
1. ภาพรวมของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้น
จาก 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่  คือ  ธนาคารกรุงไทย  จ�ากัด  (มหาชน)  และ 
กลุ่มแอกซ่า  โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลหน่วย
งานการลงทุนยอดเยี่ยม (Top Investment House of the Year) 
ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย จากนิตยสาร The Asset 
รางวัลบริษัทประกันสุขภาพยอดเย่ียมและรางวัลบริษัทประกัน
ยอดเยี่ยมด้านดิจิทัล  จาก  InsuranceAsia  News  Awards 
รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม  จากนิตยสาร 
International Finance รางวัลศูนย์ประสานงานดูแลลูกค้ายอด
เย่ียม  รางวัลศูนย์ประสานงานท่ีมีการด�าเนินงานยอดเย่ียม  และ
รางวัลศูนย์ประสานงานท่ีมีการจัดการแบบมืออาชีพยอดเย่ียม 
จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย และรางวัล
องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น  จากกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย 
ท่ีก่อตั้งมากว่าครึ่งศตวรรษ  โดยมีวิสัยทัศน์ของธนาคาร  คือ 
Growing  Together  เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่ง 
แก่ลูกค้า  ด้วยความมุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น  ท้ังน้ี  ณ  ส้ิน 
ปี  พ.ศ. 2562  ธนาคารกรงุไทยมีสาขา 1,068 สาขาท่ัวประเทศ 
ส�าหรบัปี 2563 ธนาคารมีแผนมุ่งสู่การเป็น Invisible Banking 
เพื่อต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า ผ่านการขับเคลื่อนองค์กร
ใน 2 รูปแบบส�าคัญ ทั้งการเป็น “เรือบรรทุก” และ “เรือเร็ว”

กลุ่มแอกซ่า หนึ่งในบริษัทชั้นน�าทางด้านการประกันภัย ความ
คุ้มครองทางการเงิน และการจัดการบริหารสินทรัพย์ จากการจัด
อันดับบริษัททั่วโลกโดยนิตยสารฟอร์จูน  500  ด้วยความมุ่งม่ัน
ที่จะให้ลูกค้า สามารถใช้ชีวิตได้ตามใจปรารถนา (Empowering 
people to live a better life) ผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี
ของบริษัทฯ ปัจจุบันมีผู้ถือกรมธรรม์ของแอกซ่ากว่า 105 ล้านคน 
ในกว่า 61 ประเทศทั่วโลก

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
“กรุงไทย-แอกซ่า”  เป็นหน่ึงในบริษัทประกันชีวิตท่ีเติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วงปีท่ีผ่านมา และมีฝ่ายขายกว่า 16,000 คน ให้
บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดยปี พ.ศ.2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนิน

งานขึ้นสู่ปีที่ 23 โดยผนึกความแข็งแกร่งและความช�านาญของ 2 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ พลังฝ่ายขายของทุกช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ
พนักงานที่มีคุณภาพ 

กรุงไทย-แอกซ่า ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการทางการเงินของลูกค้า โดยค�านึงถึงความกังวลด้านการ
เงินของลูกค้า ดังนี้
ก) ความต้องการด้านความคุม้ครอง  ท้ังในส่วนของชวีติ อบัุติเหต ุ

และโรคร้ายแรง
ข) ความต้องการด้านสุขภาพ  โดยเน้นในส่วนของค่ารักษา

พยาบาลที่เป็นสิ่งที่ลูกค้ากังวลในปัจจุบัน
ค) ความต้องการด้านกองทุนการศึกษา  โดยเฉพาะการศึกษา

ของบุตร
ง) ความต้องการเงินออมเพื่อการเกษียณ  และการออม  โดยเน้น

การออมระยะยาว
จ) ความต้องการเพื่อสร้างกองมรดกให้แก่ครอบครัว  และลูก

หลาน  รวมถึงการจัดการวางแผนมรดกอย่างมีประสิทธิภาพ

2. รูปแบบของกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล Participating  
     Products

กรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล  เป็นรูปแบบหน่ึงของ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ี  กรุงไทย-แอกซ่า  รวมการออมทรัพย์
และการคุ้มครองชีวิตไว้ด้วยกัน

เงินปันผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:  ส่วนท่ีรับรองการจ่าย  และ
ส่วนที่ไม่รับรองการจ่าย ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบอาจรวมกันจ่ายในรูป
แบบเงินรายปี  และ/หรือ การจ่ายเงิน ณ วันครบก�าหนดสัญญา

เงินปันผลส่วนท่ีรับรองการจ่ายจะถูกก�าหนด ณ วันเริ่ม
สัญญา  กรุงไทย-แอกซ่า  รับประกันการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและของผู้ถือหุ้น 
ส�าหรับเงินปันผลส่วนท่ีไม่รับรองการจ่ายอาจมากหรือน้อยกว่า
ท่ีแสดงไว้ในเอกสารประกอบการขาย  ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับผลประกอบ
การและดุลยพินิจของบริษัท

ท้ังน้ีเงินปันผลที่จะจ ่ายจริงอาจมีการ  “ปรับปรุง”  เพื่อ
ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท ฯ  กล่าวคือบริษัท ฯ  มี
ความพยายามท่ีจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือกรมธรรม์ชนิด
มีเงินปันผลทุกท่านอย่างสมดุล และใกล้เคียงกันในแต่ละปี 
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           บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 
     รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ดังน้ันผลตอบแทนจากการลงทุนที่ เกิดขึ้นจริง   ของแต ่ละ
ผลิตภัณฑ์  เพื่อการจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีไม่รับรองการจ่าย
น้ี  อาจไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลตอบแทนจากการลงทุน
ของบริษัท ฯ  คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรมธรรม์ประกันชีวิตชนิด
มีเงินปันผล  ได้แก่  การฝากเงินปันผลท่ีได้รับกรมธรรม์ ไว้กับ
บริษัท  เพื่อรับผลประโยชน์จากผลตอบแทนบนเงินปันผลอีก
ต่อหน่ึง  (เงินปันผลสะสม)  คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม
บนกรมธรรม์หลัก  โดยอาศัยบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญา
หลัก  และอัตราดอกเบ้ียท่ีให้บนเงินปันผลอีกต่อหน่ึงน้ี  จะอ้างอิง
จากอัตราท่ีสูงกว่า  ระหว่าง  อัตราดอกเบ้ียรายปีท่ีประกาศโดย
บริษัท ฯ  หรือ  อัตราดอกเบ้ียขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้ในบันทึกสลักหลัง
แนบท้ายกรมธรรม์หลัก

นอกจากน้ีผู้ถอืกรมธรรม์  ยังสามารถกู้ยืมเงนิได้จากกรมธรรม์
ประกันชวีติของท่าน  คณุสมบัติน้ีจะช่วยให้ผู้ถอืกรมธรรม์สามารถ
กู้ยมืเงนิ  จากมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ของท่าน  ในขณะท่ีความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ของท่านยังมีผลบังคับใช้อยู่  เงินกู้จาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจะถูกหักจากผล
ประโยชน์ใด ๆ  ท่ีพึงจ่ายในอนาคตภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ของท่าน

3. ตลาดการลงทุนของไทย ปี 2562

เศรษฐกจิ  ในปี  2562  เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพยีงร้อยละ  2.4 
เม่ือเทียบกับปีก่อน  จากการขยายตัวของภาคบรกิาร  โดยในปี 2563 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตวัลงอย่างมาก  จากปัจจัยดงัน้ี 
(1)  ความล่าช้าของการเบกิจ่ายงบประมาณภาครฐั  (2)  ผลกระทบ
ของสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯและจีนท่ีมีผลต่อภาคการผลิต  (3) 
ภยัแล้ง  และ  (4)  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั  โควดิ19 
และปัญหาราคาน�า้มนัจากความไม่ลงรอยกนัในกลุ่มประเทศผู้ส่งออก 
น�า้มัน หรอื OPEC

อัตราดอกเบี้ย ในปี 2562 ท่ีผ่านมา อตัราผลตอบแทน (อตัรา
ดอกเบ้ีย)จากการถือครองพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงทุกช่วง
อายคุงเหลอืของพนัธบัตร  โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาล
อายุ10ปีลดลงมาอยู่ท่ี  อัตราร้อยละ 1.49  โดยเป็นผลจากการท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรบัลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายถงึ  2  ครัง้ 
สู่ระดบัอตัราร้อยละ  1.25  ซึง่เป็นระดบัทีต่�า่ทีสุ่ดในประวติัการณ์

ตลาดทุน ในปี  2562  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1  เม่ือเทียบกับ
ปี  2561  เน่ืองจากความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทจด
ทะเบียนท่ีทรงตัว  แต่มีราคาซื้อขายท่ีแพงเม่ือเทียบเคียงกับตลาด
หุ้นเพื่อนบ้าน

4. พอร์ตการลงทุนของบริษัท ฯ ในปี 2562

ปรัชญาการลงทุน  บริษัท ฯ  ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ
และความน่าเชื่อถือสูง  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวท่ีสม�่า
เสมอ  ท่านจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนของบริษัท ฯ  ท่ีจะน�า
เงินออมของท่านรวมกับเงินออมของลูกค้าท่านอื่นไปลงทุน  ซึ่ง
ช่วยให้ลงทุนได้ในกรอบท่ีกว้างขึ้น  และได้ประโยชน์จากการกระ
จายความเสี่ยง

เป้าหมายการจัดสรรสินทรัพย์ของกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล
ในปัจจุบัน  คือลงทุนร้อยละ 92  ในตราสารหนี้  ร้อยละ 4  ใน
ตราสารทุน  และร้อยละ 4  ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  การจัดสรร
สินทรัพย์จริงอาจแตกต่างกัน  เน่ืองจากการเคล่ือนไหวของ
ตลาด  การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในพนัธบัตรรฐับาลหรอืพนัธบตัร
รัฐวิสาหกิจ  และหุ้นกู้บริษัทเอกชนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่า
เชื่อถือสูง  ท้ังน้ี  บริษัท ฯ  มีการทบทวนการจัดสรรสินทรัพย์เป็น
ประจ�าทุกปี

ผลการดำาเนินงานรวม: ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักภาษีส�าหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.3 โดยผลตอบแทนจากการลงทุนตลอด 10 ปี
ที่ผ่านมา เป็นดังต่อไปนี้:

ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมวดท่ี  3  “ตลาดการลงทุนของไทย  ปี 
2562”  ว่า  อัตราดอกเบ้ียนโยบายยังคงอยู่ในระดับท่ีต่�าท่ีสุด
เป็นประวัติการณ์และจะยังคงต่�าแบบน้ีต่อเน่ืองไปในปีน้ี  และดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวแทบไม่เปล่ียนแปลงในปี 
2562  ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของบริษัท ฯ 
ในปี 2562 อยู่ในระดับท่ีต่�า

จึงสรุปได้ว่าภาพรวมการลงทุนในประเทศไทยส�าหรับปี  2563 
น้ันมีความท้าทายอย่างมาก  อย่างไรก็ตามเงินปันผลส่วนท่ีรับรอง
การจ่ายน้ันจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ  เว้นแต่เงินปันผลส่วนท่ีไม่
รับรองการจ่ายเท่าน้ันท่ีข้ึนอยู่กับความผันผวนของตลาดการเงินและ
ตลาดทุน  ซ่ึงสภาวะอัตราดอกเบ้ียต่�าในขณะน้ีจะส่งผลกระทบต่อผล
ตอบแทนจากการลงทุน  โดยเฉพาะกับเงินลงทุนใหม่ของบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด เก่ียวกับกรมธรรม์ของท่าน กรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โทร.1159 ตลอด 24 ช่ัวโมง

2/2

หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนในตารางคืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรายปีของบริษัท ซึ่งใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิใช่เพื่อสะท้อนผลตอบแทนจากเงินปันผลของผลิตถัณฑ์ของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนจากเงินปันผลของผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผลประกอบการย้อนหลังของบริษัทอาจไม่สะท้อนถึงผลการด�าเนินงานในอนาคตของบริษัท และผลตอบแทนของบริษัทที่แสดงในตารางค�านวณตาม
มาตรฐานการบัญชี           

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี

อัตราผลตอบแทนประจ�าปี  
(มาตรฐานการบัญชี)

4.8% 4.8% 5.1% 5.3% 4.7% 4.6% 4.4% 4.4% 3.8% 4.3% 4.6%


