Muang Thai Life Assurance (MTL)
The Company for Forward Thinking People
Key Information





Market Position

ประวัติความเป็ นมา

ข้ อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2558
 MTL มีเบี ้ยประกันชีวิตรับรายใหม่เป็ นอันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีเบี ้ยประกันรับใหม่
จานวน 2,651.75 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 20.13% มีอตั ราการเติบโตลดลง 13.99% (YoY)
 MTL มีเบี ้ยประกันชีวิตรับปี แรกเป็ นอันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีเบี ้ยประกันรับใหม่
จานวน 1,573.35 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 18.92% มีอตั ราการเติบโตลดลง 20.48% (YoY)
 MTL มีเบี ้ยประกันชีวิตรับรวมเป็ นอันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีเบี ้ยประกันรับรวม
จานวน 6,547.16 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.58% มีอตั ราการเติบโตที่ 5.66% (YoY)
 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต มีเบี ้ยประกันชีวิตรับรวมจานวน 42,027.63 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่
6.98% (YoY) โดยแบ่งเป็ นเบี ้ยประกันรับรายใหม่จานวน 13,172.38 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตลดลง
5.32% (YoY) และเบี ้ยประกันรับต่ออายุจานวน 28,855.25 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 13.73% (YoY)

6 เมษายน 2494 เริ่ มดาเนินกิจการ
1 ตุลาคม 2555 แปรสภาพเป็ นบริษัทจากัดมหาชน
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้ านบาท
สัดส่ วนผู้ถือหุ้น
เอจิ เอิ ส
เมืองไทย
กรุป๊ โฮลดิ้ง

24.99%

อื่นๆ
0.01%

75.00%

1. บริ ษัท เมืองไทย กรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จากัด
2. เอจิเอิส อินชัวร์ รัน อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็นวี
3. อื่น ๆ

75.00 %
24.99 %
0.01 %

ข้ อมูลตัง้ แต่ เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ปี 2558

Financial Highlight
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน

สินทรัพย์ รวม
(หน่ วย: ล้ านบาท)
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หมายเหตุ: - ข้ อมูลสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การคานวณเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ดาเนินการตามหลักการดารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)

 MTL มีเบี ้ยประกันชีวิตรับรายใหม่เป็ นอันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีเบี ้ยประกันรับใหม่
จานวน 15,804.79 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 24.19% มีอตั ราการเติบโตที่ 0.97% (YoY)
 MTL มีเบี ้ยประกันชีวิตรับปี แรกเป็ นอันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีเบี ้ยประกันรับใหม่
จานวน 10,751.03 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 23.72% มีอตั ราการเติบโตที่ 11.19% (YoY)
 MTL มีเบี ้ยประกันชีวิตรับรวมเป็ นอันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีเบี ้ยประกันรับรวม
จานวน 36,955.81 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 17.22% มีอตั ราการเติบโตที่ 16.08% (YoY)
 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต มีเบี ้ยประกันชีวิตรับรวมจานวน 214,579.85 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่
2.03% (YoY) โดยแบ่งเป็ นเบี ้ยประกันรับรายใหม่จานวน 65,338.73 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตลดลง
15.74% (YoY) และเบี ้ยประกันรับต่ออายุจานวน 149,241.12 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 12.40% (YoY)
เบีย้ ประกันชีวิตรั บรายใหม่
ธุรกิจประกันชีวิต
เติบโต -5.32%
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เบีย้ ประกันชีวิตรั บรวม

สานักงานผู้แทน
ณ กรุ งย่ างกุ้ง
สานักงานใหญ่ ณ กรุ งเทพฯ
สาขาบริษัท 158 แห่ง
สานักงานตัวแทน 69 แห่ ง (ณ สิน้ ปี 2557)
สถานพยาบาลเครื อข่ าย 388 แห่ ง

ธุรกิจประกันชีวิต
เติบโต 6.98%

พฤษภาคม

(ณ วันที ่ 16 มิ .ย. 58)
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MTL #2

MTL #2
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ธุรกิจประกันชีวิต
เติบโต 2.03%

เติบโต 5.66%
57

Credit Ratings

มกราคม - พฤษภาคม

โครงการยิม้ สบาย เมืองไทยให้ คืน
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ทีม่ า: สมาคมประกันชี วิตไทย
สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพ (สมาร์ ทเฮลท์ )

(ณ วันที ่ 12 ธ.ค. 57)
International

National

Rating

Outlook

Rating

BBB+

Stable

axA+ (Asean)

 คุ้มครองเสียชีวิตหรื อพบมะเร็ ง สูงสุด 500,000 บาท* 
 มีผลประโยชน์รายวัน สูงสุดวันละ 5,000 บาท*

 ไม่เคลมครบทุก 3 ปี รับเบี ้ยประกันปี ที่ 3 คืน*




ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

นอนหรื อไม่นอนก็ได้ รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้ านบาทต่อปี *
เหมารวมค่าห้ อง ค่าใช้ จ่ายที่โรงพยาบาล สูงสุด 10,000 บาทต่อวัน*
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง หลังจากออกจาก รพ. สูงสุด 5,000 บาท*
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อ*งเป็ นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขของกรมธรรม์

Award and Recognition

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่ นอันดับ 1
ต่ อเนื่อง 8 ปี (ประจาปี 2549 – 2556)
รางวัลเกียรติยศ บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่ น ปี 2551 และ 2554
จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

รางวัล Superbrands 2549 จาก Superbrands International
รางวัล Superbrands 2551-2557 จาก Superbrands Thailand

MTL: Happenings

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่ งปี ประจาปี 2557
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556,
สาขา Corporate Social Responsibilityโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่ น
หอการค้ าไทย เมื่อปี 2548

เครื่องหมายรับรอง ตราสัญลักษณ์ Q-MARK
สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
และ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
แห่ งประเทศไทย และ

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

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

2 พ.ย. 57: คว้ ารางวัล “สุดยอดบริษัทประกันชีวติ แห่ งปี ”
เมืองไทยประกัน ชีว ิตได้ รับ "รางวัล สุด ยอดบริ ษัท ประกัน ชีวิต แห่ง ปี 2014" (Life Insurance Company of the Year)
จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2014 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review ซึง่ รางวัลนี ้จะมอบให้ แก่บริ ษัท
ประกันชีวิตในเอเชียที่มีพฒ
ั นาการทางธุรกิจโดยรวมในทุกมิติอย่างโดดเด่นที่สดุ นับเป็ นความภาคภูมิใจยิ่งสาหรับธุรกิจ
ไทยที่สามารถคว้ ารางวัลแห่งความสาเร็ จในระดับภูมิภาคเอเชีย
14 พ.ย. 57: รั บรางวัล “บริษัทประกันชีวติ ที่มีการบริหารงานดีเด่ น อันดับ 1 ประจาปี 2556” ต่ อเนื่องเป็ นปี ที่ 8
เมืองไทยประกันชีวิตได้ รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards)
ประจาปี 2556 ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตอกย ้าคุณภาพ
มาตรฐาน การบริ หารงานภายใต้ หลักธรรมาภิบาล ที่มีความมัน่ คง แข็งแกร่ งและมุ่งมัน่ สูบ่ ริ การที่ เป็ นเลิศเพื่อตอบสนอง
ทุกความต้ องการของผู้เอาประกัน
19 มิ.ย. 58: รั บรางวัล “โครงการเพื่อสังคมดีเด่ นแห่ งเอเชีย”
นายปราโมทย์ ศักดิ์ ก าจร (กลาง) รองกรรมการผู้ จัดการอาวุโส เมื องไทยประกั นชี วิ ต รั บ มอบรางวัล Asia Responsible
พื่อคัดเลือAwards
กและมอบรางวั
ลให้2015)
แก่ โหรืรงพยาบาลคู
ั บยกย่
งว่ าย เป็
Entrepreneurship
2015 (AREA Award
อ “ผู้ประกอบธุรกิ จ่ สที่ัรญ
ับผิญาที
ดชอบต่่ ไอด้สังรคมดี
เด่นแห่องเอเชี
2015น”
ผู้ ใSME
ห้ บCSR
ริ กจากโครงการ
ารด้ า นการประกั
น สุนชีขวิตภาพร่
บ”บริ
ั ท ฯ ได้SeriอDR.ย่ าVICTOR
งดี เยีWEE
่ ย ม(ซ้โดย
สาขา
“ค่ายเมืองไทยประกั
อาสาพัฒวมกั
นาชุมชน
โดยมีษDATUK
ายสุด)
ที่ปมุ
รึ ก่ งษาอาวุ
ไพรส์ เอเชียช
้ มอบ และ Dato
William Ng [มร.วิลเลียม เอิงก
] (ขวาสุ
เอเชีย
หวังโสเอ็
ให้นโเตอร์
ครงการนี
้ เป็่ วนผูยยกระดั
บมาตรฐานการบริ
ารด้ดา) ประธานเอ็
นประกันเตอร์
นสุไพรส์
ขภาพ
ร่ วมด้ วย ณ โรงแรมบันยัน ทรี มาเก๊ า (Banyan Tree Macau)

พร้ อมกับตอบสนองความพึงพอใจแก่ ผ้ ูเอาประกัน

คัด58:เลืโครงการ
อกและมอบรางวั
รงพยาบาลคู
่ สัญญาที่ได้ รับยกย่ องว่ าเป็ น
22พื่มิอ.ย.
“เมืองไทยมอบทุนลน้ให้
องน้แอก่ย”โครั
ง้ ที่ 26
ผู้ ให้ พบงษ์ริลก่าารด้
า นการประกั
สุ ข ภาพร่
บ้ จบริ
ษั ท ฯ ได้ อาย่หน้าาทีงดี
ยี่เมืยอมงไทยประกั
โดย นชีวิต
นายโพธิ
ซา ประธานกรรมการ
พร้ อมด้ วน
ย นายสาระ
ล่าซา วมกั
กรรมการผู
ดั การและประธานเจ้
่บริ หเาร
ร่มุ
วมมอบทุ
การศึโกครงการนี
ษาให้ แก่ 10 โรงเรี
นในสังกัดกรุ งบเทพมหานคร
ในงาน “เมืองไทยมอบทุ
องน้ อย ครัน
ง้ ทีสุ
่ 26ข”ภาพ
ตามนโยบาย
่ งหวังนให้
ช้ ่ วยยยกระดั
มาตรฐานการบริ
การด้ านน้นประกั
บริ ษั ทของคนหัวคิดทันสมัย ที่ดาเนินธุรกิ จควบคู่ก ารดาเนิ นกิ จกรรม เพื่ อคื นกาไรสู่สงั คมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่ อง โดยมี
พร้ อมกับตอบสนองความพึงพอใจแก่ ผ้ ูเอาประกัน
นายสิทธิชยั ท้ วมสกนธ์ ผู้อานวยการเขตปทุมวันและนายนพดล ประพิมพันธ์ ผู้อานวยการกลุ่ม ธุรกิจกรุ งเทพ บริ ษัท เมอร์ ลิน
เอ็นเตอร์ เทนเมนทส์ (ประเทศไทย) จากัด ร่ วมด้ วย ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World ศูนย์การค้ าสยามพารากอน

สาหรั บ น้ องๆ จาก 10 โรงเรี ยนในสัง กัดกรุ งเทพมหานคร ที่ เ ข้ า ร่ วมรั บมอบทุนการศึกษาในครั ง้ นี ้ รวมจานวน 120 คน ประกอบด้ ว ย โรงเรี ย นกุนนที รุ ทธารามวิ ทยาคม
โรงเรี ยนจันทร์ ห่นุ บ าเพ็ญ โรงเรี ยนประชาราษฎร์ บาเพ็ ญ โรงเรี ยนพระราม 9 กาญจนาภิเษก โรงเรี ยนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรี ยนวิชากร โรงเรี ยน วิชูทิศ โรงเรี ยนวัดใหม่ช่องลม

พื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้ แก่ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้ รับยกย่ องว่ าเป็ น
ผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการประกั น สุ ข ภาพร่ วมกั บ บริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ า งดี เยี่ ย ม โดย
MTL Service & Touch Point
มุ่งหวังให้ โครงการนีช้ ่ วยยกระดับมาตรฐานการบริ การด้ านประกันสุขภาพ
อมกับตอบสนองความพึ
พอใจแก่
น
พื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้ แก่ โพร้
รงพยาบาลคู
่ สัญญาที่ได้ รับงยกย่
องว่ าผเป็้ ูเอาประกั
น
ผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการประกั น สุ ข ภาพร่ วมกั บ บริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ า งดี เยี่ ย ม โดย
มุ่งหวังให้ โครงการนีช้ ่ วยยกระดับมาตรฐานการบริ การด้ านประกันสุขภาพ
พร้ อมกับตอบสนองความพึงพอใจแก่ ผ้ ูเอาประกัน
โรงเรี ยนวัดอุทยั ธาราม และโรงเรี ยนสามเสนนอก

ช่ องทางชาระเงิน คลิ๊กที่น่ ี
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

