บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล
31 ธันวาคม 2559

1.

ภาพรวมของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นจาก 2 ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ คือ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ กลุ่มแอกซ่า
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ที่ก่อตั้งมากว่า
ครึง่ ศตวรรษ ในปี 2560 ธนาคารจะมุง่ หน้าสูก่ ารเป็น “Your Trusted Banking
Partner” คือ การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าไว้ใจ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559
ธนาคารกรุงไทยมีลกู ค้ากว่า 22 ล้านราย และมีสาขา 1,214 สาขาทัว่ ประเทศ

กรุงไทย-แอกซ่า ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการทางการ
เงินของลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความกังวลด้านการเงินของลูกค้า ดังนี้
ก) “อายุยืน” แต่ไม่สามารถใช้ชีวิตยามเกษียณได้อย่างมีความสุข เหมือน
ที่เคยมีในช่วงชีวิตการท�ำงาน
ข) “เสียชีวิตก่อนวัยอันควร” ซึ่งยังไม่สามารถท�ำตามแผนที่วางไว้ส�ำหรับ
ครอบครัว
ค) “การเจ็บไข้ได้ป่วย” และไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้
ง) “เงินออมระยะสั้น” ส�ำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การศึกษาของบุตร
กรุงไทย-แอกซ่า สามารถเป็นค�ำตอบของปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด

กลุ่มแอกซ่า เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นน�ำทางด้านการประกันภัย การคุ้มครอง
ทางการเงิน และการจัดการบริหารสินทรัพย์ จากการจัดอันดับบริษัททั่วโลก
โดยนิตยสารฟอร์จูน 500 ปัจจุบันมีผู้ถือกรมธรรม์ของแอกซ่ากว่า 103 ล้าน
คน ในกว่า 64 ประเทศทั่วโลก
คุ ณ สามารถไว้ ว างใจในความมั่ น คงของกรุ ง ไทย-แอกซ่ า ได้ เพราะ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “กรุงไทย-แอกซ่า” กรุงไทย-แอกซ่า มีความแข็งแกร่งทางการเงิน ทั้งยังได้รับการสนับสนุน
เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่เติบโตอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา และมี จาก 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ในภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ กรุงไทย-แอกซ่า
ตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศถึงกว่า 13,900 คน กรุงไทย-แอกซ่า ผนึกความ สามารถให้ความมั่นคงและเป็นหลักประกันแก่ผู้ถือกรมธรรม์ของเราทุกคน
แข็งแกร่งและความช�ำนาญของ 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ พลังฝ่ายขายของทุกช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย และพนักงานที่มีคุณภาพ

2.

รูปแบบของกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล Participating Products
กรมธรรม์ประกันชีวติ ชนิดมีเงินปันผล เป็นรูปแบบหนึง่ ของสัญญาการประกัน เงินปันผลแบบรับรองการจ่ายจะถูกก�ำหนด ณ วันเริม่ สัญญา กรุงไทย-แอกซ่า
ชีวิตที่กรุงไทย-แอกซ่ารวมการออมทรัพย์และการคุ้มครองชีวิตไว้ด้วยกัน
รับประกันการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
ของบริ ษั ท และของผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นเงิ น ปั น ผลแบบไม่ รั บ รองการจ่ า ย
เงินปันผลแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ: แบบรับรองการจ่าย และแบบไม่รับรอง กรุงไทย-แอกซ่า จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ เมื่อกรุงไทย-แอกซ่า
การจ่าย ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบอาจรวมกันจ่ายในรูปแบบเงินรายปี และ/หรือ การ มีเงินส่วนเกินจากผลประกอบการบริษัท และ/หรือ ผลด�ำเนินงานจากการ
จ่ายเงิน ณ วันครบก�ำหนดสัญญา
ลงทุนทีด่ กี ว่าเป้าหมาย ซึง่ อาจมากหรือน้อยกว่าทีแ่ สดงไว้ในเอกสารประกอบ
การขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการดังที่ได้กล่าวในขั้นต้น

3.

กลยุทธ์การบริหารเงินปันผล
นอกจากเงินปันผลแบบรับรองการจ่าย กรุงไทย-แอกซ่า จะประกาศมูลค่า
เงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่ายโดยการเฉลี่ยผลตอบแทน (smoothed)
ตลอดระยะเวลาการลงทุน เพื่อให้เกิดความสม�่ำเสมอของผลตอบแทนใน
ระยะยาว การเกลี่ยค่าเฉลี่ย (Smoothing) เป็นกระบวนการเฉพาะส�ำหรับ
กรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และ

ลดความไม่แน่นอนจากการลงทุน โดยดูจากการลงทุนระยะยาว และเก็บ
ผลก�ำไรทีไ่ ด้ในปีทดี่ มี าช�ำระในปีทไี่ ม่ดี จึงสามารถสรุปได้วา่ ผลตอบแทนของ
กรรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล จะสูงกว่าในปีที่ตลาดมีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนไม่ดี แต่จะต�ำ่ กว่าในปีทตี่ ลาดมีผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ี เนือ่ งจาก
กลไกของการเกลี่ยค่าเฉลี่ย (smoothing mechanism)

4.

ตลาดการลงทุนของไทย ปี 2559
เศรษฐกิจ ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณร้อยละ 3.2 เมื่อ บรรลุข้อตกลงของกลุ่มประเทศโอเปก และนอกโอเปก ทั้งนี้ในปี 2559
เทียบกับปีก่อน จากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่อัตรา
ภาครัฐบาล ในปี 2560 คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตประมาณร้อยละ ร้อยละ 1.50 ตลอดทั้งปี
3.2* จากปัจจัยดังนี้
ในปี 2560 แม้ตลาดจะคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับเพิ่มอัตรา
(1) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของภาคการส่งออก
ดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย 2 ครั้ง ทว่าเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(2) การฟื้นตัวและขยายตัวขึ้นของการผลิตภาคการเกษตร
รัฐบาลไทยมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
(3) การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัว และ
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากภาวะสภาพคล่องที่ล้นตลาด
(4) ภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
การถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยของนักลงทุนต่างชาติในระดับที่ต�่ำ รวมถึง
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงินโลก ความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นของราคาน�้ำมันที่มีจ�ำกัด และอัตราเงินเฟ้อใน
ระดับต�่ำ
ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
*อัตราการขยายตัวจากการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงอย่างมาก
ในช่วงต้นปี 2559 ในทุกช่วงอายุพันธบัตร และความผันผวนในช่วงกลาง
ปี 2559 จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขณะที่ปลายปี 2559 อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นและปิดที่ระดับสูงกว่าปี 2558
โดยเป็นผลจากนโยบายของว่าที่ประธานาธิปดีทรัมป์ในขณะนั้น และการ

5.

ตลาดทุน ในปี 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับสูงขึ้น
เกือบร้อยละ 20 เมือ่ เทียบกับปี 2558 เนือ่ งจากผลก�ำไรของบริษทั จดทะเบียน
ที่สูงกว่าคาดการณ์ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมัน อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ดีกว่าปี 2558 การไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึง
การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงครั้งเดียว
ซึ่งน้อยกว่าการคาดการณ์ของนักลงทุน

พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2559
ปรัชญาการลงทุน บริ ษัท ฯ ลงทุ น ในสิ น ทรั พย์ ที่ มี คุ ณภาพและความ
น่าเชื่อถือสูง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สม�่ำเสมอ ท่านจะได้รับ
ประโยชน์จากการลงทุนของบริษัท ฯ ที่จะน�ำเงินออมของท่านรวมกับเงินออม
ของผู้ถือกรมธรรม์รายอื่น ๆ ไปลงทุน ซึ่งช่วยให้ลงทุนได้ในกรอบที่กว้างขึ้น
และได้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง

เป้าหมายการจัดสรรสินทรัพย์ปัจจุบัน คือลงทุนร้อยละ 78 ในตราสารหนี้
ร้อยละ 15 ในตราสารทุน และร้อยละ 7 ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดสรรสินทรัพย์จริงอาจ
แตกต่างกัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาด การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุน้ กูบ้ ริษทั เอกชนทีไ่ ด้รบั การจัด
อันดับความน่าเชือ่ ถือสูง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการจัดสรรสินทรัพย์เป็นประจ�ำทุกปี

ผลการด�ำเนินงานรวม: ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักภาษีสาหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.4 โดยผลตอบแทนจากการลงทุนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
เป็นดังต่อไปนี้:
ปี

อัตราผลตอบแทนประจ�ำปี (มาตรฐานการบัญชี)

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

4.5% 4.6% 3.8% 4.8% 4.8% 5.1% 5.3% 4.7% 4.6% 4.4%

ผลตอบแทน
เฉลี่ยย้อนหลัง
10 ปี

4.7%

หมายเหตุ: ผลประกอบการย้อนหลังของบริษัทอาจไม่สะท้อนถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคตของบริษัทและผลตอบแทนของบริษัทค�ำนวณจากมาตรฐานการบัญชี

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 4 “ตลาดการลงทุนของไทย ปี 2559 ” แม้ว่า
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นในปี 2559 อย่างไรก็ตาม
อัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2559 อยู่ในระดับที่
ต�่ำกว่าอัตราผลตอบแทนในปี 2558 อันเนื่องมาจากสัดส่วนการลงทุนที่เน้น
การลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อลดความผันผวน และระดับอัตราผลตอบแทน
เกือบตลอดทั้งปี 2559 อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าปี 2558

ภาพรวมการลงทุนในประเทศไทยส�ำหรับปี 2559 นัน้ มีความท้าทายอย่างมาก
อย่างไรก็ตามเงินปันผลแบบรับรองการจ่ายนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
เว้นแต่เงินปันผลแบบไม่รับรองการจ่ายเท่านั้นที่ต้องขึ้นอยู่กับความผันผวน
ของตลาดการเงิน ซึ่งสภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่ำในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉพาะกับเงินลงทุนใหม่ของบริษัท

ถ้าท่านมีขอ้ สงสัยประการใดเกีย่ วกับกรมธรรม์ของท่าน กรุณาติดต่อ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ โทร.1159

