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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 5 ก.พ. 2562)

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

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:

1 – 31 ธันวาคม 2561

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อนัดบัที่ 3 ของธุรกิจประกนัชีวิต 
จ านวน 2,331.65 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 3.36% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 12.99%

 เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
MTL เป็น อนัดบัท่ี 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 5,833.85 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -5.71% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 12.43%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 3 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 8,165.50 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -3.28% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 12.58%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่   จ านวน 17,953.69 ล้านบาท มีอตัราการเตบิโตท่ี 10.46% (YoY)
 เบีย้ประกันรับต่ออายุ     จ านวน 46,951.64 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 2.89% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม         จ านวน 64,905.33 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 4.88% (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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ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ให้ความส าคัญในเร่ืองการคุ้ มครองสิท ธิ          
และประโยชน์ต่างๆ ที่ประชาชนพึ่งได้รับจากการท าประกันภัย 
โดย เ ร่ งป รับป รุงกระบวนการแ ก้ ไข ปัญหา เ ร่ือง ร้อง เ รียน                   
ด้านการประกนัภยัให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง

ทัง้นี ้ส านักงาน คปภ. ได้มีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท        
ด้านประกันภัยตัง้แต่วันที่  28 เมษายน 2559 ซึ่งนับว่าเป็น       
“ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยแห่งแรกในภูมิภาค
อาเซียน”

และล่าสดุเม่ือวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 
เลขาธิการส านักงาน คปภ. ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา
ผู้ ไกล่เกลี่ยและผู้ ปฏิบัติงานที่ เ ก่ียวข้อง โดยได้มีการน าเสนอ          
ผลการไกลเ่กลี่ยและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ย และน าเสนอเทคนิค   
และวิธีการในการไกล่เกลี่ยที่น าไปสู่ผลส าเร็จในการยุติข้อพิพาท 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ ไกล่เกลี่ยและพนักงานที่เก่ียวข้อง โดยได้มี            
การแลกเปลี่ยนความรู้ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นปัญหา
ข้อพิพาทด้านการประกนัภยัออกเป็น 5 กลุม่ ดงันี ้

กลุม่ที่ 1 ประเด็นข้อพิพาทเก่ียวกับค่าขาดประโยชน์จากการ      
ใช้รถและคา่เสื่อมราคา 

กลุม่ที่ 2 ประเด็นข้อพิพาทเก่ียวกบัการประกนัชีวิต 
กลุม่ที่ 3 ประเด็นข้อพิพาทเก่ียวกับความเสียหายต่อร่างกาย        

และอนามยั 
กลุม่ที่ 4 ประเด็นข้อพิพาทเก่ียวกบัความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน 
กลุม่ที่ 5 ประเด็นข้อพิพาทอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ เช่น ประกันแบบ 

Universal Life/Unit Link 

โดยมข้ีอสรุปปัญหาและอปุสรรคที่ผู้ ไกลเ่กลี่ยพบ ดงันี ้
1) ผู้ เอาประกันภัย ผู้ รับประโยชน์ หรือผู้ ที่ได้รับความเสียหาย    

ที่มาร้องเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความคุ้มครอง
ตามสัญญาประกันภัยไม่เพียงพอ และยังไม่เข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทหน้าที่ของผู้ ไกล่เกลี่ยในกระบวนการไกล่ เกลี่ย             
ข้อพิพาท 

2) บริษัทส่งผู้ แทนที่ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจมาเข้ าร่วม          
การไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท และ 

3) ผู้ ไกล่เกลี่ยมีองค์ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ 
ยงัไมเ่พียงพอ 

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry: 7.50% growth (YoY)

Industry: -7.21% growth (YoY)

Industry: 4.26% growth (YoY)

มกราคม – ธันวาคม 2561

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 22,772.93 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 12.62%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 180,415.01 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 4 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 10,596.18 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 11.07%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 95,684.29 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 71,693.98 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 16.04%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 446,972.02 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 94,466.91 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 15.06%
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Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 627,387.02 ลา้นบาท

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย
ที่มา: ส านกังาน คปภ. 
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7.73%

Others
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Industry: 3.01% growth (YoY)

การไกล่เกล่ียข้อพพิาทด้านการประกันภัย 

จากข้อสรุปข้างต้น ส านักงาน คปภ. 
จะได้น าไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ตอ่ไป



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
เปิดแผนปี 2562 ชูกลยุทธ์ “MTL Everyday Life Partner”

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:
- ส าหรับการซือ้โครงการ เอก็ซ์ตร้าแคร์ พลสั ทกุแผนความคุ้มครอง แนบท้ายกรมธรรม์ประกนัชีวิต เมืองไทย 
สมาร์ท โพรเทคชัน่ 99/20 หรือโครงการเมืองไทยรับทรัพย์ ตลอดชีพ 90/7
- การพิจารณารับประกนัภยัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ส าหรับสมคัรท าประกนัภยัผา่นชอ่งทางตวัแทนประกนัชีวิตเทา่นัน้
- ผลประโยชน์ เง่ือนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
- ค าเตือน: ผู้ ซือ้ควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเง่ือนไขก่อนตดัสินใจท าประกนัภยัทกุครัง้

28 ม.ค. 62: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้ จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า 
ส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายในการเป็นบริษัท
ประกนัชีวิตท่ีมีความ โดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) พร้อมก้าวเคียงคู่
ไปกับลกูค้าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ผ่านนโยบาย “MTL Everyday

Life Partner” เดินหน้าออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ผ่าน
นวตักรรม และแนวคิดแบบ Outside In ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัว (Segment of One) และเหมาะกับไลฟ์สไตล์
ของลกูค้ามากยิ่งขึน้ โดยมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
และมุ่งเน้นการปลดล็อคข้อจ ากัดในการท าประกันชีวิตและสขุภาพ (Health

Revolution) ที่มอบความคุ้มครองและสร้างความอุ่นใจที่มากขึน้ ทั ง้ในแง่
ของการเพิ่มเติมสวสัดิการที่ลกูค้ามีอยู่แล้ว หรือการดแูลในเร่ืองของค่าใช้จ่าย
ด้านการรักษาพยาบาลที่ครอบคลมุมากขึน้

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

30 ม.ค. 62: บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โดย ดร.สธีุ โมกขะเวส 
รองกรรมการผู้ จัดการอาวุโส รับรางวัล Best Life Insurance Company –

Thailand 2018 จากการประกวด International Finance Awards 2018 จัด
โดยนิตยสาร International Finance เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิต
ในภมูิภาคเอเชีย ที่มีพฒันาการทางธุรกิจอย่างยอดเยี่ยมและถือเป็นอีกหนึ่งรางวัล
ที่การันตีความส าเร็จในด้านการบริหารงานและความก้าวหน้าทางธุรกิ จ 
โดยเฉพาะระบบการจดัการทางการเงินท่ีครอบคลมุการบริหารความเสี่ยงของการ
ประกันชีวิตได้ทั่วทัง้องค์กร รวมถึงความโดดเด่นในด้านองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ 
ด้านผลติภณัฑ์ ด้านบริการแก่ลกูค้า และด้านหลกัธรรมาภิบาล

ดรูายละเอียด

โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส ส าหรับผู้มีอายุ 18-70 ปี

ดรูายละเอียด

เมืองไทยประกันชีวิต
คว้ารางวัล “Best Life Insurance Company 

Thailand 2018” ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2

ท า 1 ได้ถึง 2
รวมหลกัประกนัตลอดชีพกบั
การรับทรัพย์เข้าด้วยกนั

จ่ายเบีย้สัน้
จ่ายเพียง 7 ปี แตคุ่้มครองยาวนาน

มีเงินจ่ายคืน
รับตอ่เน่ืองไปตลอดอายสุญัญา

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 ป่วยนอกคา่ห้องสงูสดุ 
8,000 บาทตอ่วนั (1) 

ช่วยจ่ายคา่รักษาพยาบาลสว่นเกินสทิธ์ิ
ความคุ้มครองสงูสดุ 400,000 บาทตอ่การเข้าพกั
รักษาตวัครัง้ใดครัง้หนึง่(2)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ ป่วยในแบบเหมาจ่าย
เบีย้เร่ิมต้น 285 บาทตอ่เดือน(3)

(1) ส าหรับ แผน 6
(2) ส าหรับ แผน 5,6 โดยมีความรับผิดสว่นแรก 40,000 บาท
(3) ผู้ เอาประกนัอาย ุ18-20 ปี สขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์

https://www.muangthai.co.th/product
https://www.muangthai.co.th/product/view/wholelife90-7
https://www.muangthai.co.th/product/view/extra-care-plus-campaign
https://www.muangthai.co.th/product/main

