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
ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ านบาท

24.99%

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

75.00%

2559

2560

อื่นๆ

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นายสาระ ล่าซา
จานวนสาขา: 173 สาขา (ไม่รวมสานักงานใหญ่)
จานวนสานักงานตัวแทน: 53 แห่ง (ณ วันที่ 10 ม.ค. 2562)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยาบาล (307), คลินิก (161)

2560

Q3/61

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

Market Position
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต
จานวน 2,197.72 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 4.49% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.96%

MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 8,510.07 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -4.44% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.20%

Credit Ratings:

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ
Rating

Outlook

Rating

Outlook

BBB+

Stable

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

-

-

(ณ วันที ่ 29 ต.ค.61)

2559

Others
31.75%

SCBLife
19.92%

AIA
15.18%
KTAL
6.53% TLI
12.66%

MTL
13.96%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
27.51%

AIA
23.71%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

National

2558

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บต่ ออายุ
MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 6,312.35 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -7.20% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 17.16%

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล่าซา

International

Q3/61

1 – 30 พฤศจิกายน 2561

สัดส่ วนผู้ถือหุ้น:
0.01%

2558

(ณ วันที ่ 28 พ.ย. 61)

MTL
KTAL
16.20%
9.71%
SCBLife
TLI
10.01% 12.86%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 15,739.97 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 4.86% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บต่ ออายุ จานวน 36,786.99 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ -1.07% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จานวน 52,526.97 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 0.64% (YoY)
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ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

Market Position (Cont’d)

มกราคม – พฤศจิกายน 2561

นโยบายการกากับดูแลอุตสาหกรรม
ประกันภัยของสานักงาน คปภ.ในปี 2562

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็ นจานวนเงิน 20,441.28 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.58%
Industry: 7.18% growth (YoY)
AIA
16.01%
Others
37.90%

TLI
13.28%
MTL
12.58%

SCBLife KTAL
7.80% 12.43%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 162,461.31 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

(1) พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ มีความเข้ มแข็งมัน่ คง

เป็ นจานวนเงิน 9,636.47 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 11.38%
AIA
21.39%

Others
32.68%

(2) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ธุรกิจประกันภัยมีบทบาท สร้ างเสริ ม
ความเข้ มแข็ง มัน่ คงให้ กบั ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
Industry: -9.52% growth (YoY)

TLI
16.28%
BLA
7.00% KTAL
11.27%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

MTL
11.38%

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 84,681.34 ล้านบาท

เป็ นจานวนเงิน 65,860.13 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.46%
AIA
22.75%

SCBLife
8.80%
KTAL
10.19%

MTL
16.46%

Industry: 3.03% growth (YoY)

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับต่ออายุ 400,020.38 ล้านบาท

TLI
13.52%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจานวนเงิน 86,301.41 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.34%
Industry: 4.19% growth (YoY)
AIA
20.80%

Others
31.07%

MTL
15.34%
SCBLife
8.51%

KTAL
10.83%

ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

TLI
13.45%

(3) คุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ ได้ รับ
ความเป็ นธรรมจากการประกันภัยโดยจะขับ เคลื่อนผ่านกลยุท ธ์
5 ด้ าน ดังนี ้
กลยุทธ์ ท่ ี 1: ส่งเสริ มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย แบบใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด และเสริ มสร้ างความน่าเชื่อถือและ
เสถียรภาพให้ ระบบประกันภัยของประเทศ
กลยุ ท ธ์ ที่ 2: พัฒนามาตรฐานการปฏิ บัติ งานและระบบงานของ
สานักงาน คปภ. ให้ มีความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
จัดการภายในองค์กร

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับต่ ออายุ

Others
28.28%

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุทธิพล ทวีชยั การ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการก ากับ และส่ง เสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ได้ ประกาศนโยบายการกากับดูแลอุตสาหกรรม
ประกันภัยในปี 2562 ที่ม่งุ เน้ นการเสริ มสร้ างความเชื่อมั่น ให้ กับ
ประชาชน ด้ วยการพัฒนาศักยภาพอุต สาหกรรมให้ มีมาตรฐาน
ก้ า วทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของนวัต กรรมประกั น ภัย โดยให้
ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้บริ โภคและเสริ มสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจด้ านการประกันภัยเชิงรุ ก เพื่อให้ ประชาชนได้ รับประโยชน์
จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่ และสามารถนาระบบประกันภัย
มาช่ว ยในการบริ ห ารความเสี่ยงต่า งๆ ตามนโยบายของรั ฐบาล
ผ่าน 3 พันธกิจที่สาคัญ คือ

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 562,481.69 ล้านบาท

กลยุ ท ธ์ ที่ 3: สร้ างและขยายเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รและส่ ง เสริ ม
ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อเพิ่มอัตราการเติบ โตและสภาพ
คล่องของภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ ท่ ี 4:.พัฒนาระบบการกากับและตรวจสอบด้ านเสถียรภาพ
แบบสมดุ ล และให้ ค าแนะน ากั บ ภาคธุ ร กิ จ ในด้ าน Digital
Disruption รวมทัง้ ให้ ค วามส าคั ญ ในการดู แ ลเรื่ อ ง Market
Conduct และการคุ้ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ป ระชาชนด้ า นการ
ประกันภัย
กลยุทธ์ ท่ ี 5:พัฒนาศักยภาพด้ านเทคโนโลยีและฐานข้ อมูล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ ส่วน
เสียทุกภาคส่วน
สานักงาน คปภ.คาดเศรษฐกิจปี หน้ ายังขยายตัวดีต่อเนื่ อง ทัง้ ภาค
การค้ าการลงทุน โดยคาดว่า ณ สิ ้นปี 2562 อุตสาหกรรมประกันภัย
ทัง้ ระบบจะมีเบี ย้ ประกันภัยรวมทัง้ ปี ประมาณ 9.04 แสนล้ านบาท
เติบโตร้ อยละ 4.9-5.9 ประมาณการเบี ้ยประกันชีวิตจานวน 6.64 แสน
ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 5-6 และประมาณการเบีย้ ประกันวินาศภัย
จานวน 2.40 แสนล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 4.7-5.7
ที ่มา: สานักงาน คปภ.
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Highlight Products

Awards & Recognition

โครงการเมืองไทย สมาร์ ท โพรเทคชั่น 99/20
คุ้มครองยาวนาน
คุ้มครองชีวิต 100%(1) นานถึง 99 ปี ชาระเบี ้ยเพียง 20 ปี
ใช้ สทิ ธิหกั ลดหย่อนภาษี ได้
ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่ น ประจาปี 2560
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริ หารงานดีเด่ น

การตรวจสุขภาพ
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด
ดูรายละเอียด

ต่อเนื่อง 3 ครัง้ (ปี 2551, 2554 และ 2558)

(1) 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่ มสัญญา หรื อมูลค่า เวนคืน

ณ
ขณะนั ้น หรื อเบี ้ยประกันภัยสะสมที่ชาระมาแล้ ว (แล้ วแต่จานวนใดสูงกว่า)

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

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์ เฟค แคร์
คุ้มครองโรคร้ าย ครอบคลุมตังแต่
้ ระยะเริ่ มต้ น
มากถึง 36 โรคร้ ายแรง รวมสูงสุดถึง 100%*
รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ทังจากเจ็
้
บป่ วยและอุบตั เิ หตุ รวมสูงสุดถึง 100%*
รับผลประโยชน์เพิ่มเติม**
ดูรายละเอียด

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

*เป็ น % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่ มสัญญา
** รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หาก
- เจ็บป่ วยด้ วยโรคแทรกซ้ อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10%
- ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10%

หมายเหตุ:
- สัญญาเพิ่มเติมต้ องซื ้อแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัย
- การพิจารณารับประกันภัยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ผลประโยชน์ เงื่อนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
- คาเตือน: ผู้ซื ้อควรทาความเข้ าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทาประกันภัยทุกครัง้

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

ดูผลิตภัณฑ์ อ่ ืนๆ

MTL Happenings

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

เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิต

ผนึก Shopee นาร่ องบุกตลาดอีคอมเมิร์ซ
4 ธ.ค. 61: คุณสาระ ล่าซา กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต จ ากั ด
(มหาชน) ร่วมกับ มร.เทอเรนซ์ แพง ประธานฝ่ ายปฎิบตั ิการ
Shopee ผู้น าแพลทฟอร์ มอี คอมเมิ ร์ซในเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ และไต้ หวัน เปิ ดประสบการณ์ใหม่ให้ แก่ธุรกิจประกัน
ชีวิตในประเทศไทย ด้ วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ
ด้ านประกันชี วิ ตบนตลาด อี คอมเมิ ร์ ซเป็ นรายแรก ผ่ าน
แอปพลิ เ คชั น Shopee ภายใต้ ชื่ อ ร้ านค้ า “ Muang
Thai Life Official” ซึ่ งเป็ นการขยายช่ อง ท างการ
เข้ าถึ งลูกค้ า (Touch Points) ให้ ครอบคลุมและเหมาะ
กับไลฟ์ สไตล์ในยุคดิจิทลั มากยิ่งขึ ้น

มอบความสุขและรอยยิม้ ส่ งท้ ายปี
ร่ วมจัด “เมืองไทยเชียงใหม่ มาราธอน 2018”
23 ธ.ค. 61: นายศุภชัย เอี่ ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชี ย งใหม่ ร่ ว มปล่ อ ยตั ว นั ก กี ฬา “เมื อ งไทยเชี ยงใหม่
มาราธอน 2018 (ครัง้ ที่ 13) Smile@Chiang Mai จังหวัด
เชียงใหม่ ” ซึ่งบริ ษัท เมืองไทยประกันชี วิต จากัด (มหาชน)
ร่ วมสนับสนุนและส่งต่อสุขภาพดี สาหรั บประชาชนในพื น้ ที่
ภาคเหนื อ โดยมี คุ ณสาระ ล่ าซ า กรรมการผู้ จั ดการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร ร่ วมกิ จกรรมด้ วย โดยกิ จกรรม
ดังกล่าวมีผ้ ใู ห้ ความสนใจรวมประมาณ 11,000 คน ในจานวน
นี ้เป็ นนักวิ่งชาวต่างชาติเกือบ 3,000 คน จาก 54 ชาติ รายได้
จากการจัดงานหลังหักค่าใช้ จ่าย ส่วนหนึ่งจะถูกนาไปบริ จาค
ให้ แก่หน่วยงานอันเป็ นสาธารณกุศล การแพทย์-การศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้ อมในจังหวัดเชียงใหม่

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

รางวัล Superbrands 2549-60
จาก Superbrands Thailand
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