
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 ธ.ค. 2560)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (295), คลินิก (162) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Credit Ratings:

1 - 30 พฤศจิกายน 2560

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 2,103.30 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -32.15% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 14.01%

 เบีย้ประกันชีวติรับปีแรก
MTL เป็น อนัดบัท่ี 4 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 961.83 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -58.17% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 10.54%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 8,905.25 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -0.22% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 17.06%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่    จ านวน 28,810.73 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -7.49% (YoY)
 เบีย้ประกันรับปีแรก       จ านวน 14,012.81 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -33.06% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม        จ านวน 94,238.41 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 5.64% (YoY)
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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

- -

(ณ วนัที ่8 พ.ย. 60) (ณ วนัที ่27 พ.ย. 60)

International  

National

เบีย้ประกันชีวติรับรวม

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

The Company for Forward Thinking People  ฉบับที่ 36: มกราคม 2561
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ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry:  4.68% growth (YoY)

Industry: -6.76% growth (YoY)

Industry:  6.88% growth (YoY)

Industry:  6.26% growth (YoY)

มกราคม – พฤศจกิายน 2560

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 28,810.73 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 19.01%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 151,563.45 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 14,012.81 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 14.97%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 93,589.93 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 65,427.67 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 16.85%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 388,269.61 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 94,238.41 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 17.46%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 539,833.06 ลา้นบาท
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ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ท่ีมา : maoinvestor.com

Market Position (Cont’d)

Financial Health Check (การตรวจสขุภาพทางการเงิน) 
คือ กระบวนการส ารวจ สถานะทางการเงินในปัจจุบันของท่าน 
เพื่อช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมในการบรรลุถึงความต้องการ      
ที่ส าคัญในอนาคต และรับมือกับปัญหาเม่ือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน    
ที่จะเกิดขึน้

นอกจากนี ้จะช่วยท่านค้นหาความต้องการที่แท้จริง และการ
จัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็น โดยจัดล าดับให้ เห็นถึง
ความจ าเป็นหลกัๆ โดยทัว่ไป 4 ประการคือ
1. หลกัประกนัของครอบครัว (Family Income Protection)

2. เงินออมเพ่ือการศกึษา (Education Saving)

3. เงินออมเพ่ือการเกษียณที่สดใส (Retirement Saving)

4. คา่ใช้จา่ยเพ่ืออบุตัิเหต ุและสขุภาพ (Accident  & Health   

Coverage)

ทัง้นี ้การวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ท่านได้ รับ
ประโยชน์ จากการวางแผนอย่างสงูสดุ ซึ่งประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
ในเบือ้งต้น มีดงันี ้
1. ก าหนดเป้าหมายชีวิตที่ต้องการอยา่งชดัเจน
2. ป้องกนัปัญหาเงินขดัสน เพราะได้รับการวางแผนการใช้จา่ยเงิน
ที่มีระบบ

3. คลายความกงัวลตอ่การสร้างครอบครัว

สุขภาพการเงนิของคุณ Strong แค่ไหน?

ส ารวจตัวเอง
ด้วยค าถาม 6 ข้อง่ายๆ

1. มีความสามารถ 
ผ่อน-ซือ้บ้าน?

2. มีความสามารถ
จา่ยคา่เลา่เรียน 

ให้ตวัเอง / ครอบครัว?

3. มีความสามารถ
จา่ยคา่รักษาพยาบาล
ให้ตวัเอง / ครอบครัว?

4. มีเงินเก็บพอ                   
ถ้าท างานไมไ่ด้?

5. มีเงินเก็บพอ                   
หลงัเกษียณ?

6. อายเุทา่ไหร่                  
ควรเกษียณ?

สงัคมไทยคดิว่าควรเกษียนท่ีอาย ุ60 ปี 
ซึง่เร็วกว่าประเทศอ่ืนๆ แตเ่ตรียมพร้อม
ด้านการเงินหลงัเกษียณน้อยมาก

คนไทยสว่นใหญ่ยงัไม่มีความมัน่ใจ                          
และขาดการวางแผนทางการเงิน         

เพ่ืออนาคต

สมการสู่ความม่ันคงทางการเงนิ

แล้วคุณเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่า?
เร่ิมวางแผนการเงินตัง้แตว่นันี ้เพ่ือตอบ
ค าถาม 6 ข้อข้างต้นได้อย่างมัน่ใจ

ลงทนุ                  
ให้งอกเงย

เก็บออม
ก่อนใช้จ่าย

ท าประกนั      
สขุภาพ, อบุตัิเหตุ



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 2560

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

28 พ.ย. 60: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้ จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร น าทีมผู้บริหารและพนกังานบริษัทฯ มอบผ้าห่ม
ต้านภยัหนาว ในโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” ให้แก่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือน าไปส่งต่อ
และให้การช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ใกล้เคียงดอย   
อินทนนท์ ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาว 
โดยมี นายรุ่ง หิรัญวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  เป็นผู้ รับมอบ ณ ที่ท าการอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ 

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

19 ธ.ค. 60: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้ จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เมืองไทยประกันชี วิต รับมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 
หรือซุปเปอร์แบรนด์ ประจ าปี 2017 (Superbrands Thailand 2017)

ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 12 ตอกย า้ความส าเร็จด้านผู้น าแบรนด์ในธุรกิจ
ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้ บริ โภค โดยมี 
นายปรีชา แก่นพรม ผู้อ านวยการซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทย เป็นผู้มอบ 
ณ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) รัชดาภิเษก

เมืองไทยประกันชีวติ
รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปีต่อเน่ืองปีที่ 12

เมืองไทยประกันชีวติ
มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว 

โครงการ เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

สัญญาเพิ่มเตมิ แฮปป้ี เลดี ้พลัส

รางวัล Superbrands 2549-60
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

รับเงินจ่ายคืนทกุปี รวม 33% (1)

และเงินครบก าหนดสญัญาสงูถึง 150%(1)

รวมผลประโยชน์ตลอดสญัญา
สงูสดุถึง 183%(1)

ฟรี รับผลประโยชน์ 
การยกเว้นช าระเบีย้ประกนัภยั กรณีตกเป็นบคุคล
ทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร (2)

คุ้มครอง
การผ่าตดัมะเร็งเต้านมพร้อมการเสริมแตง่ทรวงอก

คุ้มครอง
การท าศลัยกรรมผิวหนงัใบหน้าหากเกิดแผลไฟลวก

คุ้มครอง
ระหว่างตัง้ครรภ์และภายหลงัคลอดบตุร

(2) เฉพาะส าหรับผู้ เอาประกันภัยอายุ 20–59 ปี โดยให้ความ
คุ้มครองถึงครบอาย ุ60 ปี

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) เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ณ วนัเร่ิมสญัญา

ดรูายละเอียด ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ดรูายละเอียด

http://www.muangthai.co.th:1766/product/view/SuperSaver
http://www.muangthai.co.th:1766/uploads/product/file/pdf/47_5157_th.pdf
http://www.muangthai.co.th:1766/product
http://www.muangthai.co.th:1766/product/view/HappyLadyPlus

