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The Company for Forward Thinking People

Financial Highlight

Key information
วิสัยทัศน์

สินทรั พย์ รวม¹

“ มุง่ มัน่ เป็ นคู่คิดที่ลกู ค้ าวางใจ
ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้ องการ
ด้ วยการทางานที่มีลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลาง ”

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน²
468,853

หน่ วย: ล้ านบาท

426,922

362,328
296,030

449%
408%

พันธกิจ

398%

379%

เราคื อผู้นาการประกันชี วิ ตในระดับภูมิ ภาค ที่ มี ความแข็งแกร่ งทัง้ ทางด้ า น

การเงิ น การบริ การ และภาพลักษณ์ ภายใต้ หลักธรรมาภิ บาล และระบบ
การบริ หารความเสี่ยง ระดับมาตรฐานสากล
เราเข้ าใจความต้ องการและพฤติกรรมของลูกค้ าอย่างลึกซึ ้ง เพื่อส่งมอบสินค้ า

และบริ การที่เหมาะสมในการสร้ างความมัน่ คงทางการเงิน และเติมเต็ มชีวิต
ของลูกค้ าได้ อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต
เราให้ ความสาคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว พร้ อมทัง้ มุ่งมั่น ที่ จะส่ง มอบ

ความสุขแก่ลกู ค้ า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม
ประวัติความเป็ นมา: 6 เมษายน 2494 ก่อตังบริ
้ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต
1 ตุลาคม 2555 แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
สัดส่ วนผู้ถือหุ้น:
24.99%

บริ ษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด
เอจิเอิส อินชัวร์ รัน อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็นวี

75.00%

Q3/61

2558

2559

2560

จานวนสาขา: 173 สาขา (ไม่รวมสานักงานใหญ่)
จานวนสานักงานตัวแทน: 53 แห่ง (ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2561)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยาบาล (306), คลินิก (161)

Market Position
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวิต
จานวน 2,659.20 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 39.88% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 17.79%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 7,706.65 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 8.47% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.85%

Credit Ratings:

Rating

Outlook

Rating

Outlook

BBB+

Stable

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

-

-

(ณ วันที ่ 29 ต.ค.61)

(ณ วันที ่ 28 พ.ย. 61)

Q3/61

หมายเหตุ: 1. ข้ อมูลสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. การคานวณเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ดาเนินการตามหลักการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บต่ ออายุ
MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 5,047.45 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -3.01% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.99%

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นายสาระ ล่าซา

National

2560

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล่าซา

International

2559

1 – 31 ตุลาคม 2561

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ านบาท
0.01%

2558

MTL
17.79%
Others
37.37%
AIA
16.64%
TLI
SELIC
6.67% KTAL 14.38%
7.15%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
31.44%

SCBLife
6.39%
KTAL
9.04%

AIA
22.86%

MTL
15.85%
TLI
13.96%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 14,947.08 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 14.78% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บต่ ออายุ จานวน 33,673.32 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ -0.70% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จานวน 48,620.40 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 3.60% (YoY)
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย
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Market Position (Cont’d)

มกราคม – ตุลาคม 2561

ทาความรู้ จัก Market Conduct

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็ นจานวนเงิน 18,243.56 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.43%
Industry: 7.44% growth (YoY)
AIA
16.10%
Others
37.38%

TLI
13.35%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี
PLT
7.68%

KTAL
13.06%

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 146,721.34 ล้านบาท

MTL
12.43%

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก
เป็ นจานวนเงิน 8,783.12 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 11.37%
AIA
21.29%

Others
32.43%

ประกันชีวิต ถือเป็ นการให้ บริการทางการเงินรูปแบบหนึ่ง ดังนัน้
การให้ บ ริ การแก่ลูกค้ า อย่า งเป็ นธรรม หรื อ Market Conduct
จึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ ส านั ก งาน คปภ. ให้ ความส าคั ญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง
เพื่อให้ ผ้ เู อาประกันภัยเข้ าใจสิทธิ ได้ รับความคุ้มครอง และสามารถ
เลือกใช้ บ ริ การได้ ต รงกับ ความต้ องการของตนเอง รวมถึงกากั บ
ดู แ ล บริ ษั ทประกั น ภั ย ใ ห้ มี ก ารให้ บ ริ กา รอย่ า งเป็ น ธ รรม
ทังกระบวนการ
้
ได้ แก่
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ช่องทางการจาหน่าย
3. กระบวนการเสนอขายและการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง
4. การให้ บริการหลังการขาย
5. การจัดการข้ อร้ องเรียน / การชดใช้ สินไหมทดแทน
นอกจากนี ้ บริ ษัทประกันภัยต้ องมีระบบงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การ ดู แ ล ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ป ระ โยชน์
ของผู้เอาประกันภัยเป็ นสาคัญ

Industry: -8.52% growth (YoY)

TLI
16.26%
BLA
7.35%

KTAL
11.30%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

MTL
11.37%

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 77,269.67 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับต่ ออายุ
เป็ นจานวนเงิน 59,547.79 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.39%
AIA
22.28%

Others
28.55%

MTL
16.39%

SCBLife
9.10%
KTAL
10.10%

Industry: 3.46% growth (YoY)

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับต่ออายุ 363,233.37 ล้านบาท

TLI
13.58%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจานวนเงิน 77,791.35 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.25%
Industry: 4.57% growth (YoY)
AIA
20.50%

Others
31.44%

MTL
15.25%
SCBLife
8.35%
KTAL
10.95%

ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

TLI
13.51%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 509,954.73 ล้านบาท

ส านั ก งาน คปภ. จึ ง ได้ ปรั บ ปรุ ง ประกาศ เรื่ อ ง ก าหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารออก การเสนอขายกรมธรรม์ ประกั น ภั ย
ของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตัวแทนประกันชีวิต
นายหน้ าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 โดยจะเริ่ มมีผลใช้
บังคับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562
ทัง้ นี ้ การปรั บ ปรุ ง ประกาศ นอกจากต้ องการที่ จ ะใช้ เ ป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการก ากั บ ดู แ ลและส่ ง เสริ ม ให้ กระบวนการขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย เป็ นไป อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภา พยิ่ ง ขึ ้ น
และสอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั ยังต้ องการ
ให้ การกากับดูแลดาเนินการของบริษัทประกันภัย ตัวแทน-นายหน้ า
ประกันภัยให้ ส อดรับ กับ นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่ อง
การเสนอขายกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ โดยให้
ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพการขายกรมธรรม์ประกันภั ย
เพื่อให้ ประชาชนผู้บริโภคได้ รับประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ให้ ถกู เอารัด
เอาเปรียบจากการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
อย่า งไรก็ ดี ความส าเร็ จในเรื่ องนี ้ นอกจากจะต้ องอาศัย การ
ก ากั บ ดู แ ลที่ เ ข้ มแข็ ง แล้ ว ประชาชนต้ องมี ข้ อมูล ที่ เ พี ย งพอ
ประกอบการ ตัดสินใจ และสถาบันการเงินต้ องให้ ความสาคัญกับ
การปรับปรุงบริการอย่างจริงจัง
ที ่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, สานักงาน คปภ.
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Highlight Products

Awards & Recognition

โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ (8505)
รี ไทร์ อย่างสบายใจ
รับเงินบานาญปี ละ 20%(1) ตังแต่
้ ปีกรมธรรม์
ทีค่ รบอายุ 60 - 85 ปี รวมสูงสุด 520%(1)
ลดหย่อนได้
ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
ไม่ตรวจสุขภาพ
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(2)
(1) เป็ น % ของจานวนเงินเอาประกันภัย

ดูรายละเอียด

ณ วัน เริ่ มทาสัญญา

(2) ผู้ซื ้อต้ องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคาขอเอาประกันภัย

และการแถลงสุขภาพเป็ นปั จจัยหนึง่ ในการพิจารณารับประกันภัย
หรื อพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่ น ประจาปี 2560
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริ หารงานดีเด่ น
ต่อเนื่อง 3 ครัง้ (ปี 2551, 2554 และ 2558)

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่ น อันดับ 1
ต่อเนื่อง 12 ปี (ประจาปี 2549 – 2560)
จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบอีลิท เฮลท์
คุ้มครองทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอก
รับความคุ้มครอง สูงสุดถึง 100,000,000 บาท(1) ต่อปี
คุ้มครองหลากหลายความต้ องการด้ านสุขภาพ (2)
ค่า ตรวจสุข ภาพประจ าปี ค่ า ฉี ด วัค ซี น ค่ า รั ก ษา
ทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา การคลอดบุตร
รวมถึงแพทย์ทางเลือก
ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา
โดยสามารถเลือกพื ้นที่ความคุ้มครองได้ จาก 4 แห่ง
ดังนี ้ 1) ประเทศไทย 2) ทวีปเอเชีย เฉพาะ 29 ประเทศ
เท่านัน้ 3) ทัว่ โลกยกเว้ นสหรัฐอเมริ กาและเกาะเล็ก
รอบนอกของสหรัฐอเมริ กา 4) ทัว่ โลก

ดูรายละเอียด
(1)

กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 4

(2) กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 3 หรื อ 4

หมายเหตุ:
- สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบอีลิท เฮลท์ ต้ องซื ้อแนบท้ ายกรมธรรม์ใหม่เท่านัน้
- การพิจารณารับประกันภัยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ผลประโยชน์ เงื่อนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
- คาเตือน: ผู้ซื ้อควรทาความเข้ าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทาประกันภัยทุกครัง้

MTL Happenings

เมืองไทยประกันชีวิต

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

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

ดูผลิตภัณฑ์ อ่ ืนๆ

กลุ่มเมืองไทย

ถวายผ้ าพระกฐินพระราชทาน

3 พ.ย. 61: นายโพธิ พงษ์ ล่า ซ า ประธานกรรมการ เมื องไทย
ประกัน ชี วิ ต และเมื อ งไทยประกัน ภัย เป็ นประธานในพิ ธี ถ วาย
ผ้ าพระกฐิ นพระราชทานสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หัวฯ ประจาปี 2561
เพื่ อ การบูร ณะปฎิ สัง ขรณ์ พระอาราม ณ วัด พระธาตุหริ ภุญ ชัย
วรมหาวิหาร จ.ลาพูน โดยมีนางยุพา ล่าซา นายกฤษฎา ล่า ซา
นายสาระ-นางสลิล ล่าซา นายภูมิชาย ล่าซา นางปุณฑริ กา ใบเงิน
รวมถึ ง ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานของกลุ่ม เมื อ งไทยเข้ า ร่ ว มในพิ ธี
โอกาสนี ้ ผู้มีจิตศรัทธา บริ ษัทคู่ค้า ลูกค้ า ผู้บริ หารและพนักงาน
กลุม่ เมืองไทยฯ ได้ ร่วมทาบุญในโอกาสดังกล่าว

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

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ชูวิสัยทัศน์ การเป็ นองค์ กรแห่ งอนาคต
ใช้ เทคโนโลยีเร่ งขับเคลื่อนธุรกิจ
5 พ.ย. 61: นายสาระ ล่าซา กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร กล่าวว่า "เพื่ อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บ การรั บมื อ
กับโลกอนาคต ซึ่งปั จจัยแวดล้ อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
บริ ษัทฯ จึงได้ เตรี ยมความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี ให้ มี ความทัน สมัย
และสอดรับกับโลกยุคใหม่ ล่าสุดได้ ร่วมมือกับ 'ออราเคิล' ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ชัน้ น าด้ า นเทคโนโลยี ค ลาวด์ โ ซลูชั่น ที่ ทัน สมัยและใช้ ง านในระดับ
องค์ ก ร ที่ จ ะมาช่ ว ยสนับ สนุน ให้ บ ริ ษัท ฯ สามารถขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ
ได้ อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

รางวัล Superbrands 2549-60
จาก Superbrands Thailand
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