
วิสัยทศัน์
“ มุง่มัน่เป็นคู่คิดท่ีลกูค้าวางใจ 

ผ่านนวตักรรมเพ่ือตอบสนองทกุความต้องการ 
ด้วยการท างานท่ีมีลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ”

พันธกิจ
เราคือผู้ น าการประกันชีวิตในระดับภูมิภาค ท่ีมีความแข็งแกร่งทัง้ทางด้าน
การเงิน การบริการ และภาพลักษณ์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และระบบ 
การบริหารความเสี่ยง ระดบัมาตรฐานสากล

เราเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลกูค้าอย่างลึกซึง้ เพ่ือส่งมอบสินค้า
และบริการท่ีเหมาะสมในการสร้างความมัน่คงทางการเงิน และเติมเต็มชีวิต        
ของลกูค้าได้อยา่งสมบรูณ์ตลอดช่วงชีวิต

เราให้ความส าคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทัง้มุ่งมั่น ท่ีจะส่งมอบ
ความสขุแก่ลกูค้า พนกังาน พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ ถือหุ้น และสงัคม

ประวัติความเป็นมา: 6 เมษายน 2494 ก่อตัง้บริษัท
1 ตลุาคม 2555 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั

ทุนจดทะเบียน: 1,000 ล้านบาท 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น:

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร: นายสาระ ล ่าซ า

จ านวนสาขา: 173 สาขา (ไมร่วมส านกังานใหญ่)

จ านวนส านักงานตัวแทน:  57 แห่ง (ณ วนัท่ี 1 ต.ค. 2560)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (292), คลินิค (163) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Credit Ratings:

1 - 30 กันยายน 2560

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 1 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 2,628.50 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 30.70% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 16.93%

 เบีย้ประกันชีวติรับปีแรก
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 1,702.97 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 11.87% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 16.69%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 8,078.73 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -20.56% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 15.84%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่    จ านวน 15,525.91 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 7.98% (YoY)
 เบีย้ประกันรับปีแรก       จ านวน 10,203.42 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 14.99% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม        จ านวน 51,004.09 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 5.00% (YoY)
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2557        2558        2559     Q2/60 

หมายเหต:ุ   1. ข้อมลูสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
2. การค านวณเงินกองทนุของบริษัทฯ ด าเนินการตามหลกัการด ารงเงินกองทนุ
ตามระดบัความเสี่ยง (RBC)

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย

เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่

Rating Outlook

BBB+ Stable

AAA (tha) Stable

Rating Outlook

BBB+ Stable

axA+ (Asean)        -

(ณ วนัที ่8 พ.ย. 60) (ณ วนัที ่13 ธ.ค. 59)

International  

National

เบีย้ประกันชีวติรับรวม

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

The Company for Forward Thinking People  ฉบับที่ 34: พฤศจกิายน 2560

Key information Financial Highlight

Market Position

2557       2558       2559      Q2/60 

MTL Fact Sheet
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ค่านิยมองค์กร

The M Powered C
C ustomer Centric เพื่อลกูค้าด้วยความเข้าใจ

C reativity กล้าคิด กล้าท า

C ommitment to Success รับผิดชอบสูค่วามส าเร็จ

C ollaboration ประสานเพ่ือภาพรวม

C aring ดแูล ใสใ่จ ด้วยใจจริง

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry:  3.58% growth (YoY)

Industry: -8.50% growth (YoY)

Industry:  7.52% growth (YoY)

Industry:  6.39% growth (YoY)

มกราคม – กันยายน 2560

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 24,806.32 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 20.08%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 123,532.33 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 11,956.60 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 15.74%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 75,974.06 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 53,421.88 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 16.84%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 317,174.86 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 78,228.20 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 17.75%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 440,707.18 ลา้นบาท
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ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ทีม่า: www.set.or.th

Market Position (Cont’d)

การก ากับดูแลกจิการทีด่ี สร้างมูลค่าเพ่ิมจริงหรือ?

ท าก าไรให้ดีได้อย่างไร? โดยทัว่ไปก็คือ ขายสินค้าให้ได้
ราคาดี ขายให้ได้เยอะๆ ผลิตสินค้าให้ได้ต้นทุนต ่า บริหาร
กิจการให้มีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด สูตรนี ไ้ม่ มี ผิดแน่นอน         
แต่ออกจะก าปัน้ทุบดินไปหน่อย การประกอบกิจการให้มี
ก าไรดี มีความมัน่คงยัง่ยืน มี 2 มิติท่ีต้องน ามาพิจารณา มิติ
หนึ่งคือ การบริหารหรือการจัดการท่ีดี ดังท่ีกล่าวข้างต้น         
อีกมิติหนึ่งคือการประกอบธุรกิจบนพืน้ฐานของการมี         
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

จะเห็นว่า การปฏิบัติตามกฏหมาย ช่วยลดความเส่ียง
และความเสียหายท่ีจะถูกลงโทษทางกฎหมาย การท ามา
ค้าขายด้วยความซื่อสตัย์ ช่วยลดความเส่ียงอนัเกิดจากการ
ทจุริตของผู้บริหารหรือพนักงาน หรือลดความเสียหายจาก
การถูกฟ้องร้อง เพราะไปเอาเปรียบคนอ่ืน เพิ่มความ
น่าเช่ือถือต่อลูกค้าด้วย ส่วนการระมัดระวังผลประโยชน์    
ของบริษัท ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความประมาทเลินเล่อ      
เพิ่มความรอบคอบในการตดัสินใจ กรรมการและผู้บริหาร          
ไม่สร้างผลประโยชน์ทบัซ้อนจนอาจท าให้บริษัทเสียหาย

ทัง้หมดนี ้คือส่วนหนึ่งของแก่นแห่งสาระของการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ท่ีช่วยสร้างภูมิคุ้ มกัน ลดความเส่ียง และ
ความเสียหาย รักษาผลก าไร เพิ่มความน่าเช่ือถือและความ
มั่นคงยั่งยืนให้กิจการ ความน่าเช่ือถือนี ้มีความส าคัญ
มาก ถึงขนาดมีประธานกรรมการบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง
ของโลก กล่าวต่อผู้บริหารและพนกังานว่า “เราต้องยอมรับ
ว่ากิจการของเราเติบโตบนความเช่ือถือไว้วางใจของลูกค้า 
และผู้ ท่ีเกียวข้อง”

ความจริงยังมีหลกัปฏิบตัิท่ีดีอีกมากมาย แต่จากเนือ้หา
ข้างต้น น่าจะเพียงพอท่ีจะสนับสนุนให้เห็นว่าก ารมี         
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน     
ช่วยเพิ่มรายได้ ลดความเส่ียง ซึ่งล้วนส่งผลให้มีมูลค่า
กิจการเพิ่มสงูขึน้
(ฉบับหน้าจะกล่าวถึงบทบาทของพนักงานที่จะช่วยส่งเสริม      
ให้บริษัทมีการก ากบัดูแลกิจการทีดี่)



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

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี ประจ าปี 2557 และ 2560
รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556

สาขา Corporate Social Responsibility 
โดยนิตยสาร Asia Insurance Review

Find MTL on

หมายเหตุ:
- สญัญาเพ่ิมเติมต้องซือ้แนบท้ายกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัอยู่ ทัง้นี ้สามารถซือ้ความคุ้มครองได้ไมเ่กินระยะเวลา 
เอาประกนัภยัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตท่ีสญัญาเพ่ิมเติมแนบท้ายอยู่
- ผลประโยชน์ เง่ือนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
- ค าเตือน: ผู้ ซือ้ควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนตดัสินใจท าประกนัภยัทกุครัง้

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

3 พ.ย. 60: เมืองไทยประกันชีวิต ได้ท าการเปิดให้บริการสาขาแห่งใหม่ 
“สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา” ซึ่งตัง้อยู่บน ถ.มิตรภาพ-หนองคาย 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา อย่างเป็นทางการ ตัง้แต่วันศุกร์ที่ 
3 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไปโดยเปิดให้บริการทุกวัน ตัง้แต่เวลา 10.00 -
20.00 น. เพื่อให้บริการลูกค้าบุคคลทั่วไป และฝ่ายขาย โดยสาขาดังกล่าว     
จะช่วยอ านวยความสะดวก ทัง้ด้านการชดใช้สินไหมทดแทนและการใช้สิทธ์ิ
กู้ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใต้เง่ือนไขตามที่บริษัทฯ ก าหนด รวมทัง้
บริการให้ค าปรึกษาด้านข้อมูลประกันชีวิต และการให้บริการหลังการขาย    
ในด้านอื่นๆ เช่น การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของลกูค้าและการใช้
สทิธิตามกรมธรรม์ รวมถงึการแลกรับสิทธ์ิต่าง  ๆจากเมืองไทย สไมล์คลบัอีกด้วย

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

1 พ.ย. 60: เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับคัดเลือกให้รับ "รางวัลสุดยอดบริษัท
ประกันชีวิต ประจ าปี 2560 จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 

2017 (Life Insurance Company of  the Year 2017)" ครัง้ที่ 21 จัดโดย
นิตยสาร Asia Insurance Review ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนับเป็นครัง้ที่ 2 
ส าหรับบริษัทฯ ที่ได้รับรางวลันี ้โดยครัง้แรกที่บริษัทฯ ได้รับ คือในปี 2557
โดยรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในครัง้นี ้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิต     
ในเอเชีย ที่มีพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั ง้ ด้ าน
ประสิทธิภาพการท างานและความก้าวหน้าทางธุรกิจ โดยเฉพาะ ระบบ          
การจดัการทางการเงินท่ีครอบคลมุ การบริหารความเสี่ยงของการประกันชีวิต
ไ ด้ทั่วทั ง้องค์กร รวมถึงความโดดเด่นในด้านองค์ประกอบอื่นๆ  อาทิ
ด้านผลติภณัฑ์ ด้านบริการแก่ลกูค้า และด้านหลกัธรรมาภิบาล

เมืองไทยประกันชีวติ
รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิต ประจ าปี 2560

จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2017 

เมืองไทยประกันชีวติ
เปิดให้บริการสาขาใหม่แห่งที่ 173

โครงการเมืองไทย รีเทร์ิน รีไทร์

ดรูายละเอียด ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ดรูายละเอียด ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์

รางวัล Superbrands 2549-2559
จาก Superbrands Thailand

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขท่ี TH 98/1709

มาตรฐานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขท่ี 44 756 150640

มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

ISO 27001:2013 ใบรับรองเลขท่ี IND17.0416/U

รีไทร์อย่างสบายใจ รับเงินบ านาญปีละ 20%(1)

ตัง้แตปี่กรมธรรม์ท่ีครบอายุ 60-85 ปี รวมสงูสดุ 
520% (1)

ลดหย่อนได้                                                 
ลดหย่อนภาษีได้สงูสดุถึง 300,000 บาท (2)

ไม่ตรวจสขุภาพ สมคัรง่าย ไม่ต้องตรวจสขุภาพ (3)

นอนหรือไม่นอนก็ได้ รับคา่รักษาพยาบาล 
สงูสดุถึง5,000,000 บาท * ตอ่ปี

เหมารวม คา่ห้อง คา่ใช้จ่ายท่ีโรงพยาบาล 
สงูสดุ 10,000 บาท* ตอ่วนั รับเพิ่มเป็น 2 เทา่ 
เม่ือเข้าพกัรักษาตวัในห้องไอ.ซี.ย.ู**

คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ือง หลงัออกจาก
โรงพยาบาลสงูสดุถึง 5,000 บาท*

(3) ผู้ ซือ้ต้องแถลงเก่ียวกับสุขภาพในใบค าขอเอาประกันภัย  
และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา          
รับประกนัภยั หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสญัญาประกนัภยั  

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจ าปี 2560
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น 

ต่อเน่ือง 3 ครัง้ (ปี 2551 2554 และ 2558)
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1

ต่อเน่ือง 11 ปี (ประจ าปี 2549 – 2559)
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย

(1) % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ณ วนัเร่ิมสญัญา
(2) ตามหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร

** ส าหรับการรักษาตวัในห้องผู้ ป่วยหนกั (ไอ.ซี.ยู) จะจ่ายให้เป็นจ านวนสองเท่า สงูสุดไม่เกิน 30 วัน 
เม่ือรวมกบัผลประโยชน์คา่ห้อง คา่อาหาร คา่บริการพยาบาลประจ าวนัตอ่วนัแล้วไม่เกิน 150 วนั

* ส าหรับแผน 5 

http://www.muangthai.co.th:1766/product
http://www.muangthai.co.th:1766/product/view/return_retire
http://www.muangthai.co.th:1766/uploads/product/file/pdf/84_4422_th.pdf
http://www.muangthai.co.th:1766/product/view/SmartHealth
http://www.muangthai.co.th:1766/uploads/product/file/pdf/44_2392_th.pdf

