
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 เมืองไทยประกนัชีวิต
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 8 ต.ค. 2561)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (304), คลินิก (160) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:

1 – 31 สิงหาคม 2561

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อนัดบัท่ี 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 1,561.88 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -14.06% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 11.85%

 เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
MTL เป็น อนัดบัท่ี 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 4,441.13 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -3.92% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 13.82%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 6,003.01 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -6.78% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 12.16%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่   จ านวน 13,181.94 ล้านบาท มีอตัราการเตบิโตท่ี -4.10% (YoY)
 เบีย้ประกันรับต่ออายุ     จ านวน 36,200.25 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 8.22% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม         จ านวน 49,381.99 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 4.63% (YoY)
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หน่วย: ล้านบาท

2558        2559        2560     Q2/61 

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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กรมธรรม์ Unit-Linked : ย่อมาจาก Unit-Linked Insurance
Policy (ULIP) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้
ความคุ้มครองชีวิตกับผู้เอาประกันภัยและในขณะเดียวกัน   
ผู้ เอาประกันภั ยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวม 
ตามกองทุนและเงื่อนไขที่บริษัทประกันก าหนด เป็นการเปิด
โอกาสให้กับผู้ เอาประกันภัยในการสร้างผลตอบแทนส่วน
เพิ่มจากการลงทุนผ่านกองทุนรวม ในกรณีของ Unit-Linked
บริษัทประกันจะไม่มีการรับรองผลตอบแทนขัน้ต ่า โดยหาก
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life บริษัทประกันจะ
ก าหนดผลตอบแทนขัน้ต ่ารับรองไว้ และสามารถปรับเปล่ียน
วงเงนิความคุ้มครองได้

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry: 8.78% growth (YoY)

Industry: -7.32% growth (YoY)

Industry:  3.93% growth (YoY)

Industry: 5.28% growth (YoY)

มกราคม – สิงหาคม 2561

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 13,793.39 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 11.74%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 117,503.76 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 6,987.75 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 11.46%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 60,952.11 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 48,750.73 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 16.65%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 292,794.49 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 62,544.11 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 15.24%
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Market Position (Cont’d)

Unit-Linked กับ การวางแผนการเงนิ

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 410,298.25 ลา้นบาท

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย

ที่มา: www.set.or.th

โดยสรุปแล้วการประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit-Linked 
ก็เปรียบเหมือนการน าเอารูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กองทุนรวมมารวมกัน Unit-Linked จึงเหมาะส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการความมั่ งคั่ ง โดยกลไกของ Unit-Linked สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการสะสมความมั่ งค่ังผ่านทางการเลือกลงทุนใน
หน่วยลงทุน เพื่อโอกาสในการหาผลตอบแทนเพิ่มเติม และยัง
สามารถตอบโจทย์ในด้านการคุ้มครองชีวิตของบุคคลที่อยู่ ใน
ความดูแล ผ่านทางสินไหมทดแทนที่จะได้รับ ในกรณีมรณกรรม
ได้ด้วย จะเห็นได้ว่า ประกันควบการลงทุนอย่าง Unit-Linked ตอบ
โจทย์การวางแผนการเงินได้ทุกล าดับขัน้ของการวางแผนการเงิน 
ตามหลักการได้อย่างถูกต้อง

4 เหตุผลส าคัญใช้ Unit-Linked วางแผนทางการเงนิ

สร้าง

ความเส่ียง
น้อย มาก

ความมั่งคั่ง ด้วยการออม

ออมผ่านกองทุนรวม เลือกความเส่ียงได้

ความมั่งคั่ง ด้วยวงเงนิคุ้มครองชีวิต

ได้รับความคุ้มครองชีวิต

ปกป้อง

ความมั่งค่ัง ด้วยการลงทุน
สามารถบริหารจัดการการลงทุนได้เอง
สะสม

ความมั่งคั่ง ด้วยการวางแผนสร้างหลักประกัน
ส่งต่อ

รักษา
วินยั

ระยะเวลา
เหมาะสม

กระจาย
ความ
เสี่ยง

วยัเด็ก
เรียนจบ
สร้างครอบครัว



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

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

เมืองไทยประกันชีวิต
“ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ จัด เมืองไทยมาราธอน 2018” 

เมืองไทยประกันชีวิต
“ปรับโฉมเมืองไทยยูนิตลิงค์1 สู่ “mDesign – mOne”

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

หมายเหตุ:
- การพิจารณารับประกนัภยัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 
- ผลประโยชน์ เง่ือนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
- ค าเตือน: ผู้ ซือ้ควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เง่ือนไขและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจท าประกนัภยัทกุครัง้

29 ก.ย. 61: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้ จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ 
"เมืองไทยมาราธอน 2018 (MUANG THAI MARATHON 2018)” 
รายการวิ่ งมาราธอนต่อเ น่ืองในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีบริษัทให้
ความส าคญัและมุ่งสนับสนุนให้คนไทยออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดี โดยมี
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มลูนิธิโรงพยาบาล
ต ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท 
จ๊อกแอนด์จอย จ ากดั พร้อมพนัธมิตรผู้ ให้การสนบัสนนุ

รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจ าปี 2560
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น 

ต่อเน่ือง 3 ครัง้ (ปี 2551 2554 และ 2558)
รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1

ต่อเน่ือง 12 ปี (ประจ าปี 2549 – 2560)
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย

28 ก.ย. 61: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้ จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ให้มี
ความทันสมัย เ พ่ือตอกย า้จุดยืนท่ีมั่นคงว่า บริษัทฯ ยินดี เคียงคู่ เ พ่ือ
ตอบสนองทุกความต้องการ โดยวตัถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนในครัง้นี ้
เพ่ือให้มีความทันสมยัและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ ตลอดจน
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า ง่ายต่อการจดจ า 
รวมทัง้ยงัสร้างการรับรู้ในประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตควบการลงทุน
ทัง้ 2 แบบ คือ mDesign และ mOne

ดรูายละเอียด

mDesign
วางแผนการเงิน
ซือ้เพียงกรมธรรม์เดียว สามารถวางแผนการเงินได้
หลากหลาย

คลอ่งตวัสงู*
ก าหนดเบีย้ประกนั ปรับเปลี่ยนทนุ เพิ่มลดสดัสว่น
การลงทนุ ได้ตามแตล่ะช่วงวยั

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
จากการลงทนุในกองทนุรวมผ่าน บลจ. ชัน้น า

* ทัง้นี ้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนกรมธรรม์และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ

โครงการ SME คุ้มชัวร์

ดรูายละเอียด

ประกนัชีวิตและสขุภาพ
ครบในกรมธรรม์เดียว

เคลมง่าย
ด้วยวงเงินแบบเหมาจ่าย ท่ีดแูลครอบคลมุ

ใช้สทิธิหกัลดหย่อนภาษีได้
ตามหลกัเกณฑ์กรมสรรพากร

หมายเหตุ
1. โครงการ mDesign เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกนัภยัเมืองไทยยนูิตลิงค์ 1 
(ช าระเบีย้ประกนัภยัรายงวด)

2.. โครงการ SME คุ้มชวัร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกนัภยัคุ้มครองภายใน
ระยะเวลา 10/10 และสญัญาเพิ่มเติมการประกนัภยัสขุภาพแบบเหมาจ่าย
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