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Key information

Financial Highlight

วิสัยทัศน์

สินทรั พย์ รวม¹

“ มุง่ มัน่ เป็ นคู่คิดที่ลกู ค้ ำวำงใจ
ผ่ำนนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกควำมต้ องกำร
ด้ วยกำรทำงำนที่มีลกู ค้ ำเป็ นศูนย์กลำง ”

296,030

ล้ านบาท

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน²

318,979

240,240

พันธกิจ
เรำคื อผู้นำกำรประกันชี วิ ตในระดับภูมิ ภำค ที่ มี ควำมแข็งแกร่ งทัง้ ทำงด้ ำ น

547%

190,711

512%
449%

432%

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

ค่ านิยมองค์ กร
The M Powered C
เพื่อลูกค้ ำด้ วยควำมเข้ ำใจ
กล้ ำคิด กล้ ำทำ
รับผิดชอบสูค่ วำมสำเร็ จ
ประสำนเพื่อภำพรวม
ดูแล ใส่ใจ ด้ วยใจจริ ง
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Rating

Outlook

A-

Stable

AAA (tha)

Stable

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 2,465.72 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต -7.02% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 20.16%

(ณ วันที ่ 16 ก.พ. 59)
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Others
28.39%

MTL
20.16%

AIA
16.53%

SCBLife
9.15%
KTAL
11.74%

TLI
14.03%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

MTL เป็ นอันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 7,109.70 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต 8.59% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 16.47%

Others
23.67%

AIA
21.30%

SCBLife
9.08%
KTAL
14.61%

MTL
16.47%
TLI
14.87%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

Rating

Outlook

BBB+

Stable

axA+ (Asean)

2557

หมำยเหตุ: 1. ข้ อมูลสินทรัพย์ผ่ำนกำรสอบทำนแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
2. กำรคำนวณเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ดำเนินกำรตำมหลักกำรดำรงเงินกองทุน
ตำมระดับควำมเสี่ยง (RBC)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

Credit ratings:

National

Q1/59

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
เอจิเอิส อินชัวร์ รัน อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็นวี
จำนวน 1,806.96 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต 14.85% (YoY)
อื่นๆ
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 20.97%

ประธานกรรมการ: นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นำยสำระ ล่ำซำ
จานวนสาขา: 170 สำขำ
จานวนสานักงานตัวแทน: 60 แห่ง (ณ สิ ้นปี 2558)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยำบำล (280), คลินิค (137)
สานักงานผู้แทน: กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

International

2558

1 - 31 พฤษภาคม 2559

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

75.00%
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Market Position

C ustomer Centric
C reativity
C ommitment to Success
C ollaboration
C aring

24.99%

2556

-

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จำนวน 12,229.49 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ -7.12% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บปี แรก
จำนวน 8,617.67 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 3.64% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จำนวน 43,159.26 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 2.71% (YoY)

(ณ วันที ่ 29 พ.ย. 58)

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

Market Position (Cont’d)

มกราคม – พฤษภาคม 2559
MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่

MTL: -7.62% growth (YoY)
Industry: -0.31% growth (YoY)

เป็ นจำนวนเงิน 14,600.15 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 22.42%
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 65,132.03 ล้านบาท

฿

฿

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

MTL: -3.91% growth (YoY)
Industry: 2.04% growth (YoY)

เป็ นจำนวนเงิน 10,330.84 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 22.34%
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 46,244.52 ล้านบาท

฿

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
เป็ นจำนวนเงิน 26,666.58 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 16.53%

MTL: 26.08% growth (YoY)
Industry: 8.08% growth (YoY)
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันรับต่ออายุ 161,296.29 ล้านบาท

฿

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจำนวนเงิน 41,266.73 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 18.23%

฿

฿

฿

MTL: 11.67% growth (YoY)
Industry: 5.52% growth (YoY)

฿

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 226,428.32 ล้านบาท

Market Share Summary:
เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
MTL
22.42%

Others
30.78%

AIA
14.86%

SCBLife
9.24%
KTAL
10.59%

TLI
12.11%

เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

Others
27.76%

MTL
22.34%

AIA
15.65%

SCBLife
9.02%
TLI
11.72%

KTAL
13.51%

เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
AIA
22.17%

Others
27.25%

MTL
16.53%

SCBLife
10.47%
KTAL
10.66%

TLI
13.69%

เบีย้ ประกันชีวิตรั บรวม
AIA
20.06%

Others
27.71%

MTL
18.23%

SCBLife
10.12%
KTAL
10.64%

TLI
13.24%

ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

Highlight Products

Awards & Recognition

เมืองไทย ยูแอล 1 สินยั่งยืน
รับรองผลประโยชน์ ขันต
้ ่ำที่ 120% ของเบี ้ยประกันภัย
ชำระครัง้ เดียว เมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญำ
กรณี เ สียชี วิตภำยในระยะเวลำเอำประกันภัย รั บเงิ น
เท่ำกับ 130% ของเบี ย้ ประกันภัยชำระครั ง้ เดี ยว หรื อ
มูลค่ำเงินลงทุนขณะนัน้ (อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ที่สงู กว่ำ)
ใช้ สทิ ธิหกั ลดหย่อนภำษี ใด้ *

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่ นอันดับ 1
ต่อเนื่อง 9 ปี (ประจำปี 2549 – 2557)
รำงวัลเกียรติยศ บริ ษัทประกันชีวิตที่มีกำรบริ หำรงำนดีเด่น ปี 2551 และ 2554
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

* ตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษี เงินได้ ฉบับที่ 172
ซึ่งประกำศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

หมายเหตุ:
- ผลประโยชน์ เงื่อนไขและควำมคุ้มครองโดยละเอียดเป็ นไปตำมข้ อกำหนดที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
- คำเตือน: ผู้ซื ้อควรทำควำมเข้ ำใจในรำยละเอียดควำมคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

ดูผลิตภัณฑ์ อ่ นื ๆ

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

MTL Happenings
ในปั จจุบนั พฤติกรรมผู้บริ โภคเฉลีย่ ที่ใช้ เวลำกับสื่อทั ้งหมดใน 1 วัน จำกจำนวนประชำกรทั ้งหมด
68 ล้ ำนคน มีสถิติคือ ใช้ internet บน PC/Tablet มำกที่สุดเป็ นเวลำ 4 ชั่วโมง 45 นำที ต่อ วัน
(ที่ม ำ : บริ ษั ท แมคไทย จำกัด ) เมื่อ พฤติกรรมของผู้บริ โภคได้ เปลี่ยนไปเมือ งไทยประกันชีวิต
จึงได้ มีกำรพัฒนำเครื่ องมือกำรขำยในรู ปแบบ Digital Tools สำหรั บตัวแทน สำมำรถตอบโจทย์ Life Style ของลูกค้ ำ ภำยใต้
Application “BIZBOX”
BIZBOX เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยด้ ำนบริ หำรจัดกำรสำหรับตัวแทนซึง่ แบ่งเป็ น 3 ฟั งก์ชั่น ได้ แก่ Customer Service, Sale และ
Management โดย BIZBOX ได้ เปรี ยบเสมือนหน้ ำกำกนึง ที่รวม Application กำรขำยไว้ ตั ้งแต่ กำรสร้ ำงใบเสนอขำย กำรสร้ ำง
ใบคำขอเอำประกันชีวิต รวมถึงกำรชำระเบี ้ยประกันผ่ำนระบบ mPOS ด้ วยบัตรเครดิต โดยไม่ต้องพกกระดำษอีกต่อ ไป เรี ยกได้ ว่ำ
พก iPad เครื่ องเดียวเรำก็สำมำรถทำกำรขำยประกันชีวิตและรับชำระเบี ้ยประกันได้ ทนั ที พร้ อมทั ้งยังสำมำรถช่ วยในกำรดูแลลูกค้ ำ
หลังกำรขำย

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

สำหรับ 3 ฟั งก์ชนั่ ที่อยู่ใน BIZBOX นั ้นได้ แบ่งกำรทำงำนเป็ นดังนี ้

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ

1. Customer Service
สำหรับบริ กำรหลังกำรขำย
2. Sales
เครื่ องมือสำหรับกำรขำย
3. Management
ข้ อมูลข่ำวสำรสำหรับตัวแทน

ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640
Sales

โดยในที่นี ้เรำจะทำกำรรู้จกั กับฟั งก์ชนั่ ที่ใช้ บอ่ ยที่สดุ คือ Sale โดยมีขั ้นตอนกำรขำยดังต่อไปนี ้
1. Smart Proposal Plus

2. E-APP

เครื่ องมือช่วยในกำรคัดเลือกแบบประกันตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร กำรคำนวณเบี ้ยประกัน แสดง
ผลประโยชน์ของแบบประกัน สำมำรถสร้ ำงและคำนวณใบเสนอขำยผ่ำน Application Smart
Proposal Plus ได้ ทนั ทีและสำมำรถส่ง LINE หรื อ E-Mail ให้ ผ้ ขู อเอำประกันชีวิตได้ ทนั ที
เครื่ องมือช่วยสร้ ำงใบคำขอเอำประกันชีวิตผ่ำนระบบออนไลน์ โดยเชื่อมโยงข้ อมูลจำก Smart
Proposal Plus ทำหน้ ำที่เหมือนใบคำขอเอำประกันชีวิตแบบกระดำษ ผู้ขอเอำประกันสำมำรถ
พิมพ์ข้อมูลผ่ำน iPad ลงใบคำขอเอำประกันชีวิตและทำกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเข้ ำ
ระบบกำรพิจำณำรับประกันได้ ทนั ที

3. mPOS (ใช้ ร่วมกับ Application K-Power Pay)
Application ในกำรชำระเบี ้ยประกันโดยใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ mPOS เพื่อทำกำรชำระเบี ้ยประกันชีวิต
ผ่ำนบัตรเครดิตได้ ทั ้งเบี ้ยปี แรกและเบี ้ยต่ออำยุ โดยตัวแทนจะมีกำรกรอกใบรับเงินชัว่ ครำวให้ กบั
ลูกค้ ำทุกครัง้ ตำมที่บริ ษัทกำหนด
และทั ้งหมด 3 Application นี ้เป็ นเครื่ องอำนวยควำมสะดวกที่ทำงบริ ษัทพร้ อมพัฒนำให้ ทนั สมัยและกำรยึดลูกค้ ำเป็ นศูนย์กลำง
(Customer Centric) และก้ ำวเข้ ำสูย่ คุ ดิจิตอลแบบครบวงจร ตำมนโยบำยของบริ ษัท คือ “บริ ษัทของคนหัวคิดทันสมัย”

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709
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