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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

จานวนสาขา: 172 สำขำ (รวมสำนักงำนใหญ่)

Market Position
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 2,546.91 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต -26.91% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 19.82%

จานวนสานักงานตัวแทน: 59 แห่ง (ณ สิ ้นปี 2559)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยำบำล (282), คลินิค (149)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 8,619.13 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต -1.84% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 18.66%

Credit Ratings:

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)

Q3/59

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

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 1,301.85 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต -49.29 % (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 15.54%

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นำยสำระ ล่ำซำ

National

2558

Others
33.93%

MTL
19.82%

AIA
15.59%
SELIC
6.59%

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ

International

2557

1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ ำนบำท
0.01%

2556

TLI
KTAL 12.14%
11.93%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
29.22%

MTL
18.66%

SCBLife
9.83%

AIA
18.39%

TLI
KTAL
10.47% 13.43%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จำนวน 12,850.36 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ -4.67% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บปี แรก
จำนวน 8,378.03 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ -15.01% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จำนวน 46,198.41 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 3.09% (YoY)
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

ค่ านิยมองค์ กร

Market Position (Cont’d)

The M Powered C

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560
MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่

C ustomer Centric

เพื่อลูกค้ ำด้ วยควำมเข้ ำใจ

C reativity

กล้ ำคิด กล้ ำทำ

เป็ นจำนวนเงิน 4,127.59 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 17.50%

C ommitment to Success

รับผิดชอบสูค่ วำมสำเร็ จ

C ollaboration

ประสำนเพื่อภำพรวม

C aring

ดูแล ใส่ใจ ด้ วยใจจริง

Industry: -7.38% growth (YoY)
MTL
17.50%
Others
36.00%
AIA
15.83%

BLA
6.42%

KTAL
12.02%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 23,586.71 ล้านบาท

TLI
12.23%

การกากับดูเเลกิจการ (ตอนที่ 4)
(Corporate Governance : CG) (4)

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

หลักกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ป ระกอบด้ ว ยหลักกำรและ
แนวทำงปฎิ บัติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ กำรก ำกั บ ดูแ ลกิ จ กำร ซึ่ ง เนื อ้ หำ
แบ่งเป็ น 5 หมวด โดยหมวดแรกคือ สิทธิของผู้ถือหุ้น

เป็ นจำนวนเงิน 2,412.00 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 15.18%
AIA
17.17%
Others
34.40%
MTL
15.18%

ผู้ ถื อ หุ้ นมี สิ ท ธิ ใ นควำมเป็ นเจ้ ำของ โดยควบคุ ม บริ ษั ท
Industry: -14.27% growth (YoY) ผ่ำ นกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรให้ ทำหน้ ำที่ แ ทนตน และมี สิท ธิ
ในกำรตัด สิน ใจเกี่ ย วกับ กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคัญ ของบริ ษั ท
บริ ษั ท จึงควรส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูถื อหุ้น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ข องตน และปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็ นธรรม และเป็ นไปตำมกฎหมำย
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

สิทธิพนื ้ ฐานของผู้ถือหุ้น มีดังนี ้
1. สิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2. สิ ท ธิ ใ นกำรออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น กำรแต่งตังกรรมกำร
้
ผู้สอบบัญชี และกำรอนุมตั ิ
MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
โครงกำรที
ส
่
ำคั
ญ
ต่
ำ
งๆ
ของบริ
ษ
ั
ท
เป็ นจำนวนเงิน 12,963.91 ล้ ำนบำท
3. สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 18.74%
4. สิทธิในกำรรับเงินปั นผล
Industry:
7.73%
growth
(YoY)
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ถื อเป็ นกำรส่ง เสริ มให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สำมำรถ
AIA
Others
19.94%
ใช้ สิทธิได้ มำกที่สดุ ซึง่ ตำม พ.ร.บ. บริ ษัทมหำชนจำกัด (มำตรำ 98)
28.23%
กำหนดให้ คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมสำมัญประจำปี
ภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชี หรื อจะเรี ยกประชุม
MTL
18.74%
SCBLife
วิส ำมัญ เมื่อใดก็ ได้ เมื่อเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น รวมกันได้ ต ำม
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี
9.24%
BLA
เบี ้ยประกันรับต่ออายุ 69,191.96 ล้านบาท
จำนวนที่กฎหมำยกำหนดร้ องขอให้ มีกำรเรียกประชุมฯ ก็ได้
TLI
11.44%
12.41%
แนวทำงในกำรจัดประชุมฯ ที่สำคัญมีดงั นี ้
ก่ อนวันประชุมฯ บริษัทต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ล่วงหน้ ำ
MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันประชุมฯ โดยมีเอกสำรข้ อมูล เพียงพอ
เป็ นจำนวนเงิน 17,091.50 ล้ ำนบำท
ต่อกำรพิจำรณำลงมติในแต่ละวำระกำรประชุม
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 18.42%
Industry: 3.44% growth (YoY) ณ วันประชุมฯ บริ ษัทอำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ ำร่วม
AIA
กำรประชุมฯ ดำเนิน กำรประชุมให้ เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส รวมถึง
18.89%
Others
30.37%
สนับสนุนให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้สอบบัญชี เข้ ำ ร่วมประชุม
เพื่อตอบคำถำมและรับทรำบควำมเห็นของผู้ถือหุ้น
MTL

ธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
ชี
ว
ิ
ต
มี
18.42%
หลังวันประชุมฯ บริ ษัทจัดทำรำยงำนกำรประชุมฯ และเปิ ดเผยมติ
KTAL
เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 92,778.66 ล้านบาท
กำรประชุมฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมฯ
9.79%
SELIC
7.90%

TLI
12.55%

BLA
10.17%

KTAL
12.80%

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 15,890.07 ล้านบาท

TLI
12.36%

ทีม่ า: สมาคมประกันชี วิตไทย

(ฉบับหน้าจะกล่ าวถึ งรายละเอี ยดในหมวดที ่ 2 เรื ่ อง การปฏิ บัติต่ อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเที ยมกัน)
ทีม่ า: www.set.or.th

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

Highlight Products

Awards & Recognition

แบบประกันภัยเมืองไทย กู๊ด ช้ อยส์ 10/6
จ่ำยเบี ้ยสัน้
จ่ำยเบี ้ยเพียงแค่ 6 ปี
รับควำมคุ้มครองชีวิต
คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 600%

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

ใช้ สทิ ธิลดหย่อนภำษี ได้

จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

สมัครง่ำย
ไม่ต้องตรวจสุขภำพ

ดูรายละเอียด

ประกันภัยอุบัตเิ หตุเทศกาลสงกรานต์ สุขใจ (ไมโครอินชัวรั นส์ )
จ่ำยเบี ้ยสบำยๆ
เพียง 100 บำท ต่อปี

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่ งปี ประจาปี 2557
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556

ควำมคุ้มครอง
เสียชีวิตจำกอุบตั เิ หตุ รับเงิน 100,000 บำท(1)

สำขำ Corporate Social Responsibility
โดยนิตยสำร Asia Insurance Review

มีเงินจัดงำนศพ
กรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่ วย 5,000 บำท
ดูรายละเอียด
(1) ยกเว้ นกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่ วย

ภำยใน 120 วันแรก
นับจำกวันเริ่ มต้ นระยะเวลำเอำประกันภัย

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

ผนึกดีแทคเพิ่มขีดความสามารถ ดันสตาร์ ทอัพแข่ งขันระดับโลก
3 มี.ค. 60: นำยสำระ ล่ำซำ กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กล่ำวว่ำ ในปี 60 นี ้ ทำงบริ ษัทฯ ได้ ร่วมมือกับดีแทค แอคเซอเลอเรท ในกำรจัด
โครงกำร.“ดี แ ทค แอคเซอเลอเรท .batch.5”. เพื่ อ ร่ วมกั น ผลั ก ดั น ให้
สตำร์ ทอัพประเทศไทยเติ บโตอย่ ำงมั่นคงยั่งยื น และเพิ่ มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันกับสตำร์ ทอัพในระดับโลกได้ นอกจำกนี ้ เพื่อ เป็ นกำรสร้ ำง
ควำมมั่นใจแก่ทีม ที่ผ่ำนเข้ ำสู่ boot.camp ของ batch 5.ให้ ทำงำน
อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนควำมคุ้มครองกำรประกันชีวิต
และสุข ภำพกลุ่ม ด้ วยทุนประกันรวมถึง 10 ล้ ำนบำท ซึ่ง ทำให้ ผ้ ู เข้ ำรอบ
มัน่ ใจในกำรร่ วมกิจกรรมอย่ำงเต็มที่

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

..

เมืองไทยประกันชีวติ

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

ร่ วมกับเมืองไทยประกันภัย เปิ ดตัว “เอสที-เมืองไทยประกันภัย” รุกตลาดประกัน สปป.ลาว
16 มี.ค. 60: นำยสำระ ลำ่ ซำ กรรมกำรผู้จดั กำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำร
เปิ ดเผยว่ำ บริ ษั ทฯ ร่ วมกับ บมจ. เมือ งไทยประกันภัย บจ. เมือ งไทยโฮลดิง้
และ ST.Group.Co.,Ltd. ผู้ประกอบธุรกิจธนำคำร ST.Bank ใน สปป.ลำว
จัดตั ้งบริ ษัทร่ วมทุน ในชื่อ บริ ษัท เอสที -เมืองไทย ประกันภัย จำกัด โดยได้ รับ
ใบอนุญ ำตให้ ดำเนินธุร กิจรั บประกันชีวิตและประกันวินำศภัยใน สปป.ลำว
เป็ นที่เรี ยบร้ อย และได้ จดั พิธี เปิ ดตัวอย่ำงเป็ นทำงกำรแล้ วในวั นที่ 15 มีนำคม
2560 ณ โรงแรมครำวน์ พลำซ่ำ เวียงจันทน์ โดยกำรเปิ ดตัว เอสที -เมือ งไทย
ประกันภัย ในครั ง้ นี ้ ถือเป็ นอีกหนึ่งควำมสำเร็ จของนโยบำยที่ จะก้ ำวไปสู่กำร
เป็ น “บริ ษัทประกันชีวิตระดับภูมิภำค” ของบริ ษัทฯ ซึ่งมีควำมพร้ อมที่จะต่อ
ยอดศักยภำพและประสบกำรณ์ ด้ำนประกันชีวิตออกไปยังตลำดต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะกลุม่ ประเทศเพื่อนบ้ ำน (CLMV) ได้ เป็ นอย่ำงดี
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