KEY INFORMATION

FINANCIAL HIGHLIGHTS

วิสัยทัศน์

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน²

สินทรัพย์รวม¹

“มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ
ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
ด้วยการทางานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

531,166

479,622

536,275

(หน่วย: ล้านบาท)
398%

426,922

386%
324%

311%

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

หมายเหตุ:

2561

2562

Q2/63

2560

2561

2562

Q2/63

1. ข้อมูลสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. การคานวณเงินกองทุนของบริษัทฯ ดาเนินการตามหลักการดารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (RBC)

MARKET POSITION
เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหม่

1 – 31 สิงหาคม 2563

MTL เป็นอันดับที่ 3
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จานวน 1,949.25 ล้านบาท
• ส่วนแบ่งทางการตลาด 14.03%

SCBLife
16.06%
Others
31.06%

0.01%

บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด

เบี้ยประกันชีวิต
ต่ออายุ

MTL เป็นอันดับที่ 3

11.01%

14.03%

12.68%

ของธุรกิจประกันชีวิต
• จานวน 3,841.72 ล้านบาท
• ส่วนแบ่งทางการตลาด 11.20%

AIA
23.91%

เบี้ยประกันชีวิต
รับรวม

75.00%

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล่าซา

MTL เป็นอันดับที่ 3
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จานวน 5,790.97 ล้านบาท
• ส่วนแบ่งทางการตลาด 12.01%

กรรมการผู้จด
ั การและประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร: นายสาระ ล่าซา

International
National

Rating

Outlook

A-

Negative

BBB+

Stable

AAA (tha)

Negative

(ณ วันที่ 8 พ.ค. 63)

1

-

-

เบี้ยประกันชีวิต
รับรวม

TLI
15.30%

KTAL
8.34%

SCBLife

MTL

9.03%

12.01%

จานวน (ล้านบาท)

อัตราการเติบโต (YoY)

เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่

13,897.48

-9.39%

เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ

34,301.44

1.54%

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม

48,198.92

-1.88%

Credit Ratings:
Outlook

Others
31.41%

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต

สานักงานผู้แทน: กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Rating

15.16%

MTL
BLA

เอจิเอิส อินชัวร์รัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี
อื่นๆ

AIA

เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหม่

TLI

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
24.99%

2560

(ณ วันที่ 15 เม.ย. 63)

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - สานักเลขาธิการองค์กร

มกราคม - สิงหาคม 2563

MARKET POSITION

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย

ประกันชีวิตรับรายใหม่
AIA

•

Others
34.04%

AIA

MTL เป็นอันดับที่ 3

16.86%

SCBLife
15.24%

•

MTL เป็นอันดับที่ 4

19.99%

เป็นจานวนเงิน 13,285.39 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.12%

ประกันชีวิตรับปีแรก

เป็นจานวนเงิน 5,495.48 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 8.29%

•

Others
32.56%
SCBLife

•

15.88%
KTAL

KTAL

MTL

7.87%

Industry: -10.43%
growth (YoY)

13.12%

TLI
12.87%

8.19%

MTL
8.29%

Industry: 0.77%
growth (YoY)

TLI
15.09%

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับรายใหม่ 101,290.13 ล้านบาท

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับปีแรก 66,261.44 ล้านบาท

ประกันชีวิตรับต่ออายุ

ประกันชีวิตรับรวม

AIA
25.49%
Others

MTL เป็นอันดับที่ 3
•
•

29.17%

SCBLife

TLI

7.66%

15.32%
KTAL
10.06%

MTL
12.30%

MTL เป็นอันดับที่ 3

AIA

เป็นจานวนเงิน 33,977.78 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.30%

23.18%

เป็นจานวนเงิน 47,263.17 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.52%

•

Others

•

30.47%
TLI

Industry: -0.57%
growth (YoY)

14.67%

KTAL
9.47%

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับต่ออายุ 276,229.41 ล้านบาท

SCBLife

MTL

9.69%

12.52%

Industry: -3.42%
growth (YoY)

ธุรกิจประกันชีวต
ิ มีเบีย้ ประกันชีวต
ิ รับรวม 377,519.54 ล้านบาท

IR CORNER

ที่มา: สานักงาน คปภ.

แนวทางการศึกษาวิจัยและแผนการดาเนินงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพด้วยการประกันภัย
(หน่วย: ล้านบาท)
29,408.06

ไตรมาสแรกปี 2563

จากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
ในทุ ก มิ ต ิ ส่ ง ผลท าให้ เ บี ้ ย ประกั น ภั ย
สุขภาพมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2562

91,459.37

2561

82,735.87
2561

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ศึกษากฏหมาย

วิเคราะห์ปัญหา

2

พระราชบัญญัติประกันภัยสุขภาพ
(ภาคสมัครใจ)

รวบรวมข้อมูล

เป็นการเสริมระบบประกันสุขภาพภาคบังคับของรัฐ

ข้อเสนอแนะ





ระบบประกันภัยสุขภาพแห่งชาติ
ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - สานักเลขาธิการองค์กร

2562

ไตรมาสแรกปี 2563

บทบาทหน้าที่หลัก


คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องประชาชน
ให้ได้รับความเป็นธรรม



ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนมากขึ้น ทาให้
ภาครั ฐ มี ภ าระค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรั ก ษา
พยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

HIGHLIGHT PRODUCTS

ดูผลิตภัณฑ์อื่นๆ

AWARDS & RECOGNITION

โครงการเมืองไทย 101 พลัส
โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน (Upside gain)
ผ่านดัชนี Citi Global Multi Asset USD VT
5 Series 3 Index

การันตีผลประโยชน์
การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา และมั่นใจได้ว่าเบี้ยประกัน
ที่จ่ายไม่สูญหาย

ลดหย่อนภาษีได้
ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สูงสุด 100,000 บาท
หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์
(D Health)

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจาปี 2560
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น
ต่อเนื่อง 4 ครั้ง (ปี 2551, 2554, 2558 และ 2562)
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1
ต่อเนื่อง 14 ปี (ประจาปี 2549 – 2562) จากสานักงาน คปภ.

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

เมืองไทยประกันชีวิต
เพิ่มกองทุนใหม่ “K-GINCOME-A(A)” ชนิดสะสมมูลค่าจาก บลจ. กสิกรไทย ขยายทางเลือกเพิ่มเติมให้กับ
ลูกค้ายูนิตลิงค์ที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีโอกาสรับรายได้สม่าเสมอและไม่ต้องคอยจับจังหวะการลงทุน

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

K-GINCOME-A(A)
กองทุนเดียวจบ ครบทุกสินทรัพย์?

เป็นกองทุนที่กระจายการลงทุนในหลากหลาย
สินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตั๋วเงิน ตราสารหนี้ หุ้นกู้
หุ้นปันผล และกองอสังหาริมทรัพย์

K-GINCOME-A(A)
แบบสะสมมูลค่าเป็นอย่างไร?

สาหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง
เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว

K-GINCOME เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ 5 ปีขน
้ึ ไป
และรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

รางวัล Brand of the Year 2558 - 2559
หมวดธุรกิจ “ประกันชีวิต” โดย World Branding Forum

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

เมืองไทยประกันชีวิต
เปิดตัว mOnePlus

mOnePlus เป็นการรวมประกัน
ชี ว ิ ต และการลงทุ น ในกองทุ น
รวมเข้ าไว้ ด้ วยกั น เหมาะกับผู ้ ที่
ก าลั ง มอง หาเครื ่ อ ง มื อ ทาง
การเงินเพื่อเก็บออมระยะยาว
ตลอดจนต้องการความคุ้มครองชีวิต
พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ยืดหยุ่น

3

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

พลัส ความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว
พลัส ความคุ้มครองชีวิต
พลัส โอกาสได้รับผลตอบแทน
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - สานักเลขาธิการองค์กร

รางวัล Superbrands 2549 - 2561
จาก Superbrands Thailand

