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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

240,240

296,030

362,328 397,505

547%
449%
408%

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

403%

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 เนชั่นแนล เอ็นวี

75.00%

จานวนสาขา: 172 สำขำ (ไม่รวมสำนักงำนใหญ่)
จานวนสานักงานตัวแทน: 57 แห่ง (ณ 1 ต.ค. 2560)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยำบำล (291), คลินิค (163)
สานักงานผู้แทน: กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

Q2/60

2557

2559

Q2/60

หมายเหตุ: 1. ข้ อมูลสินทรัพย์ผ่ำนกำรสอบทำนแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

Market Position

AIA
16.85%

Others
34.10%

TLI
14.23%

1 - 31 สิงหาคม 2560
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 1,817.41 ล้ ำนบำท คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 13.22%

KTAL
9.42%

BLA
12.18%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 5 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 912.30 ล้ ำนบำท คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 10.59%

MTL
13.22%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่
Others
27.13%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม
MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 6,440.07 ล้ ำนบำท คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 13.64%

Rating

Outlook

Rating

Outlook

BBB+

Stable

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

(ณ วันที ่ 9 ธ.ค. 59)

2558

MTL
10.59%

AIA
20.34%

BLA
17.07%
KTAL
10.86%

TLI
14.01%

เบีย้ ประกันชีวติ รับปี แรก

Credit ratings:

National

2559

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร: นำยสำระ ล่ำซำ

International

2558

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%

2557

Others
30.24%

SCBLife
8.58% KTAL
10.06%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

AIA
22.56%

TLI
14.92%
MTL
13.64%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จำนวน 13,748.89 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 11.82% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บปี แรก
จำนวน 8,615.20 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 3.02% (YoY)

เบี
ย
้
ประกั
น
รั
บ
รวม
จ
ำนวน 47,201.99 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 7.91% (YoY)
(ณ วันที ่ 13 ธ.ค. 59)
ทีม่ า: สมาคมประกันชี วิตไทย
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

axA+ (Asean)

-

Market Position (Cont’d)

ค่ านิยมองค์ กร
The M Powered C

มกราคม – สิงหาคม 2560
MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็ นจำนวนเงิน 22,177.81 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 20.53%
Others
34.15%

MTL
20.53%

BLA
TLI
6.36%KTAL
13.30%
10.21%

AIA
15.45%

MTL: -0.66% growth (YoY)
Industry: 3.00% growth (YoY)

BLA
7.40% KTAL
12.87%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 65,798.16 ล้านบาท

AIA
21.87%

SCBLife
9.01% KTAL

AIA
20.09%

TLI
10.36% 13.52%

MTL
18.00%

รับผิดชอบสูค่ วำมสำเร็ จ

C ollaboration

ประสำนเพื่อภำพรวม

C aring

ดูแล ใส่ใจ ด้ วยใจจริง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

MTL: 14.45% growth (YoY)
Industry: 8.02% growth (YoY)
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันรับต่ออายุ 281,703.79 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจำนวนเงิน 70,149.46 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 18.00%
Others
29.02%

C ommitment to Success

(Corporate Governance : CG) (9)

MTL: -35.20% growth (YoY)
Industry: -11.28% growth (YoY)

TLI
14.41%

MTL
KTAL
17.03%
10.42%
SCBLife
TLI
10.45% 13.60%

กล้ ำคิด กล้ ำทำ

การกากับดูเเลกิจการ (ตอนที9่ )

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
เป็ นจำนวนเงิน 47,971.65 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 17.03%
Others
27.25%

C reativity

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 108,034.55 ล้านบาท

AIA
18.83%
MTL
15.58%

เพื่อลูกค้ ำด้ วยควำมเข้ ำใจ

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก
เป็ นจำนวนเงิน 10,253.64 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 15.58%
Others
30.91%

C ustomer Centric

MTL: 9.20% growth (YoY)
Industry: 6.58% growth (YoY)
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 389,738.34 ล้านบาท
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

หลักการ: คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร
ดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต ยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และพึงหลีกเลี่ยงปั ญหำในเรื่ องควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ เพื่ อระมัดระวังรั กษำผลประโยชน์ ของบริ ษั ทฯ โดยรวม
โดยไม่ จำกัดเฉพำะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรื อรำยใดมี อำนำจหน้ ำที่ กำกับดูแล
บริ ษัทฯ ในกำรกำหนดนโยบำยกำรดูแลให้ มีกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรที่
เหมำะสม มีระบบกำรติดตำมตรวจสอบให้ ปฏิบตั ิตำมนโนบำยและกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี ซึง่ หน่วยงำนกำกับดูแลได้ ประกำศใช้
แนวปฏิบัต:ิ
• คณะกรรมกำรควรประกอบด้ วยกรรมกำรที่ มี คุณสมบัติหลำกหลำย
ทัง้ ในด้ ำ นทัก ษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ ำนที่ เป็ น
ประโยชน์ กับบริ ษั ท รวมทัง้ กำรอุทิศเวลำและควำมพยำยำมในกำร
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ เพื่อเสริ มสร้ ำงให้ บริ ษัทมีคณะกรรมกำรที่เข้ มแข็ง
• กระบวนกำรสรรหำผู้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษั ทเพื่ อให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังควรมี
้
ควำมโปร่ งใส ปรำศจำกอิทธิพลของผู้ถือหุ้น
ที่ มี อ ำนำจควบคุ มหรื อ ฝ่ ำยจั ดกำร และสร้ ำงควำมมั่ นใจให้ กั บ
บุคคลภำยนอก
• เพื่ อให้ กำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรมี ประสิ ทธิ ภำพและ
ประสิทธิ ผล คณะกรรมกำรควรจัดให้ มี คณะกรรมกำรชุดย่ อยต่ำงๆ
เพื่อช่วยศึกษำและกลัน่ กรองงำนตำมควำมจำเป็ น โดยเฉพำะในกรณี ที่
ต้ องอำศัยควำมเป็ นกลำงในกำรวิ นิ จฉัย และควรก ำหนดนโยบำย
บทบำท หน้ ำที่ รั บผิ ดชอบ กระบวนกำรทำงำน เช่ น กำรดำเนิ นกำร
ประชุมและกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรไว้ อย่ำงชัดเจน
• กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับผลประโยชน์ ของ
กรรมกำรโดยตรง กรรมกำรจึงไม่ ควรอนุมัติค่ำตอบแทนของตนเอง
คณะกรรมกำรควรจัดให้ มีกระบวนกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่โปร่ งใส
และขอควำมเห็ น ชอบจำกผู้ ถื อหุ้ น ระดั บ และองค์ ป ระกอบ
ของค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมและเพี ยงพอที่ จะจูงใจและ
รั กษำกรรมกำรที่ มี คุณภำพตำมที่ต้องกำร แต่ควรหลีกเลี่ยงกำรจ่ำย
ทีเ่ กินสมควร
(ฉบับหน้ าจะกล่ าวถึงกรณีศึกษาของหลักการกากับดูแลกิจการ)

ที ่มา: www.cgthailand.org

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

Awards & Recognition

Highlight Products
โครงการสมาร์ ท รีเทิร์น 10/5 วางแผนอย่ างสมาร์ ท
สร้ างโอกาสรับผลตอบแทนที่ค้ ุมค่ า
ออมสัน้ รั บ เงิ นจ่ ำ ยคื นทุ ก ปี รวมรั บ ผลประโยชน์
ตลอดสัญญำ 554%(1)
ลดหย่อนภำษี ได้ ตำมเกณฑ์กรมสรรพำกร

PA Extreme

สมั ครง่ ำย ไม่ ยุ่ งยำก ไม่ ต้ องตรวจและไม่ ต้ องตอบ
คำถำมสุขภำพ
(1)เป็ น % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย ณ วันเริ่ มสัญญำ

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่ นประจาปี 2560

ชำระเบี ้ยประกันภัย ผ่ำนบัตรเครดิตได้
ควำมคุ้มครองชี วิ ต หำกเสียชี วิ ตจำกกี ฬำผำดโผนสูงสุด
ถึง 1,000,000 บำท(2)
ไม่ ต้ องส ำรองจ่ ำยค่ ำรั กษำพยำบำล เพี ยงยื่ นบั ตรกั บ
โรงพยำบำลคูส่ ญ
ั ญำ

รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริ หารงานดีเด่ น
ต่อเนื่อง 3 ครัง้ (ปี 2551 2554 และ 2558)
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

รางวัลบริษัทประกันชีวติ ที่มีการบริหารงานดีเด่ น อันดับ 1
ต่อเนื่อง 11 ปี (ประจำปี 2549 – 2559)

(2)สำหรับแผน 3

หมายเหตุ:
- เงื่อนไขและข้ อยกเว้ นเป็ นไปตำมที่ระบุในกรมธรรม์
- คำเตือน: ผู้ซื ้อควรทำควำมเข้ ำใจในรำยละเอียดควำมคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

ดูผลิตภัณฑ์ อ่ นื ๆ

MTL Happenings

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่ งปี ประจาปี 2557
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556

เมืองไทยประกันชีวิต
ร่วมกับกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สมำคมกรี ฑำฯ มูลนิธิโรงพยำบำลตำรวจฯ
และเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัด ‘เมืองไทยมำรำธอน 2017’

นำยสำระ ล่ำซำ กรรมกำรผู้จดั กำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) แถลงข่ำว
เปิ ดตัวโครงกำร “เมืองไทยมำรำธอน 2017 (MUANG THAI MARATHON 2017)” รำยกำรวิ่งมำรำธอนต่อเนื่องในกิจกรรม
ส่ง เสริ ม สุข ภำพที่ บ ริ ษัท ฯ ให้ ค วำมส ำคัญและมุ่ง สนับ สนุน ให้ ค นไทยออกก ำลัง กำยเพื่ อ สุข ภำพที่ ดี โดยมี กระทรวง
กำรท่ อ งเที่ ยวและกี ฬำ กำรท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) สมำคมกรี ฑ ำแห่ง ประเทศไทยในพระบรมรำชูป ถัม ภ์
มูล นิ ธิ โ รงพยำบำลต ำรวจ ในพระบรมรำชิ นูป ถัม ภ์ บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จ ำกัด และบริ ษัท จ๊ อ กแอนด์ จ อย จ ำกัด
พร้ อมพันธมิตรผู้ให้ กำรสนับสนุน ร่วมในงำนด้ วย ณ อำคำรเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงำนใหญ่
โดยล่ำสุดได้ ประเดิมสนำมแรก "เมืองไทย มำรำธอน 2017 Smile @ Bangkok " เส้ นทำงวิ่ง “สะพำนพระรำม 8 –
ทำงยกระดับบรมรำชชนนี” เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 260 ที่ผ่ำนมำ ด้ วยบรรยำกำศที่เต็มไปด้ วยรอยยิ ้ม มีนัก วิ่งร่ วมกิจกรรมรวม
กว่ ำ 7,000 คน ทั ง้ ชำวไทย ชำวต่ ำ งชำติ พร้ อมนั ก วิ่ ง ที่ ม ำกั น แบบครอบครั ว ส่ ว นสนำมต่ อ ไปเตรี ย มพบกั บ
“เมืองไทยเชียงใหม่มำรำธอน 2017 Smile @ Chiang Mai” ในวันที่ 24 ธันวำคม 2560 ณ เส้ นทำงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่
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เมืองไทยประกันชีวิต
คว้ ำ 3 รำงวัลใหญ่จำกคปภ.
นำยอภิ ศั ก ดิ์ ตัน ติ ว รวงศ์ รั ฐ มนตรี ว่ำ กำรกระทรวงกำรคลัง เป็ นประธำนมอบรำงวัล ประกั น ภั ย ดี เ ด่ น ครบวงจร
(Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2560 ซึง่ จัดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ ม
กำรประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.) โดยในโอกำสนี ้ นำยสำระ ล่ำซำ กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บ ริ หำร
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) ได้ เข้ ำรับ 3 รำงวัลใหญ่ ประกอบด้ วย “รำงวัลเกียรติคุณบริ ษัทประกันภัยดีเด่น
ประจำปี 2560” ซึง่ เป็ นบริ ษัทแรกและบริ ษัทเดียวของธุรกิจประกันภัยที่ได้ รับรำงวัลนี ้
“รำงวัลบริ ษัทประกันชีวิตที่มีกำรบริ หำรงำนดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2559” ซึ่งเป็ นกำรได้ รับรำงวัลต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 11
และ “รำงวัลบริ ษัทประกันชีวิตที่มีกำรส่งเสริ มกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชำชนดีเด่น ประจำปี 2559” ซึง่ เป็ นกำรได้ รับรำงวัล
ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 4 โดยมี ดร.สุทธิ พล ทวีชัยกำร เลขำธิ กำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิ จประกันภัย
ร่วมแสดงควำมยินดี งำนจัดขึ ้น ณ ห้ องบอลรูม ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ
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