
1. ภาพรวมของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่่า ประกันชีีวิต

บริิษััท กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) หริือ “กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต” จำัดตั�งขึ้้�นจำาก 2 ผู้้�ถืือหุ�นใหญ่่ คืือ ธนาคืาริ 
กริุงไทย จำำากัด (มหาชีน) และ กลุ่มแอกซ่่า โดยในปี 2564 ที�ผู้่านมา บริิษััทฯ ได�ริับริางวิัล “Life Insurance Brand of the Year 2021” จำาก 
Global Banking & Insurance Awards ริางวิัล “Most Trusted Brand in Thailand” จำาก Annual Global Brand Insurance & Takaful 
Awards ริางวิัลสุุดยอดนายจำ�างดีเด่นจำาก Kincentric  ริางวิัล “Best Employer Brand” และ “Diversity Impact Awards” จำาก World 
HRD Congress ริางวิัล “Best Health Insurance Provider” และ “Best CSR Initiative” จำาก International Business Magazine 
Awards ริางวิัล “Most Customer Centric Insurance Company 2021” และ “Best CSR Insurance Company 2021” จำาก 
The Global Business Awards ริวิมถืึงริางวิัล  “Best Agency Force in Thailand 2021” ริางวิัล “Best Brand in Insurance Thailand 
2021” และริางวิัล “Best Technology initiative Thailand (EMMA by AXA)” จำาก Global Business Magazine awards และริางวิัล Top 
Investment House in Insurance Thailand 2021 จำาก The Asset Magazine

ธนาคืาริกริุงไทย จำำากัด (มหาชีน) เป็นธนาคืาริพาณิิชีย์ขึ้องริัฐแห่งแริกและแห่งเดียวิ ที�ก่อตั�งมากวิ่าคืริ้�งศตวิริริษั โดยมีวิิสุัยทัศน์ขึ้อง
ธนาคืาริ คืือ “กริุงไทย เคืียงขึ้�างไทย สุ้่คืวิามยั�งยืน” โดยมุ่งมั�นด้แลและพัฒนาศักยภาพขึ้องบุคืลากริ เพ่�อสุนับสุนุนการิเติบโตและคืวิามมั�งคืั�ง
แก่ล้กคื�า สุริ�างคืุณิภาพที�ดีขึ้้�นแก่สุังคืมและสุิ�งแวิดล�อม และสุริ�างผู้ลตอบแทนที�ดีอย่างยั�งยืนแก่ผู้้�ถืือหุ�น ทั�งนี� ณิ สุิ�นปี พ.ศ. 2564  ธนาคืาริ 
กริุงไทยมีสุาขึ้าและจำุดให�บริิการิริวิม 1,028 แห่งทั�วิปริะเทศ สุำาหริับปี 2565 จำะเป็นปีแห่งการิลงมือทำา ภายใต�กลยุทธ์ Courage to Change 
กล�าเปลี�ยน เพ่�อก�าวินำา โดยการิเติบโตธุริกิจำหลักคืวิบคื้่ไปกับการิลดต�นทุน และแสุวิงหาโอกาสุใหม่ด�วิยแพลตฟอริ์มดิจำิทัล  

กลุ่มแอกซ่่า หนึ�งในบริิษััทชีั�นนำาทางด�านการิปริะกันภัย คืวิามคืุ�มคืริองทางการิเงิน และการิจำัดการิบริิหาริสุินทริัพย์ ด�วิยคืวิามมุ่งมั�นที� 
จำะอย้่เคืียงขึ้�างกับล้กคื�า และด้แลตลอดไป (Act for human progress by protecting what matters) ผู้่านผู้ลิตภัณิฑ์์และการิบริิการิที�ด ี
ขึ้องบริิษััทฯ ปัจำจำุบันมีผู้้�ถืือกริมธริริม์ขึ้องแอกซ่่ากวิ่า 105 ล�านคืน ในกวิ่า 54 ปริะเทศทั�วิโลก

“กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต” เป็นหนึ�งในบริิษััทปริะกันชีีวิิตที�เติบโตอย่างริวิดเริ็วิในชี่วิงปีที�ผู้่านมาและมี ฝ่่ายขึ้ายกวิ่า 15,000 คืน ให�
บริิการิล้กคื�าทั�วิปริะเทศ โดยปีพ.ศ.2565 บริิษััทฯ ได�ดำาเนินงานขึ้้�นสุ้่ปีที� 25 โดยผู้นึกคืวิามแขึ้็งแกริ่งและคืวิามชีำานาญ่ขึ้อง 2 ผู้้�ถืือหุ�นใหญ่่  
พลังฝ่่ายขึ้ายขึ้องทุกชี่องทางการิจำัดจำำาหน่าย และพนักงานที�มีคืุณิภาพ กริุงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต ได�สุริ�างสุริริคื์ผู้ลิตภัณิฑ์์ที�ตอบสุนอง
คืวิามต�องการิทางการิเงินขึ้องล้กคื�า โดยคืำานึงถืึงคืวิามกังวิลด�านการิเงินขึ้องล้กคื�า ดังนี�

ก)  คืวิามต�องการิด�านคืวิามคืุ�มคืริอง ทั�งในสุ่วินขึ้องชีีวิิต อุบัติเหตุ และโริคืริ�ายแริง 
ขึ้)  คืวิามต�องการิด�านสุุขึ้ภาพ โดยเน�นในสุ่วินขึ้องคื่าริักษัาพยาบาลที�เป็นสุิ�งที�ล้กคื�ากังวิลในปัจำจำุบัน 
คื)  คืวิามต�องการิด�านกองทุนการิศึกษัา โดยเฉพาะการิศึกษัาขึ้องบุตริ
ง)  คืวิามต�องการิเงินออมเพ่�อการิเกษัียณิ และการิออม โดยเน�นการิออมริะยะยาวิ
จำ)  คืวิามต�องการิเพ่�อสุริ�างกองมริดกให�แก่คืริอบคืริัวิ และล้กหลาน ริวิมถืึงการิจำัดการิวิางแผู้นมริดกอย่างมีปริะสุิทธิภาพ

2. รูปแบบของกรมธรรม์ชีนิดมีเงินปันผล Participating Products

กริมธริริม์ปริะกันชีีวิิตชีนิดมีเงินปันผู้ล เป็นริ้ปแบบหนึ�งขึ้องผู้ลิตภัณิฑ์์ปริะกันชีีวิิตที�กริุงไทย-แอกซ่่าริวิมการิออมทริัพย์และการิคืุ�มคืริอง
ชีีวิิตไวิ�ด�วิยกัน

เงินปันผู้ลแบ่งออกเป็น 2 สุ่วิน: สุ่วินที�ริับริองการิจำ่าย และสุ่วินที�ไม่ริับริองการิจำ่าย ซ่ึ�งทั�ง 2 ริ้ปแบบอาจำริวิมกันจำ่ายในริ้ปแบบเงินริายปี  
และ/หริือ การิจำ่ายเงิน ณิ วิันคืริบกำาหนดสุัญ่ญ่า

เงินปันผู้ลสุ่วินที�ริับริองการิจำ่ายจำะถื้กกำาหนด ณิ วิันเริิ�มสุัญ่ญ่า กริุงไทย-แอกซ่่า ริับปริะกันการิจำ่ายเงินปันผู้ลดังกล่าวิด�วิยคืวิามแขึ้็งแกริ่ง
ทางด�านการิเงินขึ้องบริิษััทและขึ้องผู้้�ถืือหุ�น สุำาหริับเงินปันผู้ลสุ่วินที�ไม่ริับริองการิจำ่ายอาจำมากหริือน�อยกวิ่าที�แสุดงไวิ�ในเอกสุาริปริะกอบการิ
ขึ้าย ทั�งนี�ขึ้้�นอย้่กับผู้ลปริะกอบการิและดุลยพินิจำขึ้องบริิษััท
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           บริษัท กรุงไทย-แอกซ่่า ประกันชีีวิต จำากัด (มหาชีน) 
     รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ผลการดำาเนินงานรวม: ผู้ลตอบแทนจำากการิลงทุนก่อนหักภาษัีสุำาหรัิบปี 2564 คืิดเป็นริ�อยละ 4.3 โดยผู้ลตอบแทนจำากการิลงทุนตลอด 10 ปี
ที�ผู้่านมา เป็นดังต่อไปนี�:

ภาพริวิมการิลงทุนในปริะเทศไทยสุำาหรัิบปี 2565 นั�นมีคืวิามท�าทายอย่างมาก เนื�องจำากอัตริาดอกเบี�ยมีแนวิโน�มปรัิบตัวิสุ้งขึ้้�นและผัู้นผู้วิน
จำากสุถืานะการิณิ์การิขึ้้�นดอกเบี�ยขึ้องธนาคืาริกลางสุหริัฐ และภาวิะเงินเฟ้อจำากต�นทุนสุินคื�า (ด�านอุปทาน) และจำากคืวิามผู้ันผู้วินขึ้องดัชีนี
ตลาดหลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย ซ่ึ�งจำะสุ่งผู้ลต่ออัตริาผู้ลตอบแทนขึ้องพอริ์ตการิลงทุนขึ้องบริิษััทฯ ในปี 2565

อย่างไริก็ตามเงินปันผู้ลสุ่วินที�ริับริองการิจำ่ายนั�นจำะไม่ได�ริับผู้ลกริะทบใดๆ เวิ�นแต่เงินปันผู้ลสุ่วินที�ไม่ริับริองการิจำ่ายเท่านั�นที�ขึ้้�นอย้่กับคืวิาม
ผู้ันผู้วินขึ้องตลาดการิเงินและตลาดทุน ซ่ึ�งสุภาวิะอัตริาดอกเบี�ยที�ผู้ันผู้วินในขึ้ณิะนี�จำะสุ่งผู้ลกริะทบต่อผู้ลตอบแทนจำากการิลงทุนขึ้องบริิษััท

หากท่านมีขึ้�อสุงสัุยปริะการิใด เกี�ยวิกับกริมธริริม์ขึ้องท่าน กรุิณิาติดต่อ ศ้นย์ล้กคื�าสัุมพันธ์ขึ้อง กรุิงไทย-แอกซ่่า ปริะกันชีีวิิต โทริ.1159 ตลอด 24 ชัี�วิโมง
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หมายเหตุ: อัตริาผู้ลตอบแทนในตาริางคืืออัตริาผู้ลตอบแทนจำากการิลงทุนริายปีขึ้องบริิษััท ซ่ึ�งใชี�เพ่�อปริะกอบการิอธิบายเท่านั�น มิใชี่เพ่�อสุะท�อนผู้ลตอบแทนจำากเงินปันผู้ลขึ้องผู้ลิตถืัณิฑ์์ขึ้องบริิษััท ซ่ึ�งผู้ลตอบแทนจำากเงินปันผู้ลขึ้องผู้ลิตภัณิฑ์์ขึ้อง
บริิษััทจำะเป็นไปตามนโยบายขึ้องบริิษััทซ่ึ�งอาจำแตกต่างกันไปตามปริะเภทขึ้องผู้ลิตภัณิฑ์์ ทั�งนี�ผู้ลปริะกอบการิย�อนหลังขึ้องบริิษััทอาจำไม่สุะท�อนถืึงผู้ลการิดำาเนินงานในอนาคืตขึ้องบริิษััท และผู้ลตอบแทนขึ้องบริิษััทที�แสุดงในตาริางคืำานวิณิตาม
มาตริฐานการิบัญ่ชีี           

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี

อัตริาผู้ลตอบแทนปริะจำำาปี  
(มาตริฐานการิบัญ่ชีี)

5.1% 5.3% 4.7% 4.6% 4.4% 4.4% 3.8% 4.3% 4.4% 4.3% 4.5%

ทั�งนี�เงินปันผู้ลที�จำะจำ่ายจำริิงอาจำมีการิ “ปริับปริุง” เพ่�อให�สุอดคืล�องตามนโยบายขึ้องบริิษััทฯ กล่าวิคืือ บริิษััทฯ มีคืวิามพยายามที�จำะ
จำ่ายผู้ลตอบแทนให�กับผู้้�ถืือกริมธริริม์ชีนิดมีเงินปันผู้ลทุกท่านอย่างสุมดุล และใกล�เคืียงกันในแต่ละปี ดังนั�นผู้ลตอบแทนจำากการิลงทุนที� 
เกิดขึ้้�นจำริิง ขึ้องแต่ละผู้ลิตภัณิฑ์์ เพ่�อการิจำ่ายเงินปันผู้ลสุ่วินที�ไม่ริับริองการิจำ่ายนี� อาจำไม่มีคืวิามสุัมพันธ์โดยตริงกับผู้ลตอบแทนจำากการิ
ลงทุนขึ้องบริิษััทฯ คืุณิสุมบัติเพิ�มเติมขึ้องกริมธริริม์ปริะกันชีีวิิตชีนิดมีเงินปันผู้ล ได�แก่ การิฝ่ากเงินปันผู้ลที�ได�ริับกริมธริริม์ ไวิ�กับบริิษััท เพ่�อ
ริับผู้ลปริะโยชีน์จำากผู้ลตอบแทนบนเงินปันผู้ลอีกต่อหนึ�ง (เงินปันผู้ลสุะสุม) คืุณิสุมบัตินี�เป็นคืุณิสุมบัติเพิ�มเติมบนกริมธริริม์หลัก โดยอาศัย
บันทึกสุลักหลังแนบท�ายสุัญ่ญ่าหลัก และอัตริาดอกเบี�ยที�ให�บนเงินปันผู้ลอีกต่อหนึ�งนี� จำะอ�างอิงจำากอัตริาที�สุ้งกวิ่า ริะหวิ่าง อัตริาดอกเบี�ย
ริายปีที�ปริะกาศโดยบริิษััทฯ หริือ อัตริาดอกเบี�ยขึ้ั�นตำ�าที�กำาหนดไวิ�ในบันทึกสุลักหลังแนบท�ายกริมธริริม์หลัก

นอกจำากนี�ผู้้�ถืือกริมธริริม์ ยังสุามาริถืก้�ยืมเงินได�จำากกริมธริริม์ปริะกันชีีวิิตขึ้องท่าน คืุณิสุมบัตินี�จำะชี่วิยให�ผู้้�ถืือกริมธริริม์สุามาริถืก้� 
ยืมเงิน จำากม้ลคื่าเงินสุดขึ้องกริมธริริม์ขึ้องท่าน ในขึ้ณิะที�คืวิามคืุ�มคืริองตามกริมธริริม์ขึ้องท่านยังมีผู้ลบังคืับใชี�อย้่ เงินก้�จำากกริมธริริม์
ปริะกันชีีวิิตพริ�อมดอกเบี�ยที�เกิดขึ้้�นจำะถื้กหักจำากผู้ลปริะโยชีน์ใด ๆ ที�พึงจำ่ายในอนาคืตภายใต�กริมธริริม์ปริะกันชีีวิิตขึ้องท่าน

3. ตลาดการลงทุนของไทย ปี 2564

เศรษฐกิจ  ในปี 2564 เศริษัฐกิจำไทยขึ้ยายตัวิเพียงริ�อยละ 1.6 เมื�อเทียบกับปีก่อน จำากการิแพริ่ริะบาดขึ้องไวิริัสุโคืวิิด19 โดยในปี 2565 
คืาดการิณิ์วิ่าเศริษัฐกิจำไทยจำะเติบโตได�ดีขึ้้�น โดยมีปัจำจำัยที�ต�องเฝ่้าริะวิังดังนี� (1) การิกลายพันธุ์ขึ้องไวิริัสุโคืวิิด 19 ที�ทำาให�การิเจำ็บป่วิยมีคืวิาม
ริุนแริง (2) การิฟ้�นตัวิขึ้องภาคืการิท่องเที�ยวิ และ (3) ภาวิะเงินเฟ้อ

อัตราดอกเบี�ย ในปี 2564 ที�ผู้่านมา อัตริาผู้ลตอบแทน (อัตริาดอกเบี�ย) จำากการิถืือคืริองพันธบัตริริัฐบาลปริับตัวิเพิ�มขึ้้�นทุกชี่วิงอาย ุ
คืงเหลือขึ้องพันธบัตริ โดยอัตริาผู้ลตอบแทนพันธบัตริริัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ�มขึ้้�นมาอย้่ที� อัตริาริ�อยละ 1.90 โดยเป็นผู้ลจำากการิที�ธนาคืาริ
กลางสุหริัฐสุ่งสุัญ่ญ่าณิการิขึ้้�นดอกเบี�ย

ตลาดทุน ในปี 2564 ดัชีนีตลาดหลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทยได�ปริับเพิ�มขึ้้�นปริะมาณิริ�อยละ 14 เมื�อเทียบกับปี 2563 เนื�องจำากกำาไริขึ้อง
บริิษััทจำดทะเบียนที�เพิ�มขึ้้�น

4. พอร์ตการลงทุนของบริษัท ฯ ในปี 2564

ปรัชีญาการลงทุน  บริิษััทฯ ลงทุนในสุินทริัพย์ที�มีคืุณิภาพและคืวิามน่าเชีื�อถืือสุ้ง เพ่�อให�ได�ผู้ลตอบแทนในริะยะยาวิที�สุมำ�าเสุมอ ท่านจำะได�
ริับปริะโยชีน์จำากการิลงทุนขึ้องบริิษััทฯ ที�จำะนำาเงินออมขึ้องท่านริวิมกับเงินออมขึ้องล้กคื�าท่านอื�นไปลงทุน ซ่ึ�งชี่วิยให�ลงทุนได�ในกริอบที�กวิ�าง
ขึ้้�น และได�ปริะโยชีน์จำากการิกริะจำายคืวิามเสุี�ยง

เป้าหมายการิจัำดสุริริสิุนทรัิพย์ขึ้องกริมธริริม์ชีนิดมีเงินปันผู้ลในปัจำจุำบัน คืือลงทุนริ�อยละ 93.5 ในตริาสุาริหนี� ริ�อยละ 2.5 ในตริาสุาริทุน และ
ริ�อยละ 4 ในกองทุนริวิมอสัุงหาริิมทรัิพย์และกองทรัิสุต์เพ่�อการิลงทุนในอสัุงหาริิมทรัิพย์ การิจัำดสุริริสิุนทรัิพย์จำริิงอาจำแตกต่างกัน เนื�องจำาก
การิเคืลื�อนไหวิขึ้องตลาด การิลงทุนสุ่วินใหญ่่จำะอย่้ในพันธบัตริรัิฐบาลหรืิอพันธบัตริรัิฐวิิสุาหกิจำ และหุ�นก้�บริิษััทเอกชีนที�ได�รัิบการิจัำดอันดับ
คืวิามน่าเชืี�อถืือสุ้ง ทั�งนี� บริิษััทฯ มีการิทบทวินการิจัำดสุริริสิุนทรัิพย์เป็นปริะจำำาทุกปี


