บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

รายงานผลการลงทุนของ
กรมธรรม์ที่มีเงินปันผล
31 ธันวาคม 2556

1. ภาพรวมของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ 2. รู ป แบบของกรมธรรม์ ช นิ ด มี เ งิ น ปั น ผล
Participating Products

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นจาก
ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ที่มีความแข็งแกร่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และ กลุ่มบริษัทแอกซ่า
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ที่ก่อตั้ง
มากว่าครึ่งศตวรรษ และมุ่งมั่นในการเป็น “ธนาคารแสนสะดวก” ส�ำหรับ
ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ลูกค้าภาครัฐ และลูกค้าสถาบัน ปัจจุบัน ธนาคารกรุงไทย
มีลูกค้ากว่า 12 ล้านราย และมีสาขามากกว่า 1,157 สาขาทั่วประเทศ

กรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล เป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาการ
ประกันชีวิตที่กรุงไทย-แอกซ่ารวมการออมทรัพย์และการคุ้มครองชีวิตไว้
ด้วยกัน โดยมูลค่าของการออมทรัพย์จะค่อย ๆ เพิ่มมูลค่าขึ้น และ
จ่ายออกในรูปของเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอ ในส่วนของการคุ้มครองชีวิต
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อน หากผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตในขณะ
ที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ เพื่อเป็นการป้องกันสถานะทางการเงินให้แก่
ครอบครัวของผู้ถือกรมธรรม์

เงินปันผลแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ: แบบรับรองการจ่าย และแบบ
กลุ่มบริษัทแอกซ่า เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นน�ำทางด้านการประกันภัย การ ไม่รับรองการจ่าย ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบอาจรวมกันจ่ายในรูปแบบเงินรายปี
คุ้มครองทางการเงิน และการจัดการสินทรัพย์ จากการจัดอันดับบริษัท และ/หรือ การจ่ายเงิน ณ วันครบก�ำหนดสัญญา
ทั่วโลกโดยนิตยสารฟอร์จูน 500 ปัจจุบันมีผู้ถือกรมธรรม์ของแอกซ่า
มากกว่า 102 ล้านคน ในกว่า 57 ประเทศทั่วโลก
เงิ น ปั น ผลแบบรั บ รองการจ่ า ยจะถู ก ก� ำ หนด ณ วั น เริ่ ม สั ญ ญา
กรุงไทย-แอกซ่า รับประกันการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวด้วยความแข็งแกร่ง
บริ ษั ท กรุ ง ไทย-แอกซ่ า ประกั น ชี วิ ต จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ ทางด้านการเงินของบริษัทและของผู้ถือหุ้น
“กรุงไทย-แอกซ่า” เป็นบริษัทประกันที่เติบโตแบบก้าวกระโดดที่สุดบริษัท
หนึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีพลังฝ่ายขายทั่วประเทศกว่า 20,000 คน เงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่าย กรุงไทย-แอกซ่า จะจ่ายเงินปันผลให้
กรุ ง ไทย-แอกซ่ า ได้ ผ นึ ก ความแข็ ง แกร่ ง และความช� ำ นาญของ แก่ผู้ถือกรมธรรม์ เมื่อกรุงไทย-แอกซ่ามีเงินส่วนเกินจากผลประกอบการ
2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ฝ่ายขายและพนักงานที่มีคุณภาพ
และ/หรือ ผลด�ำเนินงานจากการลงทุนที่ดีกว่าเป้าหมาย ซึ่งเงินปันผล
แบบไม่รับรองการจ่ายอาจมากหรือน้อยกว่าที่แสดงไว้ในเอกสารประกอบ
กรุงไทย-แอกซ่า ได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการทางการ การขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
เงินของลูกค้า ซึ่งได้แก่
ก) “ผู้ที่มีอายุยืน” และไม่สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างมีความ
3. กลยุทธ์การบริหารเงินปันผล
สุข เหมือนที่เคยมีในช่วงชีวิตการท�ำงาน
ข) “ผู้ที่อาจเสียชีวิตก่อนวัยอันควร” ซึ่งไม่สามารถท�ำตามแผนที่วางไว้
นอกจากเงินปันผลแบบรับรองการจ่าย กรุงไทย-แอกซ่า จะประกาศ
ส�ำหรับครอบครัว
ค) “ผู้ที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วย” และต้องรับภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล มู ล ค่ า เงิ น ปั น ผลแบบไม่ รั บ รองการจ่ า ยโดยการเฉลี่ ย ผลตอบแทน
ง) “ผู้ที่ต้องการเงินออมระยะสั้น” ส�ำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อ (smoothed) ตลอดระยะเวลาการลงทุน เพื่อให้เกิดความสม�่ำเสมอของ
ผลตอบแทนในระยะยาว การเกลี่ยค่าเฉลี่ย (Smoothing) เป็นกระบวนการ
การศึกษาของบุตร
เฉพาะส�ำหรับกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม และลดความไม่แน่นอนจากการลงทุน โดยดูจากการลงทุนระยะ
กรุงไทย-แอกซ่า สามารถเป็นค�ำตอบของปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด
ยาว และเก็บผลก�ำไรที่ได้ในปีที่ดีมาช�ำระในปีที่ไม่ดี จึงสามารถสรุปได้ว่า
ผลตอบแทนของกรรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล จะสูงกว่าในปีที่ตลาดมีผล
คุณสามารถไว้วางใจในความมั่นคงของกรุงไทย-แอกซ่าได้ เพราะเรามี
ตอบแทนจากการลงทุนไม่ดี แต่จะต�่ำกว่าในปีที่ตลาดมีผลตอบแทนจากการ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน ทัง้ ยังได้รบั การสนับสนุนจาก 2 ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ลงทุนที่ดี เนื่องจากกลไกของการเกลี่ยค่าเฉลี่ย (smoothing mechanism)
ในภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ กรุงไทย-แอกซ่า สามารถให้ความ
มั่นคงและเป็นหลักประกันแก่ผู้ถือกรมธรรม์ของเราทุกคน

4. ตลาดการลงทุนของไทย ปี 2556
สภาวะเศรษฐกิ จ ในปี 2556 เศรษฐกิ จ ของไทยขยายตั ว ประมาณ
ร้อยละ 2.9 จากการเติบโตในส่วนของการบริโภคภาคครัวเรือนและการ
ลงทุน อย่างไรก็ตาม การเติบโตชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
การบริโภคภาคครัวเรือนลดลงหลังจากโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล
สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นปี 2555 ธุรกิจในบางอุตสาหกรรมเลื่อนการลงทุนออก
ไปเพื่อรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสภาวะทางการเมือง การส่งออก
สิ น ค้ า ชะลอตั ว ลงเนื่ อ งจากขาดวั ต ถุ ดิ บ และมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในเรื่ อ งของ
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและ
ความต้องการของตลาดโลก นอกจากปัจจัยภายในประเทศแล้ว ยังมีการ
ไหลออกของเงินทุนต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางของ
สหรัฐอเมริกาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย จึงมีการน�ำเงินทุนออกจากประเทศไทย

อั ต ราดอกเบี้ ย ในปี 2556 ทิ ศ ทางอั ต ราดอกเบี้ ย ระยะกลางถึ ง
ระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นจากแรงกดดันในการขายของนักลงทุน
ต่างชาติ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงตามนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย

ตลาดทุ น ตลาดทุ น ของไทยเพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งห้ า เดื อ นแรกของปี 2556
(ดูรูป 2) จากการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
ท�ำให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดภูมิภาคที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่น
ตลาดเกิดใหม่ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไร
ก็ตาม ด้วยความคาดหวังของตลาดที่ว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา
จะดึงเงินทุนกลับโดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและการประท้วงต่อต้านรัฐบาล
ในประเทศไทย จึงมีการเทขายหุ้นในตลาดทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ในปี 2557 ถึงแม้จะมีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง มีการ ประเทศไทย ณ สิ้นปี 2556 จึงปิดที่ระดับต�่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไทยจะเติบโตที่รอยละ 4.0* จากการเพิ่มขึ้น ระดับของปีก่อน
ของการบริโภคภาคครัวเรือนและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรป

*อัตราการขยายตัวจากการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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5. พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2556
ปรัชญาการลงทุน บริษัทฯ ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและความน่า
เชื่อถืออย่างสูง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สม�่ำเสมอ ท่านจะ
ได้รับประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนของบริษัทฯ ที่จะน�ำเงินออม
ของท่านรวมกับเงินออมของผู้ถือกรมธรรม์รายอื่นๆ ไปลงทุน ซึ่งช่วยให้
สามารถลงทุนได้ในขอบการลงทุนที่กว้างขึ้น ท�ำให้พอร์ตการลงทุนมั่นคง
และได้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง

การจั ด สรรสิ น ทรั พ ย์ ป ั จ จุ บั น ของบริ ษั ท ฯ คื อ ลงทุ น ร้ อ ยละ 87 ใน
ตราสารหนี้ ร้ อ ยละ 10 ในตราสารทุ น และร้ อ ยละ 3 ใน
ตราสารตลาดเงิน การจัดสรรสินทรัพย์จริงอาจแตกต่างกันไปจากการ
เคลื่อนไหวของตลาด การลงทุนในตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพันธบัตร
รั ฐ บาลหรื อ พั น ธบั ต รรั ฐ วิ ส าหกิ จ และหุ ้ น กู ้ บ ริ ษั ท เอกชนที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
อันดับความน่าเชื่อถือสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดสรรสินทรัพย์เป็นประจ�ำ
ทุกปี

สัดส่วนการลงทุน: สัดส่วนการลงทุนรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 และ 2555 เป็นดังนี้
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ผลการด�ำเนินงานรวม: ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักภาษีส�ำหรับปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 5.3 โดยผลตอบแทนจากการลงทุนตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา
เป็นดังต่อไปนี้:

ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นหมวดที่ 4 “ตลาดการลงทุ น ของไทย ปี 2556”
ผลประกอบการของตลาดทุนไทยในปี 2556 ลดลง ด้วยอัตราร้อยละ -6.7
เมื่อรวมผลประกอบการของตลาดทุนไทย ผลก�ำไรที่รับรู้ และเงินปันผลจาก
ตราสารทุน พอร์ตการลงทุนในตราสารทุน (เท่ากับประมาณร้อยละ 10 ของ
พอร์ตการลงทุนรวมของบริษัทฯ) มีผลตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของผล
ตอบแทนในปี 2556 ส�ำหรับพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ (เท่ากับประมาณ
ร้อยละ 87 ของพอร์ตการลงทุนรวมของบริษัทฯ) มีผลตอบแทนคิดเป็น

ร้อยละ 4 ของผลตอบแทนในปี 2556 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 3 น�ำไป
ลงทุนในเงินฝากระยะสั้นและถือเป็นเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์ในการด�ำเนิน
งานและรักษาสภาพคล่อง
แม้ ต ลาดการลงทุ น ในประเทศไทยมี ค วามผั น ผวนค่ อ นข้ า งมากในช่ ว ง
ปี 2556 แต่เงินปันผลแบบรับรองการจ่ายนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
เว้นแต่เงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่ายเท่านั้นที่ต้องขึ้นอยู่กับความผันผวน
ของตลาดการเงิน

กรุณาติดต่อ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หากท่านมีค�ำถามใดๆ ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2689 4800

