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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 10 ม.ค. 2562)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (307), คลินิก (161) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:

1 – 30 พฤศจิกายน 2561

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อนัดบัที่ 3 ของธุรกิจประกนัชีวิต 
จ านวน 2,197.72 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 4.49% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 13.96%

 เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 6,312.35 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -7.20% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 17.16%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 8,510.07 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -4.44% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 16.20%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่   จ านวน 15,739.97 ล้านบาท มีอตัราการเตบิโตท่ี 4.86% (YoY)
 เบีย้ประกันรับต่ออายุ     จ านวน 36,786.99 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -1.07% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม         จ านวน 52,526.97 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 0.64% (YoY)
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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

Key information Financial Highlight

Market Position
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เม่ือวนัที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สทุธิพล ทวีชยัการ 
เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) ได้ประกาศนโยบายการก ากบัดแูลอตุสาหกรรม
ประกันภัยในปี 2562 ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐาน 
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมประกันภัย โดยให้
ความส าคญักับการคุ้มครองผู้บริโภคและเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
จากระบบประกันภยัอย่างเต็มที่ และสามารถน าระบบประกันภัย
มาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
ผ่าน 3 พนัธกิจที่ส าคญั คือ

(1) พฒันาธุรกิจประกนัภยัให้มีความเข้มแข็งมัน่คง 

(2) ส่งเสริมและสนับสนนุให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาท สร้างเสริม
ความเข้มแข็ง มัน่คงให้กบัระบบเศรษฐกิจสงัคมของประเทศ 

(3) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ เอาประกันภยัให้ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการประกันภัยโดยจะขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์       
5 ด้าน ดงันี ้

กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการพฒันาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ๆ 
เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องของตลาด และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและ
เสถียรภาพให้ระบบประกนัภยัของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานของ 
ส านกังาน คปภ. ให้มีความรวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการภายในองค์กร

กลยุทธ์ที่ 3   : สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพ
คลอ่งของภาคอตุสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 4:.พฒันาระบบการก ากบัและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ
แบบสมดุล  และให้ค าแนะน ากับภาคธุร กิจในด้าน Digital

Disruption รวมทัง้ให้ความส าคัญในการดูแลเร่ือง Market

Conduct และการคุ้ มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการ
ประกนัภยั 

กลยุทธ์ที่ 5:พัฒนาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมลู เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกนัภยัของประเทศให้กบัผู้ มีสว่นได้ส่วน
เสียทกุภาคสว่น

ส านักงาน คปภ.คาดเศรษฐกิจปีหน้ายังขยายตัวดีต่อเน่ือง ทัง้ภาค
การค้าการลงทนุ โดยคาดว่า ณ สิน้ปี 2562 อตุสาหกรรมประกันภัย
ทัง้ระบบจะมีเบีย้ประกันภัยรวมทัง้ปีประมาณ 9.04 แสนล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 4.9-5.9 ประมาณการเบีย้ประกันชีวิตจ านวน 6.64 แสน
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5-6 และประมาณการเบีย้ประกันวินาศภัย 
จ านวน  2.40 แสนล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.7-5.7

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry: 7.18% growth (YoY)

Industry: -9.52% growth (YoY)

Industry: 4.19% growth (YoY)

มกราคม – พฤศจกิายน 2561
MTL อันดับที่ 3 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 20,441.28 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 12.58%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 162,461.31 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 9,636.47 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 11.38%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 84,681.34 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 65,860.13 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 16.46%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 400,020.38 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 86,301.41 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 15.34%
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Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 562,481.69 ลา้นบาท

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย
ที่มา: ส านกังาน คปภ. 

AIA
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MTL
12.58%
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7.80%

Others
37.90%

Industry: 3.03% growth (YoY)

นโยบายการก ากับดูแลอุตสาหกรรม
ประกันภัยของส านักงาน คปภ.ในปี 2562



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

Find MTL on

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

ดูผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

เมืองไทยประกันชีวิต
ผนึก Shopee น าร่องบุกตลาดอีคอมเมิร์ซ

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:
- สญัญาเพ่ิมเติมต้องซือ้แนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภยั
- การพิจารณารับประกนัภยัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 
- ผลประโยชน์ เง่ือนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
- ค าเตือน: ผู้ ซือ้ควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเง่ือนไขก่อนตดัสินใจท าประกนัภยัทกุครัง้

4 ธ.ค. 61: คุณสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ร่วมกบั มร.เทอเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฎิบติัการ 
Shopee ผู้ น าแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และไต้หวนั เปิดประสบการณ์ใหมใ่ห้แก่ธุรกิจประกนั
ชีวิตในประเทศไทย ด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านประกันชีวิตบนตลาด อีคอมเมิร์ซเป็นรายแรก ผ่าน          
แอปพลิ เคชัน Shopee ภายใต้ ช่ือร้านค้า “Muang       

Thai Life Official” ซึ่ ง เ ป็ นการขยายช่ อ งทางการ           
เข้าถึงลูกค้า (Touch Points) ให้ครอบคลุมและเหมาะ
กบัไลฟ์สไตล์ในยคุดิจิทลัมากยิ่งขึน้

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 ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัยดรูายละเอียด

โครงการเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคช่ัน 99/20

เมืองไทยประกันชีวิต
มอบความสุขและรอยยิม้ส่งท้ายปี 

ร่วมจัด “เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2018”

คุ้มครองยาวนาน
คุ้มครองชีวิต 100%(1) นานถึง 99 ปี ช าระเบีย้เพียง 20 ปี

ใช้สทิธิหกัลดหย่อนภาษีได้
ตามหลกัเกณฑ์กรมสรรพากร

การตรวจสขุภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด

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

(1) 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ณ วนัเร่ิมสญัญา หรือมูลค่าเวนคืน ณ 
ขณะนัน้ หรือเบีย้ประกนัภยัสะสมที่ช าระมาแล้ว (แล้วแต่จ านวนใดสงูกว่า)

23 ธ.ค. 61: นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมปล่อยตัวนักกีฬา “เมืองไทยเชียงใหม่
มาราธอน 2018 (ครัง้ที่ 13) Smile@Chiang Mai จังหวัด
เชียงใหม่” ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมสนับสนุนและส่งต่อสุขภาพดีส าหรับประชาชนในพืน้ท่ี
ภาคเหนือ โดยมีคุณสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้ จัดการและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ร่วมกิจกรรมด้วย โดยกิจกรรม
ดงักลา่วมีผู้ ให้ความสนใจรวมประมาณ 11,000 คน ในจ านวน
นีเ้ป็นนกัวิ่งชาวต่างชาติเกือบ 3,000 คน จาก 54 ชาติ รายได้
จากการจดังานหลงัหกัค่าใช้จ่าย สว่นหนึ่งจะถกูน าไปบริจาค
ให้แก่หน่วยงานอันเป็นสาธารณกศุล การแพทย์-การศึกษา-
สงัคมและสิ่งแวดล้อมในจงัหวดัเชียงใหม่

ดรูายละเอียด

สัญญาเพิ่มเตมิ ซีไอ เพอร์เฟค แคร์

คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลมุตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น
มากถึง 36 โรคร้ายแรง รวมสงูสดุถึง 100%*

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ทัง้จากเจ็บป่วยและอบุตัเิหต ุรวมสงูสดุถึง 100%*

รับผลประโยชน์เพิ่มเตมิ**

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

https://www.muangthai.co.th/product/view/whole-life-99-20
https://www.muangthai.co.th/product/detail/CI
https://www.muangthai.co.th/product

