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FINANCIAL HIGHLIGHTS
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน²

สินทรัพย์รวม¹

วิสัยทัศน์

(หน่วย: ล้ำนบำท)

“มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้ำวำงใจ
ผ่ำนนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกควำมต้องกำร
ด้วยกำรทำงำนที่มีลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง”

531,166

479,622

539,575
398%

426,922

386%
324%

309%

พันธกิจ
•

เรำคือผู้นำกำรประกันชีวิตในระดับภูมิภำคที่มีควำมแข็งแกร่ง
ทั้งทำงด้ำนกำรเงิน กำรบริกำรและภำพลักษณ์ ภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
มำตรฐำนสำกล

•

เรำเข้ำใจควำมต้องกำรและพฤติกรรมของลูกค้ำอย่ำงลึกซึ้ง
เพื่อส่งมอบสินค้ำ และบริกำรที่เหมำะสมในกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และเติมเต็มชีวิตของลูกค้ำได้
อย่ำงสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต

•

2560

สานักงานผู้แทน

นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ

กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ

กรรมการผู้จัดการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นำยสำระ ล่ำซำ

2562

2560

Q3/63

MARKET POSITION
เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหม่

ประวัติความเป็นมา

Q3/63

MTL เป็นอันดับที่ 3

AIA
22.38%

Others
26.20%

เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหม่
TLI

FWD

7.76%

20.60%

KTAL

เบี้ยประกันชีวิต
ต่ออายุ

ทุนจดทะเบียน
1,000 ล้ำนบำท

MTL เป็นอันดับที่ 4
•
•

8.49%

MTL
14.57%

ของธุรกิจประกันชีวิต
จำนวน 4,012.71 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 11.31%

AIA
23.34%

Others

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
0.01%
24.99%

เบี้ยประกันชีวิต
รับรวม

บริบริ
ษัทษัทเมืเมือองไทย
กรุ๊ป๊ปโฮลดิ
โฮลดิ
งไทย กรุ
้ง จ้งำกัจดำกัด

MTL เป็นอันดับที่ 3
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จำนวน 6,126.18 ล้ำนบำท
• ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 12.26%

เอจิเอจิ
เอิเสอิสอิอินนชัชัวร์รรันันอิอินนเตอร์
เตอร์
่นแนล
เนชัเ่นนชั
แนล
เอ็นวีเอ็นวี

27.37%

KTAL

เบี้ยประกันชีวิต
รับรวม

FWD
16.93%

8.36%
TLI
11.74%

MTL
12.26%

หมำยเหตุ: ข้อมูลเบี้ยประกันภัยข้ำงต้นของบริษัท FWD (ภำยใต้นิติบุคคลใหม่) มำจำกกำรควบรวมระหว่ำงบริษัท SCB LIFE
และบริษัท FWD โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป

อื่นอืๆ่นๆ
75.00%

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต

Credit Ratings:

National

2562

1 – 31 มกราคม 2564

ของธุรกิจประกันชีวิต
• จำนวน 2,113.47 ล้ำนบำท
• ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 14.57%

ก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
6 เม.ย. 2494
แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด
1 ต.ค. 2555

International

2561

หมำยเหตุ: 1 ข้อมูลสินทรัพย์ผ่ำนกำรสอบทำนแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
2 กำรคำนวณเงินกองทุนของบริษัทฯ ดำเนินกำรตำมหลักกำรดำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง (RBC)

เรำให้ควำมสำคัญกับควำมยัง่ ยืนในระยะยำวพร้อมทัง้ มุ่งมัน
่
ที่จะส่งมอบควำมสุขแก่ลกู ค้ำ พนักงำน พันธมิตรทำงธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น และสังคม

ประธานกรรมการ

2561

Rating

Outlook

Rating

Outlook

A-

Negative

BBB+

Stable

AAA (tha)

Negative

(ณ วันที่ 8 พ.ค. 63)

-

จานวน (ล้านบาท)

อัตราการเติบโต (YoY)

เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่

14,505.01

3.16%

เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ

35,474.65

0.40%

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม

49,979.66

1.18%

-

(ณ วันที่ 30 ต.ค. 63)

ที่มำ: สมำคมประกันชีวิตไทย
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IR CORNER

ที่มำ: www.prachachat.net

ภำพรวมและแนวโน้มตลำดประกันในปี 2564

แนวโน้มของ
รูปแบบสินค้ำ
ประกันภัย

•
•
•

•

มี ก ำรปรั บ เบี ้ ย ประกั น ภั ย และ
ผลตอบแทนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ภำวะตลำด
ผลประโยชน์ จ ะถู ก ปรั บ เป็ น
รูปแบบเงินปันผลมำกขึ้น
จ่ำยเงินสดคืนส่วนหนึ่ง และอีก
ส่วนเป็นรูปแบบเงินปันผลที่ ไม่
กำรันตี (ขึ้นกับผลประกอบกำร
ของบริษัท)
เปิ ด โอกำสให้ บ ริ ษ ั ท ประกั น
จัดพอร์ตกำรลงทุนในสินทรัพ ย์
อื่น ๆ ที่นอกเหนือจำกพันธบั ตร
ได้มำกขึ้น

แนวโน้มของ
กำรลงทุนของ
บริษัทประกันภัย

•
•

มองหำกำรลงทุ น ที ่ แ ตกต่ ำ ง
จำกกำรลงทุนแบบเดิม
ให้ประโยชน์กับผู้บริโภคให้ม ำก
ที ่ ส ุ ด เท่ ำ ที ่ จ ะให้ ไ ด้ ใ นภำวะ
ผลตอบแทนจำกกำร ลงทุ น
ที่จำกัด

แนวโน้มของ
ช่องทำง
กำรจัดจำหน่ำย

แนวโน้มของ
กำรให้บริกำร
ลูกค้ำ

•
•

ปรับตั วเพื่อ ขับเคลื่อนธุ รกิ จให้
อยู่รอด และให้ธุรกิจประกันภั ย
มีควำมสะดวกต่อลูกค้ำมำกขึ้น
มีกำรใช้นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ
หรื อ กำรใช้ ช ่ อ งทำงออนไลน์
มำกขึ้น

•

•

•

ลู ก ค้ ำ จะมี ก ำรเปรี ย บเที ย บ
ผลประโยชน์และควำมคุ้มครอง
กรมธรรม์ และมี ก ำรพิ จ ำรณำ
ตัดสินใจก่อนที่จะซื้อกรมธรรม์
มำกขึ้น
กำรระบำดของไวรั ส โคโรน่ ำ
2019 ท ำให้ ผ ู ้ ค นทั ่ ว ไปเริ ่ ม
ตระหนั ก ถึ ง กำรท ำประกั น ภั ย
มำกยิ่งขึ้น
ผู้คนส่วนใหญ่เห็นควำมส ำคั ญ
ของกำรท ำประกันภัยที่แท้จริ ง
และเริ่มศึกษำหำควำมรู้ในด้ำ น
ประกันภัยมำกขึ้น

แนวโน้มของ
ประกันสุขภำพ

•

•

ทิศทำงของแบบประกันสุขภำพ
โดยเฉพำะเรื ่อ งควำมคุ ้ม ครอง
โรคร้ำยแรงและค่ำรักษำพยำบำล
เวลำที่เจ็บป่วยเข้ำโรงพยำบำล
จะยังมำแรงอยู่
ลูกค้ำจะมีกำรปรับตัวในลักษณะ
ของกำรที ่ จ ะหำควำมรู ้ ก ่ อ น
ตัดสินใจซื้อประกัน เพรำะเนื้อหำ
ควำมรู ้ ข องตั ว แบบประกั น ภั ย
เองนั ้ น สำมำรถเข้ ำ ถึ ง ได้ ง ่ ำ ย
มำกขึ้น

กำรคำดกำรณ์ธุรกิจประกันในอนำคต
ช่องทางการจาหน่ายที่ครบครัน

THE IMPACT OF AI ON
THE FUTURE OF INSURANCE

เพรำะในอนำคตจะเน้น Internet of Thing (IoT)
มำกขึ้น โดยเก็บข้อมูลจำกทุกอย่ำงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
มำวิเครำะห์กำรจัดจำหน่ำยประกันที่ใช่และเหมำะสม
กับชีวิตประจำวัน พร้อมกับเสนอขำยได้อย่ำงทันท่วงที

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เจาะลึกมากขึ้น
คนจะซื้อประกันเท่ำที่จำเป็นกับกำรใช้ชีวิต ดังนั้น
บริษัทประกันจะต้องมีผลิตภัณฑ์หลำกหลำย
เฉพำะเจำะจง ข้อมูลทำงสุขภำพจะเจำะลึกมำกขึ้น
และมีข้อมูลสุขภำพที่ระบุถึงพันธุกรรมของผู้คนได้ด้วย

การเบิกเคลมจะง่ายและเร็วขึ้น
ด้วยระบบ IoT พร้อมกับมีระบบโต้ตอบอัตโนมัติ AI
เข้ำมำดูแลผู้ซื้อประกันมำกขึ้นและ AI ยังเข้ำมำจัดกำร
ดูแลกรณีฉุกเฉินตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยี AI จะมีบทบาท
ในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น
AI จะถูกใช้มำกขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพำะขั้นตอนกำรนำข้อมูล
(Database) มำวิเครำะห์ให้ง่ำยขึ้น ทั้งกำรวิเครำะห์
ตลำด รำคำเบี้ย และผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำ
ที่มำ: www.bolttech.co.th
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HIGHLIGHT PRODUCTS

ดูผลิตภัณฑ์อื่นๆ

AWARD & RECOGNITION

Smart Lady PA
คุ้มครองผู้หญิงทั่วโลก 24 ชั่วโมง
จากกรณีอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล(3)
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุสาธารณะรับผลประโยชน์เพิ่มเป็น 2 เท่า
เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถไฟฟ้า, ในลิฟต์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงตนในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ในกรณีประสบอุบัติเหตุ
ต่อโรงพยำบำลคู่สัญญำโดยไม่ต้องสำรองค่ำรักษำพยำบำลล่วงหน้ำ ตำมวงเงินค่ำรักษำพยำบำลที่ท่ำนเลือก
โดยผู้เอำประกันภัยต้องนำบัตรประชำชน หรือบัตรที่ออกให้โดยรำชกำร (บัตรที่มีรูปติด ) ใช้ร่ ว มกับบัตร
Easy PA Credit ทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยไม่สะดวกเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลคู่สัญ ญำ
ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลอืน
่ ๆได้ โดยสำรองค่ำใช้จ่ำยและนำใบรับรองแพทย์
พร้อมใบเสร็จตัวจริงมำเบิกได้ที่บริษัทฯ

(3)

ความคุ้มครองสุขภาพ
ดี เฮลท์ (D Health)

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจาปี 2560
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น
ต่อเนื่อง 4 ครั้ง (ปี 2551, 2554, 2558 และ 2556)
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1
ต่อเนื่อง 14 ปี (ประจำปี 2549 – 2562)
จำก สำนักงำน คปภ.

เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์!
คุ ้ ม ครองค่ า รั ก ษาพยาบาลตอนแอดมิ ท แบบเหมาจ่ า ยในวงเงิ น เดี ย ว
ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ
ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายเต็มวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ต่อการเข้าพักรั กษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

เก็ทง่าย ดูแลกันยาวๆ
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

เก็ทง่าย ไหวแค่ไหน ก็เลือกจ่ายแค่นั้น

รางวัล Life Insurance Company of the Year
(ปี 2557, 2560 และ 2561)
รางวัล Asia Insurance Industry Award ปี 2556
สำขำ Corporate Social Responsibility
โดย นิตยสำร Asia Insurance Review

ด้วยการเลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือ เลือกกาหนดความรับผิดส่วนแรก
เพื่อลดค่าเบี้ยประกันให้ถูกลง
หมำยเหตุ:
- กำรพิจำรณำรับประกันภัยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- สำหรับสมัครทำประกันภัยผ่ำนช่องทำงตัวแทนประกันชีวิตเท่ำนั้น

(*) กรณีเลือกแผนควำมคุม
้ ครอง 5

รักษำตัวครั้งใดครั้งหนึง่

ล้ำนบำท โดยเป็นวงเงินค่ำรักษำพยำบำลแบบผู้ป่วยในต่อกำรเข้ำพัก

คำเตื อ น: ผู้ ซื้ อ ควรทำควำมเข้ ำใจในรำยละเอี ยดควำมคุ้ มครอง และเงื่อนไขก่ อนตัด สิ น ใจทำประกัน ภัย ทุก ครั้ ง

MTL HAPPENINGS
รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจาปี 2562
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ
รางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น”
หอการค้าไทย ประจาปี 2548 และ 2562
โดย หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

Winner of ASEAN Enterprise Innovation Award

รางวัล Brand of the year 2558 - 2559
หมวดธุรกิจประกันชีวิต โดย World Branding Forum

เป็นรำงวัลที่มอบให้แก่องค์กร ที่เป็นสุดยอดผู้ประกอบกำรที่โดดเด่นด้ำนนวัตกรรมของไทย จำก Asia IoT Business
Platform (AIBP) 2020 โดยบริษัทฯ คว้ำรำงวัลชนะเลิศด้วยโครงกำร “MTL Click” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นเลิศ
ด้ำนนวัตกรรม กำรยกระดับกำรให้บริกำรลูกค้ำด้ำนกำรประกันภัยในยุคดิจิทัลที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสรนเทศ
ISO 27001:2013 ใบรับรองเลขที่ IND17.0416/U

มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640
ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO 9001:2015 ใบรับรองเลขที่ TH98/1709

MTL ผนึก The Aspen Tree ส่งมอบความคุ้มครองเหนือระดับ “อีลิท เฮลท์”
โดยให้ควำมคุ้มครองสูงสุด 20 ล้ำนบำทต่อปีกรมธรรม์ ในช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงกำรฯ และจะเพิ่มควำมคุ้ มครอง
สูงสุดเป็น 40 ล้ำนบำทต่อปีกรมธรรม์ เมื่อโครงกำรฯ แล้วเสร็จและโอนสิทธิกำรเช่ำสำเร็จ ซึ่งถือเป็นสิทธิ พิเศษที่ทำง
โครงกำร ดิ แอสเพน ทรี และบริษ ัทฯ คัดสรรให้แก่ลูกค้ำโครงกำรฯ พร้อมดูแลระยะยำวด้วยควำมคุ้มครองจนถึง
อำยุ 99 ปี
รางวัล Superbrands 2549 - 2563
โดย Superbrands Thailand
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ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - สำนักเลขำธิกำรองค์กร

