MTL Fact Sheet

The Company for forward Thinking People

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

ฉบับที่ 13: กุมภาพันธ์ 2559

Key information

Financial Highlight

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 ธันวาคม 2558

Customer Centric
Creativity
Commitment to Success
Collaboration
Caring

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรายใหม่
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 2,653.23 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 2.23% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.95%

สานักงานใหญ่ :
กรุ งเทพมหานคร
จานวนสาขา :
168 สาขา
จานวนสานักงานตัวแทน :
60 แห่ง (ณ สิ ้นปี 2558)
จานวนโรงพยาบาลเครื อข่ าย :
โรงพยาบาล (282), คลินิค (126)

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บปี แรก
MTL เป็ น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 1,668.05 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต -10.45% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.71%

MTL
16.95%
Others
38.17%

TLI
12.88%
BLA
KTAL
8.46%
10.45%

เบีย้ ประกันชีวติ รับรายใหม่

Others
30.65%

 เบีย้ ประกันชีวติ รั บรวม
MTL เป็ นอันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวติ
จานวน 6,993.74 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต 10.90% (YoY)
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.61%

สานักงานผู้แทน :
กรุ งย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

AIA
13.09%

AIA
24.84%

TLI
BLA
14.95%
6.76%
KTAL
MTL
10.19% 12.61%

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 ประกันชีวติ รับรวม จานวน 55,468.06 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 9.39% (YoY)
 เบีย้ ประกันรั บรายใหม่ จานวน 15,649.52 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 12.97% (YoY)
(ณ วันที ่ 29 พ.ย. 58)
 เบีย้ ประกันรั บต่ ออายุ จานวน 39,818.54 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตที่ 8.04% (YoY)
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axA+ (Asean)

-

Market Position (Cont’d)
มกราคม - ธันวาคม 2558

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็ นจานวนเงิน 37,938.07 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 22.13%

MTL: 7.55% growth (YoY)
Industry: 0.47% growth (YoY)
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับรายใหม่ 171,428.22 ล้านบาท

฿

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก
เป็ นจานวนเงิน 26,247.45 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 21.93%

MTL: 18.22% growth (YoY)
Industry: 10.54% growth (YoY)
 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

฿

฿

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับปี แรก 119,698.96 ล้านบาท

฿

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
เป็ นจานวนเงิน 49,942.28 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.64%

฿

฿

MTL: 24.99% growth (YoY)
Industry: 9.86% growth (YoY)

฿

฿

฿

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

เบี ้ยประกันรับต่ออายุ 366,081.40 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
เป็ นจานวนเงิน 87,880.36 ล้ านบาท
คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.35%

฿

MTL: 16.81% growth (YoY)
Industry: 6.68% growth (YoY)

฿

฿

฿

 ธุรกิ จประกันชี วิตมี

฿

เบี ้ยประกันชี วิตรับรวม 537,509.62 ล้านบาท
ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

Market Share Summary: มกราคม - ธันวาคม 2558
เบีย้ ประกันชีวิตรับรายใหม่
MTL
22.13%

Others
31.37%

AIA
15.27%
SCBLife
10.21%

TLI
10.28%

KTAL
10.74%

เบีย้ ประกันชีวิตรับปี แรก

Others
27.30%

MTL
21.93%

AIA
16.25%

SCBLife
10.24%
TLI
12.06%

KTAL
12.22%

เบีย้ ประกันรับต่ ออายุ
AIA
25.51%

Others
27.37%

TLI
13.87%

SCBLife
9.69%
KTAL
9.92%

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ – ฝ่ ายเลขาธิการองค์กร

MTL
13.64%

เบีย้ ประกันชีวิตรั บรวม
Others
28.65%

AIA
22.24%

MTL
16.35%

SCBLife
9.86%
KTAL
10.18%

TLI
12.72%

Awards and Recognition

Highlight Products
เมืองไทย สมาร์ท เซฟวิ่ ง 10/6
มีเงินจ่ายคืนทุกสิ ้นปี กรมธรรม์ 10%*
ความคุ้มครองชีวติ ที่เพิ่มขึ ้นสูงสุดถึง 600%*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 700%*

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

% ของจานวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• การพิ จารณารับประกันเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็ นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
• คาเตือน: ผูซ้ ื้อควรทาความเข้าใจในรายละเอียดความคุม้ ครองและเงื่อนไขก่อนตัดสิ นใจทาประกันภัยทุกครั้ง

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

MTL Happenings
1 9 ม . ค . 5 8 : บ ม จ . เ มื อ ง ไ ท ย ป ร ะ กั น ชี วิ ต เ ปิ ด ตั ว
“Personalized VDO" รูปแบบใหม่ในการสือ่ สารกับลูกค้ า
แบบเฉพาะบุคคล ผ่านช่องทางอีเมล์ ของลูกค้ าที่ได้ แจ้ งไว้ สาหรั บ
ส่งข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นการเติมเต็มการวางแผนด้ าน
ประกันชีวิตให้ แก่ลูกค้ า ด้ วยผลิตภัณ ฑ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งผ่านการ
วิเคราะห์ มาแล้ วว่า มีความเหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละคน ทั ง้ ในแง่
ของอายุ ความต้ อ งการ และรู ป แบบไลฟ์ สไตล์ ของลูก ค้ า หาก
ลูกค้ ามีความสนใจแบบประกันชีวิตหรื อต้ องการข้ อมูลเพิ่ มเติม ก็
สามารถติดต่อมายังบริ ษัทฯ ตามข้ อมูลที่ระบุไว้ ในวีดีโอได้ ทนั ที

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

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกาศวิสัยทัศน์ ใหม่ ปูทางธุรกิจ
เติบโตอย่ างแข็งแกร่ งระยะยาว
เชื่อมั่นศักยภาพองค์ กรพร้ อมเดินหน้ าสู่
“บริษัทประกันชีวิตระดับภูมิภาค”

มาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

 29 ม.ค. 59: บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตแถลงข่าวนโยบายสาหรั บ ปี 2559 โดยบริ ษัทมีความมุ่งมั่นสร้ างการเติ บโตอย่าง
ต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ เปิ ดตัววิสยั ทัศน์ ใหม่ และได้ พัฒนาค่านิยมหลัก (Core Value) ชุดใหม่ เพื่อ สะท้ อนถึงบุคลิกที่
เมืองไทยประกันชีวิตให้ ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มัน่ คงแข็งแกร่ งในระยะยาว

 เมืองไทยประกันชีวิต มีนโยบาย “ยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง” (Customer Centric) ยังคงเป็ นหัวใจของการดาเนินธุรกิจ

ทัง้ ในมิ ติ ก ารพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ๆ เครื อ ข่ า ยช่ อ งทางขายที่ ค รอบคลุม เข้ า ถึ ง และเป็ นมื อ อาชี พ ช่ อ งท างบริ ก ารที่
หลากหลายสอดคล้ องกับไลฟ์ สไตล์และสร้ างประสบการณ์ ที่ดีให้ แก่ลกู ค้ า ตลอดจนกิจกรรมแห่งความสุขและรอ ยยิ ้มผ่าน
“เมืองไทย Smile Club”

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

 นอกจากนั ้นเมืองไทยประกันชีวิต ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องนี ้อย่างยิ่ง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ น “ดิจิตอล อินชัวเรอร์ ” ด้ วย
การนาระบบดิจิตอลเข้ ามาสนับสนุนกระบวนการทางานในทุกขั ้นตอนของธุรกิจ นอกจากช่องทางเว็บไซต์แล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้
ใช้ ช่องทางสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ การสื่อสารกับผู้บริ โภค รวมถึง การพัฒนา
Application เพื่อตอบโจทย์การบริ การรูปแบบต่างๆ

 ล่าสุด บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ตั ้ง “Innovation Center” เพื่อติดตามและศึกษาแนวโน้ มความเปลีย่ นแปลงที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
อนาคต เช่น พฤติกรรมผู้บริ โภค และ FinTech (Financial Technology) ที่อาจจะเกิดขึ ้นอีกมากมายและสามารถ
เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจได้ อย่างรวดเร็ ว

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

 นอกจากนี ้ ในฐานะหนึง่ ในผู้นาของธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทย ยังคงให้ ความสาคัญกับการขยายศักยภาพทางธุรกิจ
ออกไปยัง ประเทศเพื่ อ นบ้ านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี เ ป้าหมายที่ จ ะยกระดับ เป็ น “บริ ษั ท ประกัน ชีวิ ตระดับ ภู มิภ าค” หรื อ
Regional Life Insurance Company ซึง่ ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้ ร่วมจัดตั ้ง Sovannaphum Life
Assurance PLC เพื่อดาเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศกัมพูชา

Find MTL on

รางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจาปี 2553-2556
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