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Key information

Financial Highlight

วิ สยั ทัศน์ ของบริ ษทั

สินทรั พย์ รวม¹

“ มุ่งมันเป็
่ นคู่คดิ ทีล่ กู ค้าวางใจ
ผ่านนวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองทุกความต้องการ
ด้วยการทางานทีม่ ลี กู ค้าเป็ นศูนย์กลาง ”
ประวัติความเป็ นมา :
6 เมษายน 2494
1 ตุลาคม 2555

ก่อตั ้งบริ ษัท
แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด

ทุนจดทะเบียน :

1,000 ล้ านบาท

สัดส่ วนผู้ถือหุ้น :

0.01%

24.99%

240,240
190,711

บริ ษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด
เอจิเอิส อินชัวร์ รัน อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็นวี

75.00%

อื่นๆ

ประธานกรรมการ :

Y 56

Y 57

265,216

280,553

ล้ านบาท

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน²

291,570

547%

517%

432%

Q1/58 Q2/58 Q3/58

Y 56

Y 57

452%

423%

Q1/58 Q2/58 Q3/58

หมายเหตุ: 1. ข้ อมูลสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. การคานวณเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ดาเนินการตามหลักการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)

Market Position

นายโพธิพงษ์ ลา่ ซา

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร :

1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

นายสาระ ลา่ ซา

ค่ านิยมองค์ กร : The M Powered C

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 3,484.78 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -8.24% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 25.56%

Customer Centric
Creativity
Commitment to Success
Collaboration
Caring

สานักงานใหญ่ :

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 2,567.26 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 1.06% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 25.48%

กรุงเทพมหานคร

จานวนสาขา :
170 สาขา

จานวนสานักงานตัวแทน :

Others
29.33%

AIA
SCBLife
15.78%
8.87%
KTAL
TLI
10.07% 10.39%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
27.71%

60 แห่ง (ณ สิ ้นปี 2558)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 8,780.81 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 10.74% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 19.77%

จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย :
โรงพยาบาล (283), คลินิค (128)

สานักงานผู้แทน :
กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

MTL
25.56%

BLA
8.94%
SCBLife
10.25%

MTL
19.77%

AIA
19.30%
TLI
14.03%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

Credit Ratings

ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

International
National

Rating

Outlook

Rating

Outlook

A-

Stable

BBB+

Stable

AAA

Stable

(ณ วันที ่ 16 มิ .ย. 58)

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 13,632.12 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 0.21% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บปี แรก
จานวน 10,074.81 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 4.83% (YoY)
(ณ วันที ่ 29 พ.ย. 58)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จานวน 44,424.21 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 1.80% (YoY)
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

axA+ (Asean)

-

Market Position (Cont’d)
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่

MTL: 1.53% growth (YoY)
Industry: 4.39% growth (YoY)

เป็ นจานวนเงิน 6,177.33 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 24.12%
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 25,613.03 ล้านบาท

฿

฿

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

MTL: 5.58% growth (YoY)
Industry: 7.22% growth (YoY)

เป็ นจานวนเงิน 4,518.65 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 24.10%
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 18,751.22 ล้านบาท

฿

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
เป็ นจานวนเงิน 10,484.62 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.46%

MTL: 28.81% growth (YoY)
Industry: 5.04% growth (YoY)
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันรับต่ออายุ 63,688.79 ล้านบาท

฿

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจานวนเงิน 16,661.95 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 18.66%

฿

฿

฿

MTL: 17.14% growth (YoY)
Industry: 4.86% growth (YoY)

฿

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 89,301.82 ล้านบาท
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

Market Share Summary: มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
MTL
24.12%

Others
30.76%

AIA
15.71%

SCBLife
8.16%
TLI
10.53%

KTAL
10.72%

เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

Others
29.18%

MTL
24.10%

AIA
15.72%

SCBLife
8.06%
TLI
9.69%

KTAL
13.25%

เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ

Others
26.31%

AIA
21.38%

MTL
16.46%

SCBLife
9.52%
BLA
12.77%

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

TLI
13.56%

เบีย้ ประกันชีวิตรั บรวม
Others
28.73%

AIA
19.76%

MTL
18.66%

SCBLife
9.13%
BLA
11.03%

TLI
12.69%

Awards and Recognition

Highlight Products
ประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล Easy PA Online
ค่ารักษาพยาบาล จากอุบตั เิ หตุ สูงสุดถึง
100,000 บาท*
ไม่ต้องสารองจ่าย เพียงยื่นบัตรกับโรงพยาบาล
คูส่ ญ
ั ญา**
ความคุ้มครองสูง ให้ สงู สุดถึง 1,000,000 บาท*

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่ นอันดับ 1
ต่อเนื่อง 9 ปี (ประจาปี 2549 – 2557)
รางวัลเกียรติยศ บริ ษัทประกันชีวิตที่มีการบริ หารงานดีเด่น ปี 2551 และ 2554
จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

* สาหรับแผน 2
** แสดงบัตรคูก่ บั บัตรประชาชนกับโรงพยาบาลคูส่ ญ
ั ญา

สัญญาเพิ่ มเติ มการประกันภัยสุขภาพแบบสมาร์ทเฮลท์
นอนหรื อไม่นอนก็ได้ รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง
5,000,000 บาท* ต่อปี
เหมารวม ค่าห้ อง ค่าใช้ จ่ายที่โรงพยาบาล สูงสุด
10,000 บาท* ต่อวัน รับเพิ่มเป็ น 2 เท่า เมื่อเข้ าพัก
รักษาตัวในห้ อง ไอ.ซี.ยู.**

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่ งปี ประจาปี 2557
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556
สาขา Corporate Social Responsibility โดยนิตยสาร Asia
Insurance Review

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง หลังออกจาก
โรงพยาบาล สูงสุดถึง 5,000 บาท*
* สาหรับแผน 5
** สาหรับการรักษาตัวในห้ องผู้ป่วยหนัก(ไอ.ซี.ยู.) จะจ่ายให้ เป็ นจานวนสองเท่า สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
เมื่อรวมกับผลประโยชน์คา่ ห้ อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจาวันต่อวันแล้ วไม่เกิน 150 วัน
• การพิจารณารับประกันเป็ นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด
• ผลประโยชน์ เงื่อนไขและควมคุ้มครองโดยละเอียดเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
• คาเตือน: ผู้ซื ้อควรทาความเข้ าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทาประกันภัยทุกครัง้

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

MTL Happenings
MTL Convention 2015
ฉลองเกียรติยศนักขายสุดยิ่งใหญ่

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

 19 มี.ค. 59: บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตได้ จัดงาน “Muang Thai Life Convention 2015” เพื่อมอบ

รางวัลเกียรติยศแก่ฝ่ายขายที่ผลิตผลงานยอดเยี่ยมด้ านเบี ้ยประกันชีวิตสูงสุด ประจาปี 2558 ณ โรงละครวังไอยรา
ภูเก็ ตแฟนตาซี และส าหรั บการพัฒนาช่อ งทางขายผ่านตัว แทน ในปี 2559 เมื อ งไทยประกันชี วิตจะมุ่ง ยกระดับ
ศักยภาพตัวแทนในแต่ละกลุ่ม โดยมี “Muang Thai Academy” เป็ นผู้พัฒนาหลักสูตรอบรม วิธีการต่อยอด
ทักษะการนาเสนอการวางแผนประกันชีวิตและการเงินให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้ องการของ
ลูกค้ าแต่ละคนได้ อ ย่างตรงใจ ตลอดจนแนะนาวิธีการนาเทคโนโลยีใหม่และเครื่ อ งมือ อันทันสมัยเข้ าม าสนับสนุน
กระบวนการขายเพิ่มขึ ้น ซึง่ จะช่วยให้ ตวั แทนทางานได้ เร็ วขึ ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ ้นด้ วย

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

เมืองไทยประกันชีวติ
ส่ งโฆษณาผ่ าน “ไลน์ ทีวี”(Line TV)
พร้ อมให้ บริการชาระเบีย้ ประกันผ่ าน Line Pay

 24 มี .ค. 59: บมจ.เมื องไทยประกั นชี วิ ตเดิ นหน้ าตอกย า้ การเป็ น ‘ดิ จิ ตอล อิ นชั วเรอร์ ’
(Digital Insurer) โดยรุ กการสื่อสารไปยังลูกค้ าผ่านสื่อ Social Media อย่างเต็ม
ก าลั ง ตั ง้ แต่ ไ ตรมาสแรกของปี 2559 นี ้ ล่ า สุ ด ได้ ส่ ง โฆษณาผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น
‘ไลน์ ทีวี’ (Line TV) เป็ นบริ ษัทประกันชีวิตเจ้ าแรก เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
ของลูกค้ าและยังได้ เพิ่มความสะดวกแก่กลุม่ ลูกค้ าที่ซื ้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเพิ่ม
ช่องทางการชาระผ่าน Line Pay เพื่อให้ การชาระเบี ้ยเป็ นเรื่ องง่ายยิ่งขึน้ สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที่นิยมใช้ บริ การต่างๆ ผ่าน Application บนมือถือ ซึ่งเริ่ ม
ใช้ งานตั ้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

Find MTL on

รางวัล Superbrands 2549 จาก Superbrands International
รางวัล Superbrands 2551-2558 จาก Superbrands Thailand

รางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจาปี 2553-2556
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