
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: 174 สาขา (ไมร่วมส านกังานใหญ่)

จ านวนส านักงานตัวแทน:  58 แห่ง (ณ วนัท่ี 31 ต.ค. 2560)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (292), คลินิค (164) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Credit Ratings:

1 - 31 ตุลาคม 2560

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 1,901.12 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -4.82% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 14.60%

 เบีย้ประกันชีวติรับปีแรก
MTL เป็น อนัดบัท่ี 4 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 1,094.37 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -30.08% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 12.89%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 7,104.96 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -2.71% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 15.14%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่    จ านวน 13,022.36 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 14.62% (YoY)
 เบีย้ประกันรับปีแรก       จ านวน 8,492.78 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 13.14% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม        จ านวน 46,932.60 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 5.30% (YoY)
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สินทรัพย์รวม¹ อัตราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทุน²

หน่วย: ล้านบาท

2557        2558        2559     Q3/60 

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 ่27 พ.ย. 60)

International  

National

เบีย้ประกันชีวติรับรวม

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

The Company for Forward Thinking People  ฉบับที่ 35: ธันวาคม 2560

Key information Financial Highlight

Market Position

2557       2558       2559      Q3/60 

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:  4.54% growth (YoY)

Industry: -6.71% growth (YoY)

Industry:  6.97% growth (YoY)

Industry:  6.28% growth (YoY)

มกราคม – ตุลาคม 2560

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 26,707.44 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 19.56%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 136,553.44 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 13,050.98 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 15.45%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 84,465.59 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 58,625.72 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 16.70%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 351,085.88 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 85,333.15 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 17.50%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 487,639.32 ลา้นบาท

AIA
18.20%

MTL
15.45%

TLI
13.87%KTAL

12.70%

BLA
9.47%

Others
30.31%

AIA
22.15%

MTL
16.70%

TLI
13.73%

KTAL
10.40%

SCBLife
10.20%

Others
26.82%

AIA
20.18%

MTL
17.50%

TLI
13.59%

KTAL
10.41%

SCBLife
8.80%

Others
29.52%

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ทีม่า: www.set.or.th

Market Position (Cont’d)

บทบาทของพนักงานที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัท
มีการก ากับดแูลกจิการที่ด ี(CG)

พนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญในการขับเค ล่ือน
องค์กรให้มีความเติบโตไปข้างหน้า การให้พนักงานมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญและช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ซึ่งถือเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป   
วา่เป็นปัจจยัหลกัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเป็นการเพิ่มมลูค่า
และส่งเสริมการเตบิโตอย่างยัง่ยืนขององค์กร

หลักการ ก าหนดแนวทางปฎิบัติของพนักงานเพ่ือให้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์
สุจริต เท่ียงธรรม มีการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง 
ตลอดจนพนักงานมีความ รู้ความสามารถ เ พียงพอ               
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ตลอดจนมีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์          
และป้องกนัการทจุริต 

แนวทางปฏิบัติ 1) มีทศันะคติท่ีดีต่อบริษัท 2) ปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่ งมั่น ทุ่มเท 
โดยไม่ มีอคติ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3) ยึดมั่นในคุณธรรม 4)  ประหยัด และใช้ทรัพยากร            
อย่างรู้คณุคา่ 5) ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์ เพ่ือพฒันา
ตนเองทัง้งานในหน้าท่ี และความรู้ทั่วไป รวมถึงติดตาม
ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 6) เคารพในสิทธิส่วนบุคคล      
และให้ เ กียรติผู้ ร่ วมงาน 7)  ใ ห้บ ริการลูก ค้าภายใน
และภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 8) รักษาความลับ          
ของบริษัท ตลอดจนช่วยสอดส่องดูแลระมัดระวังมิให้
เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับร่ัวไหล หรือตกไปถึง          
ผู้ ท่ี ไม่ เ ก่ียวข้องอันอาจเป็นเหตุให้ เกิดความเ สียหาย 
9) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง 10) มีวิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท
“ในปีหนา้เตรียมพบกบัการน าเสนอข้อมูลของ IRCorner ในหวัข้อใหม่ๆ
ในแต่ละเดือน ส่วนจะมีเร่ืองอะไรที่น่าสนใจบ้าง รอติดตามกนันะคะ 
แล้วพบกนัค่ะ”
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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

20 พ.ย. 60: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เมืองไทยประกันชีวิต ได้กล่าวเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Transformation:

เกมแห่งอนาคต”ภายในงานสัมมนา “Thailand 2018 จุดเปลี่ยน
และความท้าทาย” จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยในส่วนของ
เมืองไทยประกนัชีวิต ได้มีการจดัตัง้ศูนย์นวตักรรม Fuchsia Innovation 

Centre ขึน้มาในปีนี ้เพื่อเรียนรู้จากมุมมองผู้บริโภค (Outside in)

เรียนรู้สิ่งใหม่ทัง้ที่เป็นเทคโนโลยี และไม่เป็นเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ได้
แบบประกนัใหม่ๆ ที่จะคุ้มครองส่ิงที่ไม่เคยมีมาก่อน และเป็นการตอบโจทย์
ลกูค้าเจาะจงมากที่สดุ

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

14 พ.ย. 60: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เ มืองไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวในโครงการ “อบอุ่น               
กับเ มืองไทยประกันชีวิต”  ให้แก่  นางมลสุดา ช านิประศาสน์ นายก              
เหล่ากาชาดจังหวัดเ ชียงใหม่ เพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ ประสบภัยหนาว              
ในเขตพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึน้ตามนโยบาย
บริษัทของคนหัวคิดทันสมัยที่ด าเนินธุรกิจควบคู่การด าเนินกิจกรรม           
เพื่อคืนก าไรสู่สังคมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ณ เ ชียงใหม่ ฮอลล์ 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา จงัหวดัเชียงใหม่

เมืองไทยประกันชีวติ
มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

เมืองไทยประกันชีวติ
พลิกมุมคิด “นายสาระ ล ่าซ า” ทรานส์ฟอร์มสู่เกมอินชัวร์เทค

เมืองไทย 8560 G15 (บ านาญแบบลดหย่อนได้)

สัญญาเพิ่มเตมิ ซีไอ เพอร์เฟค แคร์

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

ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิต
สงูสดุถึง 250% (1)

รับเงินบ านาญ สม ่าเสมอทกุปี ปีละ 12%
หลงัการเกษียณ

รับรองการจ่ายบ านาญ ถึง 15 ปี (2)

คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลมุตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น   
มากถึง 36 โรคร้ายแรง รวมสงูสดุถึง 100%*

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทัง้จากเจ็บป่วย 
และอบุตัเิหต ุรวมสงูสดุ 100%

รับผลประโยชน์เพิ่มเตมิ** 

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

* เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ณ วนัเร่ิมสญัญา
** รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หาก
- เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10% *
- ผ่าตดัขยายหลอดเลือดแดงหวัใจ รับความคุ้มครอง 10% *

ดรูายละเอียด ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ดรูายละเอียด ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (1)  เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ณ วนัเร่ิมสญัญา
(2)  ถ้าผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนท่ีจะได้รับเงินบ านาญ      
ครบ 15 ปี บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินเป็นจ านวนเดียว 
ซึ่งเท่ากับมลูค่าปัจจุบันของจ านวนเงินบ านาญท่ียงัไม่ได้จ่าย
จนครบ 15 ปี (ตามวิธีการค านวณท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์)

http://www.muangthai.co.th:1766/product/view/8560G15
http://www.muangthai.co.th:1766/uploads/product/file/pdf/23_4932_th.pdf
https://www.muangthai.co.th:1767/product/detail/CI
https://www.muangthai.co.th:1767/uploads/product/file/pdf/41_7413_th.pdf
https://www.muangthai.co.th:1767/product

