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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: 173 สาขา (ไมร่วมส านกังานใหญ่)

จ านวนส านักงานตัวแทน:  53 แห่ง (ณ วนัท่ี 12 ธ.ค. 2561)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (306), คลินิก (161) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:

1 – 31 ตุลาคม 2561

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อนัดบัที่ 1 ของธุรกิจประกนัชีวิต 
จ านวน 2,659.20 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 39.88% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 17.79%

 เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 5,047.45 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -3.01% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 14.99%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 7,706.65 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 8.47% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 15.85%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่   จ านวน 14,947.08 ล้านบาท มีอตัราการเตบิโตท่ี 14.78% (YoY)
 เบีย้ประกันรับต่ออายุ     จ านวน 33,673.32 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -0.70% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม         จ านวน 48,620.40 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 3.60% (YoY)

75.00%

24.99%

0.01%
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด 

เอจิเอิส อินชวัร์รัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี

อ่ืนๆ

449%
408% 398% 379%

สินทรัพย์รวม¹ อัตราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทุน²

หน่วย: ล้านบาท

2558        2559        2560     Q3/61 

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

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย

เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่

Rating Outlook

BBB+ Stable

AAA (tha) Stable

Rating Outlook

BBB+ Stable

- -

(ณ วนัที ่29 ต.ค.61) (ณ วนัที ่28 พ.ย. 61)

International  

National

เบีย้ประกันชีวติรับรวม

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Key information Financial Highlight

Market Position

2558       2559      2560      Q3/61
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ประกันชีวิต ถือเป็นการให้บริการทางการเงินรูปแบบหนึ่ง ดงันัน้ 
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม หรือ Market Conduct

จึงเป็นเ ร่ืองที่ส านักงาน คปภ. ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ ง          
เพ่ือให้ผู้ เอาประกนัภยัเข้าใจสิทธิ ได้รับความคุ้มครอง และสามารถ
เลือกใช้บริการได้ตรงกับความต้องการของตนเอง รวมถึงก ากับ   
ดูแลบ ริ ษั ทประกันภัย ใ ห้ มีการ ใ ห้บ ริกา รอย่ า ง เ ป็น ธ รรม                   
ทัง้กระบวนการ ได้แก่

1. การพฒันาผลิตภณัฑ์
2. ชอ่งทางการจ าหน่าย
3. กระบวนการเสนอขายและการให้ข้อมลูที่ถกูต้อง
4. การให้บริการหลงัการขาย 
5. การจดัการข้อร้องเรียน / การชดใช้สินไหมทดแทน
นอกจากนี ้บริษัทประกันภัยต้องมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ     

รวมถึงการบริหารจัดการ ดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ          
และประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าค านึงถึงสิทธิประ โยชน์            
ของผู้ เอาประกนัภยัเป็นส าคญั

ส านักงาน คปภ. จึงได้ปรับปรุงประกาศ เ ร่ือง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิ ธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย             
ของบริษัทประกนัชีวิต และการปฏิบตัิหน้าที่ของตวัแทนประกนัชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 โดยจะเร่ิมมีผลใช้
บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562

ทัง้นี  ้การปรับปรุงประกาศ นอกจากต้องการที่จะใช้เป็ น
เคร่ืองมือในการก ากับดูแลและส่งเสริมให้กระบวนการขาย
ผลิ ตภัณ ฑ์ป ระกันภัย เ ป็ น ไปอย่า ง มีประสิ ท ธิภาพยิ่ ง ขึ ้น 
และสอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั ยังต้องการ
ให้การก ากบัดแูลด าเนินการของบริษัทประกนัภยั ตวัแทน-นายหน้า
ประกันภัยให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในเร่ือง    
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ โดยให้
ความส าคัญกับการควบคมุคณุภาพการขายกรมธรรม์ประกันภัย 
เพ่ือให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับประโยชน์อยา่งสงูสดุ ไมใ่ห้ถกูเอารัด         
เอาเปรียบจากการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั

อย่างไรก็ดี ความส าเร็จในเร่ืองนี ้นอกจากจะต้องอาศัยการ
ก ากับดูแลที่ เ ข้มแข็งแล้ว ประชาชนต้องมีข้อมูลที่ เ พียงพอ
ประกอบการ ตดัสินใจ และสถาบนัการเงินต้องให้ความส าคญักับ
การปรับปรุงบริการอยา่งจริงจงั

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry: 7.44% growth (YoY)

Industry: -8.52% growth (YoY)

Industry: 4.57% growth (YoY)

มกราคม – ตุลาคม 2561

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 18,243.56 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 12.43%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 146,721.34 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 8,783.12 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 11.37%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 77,269.67 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 59,547.79 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 16.39%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 363,233.37 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 77,791.35 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 15.25%

AIA
21.29%

TLI
16.26%

MTL
11.37%

KTAL
11.30%

BLA
7.35%

Others
32.43%

AIA
22.28%

MTL
16.39%

TLI
13.58%

KTAL
10.10%

SCBLife
9.10%

Others
28.55%

AIA
20.50%

MTL
15.25%

TLI
13.51%

KTAL
10.95%

SCBLife
8.35%

Others
31.44%

Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 509,954.73 ลา้นบาท

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส านกังาน คปภ. 

AIA
16.10%

TLI
13.35%

KTAL
13.06%

MTL
12.43%

PLT
7.68%

Others
37.38%

Industry: 3.46% growth (YoY)

ท าความรู้จัก Market Conduct



รางวัล Brand of the Year 2015-2016 
หมวดธุรกิจ “ประกนัชีวิต” โดย World Branding Forum

Find MTL on

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

กลุ่มเมืองไทย
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

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:
- สญัญาเพ่ิมเติม การประกนัภยัสขุภาพ แบบอีลิท เฮลท์ ต้องซือ้แนบท้ายกรมธรรม์ใหมเ่ทา่นัน้
- การพิจารณารับประกนัภยัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 
- ผลประโยชน์ เง่ือนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
- ค าเตือน: ผู้ ซือ้ควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเง่ือนไขก่อนตดัสินใจท าประกนัภยัทกุครัง้

3 พ.ย. 61: นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า ประธานกรรมการ เมืองไทย
ประกันชีวิตและเมืองไทยประกันภัย เป็นประธานในพิธีถวาย        
ผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ าปี 2561 
เพ่ือการบูรณะปฎิสังขรณ์พระอาราม ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร จ.ล าพูน โดยมีนางยุพา ล ่าซ า นายกฤษฎา ล ่าซ า 
นายสาระ-นางสลลิ ล ่าซ า นายภมูิชาย ล ่าซ า นางปณุฑริกา ใบเงิน 
รวมถึงผู้ บริหารและพนักงานของกลุ่มเมืองไทยเข้าร่วมในพิธี 
โอกาสนี ้ผู้ มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลกูค้า ผู้ บริหารและพนักงาน
กลุม่เมืองไทยฯ ได้ร่วมท าบญุในโอกาสดงักลา่ว 

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

5 พ.ย. 61: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร กล่าวว่า "เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการรับมือ      
กับโลกอนาคต ซึ่งปัจจัยแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย       
และสอดรับกบัโลกยคุใหม ่ลา่สดุได้ร่วมมือกบั 'ออราเคิล' ซึง่เป็นบริษัท
ชัน้น าด้านเทคโนโลยีคลาวด์โซลูชั่นท่ีทันสมัยและใช้งานในระดับ
องค์กร ท่ีจะมาช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ         
ได้อยา่งคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพมากขึน้

ดรูายละเอียด

โครงการเมืองไทย รีเทร์ิน รีไทร์ (8505)

สัญญาเพิ่มเตมิ การประกันภัยสุขภาพ แบบอีลิท เฮลท์

ดรูายละเอียด

เมืองไทยประกันชีวิต
ชูวิสัยทศัน์ การเป็นองค์กรแห่งอนาคต 

ใช้เทคโนโลยีเร่งขับเคล่ือนธุรกิจ

รีไทร์อย่างสบายใจ                                  
รับเงินบ านาญปีละ 20%(1) ตัง้แตปี่กรมธรรม์
ท่ีครบอาย ุ60 - 85 ปี รวมสงูสดุ 520%(1) 

ลดหย่อนได้
ตามหลกัเกณฑ์กรมสรรพากร

ไมต่รวจสขุภาพ
สมคัรง่าย ไมต้่องตรวจสขุภาพ(2) 

รางวัล Life Insurance Company of the Year
(ปี 2557, 2560 และ 2561)

รางวัล Asia Insurance Industry Awards ปี 2556
สาขา Corporate Social Responsibility 
โดยนิตยสาร Asia Insurance Review

คุ้มครองทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก
รับความคุ้มครอง สงูสดุถึง 100,000,000 บาท(1) ตอ่ปี

คุ้มครองหลากหลายความต้องการด้านสขุภาพ (2)

ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าฉีดวัคซีน ค่า รักษา  
ทางทนัตกรรม ค่ารักษาทางสายตา การคลอดบุตร 
รวมถึงแพทย์ทางเลือก

ครอบคลมุ ทกุที่ ทกุเวลา
โดยสามารถเลือกพืน้ท่ีความคุ้มครองได้จาก 4 แหง่ 
ดงันี ้1) ประเทศไทย 2) ทวีปเอเชีย เฉพาะ 29 ประเทศ
เทา่นัน้ 3) ทัว่โลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเลก็
รอบนอกของสหรัฐอเมริกา 4) ทัว่โลก

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

(1) เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ณ วนั เร่ิมท าสญัญา
(2) ผู้ซือ้ต้องแถลงเกี่ยวกบัสขุภาพในใบค าขอเอาประกนัภยั 
และการแถลงสขุภาพเป็นปัจจยัหนึง่ในการพิจารณารับประกนัภยั 
หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสญัญาประกนัภยั

https://www.muangthai.co.th/product/view/elite-health
https://www.muangthai.co.th/product/detail/return_retire
https://www.muangthai.co.th/product

