EIC Data Infographic: ประกันชีวิตจำเป็นแต่ยังไม่ฮิต
28 กุมภาพันธ์ 2563
EIC ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของภำคครัวเรือนไทย (Household Socio-Economic Survey
หรือ SES) ล่ำสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบข้อมูลที่น่ำสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้อ
ประกันชีวิตของคนไทยดังต่อไปนี้

ปัจจุบันคนไทยที่ซื้อประกันชีวิตยังเป็นส่วนน้อย จำกข้อมูลในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ครัวเรือนไทยที่มีรายจ่ายค่าเบี้ย
ประกันชีวิต1 มีสัดส่วนเพียง 8.9% จากจานวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งถือเป็นส่วนน้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครัวเรือนที่มีรำยได้
เฉลี่ยต่ำกว่ำ 1.5 หมื่นบำทต่อเดือน และ 1.5 - 3 หมื่นบำทต่อเดือนที่มีสัดส่วนต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยที่ 4.8% และ 8.2% ตำมลำดับ ทั้งนี้
สัดส่วนครัวเรือนที่มีรำยจ่ำยประกันชีวิตจะสูงขึ้นตำมช่วงรำยได้ จำกเงินออมและโอกำสจำกกำรใช้สิทธิ ประโยชน์ทำงภำษีจำกกำร
ซื้อประกันชีวิตที่มีมำกกว่ำ ทำให้สัดส่วนกลุ่มครัวเรือนรำยได้สูงที่มี รำยจ่ำยประกันชีวิตอยู่ในระดับที่สูงกว่ำโดยเปรียบเทียบ โดย
กลุ่มครัวเรือนที่มีรำยได้ในช่วง 3 – 5 หมื่นบำท และ มำกกว่ำ 5 หมื่นบำทต่อเดือน มีสัดส่วนกำรมีประกันชีวิตอยู่ที่ 10.2% และ
20.3% ตำมลำดับ สำหรับค่ำกลำง (median) ของเบี้ยประกันที่จ่ำยต่อปีของครัวเรือนไทยจะอยู่ที่ รำว 5 พันบำทต่อปี โดยมูลค่ำ
ของเบี้ยประกันที่จ่ำยก็จะเพิ่มสูงขึ้นตำมรำยได้ของครัวเรือนเช่นกัน

ลักษณะและพฤติกรรมของครัวเรือนไทยมีผลต่อกำรซื้อประกันชีวิต โดยพบว่ำ หากครัวเรือนมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้แก่ 1.มีบ้านเป็นของตนเอง (ทั้งที่มีและไม่มีภำระหนี้) 2.มีสมาชิกที่จบปริญญาตรีขึ้นไป 3.มีสถานะสมรส หรือ 4.มีลูก จะมี
แนวโน้มที่จะมีประกันชีวิตมากกว่าครัวเรือนที่ไม่มีลักษณะดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ (วิเครำะห์โดยควบคุมปัจจัยรำยได้ อำยุ
เฉลี่ยของสมำชิกครัวเรือนที่มีงำนทำ และภูมิภำคที่ ครัวเรือนอยู่อำศัย) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมกำรบริโภคตำมช่วงชีวิต (life
cycle) และผลส่วนหนึ่งอำจมำจำกกำรทำประกันชีวิตพร้อมกับกำรขอสินเชื่อบ้ำนเพื่อเงื่อนไขอัตรำดอกเบี้ย เงินกู้ที่ดีกว่ำ ทั้งนี้หำก
เป็นครัวเรือนที่มีมำกกว่ำ 1 ลักษณะก็จะยิ่งมีแนวโน้มในกำรซื้อประกันชีวิต ที่สูงขึ้น นอกจำกนี้ ยังพบอีกว่ำการมีประกันสุขภาพ
ของเอกชนถือเป็นอีกตัวบ่งชี้ที่มีนัยสาคัญ โดยครัวเรือนที่มีประกันสุขภำพมักจะมีประกันชีวิตด้วย อำจสะท้อนถึงพฤติกรรมกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงของครัวเรือนที่มักจะทำประกันทั้ง 2 ด้ำนคู่กัน และ/หรือ ลักษณะของกำรซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทที่มี
ควำมคุ้มครองด้ำนสุขภำพรวมอยู่ด้วย

แนวโน้มกำรซื้อประกันชีวิตของคนไทยยังมีโอกำสทำงกำรตลำดทั้งในกลุ่มศักยภำพและกลุ่มที่มีควำมจำเป็น จำก
สัดส่วนครัวเรือนไทยที่มีรำยจ่ำยประกันชีวิตที่น้อยเพียง 8.9% สะท้อนว่ำครัวเรือนที่ยังไม่ซื้อมีอีกมำกถึงกว่ำ 9 ใน 10 แม้กระทั่ง
กลุ่มที่มีลักษณะที่บ่งชี้แนวโน้ม ในการซื้อ สูงก็ยังมี สัดส่วนการมีรายจ่ายประกันชีวิตไม่ถึงครึ่งหนึ่ง โดยกลุ่มครัวเรือนที่มี
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป แต่งงำน มีลูก และเป็นเจ้ำของบ้ำน มีสัดส่วนที่มีรำยจ่ำยประกันชีวิตเพียง 2.0 จำก 8.5 แสน
ครัวเรือน หรือคิดเป็น 24.1% นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำถึงควำมจำเป็นในกำรมีประกันชีวิตเพื่อป้องกันควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นกับ
คนทำงำนในครอบครัว โดยวัดจำกสัดส่วนจำนวนสมำชิกครัวเรือนที่ไม่มีงำนทำต่อจำนวนคนทำงำน หรือ อั ตรำส่วนกำรพึ่งพำ
(dependency ratio) จะพบว่ำ มีครัวเรือนไทยจำนวนมำกถึง 6.8 ล้ำนครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่คนทำงำนต้องดูแลคนที่ไม่ทำงำน
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (dependency ratio มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1) ซึ่งสะท้อนถึงควำมจำเป็นในกำรมีประกันชีวิตเพื่อป้องกันควำม
เสี่ยง อย่างไรก็ดี ในกลุ่มครัวเรือนที่ถือว่ามีความจาเป็นนี้มีจานวนถึง 6.1 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น 89.9 % ที่ยังไม่มีประกัน
ชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกกำรมีรำยได้เหลือไม่พอหลังหักค่ำใช้จ่ำยและชำระหนี้ โดยครัวเรือนกลุ่มนี้มีถึง 4.8 จำก 6.1 ล้ำน
ครัวเรือน หรือคิดเป็น 78.0% ทีม่ ีรำยได้เหลือไม่พอจะจ่ำยเบี้ยประกันที่ 417 บำทต่อเดือน (เทียบเท่ำค่ำกลำงของรำยจ่ำยประกัน
ของครัวเรือนไทย) ครัวเรือนกลุ่มนี้จึงอำจมีควำมเปรำะบำงต่อควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับคนทำงำนในครอบครัว แต่ขณะเดียวกัน
ยังมีอีกกว่ำ 1.3 ล้ำนครัวเรือนที่มี dependency ratio สูงและมีเงินเหลือพอแต่ยังไม่มีกำรซื้อประกันชีวิต ซึ่งอำจถือเป็นกลุ่มที่
เป็นโอกำสทำงกำรตลำดสำหรับผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ได้
1 ข้อมูลรำยจ่ำยประกันชีวิตบ่งบอกถึงกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประกันชีวิตที่ไม่รวมประเภทสะสมทรัพย์ในปีที่มีกำรสำรวจ

อำจไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลในส่วนของ
ควำมคุม้ ครองจำกประกันชีวิตที่ครัวเรือนมีอย่ำงครบถ้วน เพรำะบำงครัวเรือนอำจมีกำรจ่ำยเบี้ยฯ ครบแล้ว แต่ยงั คงได้รบั ควำมคุ้มครองตำมสัญญำ

อย่ำงไรก็ดี แนวโน้มกำรซื้อประกันชีวิตในภำพรวมของคนไทยยังมีควำมท้ำทำยที่สำคัญจำกปัจจัยเชิงมหภำค ทั้งจำก
สภำวะเศรษฐกิจภำคครัวเรือนที่ซบเซำจำกรำยได้ที่ลดลงและภำระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสำเหตุสำคัญที่ทำให้ ครัวเรือนไทยโดย
เฉลี่ยมีอัตรำกำรออมที่ลดลง ส่งผลกระทบกับแนวโน้มกำรซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อกำรออมและกำรลงทุนอย่ำงประกันชีวิต อีกทั้งอัตรำ
ดอกเบี้ย ในปัจจุ บัน ที่ อยู่ใ นระดั บต ่ำ ก็จะมี ผ ลท ำให้ผ ลตอบแทนของกำรลงทุนในประกั นชีว ิต ต ่ำ ลงไปด้วย นอกจำกนี้ ก ำร
เปลี่ยนแปลงเชิงประชำกรทั้งขนำดครอบครัวที่เล็กลง กำรแต่งงำนที่ช้ำลงและกำรตัดสินใจมีลูกที่น้อยลงก็ จะมีส่วนทำให้กำร
ตัดสินใจทำประกันชีวิตโดยเฉลี่ยช้ำลงหรือลดลงจำกในอดีตได้ด้วยเช่นกัน
โดย :
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