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 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อันดับท่ี 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ ำนวน 1,817.41 ล้ำนบำท คิดเป็นส่วนแบง่ทำงกำรตลำด 13.22%

 เบีย้ประกันชีวติรับปีแรก
MTL เป็น อันดับท่ี 5 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ ำนวน 912.30 ล้ำนบำท คิดเป็นส่วนแบง่ทำงกำรตลำด 10.59%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อันดับท่ี 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ ำนวน 6,440.07 ล้ำนบำท คิดเป็นส่วนแบง่ทำงกำรตลำด 13.64%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่    จ ำนวน 13,748.89 ล้ำนบำท มีอตัรำกำรเติบโตท่ี 11.82% (YoY)
 เบีย้ประกันรับปีแรก       จ ำนวน 8,615.20 ล้ำนบำท มีอตัรำกำรเติบโตท่ี 3.02% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม         จ ำนวน 47,201.99 ล้ำนบำท มีอตัรำกำรเติบโตท่ี 7.91% (YoY)

วิสัยทศัน์
“ มุ่งม่ันเป็นคู่คิดท่ีลูกค้าวางใจ 

ผ่านนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองทุกความต้องการ 
ด้วยการท างานท่ีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ”

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:  57 แห่ง (ณ 1 ต.ค. 2560)
จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยำบำล (291),  คลินิค (163) 
ส านักงานผู้แทน:  กรุงยำ่งกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

Credit ratings:

240,240
296,030

362,328 397,505

สินทรัพย์รวม¹ อัตราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทุน²
หน่วย : ล้านบาท

2557           2558         2559         Q2/60 

หมายเหตุ:   1. ข้อมลูสินทรัพย์ผ่ำนกำรสอบทำนแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำต
2. กำรค ำนวณเงนิกองทนุของบริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมหลกักำรด ำรงเงนิกองทนุ
ตำมระดบัควำมเส่ียง (RBC)

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย

เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่

เบีย้ประกันชีวติรับรวม

2557          2558          2559       Q2/60 

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ – ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร

บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกัด 
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Rating Outlook

BBB+ Stable

AAA (tha) Stable

Rating Outlook

BBB+ Stable

axA+ (Asean)        -



การก ากับดูเเลกิจการ (ตอนท่ี9)
(Corporate Governance : CG) (9)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ: คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ยึดมัน่ในกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และพึงหลีกเลี่ยงปัญหำในเร่ืองควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์เพ่ือระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม
โดยไม่จ ำกัดเฉพำะผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรำยใดมีอ ำนำจหน้ำท่ีก ำกับดูแล
บริษัทฯ ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรดูแลให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรท่ี
เหมำะสม มีระบบกำรตดิตำมตรวจสอบให้ปฏิบตัิตำมนโนบำยและกฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อพงึปฏิบตัท่ีิดี ซึง่หน่วยงำนก ำกับดแูลได้ประกำศใช้ 
แนวปฏิบัต:ิ
• คณะกรรมกำรควรประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติหลำกหลำย 

ทัง้ในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็น
ประโยชน์กับบริษัท รวมทัง้กำรอุทิศเวลำและควำมพยำยำมในกำร
ปฏิบตัหิน้ำท่ี เพ่ือเสริมสร้ำงให้บริษัทมีคณะกรรมกำรท่ีเข้มแข็ง

• กระบวนกำรสรรหำผู้ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้ท่ีประชุม       
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ควรมีควำมโปร่งใส ปรำศจำกอิทธิพลของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีอ ำนำจควบคุมหรือฝ่ำยจัดกำร และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ
บคุคลภำยนอก

• เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมกำรควรจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง  ๆ 
เพ่ือช่วยศกึษำและกลัน่กรองงำนตำมควำมจ ำเป็น โดยเฉพำะในกรณีท่ี
ต้องอำศัยควำมเป็นกลำงในกำรวินิจฉัย และควรก ำหนดนโยบำย 
บทบำท หน้ำท่ีรับผิดชอบ กระบวนกำรท ำงำน เช่น กำรด ำเนินกำร
ประชมุและกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจน

• กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นเร่ืองเก่ียวกับผลประโยชน์ของ
กรรมกำรโดยตรง กรรมกำรจึงไม่ควรอนุมัติค่ำตอบแทนของตนเอง
คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีโปร่งใส
และขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถื อหุ้ น ระดับและองค์ประกอบ                 
ของค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและ
รักษำกรรมกำรท่ีมีคุณภำพตำมท่ีต้องกำร แต่ควรหลีกเลี่ยงกำรจ่ำย     
ท่ีเกินสมควร

(ฉบับหน้าจะกล่าวถึงกรณีศึกษาของหลักการก ากับดูแลกิจการ)

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ ำนวนเงิน 22,177.81 ล้ำนบำท

คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 20.53%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ ำนวนเงิน 10,253.64 ล้ำนบำท 

คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 15.58%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันรับต่ออายุ
เป็นจ ำนวนเงิน 47,971.65 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 17.03%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ ำนวนเงิน 70,149.46 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 18.00%
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MTL:  -0.66% growth (YoY)

Industry:  3.00% growth (YoY)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 108,034.55 ลา้นบาท

MTL: -35.20% growth (YoY)

Industry:  -11.28% growth (YoY)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 65,798.16 ลา้นบาท

MTL:  14.45% growth (YoY)

Industry:  8.02% growth (YoY)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัรับต่ออายุ 281,703.79 ลา้นบาท

MTL: 9.20% growth (YoY)

Industry:  6.58% growth (YoY)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 389,738.34 ลา้นบาท

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ที่มา: www.cgthailand.org

Market Position (Cont’d) 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
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รางวัล Superbrands 2549-2559
จำก Superbrands Thailand

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขท่ี TH 98/1709

มาตรฐานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขท่ี 44 756 150640

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

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่นประจ าปี 2560
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น 

ต่อเน่ือง 3 ครัง้ (ปี 2551 2554 และ 2558)
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย
รางวัลบริษัทประกันชีวติที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1

ต่อเน่ือง 11 ปี (ประจ ำปี 2549 – 2559)

โครงการสมาร์ท รีเทร์ิน 10/5 วางแผนอย่างสมาร์ท 
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

หมายเหตุ:
- เง่ือนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตำมท่ีระบใุนกรมธรรม์
- ค ำเตือน: ผู้ ซือ้ควรท ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดควำมคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนตดัสินใจท ำประกนัภยัทกุครัง้

นำยอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง เป็นประธำนมอบรำงวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร  
(Prime Minister’s Insurance Awards) ประจ ำปี 2560 ซึง่จดัโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยในโอกำสนี ้นำยสำระ ล ่ำซ ำ กรรมกำรผู้ จัดกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบ ริหำร 
บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำรับ 3 รำงวลัใหญ่ ประกอบด้วย “รำงวลัเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น 
ประจ ำปี 2560” ซึง่เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของธุรกิจประกนัภยัท่ีได้รับรำงวลันี ้

“รำงวลับริษัทประกนัชีวิตท่ีมีกำรบริหำรงำนดีเด่น อันดับ 1 ประจ ำปี 2559” ซึ่งเป็นกำรได้รับรำงวัลต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 
และ “รำงวลับริษัทประกนัชีวิตท่ีมีกำรสง่เสริมกรมธรรม์ประกนัภยัเพ่ือประชำชนดีเด่น ประจ ำปี 2559” ซึง่เป็นกำรได้รับรำงวลั
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
ร่วมแสดงควำมยินดี งำนจดัขึน้ ณ ห้องบอลรูม  ศนูย์กำรประชมุแห่งชำติสิริกิต์ิ

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ – ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร

นำยสำระ ล ่ำซ ำ กรรมกำรผู้จดักำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) แถลงข่ำว
เปิดตวัโครงกำร “เมืองไทยมำรำธอน 2017 (MUANG THAI MARATHON 2017)” รำยกำรวิ่งมำรำธอนต่อเน่ืองในกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพท่ีบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและมุ่งสนับสนุนให้คนไทยออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพท่ีดี โดยมี กระทรวง            
กำรท่องเท่ียวและกีฬำ กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมำคมกรีฑำแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
มูลนิธิโรงพยำบำลต ำรวจ ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด และบริษัท จ๊อกแอนด์จ อย จ ำกัด 
พร้อมพนัธมิตรผู้ ให้กำรสนบัสนนุ ร่วมในงำนด้วย ณ อำคำรเมืองไทยประกนัชีวิต ส ำนกังำนใหญ่

โดยล่ำสดุได้ประเดิมสนำมแรก  "เมืองไทย มำรำธอน 2017 Smile @ Bangkok "  เส้นทำงวิ่ง “สะพำนพระรำม 8 –
ทำงยกระดบับรมรำชชนนี” เมื่อวนัท่ี 8 ตลุำคม 260 ท่ีผ่ำนมำ ด้วยบรรยำกำศท่ีเต็มไปด้วยรอยยิม้ มีนักวิ่งร่วมกิจกรรมรวม
กว่ำ 7,000 คน ทัง้ชำวไทย ชำวต่ำงชำติ  พร้อมนักวิ่ ง ท่ีมำกันแบบครอบครัว  ส่วนสนำมต่อไปเต รียมพบกับ  
“เมืองไทยเชียงใหมม่ำรำธอน 2017 Smile @ Chiang Mai”  ในวนัท่ี 24 ธันวำคม 2560 ณ เส้นทำงถนนรอบคเูมืองเชียงใหม ่

เมืองไทยประกันชีวิต
ร่วมกบักระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ กำรท่องเท่ียว    

แห่งประเทศไทย สมำคมกรีฑำฯ มลูนิธิโรงพยำบำลต ำรวจฯ 
และเดอะมอลล์ กรุ๊ป จดั ‘เมืองไทยมำรำธอน 2017’

ออมสัน้ รับเงินจ่ำยคืนทุกปี รวมรับผลประโยชน์   
ตลอดสญัญำ 554%(1)

ลดหย่อนภำษีได้ ตำมเกณฑ์กรมสรรพำกร  

สมัครง่ำย ไม่ยุ่งยำก ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบ
ค ำถำมสขุภำพ

ช ำระเบีย้ประกนัภยั ผ่ำนบตัรเครดติได้

ควำมคุ้มครองชีวิต หำกเสียชีวิตจำกกีฬำผำดโผนสูงสุด       
ถึง 1,000,000 บำท(2)

ไม่ต้องส ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล เพียงย่ืนบัตรกับ
โรงพยำบำลคูส่ญัญำ

PA Extreme (1)เป็น % ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ณ วนัเร่ิมสญัญำ

เมืองไทยประกันชีวิต
คว้ำ 3 รำงวลัใหญ่จำกคปภ.

(2)ส ำหรับแผน 3
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