MTL Fact Sheet

The Company for forward Thinking People

วิ สยั ทัศน์ของบริษทั
“ มุ่งมั ่นเป็ นคู่คิดที่ ลกู ค้าวางใจ
ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
ด้วยการทางานที่มีลกู ค้าเป็ นศูนย์กลาง ”

ฉบับที่ 14: มีนาคม 2559
Financial Highlight

Key information
ประวัตคิ วามเป็ นมา :
6 เมษายน 2494
ก่อตังบริ
้ ษัท
1 ตุลาคม 2555
แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด

สินทรั พย์ รวม¹

1,000 ล้ านบาท

ทุนจดทะเบียน :

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 56

Y 57

Q1/58 Q2/58 Q3/58

Y 56

Y 57

Q1/58 Q2/58 Q3/58

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

ประธานกรรมการ :
นายโพธิพงษ์ ล่าซา
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร :
นายสาระ ล่าซา

Market Position

ค่ านิยมองค์ กร : The M Powered C

1 - 31 มกราคม 2559

Customer Centric
Creativity
Commitment to Success
Collaboration
Caring

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 2,692.55 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 17.75% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 22.46%

สานักงานใหญ่ :
กรุ งเทพมหานคร
จานวนสาขา :
168 สาขา
จานวนสานักงานตัวแทน :
60 แห่ง (ณ สิ ้นปี 2558)
จานวนโรงพยาบาลเครื อข่ าย :
โรงพยาบาล (283), คลินิค (128)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 1,951.40 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 12.18% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 22.48%

Others
32.41%

SCBLife
7.35% TLI
KTAL
10.69% 11.45%

สานักงานผู้แทน :
กรุ งย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

AIA
15.64%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
29.00%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม
MTL เป็ นอันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 7,881.14 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 25.21% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 17.62%

MTL
22.46%

AIA
20.27%

MTL
17.62%

KTAL
8.55%
TLI
11.41%

BLA
13.15%

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)

axA+ (Asean)

-

(ณ วันที ่ 29 พ.ย. 58)

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

 เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม จานวน 44,722.85 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 7.69% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 11,986.67 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 9.65% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บต่ ออายุ จานวน 32,736.18 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 7.00% (YoY)
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Awards and Recognition

Highlight Products
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
(3) แสดงบัตรประจาตัวผู้เอาประกันคูก
่ บั บัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคูส่ ญ
ั ญาเท่านัน้

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

PA Family
สมาชิกในครอบครัวรับส่วนลดสูงสุด 10% ต่อคน
รับค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั เิ หตุสงู สุด 100,000 บาท(1)
ไม่ต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมือ่ แสดงบัตร
Easy PA Credit ในการเข้ ารับการรักษาพยาบาล
กับโรงพยาบาลคู่สญ
ั ญา

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

(1) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง ตังแต่
้ 1,000,000 บาท เป็ นต้ นไป

• การพิ จารณารับประกันเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็ นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
• คาเตือน: ผูซ้ ื้อควรทาความเข้าใจในรายละเอียดความคุม้ ครองและเงื่อนไขก่อนตัดสิ นใจทาประกันภัยทุกครั้ง

MTL Happenings

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ

แคมเปญดีๆ จากเมืองไทยประกันชีวิต จัดให้ !
สาหรั บใครที่รักและห่ วงใยคุณพ่ อคุณแม่

ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

ดู Internet Film

16 ก.พ. 59: เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต เปิ ดตั ว Internet Film ของโครงการ เมื อ งไทยวั ย เก๋ า คุ้ มทั่ วไทย
(เพื่ อ ผู้ สู ง อายุ ) ในสไตล์ อมยิ ม้ สนุ ก ๆ ที่ จ ะท าให้ ลู ก ๆ ทั ง้ หลายเข้ า ใจประกั น ชี วิ ต มากขึ น้ โดยมี เ นื อ้ หาเจาะ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นรุ่ นลูกหรือหลานในช่ วงวัยทางานเพราะลูกทุกคนเป็ นห่ วงคุณพ่ อคุณแม่ แต่ อาจจะไม่ สามารถดูแล
ท่ า นอย่ า งใกล้ ชิด ท าให้ เ กิด ความกัง วลเกี่ ยวกับ อุ บั ติเ หตุ กับ ผู้สู งอายุ ท่ ีส ามารถเกิด ขึน้ ได้ ง่า ยแม้ ว่ าจะอยู่ใ นบ้ า น
โดยแบบประกั น นี จ้ ะช่ วยให้ ลู ก ทุ ก คนสบายใจยิ่ง ขึ น้ ซึ่ ง เป็ นอี ก หนึ่ งทางเลื อ กในการดู แ ลและแสดงความรั ก
ความห่ วงใยต่ อพ่ อแม่

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

“ถ้ าจะรักกันขนาดนี ้ ซือ้ ประกันให้ พ่อแม่ ก็ได้ ” ^^

Find MTL on

รางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจาปี 2553-2556
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จากนิตยสาร Reader’s Digest

