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เกี่ยวกับการส�ำรวจความคิดเห็นในหัวข้อการเกษี ยณอายุในเอเชียตะวันออก
การส�ำรวจความคิดเห็นในหัวข้อการเกษี ยณอายุในเอเชียตะวันออกเป็ นส่วนหนึ่ งของโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะการเข้าสู่
้ โดยสถาบันวิจัยนโยบายการต่างประเทศ
สังคมผู้สูงอายุทั่วโลก (Global Aging Preparedness) ซึ่งมีระยะเวลาด�ำเนิ นการหลายปี และริเริม่ ขึน
และยุทธศาสตร์ (Center for Strategic and International Studies—CSIS) นั บตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ด้วยการจัดพิมพ์ “ดัชนี
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ัวโลก” ซึ่งเป็ นเครือ่ งมือใหม่ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ใช้ส�ำหรับการประเมินความมี
เสถียรภาพทางการเงิน และการมีรายได้ที่พอเพียงเพื่อรองรับระบบการเกษี ยณอายุทั่วโลก แต่ ในภายหลังเมื่อผู้อำ� นวยการโครงการ ริชาร์ด แจ็ค
สัน ได้ด่วนลาออกจาก CSIS ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อก่อตัง้ สถาบันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก (Global Aging Institute—GAI) โครงการนี ้จึง
ได้รบั การโอนย้ายตามมาด้วย และได้ดำ� เนิ นการต่อเนื่ องมาจนถึงปัจจุบันภายใต้การสนั บสนุ นจาก GAI โดยกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลผนึ กความ
ร่วมมือกับริชาร์ด แจ็คสันเพื่อด�ำเนิ นการและให้ความสนั บสนุ นโครงการนี ้นับตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา
ในขณะที่ โลกก�ำลังเผชิญกับภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทัง้ รัฐบาลและองค์กรธุรกิจต่างพยายามมองไปข้างหน้ า และคาดการณ์ เกี่ยวกับความ
้ ในอนาคต ไม่มีท่ี ใดในโลกที่จะประสบความยุ่งยากเท่าภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ต้องการด้านต่างๆ ของประชากรผู้สูงอายุซ่ึงทวีจ�ำนวนเพิ่มขึน
เนื่ องจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี ้ก�ำลังเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความคาดหวังเกี่ยวกับการเกษี ยณอายุท่มี ีมาแต่เดิม บทบาท
ของครอบครัวในการสร้างหลักประกันความมั่นคงเพื่อการเกษี ยณอายุเริม่ ลดน้ อยถอยลง ในขณะที่เงินบ�ำนาญและการออมส่วนบุคคลเริม่ ทวี
้ ผู้เกษี ยณ อายุในเอเชียตะวันออกจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ ได้ดอี ย่างไร กลุ่มประชากรวัยท�ำงานมีการเตรียมความ
ความส�ำคัญมากขึน
พร้อมเพื่อการเกษี ยณอายุในอนาคตของตนเองอย่างไร และหากเลือกได้ ระบบการเกษี ยณอายุประเภทใดที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ ในการส�ำรวจความคิดเห็นในหัวข้อการเกษี ยณอายุในเอเชียตะวันออก ซึ่งขณะนี ้อยู่ระหว่างการส�ำรวจช่วงที่สองคือ การช่วยหาค�ำ
้ ในช่วงฤดูรอ้ นของปี พ.ศ. 2554 ได้ด�ำเนิ นการส�ำรวจความคิดเห็น
ตอบให้แก่ค�ำถามเหล่านี ้ ช่วงแรกของการส�ำรวจความคิดเห็น ซึ่งจัดท�ำขึน
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ส�ำหรับการส�ำรวจความคิดเห็นในช่วงที่สองนั ้น ด�ำเนิ นการในช่วงฤดูรอ้ นของปี พ.ศ. 2556 ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างของประชากรวัยท�ำงานและ
ผู้เกษี ยณอายุใน 6 ประเทศ ซึ่งท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นในช่วงแรก รวมถึงประเทศอินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และเวียดนาม* แม้วา่ ผลส�ำรวจ
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ผลการส�ำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ “การเกษี ยณอายุใน
เอเชียตะวันออก” ช่วงที่ 2

ประเทศไทย

ปั

จจุบน
ั ผูเ้ กษี ยณอายุในประเทศไทยยังคงพึง่ พา
ครอบครัวขยายส�ำหรับการพึง่ พิงในวัยชรา1 แต่
ทว่ามีคนไทยจ�ำนวนเพียงหนึ่ งในสิ บเท่านั ้ น
ที่เชื่อว่า บุตรหลานหรือสมาชิกคนอื่นๆ ใน
ครอบครัวควรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการหาราย
ได้ ให้แก่ผู้เกษี ยณอายุ ดังนั ้ น ทัศนคติและความคาดหวัง
เกี่ยวกับเรื่องนี ้ จึงก�ำลังเปลี่ยนไป ในอนาคต คนไทยจะต้อง
พึง่ พาเงินบ�ำนาญและการออมส่วนบุคคลเพิม่ มากขึน้ อย่างไร
ก็ตาม ระบบบ�ำนาญภาครัฐยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่เกี่ยวกับ
ความคุ้มครองที่จะได้รบั นอกจากนี ้ ผลประโยชน์ ท่ีจะได้รบั
ยังคงค่อนข้างเล็กน้ อย2 ยกเว้นเงินบ�ำนาญของข้าราชการ
้ ของ
แถมยังมีสิ่งที่เข้ามาซ�ำ้ เติมวิกฤตนี ้ซึ่งได้แก่ การเพิ่มขึน
่
ั
ประชากรผูส้ ูงอายุในประเทศ ซึงจะส่งผลให้สดส่วนประชากร
้ จากร้อยละ 16 เป็ นร้อยละ 33
ผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึน
1 กลุ่มตัวอย่างของประเทศไทยที่ ใช้ ในการด�ำเนิ นการส�ำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ “การเกษี ยณ
อายุในเอเชียตะวันออก” จ�ำกัดเฉพาะเขตเมืองเท่านั ้น ค�ำอธิบายในรายงานฉบับนี ้จึงหมายถึง
ประชากรวัยท�ำงานและผู้เกษี ยณอายุในประเทศไทยที่อาศัยอยู่ ในเขตเมือง และไม่รวมถึงเขต
ชนบท
2 ส�ำหรับภาพรวมของระบบบ�ำนาญในประเทศไทย ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
บทความที่เขียนโดย Orin D. Brustad ชื่อ “Thailand: Pension System Overview and
Reform Directions,” ใน Pension Systems and Old-Age Income Support in East and
Southeast Asia: Overview and Reform Directions, ed. Donghyun Park (Manila: Asian
Development Bank, 2011).

ในปี พ.ศ. 2583 และจะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของ
ระบบบ�ำนาญภาครัฐแบบได้มาจ่ายไป (pay-as-you-go state
pension system)
ดังนั ้ น จึงเป็ นที่เข้าใจได้ว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
้
หลักประกันความมั่นคงในยามเกษี ยณอายุก�ำลังเพิ่มมากขึน
เมื่อผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบันถูกขอให้เปรียบเทียบสถานภาพ
ของตนในตอนนี ้กับเมื่อสามปี ที่ผ่านมา จ�ำนวนสามในสี่ระบุ
ว่า มีรายได้ลดลง ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ที่
ได้ท�ำการส� ำรวจในครัง้ นี ้ เมื่อประชากรวัยท�ำงานถูกขอให้
เปรียบเทียบสถานภาพของตนในตอนนี ้กับเมื่อสามปี ที่ผ่าน
มา จ�ำนวนสองในห้าระบุวา่ ตนมีความมั่นใจน้ อยลงว่า ได้มี
การเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอส�ำหรับการเกษี ยณอายุ
ซึ่งเป็ นอีกหัวข้อที่มีสัดส่วนในจ�ำนวนที่มากกว่าประเทศอื่นๆ
ที่ ได้ท�ำการส�ำรวจในครัง้ นี ้
แม้ว่าประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับความท้าทายที่น่า
หวาดหวั่น แต่ก็มีข้อได้เปรียบที่น่าอิจฉาหลายประการด้วย
กัน คนไทยรูส้ ึกสะดวกใจในการลงทุนในตลาดการเงิน และ
มีทศั นคติเชิงบวกต่อธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ทัศนคติ
ของพวกเขาต่อการท�ำงานและการเกษี ยณอายุสอดคล้อง
และไปด้วยกันได้ดีกับความต้องการด้านการเข้าสู่สังคมผู้สูง
อายุของพวกเขา และที่ส�ำคัญที่สุด พวกเขามีความพร้อมที่
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คาดว่าจะได้รบั รายได้จากระบบบ�ำนาญภาครัฐ

2

14

3

59

คาดว่าจะได้รบั รายได้จากสินทรัพย์ทางการเงิน 4

60

คาดว่าจะได้รบั รายได้จากงานหรือธุรกิจ
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ได้รบั ค�ำแนะน� ำทางการเงินจากมืออาชีพ
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คาดว่าจะได้รบั รายได้น้อยลงเมื่อเกษี ยณอายุ
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ความคิดเห็น
เกีย่ วกับทางเลือก
ของการปฏิรปู

ความคิดเห็นเกีย่ ว
กับความท้าทายของ
การเกษี ยณอายุ

้ กว่าเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมา
ก�ำลังเก็บออมเพื่อการเกษี ยณอายุมากขึน

สัดส่วนของผู้รว่ มตอบแบบส�ำรวจที่ระบุวา่ เห็นด้วย (Z) และไม่เห็นด้วย (X) ว่า…
้ จะกลายเป็ นภาระอันใหญ่หลวงส�ำหรับ…
การให้การสนั บสนุ นผู้สูงอายุที่ทวีจ�ำนวนมากขึน
ประชากรวัยท�ำงานและผู้เสียอายุในอนาคต
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ครอบครัวในอนาคต

40
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ประชาชนสามารถไว้ ใจบริษัทที่ ให้บริการด้านการเงิน เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษี ยณอาย
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รัฐบาลท�ำงานอย่างเพียงพอเพื่อช่วยประชากรวัยท�ำงาน เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษี ยณอาย
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17

สัดส่วนของผู้ตอบแบบส�ำรวจที่ระบุวา่ รัฐบาลควร…
้ ฐานส�ำหรับ ผู้สูงอายุท่มี ีความจ�ำเป็ นทางด้านการเงิน
เก็บภาษี เพิ่มเพื่อจัดเตรียมบ�ำนาญพืน

67

้
ให้ประชากรวัยท�ำงานสบทบเงินเข้าระบบบ�ำนาญภาครัฐมากขึน

64

ขยายระยะเวลาการเกษี ยณอายุ

60

้
ให้ประชากรวัยท�ำงานเก็บออมเพื่อการเกษี ยณอายุเพิ่มมากขึน

83

้ ไป ซึ่งมีบุตรหลาน
หมายถึง ผู้สูงอายุท่มี ีอายุ 60 ปี ขึน
หมายเหตุ: ข้อมูลทัง้ หมดมาจากการส�ำรวจความคิดเห็นในหัวข้อการเกษี ยณอายุในเอเชีย
“พึ่งพิง” หมายถึงเป็ นฝ่ ายรับรายได้จากบุตรหลาน
ตะวันออก ช่วงที่ 2 ยกเว้นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งได้มาจาก UN Population
3
ระบบบ�ำนาญภาครัฐรวมถึงการประกันสังคม กองทุนการออม
Division, World Population Prospects: The 2012 Revision (UN: New York,
แห่งชาติ และกองทุนบ�ำเหน็ จบ�ำนาญข้าราชการ
2013) ค�ำถามในส่วนของ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายของการเกษี ยณอายุ”
4
จากความท้
า
ทายสู
่โอกาส:
ยณอายุ
สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึงกรมธรรม์ประกันชีวติ และกรมธรรม์ประเภท
ใช้การจั
ดล�ำดับทัศอนาคตของการเกษี
นคติ 5 ระดับ โดยที่ ระดับ 1 หมายถึ
งไม่เห็ในนประเทศไทย
ด้วยอย่างยิ่ง และ
บ�ำนาญ รวมถึงหุ้น พันธบัตร และกองทุนรวม แต่ ไม่รวมถึงเงินฝากธนาคาร
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง “เห็นด้วย” = 4+5 และ “ไม่เห็นด้วย” = 1+2
5
่
หมายถึงประชากรวัยท�ำงานทีมีหรือคาดว่าจะมีบุตร
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ฟิ ลิปปิ นส์

7%

อินโดนี เซีย

2015

10%
9%

มาเลเซีย

9%

เวียดนาม

10%

2040

17%
17%
23%
15%

จีน

29%

17%

สิงคโปร์

33%

16%

ไทย

33%

ไต้หวัน

19%

เกาหลี ใต้

19%

38%
40%
22%

ฮ่องกง
0%

5%

10%

15%

41%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

“ทัง้ ผู้ปกครองและบุตรหลานจะมีความสุข
มากกว่านี ้ หากตนมีอิสระและพึ่งพาตนเองได้”
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รัฐบาล

ในความคิดของท่าน ใครมีความเหมาะสม
ที่สุด ในการจัดหารายได้ ให้แก่ผู้เกษี ยณอาย
ร้อยละของ
ค�ำตอบแยก
ตามประเทศ

จะยอมรับการปฏิรปู เชิงสร้างสรรค์ คนไทยส่วนใหญ่จะให้การ
้ เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่
สนั บสนุ นการจ่ายภาษี เพิ่มขึน
โครงสร้า งสั ง คมที่ ต้อ งเผชิ ญ กั บ ความยากจนมาเป็ นระยะ
เวลาอันยาวนาน โดยเรียกร้องให้ประชากรวัยท�ำงานสมทบ
้ รวมถึงการ
การออมเข้าสู่ระบบบ�ำนาญภาครัฐเพิ่มมากขึน
ขยาย
ระยะเวลาการเกษี ยณอายุ นอกจากนั ้น คนไทยส่วนมาก
ยินดี ให้การสนั บสนุ นการปฏิรูป ซึ่งกระตุ้นหรือเรียกร้องให้
้ เพื่ อ การเกษี ย ณอายุ ข อง
ประชากรวัย ท� ำ งานออมมากขึ น
ตนเอง แม้วา่ คนไทยเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าเป็ นหน้ าทีข่ องรัฐบาล
ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงยามเกษี ยณอายุ แต่พวก
เขาก็ตระหนั กดีถงึ ความส�ำคัญของการเตรียมการด้วยตนเอง
ทัง้ หมดนี ้ ท�ำให้ประเทศไทยอยู่ ในสถานะที่ดี ในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต
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สถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบันนั ้นห่าง
ไกลจากความมั่นคง แม้วา่ รายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยของผู้สูง
อายุไทยนั ้ นเท่ากันโดยประมาณกับค่าเฉลี่ยของรายได้ครัว
เรือนทัง้ หมด ทัง้ นี ้ มีสาเหตุมาจากการที่จ�ำนวนสองในสาม
ของผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับบุตรหลานของตน ดังนั ้นจึงเกิดการ
แบ่งปันรายได้รว่ มกัน อันที่จริงแล้ว ผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่พอมีรายได้เป็ นของตัวเองบ้าง จ�ำนวนร้อยละ 61
ระบุวา่ ได้รบั รายได้จากระบบบ�ำนาญภาครัฐ ในขณะที่รอ้ ยละ
48 ระบุวา่ ได้รบั รายได้ท่ีเป็ นสินทรัพย์จากผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทบ�ำนาญ และ/หรือ
การลงทุนในหุ้น พันธบัตร หรือกองทุนรวม ซึ่งมีสัดส่วนที่มา
กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ท�ำการส�ำรวจในครัง้
นี ้ ยกเว้นสิงคโปร์และไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ ท่ี ได้
รับจากประกันสังคม ซึ่งเป็ นระบบบ�ำนาญภาครัฐหลักของ
ประเทศ ค่อนข้างเล็กน้ อย นอกจากนี ้ ผู้เกษี ยณอายุส่วน
ใหญ่ ซึ่งมีรายได้ที่เป็ นสินทรัพย์ก็เป็ นกลุ่มเดียวกันกับผู้ซึ่งมี
รายได้จากเงินบ�ำนาญ ผู้เกษี ยณอายุปัจจุบันในสัดส่วนที่มาก
ถึงร้อยละ 75 มีสิทธิ์ ได้รบั เบีย้ ยังชีพส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็ น
ระบบการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพจากภาครัฐ โดยมุ่งเน้ นที่
ผู้สูงอายุซึ่งมีรายได้น้อย ในขณะที่ผู้สูงอายุจ�ำนวนมากเสริม
สร้างรายได้ของตนเองโดยการท�ำงานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นการท�ำงาน “นอกระบบการจ้างแรงงาน” (informal
sector) อันที่จริงแล้ว จ�ำนวนร้อยละ 60 ระบุวา่ ได้รบั รายได้
บางส่วนจากงานหรือธุรกิจที่ตนเป็ นเจ้าของ

3

จึ ง ไม่ น่ า แปลกใจเลยว่า การเกษี ย ณอายุ จึ ง เป็ นช่ ว ง
เวลาแห่งความวิตกกังวลโดยแท้ ระหว่างร้อยละ 75-80 ของ
ผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบันมีความกังวลเกี่ยวกับการที่เงินออม
ร่อยหรอลง การเป็ นภาระของบุตรหลาน ความยากจนและมี
ความต้องการใช้เงิน สุขภาพถดถอย และไม่มี ใครดูแล เมื่อ
ถูกขอให้เปรียบเทียบสถานภาพในปัจจุบันกับเมื่อสามปี ที่
ผ่านมา ร้อยละ 73 ของผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบันระบุวา่ มีราย
ได้น้อยลง ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในขณะที่ร้อย
ละ 45 ระบุวา่ ต้องพึ่งพิงบุตรหลานด้านการเงิน ซึ่งมีสัดส่วน
ที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ยกเว้นมาเลเซีย ภาวะพึ่งพิงนี ้ตอกย�ำ้
คตินิยมด้านลบเกี่ยวกับผู้สูงวัย คนไทยทุกๆ หนึ่ งในสิบเชื่อ
ว่า “ผูส้ ูงอายุแทบไม่มปี ระโยชน์ ตอ่ สังคม” และ “โดยส่วนมาก
เป็ นภาระของสังคม” ซึ่งมีจ�ำนวนสูงกว่าทุกแห่งที่ดำ� เนิ นการ
ส�ำรวจ ยกเว้น จีนและมาเลเซีย นอกจากนี ้ ยังเป็ นเรือ่ งน่ า
เศร้าที่ความเชื่อนี ้ยังฝังรากอยู่ ในตัวผู้สูงอายุเองอีกด้วย โดย
้ ไป จ�ำนวนหนึ่ งใน
ในกลุ่มผู้ตอบแบบส�ำรวจที่มีอายุ 70 ปี ขึน
่สีเชื่อว่า ผู้สูงอายุเป็ นภาระสังคม ซึ่งนั บว่าเป็ นสัดส่วนที่สูง
ที่สุดจากทุกๆ ประเทศที่ท�ำการส�ำรวจ

ความคาดหวังเกีย่ วกับการ
เกษี ยณอายุในอนาคต
อนาคตเกี่ยวกับการเกษี ยณอายุของประชากรวัยท�ำงานใน
ปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่ นอนสูงมาก ในหลายๆ ประเทศ
ในเอเชียตะวันออก อัตราการรับบ�ำนาญมีแนวโน้ มที่จะเพิ่ม
้ อย่ า งมหาศาลในอนาคต เนื่ อ งจากระบบสวัส ดิก าร
สู ง ขึ น
บ�ำนาญครบก�ำหนดจ่ายและมีผู้เกษี ยณอายุมีสิทธิ์ ได้รับผล
้ อย่างไรก็ตาม ส� ำหรับประเทศไทย
ประโยชน์ เพิ่มมากขึน
อัตราการรับเงินบ�ำนาญที่คาดว่าจะได้รับจะไม่แตกต่างจาก
อัตราการรับเงินบ�ำนาญในปัจจุบันอย่างมีนัยส�ำคัญ อัตรา
้ ในอนาคต
การได้รับรายได้สินทรัพย์นั้นคาดว่าจะเพิ่มสูงขึน
แต่ ไม่มากเท่ากับในประเทศอื่นๆ ในขณะที่ผู้เกษี ยณอายุ
ในปัจจุบันมีอัตราการได้รบั รายได้สินทรัพย์ (ร้อยละ 48) ซึ่ง
สูงกว่าที่อื่นๆ ยกเว้นสิงคโปร์และไต้หวัน อัตราที่คาดว่าจะ
ได้รบั ส�ำหรับประชากรวัยท�ำงานในปัจจุบัน (ร้อยละ 60) นั ้น
เกือบเท่าๆ กันกับอัตราที่คาดว่าจะได้รบั ในจีนและเกาหลี ใต้
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ไทย

คนไทยจ�ำนวนมากวิตกกังวลว่า ตนมีการเตรียมพร้อมเพื่อการเกษี ยณอายุท่ี ไม่เพียงพอ

สัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานในปัจจุบันที่มีความมั่นใจน้ อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสามปี ที่ผ่านมาว่า ตน “เตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอเพื่อการเกษี ยณอายุ”
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บทบาทครอบครัวที่
เปลีย่ นแปลงไป
แม้วา่ ครอบครัวยังคงเป็ นศูนย์กลางของการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงยามเกษี ยณอายุในประเทศไทย แต่ก็มีความ
สั บสนบางประการระหว่างบทบาทของครอบครัวที่เป็ นอยู่
ในปัจจุบันกับบทบาทที่เราต้องการให้เป็ นในความเป็ นจริง
ความเป็ นจริงในปัจจุบันก็คือ อัตราการอาศัยอยู่ร่วมกันของ
หลายชั่วอายุคนยังคงสูง กลุ่มคนสูงอายุที่สุขภาพเปราะบาง
ได้รับการดูแลโดยบุตรหลานของตน และจากการที่จ�ำนวน
ผู้เกษี ยณอายุส่วนหนึ่ งระบุว่า ตนได้รับการจุนเจือทางการ

ผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบัน
ประชากรวัยท�ำงานในปัจจุบัน
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60%

70%

61%

50%

48%

และต�่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับอัตราที่คาดว่าจะได้รบั ในฮ่องกง
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน กล่าวอีกนั ยหนึ่ ง แม้ว่าจะ
เห็นได้ชัดว่า ประเทศไทยจะเป็ นประเทศที่เปิ ดรับตลาดการ
เงิน ระดับของการมีส่วนร่วมในตลาดการเงินไม่เติบโตอย่าง
รวดเร็วเท่าที่ควร เช่นเดียวกับผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบัน กลุ่ม
ประชากรวัยท�ำงานในปัจจุบันจ�ำนวนมากต่างคาดหวังที่จะ
ได้รบั เบีย้ ยังชีพส�ำหรับผู้สูงอายุจากภาครัฐ (ร้อยละ 70) เมื่อ
ตนเกษี ยณอายุ เช่นเดียวกับ ผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบัน กลุ่ม
ผู้ตอบแบบส� ำรวจส่ วนใหญ่ คาดว่าจะยังคงท�ำงานอย่างต่อ
เนื่ อง (ร้อยละ 64) และเช่นเดียวกับผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบัน
กลุ่มผู้ตอบส่วนใหญ่คาดว่าจะอาศัยอยู่กับบุตรหลาน โดยที่
อัตราร้อยละ 96 แสดงถึงสัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานใน
ปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะอาศัยอยู่กับบุตรหลานภายหลังเกษี ยณ
อายุซง่ึ คิดเป็ นสัดส่วนทีม่ ากขึน้ กว่าสัดส่วนของผูเ้ กษี ยณอายุ
ในปัจจุบันซึ่งก�ำลังอาศัยอยู่กับบุตรหลานของตน
ประชากรวัย ท� ำ งานในปัจจุ บั น มี ค วามวิต กกั ง วลมาก
เท่าๆ กับ หรือมากกว่าผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบัน เกี่ยวกับการ
ลดลงของเงินที่เก็บออมมาในช่วงเกษี ยณอายุ การเป็ นภาระ
ของบุตรหลาน ความยากจน และความต้องการใช้เงิน ภาวะ
สุ ขภาพถดถอย และการไม่มี ใครคอยดูแล เมื่อถูกขอให้
เปรียบเทียบสถานภาพของตนในปัจจุบันกับเมื่อสามปี ที่ผา่ น
มา ร้อยละ 41 ระบุวา่ มีความมั่นใจน้ อยลงว่า ตน “ได้เตรียม
ความพร้อมส�ำหรับการเกษี ยณอายุไว้อย่างเพียงพอ” ซึ่งสูง
กว่าประเทศอื่นๆ ที่ท�ำการส�ำรวจ ข่าวดีก็คือ ความวิตกกังวล
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหลักประกันความมั่นคงยามเกษี ยณ
อายุกลายเป็ นปัจจัยกระตุ้นที่น�ำไปสู่การไปเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรม ร้อยละ 28 ของประชากรวัยท�ำงานในปัจจุบันระบุ
ว่า พวกเขาเก็บออมเพือ่ การเกษี ยณอายุในตอนนี ้เพิม่ มากขึน้
กว่าเมื่อสามปี ที่ผ่านมา ในขณะที่รอ้ ยละ 61 ซึ่งสูงกว่าประเท
ศอื่นๆ เป็ นสองเท่า ระบุวา่ พวกเขาวางแผนที่จะขยายระยะ
เวลาการเกษี ยณอายุออกไป ซึ่งมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
สามปี ที่ผ่านมา

40%

30%

20%

10%

0%

ระบบบำนาญภาครัฐ

สินทรัพย์ทางการเงิน

แม้ว่าจะมีช่องว่างเกี่ยวกับเงินบ�ำนาญ
ิ ทรัพย์
ชราภาพ อัตราการได้รบ
ั รายได้สน
้ อย่างต่อเนื่ อง
ก�ำลังเพิ่มขึน
สัดส่วนของผู้เกษี ยณอายุปัจจุบันที่ ได้รบั รายได้เปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รบั รายได้จาก
ระบบบ�ำนาญภาครัฐและสินทรัพย์ทางการเงินในประเทศไทย

เงิ นจากบุ ต รหลานมากกว่า ที่ ต นให้ แ ก่ บุ ต รหลาน นั ้ น มี
จ�ำนวนสู งเป็ นสองเท่ากว่าจ�ำนวนของผู้เกษี ยณอายุท่ีระบุ
ว่า พวกเขาให้การสนั บสนุ นทางการเงินทางการเงินแก่บุตร
หลานมากกว่าที่ ได้รบั การไหลเวียนของรายได้ ในครอบครัว
นั ้นมาจากคนรุ่นลูกหลานสู่รุ่นชราภาพ กระนั ้น เมื่อผู้ตอบ
แบบส�ำรวจถูกถามว่า “ในความคิดของท่าน ท่านคิดว่าใคร
ควรจะมีบทบาทรับผิดชอบในการให้การดูแลผู้เกษี ยณอายุ
ซึ่งต้องการความช่วยเหลือในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน หรือผู้
เกษี ยณอายุท่ีเจ็บป่ วย หรือทุพพลภาพ” สัดส่วนของผู้ตอบ
ว่า รัฐบาล (ร้อยละ 58) ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนของผู้ท่ีตอบว่า บุตร
หลาน หรือสมาชิกครอบครัว (ร้อยละ 20) ประมาณสามต่อ
หนึ่ ง เมื่อถูกถามว่า “ในความคิดของท่าน ท่านคิดว่าใครควร
จะมีบทบาทรับผิดชอบในการจัดหารายได้ ให้แก่ผู้เกษี ยณ
อายุ” สัดส่วนของผู้ตอบว่า รัฐบาล (ร้อยละ 66) ซึ่งสูงกว่า
สั ดส่ วนของผู้ท่ีตอบว่า บุตรหลาน หรือสมาชิกครอบครัว
(ร้อยละ 10) ประมาณ 7 ต่อ 1
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ทัศนคติตอ่ บทบาทของครอบครัวเกีย่ วกับการสร้างหลัก
ประกันความมั่นคงยามเกษี ยณอายุท่ีอยากให้เป็ นเริ่มปรับ
เปลี่ยนความคาดหวังของประชากรวัยท�ำงานในปัจจุบัน เมื่อ
มองไปในอนาคต ประชากรวัยท�ำงานในปัจจุบันส่วนใหญ่ ยัง
คงคาดหวังที่จะอาศัยอยู่กับบุตรหลานเมื่อเกษี ยณอายุ และ
ยังคงคาดหวังที่จะได้รบั การดูแลจากบุตรหลาน หรือคู่สมรส
ของบุตรหลาน หากตนต้องเจ็บป่ วยหรือทุพพลภาพ หรือ
ต้องการคนดูแลในชีวิตประจ�ำวัน อย่างไรก็ตาม เมื่อหันมา
มองถึงความสนั บสนุ นทางการเงิน ภาพเริ่มแปรเปลี่ยนไป
ในขณะที่ผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบันซึ่งเป็ นผู้รบั การสนั บสนุ น
ทางการเงินจากบุตรหลานมีจ�ำนวนมากเป็ นสองเท่าของผู้
ที่เป็ นฝ่ ายให้ ทว่าจ�ำนวนสองเท่าของประชากรวัยท�ำงานใน
ปัจจุบันกลับคาดว่าจะเป็ นผู้ ให้มากกว่าที่จะคาดหวังที่จะ
เป็ นผู้รับ ประสบการณ์ ในประเทศเอเชียตะวันออกอื่นๆ ชี ้
ให้เห็นว่า แม้แต่เครือข่ายครอบครัวซึ่งให้การสนั บสนุ นผู้สูง
อายุมากที่สุดก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ท่ามกลางยุคสมัย
ของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยอย่าง
รวดเร็ว และสั ญญาณความตึงเครียดแรกที่ปรากฏมักจะ
รัฐบาล

บุตรหลาน
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จัดหารายได้

ให้การดูแล

คนไทยเห็นว่า “รัฐบาล”ควรเป็ นผู้รบ
ั
่
ผิดชอบในการจัดหารายได้ ให้เมือ
เกษี ยณอายุมากกว่าครอบครัว

สัดส่วนของคนไทยที่ระบุวา่ “รัฐบาล” มีความเหมาะสมที่สุดในการเป็ น
ผู้จัดหารายได้และให้การดูแลผู้เกษี ยณอายุ เปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
คนไทยที่ระบุวา่ ควรเป็ น “บุตรหลานหรือสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว”
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เกี่ยวข้องกับบทบาทของครอบครัวในการให้ความสนั บสนุ น
ทางการเงินแก่ผู้เกษี ยณอายุ หากประเทศไทยด� ำเนิ นรอย
ตามนี ้ การสลับทิศทางของการไหลเวียนของรายได้ภายใน
ครอบครัวอาจเป็ นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ ใกล้จะมาถึงแล้ว

บทบาทในการเตรียมความ
พร้อมเพือ่ การเกษี ยณอายุ
แม้ ว่า ผู้ ค นในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกบางประเทศจะไม่
ค่อยแน่ ใจว่า ใครจะมาแทนที่ครอบครัวในฐานะผู้สร้างหลัก
ประกันความมั่นคงชัน
้ ต้นเพื่อการเกษี ยณอายุ คนไทยแทบ
ไม่ลังเลเลยว่า ควรจะเป็ นรัฐบาล ในขณะที่รอ้ ยละ 66 ของผู้
ตอบแบบส�ำรวจเชื่อว่า รัฐบาลมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็ น
ผู้จัดหารายได้ ให้แก่ผู้เกษี ยณอายุ มีเพียงร้อยละ 18 เท่านั ้น
ที่เชื่อว่า ผู้เกษี ยณอายุควรจะพึ่งตนเองผ่านเงินที่ตนเอง
เก็บออม ในขณะเดียวกัน มีเพียงร้อยละ 4 เท่านั ้นที่เชื่อว่า
นายจ้าง ซึ่งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งควรจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
หน้ าที่นี้มากที่สุด เนื่ องจากระบบการเกษี ยณอายุที่มุ่งเน้ น
การเก็บออมจะมีประโยชน์ ที่ส�ำคัญเหนื อกว่าระบบการเก็บ
เงินสบทบให้พอกับการจ่ายประโยชน์ ทดแทนแต่ละปี (payas-you-go) ในสังคมสูงอายุ ดังนั ้นเราจึงแอบหวังว่า ระดับ
ของการสนั บสนุ นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้วยตนเอง
้ ตามเวลาที่เปลี่ยนไป แม้ว่าจะเป็ นเรื่องที่เป็ นไป
จะเพิ่มขึน
้ ้ อยมากว่าประเด็นนี ้จะกลาย
ได้ แต่ผลการส�ำรวจมีข้อบ่งชีน
เป็ นความจริงได้ ระดับของการสนั บสนุ นเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมด้วยตนเอง เพื่อเป็ นหลักประกันยามชราภาพ
ในประเทศไทยนั ้ นสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยในกลุ่มผู้ตอบแบบ
ส� ำรวจที่มีอายุมากและการศึกษาน้ อย และต�่ำกว่าระดับค่า
เฉลี่ยในกลุ่มผู้ตอบแบบส�ำรวจที่มีอายุน้อยและมีการศึกษา
ที่ดีกว่า นั บเป็ นการเปลี่ยนแปลงซึ่งค่อนข้างตรงกันข้ามกับ
้ ในประเทศที่มีระดับของการสนั บสนุ นเกี่ยวกับ
สิ่งที่เกิดขึน
การเตรียมความพร้อมด้วยตนเองที่สูง

ทัศนคติตอ่ ตลาดการเงินและ
การให้บริการทางการเงิน
นอกจากจะเป็ นประเทศที่ เปิ ดรับ ตลาดการเงิ น แล้ ว คน
ไทยยังมีทัศนคติเชิงบวกในระดับที่สูงมากต่อตลาดการเงิน
และอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน แน่ นอน คนไทย
จ�ำนวนเก้าในสิบคนเชื่อว่า ตนเองควรจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
หลักมากกว่ามืออาชีพด้านการลงทุน ในการตัดสินใจว่า จะ
น� ำเงินเก็บออมเพื่อการเกษี ยณอายุไปลงทุนอย่างไร ความ
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ต้องการที่จะควบคุมการเก็ บออมเพื่อการเกษี ยณอายุด้วย
ตนเองเป็ นเรื่องปกติ โดยทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
แต่สิ่งที่คนไทยไม่เหมือนคนอื่นก็คือ ความไว้วางใจในบริษัท
ที่ ให้บริการด้านการเงิน และความสนใจในตลาดการเงินใน
ระดับที่สูงมาก คนไทยในสัดส่วน 8 ต่อ 1 โดยประมาณ ซึ่ง
เป็ นสั ดส่ วนที่สูงกว่าประเทศใดๆ ที่ท�ำการส� ำรวจในครัง้ นี ้
เห็นด้วยว่า “เราสามารถให้ความไว้วางใจในบริษัทให้บริการ
ทางการเงินในการช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษี ยณ
อายุ” ร้อยละ 31 ของผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบันระบุว่า ได้รับ
การปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพเกี่ยวกับการลงทุนใน
เงินออมเพื่อการเกษี ยณอายุ ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในขณะ
เดียวกันร้อยละ 81 ของคนไทยเห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ว่า “การลงทุนในหุ้น พันธบัตร หรือกองทุนรวม เป็ นหนทาง
ที่ดี ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษี ยณอายุ” ในขณะที่
มีเพียงร้อยละ 3 ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็ น
สัดส่วน 30 ต่อ 1 นั บเป็ นสัดส่วนที่ทิง้ ห่างจากประเทศอื่นๆ
มาก

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

90%

63%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

8%

3%

10%
0%

การน� ำเงินออมไปลงทุนในหุ้น
พันธบัตร หรือกองทุนรวมเป็ น
หนทางที่ดี ในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเกษี ยณอายุ

เราสามารถเชื่อมั่นบริษัทที่ ให้
บริการทางด้านการเงินเพื่อให้ช่วย
เตรียมความพร้อมเพื่อการ
เกษี ยณอายุ

คนไทยมีทัศนคติท่ีดีมากต่อตลาดการ
เงินและธุรกิจการให้บริการทางการเงิน
สัดส่วนของคนไทยที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยว่า…

ทัศนคติของคนไทยต่องานและการเกษี ยณอายุ สอดคล้อง
กันดีกับความต้องการด้านสังคมผู้สูงอายุ ร้อยละ 51 ของผู้
เกษี ยณอายุ ระบุวา่ ตนเกษี ยณอายุก่อนอายุครบ 60 ปี ซึ่งดู
เหมือนว่าจะเป็ นสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับมาตรฐานตะวัน
ตก แต่ นั บเป็ นสั ด ส่ ว นที่ น้ อยเมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ นๆ
ที่ท�ำการส�ำรวจ ยกเว้น ฮ่องกง ในกลุ่มประชากรวัยท�ำงาน
ในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 27 ที่คาดว่าจะเกษี ยณอายุเร็วเช่น
นี ้ ในขณะที่รอ้ ยละ 13 คาดหวังว่า ตนเองจะไม่เกษี ยณอายุ
ซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆ ยกเว้นอินโดนี เซีย และเกาหลี ใต้
ร้อยละ 56 ของคนไทย เชื่อว่า “เราควรท�ำงานอย่างต่อเนื่ อง
ตราบเท่าที่ยังมีแรง” ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นๆ ที่ท�ำการส�ำรวจ
ในครัง้ นี ้ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 20 ที่เชื่อว่า “เราควร
เกษี ยณอายุตามอายุที่ก�ำหนดไว้ และไม่กลับมาท�ำงานอีก”
เสี ยงสนั บสนุ นให้มีการขยายการเกษี ยณอายุออกไปอยู่ ใน
สัดส่วนที่ค่อนข้างสูง แท้จริงแล้ว ร้อยละ 60 ของคนไทย จะ
สนั บสนุ นเรื่องการขยายระยะเวลานี ้ ซึ่งเป็ นระดับของการ
่ ๆ ทีท
่ ำ� การส�ำรวจ ยกเว้นฮ่องกง
สนั บสนุ นทีส่ ูงกว่าประเทศอืน
อินโดนี เซีย และเกาหลี ใต้

จากความท้าทายสูโ่ อกาส

81%

80%

ทัศนคติตอ่ งานและ
การเกษี ยณอายุ

การพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ของประเทศไทยก่ อ ให้ เ กิ ด ภาพ
ลักษณ์ อันสดใสเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ เมื่อถูกถามว่า
“คนรุน
่ ใหม่แต่ละรุน
่ ของประชากรวัยท�ำงาน จะมีมาตรฐาน
้
การด�ำรงชีวิตดีขึนกว่าคนรุ่นก่อนหน้ าหรือไม่” คนไทยร้อย
ละ 70เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่มีเพียงร้อยละ
4 ที่ ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็ นอัตราส่วน
21 ต่อ 1 นอกจากนี ้ คนไทยในอัตราส่วน 7 ต่อ 1 เห็นด้วย
หรือเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า “ผู้เกษี ยณอายุใหม่ ในแต่ละรุน
่ จะมี
้ กว่ารุน
มาตรฐานการด�ำรงชีวติ ดีขึน
่ ก่อนหน้ า” นอกจากการ
มองเห็นอนาคตที่สดใสแล้ว คนไทยยังแสดงความพึงพอใจ
ในระดับสูงต่อความพยายามของรัฐบาลในการจัดการความ
ท้าทายเกี่ยวกับสั งคมสู งอายุและการเกษี ยณอายุ เมื่อถูก
ถามว่า “รัฐบาลได้จัดการอย่างเพียงพอเพื่อช่วยประชากรวัย
ท�ำงานในปัจจุบันเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษี ยณอายุหรือ
ไม่” จ�ำนวนร้อยละ 61 เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะ
ที่มีเพียงร้อยละ 17 ที่ ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่ง
ตอกย�ำ้ ให้เห็นถึงการตอบรับของนโยบายทีเ่ ป็ นอยู่ ในปัจจุบน
ั
่
มากกว่าประเทศอืนๆ
จากที่กล่าวมาทัง้ หมด เราอาจคิดว่า คนไทยมองโลกใน
แง่ดีเกี่ยวกับความจ�ำเป็ นที่จะต้องมีการปฏิรูปการเกษี ยณ
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อายุ ทว่าในความเป็ นจริงแล้วไม่ ใช่อย่างที่คิด นอกจากที่
คนไทยจะวิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ หลั ก ประกั น ความมั่ น คงใน
ชีวิตของตนแล้ว คนไทยยังตระหนั กถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมาก
้ คนไทยในอัตราส่วน 20 ต่อ 1 เห็นด้วยว่า “การให้การ
ขึน
้
สนั บสนุ น แก่ ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ นั บวันจะเพิ่ ม จ� ำ นวนมากขึ น
จะกลายเป็ นภาระอันใหญ่หลวงของประชากรวัยท�ำงานและ
ผู้เสียภาษี อากรในอนาคต” ซึ่งนั บเป็ นอัตราส่วนที่กว้างมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ท�ำการส� ำรวจ ยกเว้น
ฮ่องกง เกาหลี ใต้ และไต้หวัน นอกจากนี ้ คนไทยส่วนมาก
เห็นด้วยมากกว่าไม่เห็นด้วยว่า “การให้การสนั บสนุ นแก่กลุ่ม
้ จะกลายเป็ นภาระอัน
ผู้สูงอายุท่ีนับวันจะเพิ่มจ�ำนวนมากขึน
ใหญ่หลวงของครอบครัวในอนาคต” ยิ่งไปกว่านั ้น แม้วา่ คน
ไทยจะมีความพึงพอใจกับนโยบายของรัฐบาล ส่วนใหญ่จะ
ให้การสนั บสนุ นส�ำหรับการปฏิรูปการเกษี ยณอายุเพิ่มเติม
ในหลายๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มภาษี อากรเพื่อการจ่ายเงิน
้ ฐานให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีความจ�ำเป็ นด้านการเงิน
บ�ำนาญพืน

17%

15%

83%

85%

26%

33%

36%

100%

ไม่ควร
40%

ควร

(ร้อยละ 67) การเรียกเก็บเงินสมทบจากประชากรวัยท�ำงาน
้ เพื่อเข้าสู่ระบบบ�ำนาญภาครัฐ (ร้อยละ 64) และ
เพิ่มมากขึน
การขยายระยะเวลาการเกษี ยณอายุ (ร้อยละ 60) และที่ส�ำคัญ
ที่สุด คนส่วนใหญ่เห็นว่า ควรสนั บสนุ นความพยายามภาครัฐ
ใหม่ๆ ที่ส่งเสริม (ร้อยละ 85) หรือ เรียกร้อง (ร้อยละ 83) ให้
้ เพื่อการเกษี ยณอายุ
ประชากรวัยท�ำงานเก็บออมเพิ่มมากขึน
ของตนเอง
เป็ นเรื่ อ งที่ ถู ก ต้ อ งแล้ ว ที่ ค นไทยมี ค วามเชื่ อ มั่ นใน
อนาคตของชาติ และเป็ นเรื่องที่ถูกต้องอีกเช่นกันที่จะมี
ความวิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ หลั ก ประกั น ความมั่ น คงในยาม
เกษี ยณอายุ ความเต็ ม ใจที่ จ ะสนั บสนุ นการปฏิ รู ป การ
เกษี ยณอายุในเชิงสร้างสรรค์นับเป็ นข่าวดีอย่างยิ่ง เนื่ องจาก
การที่จะก่อให้เกิดผลตามที่ต้องการอาจต้องอาศัยมาตรการ
ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเข้าถึงและความเพียงพอของระบบ
บ�ำนาญภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการออมเพื่อการเกษี ยณอายุเพิ่ม
้ รวมถึงเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
มากขึน
ผู้สูงอายุ

90%

74%

80%

50%

67%

60%

60%

64%

70%

40%
30%
20%
10%
0%

ขยายระยะเวลาการ
เกษี ยณอายุ

ให้ประชากรวัยท�ำงาน
เพิ่มการจัดเก็บภาษี
จ่ายเงินสมทบเข้าระบบ อากรเพื่อจัดหาสวัสดิการ
้
้ ฐานแก่ผู้
บ�ำนาญภาครัฐเพิ่มขึน
บ�ำนาญพืน
สูงอายุท่ีมีความต้องการ
ด้านการเงิน

ให้นายจ้างเสนองานให้
้
แก่ผู้สูงอายุมากขึน

ให้ประชากรวัยท�ำงาน สนั บสนุ นให้ประชากรวัย
เก็บออมเพื่อการเกษี ยณ ท�ำงานเก็บออมเพื่อการ
้
้
อายุมากขึน
เกษี ยณอายุมากขึน

คนไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรป
ู ด้านการเกษี ยณอายุอย่างไร
สัดส่วนของผู้ตอบแบบส�ำรวจคนไทยที่ระบุวา่ รัฐบาลควร หรือไม่ควร…
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หมายเหตุเชิงเทคนิ ค
การส� ำรวจความคิดเห็ นในหัวข้อการเกษี ยณอายุในเอเชี ย
ตะวัน ออก ช่ ว งที่ ส องได้ รับ การออกแบบโดยสถาบั น การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก (Global Aging Institute—GAI)
และได้ด�ำ เนิ น การส� ำ รวจในช่ ว งฤดูร้อ นของปี พ.ศ. 2557
โดย อิปซอสส์ ออบเซิร์ฟเวอร์ (Ipsos Observer) ซึ่งเป็ น
บริษัทที่ด�ำเนิ นการส�ำรวจและวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
้ ในประเทศจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ส�ำรวจนี ้ จัดท�ำขึน
อินโดนี เซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ เกาหลี ใต้ ไต้หวัน
ไทย และเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มเลือก และ
เป็ นตัวแทนของทัง้ ประเทศนั ้ นๆ ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างของ
ประเทศจีน อินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และเวียดนามจะ
จ�ำกัดเฉพาะเขตเมืองเท่านั ้ น การสัมภาษณ์ นั้นด�ำเนิ นการ
ผ่านทางโทรศัพท์ ยกเว้น ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย อินโดนี เซีย และ
เวียดนาม ซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์ แบบตัวต่อตัว ประชากรของ
การส�ำรวจนี ้ประกอบด้วย ผู้มีรายได้หลักของครอบครัว อายุ
20 ปี หรือมากกว่า รวมถึงผู้มีรายได้หลักในปัจจุบัน และผู้
มีรายได้หลักที่เกษี ยณอายุแล้ว GAI ถ่วงน� ้ำหนั กข้อมูลดิบ
แบ่งตามอายุ เพศ และระดับการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการ
ส� ำ มะโน และแหล่ ง ข้ อ มู ล ทางสถิ ติท่ีเป็ นมาตรฐานทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ในส่วนของการวิเคราะห์ผลส�ำรวจ
นั ้นกระท�ำผ่านโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS
ขนาดของประชากร 7 ใน 10 ประเทศ อยู่ระหว่าง 990
ถึง 1,023 ตัวอย่าง ในประเทศจีน ขนาดของประชากรอยู่ท่ี

ขนาดประชากรและช่วงความเชื่อมั่น
ขนาดตัวอย่าง

ขอบเขตของ
ความผิดพลาด
(+ หรือ -)*

1512

2.5

749

3.6

1023

3.1

มาเลเซีย

990

3.1

ฟิ ลิปปิ นส์

997

3.1

สิงคโปร์

750

3.6

เกาหลี ใต้

997

3.1

ไต้หวัน

998

3.1

1008

3.1

995

3.1

จีน
ฮ่องกง
อินโดนี เซีย

ไทย
เวียดนาม

* ข อบเขตของความผิดพลาดที่ช่วงระดับของความเชื่อมั่น 95

1,512 และฮ่องกงและสิงคโปร์อยู่ที่ 749 และ 750 ตัวอย่าง
ตามล�ำดับ ช่วงระดับความเชื่อมั่นของการส�ำรวจนี ้ อยู่ที่ 95
และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ระหว่าง + ร้อยละ 2.5 ในจีน และ
ร้อยละ + 3.6 ในฮ่องกงและสิงคโปร์

นิ ยามศัพท์
ผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุในรายงานนี ้ หมายถึงผู้ ใหญ่ท่ีมีอายุ 60 ปี
้ ไป
ขึน
สินทรัพย์ ทางการเงิ น: สิ นทรัพย์ทางการเงินในรายงานนี ้
โดยทั่วไปหมายถึง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ และผลิตภัณฑ์
ประเภทบ�ำนาญ หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม ยกเว้นเงิน
ฝากธนาคาร (เว้นเสียแต่วา่ จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น)
ระบบบ�ำนาญแบบมีกองทุน: ระบบบ�ำนาญแบบกองทุนคือ
ระบบที่ประชากรวัยท�ำงานในปัจจุบันส่ งเงินสมทบเข้า
กองทุนและน� ำไปลงทุน โดยการจ่ายประโยชน์ ทดแทน
้
มาจากสินทรัพย์ท่ีเพิ่มพูนมากขึน

รายได้ครัวเรือน: รายได้ครัวเรือนหมายถึง รายได้ของสมาชิก
ทุกคนในครอบครัว ส� ำหรับผู้เกษี ยณอายุท่ีอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวที่ประกอบด้วยคนหลายรุ่น รายได้ครัวเรือนจึง
หมายรวมถึงรายได้ของบุตรหลานด้วย
การเปิ ดรับตลาด: การเปิ ดรับตลาดหมายถึงระดับการมีส่วน
ร่วมในตลาดการเงิน ประเทศหรือสั งคมที่เปิ ดรับตลาด
การเงินหมายถึงประเทศหรือสังคมที่ประชากรส่วนใหญ่
้ ของสัดส่วนประชากรอย่างรวดเร็ว
และ/หรือมีการเพิ่มขึน
ที่เลือกลงทุนในตลาดการเงินและครอบครองสิ นทรัพย์
ทางการเงิน

จากความท้าทายสู ่ โอกาส: อนาคตของการเกษี ย ณอายุในประเทศไทย
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ระบบแผนสงเคราะห์หรือแบบตรวจสอบ (Means-Tested
Programs): ระบบแผนสงเคราะห์ ห รื อ แบบตรวจสอบ
เป็ นระบบความช่วยเหลือทางสังคม โดยที่การมีสิทธิ์ ได้รบั
ประโยชน์ ทดแทนจะถูกจ�ำกัดเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีรายได้
หรือสินทรัพย์ท่ีอยู่ ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ท่ีก�ำหนดไว้
ระบบบ�ำนาญแบบได้มาจ่ายไป (Pay-As-You-Go Pension System): ระบบบ�ำนาญแบบได้มาจ่ายไป หมายถึงระบบที่น�ำ
เงินที่สมทบโดยประชากรวัยท�ำงานในปัจจุบันไปจ่ายเป็ น
ประโยชน์ ทดแทนแก่ผู้เกษี ยณอายุในปัจจุบัน
อัตราทดแทนรายได้: อัตราทดแทนรายได้ หมายถึง ส่วนของ
รายได้ของประชากรวัยท�ำงาน ซึ่งประโยชน์ เงินบ�ำนาญ
เข้ามาแทนที่ หากการจ่ายประโยชน์ ทดแทนนั ้นเป็ นเงิน
ก้อนมิ ใช่การจ่ายเป็ นรายเดือน อัตราทดแทนรายได้นี้จะ
หมายถึงส่วนของรายได้ซึ่งประโยชน์ เงินบ�ำนาญจะเข้ามา
แทนที่ หากถูกแบ่งจ่ายเป็ นรายงวด
ผู้ เกษี ยณอายุ และประชากรวัยท� ำงาน: การจ�ำแนกผู้ตอบ
แบบส� ำ รวจว่า เป็ น “ผู้ เ กษี ย ณอายุ ในปัจจุ บั น ” และ
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“ประชากรวัยท�ำงานปัจจุบัน” นั ้นมาจากการที่ผู้ตอบแบบ
ส�ำรวจเป็ นผู้ระบุด้วยตนเอง ทัง้ นี ้ ผู้ตอบแบบส�ำรวจจะได้
รับการอธิบายว่า การเกษี ยณอายุ หมายถึง “ไม่ท�ำงานอีก
ต่อไป หรือท�ำงานน้ อยลงกว่าขณะที่มีอายุน้อยกว่านี ้และ
ไม่มแี ผนทีจ่ ะกลับไปท�ำงานเต็มเวลาอีกครัง้ หนึ่ ง” จากนั ้น
จะได้รบั การถามว่า เป็ น “ผูเ้ กษี ยณอายุในปัจจุบน
ั ” หรือไม่
ระบบบ�ำนาญภาครัฐ: ค�ำว่า “ระบบบ�ำนาญภาครัฐ” ในรายงาน
ฉบับนี ้ หมายถึง ระบบบ�ำนาญภาคบังคับทัง้ หมด หรือ
ระบบการออมเพื่อการเกษี ยณอายุ ซึ่งจัดตัง้ โดยรัฐบาล
โดยมีข้อแม้วา่ ระบบนั ้นจะต้องเป็ นระบบที่มีการจ่ายเงิน
สมทบและไม่ ใช่ ร ะบบแผนสงเคราะห์ ห รือ แบบตรวจ
สอบ (means-tested) ในประเทศไทย ระบบบ�ำนาญภาค
รัฐ หมายถึงกองทุนประกันสังคม กองทุนการออมแห่ง
ชาติ และกองทุนบ�ำเหน็ จบ�ำนาญข้าราชการ

จากความท้าทายสู่โอกาส: อนาคตของการเกษียณอายุในประเทศไทย

เกี่ยวกับผู้วจิ ัย
ริชาร์ด แจ็คสัน (Richard Jackson) เป็ นผู้ก่อตัง้ และด�ำรงต�ำแหน่ งประธานกรรมการของสถาบันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก (Global Aging
Institute—GAI) ซึ่งเป็ นองค์กรเพื่อการวิจัยและการศึกษาที่ ไม่แสวงก�ำไร โดยมีวต
ั ถุประสงค์หลักเพื่อมุง่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทาย
ในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเศรษฐกิจ สังคม ภูมิรฐั ศาสตร์ ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก นอกจากนี ้เขายังด�ำรงต�ำแหน่ ง Senior Associate ของสถาบันวิจัยนโยบายการ
ต่างประเทศและยุทธศาสตร์ (Center for Strategic and International Studies—CSIS) รวมถึงยังเป็ นที่ปรึกษาอาวุโสให้กับ Concord
่ งด้วยกัน อาทิ Lessons from Abroad for the
Coalition อีกด้วย ริชาร์ดเป็ นผู้ประพันธ์ หรือผู้ประพันธ์รว่ มด้านนโยบายศึกษามากมายหลายเรือ
U.S. Entitlement Debate (2014) The Global Aging Preparedness Index, Second Edition (2013) Balancing Tradition and Modernity:
The Future of Retirement in East Asia (2012) Global Aging and the Future of Emerging Markets (2011) และ The Graying of the
Great Powers: Demography and Geopolitics in the 21st Century (2008) นอกจากนี ้ ริชาร์ดยังเป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อประชากรศาสตร์
และได้รบั การอ้างอิงถึงในสื่อต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ ริชาร์ดได้รบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ จากมหาวิยาลัยเยล และอาศัยอยู่ ในอ
เล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนี ย กับภรรยาชื่อเพอร์รน
ี และบุตรอีกสามคน ได้แก่ เบนจามิน ไบรอัน และเพเนโลเป
โทเบียส ปี เตอร์ (Tobias Peter) เป็ นผู้วจิ ัยในต�ำแหน่ ง Research Associate ของสถาบันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก (Global Aging In่ เข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิต เขาท�ำงานร่วมกับริชาร์ด แจ็คสัน เกี่ยวกับภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก ณ
stitute—GAI) ก่อนหน้ าที่จะเริม
สถาบันวิจัยนโยบายการต่างประเทศและยุทธศาสตร์ (Center for Strategic and International Studies—CSIS) ซึ่งเขาประสบความส�ำเร็จ
ในต�ำแหน่ งนั กวิจัยฝึ กหัด ผู้ช่วยนั กวิจัย และผู้ประสานงานโครงการตามล�ำดับ โทเบียสเป็ นผู้ประพันธ์รว่ มด้านนโยบายศึกษาหลายเรือ่ งด้วยกัน
อาทิ U.S. Development Policy in an Aging World: New Challenges and New Priorities for a New Demographic Era (2013) The
Global Aging Preparedness Index, Second Edition (2013) และ Balancing Tradition and Modernity: The Future of Retirement in
East Asia (2012) โทเบียสจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัตศ
ิ าสตร์และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จาก College of St. Scholastica
และระดับมหาบัณฑิตด้านนโยบายสาธารณะจาก Harvard’s John F. Kennedy School of Government

เกี ย่ วกับสถาบันการเข า้ ส สู่ งั คมผ สู ้ ูงอายุโลก

เกี ย่ วกับอีสท์สปร งิ อินเวสท์เมนทส ์

(Global Aging Institute—GAI)

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์เป็ นบริษัทบริหารและจัดการสินทรัพย์ชัน
้ น� ำในภูมิภาค
เอเชีย โดยรับผิดชอบในการบริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่า 134,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) ให้แก่ลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อย อีสท์
สปริง อินเวสท์เมนทส์เริ่มด�ำเนิ นธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตัง้ แต่พ.ศ. 2537 โดยมี
สถานะเป็ นบริษัทที่ด�ำเนิ นธุรกิจบริหารและจัดการกองทุนรวมของพรูเด็นเชียลใน
ภูมิภาคเอเชีย และเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ซึ่งเป็ นหนึ่ งในกลุ่ม
บริษัทที่ ให้บริการทางด้านการเงินที่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก

สถาบันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก (Global Aging Institute—GAI) เป็ น
องค์กรที่มุ่งงานด้านการวิจัย และการศึกษาโดยไม่หวังผลก�ำไร ทัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ เกี่ยวกับการเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุโลก อธิบายให้ผู้
ก�ำหนดนโยบายและสาธารณชนทราบเกี่ยวกับความท้าทายของการเข้าสู่สังคมผู้สูง
อายุ รวมถึงสนั บสนุ นให้มีการออกนโยบายในเชิงสร้างสรรค์ ในเวลาที่อันควร เรือ่ งที่
GAI ให้ความสนใจนั ้นกว้างมาก และหมายรวมถึงทุกสิ่งตัง้ แต่การสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงเพื่อการเกษี ยณอายุเรื่อยไปจนถึงความมั่นคงระดับชาติ ขอบเขตนั ้ น
ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงสังคมผู้สูงอายุท่ัวโลก
้ ในปี พ.ศ. 2557
GAI ก่อตัง้ ขึน

โดยมีส�ำนั กงานใหญ่ตัง้ อยู่ท่ีอเล็กซานเดรีย รัฐ
เวอร์จิเนี ย แม้วา่ GAI จะเพิ่งเริม่ ก่อตัง้ แต่เป้ าหมายของการท�ำงานนั ้นไม่ ใช่เรือ่ ง
ใหม่เลย ก่อนการก่อตัง้ สถาบัน ริชาร์ด แจ็คสันซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ งประธาน ได้ด�ำเนิ น
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุโลก ขณะท�ำงานอยู่ที่ สถาบันวิจัย
นโยบายการต่างประเทศและยุทธศาสตร์ (Center for Strategic and International Studies—CSIS) มาเป็ นระเวลาเกือบ 15 ปี ได้ผลิตผลงานวิจัยและ
วิเคราะห์จ�ำนวนมาก ซึ่งเปิ ดโลกทัศน์ และมีบทบาทส�ำคัญในการสรุปข้อถกเถียงว่า
อะไรคือความท้าทายที่มีความส�ำคัญยิ่งในศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการของ GAI
มี โธมัส เอส เทอร์ร่ี ซึ่งเป็ นประธานคณะเจ้าหน้ าที่บริหาร ของเทอร์รก่ี รุป๊ และอดีต
ประธานของสมาคมนั กคณิ ตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา ด�ำรงต�ำแหน่ ง
ประธานกรรมการ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันการเข้าสู่สังคมผู้
สูงอายุโลกได้ท่ี www.GlobalAgingInstitute.org.

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์เป็ นหนึ่ งในบริษัทที่มีเครือข่ายครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย
ที่กว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่ ง โดยมีทีมงานอันประกอบด้วยพนั กงานกว่า 2,500 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพกว่า 250 คน ประจ�ำอยู่ ณ หน่ วยธุรกิจต่างๆ
ใน 10 ประเทศ รวมถึงมีส�ำนั กงานในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญรวมถึงความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นส่งผลให้เรามีความพร้อมที่
จะส่งมอบโอกาสในการลงทุนที่ ได้รบั การกลัน
่ กรองเป็ นพิเศษส�ำหรับลูกค้าของเราทุก
ราย เราให้บริการด้านการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทนั บตัง้ แต่ ตราสาร
ทุน ตราสารหนี ้ การลงทุนในประเทศ และต่างประเทศในหลากหลายชนิ ดสินทรัพย์
การระดมทุน การลงทุนในหุ้นที่ ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการ
้ ฐาน
ลงทุนในโครงสร้างพืน
อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ได้รบั การจัดให้เป็ นบริษัทบริหารและจัดการกองทุนรวม
เพือ่ ลูกค้ารายย่อยที่ ใหญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคเอเชียในปี พ.ศ. 2557 จากการส�ำรวจประจ�ำปี
ของ Asia Asset Management และได้รบั การยกย่องให้เป็ นบริษัทจัดการกองทุน
รวมยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย จากงานประกาศรางวัล Best of the Best Awards
ของ Asia Asset Management ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
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