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: 48 แห่ง (ณ วันที่ 2 เม.ย. 2562)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยาบาล (306), คลินิก (173)

Market Position
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต
จานวน 1,260.98 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -18.88% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 11.71%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

สานักงานผู้แทน: กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

MTL เป็ น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 6,685.92 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -17.97% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.44%

Credit Ratings:

Rating

Outlook

Rating

Outlook

A-

Stable

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

-

-

(ณ วันที ่ 01 เม.ย. 62)

(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 5,424.94 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -18.81% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.27%

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นายสาระ ล่าซา

National

2560

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล่าซา

International

2559

1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ านบาท
0.01%

2558

AIA
18.65%
Others
36.39%
TLI
16.92%
MTL
KTAL
7.84% SCBLife 11.71%
8.49%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
28.84%

AIA
23.60%

MTL
14.44%

SCBLife
9.25%
KTAL
9.40%

TLI
14.25%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 10,768.41 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ -27.44% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บต่ ออายุ จานวน 35,530.36 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ -0.24% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จานวน 46,298.76 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ -8.24% (YoY)
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

Market Position (Cont’d)

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
MTL อันดับที่ 3 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็ นจานวนเงิน 2,850.16 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.60%
Industry: -20.46% growth (YoY)
AIA
18.63%
Others
35.82%
TLI
15.20%

KTAL
SCBLife
8.71%

MTL
12.60%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 22,614.21 ล้านบาท

9.04%

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก
เป็ นจานวนเงิน 1,663.99 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 11.77%
AIA
21.74%

Others
31.75%

Industry: -8.11% growth (YoY)

TLI
14.79%
SCBLife
8.43% KTAL
9.52%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

MTL
11.77%

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 14,133.92 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับต่ ออายุ
เป็ นจานวนเงิน 11,030.14 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.48%
AIA
22.73%

Others
28.34%

MTL
15.48%

SCBLife
8.24%
KTAL
9.77%

Industry: -3.03% growth (YoY)

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับต่ออายุ 71,239.52 ล้านบาท

TLI
13.32%

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจานวนเงิน 13,880.30 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.79%
Industry: -7.90% growth (YoY)
AIA
21.38%

Others
31.02%

MTL
14.79%

SCBLife
8.11%
KTAL
10.68%

TLI
13.75%

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 93,853.73 ล้านบาท

คปภ. เปิ ดเวที CEO Insurance Forum 2019
ดร.สุทธิพล ทวีชยั การ เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิ ดเผยว่าการประชุมผู้บ ริ หาร
ระดั บ สู ง ด้ านการประกั น ภั ย ได้ มี ก ารจั ด ต่ อ เนื่ อ งมาเป็ นปี ที่ 4
ณ ห้ อ งประชุม คริ ส ตัล ชั น้ 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็ อ ก
กรุ ง เทพฯ ในปี นีไ้ ด้ ก าหนด Theme ของการประชุม คือ “ยกระดับ
ประกันสุขภาพสู่อนาคตที่ยงั่ ยืน ” ซึ่งในปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง “ทิศทาง
และนโยบายในการส่งเสริ มอุตสาหกรรมประกันภัย ประจาปี 2562”
โดยได้ ฉายภาพทิศทางนโยบายของสานักงาน คปภ. ด้ วยการนาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นตั ว ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการ ผ่านแนวคิด 7 ส. ประกอบด้ วย
ส. แรก คือ ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการกากับและส่ง เสริ ม
ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย อาทิ ขยายขอบเขต Insurance Regulatory
Sandbox พั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล กลางด้ านการประกั น ภั ย
(Insurance Bureau System : IBS) จั ด ท าฐานข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ
การฉ้ อฉลประกั น ภั ย (Fraud Database) พั ฒ นา Application
“Me Claim” และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ด้ านประกันภัย (Insured Right Protection Management System)
ส. 2 คื อ ส่ ง เสริ ม การลงทุน และขยายธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศ เช่ น
ปรับปรุ งประกาศลงทุนเพื่อสร้ างโอกาสสาหรับธุรกิจประกัน ภัยไทย
จัดทาแผนงาน ASEAN Micro Insurance Product
ส. 3 คือ ส่งเสริ มให้ อุตสาหกรรมประกันภัยมีเสถียรภาพ ได้ รั บความ
เชื่อมัน่ จากประชาชน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบขอรับความเห็ นชอบ
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF)
ส. 4 คือ ส่งเสริ มและเตรี ยมความพร้ อมให้ ธุรกิจประกันภัยพร้ อมรับ
กติ ก าสากล ด้ ว ยการบัง คับ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาประกันภัย (IFRS) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในปี 2565
และดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อแนะนาจากการประเมิน FSAP
ส. 5 คื อ ส่ ง เสริ มการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย แบบใหม่ ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่รองรับสังคมผู้สงู อายุ
ส. 6 คือ ส่ งเสริ ม โครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านกฎหมาย โดยเริ่ ม จากการ
ผลักดันกระบวนการออกกฎหมาย ได้ แก่ ร่ างกฎหมายแม่บทกลุ่มที่ 2
และการศึกษาแนวทางการจัดทากฎหมายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพเพื่อ
ยกระดับการประกันสุขภาพให้ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน
ส. สุดท้ าย คือ สุขภาพ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่สานักงาน คปภ. มีความมุ่งมั่น
ที่จะผลักดันเป็ นอย่างมากเพื่อยกระดับการประกันสุขภาพของไทย
สู่อนาคตที่ยงั่ ยืน โดยกาหนดเป็ น 5 มิติ กล่าวคือ
มิติที่ 1 ปรั บ ปรุ งสัญญาประกันสุขภาพให้ ส อดคล้ อ งกับ วิ ท ยาการ
ทางการแพทย์
มิ ติ ที่ 2 พัฒ นาปรั บ ปรุ ง อัต ราเบี ย้ ประกัน ภัย ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น
และเปิ ดเผยข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
มิติที่ 3 กาหนดให้ ภาคธุรกิจมีรูปแบบการเก็บข้ อมูลสถิ ติที่สอดคล้ อง
กับรายการความคุ้มครองที่ปรับปรุงใหม่
มิ ติ ที่ 4 จั ด ท าคู่ มื อ แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สั ญ ญาประกั น สุ ข ภาพ
ทีป่ รับปรุงใหม่
มิ ติ ที่ 5 ศึ ก ษาแนวทางการจั ด ท ากฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ แนวทาง
การประกันสุขภาพ และกระทาที่เป็ นการฉ้ อฉลในการประกันสุขภาพ
ที่มา: สานักงาน คปภ.

ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย
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Highlight Products

Awards & Recognition

เมืองไทย รีไทร์ เมนท์ พลัส 60
มีเงินจ่ายคืน
ก่อนเกษี ยณ 1%(1) ทุก 3 ปี กรมธรรม์
ผลประโยชน์สงู
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%(1)
คุ้มครองนาน
ถึงครบอายุ 90 ปี และสูงสุดถึง 400%(1)

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
ค่าห้ องสูงสุด 8,000 บาทต่อวัน(1)
ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์
ความคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาทต่อการเข้ าพัก
รักษาตัวครัง้ ใดครัง้ หนึง่ (2)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย
เบี ้ยเริ่ มต้ น 285 บาทต่อเดือน(3)

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 แผน 6
(2) สาหรั บ แผน 5,6 โดยมีความรั บผิดส่วนแรก 40,000 บาท

ดูรายละเอียด

(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
ฟิ ทช์ ปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่ งทางการเงิน
ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตเป็ น ‘A-’
แนวโน้ มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

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

1 เม.ย. 62: ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ ประกาศปรั บเพิ่มอันดับความแข็งแกร่ งทางการเงินสากล (Insurer
Financial Strength: IFS) ของบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

หรื อ MTL เป็ น ‘A-’
(หรื ออยู่ในระดับ “แข็งแกร่ ง”) จาก ‘BBB+’ (หรื ออยู่ในระดับ “ดี”) และคงอันดับความแข็งแกร่ ง
ทางการเงิ น ภายในประเทศ (National IFS) ที่ ‘AAA (tha)’ โดยมี แ นวโน้ มอั น ดั บ เครดิ ต
มีเสถียรภาพ อันดับความแข็งแกร่ งทางการเงินของ MTL สะท้ อนถึงโครงสร้ างธุรกิจประกันชีวิต
ที่แข็งแรง (Favorable Business Profile) ระดับเงินกองทุน ที่ แข็งแกร่ ง และฐานะทางการเงิ น
ที่ แข็ งแรงของบริ ษั ท ซึ่งปั จจัย ดังกล่าวช่ วยบรรเทาความเสี่ยงของบริ ษั ทในด้ านการลงทุ น
ในสิ นทรั พย์ เสี่ ยง รวมถึ ง การที่ บริ ษั ทมี เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับรั ฐบาลอยู่
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเงินลงทุนรวมทั ้งหมดของบริ ษัท ในขณะเดียวกัน ฟิ ทช์ได้ ยกเลิกสถานะ
อันดับเครดิตของบริ ษั ทที่เป็ นอันดับเครดิตที่อยู่ระหว่างการทบทวนที่เกิดจากการประกาศใช้
หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตฉบับใหม่

เมืองไทยประกันชีวิต

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015

จับมือเอไอเอส ฟรีกรมธรรม์ สงกรานต์ อ่ นุ ใจกับเอไอเอส

ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

29 มี.ค. 62: นายสาระ ล่าซา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
เปิ ดเผยว่าบริ ษัทฯได้ ร่วมกับบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
หรื อ เอไอเอส (AIS) มอบของขวัญสุดพิเศษแทนความห่วงใยและพร้ อมดูแล ด้ วย
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย “สงกรานต์ อุ่น ใจกับ เอไอเอส” ให้ แ ก่ ลูก ค้ าที่ ใ ช้ บริ ก าร
เครื อข่ายมือถือกับ เอไอเอสฟรี ไม่มีค่าใช้ จ่าย โดยเป็ นประกันอุบั ติเหตุค้ มุ ครอง
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทัว่ โลก ระยะเวลานาน 30 วัน

รางวัล Superbrands 2549-60
จาก Superbrands Thailand

Find MTL on
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

