KEY INFORMATION

FINANCIAL HIGHLIGHTS

วิสัยทัศน์

สินทรัพย์รวม¹

“มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ
ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
ด้วยการทางานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

531,166

(หน่วย: ล้านบาท)
479,622
426,922

เราคื อ ผู ้ น าการประกั น ชี ว ิ ต ในระดั บ ภู ม ิ ภ าคที ่ มี
ความแข็ ง แกร่ ง ทั ้ ง ทางด้ า นการเงิ น การบริ ก าร
และภาพลักษณ์ ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและระบบ
การบริหารความเสี่ยงระดับมาตรฐานสากล

•

เราเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอย่าง
ลึ ก ซึ ้ ง เพื ่ อ ส่ ง มอบสิ น ค้ า และบริ ก ารที ่ เ หมาะสม
ในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และเติมเต็มชีวิ ต
ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต

2559

2560

หมายเหตุ:

เราให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความยั ่ ง ยื น ในระยะยาว
พร้ อ มทั ้ ง มุ ่ ง มั ่ น ที ่ จ ะส่ ง มอบความสุ ข แก่ ล ู ก ค้ า
พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม

2561

2562

2559

2560

2561

2562

MARKET POSITION

1 – 30 เมษายน 2563
AIA

6 เมษายน 2494

ก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด

1 ตุลาคม 2555

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด

ทุนจดทะเบียน

1,000 ล้านบาท

เบี้ยประกันชีวต
ิ
รับรายใหม่

MTL เป็นอันดับที่ 2
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จานวน 1,426.97 ล้านบาท
• ส่วนแบ่งทางการตลาด 14.78%

15.69%
Others

MTL

37.93%

14.78%

TLI
SCBLife KTAL

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
0.01%
24.99%

เบี้ยประกันชีวต
ิ
ต่ออายุ

บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด
เอจิเอิส อินชัวร์รัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี

MTL เป็นอันดับที่ 3
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จานวน 3,802.79 ล้านบาท
• ส่วนแบ่งทางการตลาด 12.78%

อื่นๆ

เบี้ยประกันชีวต
ิ
รับรวม

75.00%

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล่าซา
กรรมการผู้จด
ั การและประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร: นายสาระ ล่าซา

MTL เป็นอันดับที่ 3
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จานวน 5,229.76 ล้านบาท
• ส่วนแบ่งทางการตลาด 13.27%

Outlook

Rating

Outlook

A-

Negative

BBB+

Stable

AAA (tha)

Negative

(ณ วันที่ 8 พ.ค. 63)

-

-

7.62% 9.66%

เบี้ยประกันชีวต
ิ รับรายใหม่

AIA
22.86%

Others
32.16%

SCBLife
7.96%

TLI
13.94%
KTAL
9.81%

MTL
13.27%

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

Credit Ratings:
Rating

14.32%

เบี้ยประกันชีวต
ิ รับรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

1

386%

1. ข้อมูลสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. การคานวณเงินกองทุนของบริษัทฯ ดาเนินการตามหลักการดารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (RBC)

ประวัติความเป็นมา

National

398%
324%

•

International

408%

362,328

พันธกิจ

•

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน²

จานวน (ล้านบาท)

อัตราการเติบโต (YoY)

เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่

9,654.82

-20.12%

เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ

29,754.87

-4.27%

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม

39,409.68

-8.71%

(ณ วันที่ 15 เม.ย. 63)
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ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย

MARKET POSITION

มกราคม - เมษายน 2563
ประกันชีวิตรับปีแรก

ประกันชีวิตรับรายใหม่
AIA

MTL เป็นอันดับที่ 4

17.83%
Others
33.87%

SCBLife
15.02%

KTAL

TLI

8.64%

13.12%

MTL

•
•

AIA

เป็นจานวนเงิน 5,867.69 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 11.52%
Industry: 1.69% growth (YoY)

30.75%

•
SCBLife

•

17.05%

MTL
6.96% KTAL

เป็นจานวนเงิน 2,313.48 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 6.96%
Industry: 7.24% growth (YoY)

TLI

8.94%

11.52%

15.08%

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับรายใหม่ 50,942.06 ล้านบาท

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับปีแรก 33,217.30 ล้านบาท

ประกันชีวิตรับต่ออายุ

ประกันชีวิตรับรวม

MTL เป็นอันดับที่ 3

AIA

23.99%

Others
30.43%

•
•

SCBLife

14.40%
KTAL
10.59%

MTL

MTL เป็นอันดับที่ 3

AIA

เป็นจานวนเงิน 16,488.00 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 11.91%

22.33%

•

Others
31.38%
TLI

•

เป็นจานวนเงิน 22,355.70 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 11.80%

14.05%

TLI
8.68%

MTL เป็นอันดับที่ 5

21.22%

Others

Industry: -2.27% growth (YoY)

11.91%

KTAL
10.06% SCBLife
10.38%

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับต่ออายุ 138,438.42 ล้านบาท

MTL

Industry: -1.24% growth (YoY)

11.80%

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับรวม 189,380.48 ล้านบาท

IR CORNER
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุม คปภ. มีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการกากับดูแลและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งสามารถรับมือ กับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้บริบทการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล
ที่มารูปภาพ: envatomarket

หลักเกณฑ์
การกากับดูแล
และบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้บริษัทประกันภัยดาเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

กำหนด
บทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร
บริษัท

กำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง
ของกำรดำเนิน
โครงกำร

นโยบำย
กำรรักษำ
ควำมมั่นคง
ปลอดภัย

3
ที่มารูปภาพ: Posttoday

2

6

2
1

ที่มา: สานักงาน คปภ.

4
บริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กำรกำกับดูแล
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

5
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - สานักเลขาธิการองค์กร

กำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

กำรกำกับดูแล
กำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือภัยคุกคำม
ทำงไซเบอร์

8
ระบบกำรรำยงำน
เหตุกำรณ์ภัยคุกคำม
ทำงไซเบอร์

7
ที่มา: สานักงาน คปภ.

AWARDS & RECOGNITION

HIGHLIGHT PRODUCTS
เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 (Global)
โอกาสของการลงทุนในระดับสากล
ผ่านหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Multi Asset)

เบี้ยประกันภัยอยู่ครบ
เมื่อครบกาหนดสัญญา

มีโอกาสรับเงินปันผลพิเศษเมื่อครบสัญญา (ถ้ามี)

รางวัลเกียรติคณ
ุ บริษท
ั ประกันภัยดีเด่น ประจาปี 2560
รางวัลเกียรติยศบริษท
ั ประกันชีวติ ทีม
่ ีการบริหารงานดีเด่น

ต่อเนื่อง 3 ครั้ง (ปี 2551, 2554 และ 2558)
จากผลตอบแทนของดัชนี Citi Global Multi Asset Index รางวัลบริษัทประกันชีวต
ิ ทีม
่ กี ารบริหารงานดีเด่น อันดับ 1
ต่อเนื่อง 13 ปี (ประจาปี 2549 – 2561) จากสานักงาน คปภ.

ดูรายละเอียด

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์

คุ้มครองโรคร้ายต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น
คุ้มครอง 36 โรคร้ายแรง สูงสุด 100%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย

คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 100%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย
ไม่ใช่แค่กรณีโรคร้ายแรงเท่านั้น

รางวัล Life Insurance Company of the Year
(ปี 2557, 2560 และ 2561)

รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556
สาขา Corporate Social Responsibility
โดยนิตยสาร Asia Insurance Review

รับผลประโยชน์เพิ่ม 10%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย
เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน
หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ

ดูรายละเอียด
หมายเหตุ:
1. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
2. สาหรับสมัครทาประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น

คาเตือน ผู้ซื้อควรทาความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจทาประกั นภัยทุกครั้ง

ดูผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ

MTL HAPPENINGS

รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจาปี 2562
โดย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ “จรรยาบรรณดีเด่น“
หอการค้าไทย ประจาปี 2548 และ 2562

โดยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

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

นายสาระ ล่าซา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จากสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ในงานมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity
Awards) ประจาปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากพลตารวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการสานักงาน ป.ป.ช.
และพลเอกบุณยวัจน์ เครือ หงส์ กรรมการส านัก งาน ป.ป.ช. เป็นผู้ ม อบ โดยเมือ งไทยประกันชีว ิตถือ เป็น บริ ษัทแรก
ของธุรกิจประกันภัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ สานักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้า

มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความมัน
่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
ISO 27001:2013 ใบรับรองเลขที่ IND17.0416/U

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสาหรับบริษัทฯ เนื่องจากเป็น 1 ใน 7 องค์กรชั้นนา ที่ได้ รับรางวัลในครั้งนี้
โดยยึดมั่นว่าการดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
จะนามาซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

มาตรฐานการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

เมืองไทยประกันชีวิต ห่วงใยพร้อมเสริมความมั่นใจ มอบความคุ้มครอง
พิเศษเพิ่ มเติ ม COVID-19 ส าหรั บลูกค้ าทั ้งลู กค้าที ่ม ีกรมธรรม์ประกั น
รายบุคคล และประกันกลุ่ม กรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากไวรัส COVID-19
(อายุไม่เกิน 70 ปี)
- รับค่าชดเชยรายวัน เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
จานวน 1,000 บาท/วัน ไม่เกิน 30 วัน
- เสียชีวิตจากไวรัส COVID-19 ได้รับ 100,000 บาท
สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2563 คุ้มครอง
ถึง 15 สิงหาคม 2563
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รางวัล Superbrands 2549-61
จาก Superbrands Thailand

