
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:  54 แห่ง (ณ วนัท่ี 18 เม.ย. 2561)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (296), คลินิก (158) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Credit Ratings:

1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 4 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 1,554.53 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -38.96% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 10.63%

 เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 6,630.47 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 9.19% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 18.67%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 8,185.01 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -5.04% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 16.32%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่    จ านวน 14,692.06 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 13.78% (YoY)
 เบีย้ประกันรับต่ออายุ     จ านวน 35,522.84 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 6.52% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม        จ านวน 50,151.90 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 8.54% (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

เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ

Rating Outlook
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International  
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เบีย้ประกันชีวติรับรวม

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร
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ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry:  18.89% growth (YoY)

Industry: -4.55% growth (YoY)

Industry:  5.83% growth (YoY)

Industry:  9.15% growth (YoY)

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 2,988.08 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 10.66%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 28,036.20 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 1,866.43 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 12.31%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 15,161.94 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 13,102.14 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 17.89%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 73,252.78 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 16,090.22 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 15.89%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 101,288.98 ลา้นบาท
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ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ท่ีมา : oic.or.th

Market Position (Cont’d)

ลงทนุในหุ้น หรือ ประกันชีวิต

การลงทนุในหุ้น
ให้ผลตอบแทนดี

การซือ้ประกนัชีวิต
ให้ผลตอบแทน

พร้อมกับความคุ้มครอง

ข้อดีเปรียบเทียบระหวา่ง หุ้น กับ ประกันชีวิต

หุ้น เป็น การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งค่ังแก่ผู้ลงทุน
การลงทุนในหุ้ นนั น้ ใ ห้ผลตอบแทนค่อน ข้างดี  แต่ ก็ มี          
ความผนัผวนหรือความเสี่ยงสงูเชน่กนั

ประกันชีวิต เป็น การป้องกันความเส่ียงเพื่อความมั่นคง
ประกันชีวิต เ ป็นวิ ธีการ เฉลี่ยภัยอัน เ น่ืองจากการตาย 
การสญูเสียอวยัวะ ทพุพลภาพ และการสญูเสียรายได้ในยาม
ชรา หากบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านัน้ ก็จะได้รับเงิน
เฉลี่ยช่วยเหลือเพื่ อบรร เทาความเดือด ร้อนแก่ ตนเอง            
และครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่ เ ป็ น
แกนกลางในการน าเงินก้อนดงักลา่วไปจา่ยให้แก่ผู้ ได้รับภยั

มุมมอง

ในเม่ือการท าประกนัชีวิตและการซือ้หุ้นนัน้ มีวตัถปุระสงค์หลกั         
ที่แตกตา่งกนั จงึท าให้มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน และผลตอบแทน    
ที่ ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ ควรตัดสินใจท าประกันชีวิต            
เป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการวางแผนและก าหนดว่า      
จะจ่ายเงินแค่ไหนและคุ้มครองขนาดไหน
เพื่ อเป็นเคร่ืองมือในการปกป้องความมั่ งคั่ ง     
และหากมีเงินที่ เพิ่มขึ น้สามารถน ามาลงทุนในหุ้ น ซึ่ง มี        
ความเสี่ยงในการลงทุน และได้ผลตอบแทนตามความเสี่ยง 
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือต่อยอด  และสร้างความมั่งคั่ง ทัง้นี ้   
เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินในระยะยาว ควรมีการท า
ประกันชีวิตและลงทุนในหุ้ นควบคู่กันไปเพื่อความมั่นคง        
และมัง่คัง่

แบบไหนดีกว่ากัน



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

26 มี.ค. 61: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เปิดเผยว่ า ด้วยกลยุทธ์การด าเนินธุ รกิจของบริ ษัทฯ ภายใต้นโนบาย 
“Customers @ the Heart” ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ 
และนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงความต้องการที่ แท้จริง           
ของลูกค้าอย่างไม่หยุดยัง้ ดังนัน้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการ
วางแผนการเงินครบวงจร ทัง้ด้านความคุ้มครองชีวิต การวางแผนภาษี ตลอดจน
การวางแผนการลงทุน บริษัทฯ จึงได้เปิดให้บริการซือ้ขายกองทุนรวม            
ผ่านผู้แนะน าการลงทนุของบริษัทภายใต้บริการ “MTL Fund Advisor”

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

16 เม.ย. 61: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า ล่าสุดได้เพ่ิม 
6 กองทุนใหม่ เป็นทางเลือกการลงทุนในกรมธรรม์เมืองไทย ยูนิตลิงค์ 1
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ จากเดิมที่มีอยู่ 21 กองทุนเป็น 27 กองทุน 
เปิดโอกาสให้ลกูค้าสามารถเลือกจดัพอร์ตกองทนุรวมได้หลากหลาย ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าในระดับความเสี่ยงต่างๆ และสามารถปรับพอร์ต              
ตามความต้องการเฉพาะบคุคลได้ดีย่ิงขึน้ โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 18 เมษายน 2561 
เป็นต้นไป

เมืองไทยประกันชีวติ
เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 ขยายทางเลือกตอบโจทย์ลูกค้า

เมืองไทยประกันชีวติ
ส่ง MTL Fund Advisor บริการซือ้ขายกองทุนรวมผ่านผู้แนะน าการลงทุน

เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 ช าระเบีย้ประกันภัยรายงวด

ดรูายละเอียด

ดรูายละเอียด

สัญญาเพิ่มเตมิ การประกันภัยสุขภาพ แบบอีลิท เฮลท์

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

วางแผนการเงิน
ซือ้เพียงกรมธรรม์เดียว 
สามารถวางแผนการเงินได้หลากหลาย
คลอ่งตวัสงู *
ก าหนดเบีย้ประกนั ปรับเปล่ียนทนุ เพิ่มลดสดัสว่น
การลงทนุ ได้ตามแตล่ะช่วงวยั
เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
จากการลงทนุในกองทนุรวมผ่าน บลจ. ชัน้น า

คุ้มครองทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก
รับค่ารักษาพยาบาล สงูสุดถึง 100,000,000 บาท (1)

ตอ่ปี

คุ้มครองทกุความต้องการด้านสขุภาพ (2)

ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าฉีดวัคซีน ค่า รักษา  
ทางทนัตกรรม ค่ารักษาทางสายตา การคลอดบุตร 
รวมถึงแพทย์ทางเลือก

ครอบคลมุ ทกุที่ ทกุเวลา ทัว่โลก
โดยสามารถเลือกพืน้ท่ีความคุ้มครองได้จาก 4 แหง่ 
ดงันี ้1) ประเทศไทย 2) ทวีปเอเชีย 

3) ทัว่โลกยกเว้นอเมริกา 4) ทัว่โลก

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*เง่ือนไขท่ีระบใุนกรมธรรม์และการพิจารณารับประกนัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท

การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจลงทนุ

(1) กรณีเลอืกความคุ้มครอง แผน 4
(2) กรณีเลอืกความคุ้มครอง แผน 3 หรือ 4
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