MTL Fact Sheet

The Company for forward Thinking People

วิสัยทัศน์ ของบริษัท
“ มุ่งมัน่ เป็ นูู่่ดทีู่่ ่คูาวาวงจ
ผ่วนนาัตครรมเพือ่ ตอบสนองีุคูาวมตาองควร
ทาายควรีวงวนี่ม่ ู่่คูาวเป็ นศ่นย์คูวง ”

ฉบับที่ 12 : มกราคม 2559
Financial Highlight

Key information
ประวัตคิ วามเป็ นมา :
6 เมษายน 2494
ก่อตังบริ
้ ษัท
1 ตุลาคม 2555
แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
ทุนจดทะเบียน :
1,000 ล้ านบาท

สินทรั พย์ รวม¹

240,240
190,711

สัดส่ วนผู้ถือหุ้น :
0.01%
24.99%

280,553

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน²

291,570

547%

517%

452%

432%

423%

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

75.00%

265,216

ล้ านบาท

อื่นๆ

Y 13

Y 14

Q1/15 Q2/15 Q3/15

Y 13

Y 14

Q1/15 Q2/15 Q3/15

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

ประธานกรรมการ :
นายโพธิพงษ์ ล่าซา
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร :
นายสาระ ล่าซา

Market Position
1 - 30 พฤศจิกายน 2558

ค่ านิยมองค์ กร :
Customer Centric
Creativity
Commitment to Success
Collaboration
Caring

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 4,123.03 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 39.54% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 22.49%

สานักงานใหญ่ :
กรุ งเทพมหานคร
จานวนสาขา :
166 สาขา
จานวนสานักงานตัวแทน :
60 แห่ง (ณ สิ ้นปี 2558)
จานวนโรงพยาบาลเครื อข่ าย :
โรงพยาบาล (281), คลินิค (118)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 2,972.25 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 49.57% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 24.29%

MTL
22.49%

Others
26.15%

KTAL
7.56%
TLI
8.22%

BLA
19.37%
AIA
16.22%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
27.01%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม
MTL เป็ นอันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 8,235.45 ล้ านบา โดยมีอตั ราการเติบโต 34.95% (YoY) ท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 17.05%

สานักงานผู้แทน :
กรุ งย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
Credit Ratings

AIA
24.53%

KTAL
9.53%
BLA
10.73%

MTL
17.05%
TLI
11.15%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม
ี่ม่ ว: สมวูมประคันช่าดตไีย

International
National

Rating

Outlook

Rating

Outlook

A-

Stable

BBB+

Stable

AAA

Stable

(ณ าันี่ ่ 16 มด .ย. 58)

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม จานวน 48,298.95 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 17.52% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 18,336.17 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 29.90% (YoY)
(ณ าันี่ ่ 29 พ.ย. 58)
 เบีย้ ประกันรั บต่ ออายุ จานวน 29,962.78 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 11.04% (YoY)
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

axA+ (Asean)

-

Market Position (Cont’d)

มกราคม - พฤศจิกายน 2558

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่

MTL: 7.97% growth (YoY)
Industry: -0.65% growth (YoY)

เป็ นจานวนเงิน 35,284.84 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 22.65%
 ธุรคด ประคันช่ าดตม่

เบ่ ้ยประคันช่ าดตรับรวยจหม่ 155,762.38 ูาวนบวี

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

MTL: 20.84% growth (YoY)
Industry: 10.87% growth (YoY)

เป็ นจานวนเงิน 24,579.41 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 22.53%
 ธุรคด ประคันช่ าดตม่

เบ่ ้ยประคันช่ าดตรับป่ แรค 109,108.77 ูาวนบวี

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
เป็ นจานวนเงิน 45,601.78 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.98%

MTL: 25.81% growth (YoY)
Industry: 10.09% growth (YoY)
 ธุรคด ประคันช่ าดตม่

เบ่ ้ยประคันรับต่ออวยุ 326,279.16 ูาวนบวี

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจานวนเงิน 80,886.62 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.78%

MTL: 17.35% growth (YoY)
Industry: 6.38% growth (YoY)
 ธุรคด ประคันช่ าดตม่

เบ่ ้ยประคันช่ าดตรับราม 482,041.54 ูาวนบวี
ี่ม่ ว: สมวูมประคันช่าดตไีย

Market Share Summary: มกราคม - พฤศจิกายน 2558
เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
MTL
22.65%

Others
30.36%

AIA
15.49%

TLI
10.02%
SCBLife
10.71%

KTAL
10.78%

เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

Others
26.31%

MTL
22.53%

AIA
16.50%

SCBLife
10.85%
TLI
11.75%

KTAL
12.07%

เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ

Others
27.31%

AIA
25.03%

MTL
13.98%

KTAL
9.90%
SCBLife
10.15%
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TLI
13.63%

เบีย้ ประกันชีวิตรั บรวม
Others
28.30%

AIA
21.94%

MTL
16.78%

KTAL
10.18%
SCBLife
10.33%

TLI
12.46%

Highlight Products

Awards and Recognition

โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทัวไทย
่
(เพื่อผู้สงู อายุ)
คุ้มแบบสุดๆ ด้ วยความคุ้มครองชีวติ และอุบตั ิเหตุ
เลือกรับคุ้มครองชีวติ สูงสุด 3,000,000 บาท(1)
หากเสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุสาธารณะ
คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุสงู สุด 25,000
บาท(2) โดยไม่ต้องสารองจ่าย(3)

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

กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่ วย 2 ปี แรก จะได้ รับเงินเท่ากับเบี ้ยประกันชีวิตที่ชาระมาแล้ ว บวกด้ วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี ้ยประกันดังกล่าว
และในปี กรมธรรม์ที่ 3 เป็ นต้ นไป หรื อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา จะได้ รับเต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัย
(1) สาหรับแผน 6 ความคุ้มครองชีวิต 500,000 บาท
(2) สาหรับแผน 5,6 ความคุ้มครองชีวิต 500,000 บาท

โครงการ Ultra Protection

(3) แสดงบัตรประจาตัวผู้เอาประกันคูก
่ บั บัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคูส่ ญ
ั ญาเท่านัน้

รับเงินชดเชยรายวัน เมื่อเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล
สูงสุดถึงวันละ 3,000 บาท*

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

รับค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั เิ หตุ สูงสุด 30,000 บาท
ต่อครัง้ *
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุสาธารณะ
สูงสุด 1,500,000 บาท*

* สวหรับแผน 3

• ควรพด วรณวรับประคันเป็ นไปตวมหูัคเคณฑ์ของบรด ษีั ฯ • เงื่อนไขแูะขาอยคเาานเป็ นไปตวมี่่ระบุจนครมธรรม์
• ูวเตือน: ผ่ซา ื้อูารีวูาวมเขาวจ จนรวยูะเอ่ยทูาวมูุมา ูรองแูะเงื่อนไขค่อนตัทสด นจ ีวประคันภัยีุคูรั้ง

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

MTL Happenings
18 ธ.ค . 58: บ มจ.เมื อ งไทยปร ะกั น ชี วิ ต
จัดนิทรรศการ “ผ้ าอาเซียนงามจับใจ โดยเมืองไทย
ประกันชีวิต” ขึ ้น เพื่อให้ นักวิชาการ นักเรี ยน นิสิต
นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนประชาชนผู้ มี ค วาม สนใจ
เรื่ อ งศิ ล ปะและสิ่ง ทอได้ เข้ าชม และเพื่ อ ทราบ
ค ว า ม เ ป็ น ม า ที่ ไ ป แ ล ะ ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
ของวัฒ นธรรมของประเทศในภูมิ ภ าคอาเซี ย น
ผ่านทางสิ่งทอเพื่อ สร้ างความเข้ าใจและร่ วมกัน
สื บ สานประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของภู มิ ภ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ ส าคั ญ คื อ ยั ง เป็ น
การให้ ความรู้ เพื่ อ น าไปใช้ ประโยชน์ ทั ง้ ใน
ด้ า นการศึก ษา และการพั ฒ นาสิ น ค้ า ทางด้ าน
สิง่ ทอต่อไปอีกด้ วย

18 ธ.ค. 58: สาหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ถือบัตรประเภท Platinum, Prestige และ Pink Gold เพียงโชว์บตั รรับสิทธิ์
ฟรี ! เข้ ารับบริ การ โปรแกรม Nano Perfector (Immediate Face Lift) ที่สดุ ของทรี ตเมนท์ที่ช่วยยกกระชับผิว ช่วยยกกระชับและ
จัดโครงสร้ างผิวใหม่ เสริ มสร้ างคอลลาเจนและอีลาสติน ขจัดสารพิษ รวมทั ้งทาความสะอาดผิวอย่างล ้าลึก ทาให้ ผิวแลดูอ่อนเยาว์
เปล่งปลัง่ รูปหน้ าสวยเพรี ยว พร้ อมโดดเด่นในทุกงานสังคม (เงื่อนไขการใช้ บริ การเป็ นไปตามที่ HMC Clinic เป็ นผู้กาหนด)

Find MTL on

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

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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จากนิตยสาร Reader’s Digest

