
           บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 
     รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ภาพรวมของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้น
จาก 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และ 
กลุ่มแอกซ่า โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่น
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและผลงานดิจิทัล จาก Insurance Asia 
Award รางวัล Diversity Leader จาก Diversity Journal และ
รางวัลองค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จากกรม 
ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ที่ก่อ
ตั้งมากว่าครึ่งศตวรรษ ในปี 2561 หนึ่งในเป้าหมายของธนาคาร 
คือ การมุ่งหน้าสู่การเป็น “Future Banking” ทั้งนี้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 
2560  ธนาคารกรุงไทยมีสาขา 1,121 สาขาทั่วประเทศ 

กลุ่มแอกซ่า หนึ่งในบริษัทชั้นนำาทางด้านการประกันภัย ความ
คุ้มครองทางการเงิน และการจัดการบริหารสินทรัพย์ จากการ
จัดอันดับบริษัทท่ัวโลกโดยนิตยสารฟอร์จูน 500 ด้วยความ 
มุ ่ง ม่ันท่ีจะให ้ ลูกค ้า สามารถใช ้ชีวิตได ้ตามใจปรารถนา 
(Empowering people to live a better life) ผ่านผลิตภัณฑ์ และ
การบริการที่ดีของบริษัท ฯ ปัจจุบันมีผู้ถือกรมธรรม์ของแอกซ่า
กว่า 107 ล้านคน ในกว่า 64 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้แบรนด์ 
“แอกซ่า” ยังได้รับรางวัล “Best Global Insurance Brand” และ
จัดอันดับให้เป็น แบรนด์ประกันอันดับหนึ่งของโลก  9 ปี ติดต่อ
กันจากสถาบัน Interbrand

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) หรือ  
“กรุงไทย-แอกซ่า” เป็นหน่ึงในบริษัทประกันชีวิตท่ีเติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา และมีฝ่ายขายกว่า 13,000 คน ให้
บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดยปีพ.ศ.2561 บริษัทฯ เปิดดำาเนิน
งานขึ้นปีที่ 21 โดยผนึกความแข็งแกร่งและความชำานาญของ 2  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ พลังฝ่ายขายของทุกช่องทางการจัดจำาหน่าย และ
พนักงานที่มีคุณภาพ

กรุงไทย-แอกซ่า ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความ
ต้องการทางการเงินของลูกค้า โดยคำานึงถึงความกังวลด้านการ
เงินของลูกค้า ดังนี้
ก) “อายุยืน” แต่ไม่สามารถใช้ชีวิตยามเกษียณได้อย่างมีความสุข 

เหมือนที่เคยมีในช่วงชีวิตการทำางาน

ข) “เสียชีวิตก่อนวัยอันควร” ซึ่งยังไม่สามารถทำาตามแผนที่วางไว้
สำาหรับครอบครัว

ค) “การเจ็บไข้ได้ป่วย” และไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้
ง) “เงินออมระยะสั้น” สำาหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  เช่น การศึกษา

ของบุตร

กรุงไทย-แอกซ่า สามารถเป็นคำาตอบของปัญหาเหล่าน้ีได้
ทั้งหมด คุณสามารถไว้วางใจในความมั่นคงของกรุงไทย-แอกซ่า
ได้ เพราะกรุงไทย-แอกซ่า มีความแข็งแกร่งทางการเงิน ทั้งยังได้
รับการสนับสนุนจาก 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ในภาวะความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ กรุงไทย-แอกซ่า สามารถให้ความม่ันคง และเป็น
หลักประกันแก่ลูกค้าของเราทุกคน

2. รูปแบบของกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล Participating  
     Products

กรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล เป็นรูปแบบหน่ึงของ
สัญญาการประกันชีวิตท่ีกรุงไทย-แอกซ่ารวมการออมทรัพย์และ
การคุ้มครองชีวิตไว้ด้วยกัน

เงินปันผลแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ: แบบรับรองการจ่าย และแบบ
ไม่รับรองการจ่าย ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบอาจรวมกันจ่ายในรูปแบบเงิน
รายปี และ/หรือ การจ่ายเงิน ณ วันครบกำาหนดสัญญา

เงินปันผลแบบรับรองการจ่ายจะถูกกำาหนด ณ วันเริ่ม
สัญญา กรุงไทย-แอกซ่ารับประกันการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและของผู้ถือหุ้น 
ส่วนเงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่าย กรุงไทย-แอกซ่า จะจ่าย
เงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ เม่ือกรุง
ไทย-แอกซ่ามีเงินส่วนเกินจากผลประกอบการบริษัท และ/หรือ 
ผลดำาเนินงานจากการลงทุนที่ดีกว่าเป้าหมาย ซึ่งเงินปันผลแบบ
ไม่รับรองการจ่ายอาจมากหรือน้อยกว่าท่ีแสดงไว้ในเอกสาร
ประกอบการขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการดังที่ได้กล่าวไว้ใน
ขั้นต้น และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

3. กลยุทธ์การบริหารเงินปันผล

นอกจากเงินปันผลแบบรับรองการจ่าย กรุงไทย-แอกซ่าจะ
ประกาศมูลค่าเงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่ายโดยการเฉล่ียผล
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ตอบแทน (smoothed) ตลอดระยะเวลาการลงทุน เพื่อให้เกิด
ความสม่ำาเสมอของผลตอบแทนในระยะยาว การเกล่ียค่าเฉล่ีย 
(Smoothing) เป็นกระบวนการเฉพาะสำาหรับกรมธรรม์ชนิดมี 
เงินปันผล เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และลดความ
ไม่แน่นอนจากการลงทุน โดยดูจากการลงทุนระยะยาว และเก็บ
ผลกำาไรท่ีได้ในปีที่ดีมาชำาระในปีท่ีไม่ดี จึงสามารถสรุปได้ว่าผล
ตอบแทนของกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล จะสูงกว่าในปีท่ีตลาด
มีผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ดี แต่จะต่ำากว่าในปีท่ีตลาดมีผล
ตอบแทนจากการลงทุนที่ดี เนื่องจากกลไกของการเกลี่ยค่าเฉลี่ย 
(smoothing mechanism)

4. ตลาดการลงทุนของไทย ปี 2560

เศรษฐกิจ ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณร้อย
ละ 3.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการขยายตัวของการบริโภคภาค
เอกชนและการขยายตัวของการส่งออก ในปี 2561 คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตประมาณร้อยละ 3.9* จากปัจจัยดังน้ี 
(1) การลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัว (2) การเติบโตของภาค
การส่งออก และ (3) ภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัว 
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและการ
เงินโลกยังเป็นประเด็นท่ีต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด
*อัตราการขยายตัวจากการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย ในปี 2560 ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทน (อัตรา
ดอกเบ้ีย) จากการถือครองพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงใน
ทุกช่วงอายุคงเหลือของพันธบัตร โดยเป็นผลจากภาวะสภาพ
คล่องล้นตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ แม้ว่า FED จะปรับ

เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 3 ครั้ง ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตรึงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ท่ีอัตรา
ร้อยละ 1.50 ตลอดทั้งปี

ต ล า ด ทุ น  ใ น ปี  2 5 6 0  ดั ช นี ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยได้ปรับสูงขึ้นเกือบร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2559 
เน่ืองจากการเติบโตท่ีสูงสำาหรับผลกำาไรของบริษัทจดทะเบียน 
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำามัน และอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีดีกว่าปี 2559 แม้ว่าจะมีการไหลออกของเงินลงทุน
จากต่างประเทศในตลาดทุนก็ตาม

5.พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2560

ปรัชญาการลงทุน บริษัท ฯ ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ
และความน่าเชื่อถือสูง เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนในระยะยาวท่ี
สม่ำาเสมอ ท่านจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนของบริษัท ฯ ท่ี
จะนำาเงินออมของท่านรวมกับเงินออมของลูกค้าท่านอื่นไปลงทุน 
ซึ่งช่วยให้ลงทุนได้ในกรอบท่ีกว้างขึ้น และได้ประโยชน์จากการ 
กระจายความเสี่ยง

เป้าหมายการจัดสรรสินทรัพย์ปัจจุบัน คือลงทุนร้อยละ 81 ใน
ตราสารหนี้ ร้อยละ 12 ในตราสารทุน และร้อยละ 7 ในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
การจัดสรรสินทรัพย์จริงอาจแตกต่างกัน เนื่องจากการ
เคล่ือนไหวของตลาด การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในพันธบัตร
รัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้บริษัทเอกชนท่ีได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูง ทั้งนี้ บริษัท ฯ มีการทบทวนการ
จัดสรรสินทรัพย์เป็นประจำาทุกปี

ผลการดำาเนินงานรวม: ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักภาษีสาหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.37 โดยผลตอบแทนจากการลงทุน
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เป็นดังต่อไปนี้:

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 4 “ตลาดการลงทุนของไทย ปี 
2560” แม้ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้น
ในปี 2560 อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน
ของบริษัท ฯ ในปี 2560 อยู่ในระดับที่ต่ำากว่าอัตราผลตอบแทน
ในปี 2559 เล็กน้อย อันเนื่องมาจากสัดส่วนการลงทุนที่เน้นการ
ลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อลดความผันผวน และเส้นระดับอัตราผล
ตอบแทนเกือบตลอดทั้งปี 2560 อยู่ในระดับที่ต่ำากว่าปี 2559 

 ภาพรวมการลงทุนในประเทศไทยสำาหรับปี 2560 น้ันมี
ความท้าทายอย่างมาก อย่างไรก็ตามเงินปันผลแบบรับรองการ
จ่ายน้ันจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ  เว้นแต่เงินปันผลแบบไม่รับรอง
การจ่ายเท่านั้นท่ีต้องขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดการ
เงิน ซึ่งสภาวะอัตราดอกเบ้ียต่ำาในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อผล
ตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉพาะกับเงินลงทุนใหม่ของบริษัท

ถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่าน กรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โทร.1159
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หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนในตารางใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิใช่เพื่อสะท้อนผลตอบแทนจากเงินปันผลของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลประกอบการย้อนหลังของบริษัทอาจไม่สะท้อนถึงผลการดำาเนินงานในอนาคตของบริษัท 
และผลตอบแทนของบริษัทคำานวณจากมาตรฐานการบัญช ี          
 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี

อัตราผลตอบแทนประจำาปี  
(มาตรฐานการบัญชี)

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


