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The Company for Forward Thinking People
Key information

Financial Highlight

วิสัยทัศน์

สินทรั พย์ รวม¹

“ มุ่งมั่นเป็ นคู่คิดที่ลูกค้ าวางใจ
ผ่ านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้ องการ
ด้ วยการทางานที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง ”

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน²
หน่ วย : ล้ านบาท

พันธกิจ
เรำคื อผู้นำกำรประกันชี วิ ตในระดับภูมิ ภำค ที่ มี ควำมแข็งแกร่ งทัง้ ทำงด้ ำ น
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กำรเงิ น กำรบริ กำร และภำพลักษณ์ ภำยใต้ หลักธรรมำภิ บำล และระบบ
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง ระดับมำตรฐำนสำกล
เรำเข้ ำใจควำมต้ องกำรและพฤติกรรมของลูกค้ ำอย่ำงลึกซึ ้ง เพื่อส่งมอบสินค้ ำ

และบริ กำรที่เหมำะสมในกำรสร้ ำงควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน และเติมเต็ มชีวิต
ของลูกค้ ำได้ อย่ำงสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต
เรำให้ ควำมสำคัญกับควำมยั่งยืนในระยะยำว พร้ อมทัง้ มุ่งมั่น ที่ จะส่ง มอบ

ควำมสุขแก่ลกู ค้ ำ พนักงำน พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม

เอจิเอิส อินชัวร์ รัน อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็นวี

75.00%

จานวนสาขา: 172 สำขำ
จานวนสานักงานตัวแทน: 59 แห่ง (ณ สิ ้นปี 2559)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยำบำล (279), คลินิค (146)
สานักงานผู้แทน: กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

Q3/2559

2556

Rating

Outlook

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

หมายเหตุ: 1. ข้ อมูลสินทรัพย์ผ่ำนกำรสอบทำนแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

Market Position

(ณ วันที ่ 9 ธ.ค. 59)

AIA
16.12%
Others
36.47%

MTL
14.72%

1 - 31 มกราคม 2560
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 1,580.69 ล้ ำนบำท คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 14.72%

BLA
8.21%

KTAL
12.14%

เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 1,110.14 ล้ ำนบำท คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 14.78%

TLI
12.34%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่
AIA
16.55%

Others
35.40%

เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม
MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 8,472.37 ล้ ำนบำท คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 18.19%

Rating

Outlook

BBB+

Stable

axA+ (Asean)

2557

MTL
14.78%

BLA
8.04%

TLI
12.16%

KTAL
13.07%

เบีย้ ประกันชีวติ รับปี แรก

Credit ratings:

National

2558

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร: นำยสำระ ล่ำซำ

International

2557

2. กำรคำนวณเงินกองทุนของบริษัทฯ ดำเนินกำรตำมหลักกำรดำรงเงินกองทุน
ตำมระดับควำมเสี่ยง (RBC)

ประวัติความเป็ นมา: 6 เมษำยน 2494 ก่อตังบริ
้ ษัท
1 ตุลำคม 2555 แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด
ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ ำนบำท
สัดส่ วนผู้ถือหุ้น:
0.01%
บริ ษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด
24.99%

2556

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

-

(ณ วันที ่ 13 ธ.ค. 59)

AIA
19.39%

Others
29.96%

KTAL
9.12%

MTL
18.19%
TLI
11.30%

BLA
12.04%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จำนวน 10,736.35 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ -10.42% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บปี แรก
จำนวน 7,512.04 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ -13.42% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จำนวน 46,580.26 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 3.79% (YoY)
ทีม่ า: สมาคมประกันชี วิตไทย

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

ค่ านิยมองค์ กร
The M Powered C
รู้ไหมว่ำ ... เครื่องมือสาคัญ
ทีจ่ ะช่วยส่งเสริ มให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัท
มีประสิทธิภำพและเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน คืออะไร

เอ... อะไรหรอ
ช่วยบอกหน่อยสิครับ

C ustomer Centric

เพื่อลูกค้ ำด้ วยควำมเข้ ำใจ

C reativity

กล้ ำคิด กล้ ำทำ

C ommitment to Success

รับผิดชอบสูค่ วำมสำเร็ จ

C ollaboration

ประสำนเพื่อภำพรวม

C aring

ดูแล ใส่ใจ ด้ วยใจจริ ง

การกากับดูเเลกิจการ (ตอนที่3)
(Corporate Governance : CG) (3)

การกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) เป็ นเครื่ องมือ
สำคัญที่จะทำให้ บริ ษัทฯ มีระบบบริ หำรจัดกำรที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และ
คำนึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย ไม่วำ่ จะเป็ น ลูกค้ ำ
ผู้ถือหุ้น พนักงำน คูค่ ้ ำ ชุมชน สังคม ภำครัฐ และ
สิง่ แวดล้ อม

แล้ วพนักงำนอย่ำงพวกเรำ
มีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่ำงไรกับหลัก CG บ้ ำงครับ

พนักงำน MTL ควรยึดหลัก CG เพื่อเป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิงำน โดยผมขอยกตัวอย่ำง ดังนี ้
- ปฏิบตั ิหน้ ำที่กำรงำนด้ วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริ ต มุง่ มัน่ ทุม่ เท เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ
- ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย รวมถึง ข้ อบังคับ ระเบียบและ
นโยบำยของบริ ษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด
- ประพฤติ ป ฏิ บัติ ต นตำมหลัก จริ ย ธรรมและคุณ ธรรม
รวมทังยื
้ นหยัดกระทำในสิง่ ที่ถกู ต้ องและเป็ นธรรม
- ไม่รับสินบนและไม่แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบด้ วย
กฎหมำยให้ ตนเองหรื อผู้อื่น
- เคำรพสิทธิสว่ นบุคคลและให้ เกียรติเพื่อนร่วมงำน
- ให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและไม่เลือกปฏิบตั ิ
- รักษำสิง่ แวดล้ อม และ ใช้ ทรัพยำกรอย่ำงรู้ คณ
ุ ค่ำ
พวกเรำก็มีสว่ นช่วยทำให้ บริ ษัท
มี CG ที่ดีได้ มำร่วมมือกันนะครับ
พบกับข้อมูลดีๆ เกีย่ วกับ CG ผ่านทาง IR Corner ได้เป็ นประจาทุกเดือนนะรรับ

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีนโยบำยเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนที่ดี ได้ แก่

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คือ หลักกำรและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ ยวกับกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่บริ ษั ทฯ
ยึดถือมำตลอดนัน้ แบ่งเป็ น 5 หมวด ได้ แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. กำรปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. บทบำทของผู้มีส่วนได้ เสีย
4. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
คือ กรอบของจรรยำบรรณและจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ ยึดถื อเป็ นหัวใจในกำร
ดำเนินธุรกิจ มีดงั นี ้
1. ควำมพร้ อมในกำรตอบสนอง
2. ควำมมุ่งมัน่ สูค่ วำมสำเร็ จ
3. ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
4. ควำมไว้ วำงใจได้
5. ควำมยุตธิ รรม
6. คุณธรรม
7. กำรปฏิบตั อิ ย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำย

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
มี วัตถุประสงค์เพื่ อเป็ นกำรห้ ำมกำรคอร์ รั ปชั่นทุกรู ปแบบ โดยกรรมกำร
ผู้บริ หำร พนักงำน ตลอดจนบุคคลที่ สำมที่ มี ควำมเกี่ ยวข้ องกั บบริ ษั ทฯ
โดยบริ ษัทฯ ไม่ยอมรั บกำรคอร์ รั ปชั่นใดๆ ทังสิ
้ น้ โดยครอบคลุมถึงธุ รกิ จ
และทุกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ และรำยกำรทังหมดในทุ
้
กประเทศ
“คอร์ รัปชัน่ ” (Corruption) หมำยถึง กำรทุจริ ตในรู ปแบบใดๆ โดยกำรให้
ขอให้ หรื อรั บว่ ำจะให้ ทรั พย์ สิ นหรื อประโยชน์ อื่ นใดแก่ เจ้ ำพนักงำน
สมำชิกสภำนิ ติบัญญัติแห่งรั ฐ สมำชิกสภำจังหวัด สมำชิกสภำเทศบำล
หรื อเจ้ ำพนักงำนหน่วยงำนของรั ฐอื่ น องค์กร หน่วยงำนหรื อบุคคลอื่ นใด
ก็ ตำม เพื่ อจูงใจให้ กระทำกำรใด ไม่ กระทำกำรใด หรื อประวิงกำรกระทำ
อั น มิ ช อบด้ วยหน้ ำที่ เพื่ อ ให้ ได้ มำซึ่ ง ประโยชน์ อื่ นใดหรื อรั ก ษำไว้
ซึง่ ประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรื อผู้อื่น
(ฉบับหน้ าจะกล่ าวถึงรายละเอียดของสิ ทธิ ของผู้ ถือหุ้นตามที่กล่ าวถึง
ข้ างต้ น เพื่อที่จะสามารถเข้ าใจได้ มากยิ่งขึน้ )

Investor Relations Team - Corporate Secretariat Department

Highlight Product
โครงการคุ้มครองหายห่ วง

Awards and Recognition
ไม่ว่ ำเจ็บป่ วยหรื อเจ็บป่ วยด้ วยโรคร้ ำยแรง ก็ ไม่ ต้อง
กังวลในแพ็กเดียว
นอนโรงพยำบำล รั บ ผลประโยชน์ แ บบเหมำจ่ ำ ย
รวมสู งสุด ถึ ง 75,000 บำทต่ อกำรเข้ ำพั กรั ก ษำตัว
ครัง้ ใดครัง้ หนึง่ *

ได้ รับควำมคุ้มครอง 5 โรคร้ ำยแรง สูงถึง 200,000 บำท
* สำหรับแผน 2

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่ น อันดับ 1
ต่อเนื่อง 10 ปี (ประจำปี 2549 – 2558)
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริ หารงานดีเด่ น
ต่อเนื่อง 3 ครัง้ (ปี 2551 2554 และ 2558)
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

มี เงิ นจ่ำยคื น ทุกสิน้ ปี กรมธรรม์ รวมตลอดสัญญำ
สูงถึง 51% *
ผลประโยชน์ดี เงินครบกำหนดสัญญำ 135%*
คุ้มครองชีวิต ตลอดสัญญำสูงถึง 145%*

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่ งปี ประจาปี 2557
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556
สำขำ Corporate Social Responsibility
โดยนิตยสำร Asia Insurance Review

* เป็ น % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย ณ วันเริ่ มสัญญำ
หมายเหตุ:
- ผลประโยชน์ เงื่อนไขและควมคุ้มครองโดยละเอียดเป็ นไปตำมข้ อกำหนดที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
- คำเตือน: ผู้ซื ้อควรทำควำมเข้ ำใจในรำยละเอียดควำมคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

ดูผลิตภัณฑ์ อ่ นื ๆ

MTL Happenings

รางวัล Brand of the Year 2015-2016
หมวดธุรกิจ “ประกันชีวิต” โดย World Branding Forum

เมืองไทยประกันชีวิต

จับมือ topvalue.com มอบสิทธิสว่ นลดนำฬิกำอัจฉริ ยะ
Fitbit 25% เอำใจขำช้ อปคนรักสุขภำพ

แอปพลิเคชัน MTL Six Packs จำกเมืองไทยประกันชีวิต จับมือร่ วมกับ topvalue.com ห้ ำงสรรพสินค้ ำออนไลน์ในกำรมอบ
สิทธิสว่ นลดนำฬิกำอัจฉริ ยะเพื่อสุขภำพ Fitbit สูงสุดถึง 25% เพียงดำวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน MTL Six Packs
ก็สำมำรถรับโค้ ดส่วนลดสำหรับนำฬิกำอัจฉริ ยะ Fitbit (เฉพำะรุ่นที่เข้ ำร่วมรำยกำร) ได้ ทนั ที โดยสำมำรถคลิ๊กเข้ ำไปชม
สินค้ ำได้ ที่ https://www.topvalue.com/mtl-fitbit.html สินค้ ำ คุณภำพรำคำโดนใจแบบนี เ้ หล่ำ นักช้ อปไม่ควรพลำด
กำรันตีของแท้ ของเร็ ว ของถูก จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ และสำมำรถตรวจรับสินค้ ำด้ วยตัวเอง ได้ ที่ topvalue Pop-Up Store
สถำนีรถไฟฟ้ ำ BTS สยำม หรื อ ช้ อปก่อนจ่ำยที่หลังแบบเก็บเงินปลำยทำง กิจกรรมตังแต่
้ วนั นี ้ – 31 ธันวำคม 2560

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

เมืองไทยประกันชีวิต
จัดพิธีสกั กำระพระโพธิสตั ว์กวนอิม และเทพเจ้ ำกวนอู ประจำปี 2560

เมืองไทยประกันชีวิต นำโดย นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธำนกรรมกำร นำยสำระ ล่ำซำ กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำน
เจ้ ำหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร พร้ อมคณะผู้บริ หำรและพนัก งำน ร่ ว มจัด พิธี สัก กำระพระโพธิ สัตว์ กวนอิ ม และเทพเจ้ ำ กวนอู
ประจำปี 2560 เพื่อแสดงควำมเคำรพกรำบสักกำระองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงขอพรเสริ มควำมเป็ นสิริมงคล
โดยมี นำงลักขณำ นะวิโรจน์ รองประธำนกรรมกำรบริ หำรอำวุโส FSEVP บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จำกัด ร่ วมด้ วย
ณ สวนสุขภำพ เมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดำภิเษก

รางวัล Superbrands 2549-2559
จำก Superbrands Thailand

รางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจาปี 2553-2556
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