KEY INFORMATION

FINANCIAL HIGHLIGHTS
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน²

สินทรัพย์รวม¹

วิสัยทัศน์

(หน่วย: ล้ำนบำท)

“มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้ำวำงใจ
ผ่ำนนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกควำมต้องกำร
ด้วยกำรทำงำนที่มีลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง”

479,622

531,166

539,575
398%

426,922

386%
324%

309%

พันธกิจ
•

เรำคือผู้นำกำรประกันชีวิตในระดับภูมิภำคที่มีควำมแข็งแกร่ง
ทั้งทำงด้ำนกำรเงิน กำรบริกำรและภำพลักษณ์ ภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
มำตรฐำนสำกล

•

เรำเข้ำใจควำมต้องกำรและพฤติกรรมของลูกค้ำอย่ำงลึกซึ้ง
เพื่อส่งมอบสินค้ำ และบริกำรที่เหมำะสมในกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และเติมเต็มชีวิตของลูกค้ำได้
อย่ำงสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต

•

เรำให้ควำมสำคัญกับควำมยัง่ ยืนในระยะยำวพร้อมทัง้ มุ่งมัน
่
ที่จะส่งมอบควำมสุขแก่ลกู ค้ำ พนักงำน พันธมิตรทำงธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น และสังคม

2561

สานักงานผู้แทน

นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ

กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ

กรรมการผู้จัดการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติความเป็นมา

2560

Q3/63

2561

2562

Q3/63

MARKET POSITION

1 – 31 ธันวาคม 2563

MTL เป็นอันดับที่ 2
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จำนวน 2,439.53 ล้ำนบำท
• ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 14.63%

AIA
25.46%

Others
30.92%

เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหม่
MTL

KTAL

14.63%

7.36%

ก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
6 เม.ย. 2494

เบี้ยประกันชีวิต
ต่ออายุ

แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด
1 ต.ค. 2555
ทุนจดทะเบียน
1,000 ล้ำนบำท

MTL เป็นอันดับที่ 3
•
•

TLI

FWD

9.76%

11.87%

ของธุรกิจประกันชีวิต
จำนวน 5,682.71 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 10.91%
AIA

Others

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
0.01%
24.99%

2562

หมำยเหตุ: 1 ข้อมูลสินทรัพย์ผ่ำนกำรสอบทำนแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
2 กำรคำนวณเงินกองทุนของบริษัทฯ ดำเนินกำรตำมหลักกำรดำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง (RBC)

เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหม่

ประธานกรรมการ

นำยสำระ ล่ำซำ

2560

บริบริ
ษัทษัทเมืเมือองไทย
กรุ๊ป๊ปโฮลดิ
โฮลดิ
งไทย กรุ
้ง จ้งำกัจดำกัด

เบี้ยประกันชีวิต
รับรวม

เอจิเอจิ
เอิเสอิสอิอินนชัชัววร์ร์รรันันอิอินนเตอร์
เตอร์
่นแนล
เนชัเ่นนชั
แนล
เอ็นวีเอ็นวี

MTL เป็นอันดับที่ 3
ของธุรกิจประกันชีวิต
• จำนวน 8,122.24 ล้ำนบำท
• ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 11.81%

25.47%

25.31%

เบี้ยประกันชีวิต
รับรวม

KTAL
8.76%

TLI
18.24%

FWD
10.41%

MTL
11.81%

อื่นอืๆ่นๆ

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

75.00%

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต

Credit Ratings:

International
National

Rating

Outlook

Rating

Outlook

A-

Negative

BBB+

Stable

AAA (tha)

Negative

(ณ วันที่ 8 พ.ค. 63)

-

จานวน (ล้านบาท)

อัตราการเติบโต (YoY)

เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่

16,677.05

-18.48%

เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ

52,106.96

15.36%

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม

68,784.01

4.81%

-

(ณ วันที่ 30 ต.ค. 63)

ที่มำ: สมำคมประกันชีวิตไทย
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MARKET POSITION

มกราคม - ธันวาคม 2563
ประกันชีวิตรับปีแรก

AIA
Others

21.32%

27.31%

•
KTAL

FWD

8.08%

18.53%

จำนวน 9,656.47 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 9.48%

29.26%

•

15.28%

•

FWD

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 101,871.23 ล้านบาท

จำนวน 21,563.08 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 13.62%

18.36%

Industry growth:
-11.29% (YoY)

7.42%

Industry growth:
-6.31% (YoY)

TLI

MTL เป็นอันดับที่ 3

18.42%

Others

KTAL

MTL
9.48%

ประกันชีวิตรับรำยใหม่

AIA

MTL เป็นอันดับที่ 4
•

ที่มำ: สมำคมประกันชีวิตไทย

TLI

MTL

12.92%

13.62%

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 158,338.80 ล้านบาท

ประกันชีวิตรับรวม

ประกันชีวิตรับต่ออำยุ
AIA
Others

26.41%

24.08%

MTL เป็นอันดับที่ 3
•
•

KTAL

จำนวน 53,764.21 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 12.17%

24.30%

25.44%

•
•

KTAL

9.71%

TLI
16.03%

FWD
11.60%

MTL
12.17%

MTL เป็นอันดับที่ 4

AIA
Others

TLI

9.11%

Industry growth:
2.19% (YoY)

Industry growth:
-1.75% (YoY)

15.21%
MTL
12.55%

จำนวน 75,327.29 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 12.55%

FWD
13.39%

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ 441,867.67 ล้านบาท

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 600,206.47 ล้านบาท

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

IR CORNER

ที่มำ: สำนักงำน คปภ.

มาตรการขยายโอกาสการลงทุนของบริษท
ั ประกันภัย
สานัก งาน คปภ. เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบริษัท ประกันภัย เพื่อเป็น การขยายโอกาสในการลงทุน อีก ทั้งยังเป็นการส่งเสริม ให้สามารถกระจายความเสี่ย งใน
การลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวและยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายปัจจัย และภาวะอัตราดอกเบี้ยต่า

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุน

• สำม ำร ถ ลง ท ุ น ใน ก อ ง ทุ นร วม ทั ้ ง ในแ ล ะ
ต่ำงประเทศที่เ ป็นตรำสำรหนี้ที่ม ีอ ันดับ ควำม
น่ ำ เชื ่ อ ถื อ ต ่ ำ กว่ ำ ระดั บ ที ่ ส ำมำรถลงทุ น ได้
(Non-Investment Grade)
• สำมำรถถือ ครองตรำสำรหนี ้ต ่ อ ไปได้ ก รณี ท ี่
ผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตรำสำรหนี้ถูกลดอั นดับ
ควำมน่ำ เชื่อ ถือ ต ่ำ กว่ำ Investment Grade
ที่เดิมต้องจำหน่ำยในโอกำสแรกที่กระทำได้
• เมื ่อนับรวมกั บสิ นทรัพย์ ลงทุนอื่ น ต้องไม่ เกิ น
ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท

2

• ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก ำรดำรงเงินกองทุนตำม
ระดับ ควำมเสี่ยงด้ำ น Specific Risk ให้อ ยู่ใน
ระดับที่เหมำะสมกับภำวะกำรณ์ปัจจุบัน
• ปรับปรุงวิธีพิจำรณำอันดับควำมน่ำเชื่อถื อของ
ตรำสำรหนี้ที่ออกในต่ำงประเทศโดยนิติบุคคลที่
จดทะเบี ย นในประเทศไทย ในกำรค ำนวณ
เงิ น กองทุ น ส ำหรั บ ควำมเสี ่ ย งด้ ำ นเครดิ ต
(Credit Risk) โดยให้ ใช้ อ ั นดับควำมน่ ำเชื ่ อถื อ
ของผู ้ ออกตรำสำรจำกสถำบันจั ดอั นดั บควำม
น่ำเชื่อถือในประเทศไทย (Local Issuer Rating)
ได้โดยอนุโลม
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• ปรับปรุงวิธีพิจำรณำอันดับควำมน่ำเชื่อถื อของ
ตรำสำรหนี้ที่ออกในต่ำงประเทศโดยนิติบ ุคคลที่
จดทะเบ ี ย นในประเทศไทยในกำรค ำนวณ
เงินกองทุนสำหรับควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ย
ด้ ำนปัจจั ยเฉพำะของผู ้ ออกตรำสำร (Specific
Risk) โดยให้ใช้ อ ันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออก
ตรำสำรจำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือใน
ประเทศไทย (Local Issuer Rating) ได้ โดย
อนุโลม
• ผ่ อ นปรนค่ ำ ควำมเสี ่ ย งส ำหรั บ กำรลงทุ นใน
กองทุ นรวมตรำสำรทุ นที่ ลงทุ นในต่ ำงประเทศ
(ForeignEquityFund)ที่อยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ของ
กลุ่มประเทศ Developed Market

HIGHLIGHT PRODUCTS

ดูผลิตภัณฑ์อื่นๆ

AWARDS & RECOGNITION

Smart Lady PA
คุ้มครองผู้หญิงทั่วโลก 24 ชั่วโมง
จากกรณีอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล(3)
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุสาธารณะรับผลประโยชน์เพิ่มเป็น 2 เท่า
เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถไฟฟ้า, ในลิฟต์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
(3)

D Kids Campaign

เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงตนในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ในกรณีประสบอุบัติเหตุ
ต่อโรงพยำบำลคู่สัญญำโดยไม่ต้องสำรองค่ำรักษำพยำบำลล่วงหน้ำ ตำมวงเงินค่ำรักษำพยำบำลที่ท่ำนเลือก
โดยผู้เอำประกันภัยต้องนำบัตรประชำชน หรือบัตรที่ออกให้โดยรำชกำร (บัตรที่มีรูปติด ) ใช้ร่ ว มกับบัตร
Easy PA Credit ทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยไม่สะดวกเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลคู่สัญ ญำ
ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลอืน
่ ๆได้ โดยสำรองค่ำใช้จ่ำยและนำใบรับรองแพทย์
พร้อมใบเสร็จตัวจริงมำเบิกได้ที่บริษัทฯ

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

ดี คิดส์ ช่วยจ่ายส่วนเกิน
ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่า
ตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิดเหมาจ่ายในวงเงินเดียว สูงสุด
ถึง 5 ล้านบาท(1) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ดี คิดส์ คุ้มครองตั้งแต่วัยเด็ก
รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน-10 ปี

ดี คิดส์ ดูแลกันไปยาวๆ
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
(1)

หมำยเหตุ:
1 กำรพิจำรณำรับประกันภัยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
2 สำหรับสมัครทำประกันภัยผ่ำนช่องทำงตัวแทนประกันชีวิตเท่ำนั้น

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

กรณีเลือกแผนควำมคุ้มครอง 5 ล้ำนบำท โดยเป็น วงเงิน ค่ำรักษำพยำบำลแบบผู้ป่ว ยในต่อกำร
เข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่งและมีควำมรับผิดส่วนแรกตำมแผนควำมคุ้มครองที่เลือก

คำเตื อ น: ผู้ ซื้ อ ควรทำควำมเข้ ำใจในรำยละเอี ยดควำมคุ้ มครอง เงื่ อ นไข และควำมเสี่ ยง ก่ อ นตั ดสิน ใจทำประกัน ภัย ทุก ครั้ง

MTL HAPPENINGS
รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจาปี 2562
โดย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
รางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น“
หอการค้าไทย ประจาปี 2548 และ 2562
โดยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รางวัล Brand of the Year 2558 - 2559
หมวดธุรกิจ “ประกันชีวิต” โดย World Branding Forum

LH Bank Flexi Invest Link
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) เปิดตัวประกันชีวิตควบกำรลงทุน “แอล เอช แบงก์ เฟล็กซี่ อินเวสท์ ลิงค์
(LH Bank Flexi Invest Link)” เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและโอกำสสร้ำงผลตอบแทนจำก
กำรลงทุน เพื่อตอบโจทย์เป้ำหมำยในชีวิต เช่น กำรวำงแผนเกษียณ กำรวำงแผนสุขภำพในระยะยำว และกำรสร้ำง
หลักประกันให้ทำยำท โดยมีทีมที่ปรึกษำทำงกำรเงินและนักวำงแผนกำรเงิน (Wealth Advisory Banking) ให้บริกำร
อย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ลูกค้ำทุกกลุ่มได้เข้ำถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมำะกับตัวเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวลูกค้ำสำมำรถปรับเปลี่ยน
ควำมคุ้มครองชีวิต สุขภำพ กำรหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย หรือถอนเงินลงทุนออกบำงส่วนจำกกรมธรรม์ประกันภัย
ถือได้ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมยืดหยุ่นสูง

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

เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่

“Super Health”
บริ ษ ั ท เมื อ งไทยประกั นชี ว ิ ต จ ำกั ด (มหำชน) เปิ ดตั ว
โฆษณำชุดใหม่ “Super Health” พร้อมดึง “เบลล่ำ” รำณี
แคมเปน เป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อน ำเสนอควำมคุ้มครองที่
ตอบโจทย์ทุกควำมห่วง ด้วยควำมคุ้มครองที่ครอบคลุ ม
โรคร้ำยแรง โรคทั่วไป รวมถึงโรคระบำด แม้แต่ควำมเสี่ย ง
เพิ ่ม เติ ม ตำมอำยุ อุ ่นใจยำวด้ วยควำมคุ้ ม ครองถึ งอำยุ
99 ปี ถ้ำเจ็บป่วยนอนพักรักษำตัวก็เข้ำถึงกำรรักษำกับ
โรงพยำบำลชั้นนำได้อย่ำงสบำยใจ โดยไม่ต้องสำรองจ่ ำย
จ่ำยเบี้ยเบำ ๆ แต่ครอบคลุม ด้วยควำมคุ้มครอง ดี เฮลท์
หรือกำรดูแลเหนือระดับด้วยควำมคุ้มครอง อีลิท เฮลท์ ก็
เลือกได้ตำมไลฟ์สไตล์
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มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640
ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

รางวัล Superbrands 2549 - 2563
จาก Superbrands Thailand

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - สำนักเลขำธิกำรองค์กร

