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บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  

รายงานผลการลงทนุของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ภาพรวมของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 
 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) จัดตัง้ขึน้จาก 2 ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ กลุ่มแอกซ่า โดยในปี 
2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและ
ผลงานดิจิทลั จาก Insurance Asia Award รางวัล Diversity Leader จาก 
Diversity Journal และรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 
จากกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ที่ก่อตัง้มากว่า
คร่ึงศตวรรษ ในปี 2561 หน่ึงในเปา้หมายของธนาคาร คือ การมุ่งหน้าสูก่าร
เป็น “Future Banking” ทัง้นี  ้ณ สิน้ ปีพ.ศ. 2560  ธนาคารกรุงไทยมี
สาขา 1,121 สาขาทัว่ประเทศ  
 

กลุม่แอกซ่า หน่ึงในบริษัทชัน้น าทางด้านการประกันภยั ความคุ้มครองทาง
การเงิน และการจดัการบริหารสนิทรัพย์ จากการจดัอนัดบับริษัททัว่โลกโดย
นิตยสารฟอร์จูน 500 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้า สามารถใช้ชีวิตได้
ตาม ใจปรารถนา  (Empowering people to live a better life)  ผ่ าน
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของบริษัทฯ ปัจจุบนัมีผู้ ถือกรมธรรม์ของแอก
ซ่ากว่า 107 ล้านคน ในกว่า 64 ประเทศทัว่โลก นอกจากนีแ้บรนด์ “แอกซ่า” 
ยังได้รับรางวัล “Best Global Insurance Brand” และจัดอันดับให้ เป็น    
แบรนด์ประกนัอนัดบัหน่ึงของโลก  9 ปี ติดต่อกนัจากสถาบนั Interbrand 
 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) หรือ “กรุงไทย-แอกซ่า” 
เป็นหน่ึงในบริษัทประกนัชีวิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีทีผ่่านมา และมี
ฝ่ายขายกว่า 13,000 คน  ให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดยปีพ.ศ.2561 
บริษัทฯ เปิดด าเนินงานขึน้ปีที่ 21 โดยผนึกความแข็งแกร่งและความ
ช านาญของ 2 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ พลงัฝ่ายขายของทกุช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และพนกังานทีม่ีคณุภาพ 
 

กรุงไทย-แอกซ่า ได้สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ทีต่อบสนองความต้องการทางการ
เงินของลกูค้า โดยค านึงถึงความกงัวลด้านการเงินของลกูค้า ดงันี ้
ก) “อายยุืน” แต่ไม่สามารถใช้ชีวิตยามเกษียณได้อย่างมีความสขุ เหมือนที่
เคยมีในช่วงชีวิตการท างาน 
ข) “เสียชีวิตก่อนวัยอนัควร” ซึ่งยังไม่สามารถท าตามแผนที่วางไว้ส าหรับ
ครอบครัว 
ค) “การเจ็บไข้ได้ป่วย” และไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ 

 ง) “เงินออมระยะสัน้” ส าหรับวตัถปุระสงค์ต่างๆ เช่น การศึกษาของบตุร 
กรุงไทย-แอกซ่าสามารถเป็นค าตอบของปัญหาเหลา่นีไ้ด้ทัง้หมด 
คณุสามารถไว้วางใจในความมัน่คงของกรุงไทย-แอกซ่าได้ เพราะกรุงไทย-
แอกซ่า มีความแข็งแกร่งทางการเงิน ทัง้ยังได้รับการสนับสนนุจาก 2 ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ ในภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ กรุงไทย-แอกซ่าสามารถ 
ให้ความมัน่คงและเป็นหลกัประกนัแก่ลกูค้าของเราทกุคน 

 

2. รูปแบบของกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล Participating Products 
กรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล เป็นรูปแบบหน่ึงของสัญญาการ
ประกันชีวิตที่กรุงไทย-แอกซ่ารวมการออมทรัพย์และการคุ้มครองชีวิตไว้
ด้วยกนั 
 

เงินปันผลแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ: แบบรับรองการจ่าย และแบบไม่รับรอง
การจ่าย ซึ่งทัง้ 2 รูปแบบอาจรวมกนัจ่ายในรูปแบบเงินรายปี และ/หรือ การ
จ่ายเงิน ณ วนัครบก าหนดสญัญา 
 

เงินปันผลแบบรับรองการจ่ายจะถกูก าหนด ณ วนัเร่ิมสญัญา กรุงไทย-แอก
ซ่ารับประกนัการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
ของบริษัทและของผู้ถือหุ้น สว่นเงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่าย กรุงไทย-
แอกซ่า จะจ่ายเงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่ายให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์ เมื่อ
กรุงไทย-แอกซ่ามีเงินส่วนเกินจากผลประกอบการบริษัท  และ/หรือ ผล
ด าเนินงานจากการลงทนุทีด่ีกว่าเป้าหมาย ซึ่งเงินปันผลแบบไม่รับรองการ
จ่ายอาจมากหรือน้อยกว่าทีแ่สดงไว้ในเอกสารประกอบการขาย ทัง้นีข้ึน้อยู่
กับผลประกอบการดังที่ได้กล่าวไว้ในขัน้ต้นและขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัท 
 

3. กลยทุธ์การบริหารเงินปันผล 
 

นอกจากเงินปันผลแบบรับรองการจ่าย กรุงไทย-แอกซ่าจะประกาศมลูค่า
เงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่ายโดยการเฉลี่ยผลตอบแทน (smoothed) 
ตลอดระยะเวลาการลงทนุ เพื่อให้เกิดความสม ่าเสมอของผลตอบแทนใน
ระยะยาว การเกลี่ยค่าเฉลีย่ (Smoothing) เป็นกระบวนการเฉพาะส าหรับ
กรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และ
ลดความไม่แน่นอนจากการลงทนุ โดยดูจากการลงทนุระยะยาว และเก็บ
ผลก าไรที่ได้ในปีที่ดีมาช าระในปีที่ไม่ดี จึงสามารถสรุปได้ว่าผลตอบแทน
ของกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล จะสงูกว่าในปีทีต่ลาดมีผลตอบแทนจากการ  
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ลงทุนไม่ดี แต่จะต ่ากว่าในปีที่ตลาดมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี  
เน่ืองจากกลไกของการเกลีย่ค่าเฉลีย่ (smoothing mechanism) 
 

4. ตลาดการลงทนุของไทย ปี 2560 
 

เศรษฐกิจ ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณร้อยละ 3.9 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน จากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการ
ขยายตัวของการสง่ออก ในปี 2561 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต
ประมาณร้อยละ 3.9* จากปัจจัยดังนี ้(1) การลงทนุภาครัฐและเอกชนที่
ขยายตวั (2) การเติบโตของภาคการสง่ออก และ (3) ภาคการทอ่งเทีย่วยงัมี
แนวโน้มที่จะขยายตัว อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและการเงินโลกยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
*อตัราการขยายตวัจากการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

อัตราดอกเบีย้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา อตัราผลตอบแทน (อตัราดอกเบีย้) 
จากการถือครองพันธบตัรรัฐบาลปรับตวัลดลงในทกุช่วงอายคุงเหลือของ
พันธบัตร โดยเป็นผลจากภาวะสภาพคล่องล้นตลาดทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ แม้ว่า FED จะปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้นโยบายถึง 3 ครัง้ 
ทัง้นีใ้นปี 2560 ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตรึงอตัราดอกเบีย้
นโยบายไว้ทีอ่ตัราร้อยละ 1.50 ตลอดทัง้ปี 
 
 

 ตลาดทุน ในปี 2560 ดัชนีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับสงูขึน้
เกือบร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2559 เน่ืองจากการเติบโตที่สงูส าหรับผล
ก าไรของบริษัทจดทะเบียน การปรับตัวเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนั และอตัรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าปี 2559 แม้ว่าจะมีการไหลออกของเงิน
ลงทนุจากต่างประเทศในตลาดทนุก็ตาม 
 
5. พอร์ตการลงทนุของบริษัทฯ ในปี 2560 
 

ปรัชญาการลงทุน บริษัทฯ ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและความ
น่าเชื่อถือสงู เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สม ่าเสมอ ท่านจะได้รับ
ประโยชน์จากการลงทนุของบริษัทฯ ที่จะน าเงินออมของท่านรวมกับเงิน
ออมของลกูค้าท่านอื่นไปลงทนุ ซึ่งช่วยให้ลงทนุได้ในกรอบที่กว้างขึน้ และ
ได้ประโยชน์จากการกระจายความเสีย่ง 
 

เป้าหมายการจัดสรรสนิทรัพย์ปัจจบุนั คือลงทนุร้อยละ 81 ในตราสารหนี ้
ร้อยละ 12 ในตราสารทนุ และร้อยละ 7 ในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ การจัดสรรสินทรัพย์จริงอาจ
แตกต่างกัน เน่ืองจากการเคลื่อนไหวของตลาด การลงทนุส่วนใหญ่จะอยู่
ในพนัธบตัรรัฐบาลหรือพันธบตัรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่ได้รับ
การจัดอนัดับความน่าเชื่อถือสูง ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดสรร
สนิทรัพย์เป็นประจ าทกุปี 
 
 

ผลการด าเนินงานรวม: ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหกัภาษีสาหรับปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 4.37 โดยผลตอบแทนจากการลงทุนตลอด 10 
ปีที่ผ่านมา เป็นดังต่อไปนี:้ 

 
 

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 4 “ตลาดการลงทนุของไทย ปี 2560 ” แม้ว่า
ดัชนีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับเพิ่มขึน้ในปี 2560 อย่างไรก็
ตามอตัราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทนุของบริษัทฯ ในปี 2560 อยู่ใน
ระดับที่ต ่ากว่าอัตราผลตอบแทนในปี 2559 เล็กน้อย อันเน่ืองมาจาก
สดัสว่นการลงทนุทีเ่น้นการลงทนุในตราสารหนี ้ เพื่อลดความผนัผวน และ
เส้นระดบัอตัราผลตอบแทนเกือบตลอดทัง้ปี 2560 อยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าปี 
2559 

 ภาพรวมการลงทนุในประเทศไทยส าหรับปี 2560 นัน้มีความท้าทายอย่าง
มาก อย่างไรก็ตามเงินปันผลแบบรับรองการจ่ายนัน้จะไม่ได้รับผลกระทบ
ใดๆ เว้นแต่เงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่ายเท่านัน้ที่ต้องขึน้อยู่กับความ
ผันผวนของตลาดการเงิน ซึ่งสภาวะอตัราดอกเบีย้ต ่าในขณะนีจ้ะส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทนุ โดยเฉพาะกับเงินลงทุนใหม่ของ
บริษัท 

 
ถ้าทา่นมีข้อสงสยัประการใดเกี่ยวกบักรมธรรม์ของทา่น กรุณาติดต่อ ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต โทร.1159 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผลตอบแทน

เฉลีย่ยอ้นหลงั

 10 ปี

อัตราผลตอบแทนประจ าปี (มาตรฐานการบญัช)ี 4.6% 3.8% 4.8% 4.8% 5.1% 5.3% 4.7% 4.6% 4.4% 4.4% 4.7%

หมายเหต:ุ อัตราผลตอบแทนในตารางใชเ้พือ่ประกอบการอธบิายเทา่นัน้ มใิชเ่พือ่สะทอ้นผลตอบแทนจากเงนิปันผลของผลติภัณฑข์องบรษัิท ผลประกอบการยอ้นหลังของบรษัิทอาจไม่สะทอ้นถงึผลการด าเนนิงานในอนาคตของ
บรษัิท และผลตอบแทนของบรษัิทค านวณจากมาตรฐานการบัญชี


