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The Company for Forward Thinking People

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

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน²
413,715

362,328
296,030

547%

240,240

พันธกิจ

449%

408%

395%

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%

Q3/60

2557

2558

2559

จานวนสาขา: 175 สาขา (ไม่รวมสานักงานใหญ่)
จานวนสานักงานตัวแทน: 58 แห่ง (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยาบาล (295), คลินิก (158)

Market Position
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 2,255.68 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -15.56% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.88%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 8,442.96 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 8.13% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.64%

Credit Ratings:

Rating

Outlook

Rating

Outlook

BBB+

Stable

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

-

-

(ณ วันที ่ 8 พ.ย. 60)

(ณ วันที ่ 27 พ.ย. 60)

Q3/60

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

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 4 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 1,181.51 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -40.78% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.39%

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นายสาระ ล่าซา

National

2559

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล่าซา

International

2558

1 - 31 ธันวาคม 2560

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ านบาท
0.01%

2557

TLI
17.37%
Others
36.35%

KTAL
14.10%

MTL
PLT
13.88%
6.75% AIA
11.55%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
29.31%

AZAY
6.33%
KTAL
10.81%

AIA
23.78%

TLI
16.13%

MTL
13.64%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 16,252.71 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ -3.20% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บปี แรก
จานวน 9,533.35 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ -2.85% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จานวน 61,883.10 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 2.74% (YoY)

ทีม่ า: สมาคมประกันชี วิตไทย
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

Market Position (Cont’d)

มกราคม – ธันวาคม 2560
MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็ นจานวนเงิน 31,066.41 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 18.51%
Industry: 3.87% growth (YoY)

MTL
18.51%
Others
34.39%
AIA
15.43%
BLA
7.12%

KTAL
10.99%

4 ขั้นตอน สร้ างความมั่งคั่งอย่ างยั่งยืน
ด้ วยประกันชีวิตควบการลงทุน
การบริ หารความมั่ ง คั่ ง (Wealth Management) เป็ นเรื่ อ ง
ที่เราทุกคนควรศึกษาไว้ เพราะการวางแผนอย่างมีระบบตั ง้ แต่
เริ่ ม ต้ น จะช่ ว ยสร้ างความมั่ ง คั่ ง ที่ ยั่ ง ยื น ได้ และ ในปั จจุ บั น
มี ป ระกัน ชี วิ ต ที่ ส ามารถช่ ว ยบริ ห ารความมั่ง คั่ง ได้ โดยรวบ
ทุก ขั น้ ตอน มาไว้ ใ นกรมธรรม์เ ดีย ว นั ่น คือ ประกัน ชีว ิต
ควบการลงทุ น หรื อ ยู นิ ต ลิ ง ค์ (Unit-Linked) เรามาดู กั น ว่ า
ยูนิตลิงค์จะสร้ างความมัง่ คัง่ ได้ อย่างไร

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 167,824.56 ล้านบาท

TLI
13.56%

ปกป้อง

สะสม

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก
เป็ นจานวนเงิน 15,194.31 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.73%

ส่ งต่ อ

เก็บออม
UNIT-LINKED

AIA
18.73%

Others
30.63%

Industry: -6.42% growth (YoY)

1. เก็บออม: เราควรตังเป
้ ้ าเก็บให้ ได้ อย่างน้ อย 10% ของรายได้
และควรทาอย่างสม่าเสมอ

MTL
14.73%
BLA
8.78%
KTAL
12.84%

TLI
14.29%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 103,124.82 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับต่ ออายุ

AIA
23.14%

MTL
16.50%

SCBLife
9.49%
KTAL
10.35%

Industry: 6.69% growth (YoY)

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับต่ออายุ 433,900.13 ล้านบาท

TLI
13.77%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจานวนเงิน 102,681.37 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 17.06%
Industry: 5.89% growth (YoY)
Others
29.47%

AIA
20.99%

MTL
17.06%

SCBLife
8.23%
KTAL
10.53%

TLI
13.72%

2. ปกป้อง: เราสามารถถ่ายโอนความเสี่ยง หากเกิด เหตุการณ์
ไม่คาดคิด เช่น เสียชีวิต อุบตั ิเหตุ ด้ วยประกันชีวิตและสุขภาพ
ยูนิตลิ งค์ เราจะได้รับความคุ้มครองจากการเสี ยชี วิต ตามมูลค่า
ของกรมธรรม์

เป็ นจานวนเงิน 71,614.96 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.50%
Others
26.42%

ยูนิตลิ งค์ เราสามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดเวลา

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 601,724.69 ล้านบาท
ทีม่ า: สมาคมประกันชี วิตไทย

3. สะสม: เราควรนาเงินเก็บไปลงทุนเพิ่ม เช่น นาไปลงทุน ในหุ้น
หรื อ กองทุน รวม แต่ก็ต้ อ งเลือ กการลงทุน ในระดับ ความเสี่ ย ง
ที่รับไหวด้ วย

ยู นิ ต ลิ ง ค์ บริ ษั ท น าเงิ น ไปลงทุ น ในกองทุ น รวม ซึ่ ง มี โอกาส
ที ่ ก องทุ น จะเติ บ โตเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในระยะยาว สู ง กว่ า การออม
หรื อการลงทุนบางประเภท
4. ส่ งต่ อ : เมื่ อ เรามั่ง คั่ ง แล้ ว ก็ ต้ องส่ ง ต่ อ ความมั่ ง คั่ง ให้ แ ก่
คนข้ างหลัง เพื่ อ สร้ างความมั่ง คั่ ง จากรุ่ น สู่ รุ่ น แ ต่ ต้ อ งระวั ง
เรื่องค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีมรดกต่างๆ ด้ วย
ยูนิตลิ งค์ เราสามารถระบุผู้รบั ผลประโยชน์ทีช่ ดั เจนได้ และไม่ต้อง
เสียภาษี มรดก
ยูนิตลิงค์ จึงเป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่ง สาหรับผู้ที่ต้องการบริ หาร
ความมั่ง คั่ง แบบครบวงจร สร้ างหลัก ประกั น ให้ คนข้ างหลั ง
เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการโอกาสได้ ผลตอบแทนมากกว่าประกัน
ชีวิตทั่วไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง เราควรศึกษา
รายละเอียดทุกอย่างให้ เข้ าใจก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ
ทีม่ า: maoinvestor.com

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

Highlight Products

Awards & Recognition

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ โพรเทคชั่น 90/5
สร้ างหลักประกันก้ อนใหญ่ ด้ วยเงินก้ อนเล็ก
จ่ายเบี ้ยสัน้ ไม่เป็ นภาระยาว

ดูรายละเอียด

ดาวน์ โหลดโบรชัวร์

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่ น ประจาปี 2560

ลดหย่อนภาษี ได้
ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

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

โครงการเมืองไทย สบายใจ เกินคุ้ม
ประกันชีวิตและสุขภาพ
แบบเหมาจ่าย ง่าย ครบในกรมธรรม์เดียว
เคลมง่าย
ด้ วยวงเงินแบบเหมาจ่าย ทีด่ แู ลครอบคลุม
ลดหย่อนภาษี ได้
ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

ดูรายละเอียด

หมายเหตุ:
- ผลประโยชน์ เงื่อนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
- คาเตือน: ผู้ซื ้อควรทาความเข้ าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทาประกันภัยทุกครัง้

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่ งปี ประจาปี 2557 และ 2560
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556
สาขา Corporate Social Responsibility
โดยนิตยสาร Asia Insurance Review

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

MTL Happenings

เมืองไทยประกันชีวติ

ร่ วมพิธีลงนามความร่ วมมือด้ านธุรกิจประกันภัยในเมียนมา
30 ม.ค. 61: นายสาระ ลา่ ซา กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
ร่ วมเป็ นสักขีพยาน ในการลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (Memorandum
of Understanding: MoU) ระหว่า งสานัก งานคณะกรรมการกากับ
และส่ ง เสริ มการประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) และ Financial
Regulatory Department (FRD) หน่ ว ยงานกากับ ดูแ ลภาคธุ ร กิ จ
ประกั น ภั ย ของสาธารณรั ฐแห่ ง สหภาพเมี ย นมา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อ เสริ ม สร้ างความร่ วมมือ ด้ านการพัฒนาการกากับดูแลธุร กิจประกันภัย
และอุต สาหกรรมประกัน ภัยระหว่ า งหน่ วยงานก ากับ ดูแ ลธุร กิ จ ประกัน ภัย
ของทัง้ สองประเทศ นอกจากนี ้ ทางคณะฯ จะเข้ าตรวจเยี่ ย มส านัก ผู้แ ทน
ของเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อรั บทราบข้ อมูลและท่าทีของภาคธุรกิ จเมียนมา
ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริ ม ให้ บริ ษัทประกันภัยของไทยที่มีศักยภาพสูง
เข้ าไปลงทุนในเมียนมาอีกด้ วย

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

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

เมืองไทยประกันชีวติ
โชว์ สุดยอดผลงานเบีย้ รับรวมทะลุแสนล้ านบาท
พร้ อมเปิ ดกลยุทธ์ ปี 2561
24 ม.ค. 61: นายสาระ ลา่ ซา กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เปิ ดเผยว่ า ในปี 2560 ที่ ผ่ า นมา ถื อ เป็ นปี แห่ ง ความส าเร็ จ ของบริ ษั ท ฯ
ในหลายมิติ และสามารถเติบโตได้ อย่างแข็งแกร่ ง โดยมีเบี ้ยประกันภัยรั บรวม
102,681 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้น 6% จากปี 2559 เป็ นเบี ้ยประกันภัยรั บใหม่
31,066 ล้ านบาท และเบี ้ยประกันภัยปี ต่อ ไป 71,615 ล้ านบาท พร้ อมเปิ ด
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ปี 2561 มุ่งเน้ นการเข้ าไปอยู่ในใจลูกค้ า ภายใต้
นโยบาย Customers @ the heart ตอบโจทย์ ทุ ก ไลฟ์ สไตล์ บ นโลก
ยุคดิจิทลั ณ สานักงานสาขา จังหวัดขอนแก่น

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

รางวัล Superbrands 2549-2560
จาก Superbrands Thailand
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