
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 2 ก.ค. 2561)

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

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Credit Ratings:

1 – 31 พฤษภาคม 2561

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อนัดบัท่ี 4 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 1,791.13 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -20.27% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 12.13%

 เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 5,415.38 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -2.55% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 16.61%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 7,206.50 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -7.65% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 15.21%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่    จ านวน 14,764.95 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 20.83% (YoY)
 เบีย้ประกันรับต่ออายุ     จ านวน 32,601.38 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -4.07% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม        จ านวน 47,366.33 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 2.51% (YoY)
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หมายเหต:ุ   1. ข้อมลูสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
2. การค านวณเงินกองทนุของบริษัทฯ ด าเนินการตามหลกัการด ารงเงินกองทนุ
ตามระดบัความเสี่ยง (RBC)

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย

เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
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ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร
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ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัย
ตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาล
ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึน้
จากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ให้แก่ผู้เอาประกันภยักต็าม

ส าคัญอย่างไร?

ความคุ้มครองหลัก: แบ่งเป็น 7 หมวด 
1. คา่ใช้จ่ายการเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล 
2. คา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากการผา่ตดั คา่ปรึกษาแพทย์
3. คา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากการให้แพทย์มาดแูล
4. คา่ใช้จ่ายส าหรับการรักษาแผนกผู้ ป่วยนอก
5. คา่ใช้จ่ายในการคลอดบตุร
6. คา่ใช้จ่ายในการรักษาฟัน
7. การชดเชยคา่ใช้จ่าย (กรณีเสยีรายได้)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เบีย้ประกันสขุภาพ สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ 
ตามที่จ่ายจริง ส าหรับคนที่ท าประกันสุขภาพให้ตัวเอง         
ทีจ่่ายตัง้แต ่1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป แตต้่องไม่เกิน 15,000 บาท 
และเมื่อรวมกบัเบีย้ประกนัชีวิตทัว่ไป และเบีย้ประกนัชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แล้วจะต้องไมเ่กิน 100,000 บาท 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
อยา่งไรก็ตาม ประกนัสขุภาพจะไมคุ่้มครองการเข้าพกัรักษา
ตวัซึง่มิได้เกิดขึน้จากการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ เช่น การท าหมนั 
การท าศัลยกรรม การลดความอ้วน การพักผ่อน รวมถึง     
การรักษาโรคประสาท กามโรค การติด และการตรวจสายตา

ทราบรายละเอียดกันแล้ว เรากส็ามารถเลือกซือ้ประกัน
สุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและการใช้ชีวิต
ของเราอีกด้วย

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry: 15.36% growth (YoY)

Industry: -6.04% growth (YoY)

Industry:  3.66% growth (YoY)

Industry: 6.78% growth (YoY)

มกราคม – พฤษภาคม 2561

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 7,834.76 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 10.69%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 73,262.24 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 4,297.75 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 11.01%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 39,041.65 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 32,219.25 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 17.83%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 180,707.88 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 40,054.01 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 15.77%
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ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ทีม่า: ส านกังาน คปภ. 

Market Position (Cont’d)

เพราะเหตุใดต้องท า ประกันสุขภาพ?

เวลาฉุกเฉินไม่กระทบ
กับค่าใช้จ่ายส่วนอื่น

มีทางเลือกใน รพ.
ที่ให้การรักษาที่ดีกว่า

ช่วยวางแผน
ทางการเงนิ

มีทางเลือก
ในการเข้ารับ
การรักษา
ที่มากกว่า

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 253,970.11 ลา้นบาท



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

11 มิ.ย. 61: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้ จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่ วมกับ
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) โดยนายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพันธมิตรที่มาจากหลากหลายวงการ 
สนับสนุนการจัดงาน SingularityU Thailand Summit 2018 เป็นงานสัมมนาที่จะน า
ความรู้ด้านนวตักรรมเข้าสู่ประเทศไทยผ่าน Singularity University(SU) ศูนย์รวมกลุ่ม
นักคิดและผู้น าด้านนวัตกรรมจาก Silicon Valley ที่มุ่งให้ความส าคัญในการรับมือกับ
ความท้าทายระดบัโลกต่างๆ ผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เพ่ือตอก
ย า้ความมุ่งมัน่ในด้านการสร้างนวัตกรรมและเชื่อมต่อไปสู่การสร้าง Ecosystem ที่ครบ
วงจรย่ิงขึน้ โดยเป็นความร่วมมือที่เกิดขึน้เป็นครัง้แรกในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

15 มิ.ย. 61: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ
ผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เปิดตัวโครงการ MTL Smile Serviceพร้อมจัดตัง้ทีม 
MTL Smile Care เป็นการเติมเต็มการให้บริการที่ครบถ้วนและตอบโจทย์ลูกค้าผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย ตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนการเสนอขาย ระหว่างการเสนอขาย และหลงัการ
ขาย ผ่านทีมงานคุณภาพที่มีกว่า 500 คน ด้วยการให้บริการทัง้ในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจงัหวดั พร้อมกนันี ้บริษัทฯ ยังได้เปิดตวั Miss MTL PINK เติมเต็มประสบการณ์ด้าน
บริการด้วยรอยยิม้ ผ่าน 4 สาวสวยดีกรีนางงาม ซึ่งท าหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์   
โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลเก่ียวกับประกันชีวิตรวมถึงการ
แนะน าผลิตภณัฑ์ บริการ และกิจกรรมอื่นๆ

เมืองไทยประกันชีวติ
เปิดตวัโครงการ “MTL Smile Service” ตอบโจทย์ความต้องการ

เมืองไทยประกันชีวติ
ผนึกอนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ และพนัธมิตร จดังาน ‘SingularityU Thailand Summit 2018’ เตรียมรับมือโลกอนาคต

โครงการ เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

ดรูายละเอียด

ดรูายละเอียด

สัญญาเพิ่มเตมิ ซีไอ เพอร์เฟค แคร์

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 าหนดสญัญา สงูถึง 150%(1)

รวมผลประโยชน์ตลอดสญัญา
สงูสดุถึง 183%(1)

ฟรี รับผลประโยชน์
การยกเว้นช าระเบีย้ประกนัภยั กรณีตกเป็นบคุคล
ทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร(2)

คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลมุตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น
มากถึง 36 โรคร้ายแรง รวมสงูสดุถึง 100%*

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ทัง้จากเจ็บป่วยและอบุตัเิหต ุรวมสงูสดุถึง 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

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

(1)เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ณ วนั เร่ิมท าสญัญา          
(2)เฉพาะส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ20 – 59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถงึครบอาย ุ60 ปี 

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


