
แหลง่ทีม่าของรายไดย้ามเกษยีณอายุ
แหล่งรายได้ ข้อดี ข้อจ ากัด

สวัสดิการขัน้พืน้ฐาน (เบีย้ยังชีพ, เบีย้คนพิการ) รัฐบาลจดัเป็นสวสัดิการ ไมต้่องใช้เงินตนเอง น้อยมาก ไมเ่พียงพอ

ประกันสังคม (เงนิชราภาพ) เป็นเงินสะสม / มีเงินสมทบจากนายจ้าง และสมทบจากรัฐบาล ไมเ่พียงพอในอนาคตเน่ืองจากจ ากดัฐานเงินเดือนในการสะสม

การออมภาคบังคับ (บ าเหน็จ, บ านาญข้าราชการ) เป็นเงินสะสม และมีเงินสมทบจากรัฐบาล อาจไมเ่พียงพอตอ่การด ารงชีพ

การออมภาคสมัครใจ (กองทุนส ารองเลีย้งชีพ, กองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชีพ)

เป็นเงินสะสม / มีเงินสมทบจากนายจ้าง เป็นภาคสมคัรใจไมบ่งัคบัท าให้คนสว่นหนึ่งไมอ่อม / จา่ยเป็นเงินก้อน
ไมใ่ชบ่ านาญ

การออมส่วนบุคคลที่ไม่ใช่กองทุน (เงนิฝากในธนาคาร) เป็นการออมที่ทกุคนสามารถออมได้เสมอภาค ไมมี่กฎเกณฑ์
บงัคบั

ผลตอบแทนต ่าไมจ่งูใจ / เบิกถอนได้งา่ย / ไมบ่งัคบั /  นิสยัของคนไทย
ไมช่อบออม (ชอบใช้เงิน)

การออมในรูปแบบประกันชีวิต (สะสมทรัพย์, บ านาญ) เป็นแหลง่การออม และการเกษียณ / ลดหยอ่นภาษีจากเบีย้
ประกนั

คนยงัไมมี่ความเข้าใจ / รัฐบาลไมส่นบัสนนุเทา่ที่ควร (สง่เสริมธุรกิจ,
ลดหยอ่นภาษีในวงเงินจ ากดั และต้องไปเชื่อมโยงกบั RMF, PVD)

จากการลงทุน (ตลาดทุน, ธุรกิจ) เป็นแหลง่เงินที่ได้ผลตอบแทนสงู มีความเสี่ยง (น้อยหรือมาก ขึน้อยูก่บัแหลง่ลงทนุหรือชนิดของธุรกิจ)

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นเงินออม และมีเงินสมทบจากรัฐบาล ข้อจ ากดัเน่ืองอตัราการออม และเงินสมทบน้อยมากไมเ่พียงพอตอ่การ
ด ารงชีพ

บุตรหลาน เป็นเงินที่ได้จากความกตญัญขุองบตุรหลาน ไมเ่พียงพอ เพราะบตุรหลานก็มีภาระ

ทรัพย์สินที่มีอยู่ เป็นแหลง่เงินที่สะสมไว้หรือเป็นมรดกตกทอด สว่นใหญ่ไมไ่ด้อยูใ่นสินทรัพย์สภาพคลอ่ง / หากบริหารจดัการไมด่ีก็
อาจหมดลงในเวลารวดเร็ว / อาจไมมี่เหลือเป็นมรดกให้บตุรหลาน

รายได้จากการท างาน เป็นความภาคภมิูใจที่ท ารายได้ด้วยตนเอง, ไมเ่หงา รายได้อาจไมม่าก, ไมเ่พียงพอตอ่การด ารงชีพ หากไมใ่ชก่ารท างานที่
เป็นกิจการของตนเอง หรือครอบครัว



ประเมนิความเสีย่ง

จากสงัคมสงูวยั



Confidential

“การมอีายยุนื คอืความเสีย่ง”

ในยคุสงัคมสงูวยั ไมเ่ฉพาะผูส้งูอายเุทา่น ัน้ทีเ่ส ีย่ง

“ทกุคนเสีย่ง” 

ยิง่ไมม่แีผน หรอืแผนไมร่ดักมุก็ย ิง่เสีย่ง 

ถา้ไมค่ดิจะพึง่พาตนเองใหไ้ดก็้อยูย่าก



Confidential

ความเส่ียง: ระดบับคุคล

กลุม่วยัท างาน

สดัสว่นคนในวยัท างานลดลง หรอืเกษยีณโดยไมพ่รอ้ม

-แบกรับภาระการเลีย้งดผููส้งูอายมุากขึน้

-แรงกดดันดา้นคา่ใชจ้่าย ท าใหค้นวยัท างานตอ้งหารายไดใ้หม้ากขึน้

-รายไดข้องวยัแรงงานไมเ่พยีงพอตอ่การบรโิภคของวยัเด็กและวยัสงูอายุ

-ความตงึเครยีดภายในครอบครัว และภาวะทางอารมณ์ อนัเป็นผลจากการดแูลผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่น

ภาวะพึง่พา ทพุพลภาพ ตดิบา้น ตดิเตยีง เป็นเวลายาวนาน

-การหยา่รา้งสงูขึน้ ยิง่โดดเดีย่วมากขึน้



Confidential

ความเส่ียง: ระดบับคุคล

กลุม่ผูส้งูอายุ

ดา้นการเงนิ หรอืเกษยีณโดยไมพ่รอ้ม

1. ขาดการออม ออมไมเ่พยีงพอ แกก่อ่นรวย

2. เกษียณไมไ่ด ้ตอ้งหางานท า สภาพรา่งกายไมพ่รอ้ม

3. ผูส้งูอายกุวา่รอ้ยละ 90 ท างานนอกระบบ จงึไมม่หีลักประกนัรายได ้

ภาวะเจ็บป่วย โดยท ัว่ไปผูส้งูอายจุะป่วยงา่ย ป่วยบอ่ย ป่วยหนกั และป่วยยาวนาน
กวา่คนวยัอืน่ๆ รวมถงึการรมุเรา้จากโรคภยัหลายชนดิ

1. เสีย่งทีจ่ะป่วย โรครา้ยแรง ทพุพลภาพ

2. ไมม่เีงนิพอจา่ย และคา่รักษาพยาบาลทีส่งูมาก

3. การเขา้ไมถ่งึการบรกิาร 

การดแูลระยะยาว ภาวะตดิบา้น ตดิเตยีง

1. ใครจะเป็นผูด้แูล

2. ไมใ่ชก่ารเจ็บป่วย สวัสดกิารตา่งๆ ทีม่จีงึไมค่รอบคลมุ 



Confidential

ความเส่ียง: ระดบัครอบครวั

-ผลจากการมลีกูนอ้ยลงในอดตี ลกูแตล่ะคนจงึแบกรับภาระสงูขึน้ 

-การยา้ยถิน่ของคนเมอืง ชนบท และชาวตา่งชาติ

-ขาดแคลนผูด้แูลผูส้งูอาย ุถงึมเีงนิจา้งก็ไมม่คีน

-แรงกดดนัทีจ่ะมตีอ่คนรุน่ตอ่ไปจงึสงูขึน้อกี

-คนแกโ่ดดเดีย่วมากขึน้

-ภาวะสงัคมสงูวัยจะทวคีวามรนุแรงและยาวนาน



Confidential

ความเส่ียง: ระดบัองคก์ร หน่วยงาน

-ธรุกจิเกีย่วกบัเด็กก าลงัหดตวั หรอือาจไปไมร่อด

-ธรุกจิหรอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายจุะมคีวามตอ้งการสงู

-แรงงานผูส้งูอายขุาดทักษะกบังานใหม่ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

-ผูส้งูอายไุมใ่ชแ่รงงานทีต่ลาดงานตอ้งการ



Confidential

ความเส่ียง: ระดบัมหภาคและแนวนโยบายภาครฐั

-คา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพและงบประมาณในการจัดสวัสดกิารผูส้งูอายมุแีนวโนม้เพิม่ขึน้

-รายไดภ้าครัฐกวา่ 90% มาจากการจัดเก็บภาษี น่ันคอืรัฐจะมรีายไดล้ดลงเรือ่ยๆ อยา่ง

ตอ่เนือ่ง

-การขาดแคลนแรงงาน และการกลบัถิน่ฐานของแรงงานตา่งดา้ว

-ปัญหาการทอดทิง้ผูส้งุอายมุแีนวโนม้เพิม่ขึน้ 

-โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบบรกิารยังไมต่อบสนองการใชช้วีติของผูส้งูอายไุด ้

-ขาดระบบพัฒนา การดแูลผูส้งูอายุ



Confidential

ความเส่ียง: ระดบัมหภาคและแนวนโยบายภาครฐั

-ภาระจากหนีส้นิรัฐวสิาหกจิทีรั่ฐตอ้งค ้าประกนั

-การขาดทนุของรัฐวสิาหกจิ

-การจัดเก็บรายไดข้อง อปท.(องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่) ไมเ่พยีงพอ ตอ่การดแูลผูส้งูอายใุน

ชมุชน

-ความไมเ่ชือ่มั่นในภาคการเงนิ เชน่ ธนาคารพาณชิย ์ธรุกจิประกนัภัย

-ความไมเ่ชือ่มั่นในกองทนุนอกระบบงบประมาณ เชน่ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุหลักประกนั

สขุภาพ กองทนุการออมแหง่ชาติ

-การยา้ยถิน่ฐานของประชากรสงูอายตุา่งชาตมิาใชช้วีติเกษียณทีป่ระเทศไทย ท าใหย้ิง่ขาดแคลน

แรงงานสงูขึน้ และผูส้งูอายไุทยกลับเขา้ถงึบรกิารไดย้ากเนือ่งจากความสามารถในการจา่ยนอ้ยกวา่



วกิฤตโควดิ-19 เพิม่ความเสีย่ง

ใหส้งัคมสงูวยั



Confidential

ความเส่ียง: ส าหรบัผูส้งูอายุ

-รายไดจ้ากการท างานและจากการประกอบธรุกจิ ลดลง

-ถกูปรับลดคา่จา้ง, สญูเสยีอาชพี, ธรุกจิ

-ผลตอบแทนจากอตัราดอกเบีย้ลดลง

-ผูส้งูอายทุีอ่ยูต่ามล าพังมปัีญหาดา้นสขุภาพกาย และสขุภาพจติ มากกวา่

ผูส้งูอายทุีไ่มไ่ดอ้ยูล่ าพัง

-ผูส้งูอายใุนเมอืง มคีวามเปราะบางตอ่ความเสีย่งนีม้ากกวา่ผูส้งูอายใุนชนบท



ยทุธศาสตรก์ารบรหิารความเสีย่ง

เพือ่เตรยีมตวัสูส่งัคมสงูวยัเต็มรปูแบบ



Confidential



Confidential

นายสมโพชน์ เกียรตไิกรวัล ประธานที่ปรึกษาส านักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ากัด(

มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ปีผ่านมา ถือเป็นปีแห่งความส าเร็จของโตเกียวมารีนฯ ในการผลิตผลงานได้เกินเป้าหมาย โดยสามารถผลิตเบีย้ฯได้

ถึง 1,900 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตัง้ไว้เพียง 1,400 ล้านบาท โดยเบีย้ปีแรกและเบีย้ปีต่อายุถือว่าประสบความส าเร็จ รวมกันแล้วท าได้ถึง 6,850 

ล้านบาท หรือเตบิโต 12%  โดยเบีย้FYP อย่างเดียวเตบิโตถึง 50 %  ส าหรับเป้าหมายในปีนีบ้ริษัทได้ตัง้เป้าเบีย้ฯไว้ที่ 1,800 ล้านบาท ก็ถือว่าเพียงพอ

แล้ว ทัง้นีเ้น่ืองจากเรายังมองปัจจัยเศรษฐกิจยังไม่น่าไว้วางใจ โดยเฉพาะการระบาดของไวรัสโควดิสายพันธ์ุใหม่ ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีทีท่ายุตลิงเม่ือไหร่ 

หากปิดฉากหรือยุตลิงได้เร็ว ก็ย่อมจะส่งผลต่อเศรษฐกิจดีขึน้อย่างแน่นอน 

“ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตาม เราก็ยังเป็นบริษัทประกันชีวติที่ท าผลงานเตบิโตได้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะตัวแทนของโตเกียว

มารีนฯเองก็ยังท างานหนักและท าอยู่ต่อเน่ือง แม้จะเกิดวกิฤตใิดๆ ก็ตาม ท าให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง ธุรกิจประกันชีวติอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ โดย

ตนเองอยู่ในวงการนีม้า 42 ปี ปีนีเ้ข้าสู่ปีที่ 43 ได้เหน็สถานการณ์ที่เกิดขึน้กับประเทศไทยมาตลอดชีวติที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นทรัสต์ล้ม กรณีของ

แบล็กมันเดย์ วกิฤตต้ิมย ากุ้ง ความขัดแย้งของม็อบเสือ้เหลืองเสือ้แดงที่ออกมาเคล่ือนไหว รวมถึงกระทั่งวกิฤตขิองโรคอุบัตใิหม่อย่างโควดิ-19  ธุรกิจ

ประกันชีวติหรือแม้กระทั่งของโตเกียวมารีนฯก็ยังเดนิก้าวได้แขง็แกร่ง”

นายสมโพชน์ ยังกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ในปีนีท้ี่บริษัทโตเกียวมารีนฯยังจะเน้นก็ยังคงเป็นเร่ืองของบ านาญ และอาจจะมีการน าสินค้าขายดีในอดีตที่

เรามองว่า น่าจะกลับมาขายได้อีก อย่างเช่นพวกสินค้าตลอดชีพ สินค้าสะสมทรัพย์บางตัว รวมถึงในไตรมาสสอง อาจจะน าเอาผลิตภัณฑ์ประกันยู

นิตลิงค์มาท าตลาด โดยใช้ช่ือว่า“บียอน” ซึ่งตอนนีบ้ริษัทก าลังมุ่งเน้นในการสร้างคนหรือตัวแทนขึน้มารองรับ เพ่ือการเตรียมสอบของไลเซนส์หรือ

ใบอนุญาตตัวแทน ซึ่งก็ยังมีอุปสรรคอยู่ที่ภาครัฐและสมาคมประกันชีวติไทยยังไม่เปิดกว้างให้ประชาชนสามารถท าการสอบได้ เน่ืองจากเกรงว่าจะ

กิดการระบาดของโควดิ จงึเป็นปัญหาในเรืองของการเตรียมคนขึน้มา ส าหรับการขายผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ ซึ่งก็ไม่รู้จะท าอย่างไรได้ ก็คงต้องรอให้

สถานการณ์การระบาดของโควดิให้มันคล่ีคลายลง

ทัง้นีใ้นปี 2565 ถือเป็นปีท้าทายของธุรกิจประกันชีวติอย่างมากทีเดียว เพราะวันนีต้้องยอมรับว่า เรามีผู้เล่นในตลาดมากขึน้ ซึ่งเป็นบริษัท

นายหน้าประกันหรือโบรเกอร์ของด้านประกันวนิาศภัยเข้ามาแข่งขันในตลาดประกันชีวติมากขึน้ ท าให้มีการแข่งขันกันในตลาดกันอย่างสูง แต่

บริษัทโตเกียวมารีนฯขอบอกว่า เรายังม่ันใจเดนิหน้าอย่างแขง็แกร่ง เพราะเรามีความ่ันใจในประสิทธิภาพของเร่ืองเทคโนโลยีของเรา และมีสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งปี 2565 ถือเป็นปีที่ท้าท้ายที่มีผู้เล่นมากขึน้และเป็นอีกหน่ึงที่พสูิจน์ โควดิจะชะลอตัวลงไปได้มากน้อยขนาดไหน

นายสมโพชน์ กล่าวว่า เทรนด์สินค้าปี 65  นอกเหนือจากประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรงที่ก าลังเป็นที่ตอบโจทย์ของลูกค้ากันมากแล้ว ตัว

ผลิตภัณฑ์ประกันบ านาญก็เป็นอีกสินค้าที่จะตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุอย่างมาก โดยทุกวันนีถ้ามว่า คน 10กว่าล้านคนมีการเตรียมเงนิไว้พอเพียงหลัง

เกษียณกันหรือเปล่า ไม่เพียงพอแน่นอน ซึ่งในปี 65 เป็นอีกปีที่บริษัทโตเกียวมารีนฯเราจ าเป็นต้องท างานหนักอย่างต่อเน่ือง ทุกวันนีมี้บริษัท

ประกันชีวติน้อยมากจริงๆ ที่จะขายผลิตภัณฑ์ประกันบ านาญ เพราะมันมีปัญหาเม่ือขายสินค้าบ านาญ มักจะมีประเดน็เก่ียวกับการลงทุน และ

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างต ่า จงึท าให้บริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นขายกัน ทัง้นีจ้งึอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลหรือกระทรวงการคลัง

ควรจะให้การสนับสนุนบริษัทประกันชีวติมีการออกผลิตภัณฑ์ประกันบ านาญออกมาขายกัน เพ่ือจะช่วยแบ่งบาภาระของรัฐบาลที่จะต้องเอาเงนิ

จ านวนมากในแต่ละปีไปเลีย้งดูผู้สูงอายุในบัน้ปลาย 

เพราะถ้าภาครัฐมีการสนับสนุนกระทรวงการคลังให้มีการออกพันธบัตร และให้ดอกเบีย้ในอัตราพเิศษส าหรับบริษัทประกันชีวติที่มีการออก

ผลิตภัณฑ์ประกันบ านาญออกมาขายให้กับพ่ีน้องประชาชนกันมากๆ เข้า ก็จะเป็นการส่งผลดีในการจูงใจประชาชนหันมาออมเงนิเพ่ือไว้ใช้ในยาม

เกษียณกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งท้ายสุดแล้วก็จะส่งผลดีตามมาให้ช่วยแบ่งเบาลดภาระรัฐบาลในการไม่ต้องน าเงนิภาษีแต่ละปีไปดูแลคนชราหรือ

ผู้สูงอายุในบัน้ปลายได้มากทีเดียว เพราะฉะนัน้อยากเรียกร้องให้รัรฐบาลและกระทรวงการคลังผลักดันให้การสนับสนุนตรงจุดนีกั้นเถอะครับ



Confidential

ยทุธศาสตร:์ ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
-ขยายอายกุารเกษยีณออกไป 

1. เพือ่ทดแทนแรงงานทีล่ดนอ้ยลง 

2. ยดืเวลาในการหารายได ้และลดภาระลกูหลาน 

3. ใชค้วามรูป้ระสบการณ์ของผูส้งูอายใุหเ้ป็นประโยชน์

-ใชภ้มูปิญัญา และประสบการณ์ของผูส้งูอายใุนการขบัเคลือ่นสงัคม และเป็น

ตวัอยา่งแกค่นรุน่หลงั

*สง่เสรมิชมุชนใหม้ปีฏสิมัพันธ ์และการอยูร่ว่มกนัเป็นสงัคมของคนในทอ้งถิน่

*สรา้งระบบการดแูลผูส้งูอายโุดยการใชแ้รงงานจากประชากรในทอ้งถิน่ อาจ

เป็นวัยแรงงาน หรอืผูท้ีไ่มไ่ดท้ างานประจ า ซึง่จะชว่ยใหแ้รงงานไมต่อ้งไมต่อ้งยา้ยถิน่ฐาน

ไปท างานนอกภมูลิ าเนา



Confidential

ยทุธศาสตร:์ สถาบนัการเงิน

-สง่เสรมิการออมภาคสมคัรใจ 

-พฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิ ทีไ่มเ่พยีงแตผ่ลติภณัฑท์ีจ่ะชว่ยออมเพือ่ใหม้เีงนิ

ใชย้ามชราเทา่น ัน้ แตค่วรครอบคลมุมติอิ ืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและเหมาะกบัการใชช้วีติ

ยามชรา เชน่

1. เงนิทนุเพือ่การปรับปรงุทีอ่ยูอ่าศัย หรอืเพือ่ยา้ยเขา้อยูใ่นชมุชนคนชรา

2. ระบบทีจ่ะชว่ยใหเ้ขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ และการรักษาพยาบาล

3. เงนิทนุเพือ่ใชจ้า่ยในการดแูลระยะยาว



Confidential

ยทุธศาสตร:์ หน่วยงานก ากบัดแูลสถาบนัการเงิน

-สง่เสรมิบรษิทัประกนัชวีติใหพั้ฒนาผลติภัณฑเ์พือ่การดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long 

Term Care) 

-ออกพนัธบตัรระยะยาว ดอกเบีย้พเิศษ ส าหรับบรษัิทประกนัชวีติ เพือ่กรมธรรมส์ าหรับ

การเกษียณ

-คปภ.ออกขอ้ก าหนด ใหบ้รษัิทประกนัชวีติทกุบรษัิทตอ้งมสีดัสว่นการขายกรมธรรมแ์บบ

บ านาญ หรอืกรมธรรมเ์พือ่การเกษียณ

-คปภ.ควรลดการค านวณความเสีย่งจากกรมธรรมบ์ านาญ ในการค านวณอตัราการ

ด ารงเงนิกองทนุ (Capital Adequacy Ratio) ลงเพือ่เป็นการสง่เสรมิ ซึง่จะท าใหร้ษัิท

ประกนัชวีติใหค้วามสนใจทีจ่ะออกผลติภัณฑแ์บบบ านาญ



Confidential

ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครฐั

-รฐัจะตอ้งมแีหลง่รายไดอ้ืน่เป็นหนึง่ในรายไดห้ลกั 

นอกเหนอืจากการจัดเก็บภาษี เชน่รายไดจ้ากการใชท้รัพยส์นิ ทีด่นิ

ของรัฐ ฯลฯ อยา่งนอ้ย 30% ภายใน 10 ปี เนือ่งจากจะจัดเก็บภาษี

ไดล้ดลง และเพือ่ไมใ่หเ้ป็นภาระทีห่นักเกนิไปแกว่ยัท างาน



Confidential

ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครฐั

-การปรบังบประมาณรายจา่ยระยะยาว                                     

เพราะการรับมอืกบัสงัคมสงูวยัตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากซึง่จะกระทบ

การใชจ้า่ยภาครัฐดา้นอืน่ๆ รัฐจงึควรมแีผนปรับปรงุสดัสว่น

งบประมาณระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

และใหส้ง่ผลกระทบนอ้ยทีส่ดุ



Confidential

ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครฐั

-เพิม่คา่ลดหยอ่นภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา                              

ใหส้ะทอ้นความเป็นจรงิมากขึน้



Confidential

ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครฐั

-สรา้งงานและพฒันาอาชพีใหค้นท างานในทอ้งถิน่           

เพือ่ลดการยา้ยเขา้เมอืง และลดการทอดทิง้คนชรา ครัวเรอืนแหวง่

กลาง 

-สง่เสรมิการออม                                                              

ทัง้ภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจแกค่นวยัท างาน โดยมุง่เนน้การออม

ระยะยาวและการออมเพือ่การเกษียณ 



Confidential

ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครฐั

-สง่เสรมิการมบีตุรส าหรบัผูท้ ีม่คีวามพรอ้ม                           

โดยการสรา้งแรงจงูใจ พัฒนาสถานดแูลเด็ก

-สง่เสรมิและพฒันาอาชพีการดแูลผูส้งูอายุ

สรา้งตลาดงานส าหรับผูส้งูอาย ุจัดระบบสรา้งงานอาชพีทีเ่หมาะสม

กบัผูส้งูอาย ุรวมถงึสรา้งแหลง่ตลาดส าหรับผลติภณัฑจ์ากผูส้งูอายุ



Confidential

ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครฐั

-ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และสง่เสรมิการวางแผนเกษยีณระดบั

บคุคล                                                                                           

ใหค้รอบคลมุมติติา่งในการเตรยีมรับมอืกบัภาวะสงัคมที่

เปลีย่นแปลงไป โดยผา่นสือ่ทีเ่ขา้ถงึกลุม่เป้าหมายตา่งๆ อยา่ง

ตอ่เนือ่งเพือ่ใหม้ปีระสทิธผิลเพยีงพอ



Confidential

ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครฐั

-ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้หมาะกบัการใชช้วีติ และการ

สญัจรของผูส้งูอายแุละคนทกุกลุม่                                            

เชน่ จัดใหม้รีะบบขนสง่มวลชนทีเ่อือ้ผูพ้กิารและผูส้งูอาย ุสามารถ

ใชบ้รกิารไดอ้ยา่งสะดวก และเพยีงพอส าหรับการเดนิทางอยา่ง

ทัว่ถงึ



Confidential

ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครฐั

-พฒันากองทนุทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัผูส้งูอาย ุ                          

ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาทีจ่ะเกดิ เชน่ หลกัประกนัดา้นการเงนิยาม

ชราภาพ หลกัประกนัสขุภาพ ระบบการดแูลผูส้งูอายชุว่งพึง่พา โดย

พจิารณาความซ ้าซอ้น ความครอบคลมุ และความเพยีงพอระยะยาว


