
แนวโน้มการประกันชีวิตในอนาคต 

------------------------------------------------------------------------- 

 หากจะพูดถึงหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของสังคม และเป็นสิ่งทีธ่นาคารกลางใน

แต่ละประเทศต้องประเมินและปรับเพิ่มหรือลดให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา นั่นก็คงเป็น 

“อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate)”  

จากวิกฤตการเงินโลกในปี 2552 ประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% ซึ่งถือว่าต่ำสุดใน

ประวัติการณเ์มื่อช่วงนั้น แม้ว่าหลังจากผ่านพ้นวิกฤตไป อัตราดอกเบี้ยก็ได้ปรับตัวสูงขึ้น ประเทศไทยก็ต้อง

เผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่และความไม่สงบทางการเมือง ทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวกลับลงมาอยู่

ในช่วง 1.50%-1.75% ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และคงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไว้จนถึงกลางปี 2562  

*ภาพประกอบจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้น อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกต่างลดต่ำลงอย่างมาก เนื่องจาก

ธนาคารกลางในหลายๆประเทศไดล้ดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งยังมผีลกระทบจากการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงักและชะลอการ

เติบโต ประเทศไทยเองก็ไดร้ับผลกระทบเช่นกัน ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

(กนง.) ได้มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้ 

วันที่ 7 ส.ค. 62 6 พ.ย. 62 5 ก.พ. 63 23 มี.ค. 63 20 พ.ค. 63 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.50% 1.25% 1.00% 0.75% 0.50% 
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จากการที่อัตราดอกเบี้ยได้ลดต่ำลงนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจการเงินเป็นอย่างมาก ธุรกิจ

ประกันชีวิตก็เป็นหนึ่งในนั้น เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนั้น ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยมาเป็นปัจจัยในการ

คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนตามที่ระบุ

ไว้ในสัญญาประกันภัยของผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยขายก็เป็นไปได้ยากข้ึน ทำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีขายตาม

ท้องตลาด ณ ตอนนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากแต่ก่อน บริษัทประกันชีวิตมีความจำเป็นที่จะต้อง

ปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถคงอยู่ได้ แม้แต่ผู้บริโภคเองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน เมื่อ

ตลาดประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถซ้ือผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมๆได้อีกต่อไป ผู้บริโภคก็จำเป็นที่จะต้อง

ศึกษาทำความเข้าใจแบบประกันชนิดอ่ืนๆที่ขายในท้องตลาด สำรวจความต้องการ และลองตัดสินใจเลือกซ้ือ

แบบประกันที่เหมาะกับตนเอง 

 อัตราดอกเบี้ยต่ำ มีผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจประกันชีวิต? 

โดยปกติแล้ว เมื่อบริษัทประกันชีวิตรับเบี้ยประกันภัยจากการขายแบบประกันที่การันตีผลตอบแทน 

บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่น พันธบัตร ซึ่งสินทรัพย์

ประเภทนี้แม้ว่าจะให้ผลตอบแทนน้อย แต่มีความมั่นคงและจ่ายผลตอบแทนโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันทุกปี ทำให้

บริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ง่ายกว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทส่วนใหญ่จึงผูก

การลงทุนของกรมธรรม์ที่การันตีผลตอบแทนไว้กับสินทรัพย์ประเภทนี้ เพ่ือนำผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน

มาจ่ายเป็นผลตอบแทนคืนให้กับผู้ถือกรมธรรม์ตลอดจนครบอายุของสัญญา  

อย่างไรก็ตาม ด้วยผลกระทบจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำนั้น ทำให้ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการ

ลงทุนกต็่ำลงไปด้วย หลายๆบริษัทจึงต้องประสบกับปัญหาในการหาเงินมาจ่ายคืนผู้ถือกรมธรรม์ให้เพียงพอ 

เนื่องจากเป็นภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องทำตามสัญญาประกันภัย โดยแบบประกันที่มีการการันตีผลตอบแทน

นั้น จะมีอยู่ใน “แบบสะสมทรัพย์ (Endowment)” และประกัน “แบบบำนาญ (Annuity)” ที่มีผลประโยชน์

หลักๆคือการการันตีจ่ายเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือจ่ายผลตอบแทนรายงวดเป็นตัวเงินในขณะที่ผู้ถือ

กรมธรรม์ยังมีชีวิตอยู่ และมีความคุ้มครองเพียงการเสียชีวิต  

ผลกระทบที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องเผชิญมีดังนี้ 

1. บริษัทมีอันจำเป็นต้องชะลอหรือหยุดการขายแบบประกันบางแบบออกไป เพราะบริษัทไม่สามารถ

รับภาระหรือข้อผูกมัดที่จะต้องจ่ายเงินให้ผู้ถือกรมธรรม์ในอนาคตได้อีกต่อไป การที่บริษัทยังคงขายแบบ

ประกันการันตีผลตอบแทนต่อ แม้ว่าจะได้เบี้ยประกันภัยมา แต่ก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในอนาคต 
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2. เบี้ยประกันภัยรับมีแนวโน้มที่จะน้อยลง ด้วยการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับอัตราดอกเบี้ย

ต่ำลงเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ นั่นหมายความว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในตอนนี้อยู่ในสภาพชะลอตัว ปริมาณ

เงินหมุนเวียนในระบบน้อยลง ประชาชนจับจ่ายใช้สอยลดลง และเก็บออมเงินเผื่อไว้ใช้ยามจำเป็นในอนาคต

กันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้คนเลือกท่ีจะซื้อประกันชีวิตน้อยลงด้วยเช่นกัน 

3. บริษัทไม่สามารถลงทุนแบบเดิมได้อีกต่อไป ทั้งการเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราส่วนในการลงทุน

ของแต่ละสินทรัพย์ หรือแม้แต่การกระจายความเสี่ยง (Diversification) ในพอร์ทการลงทุนที่จะต้องปรับ

รูปแบบใหม่ เนื่องจากการลงทุนแบบเดิมนั้นให้ผลตอบแทนไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือกรมธรรม์  

ทั้งนี้ ผลกระทบที่บริษัทได้รับจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และจำนวนเงิน

เอาประกันภัย ยิ่งมีมากบริษัทยิ่งต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินคืนตามสัญญาประกันภัยที่มีผลบังคับแล้ว  

 บริษัทประกันชีวิตจะมีวิธีรับมือผลกระทบดังกล่าวได้อย่างไร? 

การที่บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยลง จนเกิดปัญหาในการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือ

กรมธรรม์ บริษัทประกันชีวิตจึงต้องมีมาตรการในการหาวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีวิธีที่

แตกต่างกันออกไป โดยวิธีการคร่าวๆที่บริษัทเลือกใช้ มีดังนี้ 

1. ลดจำนวนการขายแบบประกันที่การันตีผลตอบแทนลง ปรับลดการจ่ายเงินคืนในระหว่างสัญญา

รวมถึงอาจปรับเบี้ยประกันภัยให้แพงขึ้นด้วย เพ่ือไม่ให้เป็นภาระในการจ่ายเงินคืนของบริษัทในอนาคต แต่

หากบริษัทใดไม่สามารถรับความเสี่ยงไว้ได้อีก ก็อาจจะปิดการขายแบบประกันดังกล่าวถาวรไปเลย หรือรอ

จนกว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะกลับมาสูงขึ้นอีกจึงจะเปิดขายอีกครั้ง 

2. ปรับรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ โดยบริษัทจะออกผลิตภัณฑ์แบบสะสมทรัพย์ที่เรียกว่า 

“กรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผล (Participating Endowment)” โดยแบบประกันนี้จะการันตีผลตอบแทน

เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลประโยชน์เมื่อถือกรมธรรม์ครบระยะเวลาที่กำหนดหรือเสียชีวิต 

อีกส่วนจะจ่ายเป็นเงินปันผล (Dividend) ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ โดยเงินปันผลนี้จะจ่ายตามผลประกอบการของ

บริษัทและไม่การันตี หากในปีนั้นบริษัทได้กำไรมาก ผู้ถือกรมธรรม์ก็จะได้รับเงินปันผลมากตามด้วยเช่นกัน 

และถ้าหากในปีนั้นบริษัทขาดทุน ผู้ถือกรมธรรม์ก็จะไม่ได้รับเงินปันผล ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้บริษัทลดภาระใน

การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ และสามารถประเมินความเสี่ยงไว้ได้อย่างเหมาะสม  

3. หาช่องทางการลงทุนในรูปแบบใหม่ เนื่องจากการลงทุนรูปแบบเดิมในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

ย่อมสร้างผลตอบแทนได้น้อยลง บริษัทฯควรประเมินขีดจำกัดความเสี่ยงที่ตนรับได้เป็นอย่างแรก วางแผนและ
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จัดสรรพอร์ทการลงทุนใหม่ และมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มากข้ึนหรือเพียงพอต่อการจ่ายเงินคืนให้

ผู้ถือกรมธรรม์ 

4. ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เน้นให้ความคุ้มครอง (Protection) ทั้งในเรื่องของการเสียชีวิต

รวมถึงสัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพต่างๆทั้งโรคร้ายแรง อุบัติเหตุ หรือค่ารักษาพยาบาล โดยแบบประกันเหล่านี้จะ

จ่ายผลประโยชน์ให้เมื่อเกิดเหตุ มิได้ให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินเมื่อถึงเวลาที่กำหนด โดยบริษัทอาจจะมุ่งเน้นไป

ที่การขายแบบประกันประเภทนี้ให้มากขึ้นในหลายๆช่องทาง 

 แบบประกันที่เน้นให้ความคุ้มครอง ดีกว่าให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินอย่างไร? 

หากพูดถึงกรมธรรม์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน ผู้คนย่อมสนใจในตัวเลขของผลประโยชน์ที่ได้รับ

กลับคืนมาอยู่แล้ว ทั้งการที่การันตีผลตอบแทน ซึ่งหมายถึงเป็นการลงทุนที่แทบจะไม่มีความเสี่ยง เพราะ

บริษัทจะต้องจ่ายผลตอบแทนตามท่ีระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์อย่างแน่นอนให้กับผู้ถือกรมธรรม์ แต่ถึงอย่างนั้น

หากผู้เอาประกันภัยเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัย ผลตอบแทนดังกล่าวก็ไม่อาจจะ

เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนั้น การมีประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และลดภาระค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย ถึงแม้แบบประกัน

ประเภทนี้จะไม่มีผลตอบแทนคืนเป็นตัวเงิน แต่การซื้อประกันที่ให้ความคุ้มครอง ก็เหมือนกับเราได้สุขภาพ

และชีวิตที่ปลอดภัยเป็นสิ่งตอบแทน  

นอกจากนี้หากผู้เอาประกันภัยมองหาผลตอบแทนจากการลงทุน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อประกันแบบ

สะสมทรัพย์เสมอไป ผู้เอาประกันภัยสามารถมองแยกเรื่องของการลงทุนได้ โดยลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ หรือ

กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องการมีประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองและผลตอบแทนในตัวเดียวกัน ก็มีประกันชีวิต

บางแบบทีม่ีการลงทุนในกองทุนหรือหุ้นและให้ผลตอบแทนด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาและ

ตัดสินใจเลือกซื้อแทนแบบประกันสะสมทรัพย์ได้  

 ประกันแบบใดที่จะน่าสนใจในอนาคต? 

จากการที่แบบประกันการันตีผลตอบแทนเริ่มทยอยขายน้อยลงในตลาด ผู้คนจะเริ่มมองหาแบบ

ประกันอ่ืนที่สามารถให้ทั้งความคุ้มครองและผลตอบแทนจากการลงทุนไปในตัวด้วย หนึ่งในนั้นคือ “แบบ

ประกันควบการลงทุน” หรือ “ยูนิต ลิงค์  (Unit Linked)” ซึ่งในปัจจุบันแบบประกันตัวนี้เริ่มได้รับความนิยม

และเป็นที่รู้จักกันมากข้ึนกว่าแต่ก่อน ด้วยจุดเด่นของประกันตัวนี้คือมีความยืดหยุ่นสูง ผู้เอาประกันภัยสามารถ

ปรับเพิ่มลดความคุ้มครองได้ตามต้องการ การใช้สิทธิต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปไม่มี 

รวมถึงเลือกบริหารจัดการกองทุนรวมด้วยตัวเอง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองพร้อมทั้งวางแผน
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ทางการเงินในระยะยาว อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจควรศึกษาให้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของแบบประกัน ยูนิต ลิงค์ 

ให้ชัดเจนก่อนที่จะซื้อ เนื่องจากแบบประกันนี้มีความซับซ้อนและเข้าใจยาก 

ข้อมูลสถิติแสดงจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตรายใหม่ (New Business) ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2558-

2562) โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต แสดงในรูปแบบของตารางและกราฟ 

สถิติแสดงจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตรายใหม่ (New Business) 
  2558 2559 2560 2561 2562 

ตลอดชีพ (Whole Life)  1,455,937   1,306,206   1,309,986   1,148,374   1,087,214  
สะสมทรัพย ์(Endownment)  1,294,496   1,207,173   1,114,482     985,216     993,102  
ชั่วระยะเวลา (Term)    160,343     183,243     138,682     116,729     109,491  
บำนาญ (Annuity)      25,393       30,083       24,184       30,915       38,036  
ยูนิต ลิงค์ (Unit-Linked)      36,526       53,462       71,256     106,462       46,838  

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)    573,109     487,688     560,921     491,475     457,530  
*ข้อมูลจาก รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตประจำปี สมาคมประกันชีวิตไทย 

 

 จากกราฟสถิติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าแบบประกัน

ยูนิต ลิงค์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ แม้จะมีจำนวน

กรมธรรม์ที่ยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับแบบประกันอ่ืนๆ แต่มี

แนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และในปี 2562 มีจำนวน

กรมธรรม์ลดต่ำลงเนื่องจากภาวะตลาดของกองทุนรวม 

ซ่ึงต่างจากแบบประกันตลอดชีพและชั่วระยะเวลาที่ส่วน

ใหญเ่น้นให้ความคุ้มครองเพียงการเสียชีวิต มีแนวโน้ม

ลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้สำหรับแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งเป็นประกัน

ประเภทสามัญทีไ่ด้รับความนิยมกันมาก มีแนวโน้มที่จะ

ลดลงเรื่อยๆ ด้วยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อัตรา

ดอกเบี้ยที่ปรับลดลง หรือการที่บริษัทขายแบบประกัน

เหล่านี้น้อยลง ในขณะที่แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

และบำนาญ ยังขึ้นลงเรื่อยๆไม่มีแนวโน้มทีช่ัดเจน 
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รูปแบบกรำฟ
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ชั่วระยะเวลา (Term) บ านาญ (Annuity)

ยนูิต ลงิค ์(Unit-Linked) อบุติัเหตสุว่นบคุคล (PA)
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ข้อมูลสถิติแสดงเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premiums) ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2557-2562) 

โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต แสดงในรูปแบบของตารางและกราฟ 

หน่วย: ล้านบาท 

สถิติแสดงเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premiums)    
  2558 2559 2560 2561 2562 
สามัญ (Ordinaary)  389,794   412,680   427,748   423,518   411,703  
บำนาญ (Annuity)     6,573      8,668      9,927     10,604     11,717  
ยูนิตลิงค์ (Unit-Linked)     6,240      7,035     15,316     35,998     24,822  
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)     5,441      5,059      4,878      4,731      4,918  
*กรมธรรม์ประเภทสามัญ ประกอบไปด้วย แบบตลอดชีพ สะสมทรพัย์ และช่ัวระยะเวลา 

*ข้อมูลจาก รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตประจำปี สมาคมประกันชีวิตไทย 

 

 หากมองในมุมของเบี้ยประกันภัยรับ จะพบว่ากรมธรรม์ประเภทสามัญยังคงมีการขายได้จำนวนมาก

อยู่ เพราะว่าเป็นกรมธรรม์ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจ และเข้าถึงได้ค่อนข้างง่าย ในขณะที่แบบประกันอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคลไม่ได้มีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงแต่อย่างใด สำหรับแบบประกันที่เห็นได้ว่ามีเบี้ยประกันภัยรับมี
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แนวโน้มสูงขึ้นทีละเล็กน้อยคือแบบบำนาญ เนื่องจากว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนวัยทำงานเริ่ม

เกษียณกันมากข้ึน แบบประกันบำนาญนี้จึงเหมาะสำหรับคนกลุ่มนี้ แม้ว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ทำให้บริษัท

อาจจะขายแบบประกันนี้น้อยลง แต่คนก็ไม่ได้นิยมซื้อน้อยลงตาม และที่เห็นได้ว่าเบี้ยประกันภัยรับมากข้ึน

อย่างเด่นชัดที่สุด ก็คงเป็นแบบยูนิต ลิงค์  ซึ่งแท่งกราฟที่สูงขึ้นอย่างโดดเด่นในปี 2561 โดยจะเห็นได้ว่า แม้

จำนวนกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ อาจจะยังไม่ได้มากมาย แต่เบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์นั้นค่อนข้างสูงทีเดียว 

เพราะนอกจากจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับในส่วนของความคุ้มครองด้วยแล้ว ยังสามารถจ่ายเบี้ย

ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top up Premium) สำหรับการลงทุนได้อีกด้วย 

 แต่สำหรับในช่วงปี 2562 นั้น เราจะเห็นได้ว่ากรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ และกรมธรรม์ประเภทสามัญมี

จำนวนและเบี้ยประกันภัยที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องด้วยปี 2562 เศรษฐกิจไทยและหลายๆประเทศเริ่มแย่ลง 

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้คนจึงซื้อกรมธรรม์กันน้อยลงกว่าปีก่อนๆ ซึ่งเป็น

เหตุผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตามที่เคยกล่าวไว้ 

ข้อมูลสถิติแสดงเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เปรียบเทียบกับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

แยกตามผลิตภัณฑ์ 

  หน่วย: ล้านบาท 

สถิติแสดงเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในไตรมาสแรก เปรียบเทียบกับปีก่อน 
  สามัญ บำนาญ ยูนิตลิงค์ อุบัติเหตุส่วนบุคคล 

Q1/2562 98,052 1,514 4,472 1,101 
Q1/2563 97,086 1,750 5,306 1,195 
อัตราเปลี่ยนแปลง -0.99% 15.59% 18.65% 8.54% 

*ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันชีวิต 

สำหรับเบี้ยประกันภัยรับในไตรมาสแรกของปี หากเปรียบเทียบกับปีก่อนจะเห็นได้ว่า กรมธรรม์

ประเภทสามัญยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเช่นเดิม แต่ก็ลดลงจากปีก่อนในอัตราที่เล็กน้อยเช่นกัน ในขณะที่แบบ

ประกันบำนาญและยูนิต ลิงค์ มีเบี้ยประกันภัยรับสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 จากปีก่อน ซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่า

ประกันยูนิต ลิงค์ ยังคงมีแนวโน้มที่จะกลับมาสูงขึ้นเรื่อยๆอีก แม้ว่าจะเคยหดตัวลงในปี 2562 เช่นเดียวกับ

แบบบำนาญที่มีแนวโน้มจะสูงอีก แม้จะไม่เท่ายูนิต ลิงค์ แต่ก็เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆทีละน้อย 

นอกจากประกันชีวิตที่กล่าวมาตามข้างต้น ประกันสุขภาพก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก จากการที่

คนในปัจจุบันต้องเผชิญกับมลภาวะรอบตัวทั้ งสภาพอากาศ ฝุ่นควัน โรคระบาด หรือแม้แต่การใช้

ชีวิตประจำวันอย่างการกินอาหาร การเดินทาง การทำงาน ที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือโรคสูง 
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ประกอบกับค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันมีราคาที่ค่อนข้างสูงมาก รายได้หรือเงินออมอาจไม่เพียงพอต่อ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทำให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพกันมากข้ึน การมีประกันสุขภาพไว้กับตัวจึงถือเป็น

เรื่องที่ดีที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจได้มากขึ้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์หลักเป็น

ประกันชีวิตพร้อมแนบท้ายสัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพ หรือจะซื้อประกันสุขภาพโดยตรงจากบริษัทประกันวินาศ

ภัยก็ได้เช่นกัน 

ประกันชีวิตในต่างประเทศ? 

หากจะให้ยกตัวอย่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำจนถึงขั้นติดลบมานานหลายปี หนึ่งในนั้นก็คงเป็น

ประเทศญี่ปุ่น ด้วยอายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นประกอบกับอัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลให้มีจำนวน

ผู้สูงอายุมากและคนวัยทำงานน้อย โดยผู้สูงอายุนั้นจะนิยมออมเงินและไม่ค่อยใช้จ่าย จึงทำให้ปริมาณเงิน

หมุนเวียนในเศรษฐกิจน้อยลง การจ้างงานภาคเอกชนและอัตราเงินเฟ้อต่ำ การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัว

ลง โดยเรามักจะเรียกสภาพเศรษฐกิจในลักษณะนี้ว่า “Japanification” ซ่ึงไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น

ที่มีลักษณะของสังคมและสภาพเศรษฐกิจเริ่มใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น ยังรวมถึงสหภาพยุโรปและประเทศ

สหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงได้ยกประเทศญี่ปุ่นมาเป็นตัวอย่างในการดูแนวโน้มถึ งการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 

*ข้อมูลจาก The Life Insurance Association of Japan 

จากกราฟสถิติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016-2017 แบบประกันที่เริ่มมีจำนวน

น้อยลงอย่างชัดเจนคือ แบบประกันสำหรับเด็ก (Juvenile Insurance) ลดลง 59.7%                        
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แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) ลดลง 18.23% และแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) 

ลดลง 24.63% ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดน้อย และมี

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ในขณะที่แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพ (Health Insurance) หรือโรคมะเร็ง 

(Cancer Insurance) และรวมไปถึงแบบประกันชั่วระยะเวลา (Term Insurance) ที่เน้นให้ความคุ้มครอง

อย่างเดียว ไม่มีผลตอบแทน ลดลงไปไม่ถึง 10% และมีแนวโน้มที่จะกลับมาสูงขึ้นอีกจากข้อมูลในปี 2018 

*หมายเหตุ แบบประกันควบการลงทุน (Variable Insurance) ไม่เปน็ท่ีนิยมในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากคนญี่ปุ่นไม่

ชอบรับความเสีย่งจากการขาดทุน 

อีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจในแถบเอเชียที่มีความเจริญและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่าง

ต่อเนื่องคือไต้หวัน ด้วยการที่ธนาคารกลางของไต้หวันได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.375% ตั้งแต่ 

มิถุนายน 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในการสนับสนุนการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของไต้หวันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตราการขยายตัวของ GDP อยู่

ในช่วงประมาณ 2%-3% อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐและการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของไต้หวัน

มีแนวโน้มที่จะลดลง  

Statistics of Life Insurance Premium Income 2015 – 2019 (Taiwan) 
หน่วย: NT$ Million 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Life   2,232,945   2,520,860   2,676,389   2,727,321   2,692,325  
Health     314,037     329,065     344,160     357,646     375,823  
Accident       55,534       56,720       57,827       58,545       60,095  
Annuity    303,447     205,895     320,543     345,656     315,199  

*ข้อมูลจาก Taiwan Insurance Institute   

*สกุลเงิน 1 NT$ (ดอลลาร์ไต้หวันใหม่) เท่ากับประมาณ 1.1 บาท 
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จากกราฟจะเห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลาที่

ผ่านมา จำนวนเบี้ยประกันภัยรับของประกันชีวิต

ประเภทสามัญมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเติบโตของ

เศรษฐกิจ และหลังจากปี 2017 ก็ไม่ได้มีแนวโน้ม

ชัดเจนมากนัก (Side Way) เช่นเดียวกับกรมธรรม์

แบบอ่ืนๆที่เส้นกราฟค่อนข้างทรงตัวไม่เพ่ิมหรือลด

ให้เห็นชัดเจน ซึ่งอิงกับสภาพเศรษฐกิจของไต้หวันที่

มีอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราการเติบโตของ

เศรษฐกิจที่ค่อนข้างคงตัวในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่

ผ่านมา  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเม็ดเงินในธุรกิจประกันชีวิตของไต้หวันแล้วจะเห็นว่ามีปริมาณที่สูงมากเมื่อ

เทียบกับประเทศไทย ทั้งที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่าเกือบ 3 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไต้หวันเองก็ให้

ความสำคัญกับประกันชีวิตมากเช่นกัน 

 สถิติแสดงเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในไตรมาสแรก เปรียบเทียบกับปีก่อน (ไต้หวัน) 

  Life  Health  Accident  Annuity 

Q1/2019 727,232 87,259 14,325 79,958 

Q1/2020 643,258 90,849 14,340 66,837 

อัตราการเปลี่ยนแปลง -0.12 0.04 0.001 -0.16 

จากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อไต้หวัน เมื่อลองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยในไตรมาสแรกของปีนี้

และปีท่ีแล้ว จะเห็นว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่เป็นแบบประกันยอดนิยม มีเบี้ยประกันภัยรับ

ลดลงไปถึงร้อยละ 12 เช่นเดียวกับแบบบำนาญที่ลดลงถึงร้อยละ 16 ซึ่งแบบประกันทั้งสองนี้เป็นแบบประกัน

ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยในการคำนวณเบี้ยประกันภัยและมีการจ่ายผลประโยชน์คืนให้ผู้ถือกรมธรรม์ ในอีกมุมหนึ่ง 

แบบประกันที่เน้นให้ความคุ้มครองอย่างแบบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุก็มีอัตราเติบโตสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะ

เล็กน้อย แต่ก็สามารถเติบโตได้ในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ 
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ลองหันมาดูประเทศเพ่ือนบ้านในโซนอาเซียนอย่างมาเลเซียกันบ้าง โดยล่าสุดธนาคารกลางมาเลเซีย 

(Bank Negara Malaysia) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 2% (มีผลบังคับใช้ 5 พฤษภาคม 2563) ซึ่งถือว่า

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกในปี 2552 เนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนตัว

ลง และเพ่ือรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)   

Statistics of Life Insurance Premium Income 2015 – 2019 (Malaysia) 
หน่วย: RM Million 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Whole Life 282.2  276.9  210.6  242.6  267.5  
Endowment 1,437.4  1,906.1  1,310.1  1,375.9  1,858.5  
Term 98.8  129.9  167.8  176.0  270.7  
Investment-Linked 3,511.4  3,660.8  4,652.4  4,451.5  4,952.6  
Annuity 196.2  181.4  137.6  98.7  20.9  
*ข้อมูลจาก Bank Negara Malaysia   

*สกุลเงิน 1 RM (ริงกิตมาเลเซีย) เท่ากับประมาณ 7.3 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟ แบบประกันที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดที่สุดว่ามีเบี้ยประกันภัยรับที่สูงกว่าแบบประกันอ่ืนๆ 

คือ แบบประกันควบการลงทุน (Investment-Linked) และยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆอีก ซึ่งแบบประกันนี้

แม้จะค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย แต่มีขายมานานแล้วในประเทศมาเลเซีย ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมาก

จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่แบบประกันยอดนิยมที่เห็นได้ในหลายๆประเทศอย่างแบบสะสมทรัพย์ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากลดลงในปี 2017 ก็มีแนวโน้มกลับมาสูงขึ้นทีละเล็กน้อย และ
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ประกันแบบตลอดชีพที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับในธุรกิจน้อยมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในขณะที่แบบชั่ว

ระยะเวลาและบำนาญก็น้อยมากเช่นกัน ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าคนมาเลเซียนิยมซื้อประกันที่มีโอกาสให้

ผลตอบแทนสูง หวังผลในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว และมองความคุ้มครองเป็นเรื่องรองจากผลตอบแทน 

ทั้งนี้ ความนิยมในการเลือกซ้ือแบบประกันของคนในแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไปตามปัจจัย

ต่างๆ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม ความรู้ความเข้าใจและลักษณะนิสัยของประชากร  

ผู้บริโภคควรเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้าง? 

 คำแนะนำสำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ไว้ก่อนหน้าช่วงอัตราดอกเบี้ยต่ำ การที่ได้

ผลตอบแทนแบบการันตีในทุกๆงวดนั้น เป็นอะไรที่สำคัญและมีประโยชน์มาก เพราะนอกจากจะแทบไม่มี

ความเสี่ยงแล้ว ยังได้จำนวนเงินที่แน่นอนตามระยะเวลาที่แน่นอนอีก ควรรักษากรมธรรม์ให้ตลอดจนครบอายุ

สัญญา ชำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงเวลาครบทุกงวด และไม่กู้ยืมหรือเวนคืนกรมธรรม์หากไม่จำเป็นจริงๆ 

เพราะเป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่เราไม่สามารถหาได้ง่ายๆอีกในยุคอัตราดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้ 

 การศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการเงินก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจ ทั้งยัง

สามารถวางแผนทางการเงินเพ่ือรับมือกับสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่เพียงแค่การประกันชีวิตเท่านั้นที่ได้รับ

ผลกระทบ ยังรวมไปถึงการลงทุน การส่งออก-นำเข้า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และอ่ืนๆอีกมากมายที่

เกี่ยวพันกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  

 อีกประการหนึ่ง การมองหาแบบประกันใหม่ๆนอกจากการจ่ายผลตอบแทน ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี

เช่นกัน เช่น แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตในระยะสั้นหรือระยะยาว อย่างแบบตลอดชีพ หรือชั่ว

ระยะเวลาที่คุ้มครองการเสียชีวิต พร้อมแนบสัญญาเพ่ิมเติมที่ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

ทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ ซึ่งจะทำให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากการสูญเสียเกือบทุกรูปแบบ 

หรือหากต้องการการกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองพร้อมลงทุนไปในตัวด้วย แบบประกันยูนิต ลิงค์ ก็เป็น

ทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  

ในฐานะหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัย สามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจได้อย่างไร? 

 ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นซึ่งเห็นได้ว่า บริษัทประกันชีวิตมีแนวโน้มที่จะขายแบบประกันยูนิต ลิงค์ ได้มาก

ขึ้น การสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถขายยูนิต ลิงค์ไดน้ั้น ทางหน่วยงานกำกับควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีความชัดเจนเข้าใจง่าย เพ่ือลดการ



13 
 

ร้องเรียนในอนาคตให้ได้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการจัดทำหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการยื่นขอรับความ

เห็นชอบเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างมาตรฐานและความรวดเร็วในกระบวนการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์  

 อีกวิธีการหนึ่งที่หน่วยงานกำกับสามารถทำได้ คือการหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น หารือ

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพ่ือทำความเข้าใจถึง

ผลประโยชน์จากการลงทุนของยูนิต ลิงค์ ร่วมกัน และสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตตัวนี้ได้อย่างเหมาะสม หรือการปรึกษาร่วมกับกรมสรรพากรในการเพ่ิมผลประโยชน์การลดหย่อน

ทางภาษีให้สำหรับผู้ซื้อประกันยูนิต ลิงค์  เพ่ือดึงดูดให้ผู้คนสนใจกันมากขึ้น 

 นอกจากนี้ การให้ความรู้แก่ประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากยูนิต ลิงค์ นั้น เป็นแบบประกันที่

ซับซ้อนและเข้าใจยาก หากผู้ซื้อไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของประกันตัวนี้ก็อาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนในอนาคต

ได ้เมื่อเกิดปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้น ผู้คนก็จะไม่เชื่อมั่นในบริษัทประกัน และไม่กล้าซื้อกรมธรรม์ จนเกิด

ปัญหากลายเป็นแบบประกันทีไ่ม่มีใครซื้ออีกต่อไป ดังนั้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ซื้อกรมธรรม์จึง

เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หรือหากต้องการให้ประชาชนเห็นถึงข้อดีของยูนิต ลิงค์  การให้ดารานักแสดงมาโฆษณา 

หรือให้ผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการเงินการประกันภัยซื้อยูนิต ลิงค์ ให้ประชาชนดูเป็นตัวอย่าง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น

ในตัวแบบประกัน ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่น่าสนใจไม่แพ้กัน 

แม้ว่าการท่ีอัตราดอกเบี้ยต่ำจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตเป็นอย่างมาก แต่ก็เป็นเพียง

ปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบไม่แพ้กัน อย่างเช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 

Society) หรือการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีทำให้รูปแบบธุรกิจแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง (Business 

Disruption) ดังนั้นธุรกิจประกันชีวิตจึงต้องเรียนรู้และพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงนี้ได้ 

 โดยสรุปแล้วภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยเฉพาะประกันชีวิตที่การันตีผลตอบแทนอย่างแบบสะสมทรัพย์หรือแบบ

บำนาญ เพ่ือรับมือกับภาวะดังกล่าว บริษัทประกันชีวิตจะเริ่มมีการขายแบบประกันเหล่านี้น้อยลง และหันมา

ขายแบบประกันที่เน้นให้ความคุ้มครองต่างๆกันมากขึ้น ผู้บริโภคจึงควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและ

ทำความเข้าใจแบบประกันชีวิตอ่ืนๆ เพื่อเลือกประกันให้เหมาะสมกับตนเอง  

-------------------------------------------------------------------------   


