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Japan’s export composition of cooking 
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บทสรปุผ ูบ้รหิาร 

สถานการณ์ด้านสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 

จ านวนผู้สูงอายุ 

9.5 ล้านคน 

ผู้สูงอายุท่ีช่วยตนเองได้ 

8.55 ล้านคน 

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพงิ 

950,000 คน 

อุปสงค์ที่ขยายตัว รวมทัง้

ศักยภาพทางธุรกิจ 

แนวโน้มอุปสงค์ที่เพิ่ม

สูงขึน้ 

ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ 
ชุมชนผู้สูงอายุ 
(Retirement Community) 

ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย 
(Nursing Home) 

ธุรกจิดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ชุมชนผู้สูงอายุ (Retirement Community) 

กลุม่เป้าหมาย 
ผู้มีรายได้ปานกลาง 

คา่บริการตอ่เดือน 
20,000 - 40,000 บาท 

ข้อควรพิจารณา 
การตัง้ราคาให้ตรงกลุม่เป้าหมาย

และยงัสามารถท าก าไร 

กลุม่เป้าหมาย 
ผู้มีรายได้ปานกลางระดบัสงู 

ถึงผู้มีรายได้สงู 

คา่บริการ 
4 ล้านบาทขึน้ไป 

ข้อควรพิจารณา 
อาจมีการแขง่ขนัจากธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 
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สารบญั 

ภาพรวมสงัคมผ ูส้งูอายใุนประเทศไทย 

ธรุกิจ Nursing Home และ Day Care 

ธรุกิจ Retirement Community 

Japan’s export composition of cooking 
ingredient & seasoning to 



4 
Japan’s export composition of cooking 
ingredient & seasoning to 

ภาพรวมสงัคมผ ูส้งูอายใุนเอเชีย 

สงัคมผู้สงูอายุ
ระดบัสดุยอด 

สงัคมผู้สงูอายุ
อยา่งเต็มที่ 

สงัคมที่ก าลงัก้าวเข้า
สูส่งัคมผู้สงูอาย ุ

สัดส่วนจ านวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึน้ไป) ต่อจ านวนประชากรทัง้หมดในทวีปเอเชีย 

ทีม่า: องค์การสหประชาชาติ 

สังคมผู้สูงอายุในทวีปเอเชีย 

ประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุโดยคาดวา่จะ
กลายเป็นสงัคมผู้สงูอายอุยา่งเต็มที่ในปี 2573 และสงัคมผู้สงูอายุ
ระดบัสดุยอดในปี 2593 

ญ่ีปุ่ นได้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผู้สงูอายรุะดบัสดุยอดแล้ว ซึง่เป็นระดบัท่ี
คาดวา่ประเทศไทยจะเป็นในปี 2593 

ปัจจบุนั มีบางประเทศในเอเชียที่มีระดบัการเป็นสงัคมผู้สงูอายสุงูกวา่
ประเทศไทย เช่น สงิคโปร์ ฮ่องกง และญ่ีปุ่ น 

ประเทศไทยและจีนมีโครงสร้างประชากรที่คล้ายคลงึกนั โดยก าลงัก้าวเข้าสู่
การเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุและคาดวา่จะกลายเป็นสงัคมผู้สงูอายอุยา่งเต็มที่ใน
ปี 2573  

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในเอเชียทีก่ ำลังก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ จงึนับว่ำมีศักยภำพสูงส ำหรับธุรกจิทีเ่ก่ียวข้อง 
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ภาพรวมสงัคมผ ูส้งูอายขุองประเทศไทย 

ผู้สูงอายุในประเทศไทยแยกตามกลุ่มอายุ 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงต้นของกำรเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ ซึง่มีจ ำนวนผู้สูงอำยุระยะต้นในสัดส่วนสูงทีสุ่ดในกลุ่มผู้สูงอำยุท้ังหมด ดังน้ัน จงึมีอุปสงค์
จ ำนวนมำกต่อผลิตภัณฑ์ส ำหรับผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึง่พงิมีแนวโน้มที่จะเพิม่สูงขึน้ในอนำคต 

ล้านคน 

8.5 

12.6 

17.6 

20.5 

ทีม่า: สศช. 
กลุ่มไม่พึ่งพงิ กลุ่มพึ่งพงิ 

ผู้สงูอายรุะยะต้น 
(60-69 ปี) 

95% 5% 

ผู้สงูอายรุะยะกลาง 
(70-79 ปี) 89% 11% 

ผู้สงูอายรุะยะปลาย 
(80 ปีขึน้ไป) 

69% 31% 

With large number and steadily growth of elderly population, Thailand has potential for elderly care related businesses including nursing 
home, in-home care services, care worker training, and home medical equipment. 

ระดับการมีภาวะพึ่งพงิของผู้สูงอายุในประเทศไทยแยกตามกลุ่มอายุ 

 ผู้สงูอายรุะยะกลางและปลายจะมีจ านวนมากกวา่ผู้สงูอายรุะยะต้นภายในปี 2583 

 เน่ืองจากจ านวนผู้สงูอายรุะยะปลายจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว อปุสงค์ตอ่สินค้า
ส าหรับผู้สงูอายกุลุม่พึง่พิงจะอยูใ่นระดบัสงูมากภายในปี 2583 
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สงัคมผ ูส้งูอายขุองประเทศไทย - แหลง่รายไดห้ลกั 

ผู้สูงอายุระยะต้น 
(60-69 ปี) 

ผู้สูงอายุระยะกลาง 
(70-99 ปี) 

ผู้สูงอายุระยะปลาย 
(80 ปีขึน้ไป) 

การท างาน                           50% 1 

ลกูหลาน/ญาติ                 34% 2 

บ านาญ                              13% 3 

ลกูหลาน/ญาติ                   51% 1 

บ านาญ                             26% 2 

การท างาน                           19% 3 

ลกูหลาน/ญาติ                   60% 1 

บ านาญ                             33% 2 

การท างาน                             4% 3 

แหล่งรายได้หลัก 

ท่ีมา: ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ 
Japan’s export composition of cooking 
ingredient & seasoning to 

ผู้สูงอำยุระยะต้นส่วนใหญ่ยังคงท ำงำนหลังจำกมีอำยุครบ 60 ปี ส่วนผู้สูงอำยุระยะกลำงและปลำยจะอำศัยควำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิจำกลูกหลำน
หรือญำต ิดังน้ัน ลูกหลำนและญำตจิงึมีอิทธิพลต่อกำรซ้ือสินค้ำและบริกำรทีเ่ก่ียวกับกำรดูแลผู้สูงอำยุ 



7 
Japan’s export composition of cooking 
ingredient & seasoning to 

สงัคมผ ูส้งูอายขุองประเทศไทย – ความเปลี่ยนแปลงดา้นไลฟ์สไตล ์
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ขนาดของครอบครัวไทยโดยเฉล่ีย 

1980 

1990 

2000 

2010 

5.2 

4.4 

3.8 

3.2 

สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่โดยล าพังต่อจ านวนประชากรทัง้หมด 

 ในปี 2557 ผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยูโ่ดยล าพงัมีจ านวนประมาณ 900,000 คน  ครอบครัวมีขนาดลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 

2017 3.09 

ควำมเป็นเมืองมำกขึ้นน ำไปสู่ควำมเปล่ียนแปลงด้ำนไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วยขนำดของครอบครัวทีเ่ล็กลง และจ ำนวนผู้สูงอำยุทีอ่ำศัยอยู่โดยล ำพังที่
เพิม่สูงข้ึน ซึง่นับเป็นโอกำสทีด่ีส ำหรับธุรกจิทีเ่ก่ียวข้องกับผู้สูงอำยุ 
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สงัคมผ ูส้งูอายขุองประเทศไทย - ผ ูส้งูอายชุาวต่างชาติ 

เชียงใหม ่

ภเูก็ต 

หวัหิน 
พทัยา 

กรุงเทพฯ 

ผู้สูงอำยุชำวต่ำงชำตใินประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้มีรำยได้
ระดับปำนกลำง-สูง ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบพักผ่อนใน
เมืองตำกอำกำศ 

ลักษณะของผู้สูงอำยุชำวต่ำงชำตใินประเทศไทย 

ขนาดของตลาด 
9% 

อตัราการขยายตวัของผู้สงูอายุ
ชาวตา่งชาติ ปี 2557-2559 

68,300 
จ านวนผู้สงูอายชุาวตา่งชาติ (50 ปีขึน้ไป)  
ท่ีมีวีซา่แบบพ านกัระยะยาวในปี 2559 

สัญชาต ิ 1)     สหราชอาณาจกัร 

4)     สวิตเซอร์แลนด ์

ระดับรายได้ 

ปานกลาง-สงู 
ปัจจยัในการพิจารณา:  
ข้อก าหนดด้านรายได้และเงินออมส าหรับผู้ขอวซีา่แบบพ านกัระยะยาว ระยะเวลา 1 ปี 
•ผู้สงูอายทุี่มีเงินบ านาญไมน้่อยกวา่ 65,000 บาท/เดือน 
•ผู้สงูอายทุี่มีเงินออมไมน้่อยกวา่ 800,000 บาท 

2) สหรัฐอเมริกา 

5) ญ่ีปุ่ น 

3) เยอรมนั 
 

สถานที่พ านักที่
เป็นที่นิยม 

• หวัหิน 
• พทัยา 
• ภเูก็ต 
• เชียงใหม ่

 

นอกเหนือจำกผู้สูงอำยุชำวไทยแล้ว ผู้สูงอำยุชำวต่ำงชำตเิป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่น่ำสนใจ เน่ืองจำกจ ำนวนของ
ชำวต่ำงชำตทิีเ่กษียณอำยุแล้วและมำพ ำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลำนำนมีจ ำนวนเพิม่สูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
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สงัคมผ ูส้งูอายขุองประเทศไทย – อปุสงคต่์อบรกิารดแูลผ ูส้งูอายแุบบมืออาชีพ 

กำรก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุท ำให้อุปสงค์ต่อพยำบำลและผู้ดูแลเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  ช้ีให้เหน็ถึงโอกำสทำงธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ 

จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในปี 2550 และ 2557 
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Servant

ที่มา: ส านกังานสถิติแหง่ชาติ 

อุปสงค์ต่อบริกำรที่ไม่ใช่มืออำชีพ
ลดลง 

อุปสงค์ต่อบริกำรมืออำชีพเพ่ิมขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว พยาบาล +  

ผู้ช่วยพยาบาล 

อปุสงค์เพิ่มขึน้ระหวา่ง 
ปี 2550-2557 

16% 

ผู้ดแูล 

อปุสงค์เพิ่มขึน้ระหวา่ง 
ปี 2550-2557 

18% 

คนรับใช้ 

อปุสงค์เพิ่มขึน้ระหวา่ง 
ปี 2550-2557 

-13% 

ขณะที่อปุสงค์ตอ่บริการดแูลผู้สงูอายุ
แบบมืออาชีพเพิ่มสงูขึน้ อปุสงค์ตอ่
คนรับใช้ที่ท าหน้าที่ผู้ดแูลลดน้อยลง 

ศักยภำพทำงธุรกจิของบริกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบมืออำชีพ 

อปุสงค์ตอ่บริการดแูลผู้สงูอายแุบบ
มืออาชีพเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการจ้างพยาบาล ผู้ช่วย
พยาบาลและผู้ดแูล 

การจ้างพยาบาลให้ท าหน้าที่
ผู้ดแูลมีคา่ใช้จ่ายสงู เนื่องจาก
เงินเดือนของพยาบาลเป็นสองเทา่
ของเงินเดือนผู้ช่วยพยาบาล 
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สารบญั 

ภาพรวมสงัคมผ ูส้งูอายใุนประเทศไทย 

ธรุกิจ Nursing Home และ Day Care  

ธรุกิจ Retirement Community  

Japan’s export composition of cooking 
ingredient & seasoning to 
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Japan’s export composition of cooking ingredient & 
seasoning to 

 ภาพรวมธรุกิจ Nursing Home และ Day Care 

จ านวนประชากรสูงอายุ 
9.5 ล้านคน 

ผู้สงูอายกุลุม่พึง่พิงทัง้หมดมีจ านวน 950,000 คน ในจ านวนนีก้ลุม่ผู้ ป่วยตดิเตียงมีจ านวน 
143,000 คน 

ที่มา: ศนูย์วิจยักสกิรไทย 

Nursing home ของเอกชนมีจ านวน 800 แห่ง โดยร้อยละ 95 เป็นธุรกิจขนาดเล็กโดยไมมี่ผู้น าในตลาด 
Nursing home ของรัฐมีจ านวน 30 แหง่ มีสภาพแออดัเน่ืองจากต้องรองรับผู้สงูอายกุลุม่พึง่พิงถึง 3,000 คน 

คา่ใช้จา่ยเฉล่ียตอ่เดือนส าหรับ Nursing home - 15,000-30,000 บาท 
คา่ใช้จา่ยเฉล่ียตอ่วนัส าหรับบริการดแูลในชว่งกลา่งวนั (Day care) - 700-1,200 บาท 

โรคเรือ้รังท่ีพบมากท่ีสดุในกลุม่ผู้สงูอายใุนประเทศไทย 
1.โรคหลอดเลือดสมอง 
2.โรคเบาหวาน 
3.โรคหวัใจ 
4.โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 
5.โรคสมองเส่ือม 
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ธรุกิจ Nursing Home และ Day Care – สภาวะทางธรุกิจ 

Japan’s export composition of cooking ingredient & 
seasoning to 

ผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

ประมาณ 760 ราย ประมาณ 40 ราย จ านวน Nursing home และ Day card 

รูปแบบทางธุรกิจ 
สว่นใหญ่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว โดยเจ้าของอยูใ่นวิชาชีพ
ด้านการแพทย์ 

สว่นใหญ่เป็นของโรงพยาบาลเอกชน 

ขนาดของธุรกิจ อยา่งมาก 30 เตียง ไมม่ีสาขา มากกวา่ 30 เตียง มีหลายสาขา 

กลุ่มเป้าหมาย สว่นใหญ่คือผู้สงูอายชุาวไทย ผู้สงูอายชุาวไทยและตา่งชาติ 

รายได้ต่อปี 4-16 ล้านบาท มากกวา่ 30 ล้านบาท 

ที่มา: ศนูย์วิจยักสกิรไทย 

ธุรกจิ Nursing home และ Day care ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและขนำดกลำง โดยไม่มีผู้น ำในตลำด  
มีรำยใหญ่เพียงไม่ก่ีรำยทีท่ ำธุรกจิด้ำนน้ี 
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ธรุกิจ Nursing Home และ Day Care – การแบ่งสว่นตลาด 

Japan’s export composition of cooking ingredient & 
seasoning to 

รายได้สูง + 
ชาวต่างชาต ิ

รายได้ปานกลาง 
ระดับสูง  รายได้ปานกลาง 

อ านาจซือ้ของลูกค้า 
• 15,000 – 20,000 บาท/เดือน 
• 700 – 900 บาท/วนั 

• 20,000 – 40,000 บาท/เดือน 
• 900 – 1,200 บาท/วนั  

• 40,000 – 80,000 บาท/เดือน 
• 1,200 – 3,600 บาท/วนั 

สถานที่ให้บริการ 

• 6 – 8 เตียง/ห้อง • 5 – 6 เตียง/ห้อง  (≈20,000 บาท)  
• 3 – 4  เตียง/ห้อง (≈25,000 บาท) 
• 2 เตียง/ห้อง (≈30,000 บาท) 
• ห้องวีไอพี – 1 เตียง/ห้อง (≈40,000 บาท) 

• 2 เตียง/หอัง  (40,000 บาทขึน้ไป)  
• ห้องวีไอพี – 1 เตียง/ห้อง (60,000 บาทขึน้ไป) 

 

ที่ตัง้ 
• ทัว่ประเทศ • สว่นใหญ่อยูใ่นกรุงเทพฯ • กรุงเทพฯ และเมืองตากอากาศ เช่น เชียงใหม ่หวั

หิน พทัยา ภเูก็ต 

ผู้ประกอบการ 
• สว่นใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเลก็ในพืน้ท่ี 
 

แนวโน้มทางธุรกิจ 

• อปุสงค์จ านวนมากและเติบโตอยา่งรวดเร็ว เป็นผลจากการท่ีรายได้เฉลีย่ของผู้มีอายมุากกวา่ 50 ปีขยายตวั
อยา่งตอ่เนื่อง 

• ธุรกิจขนาดใหญ่เพียงไมก่ี่รายมีแผนท่ีจะลงทนุในสาขานี ้
 

• ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ 
 

• เป็นตลาดเฉพาะกลุม่ แตม่ีศกัยภาพสงูที่จะเติบโต
ตอ่ไป 

• โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่หลายแหง่เตรียมการ
ลงทนุหรือได้เร่ิมลงทนุในธุรกิจนีแ้ล้ว 

ผู้ประกอบกำรรำยเล็กส่วนใหญ่ให้บริกำรแก่กลุ่มผู้มีรำยได้ปำนกลำง ส่วนผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและใหญ่ให้บริกำรต่อกลุ่มผู้มีรำยได้ปำนกลำง
ระดับสูงถงึผู้มีรำยได้สูง ถงึแม้ว่ำจะมีแนวโน้มทีด่ีในกลุ่มลูกค้ำทกุกลุ่ม แต่ผู้ให้บริกำรขนำดใหญ่กมุ่็งเน้นเฉพำะกลุ่มลูกค้ำระดับบนเท่ำน้ัน 
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Japan’s export composition of cooking ingredient & 
seasoning to 

ธรุกิจ Nursing Home และ Day Care – ความเคลื่อนไหวทางธรุกิจลา่สดุ 

ความเคล่ือนไหวล่าสุดของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

 สร้างโรงพยาบาลส าหรับผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเชียงใหม่
และนครราชสีมา (ปากชอ่ง) 

 เปิดศนูย์บริการผู้สงูอายใุนโรงพยาบาล 

 มีโครงการท่ีจะขยายธุรกิจ Nursing home และท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ 

 ขยายการลงทนุใน Retirement community และ Nursing home ใน
กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั 

 ตัง้ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางส าหรับผู้สงูอาย ุเช่น ศนูย์โรคอลัไซเมอร์ 
ศูนย์การดูแลผู้ ป่วยแบบประคับประคอง และใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พฒันาการให้บริการ 

แนวโน้มด้านธุรกจิ Nursing home ของโรงพยาบาล 

ด าเนินธุรกิจ Nursing home ภายในหรือใกล้
โรงพยาบาล 

1 

2 
ลงทนุใน Retirement community ท่ีมี Nursing 
home และโรงพยาบาลส าหรับผู้สงูอายอุยูด้่วย 

3 
ร่วมมือกบัโรงพยาบาล/Nursing home ตา่งประเทศ
ท่ีต้องการขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย 

ที่มา: ศนูย์วิจยักสกิรไทย 

ปัจจุบันโรงพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่ได้เร่ิมขยำยธุรกจิด้ำน Nursing home โดยมีลูกค้ำเป้ำหมำยคือกลุ่มผู้ทีมี่รำยได้สูง คำดว่ำจ ำนวนผู้ท ำธุรกจิ
ดังกล่ำวจะเพิม่สูงขึ้นในอนำคต 
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ธรุกิจ Nursing Home และ Day Care – ศกัยภาพของตลาด 

โอกำสทำงธุรกิจของ Nursing Home และ Day Care ในประเทศไทย 

Japan’s export composition of cooking ingredient & 
seasoning to 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้มีรายได้ปานกลางระดับต ่า 

ผู้มีรายได้ปานกลางระดับสูง 

ผู้มีรายได้สูง 
และชาวต่างชาต ิ

ขนาดตลาด 
(% ของกลุ่มพึ่งพงิ) 

 น้อยกวา่ 1% 

3% 

14% 

การแข่งขัน 

ต า่ 

ข้อสังเกต 
 

เป็นสาขาที่ไมไ่ด้รับความสนใจจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่และตา่งชาติ 
เนื่องจากมีอตัราก าไรต ่าและมีระยะเวลาคืนทนุยาว อยา่งไรก็ตาม สาขานีม้ี 
อปุสงค์ในสดัสว่นท่ีสงูที่สดุ รวมทัง้มีแนวโน้มการขยายตวัสงู 

ปานกลาง 

เป็นตลาดเฉพาะเจาะจง และมีอปุสงค์ที่ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เมื่อเร็ว ๆ นี ้รัฐบาล
ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสนิออกสนิเช่ือที่อยูอ่าศยัส าหรับผู้สงูอายใุนปี 2561  
ซึง่จะช่วยเพิ่มอ านาจซือ้ของผู้สงูอายใุนกลุม่ผู้มีรายได้ปานกลางระดบัสงู 

สงู 
คาดวา่จะมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เพิ่มมากขึน้ภายในปี 2563 แตก็่จะมี
การแขง่ขนัสงูเนื่องจากเป็นตลาดแบบเฉพาะเจาะจง 

Nursing home ทีมี่กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้มีรำยได้ระดับสูงและชำวต่ำงชำตอิำจประสบกำรแข่งขันทีรุ่นแรงในอนำคตอันใกล้น้ี ขณะเดียวกัน 
ผู้ประกอบกำรทีมี่กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้มีรำยได้ระดับกลำงกอ็ำจพบว่ำอัตรำก ำไรของธุรกจิไม่น่ำสนใจ ถงึแม้ว่ำกำรแข่งขันจะไม่สูงมำกกต็ำม 
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สารบญั 

ภาพรวมสงัคมผ ูส้งูอายใุนประเทศไทย 

ธรุกิจ Nursing Home และ Day Care  

ธรุกิจ Retirement Community  

Japan’s export composition of cooking 
ingredient & seasoning to 
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Japan’s export composition of cooking ingredient & 
seasoning to 

ภาพรวมธรุกิจ Retirement Community 

จ านวนประชากรสูงอายุ 

9.5 ล้านคน 

ผู้สงูอายกุลุม่ไมพ่ึง่พิงทัง้หมดมีจ านวน 8.55 ล้านคน 
 

ที่มา: ศนูย์วิจยักสกิรไทย 

Retirement community ของเอกชนจะมีห้องพกัจ านวน 2,600  ห้อง ภายใน 2-3 ปี 

สว่น Retirement community ของรัฐบาลหรือองค์การท่ีไมแ่สวงหาก าไร (NGO) มีจ านวน 4,000 ห้อง 

คอนโดมีเนียม/วิลลา่ใน Retirement community มีราคา 1 – 15 ล้านบาท/ยูนิต 

ผู้สงูอายท่ีุท างานมีทัง้หมด 3.85 ล้านคน 
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Japan’s export composition of cooking ingredient & 
seasoning to 

ธรุกิจ Retirement Community  – สภาวะทางธรุกิจ 

Retirement Community  

ของเอกชน 

Retirement Community  

ของรัฐบาลหรือ NGO 

ตัวอย่าง Retirement community 
 สวางคนิเวศ สมทุรปราการ 
 บศุยานิเวศน์ อยธุยา 

 เวลเนสซิตี ้อยธุยา 
 วิลลา่มีสขุ เชียงใหม ่
 ริมลฟิวิ่ง นครราชสมีา 
 จิณณ์ เวลบีอิง้ ปทมุธานี 

ราคาต่อหน่วย 
 คา่ธรรมเนียมแรกเข้า: 200,000 – 850,000 บาท 
 คา่ธรรมเนียมรายเดือน: 1,500 – 2,500 บาท 

รูปแบบการเป็นเจ้าของ 
 สทิธิการเช่าตลอดชีวิต 

 คอนโดมิเนียม: 1 ล้านบาทขึน้ไป 
 ทาวน์โฮม: 1.5 ล้านบาทขึน้ไป 
 บ้านเดี่ยว: 2.5 ล้านบาทขึน้ไป 
 วิลลา่สว่นตวั: 3 ล้านบาทขึน้ไป 

เงื่อนไข  ส าหรับผู้สงูอายชุาวไทยที่อาย ุ55 ปีขึน้ไปเทา่นัน้ 
 ต้องเป็นผู้ที่พึง่ตวัเองได้ 

 ผสม - กรรมสทิธ์ิและสทิธิการเช่าตลอดชีวิต 

 บริการด้านสขุภาพและการแพทย์ตลอด 24 ชัว่โมง 
 ศนูย์ฟืน้ฟสูขุภาพ 

ธุรกจิ Retirement community ในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น ส่วนใหญ่ด ำเนินกำรโดยรัฐบำลหรือ NGO  ส่วน Retirement home ของเอกชน
ปัจจุบันยังมีจ ำนวนไม่มำกนัก แต่คำดว่ำภำยใน 2-3 ปีข้ำงหน้ำ น่ำจะมีจ ำนวนรวม 2,600 ยูนิต 
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Japan’s export composition of cooking ingredient & 
seasoning to 

รายได้สูง + 

ชาวต่างชาต ิ

รายได้ปานกลาง

ระดับสูง 

รายได้ปานกลาง 

ระดับต ่า 

อ านาจซือ้ของลูกค้า 
• สงูสดุ 2 ล้านบาท • 2 – 10 ล้านบาท • 10 ล้านบาทขึน้ไป 

  

ที่ตัง้ 
• กรุงเทพฯ 
• พืน้ท่ีรอบกรุงเทพฯ 

• กรุงเทพมหานคร 
• เมืองตากอากาศ เช่น เชียงใหม่ 

• เมืองตากอากาศ เช่น ภเูก็ต หวัหิน ชลบรีุ 
 

ผู้ประกอบการ 
• รัฐบาลและ NGO • กลุม่โรงพยาบาลเอกชนหรือบริษัทท่ีเป็นของผู้ที่มี

วิชาชีพด้านการแพทย์ 
• นกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

แนวโน้มทางธุรกิจ 

• อปุสงค์มีจ านวนมากและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
แตธุ่รกิจยงัท าก าไรไมไ่ด้มากเนื่องจากมี
ระยะเวลาคืนทนุยาว และในระยะยาวจะมี
ต้นทนุด้านบริการทางการแพทย์สงู 

 
 

• เป็นตลาดเฉพาะเจาะจง แตม่ีศกัยภาพสงูในการ
ขยายตวัตอ่ไป 

• กลุม่โรงพยาบาลเอกชนเร่ิมมีความสนใจที่จะลงทนุ
ในธุรกิจนี ้

 

ธรุกิจ Retirement Community – การแบ่งสว่นตลาด 

• สว่นใหญ่เป็นท่ีพกัตากอากาศระดบับนท่ีมีบริการ
ด้านการแพทย์ด้วย 

 

รัฐบำลและ NGO ลงทนุใน Retirement community ทีมี่กลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มผู้มีรำยได้ปำนกลำง ขณะทีธุ่รกจิเอกชนมีเป้ำหมำยทีก่ลุ่มผู้มีรำยได้
ปำนกลำงระดับสูงและกลุ่มผู้มีรำยได้สูง 
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Japan’s export composition of cooking ingredient & 
seasoning to 

ธรุกิจ Retirement Community – ความเคลื่อนไหวทางธรุกิจ 

ช่ือโครงการ 

ผู้ลงทุน 

ขนาด 

กลุ่มเป้าหมาย 

กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ ภเูก็ต 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4 บริษัท:  
เอ็น วาย อี เอสเตท, แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์,  
ชีวาทยั และ ช. การช่าง 

คอนโดมิเนียม ขนาด 200 ยนิูต 
วลิล่า ขนาด 30 ยนิูต 

ลกูค้าระดบับนชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ
ราคา 10 ล้านบาทขึน้ไป 

Sansara หวัหนิ 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บวิเดอสมาร์ท 

คอนโดมิเนียม ขนาด 30 ยนิูต 
วลิล่า ขนาด 13 ยนิูต 

กลุ่มผู้ มี รายได้ปานกลางระดับสูงชาวไทยและ
ชาวตา่งชาต ิ
ราคา 4 –17 ล้านบาท 

ซนัเพลย์ บางเสร่ ชลบรีุ 

ลกูค้าระดบับนชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ
คอนโดมิเนียม: 10 – 35 ล้านบาท  
วลิล่า: 14 ล้านบาทขึน้ไป  

คอนโดมิเนียม ขนาด 70 ยนิูต 
วลิล่า ขนาด 50 ยนิูต 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ซนัเพลย์ เอเชีย 

ธุรกจิพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ได้เร่ิมลงทนุในโครงกำร Retirement community ตำมเมืองตำกอำกำศ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือลูกค้ำระดับบนชำวไทย
และชำวต่ำงชำต ิ
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ธรุกิจ Retirement Community – ศกัยภาพของตลาด 

โอกำสทำงธุรกิจของ Retirement community ในประเทศไทย 

Japan’s export composition of cooking ingredient & 
seasoning to 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง
ระดับต ่า 

กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง
ระดับต ่า 

กลุ่มผู้มีรายได้สูง + 
ชาวต่างชาต ิ

กลุ่มตลาด 

≈ 11,000 คน 

ผู้สงูอายชุาวไทยและตา่งชาติ 

การแข่งขัน ข้อสังเกต 

≈ 1.5 ล้านคน 

ผู้สงูอายชุาวไทย 

≈ 851,000 คน  

ผู้สงูอายชุาวไทย 

ต า่ 

ปานกลาง โดยมีผู้ เล่นท่ีมี
ศกัยภาพจากกลุ่มผู้พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเสนอท่ีอยู่
อาศยัท่ีมีการออกแบบ

ส าหรับผู้สงูอาย ุ

เป็นสาขาที่ไมไ่ด้รับความสนใจจากภาคเอกชน เนื่องจากมีอตัราก าไรต ่า 
ปัจจบุนั โครงการ Retirement community ส าหรับกลุม่ผู้มีรายได้ปานกลาง
ระดบัต ่ามีจ านวนน้อยมาก 
 

เป็นสาขาที่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนซึง่เป็นผู้ เลน่หลกั คาดวา่การแขง่ขนัจะสงูขึน้ในอนาคตอนัใกล้ 

สาขานีมุ้ง่เน้นลกูค้าชาวตา่งชาติมากกวา่ชาวไทย ปัจจยัส าคญัของ
ความส าเร็จอยูท่ี่ความสามารถที่จะเข้าถึงลกูค้าระดบับนชาวตา่งชาติ 

ธุรกจิ Retirement community เป็นธุรกจิทีมี่ศักยภำพสูง เน่ืองจำกอุปสงค์ในตลำดมีมำกกว่ำ Nursing home แต่กมี็กำรแข่งขันสูงจำกบริษัทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ทัว่ไปทีเ่สนอทีอ่ยู่อำศัยซึง่มีกำรออกแบบส ำหรับผู้สูงอำยุ 
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อัพเดทรายงานเศรษฐกจิไทยและอาเซียน  

ติดต่อเราผ่านทาง 

www.kasikornbank.com/advisory 

บริการให้ค าแนะน าการลงทนุ 

ให้ค าปรึกษาโดยผู้เชียวชาญทั่วทัง้ภมิูภาคอาเซียน 

ทีมงานให้ค าปรึกษาด้านการลงทนุในไทยผา่น
ทางการร่วมทนุกบัธุรกิจตา่งชาติ หรือให้ค าปรึกษา
ด้านการลงทนุในภมูิภาคอาเซียน โดยผู้ เช่ียวชาญ
ของธนาคารท่ีอยูใ่นประเทศลาว กมัพชูา เมียนมา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย  

จัดกิจกรรมดูงานในอาเซียน ญ่ีปุ่น และจีน 

ธนาคารกสกิรไทยเป็นพนัธมิตรกบัธนาคารและ
องค์กรตา่ง ๆ ในภมูิภาคอาเซียน ญ่ีปุ่ น และจีน เพื่อ
ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถมองหาลูท่างการ
ท าธุรกิจผา่นทางการดงูานตา่ง ๆ  ได้ 

จบัตามองความเคลื่อนไหวทางธรุกิจในประเทศไทยและอาเซียน 
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วิไลรัตน์ ชัยวิภาส, Ph.D. 
ท่ีปรึกษาด้านองค์ความรู้ธุรกิจข้ามประเทศอาวโุส 
 
E-mail : wilairat.ch@kasikornbank.com 

รายงานฉบับนีจ้ัดท าโดย : 

เก่ียวกับทีม AEC+ Business Advisory 
ทีม AEC+ Business Advisory เป็นหนว่ยงานท่ีธนาคารกสกิรไทยจดัตัง้ขึน้
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันกัลงทนุไทยที่สนใจลงทนุในอาเซยีน หรือ
สนใจร่วมทนุกบัตา่งชาติ เช่น จีน ญ่ีปุ่ น เกาหล ีเพื่อลงทนุในประเทศไทย 
 

บริการของทีมงาน 
•ให้ค าปรึกษาโดยทีมงานผู้ เช่ียวชาญธรุกิจระหวา่งประเทศ 
•จดัท ารายงานแนะน าการลงทนุในอาเซียนส าหรับนกัลงทนุไทย  
•จดักิจกรรมสมัมนาให้ความรู้เชิงลกึในประเด็นท่ีทกุคนจบัตามอง 
•จดักิจกรรมดงูานเพื่อเผยโอกาสทางธุรกิจในประเทศใหม่ ๆ   
 

โปรดตดิตามผลงานของทีมงานผ่านทางเว็บไซต์ 
 
 

www.kasikornbank.com/advisory 
 
 
 

เจตตกิา ธนทัตตานนท์ 
ท่ีปรึกษาด้านองค์ความรู้ธุรกิจข้ามประเทศอาวโุส 
 
E-mail : jedtika.t@kasikornbank.com 

ทีมงาน AEC+ Business Advisory 
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