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 ในอีก 20 ป* ข,างหน,า จำนวนประชากรผู,สูงอายุของไทยจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 31% ซึ่งในปLจจุบันไทยมี

จำนวนประชากรสูงอายุมากเปNนอันดับ 2 ในกลุQมประเทศอาเซียน โดยอันดับ 1 คือ ประเทศสิงคโปรU ดังน้ัน จึงควร

ที่จะเข,าใจความต,องการของลูกค,า เพื่อมีผลิตภัณฑUรองรับสังคมสูงอายุ โดยความต,องการที่สำคัญของลูกค,าหลัง

เกษียณอายุ มีดังน้ี 

1. Pension Fund ความต,องการสร,างเงินกองทุนเพื่อการเกษียณ การเตรียมคQาใช,จQายในการใช,ชีวิตหลัง

เกษียณอายุ  

2. Medical Support ความต,องการการดูแลคQารักษาพยาบาล คQาดูแลสุขภาพ แตQทั้งนี้ยังมีผู,สูงอายุบางกลุQม

ท่ีไมQสะดวกในการจQายเบ้ียประกัน เน่ืองจากย่ิงอายุมากข้ึน ราคาจะย่ิงสูงข้ึน  

3. Disability & Dementia Support ความต,องการที่จะมีผู,ดูแล คอยดูแลในชQวงเกษียณอายุ โดยเฉพาะใน

เร่ืองทุพพลภาพ และสมองเส่ือมในกลุQมสูงอายุ ซ่ึงไทยยังไมQคQอยมีความคุ,มครองในเร่ืองน้ีมากนัก 

4. Home Nursing Support ความต,องการที่พักที่เหมาะสม พร,อมกับมีบริการพยาบาล ซึ่งใน 2-3 ป*ที่ผQาน

มา มีการเติบโตของบ,านสำหรับผู,สูงอายุมากข้ึน  

5. Community & Technology Support การสร,างชุมชนผู,สูงอายุ การมีกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

 

3 ความท(าทายท่ีสำคัญในธุรกิจประกันภัย 

1. Less Retirement Saving การออมเพื่อการเกษียณอายุน,อยลง โดยปLจจุบันลูกค,าซื ้อผลิตภัณฑUเพ่ือ

ประโยชนUทางภาษี ในขณะที่บางผลิตภัณฑUลดหยQอนภาษีได,น,อย และการออกแบบผลิตภัณฑUที่ยังไมQคQอย

นQาสนใจ ซึ ่งหากอยากจะแก,ไขความท,าทายนี ้ เสนอวQาควรจะเพิ ่มสิทธิประโยชนUทางภาษี (Tax 

Incentives) เพ่ือให,คนออมในหลังเกษียณเพ่ิมมากข้ึน ออกแบบผลิตภัณฑUให,มี innovation เพ่ือการจูงใจ 

คุณอลิสา อารีพงษY  

ประธานเจ,าหน,าท่ีสายงานผลิตภัณฑUและนำเสนอผลิตภัณฑU บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 



Bringing Policy, Regulatory Framework and Business Perspective  2 

2. Long-term Business Commitment จะทำอยQางไรให,ธุรกิจเกิดความยั่งยืนและอยูQรอดได, โดยอาจใช,

วิธีการในลักษณะของ Partnership Strategy  

3. Less Attractive Elderly Products ผลิตภัณฑUสำหรับผู,สูงอายุไมQคQอยนQาสนใจ สินค,ามีความหลากหลาย

น,อยลง ในขณะท่ีคนมีแนวโน,มวQาจะอายุยืนยาวมากข้ึน  

 

ตัวอยoาง Life Insurance Products in ASIA 

- ประเทศจ ีน ผล ิตภ ัณฑU  Taikang Community เป Nนการสร ,างช ุมชนหล ังเกษ ียณ (Retirement 

Community)  

- ประเทศเกาหลีใต, ผลิตภัณฑU Shinhan Life ท่ีมีการคุ,มครองจนถึงอายุ 100 ป*  

 

 

 

 

 สังคมสูงอายุ (Aging Society) ที ่เกิดขึ ้น เปNนผลผลิตของกลุ Qม Baby Boomer และวิวัฒนาการทาง

การแพทยU สQงผลให,คนมีอายุยืนยาวขึ้น ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดก็ลดลง ซึ่งกลายเปNนความท,าทายของสังคม 

ทั้งนี้ มองวQาการทำให,ชีวิตความเปNนอยูQหลังเกษียณนั้นดีขึ ้น นQาจะจัดเปNนนโยบายของภาครัฐ ในการจัดสรร

งบประมาณในการใช,ระบบประกันภัย ไมQควรผลักภาระท้ังหมดไปให,ประชาชนดูแลตนเอง อยQางไรก็ตาม ผู,สูงอายุมี

ความต,องการในชีวิตหลังเกษียณ คือ การจัดการทรัพยUสิน / สินทรัพยU การป�องกันในเรื่องสุขภาพ และ การมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

Insurance Framework for Aged Society 

 Framework ที่ดี ต,องเอื้อให,บริษัทประกันภัยสามารถเข,าไปชQวยในการรับประกันภัยที่ไมQได,เปNนภัย แตQ

แท,จริงแล,วเปNนการบริการ (service) อยQางเชQน Long-term care insurance โดยให,บริษัทประกันภัยสามารถเข,า

ไปดูแลในสQวนนี้ได, มี tax incentives ให,กับผู,เอาประกันภัยในระยะยาว ทั้งนี้ ภาครัฐ หรือ Regulator สามารถ

ชQวยให,ธุรกิจประกันภัยเติบโตอยQางเต็มที่ได, โดยควรกำหนด New framework เพื่อสนับสนุนให,บริษัทประกัน

ทำงานรQวมไปด,วยกันได, หรือ การสร,างมาตรฐานโรงพยาบาลภาครัฐ เชQน การให, player กับ provider รวมเข,า

ด,วยกัน มีการจัดต้ังระบบ clearinghouse เปNนต,น 

 

การกำหนด Framework ในภาพของ Insurance Ecosystem เพ่ือสังคมผู,สูงอายุ ประกอบด,วย 

- Protection & Assistance  

ดร.สมพร สืบถวิลกุล 

CEO บมจ. ทิพยประกันภัย 
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- Wealth Management  

- Wellness Business / Hospital in Wellness Ecosystem  

- Heath Care platform / Comprehensive Solution Enhancement (Prevention- Treatment and 

Rehabilitation) 

- IoTs - Innovative Solutions for Insurers to Become Real Partners to Patients and Caregivers 

- Insurance Strategic Positioning - “Payer-to-Partner” Vision 

 

 

 


