KEY INFORMATION

FINANCIAL HIGHLIGHTS
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน²

สินทรัพย์รวม¹

วิสัยทัศน์

531,166

“มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ
ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
ด้วยการทางานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

(หน่วย: ล้านบาท)

520,548

479,622
426,922

398%

386%
324%

318%

พันธกิจ
•

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

•

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

ประวัติความเป็นมา
6 เมษายน 2494

ก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด

1 ตุลาคม 2555

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด

ทุนจดทะเบียน

1,000 ล้านบาท

2561

หมายเหตุ:

2562

2560

Q1/63

2561

2562

Q1/63

1. ข้อมูลสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. การคานวณเงินกองทุนของบริษัทฯ ดาเนินการตามหลักการดารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (RBC)

MARKET POSITION
เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหม่

1 – 30 มิถุนายน 2563
SCBLife

MTL เป็นอันดับที่ 3
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จานวน 2,219.52 ล้านบาท
• ส่วนแบ่งทางการตลาด 15.36%

18.27%
Others
30.27%
AIA
17.27%
KTAL
7.37%

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
0.01%
24.99%

2560

บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด

เบี้ยประกันชีวิต
ต่ออายุ

MTL เป็นอันดับที่ 3
•
•

ของธุรกิจประกันชีวิต
จานวน 5,364.16 ล้านบาท
ส่วนแบ่งทางการตลาด 14.09%

เอจิเอิส อินชัวร์รัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี

TLI

MTL

11.46%

15.36%

เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่
AIA
22.58%
Others
28.33%

อื่นๆ

เบี้ยประกันชีวิต
รับรวม

75.00%

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล่าซา

MTL เป็นอันดับที่ 3
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จานวน 7,583.69 ล้านบาท
• ส่วนแบ่งทางการตลาด 14.44%

กรรมการผู้จด
ั การและประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร: นายสาระ ล่าซา

International
National

Rating

Outlook

A-

Negative

BBB+

Stable

AAA (tha)

Negative

(ณ วันที่ 8 พ.ค. 63)
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-

-

SCBLife

MTL

9.99%

14.44%

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต
จานวน (ล้านบาท)

อัตราการเติบโต (YoY)

เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่

14,451.78

-23.39%

เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ

38,061.55

3.85%

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม

52,513.33

-5.40%

Credit Ratings:
Outlook

9.13%

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Rating

TLI
15.53%

KTAL

(ณ วันที่ 15 เม.ย. 63)

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย
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MARKET POSITION

มกราคม - มิถุนายน 2563
ประกันชีวิตรับรายใหม่

AIA

•

Others
SCBLife
15.26%
KTAL

•

12.87%

MTL

เป็นจานวนเงิน 9,612.26 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.61%

Others

•

31.12%
SCBLife

KTAL
8.57%

12.61%

•

16.44%

MTL
7.87%

ประกันชีวิตรับปีแรก

MTL เป็นอันดับที่ 5

20.80%

Industry: -9.27% growth (YoY)

TLI

8.20%

AIA

MTL เป็นอันดับที่ 4

17.30%

33.76%

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย

เป็นจานวนเงิน 3,903.93 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 7.87%
Industry: 1.81% growth (YoY)

TLI
15.20%

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับรายใหม่ 76,216.36 ล้านบาท

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับปีแรก 49,579.66 ล้านบาท

ประกันชีวิตรับต่ออายุ

ประกันชีวิตรับรวม

MTL เป็นอันดับที่ 3

AIA
24.76%

•

Others
29.05%

•
TLI

SCBLife

15.01%

8.21%
KTAL

MTL

10.42%

12.55%

เป็นจานวนเงิน 26,330.76 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.55%
Industry: -0.89% growth (YoY)

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับต่ออายุ 209,726.09 ล้านบาท

•

Others
30.30%

•
TLI
14.44%

KTAL
9.83%

มาตรฐานการกากับดูแล
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสานักงาน คปภ.

MTL เป็นอันดับที่ 3

AIA
22.77%

SCBLife

MTL

10.09%

12.57%

เป็นจานวนเงิน 35,943.02 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.57%
Industry: -3.27% growth (YoY)

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับรวม 285,942.46 ล้านบาท

IR CORNER

ประวัติสุขภาพ

ข้อมูลการศึกษา
ประวัติอาชญากรรม

ข้อมูลที่ประชาชนจะได้รับ

ในการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ด้านประกันภัย

ฐานะการเงิน
ลายพิมพ์นิ้วมือ
ประวัติการทางาน

อื่นๆ เช่น เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ

ส่วนแรก ในฐานะผู้เก็บรวบรวมและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สานักงาน คปภ. มีหน้าที่สาคัญในการจัดให้มีมาตรการรักษา
ความมั ่ น คงปลอดภั ย ที ่ เ หมาะสมเพื ่ อ ป้ อ งกั น การสู ญหาย การเข้ าถึ ง การใช้ การเปลี ่ ย นแปลงแก้ ไข หรื อ เปิ ดเผยข้ อ มู ล
ส่วนบุ คคล โดยปราศจากอ านาจหรื อ โดยมิ ชอบ รวมทั ้ งจั ดให้ ม ี ร ะบบการตรวจสอบเพื ่ อ ด าเนิ นการลบหรื อ ท าลายข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจาเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม

ส่วนที่สอง ส านักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ ประกันภัย ที่ต้องก ากับดูแลภาคธุรกิจประกันภัยปฏิบัติ
ให้ สอดคล้องกั บบทบั ญญัติ ในกฎหมาย โดยค านึ งถึงความคล่อ งตั วในการประกอบธุร กิจประกั นภัย ก็อ าจต้อ งมี การหารื อ
ภาคธุรกิ จประกั นภัยและส านั กงานคณะกรรมการคุ ้ มครองข้ อมูลส่ วนบุ คคลในฐานะผู ้ ก ากับ ดู แลกฎหมายคุ ้ มครอง ข้ อมู ล
ส่วนบุคคล เพื่อ ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชั ดเจนส าหรับ
ภาคธุรกิจประกันภัย ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะต่อไป เช่น วิธีการขอความยิ นยอม
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลสุขภาพของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
ที่มา: สานักงาน คปภ.
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HIGHLIGHT PRODUCTS

ดูผลิตภัณฑ์อื่นๆ

AWARDS & RECOGNITION

เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่
สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่”
ได้ด้วย “เงินก้อนเล็ก”(1)

ส่งต่อทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเจตนารมณ์ที่ต้องการ โดยสามารถระบุชื่อ
ผู้รับประโยชน์และสัดส่วนผลประโยชน์ได้ชัดเจน

สุขภาพดี

ความคุ้มครองสุขภาพ
ดี เฮลท์ (D Health)

มีส่วนลด(2)

ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประกันภัย
สุขภาพดีกว่ามาตรฐาน เช่น ไม่สูบบุหรี่
คอเลสเตอรอลไม่สูง เป็นต้น(1)(3)

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจาปี 2560
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น
ต่อเนื่อง 3 ครั้ง (ปี 2551, 2554 และ 2558)
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1
ต่อเนื่อง 13 ปี (ประจาปี 2549 – 2561) จากสานักงาน คปภ.

หมายเหตุ: (1)ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง
(2)กรณีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจสุขภาพและมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยฯ ในอัตราพิเศษ (Preferred)
(3)กรณีที่ตรวจสุขภาพและมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน

เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์!
ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
ค่าตรวจ ค่ายา ค่าผ่าตัด ระหว่างพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลผู้ปว่ ยใน เหมาจ่าย
สูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด
ครั้งหนึ่ง ไม่จากัดจานวนครั้งต่อปี

เก็ทง่าย ดูแลกันยาวๆ
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

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

เก็ทง่าย ไหวแค่ไหน ก็เลือกจ่ายแค่นั้น
หมายเหตุ:
1. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
2. สาหรับสมัครทาประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น

ด้วยการเลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือ เลือกกาหนด
ความรับผิดส่วนแรกเพื่อลดค่าเบีย้ ประกันให้ถูกลง
* สาหรับแผนความคุ้มครอง 2

คาเตือน ผู้ซื้อควรทาความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจทาประกั นภัยทุกครั้ง

MTL HAPPENINGS
เมืองไทยประกันชีวต
ิ
ร่วมมหกรรมการเงินโคราช
ครั้งที่ 14
นายสาระ ล่าซา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี นายอภินันท์ เผื อกผ่อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาล
นครราชสีมา ในโอกาสให้เกียรติเยี่ยมชมบูธเมืองไทยประกันชีวิต ใน “งานมหกรรม
การเงินโคราช ครั้งที่ 14 Money Expo 2020” ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้ า
เดอะมอลล์ โคราช

เมืองไทยประกันชีวต
ิ
รับรางวัล “Education
Achievement Awards”
ปี 2020
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นายสาระ ล ่า ซ า กรรมการผู้ จ ัด การ
และประธานเจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห าร รั บ รางวั ล
“Education Achievement Awards” ประจาปี
2020 ต่ อ เนื ่ อ งเป็ น ปี ท ี ่ 2 จากนายสุ ร พล
ทองทู ล ทรั พ ย์ ผู ้ แ ทนประจ าประเทศไทย
ของสถาบัน Limra Loma สะท้อนให้เห็นถึง
ความโดดเด่นของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลากรในการพัฒนาวิชาชีพ
ให้ เ ชี่ ย วชาญตามมาตฐานสากล เพื่อ สร้า ง
ความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้
อย่ า งมั ่ น คงและยั ่ ง ยื น รวมถึ ง การสร้ า ง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรที่ครบวงจร
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - สานักเลขาธิการองค์กร

รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจาปี 2562
โดย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
รางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น“
หอการค้าไทย ประจาปี 2548 และ 2562
โดยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

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

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

มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640
ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

รางวัล Superbrands 2549-61
จาก Superbrands Thailand

