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 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ ำนวน 1,237.70 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำกำรเติบโต -32.31% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทำงกำรตลำด 10.93%

 เบีย้ประกันชีวติรับปีแรก
MTL เป็น อนัดบัท่ี 4 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ ำนวน 675.52 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำกำรเติบโต -45.19% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทำงกำรตลำด 9.98%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ ำนวน 5,814.65 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำกำรเติบโต -3.36% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทำงกำรตลำด 12.95%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่    จ ำนวน 11,324.42 ล้ำนบำท มีอตัรำกำรเติบโตท่ี -4.56% (YoY)
 เบีย้ประกันรับปีแรก       จ ำนวน 6,766.80 ล้ำนบำท มีอตัรำกำรเตบิโตท่ี -19.68% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม        จ ำนวน 44,911.37 ล้ำนบำท มีอตัรำกำรเติบโตท่ี 3.62% (YoY)
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หมำยเหต:ุ   1. ข้อมลูสินทรัพย์ผ่ำนกำรสอบทำนแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำต
2. กำรค ำนวณเงินกองทนุของบริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมหลกักำรด ำรงเงินกองทนุ
ตำมระดบัควำมเสี่ยง (RBC)

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย

เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
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ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ – ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร

The Company for Forward Thinking People  ฉบับที่ 32: กันยายน 2560
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MTL Fact Sheet

วิสัยทศัน์
“ มุง่มัน่เป็นคู่คิดท่ีลกูค้ำวำงใจ 

ผ่ำนนวตักรรมเพ่ือตอบสนองทกุควำมต้องกำร 
ด้วยกำรท ำงำนท่ีมีลกูค้ำเป็นศนูย์กลำง ”

พันธกิจ
เรำคือผู้ น ำกำรประกันชีวิตในระดับภูมิภำค ท่ีมีควำมแข็งแกร่งทัง้ทำงด้ำน
กำรเงิน กำรบริกำร และภำพลักษณ์ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และระบบ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดบัมำตรฐำนสำกล

เรำเข้ำใจควำมต้องกำรและพฤติกรรมของลกูค้ำอย่ำงลึกซึง้ เพ่ือส่งมอบสินค้ำ
และบริกำรท่ีเหมำะสมในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และเติมเต็มชีวิต        
ของลกูค้ำได้อยำ่งสมบรูณ์ตลอดช่วงชีวิต

เรำให้ควำมส ำคัญกับควำมยั่งยืนในระยะยำว พร้อมทัง้มุ่งมั่น ท่ีจะส่งมอบ
ควำมสขุแก่ลกูค้ำ พนกังำน พนัธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ ถือหุ้น และสงัคม

ประวัติความเป็นมา: 6 เมษำยน 2494 ก่อตัง้บริษัท
1 ตลุำคม 2555 แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ำนบำท 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น:

ประธานกรรมการ: นำยโพธิพงษ์ ล ่ำซ ำ

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร: นำยสำระ ล ่ำซ ำ

จ านวนสาขา: 172 สำขำ (ไมร่วมส ำนกังำนใหญ่)

จ านวนส านักงานตัวแทน:  59 แห่ง (ณ สิน้ปี 2559)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยำบำล (289),  คลินิค (159) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยำ่งกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

Credit Ratings:
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ค่านิยมองค์กร

The M Powered C
C ustomer Centric เพื่อลกูค้ำด้วยควำมเข้ำใจ

C reativity กล้ำคิด กล้ำท ำ

C ommitment to Success รับผิดชอบสูค่วำมส ำเร็จ

C ollaboration ประสำนเพ่ือภำพรวม

C aring ดแูล ใสใ่จ ด้วยใจจริง

การก ากับดูเเลกิจการ (ตอนท่ี 9)
(Corporate Governance : CG) (9)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ ตามเกณฑ์ของส านักงาน คปภ. ซึ่ งจะช่วยสร้าง
ความเชื่อม่ันและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติ ดังนี ้

หลักการ

คณะกรรมกำรบริษัทควรดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส ำคัญ        
ที่เก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ มิใช่ข้อมูล        
ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำง          
ที่เข้ำถงึข้อมลูได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกนั และน่ำเช่ือถือ

แนวปฏิบัติ 

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญต่ำงๆ ในรูปแบบรำยงำน
ประจ ำ ปี  และผ่ ำนทำง เ ว็บ ไ ซ ต์ ขอ งบ ริ ษั ท  ทั ง้ ภ ำษำ ไทย                 
และภำษำอังกฤษ ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน คปภ. เป็นผู้ ก ำหนด    
และปรับปรุงข้อมลูในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ

2. การจดัท ารายงานทางการเงนิ

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท ำหน้ำที่
สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน        
อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ รวมทัง้ยังได้จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินด้วย

3. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญต่อผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ ถือหุ้ น  
ลูกค้ำ รวมถึงสำธำรณชนทั่วไป ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่สะดวก รวดเร็ว 
และเข้ำถงึได้ง่ำย ดงันี ้

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.muangthai.co.th)

- รำยงำนประจ ำปี

- กำรจดัแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน และกำรส่งข่ำวให้แก่สื่อมวลชน

- กำรจดัส่งข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง

- กำรประกำศข้อมลูทำงหนงัสือพิมพ์

(ฉบับหน้าจะกล่าวถงึ หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ)

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ – ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร

Industry:  1.83% growth (YoY)

Industry: -13.09% growth (YoY)

Industry: 8.24% growth (YoY)

Industry:  6.39% growth (YoY)

มกราคม – กรกฎาคม 2560

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ ำนวนเงิน 20,360.40 ล้ำนบำท
คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 21.59%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 94,285.65 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ ำนวนเงิน 9,341.34 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 16.34%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 57,182.96 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ ำนวนเงิน 43,348.99 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 17.46%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 248,250.24 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ ำนวนเงิน 63,709.39 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 18.60%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 342,535.89 ลา้นบาท
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ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ทีม่า: www.set.or.th
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รางวัล Brand of the Year 2015-2016 
หมวดธุรกิจ “ประกนัชีวิต” โดย World Branding Forum

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี ประจ าปี 2557
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556

สำขำ Corporate Social Responsibility 
โดยนิตยสำร Asia Insurance Review

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1
ต่อเน่ือง 10 ปี (ประจ ำปี 2549 – 2558)

รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น 
ต่อเน่ือง 3 ครัง้ (ปี 2551 2554 และ 2558)

จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย

Find MTL on

หมายเหตุ:
- ผลประโยชน์ เง่ือนไขและควำมคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตำมข้อก ำหนดท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
- ค ำเตือน: ผู้ ซือ้ควรท ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดควำมคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนตดัสินใจท ำประกนัภยัทกุครัง้

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสาระ ล ่าซ า กรรมการ
ผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จ ากัด
(มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน 17 โรงเรียน และทุนบุตร-ธิดา
เจ้าหน้าที่ในพืน้ที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน รวมจ านวน 165 ทุน 
ในงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครัง้ที่ 28” ตามนโยบายบริษัทของคนหวัคดิ
ทนัสมัย ที่ด าเนินธุรกิจควบคู่การด าเนินกิจกรรมเพ่ือคืนก าไรสู่สังคมมาโดย
ตลอดอย่างต่อเน่ือง โดยมี นายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมด้วย ณ คิดส์ซาเนียกรุงเทพ (Kidzania

Bangkok) ศูนย์การค้าสยามพารากอน.

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ – ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า ตามนโยบาย “ยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง(CustomerCentric)” เพื่ อเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าที่ ต้องการวางแผน
ด้านการลดหย่อนภาษี พร้อมรับความคุ้มครองจากประกันชีวิตและเปิดโอกาสรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทฯ จึงน าเสนอแบบประกัน “เมืองไทย ยูแอล 1
ในโครงการ BeyondSavings 1 และ 2” เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับผู้ที่ก าลัง
วางแผนทางการเงินในช่วงปลายปีนี ้โดยออกแบบมาเพื่อมอบ 3 ความคุ้มค่าให้
ลูกค้า โดยคุ้มที่  1 คือคุ้มน าไปใช้สิทธิ หักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์
กรมสรรพากร คุ้มที่ 2 คุ้มครองเงินต้นเม่ืออยู่ครบสัญญา เพราะมีการรับรองเงิน
ครบสัญญาขัน้ต ่า และคุ้มที่  3 คุ้มครองชีวิตสูงถึง 130% ของเบีย้ประกันภัย 
โดยช าระเบีย้ประกันภัยครั้งเดียว (SinglePremium) ไม่มีภาระผูกพัน คุ้มครองยาว 
10 ปี เหมาะส าหรับผู้ที่ก าลังมองหาเคร่ืองมือทางการเงนิเพื่อเก็บออมระยะยาว 

เมืองไทยประกันชีวติ
ส่ง “เมืองไทย ยูแอล 1” เปิดทางเลือกวางแผนลดหย่อนภาษี 

พร้อมรับความคุ้มครองและเพิ่มโอกาสจากการลงทุน

PA hospital care

ดรูายละเอียด

ดรูายละเอียด

โครงการเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคช่ัน 80/10

รางวัล Superbrands 2549-2559
จำก Superbrands Thailand

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขท่ี TH 98/1709

มาตรฐานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขท่ี 44 756 150640

มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

ISO 27001:2013 ใบรับรองเลขท่ี IND17.0416/U

สร้ำงหลกัประกนัเงินล้ำนได้(1)
ภำยใน 1 ปี

รับเพิ่ม 
หลงัจำกออมไป 5 ปี หลกัประกนั
เพิ่มอีก 50% เป็น 150%

ลดหย่อนภำษีได้(2)

(1) ส ำหรับแผนควำมคุ้มครอง 4
(2) เมื่อเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลกบัโรงพยำบำลคู่สญัญำเท่ำนัน้

เมืองไทยประกันชีวติ
มอบทุนน้องน้อย ครัง้ที่ 28

รับเงินชดเชยรำยวนั 
ระหว่ำงกำรรักษำตวัในโรงพยำบำล
สงูสดุวนัละ 3,000 บำท(1)

รับควำมคุ้มครองคำ่รักษำพยำบำล
จำกอบุตัเิหต ุสงูสดุถึง 100,000 บำท(1)

ไม่ต้องส ำรองจ่ำย
คำ่รักษำพยำบำล เพียงแสดงบตัร EASY PA 
Credit (2)

(1) ส ำหรับควำมคุ้มครองชีวิตของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัตัง้แต่ 
1,000,000 บำท ขึน้ไป
(2) ตำมเกณฑ์กรมสรรพำกร

https://www.muangthai.co.th:1767/product/detail/PAHospitalCare
https://www.muangthai.co.th:1767/en/product/detail/SmartProtection80-10
http://www.muangthai.co.th:1766/product/main/product-hilight

