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Financial Highlight

Key information
วิสัยทัศน์

สินทรั พย์ รวม¹

“ มุง่ มัน่ เป็ นคู่คิดที่ลกู ค้ าวางใจ
ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้ องการ
ด้ วยการทางานที่มีลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลาง ”

หน่ วย: ล้ านบาท

362,328

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน²
397,505

296,030
547%

240,240

449%

พันธกิจ

408%

403%

เราคื อผู้นาการประกันชี วิ ตในระดับภูมิ ภาค ที่ มี ความแข็งแกร่ งทัง้ ทางด้ า น

การเงิ น การบริ การ และภาพลักษณ์ ภายใต้ หลักธรรมาภิ บาล และระบบ
การบริ หารความเสี่ยง ระดับมาตรฐานสากล
เราเข้ าใจความต้ องการและพฤติกรรมของลูกค้ าอย่างลึกซึ ้ง เพื่อส่งมอบสินค้ า

และบริ การที่เหมาะสมในการสร้ างความมัน่ คงทางการเงิน และเติมเต็ มชีวิต
ของลูกค้ าได้ อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต
เราให้ ความสาคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว พร้ อมทัง้ มุ่งมั่น ที่ จะส่ง มอบ

ความสุขแก่ลกู ค้ า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม
ประวัติความเป็ นมา: 6 เมษายน 2494
1 ตุลาคม 2555

ก่อตังบริ
้ ษัท
แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด

สัดส่ วนผู้ถือหุ้น:
24.99%

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

75.00%

Q2/60

2557

2558

2559

Q2/60

หมายเหตุ: 1. ข้ อมูลสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. การคานวณเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ดาเนินการตามหลักการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)

Market Position
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 2,628.50 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 30.70% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.93%
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 1,702.97 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 11.87% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.69%

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นายสาระ ล่าซา
จานวนสาขา: 173 สาขา (ไม่รวมสานักงานใหญ่)
จานวนสานักงานตัวแทน: 57 แห่ง (ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยาบาล (292), คลินิค (163)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 8,078.73 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -20.56% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.84%

Credit Ratings:

National

2559

MTL
16.93%

Others
33.87%

BLA
15.25%
KTAL
9.39%

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล่าซา

International

2558

1 - 30 กันยายน 2560

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ านบาท
0.01%

2557

Rating

Outlook

Rating

Outlook

BBB+

Stable

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

(ณ วันที ่ 8 พ.ย. 60)

axA+ (Asean)

-

(ณ วันที ่ 13 ธ.ค. 59)

TLI
11.98%

AIA
12.58%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
30.97%

AIA
19.66%

MTL
15.84%
SCBLife
9.29%

KTAL
10.05%

TLI
14.19%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 15,525.91 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 7.98% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บปี แรก
จานวน 10,203.42 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 14.99% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จานวน 51,004.09 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 5.00% (YoY)
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

ค่ านิยมองค์ กร

Market Position (Cont’d)

The M Powered C

มกราคม – กันยายน 2560
MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็ นจานวนเงิน 24,806.32 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 20.08%
Industry: 3.58% growth (YoY)

MTL
20.08%

Others
34.12%

AIA
15.07%
BLA
7.48%

KTAL
10.11%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 123,532.33 ล้านบาท

TLI
13.14%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก
เป็ นจานวนเงิน 11,956.60 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.74%
AIA
18.18%

Others
30.55%

Industry: -8.50% growth (YoY)

MTL
15.74%
BLA
9.22%
KTAL
12.52%

TLI
13.79%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 75,974.06 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับต่ ออายุ
เป็ นจานวนเงิน 53,421.88 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.84%
Others
26.42%

AIA
21.97%

MTL
16.84%

KTAL
10.41%
SCBLife
10.50%

Industry: 7.52% growth (YoY)

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับต่ออายุ 317,174.86 ล้านบาท

TLI
13.78%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจานวนเงิน 78,228.20 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 17.75%
Industry: 6.39% growth (YoY)
Others
29.24%

AIA
20.04%

MTL
17.75%

SCBLife
9.04%
KTAL
10.33%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 440,707.18 ล้านบาท

TLI
13.60%

ทีม่ า: สมาคมประกันชี วิตไทย

C ustomer Centric

เพื่อลูกค้ าด้ วยความเข้ าใจ

C reativity

กล้ าคิด กล้ าทา

C ommitment to Success

รับผิดชอบสูค่ วามสาเร็ จ

C ollaboration

ประสานเพื่อภาพรวม

C aring

ดูแล ใส่ใจ ด้ วยใจจริง

การกากับดูแลกิจการทีด่ ี สร้ างมูลค่ าเพิ่มจริงหรือ?
ทากาไรให้ ดีได้ อย่างไร? โดยทัว่ ไปก็คือ ขายสินค้ าให้ ได้
ราคาดี ขายให้ ได้ เยอะๆ ผลิตสินค้ าให้ ได้ ต้นทุนต่า บริ หาร
กิ จ การให้ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อยที่ สุ ด สู ต รนี ไ้ ม่ มี ผิ ด แน่ น อน
แต่อ อกจะกาปั น้ ทุบดินไปหน่อ ย การประกอบกิจการให้ มี
กาไรดี มีความมัน่ คงยัง่ ยืน มี 2 มิติที่ต้องนามาพิจารณา มิติ
หนึ่ง คือ การบริ หารหรื อ การจัด การที่ ดี ดัง ที่ กล่ า วข้ า งต้ น
อี ก มิ ติ ห นึ่ ง คื อ การประกอบธุ ร กิ จ บนพื น้ ฐานของการมี
การกากับดูแลกิจการที่ดี
จะเห็นว่า การปฏิบัติตามกฏหมาย ช่วยลดความเสี่ ยง
และความเสี ยหายที่จะถูกลงโทษทางกฎหมาย การทามา
ค้ าขายด้ วยความซื่อสัตย์ ช่วยลดความเสี่ยงอันเกิดจากการ
ทุจริ ตของผู้บริ หารหรื อพนักงาน หรื อลดความเสียหายจาก
การถู ก ฟ้ องร้ อง เพราะไปเอาเปรี ยบคนอื่ น เพิ่ ม ความ
น่าเชื่ อ ถื อ ต่อ ลูก ค้ า ด้ ว ย ส่ว นการระมัด ระวัง ผลประโยชน์
ของบริ ษั ท ช่ ว ยป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความประมาทเลิ น เล่ อ
เพิ่มความรอบคอบในการตัดสินใจ กรรมการและผู้บริ ห าร
ไม่สร้ างผลประโยชน์ทบั ซ้ อนจนอาจทาให้ บริ ษัทเสียหาย
ทังหมดนี
้
้ คือส่วนหนึ่งของแก่นแห่งสาระของการกากับ
ดูแ ลกิจ การที่ดี ที่ช่ วยสร้ างภูมิค้ ุมกัน ลดความเสี่ ย ง และ
ความเสียหาย รักษาผลกาไร เพิ่มความน่าเชื่อถือและความ
มั่น คงยั่งยื น ให้ กิ จการ ความน่ าเชื่ อ ถือ นี ้ มี ค วามสาคัญ
มาก ถึงขนาดมีประธานกรรมการบริ ษัทยักษ์ ใหญ่แห่ง หนึ่ง
ของโลก กล่าวต่อผู้บริ หารและพนักงานว่า “เราต้ องยอมรับ
ว่ากิจการของเราเติบโตบนความเชื่อถือไว้ วางใจของลู กค้ า
และผู้ที่เกียวข้ อง”
ความจริ งยังมีหลักปฏิบตั ิที่ดีอีกมากมาย แต่ จากเนือ้ หา
ข้ างต้ น น่ า จะเพี ย งพอที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ เห็ น ว่ า ก ารมี
การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ช่ ว ยเพิ่ ม ศัก ยภาพการแข่ ง ขัน
ช่ ว ยเพิ่ ม รายได้ ลดความเสี่ ย ง ซึ่ง ล้ วนส่ ง ผลให้ มี มูล ค่ า
กิจการเพิ่มสูงขึ ้น
(ฉบับ หน้า จะกล่ า วถึ ง บทบาทของพนัก งานที ่จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ให้บริ ษัทมี การกากับดูแลกิ จการที ด่ ี )
ทีม่ า: www.set.or.th

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

Highlight Products

Awards & Recognition

โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์
รี ไทร์ อย่ างสบายใจ รั บเงิ นบานาญปี ละ 20% (1)
ตังแต่
้ ปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60-85 ปี รวมสูงสุด
520% (1)
ลดหย่อนได้
ลดหย่อนภาษี ได้ สงู สุดถึง 300,000 บาท (2)
รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่ น ประจาปี 2560
ไม่ตรวจสุขภาพ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (3)
ดูรายละเอียด

ดาวน์ โหลดโบรชัวร์

(1)

% ของจานวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่ มสัญญา
(2) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

(3) ผู้ ซื ้อต้ องแถลงเกี่ ยวกั บสุขภาพในใบค าขอเอาประกั นภัย

และการแถลงสุ ข ภาพเป็ นปั จ จั ย หนึ่ ง ในการพิ จ ารณา
รับประกันภัย หรื อพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริ หารงานดีเด่ น
ต่อเนื่อง 3 ครัง้ (ปี 2551 2554 และ 2558)
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่ น อันดับ 1
ต่อเนื่อง 11 ปี (ประจาปี 2549 – 2559)
จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ ทเฮลท์

นอนหรื อไม่นอนก็ได้ รับค่ารักษาพยาบาล
สูงสุดถึง5,000,000 บาท * ต่อปี
รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่ งปี ประจาปี 2557 และ 2560
เหมารวม ค่าห้ อง ค่าใช้ จ่ายที่โรงพยาบาล
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556
สาขา Corporate Social Responsibility
สูงสุด 10,000 บาท* ต่อวัน รับเพิ่มเป็ น 2 เท่า
โดยนิตยสาร Asia Insurance Review
เมื่อเข้ าพักรักษาตัวในห้ องไอ.ซี.ยู.**
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง หลังออกจาก
โรงพยาบาลสูงสุดถึง 5,000 บาท*
ดูรายละเอียด
ดาวน์ โหลดโบรชัวร์
* สาหรับแผน 5
** สาหรับการรักษาตัวในห้ องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) จะจ่ายให้ เป็ นจานวนสองเท่า สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
เมื่อรวมกับผลประโยชน์คา่ ห้ อง ค่าอาหาร ค่าบริ การพยาบาลประจาวันต่อวันแล้ วไม่เกิ น 150 วัน
รางวัล Brand of the Year 2015-2016
หมายเหตุ:
- สัญญาเพิ่มเติมต้ องซื ้อแนบท้ ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ ทังนี
้ ้ สามารถซื ้อความคุ้มครองได้ ไม่เกินระยะเวลา
เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สญ
ั ญาเพิ่มเติมแนบท้ ายอยู่
- ผลประโยชน์ เงื่อนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
- คาเตือน: ผู้ซื ้อควรทาความเข้ าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทาประกันภัยทุกครัง้

MTL Happenings

ดูผลิตภัณฑ์ อ่ นื ๆ

หมวดธุรกิจ “ประกันชีวิต” โดย World Branding Forum

เมืองไทยประกันชีวติ

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิต ประจาปี 2560
จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2017

1 พ.ย. 60: เมื องไทยประกันชีวิ ต ได้ รั บคัดเลือ กให้ รั บ "รางวัลสุดยอดบริ ษั ท
ประกันชีวิต ประจาปี 2560 จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards
2017 (Life Insurance Company of the Year 2017)" ครั ง้ ที่ 21 จัดโดย
นิต ยสาร Asia Insurance Review ณ ประเทศสิง คโปร์ ซึ่ง นับ เป็ นครั ง้ ที่ 2
สาหรับบริ ษัทฯ ที่ได้ รับรางวัลนี ้ โดยครัง้ แรกที่บริ ษัทฯ ได้ รับ คือในปี 2557
โดยรางวัลที่บริ ษั ทฯ ได้ รับในครั ง้ นี ้ เป็ นรางวัลที่มอบให้ แก่ บริ ษัทประกัน ชีวิต
ในเอเชี ย ที่ มี พั ฒ นาการทางธุ ร กิ จ อย่ า งยอดเยี่ ย ม ครอบคลุ ม ทั ง้ ด้ าน
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานและความก้ า วหน้ าทางธุ ร กิ จ โดยเฉพาะ ระบบ
การจัดการทางการเงินที่ครอบคลุม การบริ หารความเสี่ยงของการประกัน ชีวิต
ได้ ทั่ ว ทั ง้ องค์ ก ร รวมถึ ง ความโดดเด่ น ในด้ านองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ อาทิ
ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านบริ การแก่ลกู ค้ า และด้ านหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ISO 27001:2013 ใบรับรองเลขที่ IND17.0416/U

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

เมืองไทยประกันชีวติ
เปิ ดให้ บริการสาขาใหม่ แห่ งที่ 173
3 พ.ย. 60: เมือ งไทยประกันชีวิต ได้ ทาการเปิ ดให้ บ ริ การสาขาแห่งใหม่
“สาขาเซ็นทรั ลพลาซา นครราชสีม า” ซึ่งตัง้ อยู่บน ถ.มิตรภาพ-หนองคาย
ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.นครราชสี ม า อย่ า งเป็ นทางการ ตั ง้ แต่ วั น ศุ ก ร์ ที่
3 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไปโดยเปิ ดให้ บริ การทุกวัน ตั ้งแต่เวลา 10.00 20.00 น. เพื่อให้ บริ การลูกค้ าบุคคลทั่วไป และฝ่ ายขาย โดยสาขาดั งกล่าว
จะช่วยอานวยความสะดวก ทั ้งด้ านการชดใช้ สินไหมทดแทนและการใช้ สิทธิ์
กู้ตามกรมธรรม์ ประกันชีวิต ภายใต้ เงื่อนไขตามที่บริ ษั ทฯ กาหนด รวมทัง้
บริ การให้ คาปรึ กษาด้ านข้ อมูลประกันชีวิต และการให้ บริ การหลั งการขาย
ในด้ านอื่นๆ เช่น การแจ้ งเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการติดต่อของลูกค้ าและการใช้
สิทธิตามกรมธรรม์ รวมถึงการแลกรับสิทธิ์ต่างๆ จากเมืองไทย สไมล์คลับอีกด้ วย

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

รางวัล Superbrands 2549-2559
จาก Superbrands Thailand
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