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 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ ำนวน 7,612.87 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำกำรเติบโต 97.88% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทำงกำรตลำด 39.16%

 เบีย้ประกันชีวติรับปีแรก
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ ำนวน 1,405.33 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำกำรเติบโต -52.20% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทำงกำรตลำด 15.88%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ ำนวน 15,373.51 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำกำรเติบโต 46.19% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทำงกำรตลำด 25.72%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่    จ ำนวน 19,438.42 ล้ำนบำท มีอตัรำกำรเติบโตท่ี 24.85% (YoY)
 เบีย้ประกันรับปีแรก       จ ำนวน 8,848.30 ล้ำนบำท มีอตัรำกำรเตบิโตท่ี -20.35% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม        จ ำนวน 59,770.80 ล้ำนบำท มีอตัรำกำรเติบโตท่ี 14.57% (YoY)
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หมำยเหต:ุ   1. ข้อมลูสินทรัพย์ผ่ำนกำรสอบทำนแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำต
2. กำรค ำนวณเงินกองทนุของบริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมหลกักำรด ำรงเงินกองทนุ
ตำมระดบัควำมเสี่ยง (RBC)

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย

เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่

Rating Outlook
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Rating Outlook
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(ณ วนัที ่9 ธ.ค. 59) (ณ วนัที ่13 ธ.ค. 59)
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เบีย้ประกันชีวติรับรวม

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ – ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร
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MTL Fact Sheet

วิสัยทศัน์
“ มุง่มัน่เป็นคู่คิดท่ีลกูค้ำวำงใจ 

ผ่ำนนวตักรรมเพ่ือตอบสนองทกุควำมต้องกำร 
ด้วยกำรท ำงำนท่ีมีลกูค้ำเป็นศนูย์กลำง ”

พันธกิจ
เรำคือผู้ น ำกำรประกันชีวิตในระดับภูมิภำค ท่ีมีควำมแข็งแกร่งทัง้ทำงด้ำน
กำรเงิน กำรบริกำร และภำพลักษณ์ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และระบบ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดบัมำตรฐำนสำกล

เรำเข้ำใจควำมต้องกำรและพฤติกรรมของลกูค้ำอย่ำงลึกซึง้ เพ่ือส่งมอบสินค้ำ
และบริกำรท่ีเหมำะสมในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และเติมเต็มชีวิต        
ของลกูค้ำได้อยำ่งสมบรูณ์ตลอดช่วงชีวิต

เรำให้ควำมส ำคัญกับควำมยั่งยืนในระยะยำว พร้อมทัง้มุ่งมั่น ท่ีจะส่งมอบ
ควำมสขุแก่ลกูค้ำ พนกังำน พนัธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ ถือหุ้น และสงัคม

ประวัติความเป็นมา: 6 เมษำยน 2494 ก่อตัง้บริษัท
1 ตลุำคม 2555 แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้ำนบำท 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น:

ประธานกรรมการ: นำยโพธิพงษ์ ล ่ำซ ำ

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร: นำยสำระ ล ่ำซ ำ

จ านวนสาขา: 172 สำขำ (ไมร่วมส ำนกังำนใหญ่)

จ านวนส านักงานตัวแทน:  59 แห่ง (ณ สิน้ปี 2559)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยำบำล (289),  คลินิค (159) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยำ่งกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

Credit Ratings:
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ค่านิยมองค์กร

The M Powered C
C ustomer Centric เพื่อลกูค้ำด้วยควำมเข้ำใจ

C reativity กล้ำคิด กล้ำท ำ

C ommitment to Success รับผิดชอบสูค่วำมส ำเร็จ

C ollaboration ประสำนเพ่ือภำพรวม

C aring ดแูล ใสใ่จ ด้วยใจจริง

การก ากับดูเเลกิจการ (ตอนท่ี 8)
(Corporate Governance : CG) (8)

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (ต่อ)  
5. พนักงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของพนักงำนซึ่งถือเป็น
ทรัพยำกร ที ่ม ีค ุณค ่ำ  จ ึง ปฏ ิบ ัต ิต ่อพน ัก ง ำ นท ุกคน            
อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน          
มีนโยบำยกำรบริหำรค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนโดยยึดหลัก
ควำมเป็นธรรม เหมำะสมกับลักษณะงำน ตลอดจน            
มีนโยบำยกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถ
ให้ ก ับพน ัก ง ำ นอ ย ่ำ ง ต ่อ เ นื ่อ ง  เ พื ่อ พ ัฒน ำท ัก ษ ะ                  
และควำมสำมำรถของพนักงำนให้ได้รับควำมก้ำวหน้ำ       
ในอำชีพ และนอกจำกนีบ้ริษัทจัดให้มีสวัสดิกำรส ำหรับ
พนักงำน เช่น กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน กองทุน
ประกันสังคม กำรประกันสุขภำพกลุ่ม กำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี เป็นต้น
6. ชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน และสงัคมส่วนรวม รวมทัง้
ส ร้ำงปฏิสัมพัน ธ์อันดีกับชุมชนท่ีสถำนประกอบกำร          
ของบริษัทตัง้อยู่ และนอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยังมีกำรส่งเสริม    
ให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนโยบำยในกำร
ประหยดัพลงังำนและทรัพยำกรอ่ืนๆ รวมทัง้ไม่กระท ำกำรใดๆ
ท่ีจะมีผลเสียหำยตอ่ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสภำพแวดล้อม
7. ภาครัฐ

บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังให้พนักงำน
ทกุคนปฏิบตัติำมกฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
โดยปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับกำรรับรองเข้ำเป็นสมำชิกแนวร่วม
ปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต (CAC)

(ฉบับหน้าจะกล่าวถึงหมวดที่  4 การเ ปิดเผยข้อมูลและ         
ความโปร่งใส)

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ – ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร

Industry:  2.77% growth (YoY)

Industry: -12.13% growth (YoY)

Industry: 8.48% growth (YoY)

Industry:  6.83% growth (YoY)

มกราคม – มิถุนายน 2560

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ ำนวนเงิน 19,122.70 ล้ำนบำท
คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 23.05%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 82,961.24 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ ำนวนเงิน 8,665.82 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 17.19%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 50,416.16 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ ำนวนเงิน 38,772.04 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 18.06%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 214,663.29 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ ำนวนเงิน 57,894.74 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 19.45%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 297,624.53 ลา้นบาท
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ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ทีม่า: www.set.or.th

Market Position (Cont’d)
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รางวัล Brand of the Year 2015-2016 
หมวดธุรกิจ “ประกนัชีวิต” โดย World Branding Forum

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี ประจ าปี 2557
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556

สำขำ Corporate Social Responsibility 
โดยนิตยสำร Asia Insurance Review

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1
ต่อเน่ือง 10 ปี (ประจ ำปี 2549 – 2558)

รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น 
ต่อเน่ือง 3 ครัง้ (ปี 2551 2554 และ 2558)

จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย

Find MTL on

หมายเหตุ:
- ผลประโยชน์ เง่ือนไขและควำมคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตำมข้อก ำหนดท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
- ค ำเตือน: ผู้ ซือ้ควรท ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดควำมคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนตดัสินใจท ำประกนัภยัทกุครัง้

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

20 ก.ค. 60: นายสาระ ล ่าซ า กรรมกำรผู้จดักำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรปลูกต้นนำงพญำเสือโคร่ง            
ในโครงกำร“หบุเขำซำกรุะเมืองไทย”ณ เส้นทำงสำยขุนกลำง-ขุนวำง เส้นทำง
สำยสีชมพสูู่กำรท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของชุมชนในกำรปลูกและดูแล
ต้นไม้ให้เติบโตแข็งแรงต่อไป โดยมีนำงสำวนิติยำ พงษ์พำนิช นำยอ ำเภอ
จอมทอง และนำยรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์
ให้เกียรติร่วมปลูกต้นนำงพญำเสือโคร่ง ณ อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์          
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ – ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

20 ก.ค. 60: นายสาระ ล ่าซ า กรรมกำรผู้จดักำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ร่วมกบัพนัธมิตรแถลงข่ำวเปิดโปรเจกต์ยกัษ์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพตอบโจทย์
ครบถ้วนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริกำรที่หลำกหลำย ภำยใต้ช่ือ 
“Premier Health Solutions” โดย  Fuchsia Innovation Centre

ส ร้ ำ งปรำกฏกำ ร ณ์ ให ม่แ ก่ ว งกำ รประ กัน ชี วิ ต  ด้ ว ยกำ ร เ ปิดตั ว 
“myTHAIDNA” มิติใหม่ของกำรดูแลตัวเองที่ลงลึกถึงระดับ DNA

เพื่อกำรใช้ชีวิตที่ดีกว่ำ พร้อมผนกึ “Health at Home” สตำ ร์ทอัพ    
ด้ำน.Healthtech ของประเทศไทย เดินหน้ำตอบโจทย์กำรดูแลผู้ ป่วยที่มี
ควำมต้องกำรในกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่องที่บ้ำน และผู้สงูวยั อย่ำงเข้ำใจและเข้ำถึง

เมืองไทยประกันชีวติ
ตัง้เป้าผู้น าด้านสุขภาพ เปิดโปรเจกต์ยักษ์

“Premier Health Solutions”

เมืองไทย เพิ่มทรัพย์ 12/6 

ดรูายละเอียด

ดรูายละเอียด

สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภัยสุขภาพ แบบสมาร์ทเฮลท์

* ส ำหรับแผน 5

รางวัล Superbrands 2549-2559
จำก Superbrands Thailand

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008
ใบรับรองเลขท่ี TH 98/1709

มาตรฐานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขท่ี 44 756 150640

มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

ISO 27001:2013 ใบรับรองเลขท่ี IND17.0416/U

นอน หรือ ไม่นอน ก็ได้ รับค่ำรักษำพยำบำล 
สงูสดุถึง 5,000,000 บำท* ตอ่ปี

เหมำรวม คำ่ห้อง คำ่ใช้จ่ำยท่ีโรงพยำบำล 
สงูสดุ 10,000 บำท*ตอ่วนั รับเพิ่มเป็น 2 เทำ่ 
เม่ือเข้ำพกัรักษำตวัในห้อง ไอ.ซี.ย*ู *

คำ่รักษำพยำบำลตอ่เน่ือง หลงัออกจำก
โรงพยำบำลสงูสดุถึง 5,000 บำท* 

(1) เป็น  % ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ณ วนัเร่ิมสญัญำ

เมืองไทยประกันชีวติ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้านส่ิงแวดล้อม
ในโครงการ “หุบเขาซากุระเมืองไทย”

ได้เงินจ่ำยคืน 6% (1)

ทกุรอบ 2 ปีกรมธรรม์

ครบสญัญำ
ได้เงินก้อน 120% (1)

รับควำมคุ้มครองชีวิตยำวนำน 12 ปี
สงูสดุ 150% (1)

**ส ำหรับกำรรักษำตวัในห้องผู้ ป่วยหนกั (ไอ.ซี.ยู) จะจ่ำยให้เป็น 
จ ำนวนสองเท่ำ สงูสดุไม่เกิน 30 วนั เม่ือรวมกบัผลประโยชน์ค่ำห้อง 
ค่ำอำหำร ค่ำบริกำรพยำบำลประจ ำวนัต่อวนัแล้วไม่เกิน 150 วนั   

- สญัญำเพ่ิมเติมต้องซือ้แนบท้ำยกรมธรรม์ประกนัภยัที่ยังมีผลบงัคบั

http://www.muangthai.co.th:1766/product?keyword=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C+12%2F6+
https://www.muangthai.co.th:1767/product/detail/SmartHealth
http://www.muangthai.co.th:1766/product/main/product-hilight

