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FINANCIAL HIGHLIGHTS
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน²

สินทรัพย์รวม¹

วิสัยทัศน์

(หน่วย: ล้ำนบำท)

“มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้ำวำงใจ
ผ่ำนนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกควำมต้องกำร
ด้วยกำรทำงำนที่มีลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง”

479,622

531,166

556,402

2562

2563

385%

588,459

321%

324%

315%

พันธกิจ
•

เรำคือผู้นำกำรประกันชีวิตในระดับภูมิภำคที่มีควำมแข็งแกร่ง
ทั้งทำงด้ำนกำรเงิน กำรบริกำรและภำพลักษณ์ ภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
มำตรฐำนสำกล

•

เรำเข้ำใจควำมต้องกำรและพฤติกรรมของลูกค้ำอย่ำงลึกซึ้ง
เพื่อส่งมอบสินค้ำ และบริกำรที่เหมำะสมในกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และเติมเต็มชีวิตของลูกค้ำได้
อย่ำงสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต

•

2561

ประธานกรรมการ

ก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
6 เม.ย. 2494

นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ

แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด
1 ต.ค. 2555

เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหม่

2563

Q3/64

MTL เป็นอันดับที่ 2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

AIA
24.31%

Others
32.50%

เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหม่
MTL
15.25%

SELIC

เบี้ยประกันชีวิต
ต่ออายุ

กรรมการผู้จัดการ
ดร.สุธี โมกขะเวส

สานักงานผู้แทน

MTL เป็นอันดับที่ 3
•
•

7.67%

TLI
8.36%

ของธุรกิจประกันชีวิต
จำนวน 4,895.83 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 13.04%

FWD
11.91%

AIA

Others

กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ

24.68%

27.96%

0.01%
24.99%

2562

1 – 30 กันยายน 2564

ของธุรกิจประกันชีวิต
• จำนวน 2,319.49 ล้ำนบำท
• ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 15.25%

สำระ ล่ำซำ

ทุนจดทะเบียน
1,000 ล้ำนบำท

2561

MARKET POSITION

เรำให้ควำมสำคัญกับควำมยัง่ ยืนในระยะยำวพร้อมทัง้ มุ่งมัน
่
ที่จะส่งมอบควำมสุขแก่ลกู ค้ำ พนักงำน พันธมิตรทำงธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น และสังคม

ประวัติความเป็นมา

Q3/64

หมำยเหตุ: 1 ข้อมูลสินทรัพย์ผ่ำนกำรสอบทำนแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
2 กำรคำนวณเงินกองทุนของบริษัทฯ ดำเนินกำรตำมหลักกำรดำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง (RBC)

เบี้ยประกันชีวิต
รับรวม

บริบริ
ษัท
กรุ๊ป๊ปโฮลดิ
โฮลดิ
ษัทเมื
เมือองไทย
งไทย กรุ
้ง จ้งำกัจดำกัด
เอจิเอจิ
เอิเอิสสอิอินนชัชัววร์ร์รรันันอิอินเตอร์
นเตอร์
่นแนล
เนชัเ่นนชั
แนล
เอ็นวี เอ็นวี
อื่นอืๆ่นๆ

MTL เป็นอันดับที่ 2
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จำนวน 7,215.33 ล้ำนบำท
• ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 13.68%

KTAL

เบี้ยประกันชีวิต
รับรวม

MTL
13.68%

7.36 %
FWD
12.60%

TLI
13.72%

หมำยเหตุ: ข้อมูลเบี้ยประกันภัยข้ำงต้นของบริษัท FWD (ภำยใต้นิติบุคคลใหม่) มำจำกกำรควบรวมระหว่ำงบริษัท SCB LIFE
และบริษัท FWD โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป

75.00%

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต

CREDIT RATING
International
National

Rating

Outlook

Rating

Outlook

A-

Stable

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

(ณ วันที่ 9 เม.ย. 64)

1

-

-

จานวน (ล้านบาท)

อัตราการเติบโต (YoY)

เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่

15,211.04

14.08%

เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ

37,542.27

-2.56%

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม

52,753.30

1.72%

(ณ วันที่ 12 ต.ค. 64)
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ที่มำ: สมำคมประกันชีวิตไทย

มกราคม – กันยายน 2564

MARKET POSITION
ประกันชีวิตรับปีแรก

ที่มำ: สมำคมประกันชีวิตไทย

AIA

AIA
22.63%

Others
31.22%

MTL เป็นอันดับที่ 3
•

FWD

•

TLI

MTL

10.28%

11.48%

22.34%

Others

จำนวน 7,734.47 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 11.48%

15.23%

KTAL
9.17%

ประกันชีวิตรับรำยใหม่

31.08%

•
FWD

•

Industry growth:
7.42% (YoY)

7.52%

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 67,401.62 ล้านบาท

จำนวน 18,293 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 14.86%

15.40%

KTAL

Industry growth:
-9.61% (YoY)

MTL เป็นอันดับที่ 3

TLI

MTL

8.81%

14.86%

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 123,132.24 ล้านบาท

ประกันชีวิตรับรวม

ประกันชีวิตรับต่ออำยุ
AIA

Others

25.58%

25.03%

MTL เป็นอันดับที่ 4
•
•

KTAL
8.52%

TLI
15.74%

MTL
11.29%

FWD
13.84%

AIA
Others

จำนวน 35,688.92 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 11.29%
Industry growth:
0.41% (YoY)

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ 316,049.66 ล้านบาท

24.67%

26.71%

MTL เป็นอันดับที่ 4
•
•

KTAL

FWD

8.24%

14.28%
MTL
12.29%

TLI
13.79%

จำนวน 53,981.92 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 12.29%
Industry growth:
2.28% (YoY)

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 439,181.91 ล้านบาท

หมำยเหตุ: ข้อมูลเบี้ยประกันภัยข้ำงต้นของบริษัท FWD (ภำยใต้นิติบุคคลใหม่) มำจำกกำรควบรวมระหว่ำงบริษัท SCBLIFE และบริษัท FWD โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป

IR CORNER

ที่มำ: สำนักงำน คปภ.

คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย เปิดตัว Super APP ปลดล็อคประกันภัยไทย ไร้ขีดจากัดเพื่อประชาชน
เชื่อมทุกบริการผ่านปลายนิ้ว ง่าย ครบ จบในแอปเดียว
โครงกำร OIC Gateway เป็นกำรพัฒนำแพลตฟอร์มกลำง หรือตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงสำนักงำน คปภ. และภำคธุรกิจประกันภัย รวมถึ ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นกำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนประกันภัยแบบ Real-Time ในรูปแบบ Application Programming Interface (API) เข้ำ
ด้วยกัน ผ่ำนศูนย์ข้อมูลของสำนักงำน คปภ. ที่มีมำตรฐำนควำมมั่นคงและปลอดภัยสำรสนเทศในระดับสูง โดยออกแบบและดำเนินกำรสอดคล้อง กับข้อ
กฎหมำยต่ำง ๆ อำทิ พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เป็นต้น
สำหรับโครงกำร OIC Gateway สำมำรถต่อยอดและ
ให้บริกำรได้ในหลำยมิติ
โดยในระยะที่ 1 ของโครงกำร จะมุ่ง เน้นกำรให้บริกำร
แก่ ป ระชำชนทั ่ ว ไปเป็ น อั น ดั บ แรก ซึ ่ ง จะให้ บ ริ ก ำร
“กรมธรรม์ของฉัน หรือ My Policy” และบริกำรเสริมอื่น ๆ
บน LINE Official Account คปภ. รอบรู้ (@OICConnect)
อำทิ บริกำรสืบค้นข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท
ประกั น ภั ย ทั ่ ว ประเทศ บริ ก ำ รตรวจสอบสถำนะ
ใบอนุญ ำตตัว แทนประกัน ภั ยและนำยหน้ำ ประกั นภั ย
บริ ก ำรตรวจสอบต ำแหน่ ง ที ่ ต ั ้ ง ส ำนั ก งำน คปภ .
ทั ้ ง ส่ ว นกลำงและส่ ว นภู ม ิ ภ ำค และบริ ก ำรตรวจสอบ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่บริษัทประกันภัย เป็นต้น
ในระยะที ่ 2 อยู ่ ร ะหว่ ำ งขยำยขอบเขตกำรให้ บ ริ ก ำร
เพิ ่ ม เติ ม ด้ ว ยกำรพั ฒ นำระบบให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล แก่
ภำคธุรกิจ และยกระดับกำรป้องกันและคุ้มครองข้อมู ล
ส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้ำนประกันภัยควบคู่
ไปกับควำมปลอดภัยในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เอำประกันภัย

ซึ่ง OIC Gateway ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลำยด้ำน ทั้งต่อ
ประชำชนและบริษัทประกันภัย โดยบูรณำกำรควำมร่วมมื อ
กับภำคธุรกิจประกันภัยในกำรออกแบบและพัฒนำระบบ
OIC Gateway เพื่อให้ท ำหน้ำที่เสมือนทำงด่วนเชื่ อมโยง
ข้ อ มู ล ระหว่ ำ งส ำนั ก งำน คปภ. และบริ ษ ั ท ประกั น ภั ย
รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกข้ อ มู ลจำกแหล่ ง ต่ ำ ง ๆ ในมิ ต ิ ท ี ่ หลำกหลำยมำกขึ ้ น
และได้เชื่อมต่อระบบ OIC Gateway เข้ำกับ “คปภ. รอบรู้
(@OICConnect)” บน LINE Official Account ที่มีอยู่แล้ว
เพื่อพัฒนำเป็น Super Application ด้ำนประกันภัย ช่วยลด
ควำมยุ่งยำกในกำรตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
ของผู ้ เ อำประกั น ภั ย จึ ง เป็ น ที ่ ม ำของกำรให้ บ ริ ก ำร
“กรมธรรม์ของฉัน หรือ My Policy” สำหรับให้ประชำชน
สำมำรถตรวจสอบข้ อ มู ลกรมธรรม์ ประกั น ภั ย ที ่ ต นเอง
ถือครองทั้งหมดทุกบริษัท ครบ จบ ในที่เดียว และยั งเป็น
กำรเพิ ่ ม ช่ อ งทำงให้ ป ระชำชนคนไทยสำมำรถเข้ ำ ถึ ง
ข้อมูลด้ำนประกันภัยได้ง่ำยและสะดวกยิ่งขึ้น ตอบโจทย์
ผู้เอำประกันภัยในยุค Digital Lifestyle
2
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HIGHLIGHT PRODUCTS
โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์

ดูผลิตภัณฑ์อื่นๆ

AWARD & RECOGNITION

รับเงินบานาญสูงสุด 520%(1)
รับบำนำญปีละ 20%(1) จนถึงอำยุ 85 ปี

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุดถึง 300,000 บำท(2)

การันตีการจ่ายเงินบานาญขั้นต่า 15 ปี
หำกเสียชีวิตในช่วงรับบำนำญ(3)
(1) %ของจำนวนเงินเอำประกันภัย

ณ วันเริ่มสัญญำ
(2) โดยใช้สิทธิลดหย่อนภำษีได้เท่ำที่จ่ำยเป็นเบี้ยประกันภัย
(3)ถ้ำผู้เอำประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนำญครบ 15 ปี
บริษ ัท ฯ จะรั บรองกำรจ่ ำยเงิ นเป็ น จ ำนวนเดี ย ว ซึ ่ง เท่ ำกั บมูล ค่ ำ ปั จจุ บั นของ
จำนวนเงินบำนำญที่ยังไม่ได้จ่ำยจนครบ 15 ปี
(ตำมวิธีกำรคำนวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ความคุ้มครองสุขภาพ
ดี เฮลท์ (D Health)

รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจาปี 2563
รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจาปี 2560
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น
ต่อเนื่อง 4 ครั้ง (ปี 2551, 2554, 2558 และ 2556)
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1
ต่อเนื่อง 15 ปี (ประจำปี 2549 – 2563)
จำก สำนักงำน คปภ.

คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ
อำยุ 80 ปี ก็ซื้อได้ ดูแลยำว ๆ ถึง 99 ปี

คุ้มครองเต็มแม็กซ์
เหมำจ่ำยในวงเงินเดียว สูงสุด 5 ล้ำนบำท*
นอนห้องเดี่ยวมำตรฐำนได้ทุกโรงพยำบำล

เลือกปรับแผนได้ตรงใจ
เมื่อถึงวัยเกษียณ ให้สิทธิ์เลือกปรับลดควำมรับผิดส่วนแรก
(Deductible)รับควำมคุม
้ ครองเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องแถลง
สุขภำพ ใหม่

หมำยเหตุ:
- สัญญำเพิ่มเติมกำรประกันภัยสุขภำพแบบ ดี เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ำยกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ * กรณีเลือกแผนควำมคุ้มครอง 500,000 บำท
- ควำมคุ้มครองของสัญญำเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลำเอำประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยเป็นวงเงินต่อกำรรักษำแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
ที่สัญญำเพิ่มเติมนี้แนบท้ำย
- กำรพิจำรณำรับประกันภัยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- สำหรับสมัครทำประกันภัยผ่ำนช่องทำงตัวแทนประกันชีวต
ิ เท่ำนั้น
คำเตื อ น: ผู้ ซื้ อ ควรทำควำมเข้ ำใจในรำยละเอี ยดควำมคุ้ มครองและเงื่ อนไขก่ อ นตั ด สิ น ใจทำประกั น ภัย ทุ กครั้ง

รางวัล Life Insurance Company of the Year
(ปี 2557, 2560 และ 2561)
รางวัล Asia Insurance Industry Award ปี 2556
สำขำ Corporate Social Responsibility
โดย นิตยสำร Asia Insurance Review

MTL HAPPENINGS
รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจาปี 2562
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ
รางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น”
หอการค้าไทย ประจาปี 2548 และ 2562
โดย หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

เมืองไทยประกันชีวิต เข้ารับ 3 รางวัล ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
(Prime Minister’s Insurance Awards) ประจาปี 2564
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รำงวัลบริษท
ั ประกันภัยเกียรติยศสูงสุด
(Hall of Fame) ประจำปี 2563

รำงวัลบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ทีม
่ กี ำรส่งเสริม
กรมธรรม์ประกันภัยเพือ่ ประชำชนดีเด่น
ประจำปี 2563
ได้รับต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

รำงวัลบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ทีส
่ ร้ำงสรรค์
นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น
ประจำปี 2563

รางวัล Brand of the Year 2558 - 2559
หมวดธุรกิจประกันชีวิต โดย World Branding Forum

มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสรนเทศ
ISO 27001:2013 ใบรับรองเลขที่ IND17.0416/U

มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640
ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO 9001:2015 ใบรับรองเลขที่ TH98/1709

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล
Thailand Digital Transformation Awards 2021
นำยสำระ ล่ำซำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รับรำงวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021
ประเภท Operations ดีเด่น จำกโครงกำร “Digital Face to Face” กำรซือ้ ประกันผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
จัดโดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
และนิตยสำร Business+ ในเครือบริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)
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ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - สำนักเลขำธิกำรองค์กร

รางวัล Superbrands 2549 - 2563
โดย Superbrands Thailand

