
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:  55 แห่ง (ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 2561)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (297), คลินิก (157) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:

1 – 30 เมษายน 2561

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อนัดบัท่ี 4 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 1,279.92 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -34.10% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 10.29%

 เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 5,633.52 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 9.22% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 17.35%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 6,913.44 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -2.63% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 15.40%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่    จ านวน 12,432.66 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 7.66% (YoY)
 เบีย้ประกันรับต่ออายุ     จ านวน 32,463.96 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 5.79% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม        จ านวน 44,896.61 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 6.30% (YoY)
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หน่วย: ล้านบาท

2558        2559        2560     Q1/61 

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

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย

เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ

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
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ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry: 14.00% growth (YoY)

Industry: -6.16% growth (YoY)

Industry:  5.53% growth (YoY)

Industry: 7.80% growth (YoY)

มกราคม – เมษายน 2561

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 6,043.64 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 10.34%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 58,467.91 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 3,407.47 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 10.76%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 31,654.64 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 26,803.87 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 18.10%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 148,103.16 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 32,847.51 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 15.90%
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ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย และส านกังาน คปภ. 

Market Position (Cont’d)

การท าประกันชีวิต สามารถช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้
ให้แก่ผู้ เอาประกันภัยได้ เช่น กรณีการท าประกันคุ้มครองการเจ็บป่วย    
หรือการประกันอุบัติเหตุ ผู้ เอาประกันภัยจะได้เงินทดแทน เพื่อใช้         
ในการเลีย้งชีพในกรณีทุพลภาพโดยสิน้เชิง อีกทัง้ยังช่วยบรรเทา       
ความเดือดร้อนเร่ืองการเงิน รวมทัง้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ของครอบครัว        
อันเน่ืองมาจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัว       
การได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี รวมทัง้เมื่อกรมธรรม์ครบก าหนด
ระยะเวลาหนึ่งจะมีมูลค่าเงินสด ท่ีหากผู้ เอาประกันภัยมีความจ าเป็น    
ทางการเงิน สามารถใช้สิทธ์ิขอกู้ เงินสดจ านวนหนึ่งตามหลักเกณฑ์      
ท่ีบริษัทก าหนด ท่ีส าคัญก่อนการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต     
ทุกครัง้ ผู้ เอาประกันภัยควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการท า      
ประกันชี วิต ระยะเวลา ท่ี ต้องการ ความคุ้ มครอง จ านวนเ งิน               
เ อ าป ระกัน ภั ย  แ ละคว ามสามา รถ ช า ร ะ เบี ย้ ป ระกั น ภั ย ไ ด้                    
โดยไม่เดอืดร้อนตลอดระยะเวลาท่ีก าหนด 

ประกันชีวติแบบไหนกันน่ะที่เหมาะสมกับเรา?

ท าความรู้จักกับ 4 รูปแบบการประกันชีวติพืน้าาน

แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์

แบบตลอดชีพ แบบเงนิได้ประจ า

ความคุ้มครองระยะสัน้
เชน่ 5,10 ปี

คุ้มครองเฉพาะ              
การเสียชีวิตเทา่นัน้
ไมมี่เงินคืน
เบีย้ประกนัมีราคาถกู

ความคุ้มครองระยะสัน้
เชน่ 7,10,15,20 ปี

ความคุ้มครองการเสียชีวิต 
พร้อมกบัการสะสมทรัพย์

มีเงินคืน

ความคุ้มครองยาวนาน 
ตลอดชีพ หรือจนถึง
อาย ุ90 ปี
คุ้มครองการเสียชีวิต
หรือหากมีอายอุยูจ่นถึง 
90 ปี จะได้รับเงินคืน
ตามเง่ือนไขกรมธรรม์

เบีย้ประกนัมีราคาถกู

คุ้มครองระยะยาว

เป็นการสะสมทรัพย์         
ไว้ใช้จา่ยหลงัเกษียณ
โดยได้รับเงินคืน         
ประจ าเทา่กนัทกุๆปี

(Term Insurance) (Endowment)

(Whole Life) (Annuities)

Life insurance industry recorded 
Total Premium of 206,571.06 MB



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

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

2 พ.ค. 61: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้ จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า             
เพ่ือเป็นการตอกย า้การเป็นผู้น าด้านประกันชีวิตและสุขภาพอย่างครบวงจร ได้เปิดตวัผลิตภัณฑ์
“เบาหวานเบทเทอร์แคร์” (Baowan BetterCare) ซึ่งถูกพัฒนาขึน้จากความต้องการ        
ของผู้บริโภคเป็นหลกั พร้อมจบัมือพนัธมิตรด้านสุขภาพตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบถ้วน 
และนับเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เกิดขึน้ในธุรกิจประกันชีวิต ภายใต้ Insurance Regulatory

Sandbox ของส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาระบบประกันภัยในประเทศไทยให้พัฒนา   
และตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึน้

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

21 พ.ค. 61: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รับรางวลั “Marketeer No.1 Brand Thailand 2018” แบรนด์ยอดนิยม
อันดับ 1 ของประเทศไทย ในประเภท Life Insurance เพ่ือเป็นการตอกย า้
ความส าเร็จในฐานะแบรนด์อันดับหนึ่ง ซึ่งมีเพียงแบรนด์เดียวที่ได้ในธุรกิจ
ประกันชีวิต โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการก ระทรวง
พาณิชย์ ประธานพิธีเป็นผู้ รับมอบรางวลั ณ โรงแรมเคมปินสกี ้จ.กรุงเทพฯ

เมืองไทยประกันชีวติ
คว้ารางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2018”

เมืองไทยประกันชีวติ
เปิดตัว “เบาหวานเบทเทอร์แคร์” 

ครัง้แรก!ท่ีผู้เป็นโรคเบาหวานสามารถซือ้ประกันชีวิตและสุขภาพ

โครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

ดรูายละเอียด

ดรูายละเอียด

ดูแลตรงจุด คุ้มครองตรงใจ แบบผู้หญิง ผู้หญิง
สัญญาเพิ่มเตมิ แฮปป้ี เลดี ้พลัส

รางวัล Superbrands 2549-60
จาก Superbrands Thailand

ระบบคุณภาพมาตราานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขท่ี TH 98/1709

มาตราานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขท่ี 44 756 150640

มาตราานระบบบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

ISO 27001:2013 ใบรับรองเลขท่ี IND17.0416/U

ท า 1 ได้ถึง 2
รวมหลกัประกนัตลอดชีพ กบัการรับทรัพย์เข้าด้วยกนั

จ่ายเบีย้สัน้ 
เพียง 7 ปี แตคุ่้มครองยาวนาน

มีเงินจ่ายคืน
รับตอ่เน่ืองไป ตลอดอายสุญัญา

คุ้มครอง
การผ่าตดัมะเร็งเต้านม พร้อมการเสริมแตง่ทรวงอก

คุ้มครอง
การท าศลัยกรรมผิวหนงั ใบหน้า หากเกิดแผลไฟลวก

คุ้มครอง
ระหว่างตัง้ครรภ์ และภายหลงัคลอดบตุร

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

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

https://www.muangthai.co.th:1767/product/detail/wholelife90-7
https://www.muangthai.co.th:1767/product/detail/HappyLadyPlus
https://www.muangthai.co.th:1767/product

