
1. ภาพรวมของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

บริิษััท กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) หริือ “กริุง
ไทย-แอกซ่่า”จำัดตั�งขึ้้�นจำาก 2 ผู้้�ถืือหุ�นใหญ่่ คืือ ธนาคืาริกริุงไทย 
จำำากัด (มหาชีน) และ กลุ่มแอกซ่่า โดยในปี 2563 ที�ผู้่านมา บริิษััทฯ
 ได�ริับริางวิัลบริิษััทปริะกันชีีวิิตที�มีการิพััฒนาดีเด่นปริะจำำาปี 2562 
จำากสำำานักงานคืณะกริริมการิกำากับและสำ่งเสำริิมการิปริะกอบ
ธุริกิจำปริะกันภััย ริางวิัลสำุดยอดนายจำ�างดีเด่นจำาก Kincentric 
ริางวิัล Top Workplaces in Asia จำาก Asia Corporate 
Excellence & Sustainability Awards 2020 ริางวิัลผู้ลิตภััณฑ์์
และบริิการิยอดเยี�ยมจำากนิตยสำาริ Business+ ริางวิัลด�านการิ
ตลาด (Marketing Initiative of The Year) และริางวิัล Digital 
Insurance Initiative of The Year จำาก Insurance Asia Awards 
ริางวิัล Most Customer-Centric Life Insurance Company 
-Thailand 2020 และริางวิัลด�านคืวิามรัิบผู้ิดชีอบต่อสำังคืม 
ยอดเยี�ยม (Best CSR Insurance Company – Thailand 2020) 
จำาก Global Economics Awards ริางวิัล Best Customer 
Service Life Insurance Company จำาก International 
Finance 2020 Awards

ธนาคืาริกริุงไทย จำำากัด (มหาชีน) เป็นธนาคืาริพัาณิชีย์
ขึ้องริัฐแห่งแริกและแห่งเดียวิ ที�ก่อตั�งมากวิ่าคืริ้�งศตวิริริษั โดย
มีวิิสำัยทัศน์ขึ้องธนาคืาริ คืือ “กริุงไทย เคืียงขึ้�างไทย สำ้่คืวิาม
ยั�งยืน” โดยมุ่งมั�นด้แลและพััฒนาศักยภัาพัขึ้องบุคืลากริ เพั่�อ
สำนับสำนุนการิเติบโตและคืวิามมั�งคืั�งแก่ล้กคื�า สำริ�างคืุณภัาพัที�
ดีขึ้้ �นแก่สำังคืมและสำิ�งแวิดล�อม และสำริ�างผู้ลตอบแทนที�ดีอย่าง
ยั�งยืนแก่ผู้้�ถืือหุ�น ทั�งนี� ณ สำิ�นปี พั.ศ. 2563  ธนาคืาริกริุงไทย
มีสำาขึ้า 1,032 สำาขึ้าทั�วิปริะเทศ สำำาหริับปี 2564 จำะเป็นปี
แห่งการิลงมือทำา ภัายใต�กลยุทธ์ Execution Through The 
Perfect Storm หริือ ยุทธการิฝ่่าพัายุวิิกฤติทางเศริษัฐกิจำที�
เกิดขึ้้�นไปได�อย่างมีปริะสำิทธิภัาพัและบริริลุภัาริกิจำที�ตั �งไวิ�  

กลุ่มแอกซ่่า หน่�งในบริิษััทชีั�นนำาทางด�านการิปริะกันภััย คืวิาม
คืุ�มคืริองทางการิเงิน และการิจำัดการิบริิหาริสำินทริัพัย์ ด�วิยคืวิาม
มุ่งมั�นที�จำะอย้่เคืียงขึ้�างกับล้กคื�า และด้แลตลอดไป (Act for human 
progress by protecting what matters) ผู้่านผู้ลิตภััณฑ์์และ
การิบริิการิที�ดีขึ้องบริิษััท ฯ ปัจำจุำบันมีผู้้�ถืือกริมธริริม์ขึ้องแอกซ่่า
กวิ่า 108 ล�านคืน ในกวิ่า 57 ปริะเทศทั�วิโลก

“กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต” เป็นหน่�งในบริิษััทปริะกันชีีวิิตที�
เติบโตอย่างริวิดเริ็วิในชี่วิงปีที�ผู้่านมาและมี ฝ่่ายขึ้ายกวิ่า 16,000 
คืน ให�บริิการิล้กคื�าทั�วิปริะเทศ โดยปี พั.ศ.2564 บริิษััท ฯ ได�
ดำาเนินงานขึ้้�นสำ้่ปีที� 24 โดยผู้น่กคืวิามแขึ้็งแกริ่งและคืวิามชีำานาญ่
ขึ้อง 2 ผู้้�ถืือหุ�นใหญ่่ พัลังฝ่่ายขึ้ายขึ้องทุกชี่องทางการิจำัดจำำาหน่าย 
และพันักงานที�มีคืุณภัาพั กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต ได�
สำริ�างสำริริคื์ผู้ลิตภััณฑ์์ที�ตอบสำนองคืวิามต�องการิทางการิเงินขึ้อง
ล้กคื�า โดยคืำาน่งถื่งคืวิามกังวิลด�านการิเงินขึ้องล้กคื�า ดังนี�

ก)  คืวิามต�องการิด�านคืวิามคืุ�มคืริอง ทั�งในสำ่วินขึ้องชีีวิิต 
อุบัติเหตุ และโริคืริ�ายแริง

ขึ้)  คืวิามต�องการิด�านสำุขึ้ภัาพั โดยเน�นในสำ่วินขึ้องคื่าริักษัา
พัยาบาลที�เป็นสำิ�งที�ล้กคื�ากังวิลในปัจำจำุบัน 

คื)  คืวิามต�องการิด�านกองทุนการิศ่กษัา โดยเฉพัาะการิศ่กษัา
ขึ้องบุตริ

ง)  คืวิามต�องการิเงินออมเพั่�อการิเกษัียณ และการิออม โดยเน�น
การิออมริะยะยาวิ

จำ)  คืวิามต�องการิเพั่�อสำริ�างกองมริดกให�แก่คืริอบคืริัวิ และล้ก
หลาน ริวิมถื่งการิจำัดการิวิางแผู้นมริดกอย่างมีปริะสำิทธิภัาพั

2. รูปแบบของกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล Participating  
     Products

กริมธริริม์ปริะกันชีีวิิตชีนิดมีเงินปันผู้ล เป็นร้ิปแบบหน่�งขึ้อง
ผู้ลิตภััณฑ์์ปริะกันชีีวิิตที� กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต ริวิมการิ
ออมทริัพัย์และการิคืุ�มคืริองชีีวิิตไวิ�ด�วิยกัน

เงินปันผู้ลแบ่งออกเป็น 2 สำ่วิน: สำ่วินที�ริับริองการิจำ่าย และสำ่วิน
ที�ไม่ริับริองการิจำ่าย ซ่่�งทั�ง 2 ริ้ปแบบอาจำริวิมกันจำ่ายในริ้ปแบบเงิน
ริายปี และ/หริือ การิจำ่ายเงิน ณ วิันคืริบกำาหนดสำัญ่ญ่า

เงินปันผู้ลสำ่วินที�ริับริองการิจำ่ายจำะถื้กกำาหนด ณ วิันเริิ�ม
สำัญ่ญ่า กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต ริับปริะกันการิจำ่าย
เงินปันผู้ลดังกล่าวิด�วิยคืวิามแข็ึ้งแกร่ิงทางด�านการิเงินขึ้องบริิษััท
และขึ้องผู้้�ถืือหุ�นสำำาหริับเงินปันผู้ลสำ่วินที�ไม่รัิบริองการิจำ่ายอาจำ
มากหรืิอน�อยกว่ิาที�แสำดงไวิ�ในเอกสำาริปริะกอบการิขึ้าย ทั�งนี�ขึ้้�น
อย้่กับผู้ลปริะกอบการิและดุลยพัินิจำขึ้องบริิษััท

ทั�งนี�เงินปันผู้ลที�จำะจ่ำายจำริิงอาจำมีการิ “ปรัิบปรุิง” เพ่ั�อให�สำอดคืล�อง 
ตามนโยบายขึ้องบริิษััท ฯ กล่าวิคืือบริิษััท ฯ มีคืวิามพัยายามที�
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           บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 
     รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



จำะจ่ำายผู้ลตอบแทนให�กับผู้้�ถืือกริมธริริม์ชีนิดมีเงินปันผู้ลทุกท่าน
อย่างสำมดุลกริมธริริม์ปริะกันชีีวิิตชีนิดมีเงินปันผู้ล เป็นร้ิปแบบ
หน่�งขึ้องผู้ลิตภััณฑ์์ปริะกันชีีวิิตที� กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต 
ริวิมการิออมทริัพัย์และการิคืุ�มคืริองชีีวิิตไวิ�ด�วิยกัน

เงินปันผู้ลแบ่งออกเป็น 2 สำ่วิน: สำ่วินที�ริับริองการิจำ่าย และสำ่วิน
ที�ไม่ริับริองการิจำ่าย ซ่่�งทั�ง 2 ริ้ปแบบอาจำริวิมกันจำ่ายในริ้ปแบบเงิน
ริายปี และ/หริือ การิจำ่ายเงิน ณ วิันคืริบกำาหนดสำัญ่ญ่า

เงินปันผู้ลสำ่วินที�ริับริองการิจำ่ายจำะถื้กกำาหนด ณ วิันเริิ�ม
สำัญ่ญ่า กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต ริับปริะกันการิจำ่าย
เงินปันผู้ลดังกล่าวิด�วิยคืวิามแขึ้็งแกริ่งทางด�านการิเงินขึ้องบริิษััท
และขึ้องผู้้�ถืือหุ�นสำำาหริับเงินปันผู้ลสำ่วินที�ไม่ริับริองการิจำ่ายอาจำ
มากหรืิอน�อยกว่ิาที�แสำดงไวิ�ในเอกสำาริปริะกอบการิขึ้าย ทั�งนี�ข้ึ้�น
อย้่กับผู้ลปริะกอบการิและดุลยพัินิจำขึ้องบริิษััท

 ทั�งนี�เงินปันผู้ลที�จำะจำ่ายจำริิงอาจำมีการิ “ปริับปริุง” เพั่�อให�
สำอดคืล�องตามนโยบายขึ้องบริิษััท ฯ กล่าวิคืือบริิษััท ฯ มี
คืวิามพัยายามที�จำะจ่ำายผู้ลตอบแทนให�กับผู้้�ถืือกริมธริริม์ชีนิดมี
เงินปันผู้ลทุกท่านอย่างสำมดุล

3. ตลาดการลงทุนของไทย ปี 2563

เศรษฐกจิ  ในปี 2563 เศริษัฐกิจำไทยหดตัวิถ่ืงริ�อยละ 6.1 เมื�อเทียบ
กับปีก่อน จำากการิแพัร่ิริะบาดขึ้องไวิรัิสำโคืวิิด19 โดยในปี 2564 คืาด
การิณ์ว่ิาเศริษัฐกิจำไทยจำะเติบโตได�เพีัยงเล็กน�อย จำากปัจำจัำยกดดัน
ดังนี� (1) การิแพัร่ิริะบาดริะลอกใหม่ขึ้องไวิรัิสำโคืวิิด 19 (2) คืวิามล่าชี�า
จำากการิฟ้ื้�นตัวิขึ้องภัาคืการิท่องเที�ยวิ (3) ปริะสิำทธิภัาพัขึ้องการิ 
กริะจำายวัิคืซี่น และ (4) ภััยแล�ง

อัตราดอกเบี�ย ในปี 2563 ที�ผู่้านมา อัตริาผู้ลตอบแทน (อัตริา
ดอกเบี�ย)จำากการิถืือคืริองพัันธบัตริรัิฐบาลปรัิบตัวิลดลงเกือบทุก
ช่ีวิงอายุคืงเหลือขึ้องพัันธบัตริ โดยอัตริาผู้ลตอบแทนพัันธบัตริ
รัิฐบาลอายุ10ปีลดลงมาอย่้ที� อัตริาริ�อยละ 1.28 โดยเป็นผู้ลจำากการิ
ที�ธนาคืาริแห่งปริะเทศไทยได�ปรัิบลดอัตริาดอกเบี�ยนโยบายถ่ืง 3 คืรัิ�ง 
ส่้ำริะดับอัตริาริ�อยละ 0.5 ซ่่�งเป็นริะดับที�ตำ�าที�สุำดในปริะวัิติการิณ์

ตลาดทุน ในปี 2563 ดัชีนีตลาดหลักทริัพัย์แห่งปริะเทศไทยได�
ปริับลดลงปริะมาณริ�อยละ 8 เมื�อเทียบกับปี 2562 เนื�องจำากกำาไริ
ขึ้องบริิษััทจำดทะเบียนที�ลดลง

4. พอร์ตการลงทุนของบริษัท ฯ ในปี 2563

ปรัชญาการลงทุน  บริิษััท ฯ ลงทุนในสิำนทริัพัย์ที�มีคืุณภัาพั
และคืวิามน่าเชีื�อถืือส้ำง เพั่�อให� ได�ผู้ลตอบแทนในริะยะยาวิที�
สำมำ�าเสำมอ ท่านจำะได�รัิบปริะโยชีน์จำากการิลงทุนขึ้องบริิษััท ฯ ที�
จำะนำาเงินออมขึ้องท่านริวิมกับเงินออมขึ้องล้กคื�าท่านอื�นไปลงทุน 
ซ่่�งช่ีวิยให�ลงทุนได�ในกริอบที�กวิ�างขึ้้�น และได�ปริะโยชีน์จำากการิ 
กริะจำายคืวิามเสำี�ยง

เป้าหมายการิจัำดสำริริสิำนทรัิพัย์ขึ้องกริมธริริม์ชีนิดมีเงินปันผู้ล
ในปัจำจุำบัน คืือลงทุนริ�อยละ 94 ในตริาสำาริหนี� ริ�อยละ 2 ในตริาสำาริ
ทุน และริ�อยละ 4 ในกองทุนริวิมอสัำงหาริิมทรัิพัย์และกองทรัิสำต์เพ่ั�อ
การิลงทุนในอสัำงหาริิมทรัิพัย์ การิจัำดสำริริสิำนทรัิพัย์จำริิงอาจำแตก
ต่างกัน เนื�องจำากการิเคืลื�อนไหวิขึ้องตลาด การิลงทุนส่ำวินใหญ่่จำะ
อย่้ในพัันธบัตริรัิฐบาลหรืิอพัันธบัตริรัิฐวิิสำาหกิจำ และหุ�นก้�บริิษััท
เอกชีนที�ได�รัิบการิจัำดอันดับคืวิามน่าเชืี�อถืือส้ำง ทั�งนี� บริิษััท ฯ มีการิ
ทบทวินการิจัำดสำริริสิำนทรัิพัย์เป็นปริะจำำาทุกปี

ผลการดำาเนินงานรวม: ผู้ลตอบแทนจำากการิลงทุนก่อนหักภัาษัีสำำาหรัิบปี 2563 คืิดเป็นริ�อยละ 4.4 โดยผู้ลตอบแทนจำากการิลงทุนตลอด 10 ปี
ที�ผู้่านมา เป็นดังต่อไปนี�:

ตามที�ได�กล่าวิไวิ�ในหมวิดที� 3 “ตลาดการิลงทุนขึ้องไทย ปี 2563 ” 
ว่ิา อัตริาดอกเบี�ยนโยบายยังคืงอย่้ในริะดับที�ต�ำาที�สุำดเป็นปริะวัิติการิณ์
และจำะยังคืงต�ำาแบบนี�ต่อเนื�องไปในปีนี� และดัชีนีตลาดหลักทรัิพัย์แห่ง
ปริะเทศไทยปรัิบตัวิลดลงจำากปี 2562 ส่ำงผู้ลให�อัตริาผู้ลตอบแทน
ขึ้องพัอร์ิตการิลงทุนขึ้องบริิษััทฯ ในปี 2563 อย่้ในริะดับที�ต�ำา

จ้ำงสำรุิปได�ว่ิาภัาพัริวิมการิลงทุนในปริะเทศไทยสำำาหรัิบปี 2564 นั�น
มีคืวิามท�าทายอย่างมาก อย่างไริก็ตามเงินปันผู้ลส่ำวินที�รัิบริองการิ
จ่ำายนั�นจำะไม่ได�รัิบผู้ลกริะทบใด ๆ เวิ�นแต่เงินปันผู้ลส่ำวินที�ไม่รัิบริองการิ
จ่ำายเท่านั�นที�ข้ึ้�นอย่้กับคืวิามผัู้นผู้วินขึ้องตลาดการิเงินและตลาดทุน ซ่่�ง
สำภัาวิะอัตริาดอกเบี�ยต�ำาในขึ้ณะนี�จำะส่ำงผู้ลกริะทบต่อผู้ลตอบแทนจำาก
การิลงทุน โดยเฉพัาะกับเงินลงทุนใหม่ขึ้องบริิษััท

หากท่านมีขึ้�อสำงสัำยปริะการิใด เกี�ยวิกับกริมธริริม์ขึ้องท่าน กรุิณาติดต่อ ศ้นย์ล้กคื�าสัำมพัันธ์ขึ้องกรุิงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต โทริ.1159 ตลอด 24 ชัี�วิโมง
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หมายเหตุ: อัตริอัตริาผู้ลตอบแทนในตาริางคืืออัตริาผู้ลตอบแทนจำากการิลงทุนริายปีขึ้องบริิษััท ซ่่�งใชี�เพั่�อปริะกอบการิอธิบายเท่านั�น มิใชี่เพั่�อสำะท�อนผู้ลตอบแทนจำากเงินปันผู้ลขึ้องผู้ลิตถืัณฑ์์ขึ้องบริิษััท ซ่่�งผู้ลตอบแทนจำากเงินปันผู้ลขึ้องผู้ลิตภััณฑ์์ขึ้อง
บริิษััทจำะเป็นไปตามนโยบายขึ้องบริิษััทซ่่�งอาจำแตกต่างกันไปตามปริะเภัทขึ้องผู้ลิตภััณฑ์์ ทั�งนี�ผู้ลปริะกอบการิย�อนหลังขึ้องบริิษััทอาจำไม่สำะท�อนถื่งผู้ลการิดำาเนินงานในอนาคืตขึ้องบริิษััท และผู้ลตอบแทนขึ้องบริิษััทที�แสำดงในตาริางคืำานวิณตาม
มาตริฐานการิบัญ่ชีี           

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี

อัตริาผู้ลตอบแทนปริะจำำาปี  
(มาตริฐานการิบัญ่ชีี)

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


