MTL Fact Sheet

The Company for forward Thinking People

ฉบับที่ 20: กันยายน 2559
Key information

Financial Highlight

วิสัยทัศน์

สินทรั พย์ รวม¹

“ มุง่ มัน่ เป็ นคู่คิดที่ลกู ค้ ำวำงใจ
ผ่ำนนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกควำมต้ องกำร
ด้ วยกำรทำงำนที่มีลกู ค้ ำเป็ นศูนย์กลำง ”

296,030

พันธกิจ
เรำคื อผู้นำกำรประกันชี วิ ตในระดับภูมิ ภำค ที่ มี ควำมแข็งแกร่ งทัง้ ทำงด้ ำ น

190,711

ล้ านบาท

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน²

331,995

240,240

547%
449%

432%

443%

กำรเงิ น กำรบริ กำร และภำพลักษณ์ ภำยใต้ หลักธรรมำภิ บำล และระบบ
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง ระดับมำตรฐำนสำกล
เรำเข้ ำใจควำมต้ องกำรและพฤติกรรมของลูกค้ ำอย่ำงลึกซึ ้ง เพื่อส่งมอบสินค้ ำ

และบริ กำรที่เหมำะสมในกำรสร้ ำงควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน และเติมเต็ มชีวิต
ของลูกค้ ำได้ อย่ำงสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต
เรำให้ ควำมสำคัญกับควำมยั่งยืนในระยะยำว พร้ อมทัง้ มุ่งมั่น ที่ จะส่ง มอบ

ควำมสุขแก่ลกู ค้ ำ พนักงำน พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม

ค่ านิยมองค์ กร
The M Powered C
เพื่อลูกค้ ำด้ วยควำมเข้ ำใจ
กล้ ำคิด กล้ ำทำ
รับผิดชอบสูค่ วำมสำเร็ จ
ประสำนเพื่อภำพรวม
ดูแล ใส่ใจ ด้ วยใจจริ ง

C ustomer Centric
C reativity
C ommitment to Success
C ollaboration
C aring

ประวัติความเป็ นมา: 6 เมษำยน 2494 ก่อตังบริ
้ ษัท
1 ตุลำคม 2555 แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด
ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ ำนบำท
สัดส่ วนผู้ถือหุ้น:
0.01%
บริ ษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด
24.99%

เอจิเอิส อินชัวร์ รัน อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็นวี

75.00%

อื่นๆ

ประธานกรรมการ: นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร: นำยสำระ ล่ำซำ
จานวนสาขา: 171 สำขำ
จานวนสานักงานตัวแทน: 60 แห่ง (ณ สิ ้นปี 2558)
จานวนโรงพยาบาลเครือข่ าย: โรงพยำบำล (280), คลินิค (140)
สานักงานผู้แทน: กรุงย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

International
National

Outlook

BBB+

Stable

AAA (tha)

Stable

(ณ วันที ่ 27 ก.ค. 59)

2558

Q2/2559

2556

2557

2558

Q2/2559

หมำยเหตุ: 1. ข้ อมูลสินทรัพย์ผ่ำนกำรสอบทำนแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
2. กำรคำนวณเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ดำเนินกำรตำมหลักกำรดำรงเงินกองทุน
ตำมระดับควำมเสี่ยง (RBC)

Market Position
1 - 31 กรกฎาคม 2559
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 1,828.68 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต -14.52% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 15.53%

Others
29.35%

KTAL
7.64%

TLI 20.18%

AIA
15.80%
BLA
11.50%

MTL
15.53%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่
 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 1,232.68 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต -9.31% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 14.63%

MTL เป็ น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จำนวน 6,017.24 ล้ ำนบำท โดยมีอตั รำกำรเติบโต 1.85% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 13.91%

Others
29.15%

BLA
9.34%

AIA
21.65%

TLI
16.34%
SCBLife
9.61%

MTL
13.91%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวต
ิ

Rating

Outlook

BBB+

Stable

axA+ (Asean)

2557

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม

Credit ratings:
Rating

2556

 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จำนวน 11,772.11 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ -14.69% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บปี แรก
จำนวน 8,427.75 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ -12.67% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรวม
จำนวน 43,245.18 ล้ ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตที่ 3.80% (YoY)

-

(ณ วันที ่ 29 พ.ย. 58)
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ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

Market Position (Cont’d)

มกราคม – กรกฎาคม 2559
MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่

MTL: -9.92% growth (YoY)
Industry: -3.75% growth (YoY)

เป็ นจำนวนเงิน 20,276.01 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 21.93%
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 92,473.14 ล้านบาท

฿

฿

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

MTL: -6.76% growth (YoY)
Industry: -1.94% growth (YoY)

เป็ นจำนวนเงิน 14,503.75 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 22.05%
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 65,780.24 ล้านบาท

฿

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
เป็ นจำนวนเงิน 37,524.19 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 16.36%

MTL: 27.18% growth (YoY)
Industry: 10.05% growth (YoY)
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันรับต่ออายุ 229,370.15 ล้านบาท

฿

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจำนวนเงิน 57,800.20 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 17.96%

฿

฿

฿

MTL: 11.13% growth (YoY)
Industry: 5.70% growth (YoY)

฿

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 321,843.29 ล้านบาท

Market Share Summary:
เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
MTL
21.93%

Others
31.04%

SCBLife
9.02%

AIA
14.65%
KTAL
9.88%

TLI
13.48%

เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก
MTL
22.05%

Others
28.44%

AIA
15.51%

SCBLife
8.61%
KTAL
12.51%

TLI
12.88%

เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
AIA
22.37%

Others
26.41%

MTL
16.36%

KTAL
10.10%
SCBLife
10.99%

TLI
13.77%

เบีย้ ประกันชีวิตรั บรวม
AIA
20.15%

Others
27.74%

MTL
17.96%

KTAL
10.04%
SCBLife
10.42%

TLI
13.69%

ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย
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Highlight Product

Awards and Recognition

โครงการ เมืองไทย Happy Saving 20/8
จ่ำยเบี ้ยสัน้ ไม่เป็ นภำระนำน เพียงแค่ 8 ปี
ผลประโยชน์ค้ มุ ค่ำ ตลอดสัญญำสูงถึง 153%*
ลดหย่อนภำษี ได้ ตำมหลักเกณฑ์กรมสรรพำกร

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่ นอันดับ 1
ต่อเนื่อง 9 ปี (ประจำปี 2549 – 2557)
รำงวัลเกียรติยศ บริ ษัทประกันชีวิตที่มีกำรบริ หำรงำนดีเด่น ปี 2551 และ 2554
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

* เป็ น % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย ณ วันเริ่ มสัญญำ

เมืองไทย แฮปปี้ ไลฟ์ พลัส
มีเงินจ่ำยคืน ทุกรอบ 3 ปี กรมธรรม์
ผลประโยชน์ค้ มุ ค่ำ รับเงินครบกำหนดสัญญำ 140%*
คุ้มครองชีวิต รับควำมคุ้มครองชีวิตสูงถึง 165%*

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่ งปี ประจาปี 2557
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556
สำขำ Corporate Social Responsibility โดยนิตยสำร Asia
Insurance Review

* เป็ น % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย ณ วันเริ่ มสัญญำ

หมายเหตุ :
• ผลประโยชน์ เงื่อนไขและควำมคุ้มครองโดยละเอียดเป็ นไปตำมข้ อกำหนดที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
• คำเตือน: ผู้ซื ้อควรทำควำมเข้ ำใจในรำยละเอียดควำมคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

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

MTL Happenings
เมืองไทยประกันชีวติ
ชูแคมเปญ “รักใครให้ ประกัน” ในช่ วงครึ่งปี หลัง ตอบโจทย์
ความรักครบวงจร เดินเครื่องกวาดเบีย้ รับรวมสู่เป้าหมาย

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
16 ส.ค. 59 : คุณสำระ ล่ำซำ กรรมกำรผู้จดั กำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
กล่ำ วว่ำ บริ ษัท ฯได้ จัด แคมเปญ “รั ก ใครให้ ป ระกัน ”เพื่ อ ตอบโจทย์ ก ำรส่ง มอบควำมรั ก ให้ แ ก่ ค นส ำคัญ
อย่ำงครบวงจร ทังกำรวำงแผนทำงกำรเงิ
้
นและบริ หำรควำมเสี่ยงผ่ำนประกันชีวิตแบบครอบคลุม “ควำมรัก” 4 รูปแบบ ดังนี ้
1) “รั กตั วเอง” ด้ วยกำรวำงแผนกำรเงิ น สำหรั บกำรเกษี ยณอำยุอ ย่ำงมีค วำมสุข สำมำรถเก็ บ ออมผ่ ำ น
ประกันชีวิตแบบบำนำญ เช่น เมืองไทย 8560 จี15 (บานาญแบบลดหย่ อนได้ ) และ เมืองไทย 8501 ดี 60
(บานาญแบบลดหย่ อนได้ ) ซึ่งทัง้ สองแบบนี จ้ ะให้ เงินบำนำญเมื่อเกษี ยณปี ละ 12% ของเงินเอำประกัน
ณ วันเริ่ มสัญญำ
3) “รักครอบครัว” เตรี ยมวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อเป็ นหลักประกันควำมมัน่ คงให้ แก่ครอบครัว รวมถึ งกำรสร้ ำง
หลักประกันให้ แก่ลกู หลำน ประกอบด้ วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองระยะยำวหรื อตลอดชีพ เช่น
โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 1 ,โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 2 หรื อ โครงการเมืองไทย
คุ้มครองพิเศษ 3 ที่ จ่ำยเบีย้ ประกันชี วิตระยะสัน้ เพียง 7 ปี แต่ค้ ุมครองยำวจนถึงอำยุ 90 ปี พร้ อมรั บ เงิ น
จ่ำยคืนตลอดอำยุสญ
ั ญำ
3) “รักลูก” ด้ วยกำรวำงแผนอนำคตทำงกำรศึกษำเพื่อให้ แน่ใจว่ำลูกรักจะได้ มีเงินก้ อนสำหรับศึกษำต่อในสิ่งที่ชอบ
และสำมำรถเดินทำงตำมควำมฝั นได้ เช่น โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16 ที่ตอบโจทย์กำรออมเงิน
ระยะยำว ให้ ผลประโยชน์เป็ นเงินจ่ำยคืนรำยปี และเงินก้ อนเมื่อครบสัญญำ พร้ อมควำมคุ้มครองชีวิตผู้เอำประกันด้ วย
4) “รักพ่ อแม่ ” สำมำรถให้ ประกันชีวิตเป็ นทำงเลือกกำรแสดงออกถึงควำมรัก ควำมห่วงใย และกำรดูแลเอำใจใส่
ทังยั
้ งเป็ นโอกำสได้ ตอบแทนพระคุณท่ำน ผ่ำน โครงการ เมืองไทยวัยเก๋ า คุ้มครองทั่ว ไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)
ที่ให้ ควำมคุ้มครองกรณีเสียชี วิตจำกอุบัติเหตุและเจ็บป่ วย ซึ่งสำมำรถสมัครได้ ง่ำยโดยไม่ ต้องตรวจสุขภำพ
และไม่ต้องตอบคำถำมสุขภำพ

Find MTL on

ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

รางวัล Superbrands 2551-2559 จาก Superbrands Thailand

รางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจาปี 2553-2556

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ำยเลขำธิกำรองค์กร

จำกนิตยสำร Reader’s Digest

