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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: 175 สาขา (ไมร่วมส านกังานใหญ่)

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

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (295), คลินิก (158) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:

1 - 31 ธันวาคม 2560

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อนัดบัท่ี 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 2,255.68 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -15.56% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 13.88%

 เบีย้ประกันชีวติรับปีแรก
MTL เป็น อนัดบัท่ี 4 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 1,181.51 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -40.78% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 12.39%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 8,442.96 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 8.13% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 13.64%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่    จ านวน 16,252.71 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -3.20% (YoY)
 เบีย้ประกันรับปีแรก       จ านวน 9,533.35 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -2.85% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม        จ านวน 61,883.10 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 2.74% (YoY)

75.00%

24.99%

0.01%
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด 

เอจิเอิส อินชวัร์รัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี

อ่ืนๆ

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

- -

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

International  

National

เบีย้ประกันชีวติรับรวม

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

The Company for Forward Thinking People  ฉบับที่ 37: กุมภาพันธ์ 2561

Key information Financial Highlight

Market Position

2557       2558       2559      Q3/60 

MTL Fact Sheet
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ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry:  3.87% growth (YoY)

Industry: -6.42% growth (YoY)

Industry:  6.69% growth (YoY)

Industry:  5.89% growth (YoY)

มกราคม – ธันวาคม 2560

MTL อันดับที่ 1 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 31,066.41 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 18.51%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 167,824.56 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 15,194.31 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 14.73%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 103,124.82 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 71,614.96 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 16.50%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 433,900.13 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 102,681.37 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 17.06%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 601,724.69 ลา้นบาท
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ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ทีม่า: maoinvestor.com

4 ข้ันตอน สร้างความม่ังค่ังอย่างย่ังยนื
ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุน

UNIT-LINKED

ปกป้อง      สะสม

ส่งต่อเก็บออม

การบริหารความมั่งคั่ง  (Wealth Management) เ ป็นเ ร่ือง
ที่เราทุกคนควรศึกษาไว้ เพราะการวางแผนอย่างมีระบบตัง้แต่
เ ร่ิมต้น จะช่วยสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้ และ ในปัจจุบัน 
มีประกันชีวิต ที่สามารถช่วยบริหารความมั่งคั่งได้ โดยรวบ          
ท ุกขั น้ตอนมาไว้ ในกรมธรรม์เด ียว  นั ่นค ือ  ประก ันช ีว ิต               
ควบการลงทุน หรือยูนิตลิงค์  (Unit-Linked) เรามาดูกันว่า           
ยนิูตลิงค์จะสร้างความมัง่คัง่ได้อยา่งไร

1. เก็บออม: เราควรตัง้เป้าเก็บให้ได้อย่างน้อย 10% ของรายได้ 
และควรท าอยา่งสม ่าเสมอ

ยูนิตลิงค์ เราสามารถเพ่ิมเงินลงทนุได้ตลอดเวลา

2. ปกป้อง: เราสามารถถ่ายโอนความเสี่ยง หากเกิดเหตกุารณ์
ไมค่าดคิด เชน่ เสียชีวิต อบุตัิเหต ุด้วยประกนัชีวิตและสขุภาพ 

ยูนิตลิงค์ เราจะได้รับความคุ้มครองจากการเสียชีวิต ตามมูลค่า
ของกรมธรรม์

3. สะสม: เราควรน าเงินเก็บไปลงทนุเพิ่ม เช่น น าไปลงทนุในหุ้น
หรือกองทุนรวม แต่ก็ต้องเลือกการลงทุนในระดับความเสี่ยง         
ที่รับไหวด้วย

ยูนิตลิงค์ บริษัทน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวม ซ่ึงมี โอกาส            
ที่กองทุนจะเติบโตเพ่ิมสูงข้ึนในระยะยาว สูงกว่าการออม        
หรือการลงทนุบางประเภท

4. ส่งต่อ: เม่ือเรามั่งคั่งแล้ว ก็ต้องส่งต่อความมั่ งคั่งให้แก่          
คนข้างหลัง เพื่อสร้างความมั่งคั่งจากรุ่นสู่ รุ่น แต่ต้องระวัง         
เร่ืองคา่ธรรมเนียมการโอน และภาษีมรดกตา่งๆ ด้วย

ยูนิตลิงค์ เราสามารถระบผูุ้รบัผลประโยชน์ทีช่ดัเจนได้ และไม่ต้อง
เสียภาษีมรดก

ยนิูตลิงค์ จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ส าหรับผู้ที่ต้องการบริหาร
ความมั่งคั่งแบบครบวงจร สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง 
เหมาะสมกับผู้ ที่ต้องการโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าประกัน
ชีวิตทั่วไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง เราควรศึกษา
รายละเอียดทกุอยา่งให้เข้าใจก่อนการตดัสินใจลงทนุนะครับ 



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:
- ผลประโยชน์ เง่ือนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
- ค าเตือน: ผู้ ซือ้ควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนตดัสินใจท าประกนัภยัทกุครัง้

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

24 ม.ค. 61: นายสาระ ล า่ซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่ ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งความส าเร็จของบริษัทฯ 
ในหลายมิติ และสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีเบีย้ประกันภัยรับรวม 
102,681 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 6% จากปี 2559 เป็นเบีย้ประกนัภยัรับใหม่ 
31,066 ล้านบาท และเบีย้ประกันภัยปีต่อไป 71,615 ล้านบาท พร้อมเปิด    
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ปี 2561 มุ่งเน้นการเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า ภายใต้
นโยบาย Customers @ the heart ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์บนโลก            
ยคุดิจิทลั ณ ส านกังานสาขา จงัหวดัขอนแก่น

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

30 ม.ค. 61: นายสาระ ล า่ซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum

of Understanding: MoU) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการก ากับ     
และส่ง เส ริมการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ. ) และ Financial 

Regulatory Department (FRD) หน่วยงานก ากับดูแลภาคธุรกิจ
ประกันภัยของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา โดยมี วัตถุประสงค์               
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
และอุตสาหกรรมประกันภัยระหว่างหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย     
ของทัง้สองประเทศ นอกจากนี ้ทางคณะฯ จะเข้าตรวจเยี่ยมส านักผู้ แทน       
ของเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อรับทราบข้อมูลและท่าทีของภาคธุรกิ จเมียนมา 
ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยของไทยที่มีศักยภาพสูง    
เข้าไปลงทนุในเมียนมาอีกด้วย

เมืองไทยประกันชีวติ
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านธุรกิจประกันภัยในเมียนมา

เมืองไทยประกันชีวติ
โชว์สุดยอดผลงานเบีย้รับรวมทะลุแสนล้านบาท 

พร้อมเปิดกลยุทธ์ปี 2561 

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ โพรเทคชั่น 90/5

ดรูายละเอียด ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ดรูายละเอียด

โครงการเมืองไทย สบายใจ เกินคุ้ม

รางวัล Superbrands 2549-2560
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

สร้างหลกัประกนัก้อนใหญ่ ด้วยเงินก้อนเลก็

จ่ายเบีย้สัน้ ไมเ่ป็นภาระยาว

ลดหย่อนภาษีได้
ตามหลกัเกณฑ์กรมสรรพากร

ประกนัชีวิตและสขุภาพ                                   
แบบเหมาจ่าย ง่าย ครบในกรมธรรม์เดียว

เคลมง่าย
ด้วยวงเงินแบบเหมาจ่าย ท่ีดแูลครอบคลมุ

ลดหย่อนภาษีได้
ตามหลกัเกณฑ์กรมสรรพากร

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

http://www.muangthai.co.th:1766/product/view/protection_90_5
http://www.muangthai.co.th:1766/product/view/SabaiChai_KoenKhum
http://www.muangthai.co.th:1766/product

