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The Company for Forward Thinking People

Financial Highlight

Key information
วิสัยทัศน์

สินทรั พย์ รวม¹

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

หน่ วย: ล้ านบาท

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน²
350,670

296,030
240,240

547%

พันธกิจ

449%

432%

190,711

416%

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

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
ประวัติความเป็ นมา: 6 เมษำยน 2494
1 ตุลำคม 2555

ก่อตังบริ
้ ษัท
แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด

สัดส่ วนผู้ถือหุ้น:
24.99%

บริ ษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด
เอจิเอิส อินชัวร์ รัน อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็นวี

75.00%

2557

2558

Q3/59

2556

Q3/59

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

Market Position
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 3,193.58 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต -14.03% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 19.76%
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 2,074.93 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต -17.03 % (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 20.22%

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นำยสำระ ล่ำซำ
จานวนสาขา: 172 สำขำ (รวมสำนักงำนใหญ่)
จานวนสานักงานตัวแทน: 59 แห่ง (ณ สิ ้นปี 2559)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยำบำล (282), คลินิค (149)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 10,526.08 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต -0.19% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 18.60%

Credit Ratings:

National

2558

Rating

Outlook

Rating

Outlook

BBB+

Stable

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

(ณ วันที ่ 9 ธ.ค. 59)

axA+ (Asean)

-

(ณ วันที ่ 13 ธ.ค. 59)

MTL
19.76%

Others
34.82%

AIA
12.46%
SCBLife
7.04%

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ

International

2557

1 - 31 มีนาคม 2560

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ ำนบำท
0.01%

2556

TLI
KTAL
13.54%

12.38%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
27.84%

SCBLife
9.89%

KTAL
11.95%

MTL
18.60%

AIA
18.97%

TLI
12.75%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จำนวน 16,162.52 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 5.71% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บปี แรก
จำนวน 10,263.12 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ -4.59% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จำนวน 56,604.33 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 9.27% (YoY)
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

ค่ านิยมองค์ กร

Market Position (Cont’d)

The M Powered C

มกราคม – มีนาคม 2560
MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่

C ustomer Centric

เพื่อลูกค้ ำด้ วยควำมเข้ ำใจ

C reativity

กล้ ำคิด กล้ ำทำ

เป็ นจำนวนเงิน 7,321.17 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 18.42%

C ommitment to Success

รับผิดชอบสูค่ วำมสำเร็ จ

C ollaboration

ประสำนเพื่อภำพรวม

C aring

ดูแล ใส่ใจ ด้ วยใจจริง

Industry: -2.46% growth (YoY)
MTL
18.42%
Others
35.79%
AIA
14.46%

SCBLife
6.40%

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 39,749.23 ล้านบาท

TLI
12.64%

KTAL
12.29%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

การกากับดูเเลกิจการ (ตอนที่ 5)
(Corporate Governance : CG) (5)

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

หมวดที่ 2 การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ถื อ หุ้ น อย่ า งเท่ าเทีย มกั น
หลักการ: ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำรและผู้ถือหุ้น
ที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นต่ำงชำติค วรได้ รับกำรปฏิบตั ิที่
เท่ำ เที ยมกัน และเป็ นธรรม รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือ หุ้นที่ ไ ม่
Industry: -10.71% growth (YoY) สำมำรถเข้ ำประชุมด้ ว ยตนเอง สำมำรถใช้ สิท ธิ ออกเสียงโดย
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมำประชุมและออกเสียงลงมติแทน

เป็ นจำนวนเงิน 4,486.93 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 17.16%
MTL
17.16%
Others
33.08%

แนวทางปฏิบัติท่ดี ี

AIA
16.08%

SCBLife
6.60%

TLI
12.37%

KTAL
14.71%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 26,153.19 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
เป็ นจำนวนเงิน 20,296.42 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 18.51%
AIA
20.54%

Others
28.59%

MTL
18.51%

SCBLife
9.90%
KTAL
9.87%

Industry: 8.85% growth (YoY)

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันรับต่ออายุ 109,656.59 ล้านบาท

TLI
12.59%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม

1) การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรควร
ดูแลให้ บริ ษัทแจ้ งกำหนดกำรประชุม พร้ อมระเบียบวำระ และ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ มีกำรจัดทำทังฉบั
้ บภำษำไทยและ
ฉบับภำษำอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชำวไทยและชำวต่ำงชำติ
2) การป้ องกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายใน คณะกรรมกำรควร
กำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
เป็ น ลำยลักษณ์ อักษร และแจ้ งแนวทำงดังกล่ำ วให้ ทุกคนใน
องค์กรถือปฏิบตั ิ
3) การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ คณะกรรมกำรควรมี
ข้ อกำหนดให้ กรรมกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียอย่ำงน้ อยก่อน
กำรพิจำรณำวำระนัน้ และบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรควรดูแลให้ กรรมกำรที่มีสว่ น
ได้ เสียอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะที่อำจทำให้ กรรมกำรรำย
ดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นได้ อย่ำงอิสระ ควรงดเว้ นจำก
กำรมีสว่ นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้
(ฉบับหน้าจะกล่าวถึงรายละเอียดในหมวดที ่ 3 เรื ่อง บทบาทของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย)

เป็ นจำนวนเงิน 27,617.58 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 18.48%
Industry: 5.59% growth (YoY)
AIA
18.92%

Others
30.51%

MTL
18.48%
SCBLife
8.97%
KTAL
10.61%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 149,405.82 ล้านบาท

TLI
12.51%

ทีม่ า: สมาคมประกันชี วิตไทย
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

ทีม่ า: www.set.or.th

Highlight Products

Awards & Recognition

เมืองไทย รี ไทร์ เมนท์ พลัส 60
มีเงินจ่ำยคืน
ก่อนเกษี ยณ 1%(1) ทุก 3 ปี กรมธรรม์
ผลประโยชน์สงู
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญำสูงสุดถึง 937% (1)
คุ้มครองนำน
ถึงครบอำยุ 90 ปี และสูงสุดถึง400% (1)
ดูรายละเอียด

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

หมำยเหตุ
(1)%ของจำนวนเงินเอำประกันภัย ณ วันเริ่ มสัญญำ

ประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล Classic PA
รับควำมคุ้มครองอุบตั เิ หตุ
สูงสุด 2,000,000 บำท(1)หำกเสียชีวิตจำกอุบตั เิ หตุ
จ่ำยเบี ้ยสบำยๆ
เพียง 250 บำท (2) ต่อปี
หมำยเหตุ
(1) สำหรับแผนควำมคุ้มครอง 7
(2) สำหรับผู้เอำประกันภัยกลุม่ อำชีพ 1 และ 2
อำยุ 1 เดือน - 15 ปี เลือกแผนควำมคุ้มครอง 1

ดูรายละเอียด

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

MTL Happenings

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

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

ดูผลิตภัณฑ์ อ่ นื ๆ

เมืองไทยประกันชีวติ

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกไอแบงก์ ต่ อเนื่องเป็ นปี ที่ 2
นำยสำระ ลำ่ ซำ กรรมกำรผู้จดั กำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
เปิ ดเผยว่ำ บริษัทฯ ได้ ร่วมมือกับธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย (IBank) จัดโครงกำร “รวมพลังสร้ ำงสรรค์
ตะกำฟุล” เพื่อนำเสนอทำงเลือกกำรออมเงินที่ค้ มุ ค่ำ และถูกต้ องตำมหลักศำสนำสำหรับพี่ น้องชำวมุสลิม
โดยภำยใต้ โครงกำรนี ้ บริษัทฯ ได้ พฒ
ั นำ 2 ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ อย่ำงตรงจุด
ตำมนโยบำย “ยึดลูกค้ ำเป็ นศูนย์กลำง (Customer Centric) ทั ้งนี ้ผลิตภัณฑ์ ที่นำมำเสนอประกอบด้ วย
“ผลิตภั ณฑ์ ตะกำฟุลออมทรั พย์ 10/4” ที่มี จุดเด่ นที่ ให้ ควำมคุ้มครองระยะยำว 10 ปี แต่ ช ำระเงิ น สมทบ
ตะกำฟุลระยะสั ้นเพียง 4 ปี และจะได้ รับฮิบะห์ (เงินจ่ำยคืน) สูงถึงปี ละ 7%* โดยผู้ที่สนใจออมเงินผ่ำน
ผลิตภัณฑ์ตะกำฟุลนี ้ สำมำรถสมัครได้ ตั ้งแต่อำยุ 1 เดือน – 70 ปี เงินหลักประกันตะกำฟุล ขั ้นต่ำเริ่ มต้ น
ที่ 20,000 บำท สมัครได้ ง่ ำยโดยไม่ ต้อ งตรวจสุขภำพและไม่ต้ อ งตอบคำถำมสุขภำพ และเงิ น สมทบ
ตะกำฟุลเท่ำกันทุกเพศ ทุกวัย อีกด้ วย ส่วนผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ กำรวำงแผนชีวิตและออมเงินระยะยำว
บริ ษัทฯได้ นำเสนอ “ตะกำฟุลออมทรัพย์ 20/15” เน้ นกำรออมเงินระยะยำวด้ วยจำนวนเงินสมทบตะกำฟุล
ที่ไม่สงู มำกนัก พร้ อมควำมคุ้มครองชีวิตถึง 20 ปี แต่ชำระเงินสมทบตะกำฟุล 15 ปี เพื่อสร้ ำงหลักประกัน
ที่มนั่ คงให้ แก่ครอบครัว และอำจได้ รับเงินปั นผลพิเศษด้ วย

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

เมืองไทยประกันชีวติ
เมืองไทยประกันชีวิตเพิ่ม 3 กองทุน เสริมทัพเมืองไทยยูนิตลิงค์
เมืองไทยประกันชีวิตตอบโจทย์ควำมต้ องกำรประกันชีวิตควบกำรลงทุน เสริ มทัพ 3 กองทุน ขยำยทำงเลือก
กระจำยกำรลงทุนสินทรัพย์ผ่ำนกองทุนรวมที่คัดสรรมำอย่ำงดี ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ มุ่งสร้ ำง
ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่ำควำมเสี่ยง พร้ อมแกะกล่องครัง้ แรกของยูนิตลิงค์ ที่ให้ ลงทุนในกองทุนอสังหำริ มทรัพย์
นำยสำระ ลำ่ ซำ กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
เปิ ดเผยว่ำ เมื องไทยประกันชี วิตได้ เ ตรี ยมเพิ่ มกองทุนรวมใหม่ 3 กองทุน เพื่อเพิ่ มศักยภำพกำรให้ บริ กำร
กรมธรรม์เมืองไทยยูนิตลิงค์ จำกเดิมที่มีอยู่ 19 กองทุน เพิ่มเป็ น 22 กองทุน ครอบคลุมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
มำกขึ ้น เปิ ดโอกำสให้ ลูกค้ ำ สำมำรถเลือ กจัดพอร์ ตกองทุนรวมได้ หลำกหลำย ตอบโจทย์ ควำม ต้ องกำร
ของลูกค้ ำในทุกหลำยระดับควำมเสีย่ งของตรำสำร “ในภำวะที่อตั รำดอกเบี ้ยปั จจุบนั ทรงตัวในระดับต่ำ ทำให้
ลูกค้ ำเริ่มมองหำเครื่ องมือที่มีศักยภำพมำกขึ ้นในกำรวำงแผนตอบโจทย์ ทำงกำรเงินที่ให้ ทัง้ ควำมคุ้มครอง
ชีวิตพร้ อมสร้ ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม เมืองไทยประกันชีวิตจึงได้ เพิ่มกองทุน รวมใหม่ 3
กองทุนเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรให้ บริ กำรกรมธรรม์ เมืองไทยยูนิตลิงค์ ขยำยทำงเลือกกำรลงทุน ให้ ตรงควำม
ต้ องกำร ซึง่ ถือเป็ นกำรช่วยกระจำยควำมเสีย่ งในกำรลงทุนของลูกค้ ำอีกทำงหนึ่งด้ วย”นำยสำระกล่ำว
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