แนวทางการส่งเสริมการออมภาคประชาชน
แบบสมัครใจโดยผ่านการประกันชีวิต
จัดทาโดย กลุ่ม 3
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 7

สมาชิกกลุ่มที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางกอบบุญ
นายกุลวัชร
พล.อ.จิระ
ผศ.ชญณา
นายณัฐสิทธ์ ิ
นางสาวปิยะนุช
นางผกามาศ

ศรีชยั
หงษ์คู
โกมุทพงศ์
ศิริภิรมย์
ธีรกุลวาณิช
มาลากุล ณ อยุธยา
สัจจพงษ์

8. ดร.พงษ์ชยั
9. นางยุพเรศ
10. รศ.ดร.วิไลลักษณ์
11. นายสมศักด์ ิ
12. นางสิงห์ชยั
13. นางสุพตั รา
14. รศ.ดร.มนตรี

นิรมิตศรีชยั
พิริยะพันธุ์
สกุลภักดี
กุญชรยาคง
ทุ่งทอง
จิราธิวฒ
ั น์
โสคติยานุรกั ษ์

สถานการณ์ การออมของประเทศไทย

โครงสร้างประชากรไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ.2503 - 2573

การออมของครัวเรือน และรายได้ –รายจ่าย- การออมสุทธิต่อคน

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อ้างใน ธนาคารออมสิน, 2560: 2)

รายได้และรายจ่ายมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ทุกปี ตรงกันข้ามกับการออมที่มีทิศทางเพิ่มขึน้ อย่างช้าๆ หรือแทบจะคงที่

ร้อยละการออมของครัวเรือน จาแนกตามการจัดสรรเงินออม

วิธีการออม 5 อันดับแรก
ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
กองทุนต่างๆ เช่น กบข. ประกันสังคม RMF เป็นต้น
เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ
ทีม่ า: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2560)

เก็บเป็นเงินสด
ฝากธนาคาร/สถาบันการเงินอืน่

9.1
10.6
19.6

35.9
55.4

ร้อยละของประชาชน จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสิทธิได้รบั ระบบบานาญจากภาครัฐหรือเอกชน หรือ
กองทุนชราภาพตามกฎหมายอื่น
จานวนสมาชิกในกองทุนต่างๆ
กองทุน

จานวนสมาชิก (คน)

กองทุนประกันสังคม

2,394,054 (ปี 2560)

กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.)
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

997,277 (ปี 2559)

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

1,059,605 (ปี 2560)

รวม
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (2560)

530,417 (ปี 2560)
4,981,353

ข้อมูลประชากร ผูม้ ีสิทธิได้รบั หลักประกันทางสังคมกรณี ชราภาพ
ประชากร

65.1

กลุ่มแรงงาน

รายการ
อายุน้อยกว่า 15
ไม่ใช่วยั แรงงาน อายุมากกว่า 60
รวม
อยูใ่ นตลาดแรงงาน
ในระบบ
วัยแรงงาน อายุ
นอกระบบ
15-60 ปี
ไม่อยูใ่ น
ตลาดแรงงาน
รวม

จานวน
11.79
10.35
22.14
34.42
16.49
17.93
8.54
42.96

สัดส่วนร้อยละ
18.11
15.90
34.01
52.87
25.33
27.54
13.12
65.99

หน่วย : ล้านคน
หมายเหตุ

ต่อประชากรทัง้ หมด

การจัดสรรงบประมาณภาครัฐเข้าสู่ระบบการออมเพื่อการเกษี ยณอายุ ปี พ.ศ. 2558 – 2568
หน่วย : ล้านคน
ปี
งบประมาณ

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568

GDP
(ปี งบประมาณ)

13,415,830
13,949,000
14,613,100
15,416,800
16,264,800
17,159,300
18,103,000
19,098,700
20,149,100
21,257,300
22,506,700

วงเงิน
เบี้ยยังชีพ
กองทุน
เงินเบี้ยหวัด เงิน
งบประมาณ ผู้สงู อายุ ประกันสังคม บาเหน็จ
สาหรับ
บานาญ
กบข.
ข้าราชการ
2,575,000
62,577
15,175
160,223
46,351
2,720,000
65,066
23,300
175,693
46,053
2,733,000
67,206
43,702
229,706
58,333
3,002,000
70,680
44,729
255,973
68,346
3,241,000
73,854
45,781
298,257
77,030
3,445,000
77,007
46,857
329,226
83,784
3,656,000
80,126
47,958
357,870
90,063
3,875,000
83,443
49,085
383,955
95,853
4,155,000
86,731
50,238
411,429 101,636
4,410,000
90,148
51,419
440,379 108,077
4,658,000
91,326
52,627
462,017 113,050

กอช.

633
1,920
2,400
2,880
3,410
3,898
4,385
4,872
5,359
5,934

รวม
สัดส่วน
บานาญ เงินชรา
เพื่อการ ภาพต่อ
ชราภาพ
GDP
284,326 2.12
310,745 2.23
400,867 2.74
442,128 2.87
497,802 3.06
540,284 3.15
579,915 3.20
616,721 3.23
654,906 3.25
695,382 3.27
724,954 3.22

สัดส่วนต่อ
งบประมาณ

11.04
11.42
14.67
14.73
15.36
15.68
15.86
15.92
15.76
15.77
15.56

ผลการประเมินระบบการออมเพื่อการเกษี ยณอายุของประเทศไทย
กรอบการประเมิ น

ความครอบคลุม

กองทุน
ระบบบาเหน็จบานาญ
เบีย้ ยังชีพ
ข้าราชการ
มากเกินไป (ควรจ่ายให้เฉพาะ ข้าราชการทัง้ หมด ก่อนปี
2540
ผูม้ รี ายได้น้อยเท่านัน้ )

รายได้ยงั ไม่เพียงพอต่อการ
ดารงชีพขัน้ พืน้ ฐาน
ความเพียงพอ

ความยังยื
่ น

มีการจัดสรรงบประมาณ
เพิม่ ขึน้ ทุกปี และเป็ นภาระ
การคลังมากขึน้

กองทุนประกันสังคม
กรณี ชราภาพ
เพียงร้อยละ 38 ของผูท้ อ่ี ยูใ่ น
วัยแรงงาน

กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
ข้าราชการทัง้ หมด (หลังปี
2540)

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนการออมแห่งชาติ

เพียงร้อยละ 17 ของแรงงาน
นอกระบบ และร้อยละ 11
ของแรงงานนอกระบบและไม่
อยูใ่ นตลาดแรงงาน
เพียงพอในระดับทีส่ ามารถ
เพียงพอในระดับเส้นความ
เงิน กบข. และเงินบานาญ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
ดารงชีพภายหลังเกษียณอายุ ยากจนเท่านัน้ แต่ไม่เพียงพอ ข้าราชการในระดับคุณภาพ การออมในระดับต่า (รวมกับ
ซึง่ อาจมีรายได้ใกล้เคียงก่อน ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ก่อน และสามารถดารงชีพมีรายได้ เบีย้ ยังชีพอาจทาให้มคี วาม
เกษียณอายุ และไม่น้อยกว่า เกษียณอายุ เนื่องจากได้รบั เงิน หลังเกษียณอายุได้อย่าง
เพียงพอต่อการดารงชีพได้)
ร้อยละ 50 ของรายได้ก่อน
บานาญจากประกันสังคมเพียง เพียงพอไม่น้อยกว่ากว่าร้อย
เกษียณอายุ
ร้อยละ 19 ของรายได้ก่อน
ละ 50 ของรายได้ก่อน
เกษียณอายุ
เกษียณอายุ
ไม่ยงยื
ั ่ น และเป็ นภาระ
ไม่ยงยื
ั ่ น และเป็ นภาระทางการ มีความยังยื
่ น แต่เป็ นภาระ มีความยังยื
่ น แต่กเ็ ป็ นภาระ
ทางการคลัง
คลัง
ทางการคลังเพียงบางส่วน ทางการคลังทีล่ ดลง
และลดลงได้ในอนาคต

ช่องทางการออมหลักและข้อจากัดในการเพิ่มระดับการออมของครัวเรือน
ที่มีรายได้ตา่ ในแต่ละช่องทาง
ช่ องทางการออมหลัก
1. ได้ รับการส่ งเสริมโดยรัฐ
(1) ระบบธนาคาร

(2) สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้ อจากัด
- เป็ นลักษณะการออมทรัพย์ระยะเวลาสั้นมากกว่าระยะยาว
- เป็ นลักษณะการออมเพื่อมีวตั ถุประสงค์กว้าง ๆ เบิกถอนได้โดย
ไม่มีเงื่อนไข ทาให้การสร้างวินยั การออมครัวเรื อนทาได้ยาก
- สมาชิกต้องมีรายได้ประจา
- สหกรณ์ของหน่วยงานภาครัฐมีการบริ หารจัดการและตรวจสอบชัดเจน
มีความมัน่ คงมากกว่าสหกรณ์ภาคเอกชน/บริ ษทั
- อาศัยผูม้ ีความรู ้ในองค์กรในการบริ หารจัดการ

(3) การซื้อตราสารหนี้

- เป็ นลักษณะลงทุนสถาบันมากกว่าการออมเงินของปั จเจกบุคคลทัว่ ไป
- ต้องอาศัยความรู ้ทางการเงินในการเลือกการลงทุน

(4) การซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

- ต้องอาศัยความรู ้ทางการเงินในการเลือกการลงทุนและกระจาย
ความเสี่ ยง
- เป็ นการลงทุนมากกว่าการออม
- อาศัยความรู ้ทางการเงิน เช่น หลักการจ่ายเงินและการคานวณ
เบี้ยประกันแบบรายปี ที่ได้รับผลตอบแทน
- เน้นครัวเรื อนที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ครัวเรื อนที่มีรายได้ต่าไม่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย

(5) ประกันชีวติ

ช่ องทางการออมหลัก
(6) กองทุนชราภาพประเภท
ต่ าง ๆ เช่ น กบข. กองทุน
ประกันสั งคม กองทุนสารองเลีย้ ง
ชี พ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
เป็ นต้ น

ข้ อจากัด
เป็ นการออมของแรงงานในระบบมากกว่านอกระบบ

(7) กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ - สาหรับแรงงานนอกระบบ ท่ีมีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ยังไม่มีการ
(กอช.)
ออมแบบเป็ นระบบสาหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี
- ไม่ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ด้ า นการรั ก ษาพยาบาล ท าให้ ต้ อ งเป็ น
ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1
- ถ้าลาออกจากการเป็ นสมาชิ กกองทุ นการออมแห่ งชาติก่อนอายุ
60 ปี จะไม่ได้รับเงินสมทบบวกดอกผล

2. กองทุนชุ มชน เช่ น กลุ่ม
เครดิตยูเนี่ ยน กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อ
การผลิต กลุ่มสั จจะออมทรัพย์
3. ระบบสงเคราะห์ ส าหรั บผู้ ที่
ไม่ สามารถออมได้

- เป็นการออมแบบสมัครใจ สมาชิกที่เข้าร่วมมีจากัดและเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ กากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ
- เป็นการออมเพื่อวัตถุประสงค์กว้างๆไม่เฉพาะเจาะจง เบิกถอนง่าย
- เป็นเงินสวัสดิการเพื่อการชราภาพที่ไม่ได้มาจากเงินออมของ
ตนเอง แต่มาจากเงินงบประมาณของรัฐบาล
- ประชาชนเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (Passive Role) มากกว่ามีสว่ นร่วม
ในการปรับพฤติกรรมการออม

ความรู้ทางการเงิน
ทักษะด้านการเงิน

คะแนนเฉลี่ย

ทักษะทางการเงิน

12.9

58.5

22

1) ความรู้ทางการเงิน

3.7

46.8

8

2) พฤติกรรมทางการเงิน

5.9

65.6

9

3) ทัศนคติทางการเงิน

3.2

64.5

5

ทีม่ า: สถาบันคีนนั เอเชีย (2558: 21)

% ต่อคะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด/คะแนนเต็ม

การเข้าถึงบริการทางการเงิน
ภาพรวมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (11 บริการ)

• ครัวเรือนในเขตเมืองและนอกเขตเมืองไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
• ครัวเรือนในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินได้สงู สุด
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560)

การเข้ าถึงบริการทางการเงิน 11 บริการ แยก
ตามรายได้ เขตการปกครอง ภูมภิ าค และเพศ

จานวนบริการทางการเงิน และสัดส่วนการใช้บริการทางการเงินของครัวเรือน

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560)

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2539 – 2561
ประจา
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561 ณ 17 ม.ค.

ออมทรัพย์
5.0000 - 5.2500
5.0000
4.5000
2.7500 - 3.2500
2.2500 - 2.5000
1.5000 - 2.2500
1.2500 - 1.5000
0.5000 - 1.2500
0.5000 - 1.7500
0.5000 - 4.0000
0.5000 - 4.2500
0.5000 - 3.2500
0.7500 - 2.5000
0.2000 - 1.5000
0.5000 - 1.5000
0.2500 - 2.7500
0.1250 - 3.0000
0.1250 - 2.7000
0.1250 - 2.7000
0.0500 - 2.5000
0.0500 - 2.5000
0.0500 - 2.2500
0.0500 - 2.2500

3 เดือน
8.7500 - 11.7500
10.2500 - 15.7500
5.7500 - 6.5000
3.2500 - 4.2500
2.5000 - 3.5000
2.0000 - 2.7500
1.7500 - 2.5000
1.0000 - 1.5000
1.0000 - 2.0000
1.7500 - 3.5000
2.7500 - 4.7500
2.0000 - 3.1300
1.3500 - 4.0000
0.5000 - 1.2500
0.7500 - 1.8500
1.7500 - 3.4000
1.6000 - 3.1500
1.5000 - 3.0000
1.0000 - 2.5000
0.2500 - 2.0000
0.2500 - 1.6500
0.2500 - 1.6500
0.2500 - 1.5000

6 เดือน
8.5000 - 11.2500
10.5000 - 16.2500
5.7500 - 6.7500
3.2500 - 4.2500
2.5000 - 3.5000
2.0000 - 2.7500
1.7500 - 2.7500
1.0000 - 1.5000
1.0000 - 2.2500
2.0000 - 3.7500
3.0000 - 5.0000
2.0000 - 3.2500
1.5000 - 4.0000
0.5000 - 1.6000
0.9000 - 2.0000
2.0000 - 3.6000
1.9500 - 3.2500
1.7500 - 3.1500
1.2500 - 2.7500
0.2500 - 2.1000
0.2500 - 1.7000
0.2500 - 1.7000
0.2500 - 1.6000

12 เดือน
8.5000 - 11.0000
10.0000 - 16.0000
5.7500 - 7.0000
3.5000 - 4.7500
3.0000 - 4.0000
2.2500 - 3.0000
1.7500 - 3.0000
1.0000 - 1.5000
1.0000 - 2.5000
2.2500 - 4.0000
3.5000 - 5.1250
2.0000 - 3.5000
1.7500 - 4.0000
0.6500 - 1.6000
1.0000 - 2.0000
2.2500 - 3.6000
2.2500 - 3.3000
2.0000 - 3.2500
1.5000 - 2.9500
0.2500 - 2.2500
0.2500 - 1.8000
0.2500 - 1.8000
0.2500 - 1.8000

24 เดือน
3.0000 - 4.5000
2.2500 - 3.5000
2.0000 - 3.5000
1.2500 - 2.0000
1.2500 - 2.7500
3.0000 - 4.5000
3.5500 - 5.0000
2.0000 - 4.2000
1.7500 - 3.7500
1.2500 - 2.8500
1.5000 - 2.7500
2.5000 - 3.7500
2.5000 - 3.4500
2.2500 - 3.1250
1.7500 - 3.0000
1.3000 - 2.3750
1.0000 - 2.1500
1.0000 - 1.8000
1.0000 - 1.8000

สรุปสาเหตุของปัญหาการออมของประเทศไทย
การออมตา่ ขาดวินัยการออม
ความรู้ทางการเงินตา่
ดอกเบีย้ เงินฝากตา่
ระบบการออมเพื่อการเกษี ยณอายุยงั ไม่ครอบคลุมประชากรวัย
แรงงานทัง้ หมด
การเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ

ประเด็นการศึกษาและกรอบแนวคิดการศึกษา
บทบาทของธุรกิจประกันภัยในการ
ส่งเสริมการออมภาคประชาชน
ในปัจจุบนั

ปัญหาและอุปสรรคของการออมภาค
ประชาชนโดยผ่านการประกันชีวิต

แนวทางในการส่งเสริมการออมภาค
ประชาชนแบบสมัครใจ
โดยผ่านประกันชีวิต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของธุรกิจประกันภัยในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนในปัจจุบนั
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่านการประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่านประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตด้าน
เนื้ อหา
2. ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา

ศึกษาเพือ่ ค้นหาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนแบบสมัคร
โดยผ่านการทาประกันชีวติ โดยมุง่ ศึกษาถึงบทบาทของธุรกิจประกันภัยในการส่งเสริม
การออมภาคประชาชนในปั จจุบนั และปั ญหาและอุปสรรคของการออมภาคประชาชน
แบบสมัครใจโดยผ่านการประกันชีวติ

การวิจยั ครัง้ นี้คณะผูว้ จิ ยั ใช้เวลาในการศึกษาจานวน 5 เดือน ตัง้ แต่เดือนกันยายน
พ.ศ.2560 – เดือนมกราคม พ.ศ.2561

วิธีการศึกษาและวิเคราะห์

ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และงานวิจยั ทัง้ ของไทยและต่างประเทศ เป็ นต้น
รวมทัง้ ข้อมูลทุติยภูมิเชิงสถิติจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้จากองค์กรต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการตีความสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย (Inductive) ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content analysis) เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงสถิติ

ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. ทราบถึงบทบาทของธุรกิจประกันภัยในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนในปัจจุบนั
2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่าน

การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
3. พัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่าน
ประกันชีวิตเพื่อช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

สถานการณ์ ธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน

สถานการณ์ธรุ กิจประกันภัยในต่างประเทศ

ตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีขนาดใหญ่กว่าตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา

แนวโน้ มค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยระหว่างปี ค.ศ. 2011-2021
Emerging Markets
Emerging Asia
Eastern Europe
Latin America
Middle East
Africa
Industrialized countries
World

ธุรกิจประกันชีวิต

ธุรกิจประกันวินาศภัย

7.9%
8.5%
7.5%
7.5%
8.0%
4.0%
2.9%
3.9%

6.4%
8.3%
4.9%
4.5%
6.6%
4.4%
2.6%
3.4%

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (2559)

สถานการณ์ธรุ กิจประกันภัยของประเทศไทย
จากการรายงานสถิตปิ ระกันชีวติ ของปี พ.ศ.2560 พบว่า กรมธรรม์ประกันชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2559 นัน้ ลดต่าลงประมาณร้อยละ
7.48 ด้วยจานวนกรมธรรม์ประกันชีวติ 3,867,467 กรมธรรม์ โดยในส่วนนี้เป็ นกรมธรรม์ประกันชีวติ รายใหม่ (New Business)
3,396,479 กรมธรรม์
จานวนกรมธรรม์ประกันภัย
Number of Policies

รายการ

จานวนเงิ นเอาประกันภัย (ล้านบาท)
Sum Insured (million baht)

2559
(2016)

2558
(2015)

2557
(2014)

2556
(2013)

2555
(2012)

2559
(2016)

2558
(2015)

2557
(2014)

2556
(2013)

2555
(2012)

3,867,467

4,180,291

3,344,172

3,631,618

3,522,680

4,628,049

4,434,087

4,000,250

2,949,053

3,022,731

3,396,479

3,676,815

3,344,172

3,183,558

3,167,220

3,861,268

3,912,741

2,663,656

2,432,563

2,490,243

2,696,642

2,913,901

3,206,082

3,040,809

3,015,178

825,283

987,056

932,585

834,992

784,645

1,306,206

1,455,937

1,558,088

1,486,733

1,438,238

435,282

446,208

381,488

336,600

304,318

1,207,173

1,294,496

1,455,387

1,369,837

1,436,245

288,592

330,556

378,282

312,398

309,460

เฉพาะกาล (Term)

183,243

160,343

183,760

179,968

136,800

101,406

209,980

170,000

184,407

168,918

อื่นๆ (Others)

20

3,125

8,847

4,271

3,895

3

312

2,816

1,586

1,949

กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่เพิ่ มขึน้ ในปี
กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตรายใหม่ (New
Business)
ประเภทสามัญ
(Ordinary)
ตลอดชีพ (Whole
Life)
สะสมทรัพย์
(Endownment)

ทีม่ า: สมาคมประกันชีวติ ไทย, 2559

กรอบการวิเคราะห์

กรอบการวิเคราะห์ปัญหาของการออมภาคประชาชนแบบสมัครใจ
โดยผ่านการประกันชีวิต
เงินลงทุนที่จะนาไปพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ ไม่เพียงพอ

การออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่านการ
ประกันชีวิตยังมีสัดส่วนที่น้อย

ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นต่อธุรกิจประกัน
ชีวิต

การไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย
ของบริษัทประกันชีวิต

การไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย
ของคนกลางประกันภัย

ประชาชนขาดความเข้าใจ
ในเงื่อนไขตามสัญญา
ประกันภัย

มาตรการในการควบคุมคน
กลางประกันภัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

สัญญาประกันภัยมีความ
ซับซ้อนและหลากหลาย
รูปแบบ

ผู้ขายให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
หรือผู้เอาประกันภัยไม่ได้
ซักถามข้อสงสัยให้ชัดเจน

การประกันภัยยังไม่
กระจายไปสู่ประชาชนทุก
ระดับ

การถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยกระจุกตัวอยู่ใน
เขตเมืองและในจังหวัดใหญ่ๆ

รายได้ของประชากรไทยอยู่
ในระดับปานกลาง - ต่า ถึง
รายได้ต่า

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยขาด
ความหลากหลายไม่
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

ธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและช่องทางการ
จาหน่ายยังคงเน้นรูปแบบเดิม

สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาหลัก (Cause)

ข้ อเสนอแนะ

การกาหนดข้อเสนอเกี่ยวกับของการออมภาคประชาชนแบบสมัครใจ
โดยผ่านการประกันชีวิต
เงินลงทุนที่จะนาไปพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ เพียงพอ

การออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่านการประกัน
ชีวิตยังมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความเข้าใจใน
เงื่อนไขตามสัญญา
ประกันภัย

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ
ธุรกิจประกันชีวิต

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของบริษัทประกันชีวิต

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของคนกลางประกันภัย

มาตรการในการควบคุมคน
กลางประกันภัยมี
ประสิทธิภาพ

สัญญาประกันภัยมีความ
เข้าใจง่ายมากขึ้น

ผู้ขายให้ข้อมูลที่ครบถ้วนหรือ
ผู้เอาประกันภัยซักถามข้อ
สงสัยให้ชัดเจน

การประกันภัยกระจายไปสู่
ประชาชนทุกระดับ

การถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยกระจายตัวไปสู่
ประชาชนในทุกระดับ

รายได้ของประชากร
ไทยอยู่ในระดับปาน
กลาง - สูง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความ
หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

ธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและช่องทางการ
จาหน่ายมีรูปแบบใหม่ๆ

การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการออมภาคประชาชนแบบสมัครใจ
โดยผ่านการประกันชีวิต
เงินลงทุนที่จะนาไปพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ เพียงพอ

การออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่านการ
ประกันชีวิตยังมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความเข้าใจ
ในเงื่อนไขตามสัญญา
ประกันภัย

ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่อธุรกิจประกันชีวิต

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของบริษัทประกันชีวิต

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของคนกลางประกันภัย

มาตรการในการควบคุม
คนกลางประกันภัยมี
ประสิทธิภาพ

ทางเลือกที่หนึ่ง

สัญญาประกันภัยมีความ
เข้าใจง่ายมากขึ้น

ผู้ขายให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
หรือผู้เอาประกันภัยซักถาม
ข้อสงสัยให้ชัดเจน

การประกันภัยกระจาย
ไปสู่ประชาชนทุกระดับ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความ
หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

การถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยกระจายตัวไปสู่
ประชาชนในทุกระดับ

ธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและช่องทางการ
จาหน่ายมีรูปแบบใหม่ๆ

บัติตามกฏหมาย
ริษัทประกันชีวิต

การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการออมภาคประชาชนแบบสมัครใจ
โดยผ่านการประกันชีวิต
เงินลงทุนที่จะนาไปพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ เพียงพอ

การออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่านการ
ประกันชีวิตยังมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความเข้าใจ
ในเงื่อนไขตามสัญญา
ประกันภัย

ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่อธุรกิจประกันชีวิต

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของคนกลางประกันภัย

มาตรการในการควบคุม
คนกลางประกันภัยมี
ประสิทธิภาพ

สัญญาประกันภัยมีความ
เข้าใจง่ายมากขึ้น

ผู้ขายให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
หรือผู้เอาประกันภัยซักถาม
ข้อสงสัยให้ชัดเจน

ทางเลือกที่สอง

การประกันภัยกระจาย
ไปสู่ประชาชนทุกระดับ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความ
หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

การถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยกระจายตัวไปสู่
ประชาชนในทุกระดับ

ธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและช่องทางการ
จาหน่ายมีรูปแบบใหม่ๆ

การวิเคราะห์ทางเลือก
เกณฑ์ในการพิจารณา

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
โอกาสที่จะประสบความสาเร็จ
เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายและ
ประโยชน์ ที่จะได้รบั
ระยะเวลาในการดาเนินงานจน
บรรลุผล
ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม

ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ประชาชนมีความเชือ่ มันต่
่ อธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์การประกันภัยกระจายไปสู่
ประกันภัยและมีความรูค้ วามเข้าใจใน ประชาชนทุกระดับ มีความหลากหลาย
เงือ่ นไขสัญญาประกันภัยมากขึน้
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
ต่า
สูง
ต่า
สูง
สูง
สูง
ยาวนาน

สัน้

น้อย

น้อย

Microinsurance

ความแตกต่างระหว่างไมโครอินชัวรันซ์กบั การประกันภัยแบบดัง้ เดิม
คุณลักษณะ
ตลาดเป้ าหมาย

การออกแบบผลิตภัณฑ์

ไมโครอินชัวรันซ์
• เหมาะกับผูม้ รี ายได้ต่า
• ผูม้ คี วามรูแ้ ละ/หรือตระหนักด้านประกันภัยน้อย

การประกันภัยแบบดัง้ เดิม
• เหมาะกับผูท้ ม่ี รี ายได้ปานกลางหรือสูง
• ผูม้ คี วามรูแ้ ละตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัย

• ง่ายต่อการเข้าใจ
• หลากหลายความคุม้ ครอง
• การตัง้ ราคาแบบกลุ่ม มีขอ้ จากัดด้านข้อมูลทางคณิตศาสตร์ประกันภัย • ราคาขึน้ กับความเสีย่ ง โดยมีขอ้ มูลทางสถิตสิ นับสนุ น

การตลาดและช่ อ งทางการ • ขายผ่านช่องทางการขายใหม่ๆ
•
ขาย
• ขายพ่วงกับผลิตภัณฑ์ของสถาบันทีใ่ ห้บริการด้านการเงินกับประชาชน •
ทีย่ ากจน
ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร รั บ • กระบวนการพิจารณารับประกันภัยง่าย และมีทุนประกันภัยทีไ่ ม่สงู มาก •
ประกันภัย
• ภาษาทีใ่ ช้ในกรมธรรม์ตอ้ งเข้าใจง่าย มีขอ้ ยกเว้นน้อย
•
การบริหารจัดการ
• ชาระค่าเบีย้ ประกันภัยเป็ นเงินสดหรือชาระรวมกับผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
•

การจัดการสินไหมทดแทน • ขัน้ ตอนน้อย ง่าย สะดวก และไม่ตอ้ งใช้เอกสารมาก
การจัดการสินทรัพย์

• เป็ นไปตามกฎระเบียบ หรือกฎการลงทุนของประเทศนัน้ ๆ

ขายผ่านช่องทางดัง้ เดิม เช่น ตัวแทน ธนาคาร อินเตอร์เน็ ต
ขายผ่านตัวกลางประกันภัยทีม่ ใี บอนุ ญาต

มีความซับซ้อนในการพิจารณาการรับประกัน และมีทุนประกั นภัย
สูง
ภาษาทีใ่ ช้ในกรมธรรม์ซบั ซ้อนและมีขอ้ ยกเว้นจานวนมาก
ชาระค่าเบีย้ ประกันภัยตามปกติด้วยเช็ค เครดิตการ์ด หรื อการตัด
บัญชีจากธนาคารโดยตรง

• หลายขัน้ ตอน ซับซ้อน ต้องการข้อมูลและเอกสารมาก
• เป็ นไปตามกฎระเบียบ หรือกฎการลงทุนของประเทศนัน้ ๆ

ประเภทและประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันซ์
ผลิตภัณฑ์

Health

Life-Credit
Life-Protection
Life-Savings
เกษตรกรรม/ดัชนี

Assets
ไมโครตะกาฟุล
(Microtakaful) (ประกันภัย
รายย่อยตามหลักศาสนา
อิสลาม)

ประเภท
ประโยชน์
ระยะเวลาเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ช่ว ยปกป้ องผลประโยชน์ เ กี่ยวกับ การเจ็บ ป่ วย ได้ร บั บาดเจ็บ โรคต่ า งๆ ครอบคลุ ม
การดูแลในเบื้องต้น และการเจ็บ ป่ วยขัน้ ระยะเวลาเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
วิกฤติ
คุม้ ครองชีวติ (ขายร่วมกับ Micro Credit) คุม้ ครองผูใ้ ห้สนิ เชือ่ จากการสูญเสียลูกหนี้ ซึง่ เป็ นผลมาจากผูข้ อกู้เสียชีวติ
ช่ ว งอายุ การจัด การงานศพ อุ บ ัติ เ หตุ ช่วยเรื่องผลประโยชน์ ด้านการเงิน ในกรณีเสียชีวิต ประสบอุบตั ิเหตุ ทุพพลภาพของ
พิการหรือทุพพลภาพ
เจ้าของกรมธรรม์
ทุนทรัพย์ บานาญ การลงทุน
เป็ นการรวมกันระหว่างการออมและความคุม้ ครอง
การประกัน ภัย พืช ผล ปศุ ส ตั ว์และดัช นี ท่ี คุม้ ครองเกษตรกรรมจากสภาวการณ์ทางอากาศ แมลงและศัตรูพชื
ครอบคลุม / คุม้ ครอง
บ้าน ธุรกิจ สินทรัพย์
มักเชื่อมโยงกับการกู้ การจ่ายค่าชดเชยในกรณีทส่ี ูญเสียทรัพย์สนิ เนื่ องจากภัยอันตราย
ต่างๆ
ประกันภัยครอบครัว ประกันภัยทัวไปตาม
่
การนาเงิน ไปแสวงหารายได้โ ดยไม่ข ดั ต่ อ บทบัญ ญัติศ าสนาอิส ลามหรือ การบริจ าค
หลักศาสนาอิสลาม
ช่วยเหลือผูเ้ อาประกันรายอื่นทีป่ ระสบภัย

สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย (คปภ.)

ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์

ภาครัฐ

บริ ษทั ประกันภัย

ประกันสุขภาพแบบ
ชดเชย

ประกันอุบตั ิ เหตุ

ประชาชนที่มีรายได้ตา่

โครงการวันละบาทเพื่อความมันคงของชี
่
วิต

อัตราเบีย้ ประกันภัย
280 – 310 บาท/เดือน

ระยะเวลา
ระยะเวลาการเอาประกันภัย:
20 ปี

3,650 บาท/ปี
(เก็บเงิ นเป็ นรายเดือน)

ระยะเวลาชาระเบีย้ ประกันภัย:
20 ปี

ข้อตกลงคุ้มครอง

ช่องทางการจาหน่ าย

ด้านการออม:
1. ไปรษณีย์
ครบกาหนดได้รบั เงินคืน 5 เท่าของจานวน 2. เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
เงินเอาประกันภัย (ประมาณ 100,000
3. ร้านสะดวกซือ้
บาท)
4. สหกรณ์ชุมชน
ด้านความคุม้ ครอง:
1. กรณีเสียชีวติ
1.1 ภายใน 180 วัน ได้รบั ความ
คุม้ ครอง 100% ของทุนประกันภัย
1.2 ภายหลัง 180 วัน ได้รบั ความ
คุม้ ครอง 100% ของทุนประกันภัย +
ความคุม้ ครองเพิม่ ขึน้ ปี ละ 20% ของ
จานวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีอุบตั เิ หตุ
2.1 เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ (จ่ายเงิน
100,000 บาท)
2.2 สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าทัง้ 2
ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงข้างเดียว
รวมกัน 2 อย่างขึน้ ไป (จ่ายเงิน 100,000
บาท)
2.3 สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพียงข้างเดียว (จ่ายเงิน
60,000 บาท)
2.4 จ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลวันละ
500 บาท/วัน ในฐานะผูป้ ่ วยใน (ทัง้ จาก
อุบตั เิ หตุและการเจ็บป่ วย)

การสนับสนุน
ภาครัฐ:
1. ให้ความรูท้ างการเงินและความเสีย่ ง
ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับ
การเงินและความเสีย่ งแก่ประชาชนทีม่ รี ายได้
ต่า
2. จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการฯ จานวน 1 เท่า
ของเงินประกันในช่วงนาร่อง
3. จ่ายเงินในส่วนของค่าบริการในจัดเก็บค่า
ประกันแทนผูเ้ อาประกันภัย

ให้ความรู้และ
เผยแพร่ความรู้
ทางการเงิ นและการ
ประกันแบบออม
ทรัพย์
ได้ทงั ้ การคุ้มครอง
กรณี อบุ ตั ิ เหตุและ
เสียชีวิต และเงิ น
ออมในอนาคต

กาหนดสัดส่วนขัน้
ตา่ ของจานวน
กรมธรรม์ประกันภัย
สาหรับกลุ่มผูม้ ี
รายได้น้อย

เบีย้ ประกันตา่
(ชาระเป็ นรายวัน)

โครงการวันละบาท
เพื่อความมันคง
่
ของชีวิต
สะดวกในการชาระ
ชาระได้หลาย
รูปแบบ
รัฐช่วยสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บเบีย้ ประกัน

เบีย้ ประกัน
ต่อปี

• 2,000 บาท

เบีย้ ประกัน
ต่อเดือน

• 167 บาท

เบีย้ ประกัน
ต่อวัน

• 5 บาท 50
สตางค์

