
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 24 ส.ค. 2561)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (302), คลินิก (161) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:

1 – 30 มิถุนายน 2561

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 2,459.88 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -67.69% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 14.32%

 เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 8,088.31 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 4.22% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 19.54%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 10,548.19 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -31.39% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 18.01%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่   จ านวน 17,173.90 ล้านบาท มีอตัราการเตบิโตท่ี -11.64% (YoY)
 เบีย้ประกันรับต่ออายุ     จ านวน 41,386.24 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 2.62% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม        จ านวน 58,560.13 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -2.02% (YoY)
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2558        2559        2560     Q1/61 

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

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย

เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
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ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร
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ประกันสุขภาพในปัจจุบันมีอยู่มากมาย ซึ่ งแต่ละแบบ   
ก็ตอบโจทย์สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป มาดูกันว่าเคล็ดลับ            
ในการเลือกซือ้ประกันสุขภาพมีอะไรบ้าง
ประเภทของประกันสุขภาพ
แบง่ออกได้เป็น 4 ประเภทหลกัๆ ได้แก่

1. ค่ารักษาพยาบาล 

ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก โรคร้ายแรง
2. อุบัติเหตุ        3. ทุพพลภาพถาวร      4. ชดเชยรายได้

เราควรจะมีอยา่งน้อยๆ ทกุประเภท ซึ่งหากหมวดไหนเรามีโอกาสเสี่ยง
มากกวา่คนอ่ืน ก็ควรเพิ่มให้สงูขึน้เป็นพิเศษ

รูปแบบประกันสุขภาพ
ซือ้เดี่ยว 
- สญัญามีผลบงัคบัปีตอ่ปี
- พิจารณาใหมท่กุปี
- เบีย้ประกนัรวมอาจถกูกวา่
ซือ้พ่วง
- สญัญามีผลบงัคบัตอ่เน่ือง
ตามสญัญาหลกั และไมเ่กิน
อายรัุบประกนัตอ่เน่ืองสงูสดุ

เงื่อนไขในการต่ออายุประกันสุขภาพ
ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพทุกๆ ปี
โดยทัว่ไป บริษัทประกันภยัอาจพิจารณาไม่ต่อ
อายสุญัญาประกนัสขุภาพได้ ใน 2 กรณี คือ
1. มีการเรียกร้องคา่สินไหมมากผิดปกติ 
เชน่ มีความถ่ีในการเรียกร้องคา่สินไหมสงูขึน้ 
ด้วยสาเหตทุี่ไมส่มเหตสุมผล

2. ผู้ เอาประกนัภยัป่วยด้วยโรคเรือ้รัง

การบอกเลิกสัญญา
บริษัทสามารถบอกเลิกสญัญา
ระหวา่งปีกรมธรรม์ได้ในกรณีเดียว 
คือ หากพบวา่ผู้ เอาประกนัภยัทจุริต
ในการเรียกร้องคา่สินไหม

ทราบเคล็ดลับในการเลือกซือ้ประกันสุขภาพแล้ว 
อย่าลืมบอกต่อกันนะครับ 

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry: 8.47% growth (YoY)

Industry: -8.03% growth (YoY)

Industry:  3.68% growth (YoY)

Industry: 5.01% growth (YoY)

มกราคม – มิถุนายน 2561

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 10,294.64 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 11.44%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 89,970.03 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 5,395.29 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 11.64%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 46,347.39 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 40,307.56 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 18.11%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 222,560.20 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 50,602.20 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 16.19%
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ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย ทีม่า: ส านกังาน คปภ. 

Market Position (Cont’d)

ประกันสุขภาพ 
จะซือ้ทัง้ทต้ีองดูอะไรบ้าง

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 312,530.24 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

12 ก.ค. 61: นางสาวฤทัย สุทธิกุลพานิช ผู้ อ านวยการอาวุโส เป็นผู้ แทนรับรางวัล 
“New Insurance Product of the Year - Thailand (ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่
แห่งปี-ประเทศไทย จากแบบประกันภัยเบาหวานเบทเทอร์แคร์)” จากการประกวด 
Insurance Asia Awards 2018 จดัโดย นิตยสาร Asian Banking and Finance 

ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองแก่           
ผู้ ที่ ไม่สามารถเข้าถึงประกันชีวิตและสุขภาพมาก่อน อีกทัง้เป็นการช่วยสนับสนุน 
และกระตุ้นให้ผู้ เป็นเบาหวานดูแลตนเองให้ดีย่ิงขึน้ ซึ่งมีรูปแบบพิเศษคือเบีย้ประกันภัย    
จะยืดหยุ่น (dynamic pricing) ตามระดบัน า้ตาลสะสมในเลือด (HbA1c) หากเม่ือน า้ตาล
สะสมในเลือดลด เบีย้ประกนัภยัก็จะลดตาม ทัง้นี ้งานดงักล่าว จดัขึน้ ณ ประเทศสิงคโปร์

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

16 ก.ค. 61: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้ จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ
พนัธมิตร โดยนายชาล เจริญพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการและผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัท 
ฮบับา จ ากัด ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จดัการหวัหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รอง
อธิการบดี ก ากับดูแลด้านการจดัการทรัพย์สินและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เปิดตวั “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials” ระดมพลงัทางความคิดจาก
คนรุ่นใหม่ เพ่ือสร้าง Innovative Solutions การน าแนวคิดและนวตักรรมใหม่ๆ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่ อง ส าหรับตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Millennials

งานดงักล่าวจดัขึน้ ณ Fuchsia ชัน้ 33 Tower B อาคาร เมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์

เมืองไทยประกันชีวติ
เปิดตวั “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials” 

ระดมพลังทางความคิดจากคนรุ่นใหม่

เมืองไทยประกันชีวติ
คว้ารางวัล “New Insurance Product of the Year - Thailand”

โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

แบบประกันภัย เบาหวาน เบทเทอร์แคร์

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

ท า 1 ได้ถึง 2
รวมหลกัประกนัตลอดชีพกบัการรับทรัพย์เข้าด้วยกนั

จ่ายเบีย้สัน้
เพียง 7 ปี แตคุ่้มครองยาวนาน

มีเงินจ่ายคืน
รับตอ่เน่ืองไปตลอดอายสุญัญา

คา่รักษาพยาบาล
คุ้มครองคา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน
จากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทัว่ไป ซึง่อาจเก่ียวข้อง
หรือไม่เก่ียวข้องกบัโรคเบาหวานก็ได้

ภาวะโรคแทรกซ้อน
จากเบาหวานระยะแรก (กลุม่ท่ี 2)

ภาวะโรคแทรกซ้อน
จากเบาหวานระยะรุนแรง (กลุม่ท่ี 1)

ความคุ้มครองชีวิต

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:
- แบบประกนัภยั เบาหวาน เบทเทอร์แคร์ เป็นการทดสอบในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox

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

เง่ือนไข
1. เฉพาะผู้ เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
2. อายรัุบประกนัภยั 21-70 ปี
3. ระยะเวลาเอาประกนัภยั 2 ปี
4. ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภยั 2 ปี
5. ช าระเบีย้ประกนัภยัราย 6 เดือน

ดรูายละเอียด ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ดรูายละเอียด

https://www.muangthai.co.th/product/view/wholelife90-7
https://www.muangthai.co.th/uploads/product/file/pdf/9_4800_th.pdf
https://www.muangthai.co.th/product
https://www.mtlbettercare.com/home?utm_source=website&utm_medium=herobanner_webhiat_240418&utm_campaign=A0120180092

