บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ภาพรวมของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้น
จาก 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
กลุ่มแอกซ่า โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้รับรางวัล Life
Insurance Company of the Year จากนิตยสาร The Asset
รางวัลบริษัทประกันสุขภาพยอดเยี่ยมและรางวัลบริษัทประกัน
ยอดเยี่ยมด้านการบริการลูกค้า จากนิตยสาร International
Finance รางวั ล ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รและสั ง คม
The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards
(ACES) สาขาTop CSR Advocates in Asia จาก MORS
Group และรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ที่ก่อ
ตั้งมากว่าครึ่งศตวรรษ ในปี 2562 หนึ่งในเป้าหมายของธนาคาร
คือ การมุ่งหน้าสู่การเป็น “Future Banking” ทั้งนี้ ณ สิ้นปี พ.ศ.
2561 ธนาคารกรุงไทยมีสาขา 1,119 สาขาทั่วประเทศ
กลุ่มแอกซ่า หนึ่งในบริษัทชั้นน�ำทางด้านการประกันภัย ความ
คุ้มครองทางการเงิน และการจัดการบริหารสินทรัพย์ จากการจัด
อันดับบริษัททั่วโลกโดยนิตยสารฟอร์จูน 500 ด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะให้ลูกค้า สามารถใช้ชีวิตได้ตามใจปรารถนา (Empowering
people to live a better life) ผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี
ของบริษัท ฯ ปัจจุบันมีผู้ถือกรมธรรม์ของแอกซ่ากว่า 105 ล้าน
คน ในกว่า 62 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้แบรนด์ “แอกซ่า” ยังได้
รับรางวัล “Best Global Insurance Brand” และจัดอันดับให้เป็น
แบรนด์ประกันอันดับหนึ่งของโลก 10 ปี ติดต่อกันจากสถาบัน
Interbrand
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
“กรุงไทย-แอกซ่า” เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา และมีฝ่ายขายกว่า 17,000 คน ให้
บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดยปี พ.ศ.2562 บริษัท ฯ ได้ด�ำเนินงาน
ขึ้นสู่ปีที่ 22 โดยผนึกความแข็งแกร่งและความช�ำนาญของ 2 ผู้
ถือหุ้นใหญ่ พลังฝ่ายขายของทุกช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และ
พนักงานที่มีคุณภาพ
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กรุงไทย-แอกซ่า ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการทางการเงินของลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความกังวลด้านการ
เงินของลูกค้า ดังนี้
ก) ความต้องการด้านความคุ้มครอง ทั้งในส่วนของชีวิต อุบัติเหตุ
และโรคร้ายแรง
ข) ความต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพ โดยเน้ น ในส่ ว นของค่ า รั ก ษา
พยาบาลที่เป็นสิ่งที่ลูกค้ากังวลในปัจจุบัน
ค) ความต้องการด้านกองทุนการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาของ
บุตร
ง) ความต้องการเงินออมเพื่อการเกษียณ และการออม โดยเน้น
การออมระยะยาว
จ) ความต้องการเพื่อสร้างกองมรดกให้แก่ครอบครัว และลูก
หลาน รวมถึงการจัดการวางแผนมรดกอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รูปแบบของกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล Participating
Products
กรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล เป็นรูปแบบหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ กรุงไทย-แอกซ่า รวมการออมทรัพย์
และการคุ้มครองชีวิตไว้ด้วยกัน
เงินปันผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน: ส่วนที่รับรองการจ่าย และส่วน
ที่ไม่รับรองการจ่าย ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบอาจรวมกันจ่ายในรูปแบบเงิน
รายปี และ/หรือ การจ่ายเงิน ณ วันครบก�ำหนดสัญญา
เงินปันผลส่วนที่รับรองการจ่ายจะถูกก�ำหนด ณ วันเริ่ม
สัญญา กรุงไทย-แอกซ่า รับประกันการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับเงินปันผลส่วนที่ไม่รับรองการจ่ายอาจมากหรือน้อยกว่าที่
แสดงไว้ในเอกสารประกอบการขาย ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผลประกอบการ
และดุลยพินิจของบริษัท
ทั้ ง นี้ เ งิ น ปั น ผลที่ จ ะจ่ า ยจริ ง อาจมี ก าร “ปรั บ ปรุ ง ” เพื่ อ
ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท ฯ กล่าวคือบริษัท ฯ มี
ความพยายามที่จะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือกรมธรรม์ชนิด
มีเงินปันผลทุกท่านอย่างสมดุล และใกล้เคียงกันในแต่ละปี ดัง
นั้นผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ของแต่ละผลิตภัณฑ์
เพื่อการจ่ายเงินปันผลส่วนที่ไม่รับรองการจ่ายนี้ อาจไม่มีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท ฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล
ได้แก่ การฝากเงินปันผลที่ได้รับกรมธรรม์ ไว้กับบริษัท เพื่อรับ
ผลประโยชน์จากผลตอบแทนบนเงินปันผลอีกต่อหนึ่ง (เงินปันผล
สะสม) คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมบนกรมธรรม์หลัก โดย
อาศัยบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาหลัก และอัตราดอกเบี้ยที่
ให้บนเงินปันผลอีกต่อหนึ่งนี้ จะอ้างอิงจากอัตราที่สูงกว่า ระหว่าง
อัตราดอกเบี้ยรายปีที่ประกาศโดยบริษัท ฯ หรือ อัตราดอกเบี้ย
ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ในบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์หลัก
นอกจากนี้ ผู้ ถื อ กรมธรรม์ ยั ง สามารถกู ้ ยื ม เงิ น ได้ จ าก
กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ของท่ า น คุ ณ สมบั ติ นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ถื อ
กรมธรรม์สามารถกู้ยืมเงิน จากมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์
ของท่าน ในขณะที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ของท่านยังมี
ผลบังคับใช้อยู่ เงินกู้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้นจะถูกหักจากผลประโยชน์ใด ๆ ที่พึงจ่ายในอนาคตภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
3. ตลาดการลงทุนของไทย ปี 2561
เศรษฐกิจ ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณร้อยละ
4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการขยายตัวของการบริโภคภาค
เอกชนและการลงทุน ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะ
เติบโตประมาณร้อยละ 4.0* จากปัจจัยดังนี้ (1) การลงทุนภาครัฐ
และเอกชนที่ขยายตัว (2) การบริโภคของภาครัฐ และ (3) ภาคการ
ท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัว อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจาก
ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงินโลก ยังเป็นประเด็นที่ต้อง
ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
*อัตราการขยายตัวจากการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย ในปี 2561 ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทน (อัตรา
ดอกเบี้ ย ) จากการถื อ ครองพั น ธบั ต รรั ฐ บาลปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
เกือบทุกช่วงอายุคงเหลือของพันธบัตร โดยเป็นผลจากการขึ้น
อัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) สู่ระดับ
อัตราร้อยละ 2.25-2.50 ทว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงครั้งเดียวสู่
ระดับอัตราร้อยละ 1.75 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ต�่ำ
ตลาดทุน ในปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ปรับลดลงเกือบร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากการ
ไหลออกของเงินลงทุนจากต่างประเทศในตลาดทุน อันเป็นผลจาก
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ
4. พอร์ตการลงทุนของบริษัท ฯ ในปี 2561
ปรัชญาการลงทุน บริษัท ฯ ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ
และความน่ า เชื่ อ ถื อ สู ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนในระยะยาวที่
สม�่ำเสมอ ท่านจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนของบริษัท ฯ ที่จะ
น�ำเงินออมของท่านรวมกับเงินออมของลูกค้าท่านอื่นไปลงทุน ซึ่ง
ช่วยให้ลงทุนได้ในกรอบที่กว้างขึ้น และได้ประโยชน์จากการกระ
จายความเสี่ยง
เป้าหมายการจัดสรรสินทรัพย์ของกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล
ในปัจจุบัน คือลงทุนร้อยละ 85 ในตราสารหนี้ ร้อยละ 10 ใน
ตราสารทุน และร้อยละ 5 ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดสรรสินทรัพย์จริง
อาจแตกต่างกัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาด การลงทุน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และ
หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูง ทั้งนี้
บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดสรรสินทรัพย์เป็นประจ�ำทุกปี

ผลการด�ำเนินงานรวม: ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักภาษีสาหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 3.84 โดยผลตอบแทนจากการลงทุนตลอด
10 ปีที่ผ่านมา เป็นดังต่อไปนี้:
ปี
อัตราผลตอบแทนประจำ�ปี
(มาตรฐานการบัญชี)

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี
3.8% 4.8% 4.8% 5.1% 5.3% 4.7% 4.6% 4.4% 4.4% 3.8%
4.6%

หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนในตารางใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิใช่เพื่อสะท้อนผลตอบแทนจากเงินปันผลของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลประกอบการย้อนหลังของบริษัทอาจไม่สะท้อนถึงผลการดำ�เนินงานในอนาคตของบริษัท และผลตอบแทน
ของบริษัทคำ�นวณจากมาตรฐานการบัญชี											

ตามที่ ได้กล่าวไว้ ในหมวดที่ 3 “ตลาดการลงทุนของไทย ปี
2561” ว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ�  และดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับลดลงอย่างมากในปี 2561 ส่ง
ผลให้อัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2561
อยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่าอัตราผลตอบแทนในปี 2560 และเส้นระดับอัตรา
ผลตอบแทนเกือบตลอดทั้งปี 2561 อยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่าอัตราเฉลี่ย
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

จึงสรุปได้ว่าภาพรวมการลงทุนในประเทศไทยสำ�หรับปี 2561 นั้น
มีความท้าทายอย่างมาก อย่างไรก็ตามเงินปันผลส่วนที่รับรองการ
จ่ายนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เว้นแต่เงินปันผลส่วนที่ ไม่รับรอง
การจ่ายเท่านั้นที่ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดการเงินและตลาด
ทุ น ซึ่ ง สภาวะอั ต ราดอกเบี้ ย ต่ำ� ในขณะนี้ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผล
ตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉพาะกับเงินลงทุนใหม่ของบริษัท

หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด เกีย่ วกับกรมธรรม์ของท่าน กรุณาติดต่อ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ โทร.1159 ตลอด 24 ชัว่ โมง
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