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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%

Q3/59

2556

2557

2558

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 2,671.31 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต 0.68% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 15.91%
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 1,995.09 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต 19.61% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 20.33%

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นำยสำระ ล่ำซำ
จานวนสาขา: 172 สำขำ (รวมสำนักงำนใหญ่)
จานวนสานักงานตัวแทน: 59 แห่ง (ณ สิ ้นปี 2559)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยำบำล (279), คลินิค (146)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 7,807.95 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต 11.64% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 12.96%

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
15.91%

Others
33.77%

TLI
15.84%
KTAL
7.46%

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ

International

2557

1 - 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ ำนบำท
0.01%

2556

AIA
11.83%

BLA
15.19%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
28.90%

BLA
8.88%
KTAL
9.09%

AIA
23.71%

TLI
16.46%

MTL
12.96%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จำนวน 16,789.42 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 7.28% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บปี แรก
จำนวน 9,813.30 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ -7.60% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จำนวน 60,234.89 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 8.59% (YoY)
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

ค่ านิยมองค์ กร

Market Position (Cont’d)

The M Powered C

มกราคม – ธันวาคม 2559
MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็ นจำนวนเงิน 33,815.23 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 20.93%
Industry: -5.75% growth (YoY)
MTL
20.93%

Others
32.83%

AIA
15.14%
SCBLife
7.57%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

TLI
14.28%

KTAL
12.17%

Industry: -7.94% growth (YoY)

MTL
20.81%

AIA
17.01%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 110,196.03 ล้านบาท

TLI
13.63%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
เป็ นจำนวนเงิน 63,197.30 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 15.54%
AIA
23.80%

Others
26.42%

MTL
15.54%

KTAL
9.96%

กล้ ำคิด กล้ ำทำ

C ommitment to Success

รับผิดชอบสูค่ วำมสำเร็ จ

C ollaboration

ประสำนเพื่อภำพรวม

C aring

ดูแล ใส่ใจ ด้ วยใจจริง

หน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ CG

เป็ นจำนวนเงิน 22,929.58 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 20.81%

SCBLife
7.07%

C reativity

(Corporate Governance : CG) (2)

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

Others
29.31%

เพื่อลูกค้ ำด้ วยควำมเข้ ำใจ

การกากับดูเเลกิจการ (ตอนที่ 2)

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 161,568.83 ล้านบาท
KTAL
9.25%

C ustomer Centric

Industry: 11.09% growth (YoY)

1. ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
น ำเสนอหลัก กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ครั ง้ แรกในปี
2545 และพัฒนำเป็ นระยะๆ เพื่อให้ มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ ้น
โดยใช้ หลั ก เกณฑ์ ส ำกลที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ เช่ น OECD
CG-ROSC และ ASEAN CG Scorecard เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ ยังเป็ นผู้สนับสนุน โครงกำรสำรวจกำรกำกับ
ดูแ ลกิ จ กำรบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย ซึ่ ง ด ำเนิ น กำรโดย
สมำคมส่ งเสริ มสถำบัน กรรมกำรบริ ษั ท ไทย โดยจัด ท ำ
เป็ นประจำทุกปี
2. สานักงาน คปภ.
ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ต่ ำ งๆ เพื่ อ เป็ นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
แก่ บ ริ ษั ท ประกัน ชี วิต เช่ น แนวปฏิ บัติ เ รื่ อ ง โครงสร้ ำง
คุณสมบัติ และข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีของกรรมกำรบริ ษัทประกัน
ชีวิต รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรรั บเงิน
กำรจ่ ำ ยเงิ น กำรตรวจสอบ และกำรควบคุ ม ภำยใน
ของบริ ษัทประกันชีวติ

ทาอย่ างไรจึงจะมีการกากับดูแลกิจการที่ดี

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

บริ ษั ท ฯ สำมำรถน ำหลั ก เกณฑ์ ที่ เ ป็ นมำตรฐำนสำกล
ซึง่ ได้ รับกำรยอมรับ และถูกนำไปใช้ เป็ นกรอบในกำรพัฒนำ
หลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรของประเทศต่ ำ งๆ รวมทั ง้
หลัก กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ส ำหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจำนวนเงิน 97,012.53 ล้ ำนบำท
ของตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เป็ นกรอบในกำร
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 17.07%
พิ จ ำรณำได้ โดยที่ ผ่ ำ นมำ บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยเพื่ อ ใ ห้
Industry: 5.72% growth (YoY) พนักงำนยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนที่ดี ได้ แก่
AIA
- นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
Others
21.34%
28.31%
- นโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่
- จรรยำบรรณและจริ ยธรรมทำงธุรกิจ
SCBLife
10.07%

เบี ้ยประกันรับต่ออายุ 406,691.55 ล้านบาท

TLI
14.13%

MTL
17.07%

KTAL
9.28%
SCBLife
9.83%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 568,260.38 ล้านบาท

TLI
14.17%

ทีม่ า: สมาคมประกันชี วิตไทย

(ฉบับหน้าจะกล่าวถึงรายละเอี ยดของแต่ละนโยบายตามที ่
กล่าวถึงข้างต้น เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเข้าใจได้มากยิ่ งขึ้น)
ทีม่ า: www.cgthailand.org และ www.oic.or.th

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

Highlight Products

Awards & Recognition

โครงการ Beyond Savings 1 (เมืองไทย ยูแอล 1 สินเพิ่มทรัพย์ )
รับรองเงินครบสัญญำขันต
้ ่ำ
ไม่น้อยกว่ำ 115% *
จ่ำยเบี ้ยครัง้ เดียว
คุ้มครองนำนถึง 10 ปี
ใช้ สทิ ธิลดหย่อนภำษี ได้
ดูรายละเอียด

รู ปแบบกำรลงทุน
1. ตรำสำรหนี ้ (เป็ นหลัก)
2. หุ้น (ไม่เกิน 10%) 3. เงินฝำก

ดาวน์ โหลดโบรชัวร์

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

โครงการ Beyond Savings 2 (เมืองไทย ยูแอล 1 สินทวีคูณ)
รับรองเงินครบสัญญำขันต
้ ่ำ
ไม่น้อยกว่ำ 105% *

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่ งปี ประจาปี 2557
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556

จ่ำยเบี ้ยครัง้ เดียว
คุ้มครองนำนถึง 10 ปี

สำขำ Corporate Social Responsibility
โดยนิตยสำร Asia Insurance Review

ใช้ สทิ ธิลดหย่อนภำษี ได้
ดูรายละเอียด

รู ปแบบกำรลงทุน
1. ตรำสำรหนี ้ (เป็ นหลัก)
2. หุ้น (ไม่เกิน 20%) 3. เงินฝำก

ดาวน์ โหลดโบรชัวร์

ผลการดาเนินงานของผลิตภัณฑ์

* ของเบี ้ยประกันภัยชำระครัง้ เดียว

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

MTL Happenings

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

ดูผลิตภัณฑ์ อ่ นื ๆ

เมืองไทยประกันชีวติ

เปิ ดตัวบริษัทร่ วมทุน “MB Ageas Life” ตอบโจทย์ ลูกค้ าเวียดนาม
16 ม.ค. 60: นำยสำระ ลำ่ ซำ กรรมกำรผู้จดั กำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำร
เปิ ดเผยว่ำ หลังจำกที่บริ ษัทฯ ได้ ร่วมกับ Military Commercial Joint Stock Bank
และ Ageas Insurance International N.V. จัด ตัง้ “MB Ageas Life”
ซึ่ง เป็ นบริ ษั ทร่ ว มทุน เพื่ อ ด ำเนิน กำรประกอบธุ ร กิจ ประกัน ชี วิต ในประเทศ
เวียดนำม โดย MB Ageas Life ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจรั บประกันชีวิต
ในประเทศเวียดนำม เมื่อ วันที่ 21 ก.ค. 59 ที่ผ่ำนมำ ล่ำสุดได้ จัดพิธี เปิ ดตัว
อย่ ำ งเป็ นทำงกำรในวัน ที่ 16 ม.ค. 60 ณ กรุ ง ฮำนอย ประเทศเวี ย ดนำม
โดยกำรเปิ ดตั ว ในครั ง้ นี ้ ถื อ เป็ นกำรร่ ว มมื อ ที่ ล งตัว ด้ ว ยจุด แข็ ง ที่ ส่ง เสริ ม
ซึ่งกันและกัน จึงมั่นใจว่ำ MB Ageas Life จะสำมำรถนำเสนอผลิตภัณ ฑ์
ประกัน ชี วิ ต ที่ ต อบสนองกำรบริ ก ำรแก่ ป ระชำชนชำวเวี ย ดนำมได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

เมืองไทยประกันชีวติ
เปิ ดตัว “Fuchsia” Innovation Centre
รางวัล Superbrands 2549-2559

24 ม.ค. 60: นำยสำระ ลำ่ ซำ กรรมกำรผู้จดั กำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
และนำงสำวฤทัย สุทธิกุลพำนิช Head of Fuchsia พร้ อมด้ วยพันธมิตรทำงธุรกิจ
ร่ วมพิธีเปิ ดตัว “Fuchsia“ Innovation Centre มิติใหม่ของกำรสร้ ำงนวัตกรรม
ภำยใต้ แนวคิด “คิดนอกกรอบ (Out of the Box)“ ด้ วยกำรปรั บวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ พร้ อมผนึกพันธมิตรทำงธุรกิจทั ้ง Tech และ Non Tech ร่ วมคิดค้ น
และพั ฒ นำเพื่ อ ให้ ได้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ กำรที่ ส ำมำรถตอบโจทย์ ลู ก ค้ ำ
ได้ อย่ำงเข้ ำถึงและเจำะจงมำกที่สดุ ณ Fuchsia อำคำรเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

จำก Superbrands Thailand

รางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจาปี 2553-2556

Find MTL on

จำกนิตยสำร Reader’s Digest

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

