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%
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2558

2559

2560

จานวนสาขา: 173 สาขา (ไม่รวมสานักงานใหญ่)
จานวนสานักงานตัวแทน: 48 แห่ง (ณ วันที่ 12 มี.ค. 2562)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยาบาล (306), คลินิก (173)

Market Position
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต
จานวน 1,589.18 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 10.86% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.42%

MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 7,194.38 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -8.90% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.94%

Credit Ratings:

Rating

Outlook

Rating

Outlook

BBB+

Stable

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

-

-

(ณ วันที ่ 29 ต.ค.61)

AIA
18.60%

Others
35.30%

TLI
13.64%

MTL

KTAL
13.42%
9.50% SCBLife
9.54%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

AIA
20.92%

Others
34.16%

MTL
14.94%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

(ณ วันที ่ 28 พ.ย. 61)
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หมายเหตุ: 1. ข้ อมูลสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. การคานวณเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ดาเนินการตามหลักการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บต่ ออายุ
MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 5,605.20 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -13.39% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.44%

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นายสาระ ล่าซา

National

2560

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล่าซา

International

2559

1 – 31 มกราคม 2562

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ านบาท
0.01%

2558

SCBLife
7.54% KTAL
9.30%

TLI
13.14%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 11,844.54 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ -12.85% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บต่ ออายุ จานวน 36,305.99 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ -4.09% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จานวน 48,150.53 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ -6.40% (YoY)
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

ปรั บปรุ งกฎหมายแม่ บทว่ าด้ วยการประกันภัย
คุ้มครองสิทธิประชาชนเพิ่มขึน้

ส าหรั บ ร่ างแก้ ไขกฎหมายในกลุ่ มที่ 1 เป็ นกลุ่ ม
ที่ม่ ุ งเน้ นให้ ความคุ้ มครองประชาชนโดยตรง โดยได้ มี
การเพิ่ มบทบั ญ ญั ติ ก ารป้ องกั น และปราบปราม
เกี่ยวกับการฉ้ อฉลประกันภัย ปรั บปรุ งการกากับดูแล
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องตั ว แทน/นายหน้ าประกั น ภั ย
ให้ เข้ มงวดขึน้ รวมทัง้ ปรั บปรุ งมาตรการการลงโทษ
ให้ เหมาะสมยิ่งขึน้ เพื่อคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคที่เกี่ยวกั บ
ประกันภัย ดังนี ้
1) กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปราม
มาตรการเพื
่ อป้อองกั
นและปราบปราม
เกี่ยวกับการฉ้
ฉลประกั
นภัย

เกี่ยวกับการฉ้ อฉลประกันภัย

2) กาหนดบทบัญญั ติเพื่อรองรั บการใช้ วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในธุรกิจประกันภัย
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ ดาเนินการปรับปรุ ง
กฎหมายแม่บทว่าด้ วยการประกันภัย ทังในส่
้ วนของประกัน
ชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อแก้ ไขปั ญหาอันเกิดจากการบังคับ
ใช้ กฎหมายในปั จจุบนั โดยจะยกระดับมาตรฐานการกากับดูแล
ธุรกิ จประกันภัยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่ อให้ บริ ษัท
ประกันภัยมีการบริ หารจัดการที่ดี ปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีไว้
กับประชาชนได้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ตลอดจนกากับ ดูแ ล
ตัว แทนประกั น ภั ย และนายหน้ าประกั น ภั ย เพื่ อ ป้ องกั น
และปราบปรามการฉ้ อฉลประกันภัย อันจะเป็ นการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประชาชน
ทังนี
้ ้ ได้ แบ่งกลุม่ กฎหมายที่แก้ ไขเป็ น 3 กลุม่ เพื่อนาเสนอ
ร่างกฎหมาย ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ร่างกฎหมาย
ในกลุ่มที่ 1 ซึ่ง เป็ นกลุ่ม มุ่ง เน้ นให้ ความคุ้ม ครองประชาชน
โดยตรง ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ ประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) แล้ ว สาหรั บร่ างกฎหมาย กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็ น
กลุม่ บทบัญญัตเิ กี่ยวกับการเสริมเสถียรภาพและความมัน่ คง
ของบริ ษั ท และกลุ่ม ที่ 3 ซึ่ง เป็ นกลุ่ม บทบัญ ญั ติ เ กี่ ย วกับ
การส่ ง เสริ ม การควบโอนกิ จ การและความรั บ ผิ ด ชอบ
ของกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัท ขณะนี ้
อยู่ ร ะหว่ า งกระบวนการรั บ ฟั งความเห็ น จากภาคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้ อง ก่อนจะนาเสนอต่อกระทรวงการคลังต่อไป

3) แก้ ไขเพิ่ มเติ ม คุ ณ สมบั ติ แ ละลั กษณะ
ต้ องห้ ามของผู้ประเมินวินาศภัย
4) แก้ ไขเพิ่ มเติ ม คุ ณ สมบั ติ แ ละลั กษณะ
ต้ องห้ ามของตัวแทน/นายหน้ าประกันภัย
5) กาหนดหน้ าที่และความรั บผิดของนิติ บุคคล
ซึ่งได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันภัย
6) กาหนดให้ คณะกรรมการมี อานาจประกาศ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่ตัวแทน/นายหน้ าประกันภัยต้ องปฏิบัติตาม
และก าหนดบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การห้ าม
ตั ว แทน/นายหน้ าประกั น ภั ย กระท าการ
ตามที่กาหนด
7) แก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการตรวจสอบ
ปฏิบัตขิ องตัวแทน/นายหน้ าประกันภัย

8) แก้ ไขเพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ยวกั บ การสั่ งพั ก
และเพิกถอนใบอนุ ญาตรวมทัง้ การอุทธรณ์
คาสั่งพักใช้ และเพิกถอนใบอนุ ญาตตัวแทน/
นายหน้ าประกันภัย
9) แก้ ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษให้ สอดคล้ อง
กับการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ที ่มา: สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันชี วิตไทย
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Highlight Products

Awards & Recognition

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟฟิ่ ง 14/7
มีเงินจ่ายคืน
ทุกสิ ้นปี กรมธรรม์ รวมตลอดสัญญาสูงถึง 51% (1)
ผลประโยชน์ดี
เงินครบกาหนดสัญญา 135%(1)
คุ้มครองชีวิต
ตลอดอายุสญ
ั ญาสูงถึง 145% (1)

ดูรายละเอียด

(1) เป็ น % ของจานวนเงินเอาประกันภัย

ณ วันเริ่ มสัญญา

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

การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล PA Broken Bone
รับความคุ้มครอง
กรณีกระดูกแตกหัก หรื ออวัยวะภายในบาดเจ็บ
จากอุบตั เิ หตุด้วยเงินชดเชยสูงสุด 200,000 บาท(1)
รับความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั เิ หตุสงู สุดถึง 100,000บาท (1)
ไม่ต้องสารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit(2)

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

(1) สาหรั บ แผนความคุ้มครอง 4
(2) บัต ร

Easy PA Credit เพื่อใช้ แสดงตนในการเข้ ารั บการรั กษาพยาบาล
ในกรณี ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ ต่ อ โรงพยบาลคู่ สั ญ ญา โดยไม่ ต้ อง ส ารอง
ค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้ า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก

หมายเหตุ:
- การพิจารณารับประกันภัยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- สาหรับสมัครทาประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านัน้
- ผลประโยชน์ เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็ นไปตามที่ระบุไว้ 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
ประกาศผลรางวัล “Muang Thai Life Assurance
Hospital Awards 2018“

27 ก.พ. 62: นายสาระ ล่า ซา กรรมการผู้จัด การและประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริ ห าร เปิ ดเผยว่า บริ ษั ทฯ ได้ จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance
Hospital Awards 2018 ขึ น้ เป็ นปี ที่ 4 ซึ่ ง โครงการฯ ได้ ถู ก จั ด ขึ น้ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษั ทฯ และสถานพยาบาล
คู่สญ
ั ญา 467 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้ บริ การด้ านการคุ้มครอง
สุข ภาพ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ าได้ รั บ การบริ การที่ เ ป็ นเลิ ศ มี ม าตรฐาน แล ะเกิ ด
ความพึ ง พอใจสูง สุด เป็ นไปตามนโยบายหลัก ของบริ ษั ท ฯ ในการเป็ น
บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ชี วิ ต ที่ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ด้ า น น วั ต ก ร ร ม ( Innovation)
พร้ อมก้ าวเคี ยงคู่ไ ปกับลูกค้ าในทุกช่ว งของชีวิต (Life Stage) ผ่านนโยบาย

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

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

“MTL Everyday Life Partner.”

เมืองไทยประกันชีวิต
จัดกิจกรรม “วิ่งกระตุกหัวใจ

Challenge Run with MTL“

21 ก.พ. 62: นายสาระ ล่าซา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
พร้ อมคณะผู้ บริ หารและพนั ก งาน ร่ วมกั น จั ด กิ จ กรรม “วิ่ งกระตุ ก หั ว ใจ
Challenge Run With MTL” เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการ "วิ่ งกระตุ ก หั ว ใจ
เพื่ อ คนไทยทุ ก คน" รวมพลัง เหล่ า นั ก วิ่ ง ทั่ ว ประเทศสะสมระยะทางให้ ได้
10 ล้ านกิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนเป็ นเงินบริ จาค 10 ล้ านบาท ที่จัดขึ ้นโดยสภากาชาดไทย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก คื อ เพื่ อ หารายได้ ในการจั ด ซื อ้ เครื่ อ งกระตุ ก หั ว ใจ
ด้ วยไฟฟ้ าชนิดอัตโนมัติ หรื อ AED และส่งต่ออุปกรณ์ ดังกล่าวไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ
ทั่วประเทศ โดยงานดังกล่าว จัดขึ ้น ณ สวนสุขภาพ บมจ.เมือ งไทยประกันชี วิต
สานักงานใหญ่

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

รางวัล Superbrands 2549-60
จาก Superbrands Thailand
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