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 5 ก.พ. 2562)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยาบาล (307), คลินิก (161)

Market Position
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต
จานวน 2,331.65 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 3.36% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.99%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 8,165.50 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -3.28% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.58%

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 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 5,833.85 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -5.71% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.43%

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นายสาระ ล่าซา

National

2560

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล่าซา

International

2559

1 – 31 ธันวาคม 2561

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ านบาท
0.01%

2558

Others
35.26%

AIA
20.33%

TLI
16.85%
SCBLife
MTL
7.04% KTAL 12.99%
7.53%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

AIA
26.38%

Others
29.10%

AZAY
6.22%
KTAL
9.40%

MTL
12.58%

TLI
16.32%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 17,953.69 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 10.46% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บต่ ออายุ จานวน 46,951.64 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 2.89% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จานวน 64,905.33 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 4.88% (YoY)
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย
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Market Position (Cont’d)

มกราคม – ธันวาคม 2561

การไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทด้ านการประกันภัย

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็ นจานวนเงิน 22,772.93 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.62%
Industry: 7.50% growth (YoY)
AIA
16.10%
Others
37.63%

TLI
13.35%

SCBLife
7.73%

MTL
13.06%

KTAL
12.43%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 180,415.01 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก
เป็ นจานวนเงิน 10,596.18 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 11.07%
AIA
21.92%

Others
34.20%

Industry: -7.21% growth (YoY)

TLI
16.57%
SCBLife
5.09% MTL
11.07%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

KTAL
11.15%

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 95,684.29 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับต่ ออายุ
เป็ นจานวนเงิน 71,693.98 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.04%

สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จ
ประกั น ภั ย (คปภ.) ให้ ความส าคัญ ในเรื่ อ งการคุ้ม ครองสิ ท ธิ
และประโยชน์ ต่า งๆ ที่ ป ระชาชนพึ่ง ได้ รับ จากการท าประกั น ภัย
โดยเร่ งปรั บ ปรุ งกระบวนการแก้ ไขปั ญหาเรื่ อง ร้ องเรี ยน
ด้ านการประกันภัยให้ เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ ส านัก งาน คปภ. ได้ มี การเปิ ดศูน ย์ ไ กล่เ กลี่ ย ข้ อพิ พ าท
ด้ านประกั น ภั ย ตั ง้ แต่ วั น ที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น
“ศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทด้ า นการประกันภัยแห่ง แรกในภูมิภาค
อาเซียน”
และล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุทธิ พล ทวีชัยการ
เลขาธิ การสานักงาน คปภ. ได้ เป็ นประธานเปิ ดโครงการสัมมนา
ผู้ ไกล่ เ กลี่ ย และผู้ ปฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยได้ มี ก ารน าเสนอ
ผลการไกล่เกลี่ยและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ย และนาเสนอเทคนิค
และวิธีการในการไกล่เกลี่ยที่นาไปสู่ผลสาเร็ จในการยุ ติข้อพิพาท
ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ไกล่เกลี่ยและพนักงานที่เกี่ ยวข้ อง โดยได้ มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น ปั ญหา
ข้ อพิพาทด้ านการประกันภัยออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ประเด็ น ข้ อ พิ พาทเกี่ ย วกับ ค่า ขาดประโยชน์ จ ากการ
ใช้ รถและค่าเสื่อมราคา
กลุม่ ที่ 2 ประเด็นข้ อพิพาทเกี่ยวกับการประกันชีวิต
กลุม่ ที่ 3 ประเด็ น ข้ อ พิ พาทเกี่ ย วกับ ความเสี ย หายต่อ ร่ า งกาย
และอนามัย
กลุม่ ที่ 4 ประเด็นข้ อพิพาทเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน
กลุม่ ที่ 5 ประเด็ น ข้ อ พิ พ าทอื่ น ๆ ที่ น่ า สนใจ เช่น ประกัน แบบ
Universal Life/Unit Link

AIA
23.37%

Others
28.34%

MTL
16.04%

SCBLife
8.27%
KTAL
10.18%

Industry: 3.01% growth (YoY)

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับต่ออายุ 446,972.02 ล้านบาท

TLI
13.80%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจานวนเงิน 94,466.91 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.06%
Industry: 4.26% growth (YoY)
AIA
21.38%

Others
31.02%

MTL
15.06%

SCBLife
8.11%
KTAL
10.68%

ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

TLI
13.75%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

โดยมีข้อสรุปปั ญหาและอุปสรรคที่ผ้ ไู กล่เกลี่ยพบ ดังนี ้
1) ผู้เอาประกัน ภัย ผู้รับ ประโยชน์ หรื อผู้ที่ ได้ รับ ความเสียหาย
ที่มาร้ องเรี ยนยังมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความคุ้มครอง
ตามสัญ ญาประกัน ภัยไม่เพียงพอ และยังไม่เข้ า ใจเกี่ ย วกับ
บทบาทหน้ าที่ ข องผู้ ไกล่ เ กลี่ ย ในกระบวนการไกล่ เ กลี่ ย
ข้ อพิพาท
2) บริ ษั ท ส่ ง ผู้ แทนที่ ไ ม่ มี อ านาจในการตั ด สิ น ใจมาเข้ าร่ ว ม
การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท และ
3) ผู้ไกล่เกลี่ยมีองค์ค วามรู้ เกี่ ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ป ระกันภัยใหม่ๆ
ยังไม่เพียงพอ
จากข้ อสรุ ปข้ างต้ น สานักงาน คปภ.
จะได้ น าไปปรั บ ปรุ งและพัฒนาเพื่ อให้
กระบวนการไกล่เกลี่ย มีป ระสิ ท ธิ ภาพ
ยิ่งขึ ้นต่อไป

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 627,387.02 ล้านบาท
ที ่มา: สานักงาน คปภ.
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Highlight Products

Awards & Recognition

โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ ตลอดชีพ 90/7
ทา 1 ได้ ถึง 2
รวมหลักประกันตลอดชีพกับ
การรับทรัพย์เข้ าด้ วยกัน
จ่ายเบี ้ยสัน้
จ่ายเพียง 7 ปี แต่ค้ มุ ครองยาวนาน
มีเงินจ่ายคืน
รับต่อเนื่องไปตลอดอายุสญ
ั ญา

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

ดูรายละเอียด

โครงการ เอ็กซ์ ตร้ าแคร์ พลัส สาหรับผู้มีอายุ 18-70 ปี
คุ้มครองทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกค่าห้ องสูงสุด
8,000 บาทต่อวัน (1)
ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์
ความคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาทต่อการเข้ าพัก
รักษาตัวครัง้ ใดครัง้ หนึง่ (2)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย
เบี ้ยเริ่ มต้ น 285 บาทต่อเดือน(3)

(ปี 2557, 2560 และ 2561)

รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556
สาขา Corporate Social Responsibility
โดยนิตยสาร Asia Insurance Review

(1) สาหรั บ แผน 6

ดูรายละเอียด

(2) สาหรั บ แผน 5,6 โดยมีความรั บผิดส่วนแรก 40,000 บาท
(3) ผู้เอาประกันอายุ 18-20 ปี

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

หมายเหตุ:
- สาหรับการซื ้อโครงการ เอ็กซ์ตร้ าแคร์ พลัส ทุกแผนความคุ้มครอง แนบท้ ายกรมธรรม์ประกันชีวิต เมืองไทย
สมาร์ท โพรเทคชัน่ 99/20 หรือโครงการเมืองไทยรับทรัพย์ ตลอดชีพ 90/7
- การพิจารณารับประกันภัยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- สาหรับสมัครทาประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านัน้
- ผลประโยชน์ เงื่อนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
- คาเตือน: ผู้ซื ้อควรทาความเข้ าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทาประกันภัยทุกครัง้

MTL Happenings

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

ดูผลิตภัณฑ์ อ่ ืนๆ

เมืองไทยประกันชีวิต

เปิ ดแผนปี 2562 ชูกลยุทธ์ “MTL Everyday Life Partner”
28 ม.ค. 62: นายสาระ ล่าซา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ า ที่

เมืองไทยประกันชีวิต

รางวัล Life Insurance Company of the Year

บริ หาร บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรื อ MTL เปิ ดเผยว่า
สาหรั บการดาเนิ นงานในปี 2562 บริ ษั ทฯ ตัง้ เป้าหมายในการเป็ นบริ ษั ท
ประกันชีวิตที่มีความ โดดเด่นด้ านนวัตกรรม (Innovation) พร้ อมก้ าวเคียงคู่
ไปกับลูกค้ าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ผ่านนโยบาย “MTL Everyday
Life Partner” เดิ น หน้ า ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารรู ป แบบใหม่ ผ่ า น
นวัตกรรม และแนวคิดแบบ Outside In ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้ องการ
ในรู ปแบบที่มีความเฉพาะตัว (Segment of One) และเหมาะกับไลฟ์ สไตล์
ของลูกค้ ามากยิ่งขึ ้น โดยมุ่งเน้ นการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิ ตควบการลงทุน
และมุ่งเน้ นการปลดล็อคข้ อจากัดในการทาประกันชีวิตและสุขภาพ (Health
Revolution) ที่ ม อบความคุ้ม ครองและสร้ างความอุ่นใจที่ม ากขึ ้น ทั ง้ ในแง่
ของการเพิ่มเติมสวัสดิการที่ลกู ค้ ามีอยู่แล้ ว หรื อการดูแลในเรื่ องของค่าใช้ จ่าย
ด้ านการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมมากขึ ้น

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

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

คว้ ารางวัล “Best Life Insurance Company
Thailand 2018” ต่ อเนื่องเป็ นปี ที่ 2
30 ม.ค. 62: บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โดย ดร.สุธี โมกขะเวส

รองกรรมการผู้ จั ด การอาวุ โ ส รั บ รางวั ล Best Life Insurance Company –
Thailand 2018 จากการประกวด International Finance Awards 2018 จั ด
โดยนิตยสาร International Finance เป็ นรางวัลที่มอบให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต
ในภูมิภาคเอเชีย ที่มีพฒ
ั นาการทางธุรกิจอย่างยอดเยี่ยมและถือเป็ นอีกหนึ่งรางวัล
ที่ ก ารั น ตี ค วามส าเร็ จ ในด้ านการบริ ห ารงานและความก้ าวหน้ าทางธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะระบบการจัดการทางการเงินที่ครอบคลุมการบริ หารความเสี่ยงของการ
ประกันชีวิตได้ ทั่วทั ้งองค์กร รวมถึงความโดดเด่นในด้ านองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ
ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านบริ การแก่ลกู ค้ า และด้ านหลักธรรมาภิบาล

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

รางวัล Superbrands 2549-60
จาก Superbrands Thailand

Find MTL on
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

