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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%

316%

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
22.14%

Others
31.01%

เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหม่

MTL
16.22%

KTAL
7.44%

เบี้ยประกันชีวิต
ต่ออายุ

กรรมการผู้จัดการ
ดร.สุธี โมกขะเวส

สานักงานผู้แทน

MTL เป็นอันดับที่ 4
•
•

TLI

FWD

10.12%

13.07%

ของธุรกิจประกันชีวิต
จำนวน 3,996.75 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 11.04%
AIA

Others

กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ

26.02%

25.32%

0.01%
24.99%

2562

1 – 31 ตุลาคม 2564

ของธุรกิจประกันชีวิต
• จำนวน 2,226.74 ล้ำนบำท
• ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 16.22%

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

MTL เป็นอันดับที่ 3
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จำนวน 6,223.49 ล้ำนบำท
• ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 12.46%

เบี้ยประกันชีวิต
รับรวม

KTAL
7.75 %

TLI
16.26%

FWD
12.19%

MTL
12.46%

อื่นอืๆ่นๆ

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

13,724.86

6.79%

เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ

36,211.00

3.50%

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม

49,935.86

4.39%

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

มกราคม – ตุลาคม 2564

MARKET POSITION
ประกันชีวิตรับปีแรก

ที่มำ: สมำคมประกันชีวิตไทย

AIA

AIA
22.27%

Others
31.18%

MTL เป็นอันดับที่ 3
•

FWD

•

TLI

MTL

10.45%

11.98%

22.31%

Others

จำนวน 9,109.88 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 11.98%

15.05%

KTAL
9.07%

ประกันชีวิตรับรำยใหม่

31.09%

•
FWD

•

Industry growth:
7.39% (YoY)

7.51%

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 76,027.80 ล้านบาท

จำนวน 20,519.74 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 14.99%

15.16%

KTAL

Industry growth:
-7.89% (YoY)

MTL เป็นอันดับที่ 3

TLI

MTL

8.94%

14.99%

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 136,895.61 ล้านบาท

ประกันชีวิตรับรวม

ประกันชีวิตรับต่ออำยุ
AIA

Others

25.78%

24.83%

MTL เป็นอันดับที่ 4
•
•

KTAL
8.45%

TLI
16.03%

MTL
11.27%

FWD
13.64%

AIA

Others

จำนวน 39,685.67 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 11.27%
Industry growth:
0.72% (YoY)

MTL เป็นอันดับที่ 4
•
•

KTAL

FWD

8.19%

14.06%
MTL
12.31%

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ 352,260.67 ล้านบาท

24.81%

26.58%

TLI
14.05%

จำนวน 60,205.41 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 12.31%
Industry growth:
2.50% (YoY)

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 489,156.28 ล้านบาท

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

IR CORNER

ที่มำ: สำนักงำน คปภ.

คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2021 ระดมความคิดเห็นภาคธุรกิจประกันภัย
มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงำน คปภ.) ได้จัดกำรประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกั นภัย
ประจำปี 2564 (CEO Insurance Forum 2021) ภำยใต้ Theme ของกำรประชุมคือ “Navigating the Future of Thai Insurance to cope
with COVID-19 and New Emerging Risks” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ
ด้ำนนำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั ง
ได้กล่ำวปำฐกถำพิเศษเรื่อง “ระบบประกันภัยกับการขับเคลื่ อน
การฟื้นตัวและรองรับความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและสังคม”
โดยเน้นย้ำให้สำนักงำน คปภ. และภำคธุรกิจประกันภัย บูรณำกำร
ร่วมมือเพื่อผลักดันให้กำรประกันภัยเข้ำไปมีบทบำทใน 3 ประเด็น
ที่สำคัญ คือ
1. กำรส่งเสริมให้กำรประกันภัยเข้ำมำช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม
2. กำรปรับตัวด้ำนดิจิทัล
3. ยกระดับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชน ควบคู่กับ
กำรสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยแก่ประชำชน

2

ในส่วนของ ดร.สุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำร คปภ. ได้กล่ำวบรรยำยพิเศษเรื่อง
“แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยยุคใหม่” โดยฉำยภำพทิศทำงนโยบำย
ของส ำนั ก งำน คปภ. ที ่ข ับ เคลื่ อนธุ รกิ จประกั นภั ยในปี 2564 ซึ ่ง เป็ น ปีท ี่ มี
ควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่ง ทั้งสภำพเศรษฐกิจ และกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสัง คม
จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อีกทั้ง เป็นปีแรกที่ขับเคลื่อนและพัฒนำธุรกิจ
ประกันภัย ภำยใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
ภำยใต้ว ิส ัย ทัศ น์ “ระบบประกั นภัย ไทย มีค วำมมั่ นคง ยั่ งยืน และแข่ งขั น ได้
ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภำครัฐ ภำคเอกชน
และประชำชนเข้ำถึงกำรประกันภัยและใช้ประโยชน์ในกำรรองรับควำมเสี่ยง”
พร้อมทิ้งท้ำยด้วย หลัก 4 ประการ Hack the Future เพื่อก้ำวผ่ำนสถำนกำรณ์
ที่ท้ำทำยของภำคธุรกิจประกันภัย ดังนี้
1. น ำเทรนด์มำกกว่ำตำมเทรนด์ ผลักดันกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ ย น
model กำรประกอบธุรกิจ และปรับตัวให้เร็วกว่ำ
2. เทคโนโลยีก้ำวไกล ก้ำวทัน Digital Disruption และกำรนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มำใช้ในธุรกิจ
3. คิดให้สุด ไม่หยุดลงมือทำ ต้องคิดแบบ forward Looking และทำจนกว่ำ
จะสำเร็จ
4. เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกำส “COVID-19 = Opportunity” กำรเรียนรู้และปรับตัว
เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เรำอยู่เหนือควำมเปลี่ยนแปลง

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - สำนักเลขำธิกำรองค์กร

HIGHLIGHT PRODUCTS

ดูผลิตภัณฑ์อื่นๆ

AWARD & RECOGNITION

โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์
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

ความคุ้มครองสุขภาพ
อีลิท เฮลท์ (Elite Health)

15 ปี
บริษัทฯ จะรับรองกำรจ่ำยเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำปัจจุบัน
ของจำนวนเงินบำนำญที่ยังไม่ได้จ่ำยจนครบ 15 ปี (ตำมวิธีกำรคำนวณ
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

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.

คุ้มครองตอบโจทย์
คุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลทั้ง OPD* และ IPD
หำกแอดมิทโรงพยำบำลก็จ่ำยตำมจริง

คุ้มครองครอบคลุม
ฟอกไต โรคเบำหวำน โรคหัวใจ รักษำโรคมะเร็งแบบเคมีบำบัด
และ แบบ Targeted Therapy

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

คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ
อำยุ 80 ปี ก็ซื้อได้ ดูแลถึงอำยุ 99 ปี
* กรณีเลือกควำมคุ้มครองแผน 2, 3 หรือ 4
พื้นที่ควำมคุ้มครอง (เบี้ยประกันภัยจะแตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที)่
สำมำรถเลือกควำมคุ้มครองได้ 1 พื้นที่ ตำมที่บริษัทฯ กำหนด

หมำยเหตุ:
- กำรพิจำรณำรับประกันภัยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- สำหรับสมัครทำประกันภัยผ่ำนช่องทำงตัวแทนประกันชีวิตเท่ำนั้น
- สัญญำเพิ่มเติมกำรประกันภัยสุขภำพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ำยกรมธรรม์ใหม่เท่ำนั้น
- ควำมคุ้มครองของสัญญำเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลำเอำประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญำเพิ่มเติมนี้แนบท้ำย
คำเตื อ น: ผู้ ซื้ อ ควรทำควำมเข้ ำ ใจในรำยละเอี ย ดควำมคุ้ ม ครอง เงื่ อ นไข และข้ อ ยกเว้ น ก่ อ นตั ด สิ น ใจทำประกั น ภั ย

MTL HAPPENINGS
เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัล
“Product of the Year Awards 2021”
ต่อเนื่องปีที่ 2
1. รำงวัลกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภำพระดับพรีเมี่ยม
จำกผลิตภัณฑ์ “Elite Health”
2. รำงวัลกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภำพเหมำจ่ำย
จำกผลิตภัณฑ์ “D Health”

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

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

จัดโดยนิตยสำร BUSINESS+
ร่วมกับวิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล
“สุดยอดแบรนด์แห่งปี”
ต่อเนื่องปีที่ 16

มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสรนเทศ
ISO 27001:2013 ใบรับรองเลขที่ IND17.0416/U

จำกงำน Superbrands Thailand 2021
จัดโดย Superbrands Thailand

คุณสาระ ล่าซา คว้ารางวัล
“Best Life Insurance CEO
Sara Lamsam Thailand 2021”
จำกงำน International Finance Awards 2021
จัดโดย International Finance Magazine
ประเทศอังกฤษ
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ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - สำนักเลขำธิกำรองค์กร

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

รางวัล Superbrands 2549 - 2563
โดย Superbrands Thailand

