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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:  48 แห่ง (ณ วนัท่ี 12 มี.ค. 2562)

จ านวนโรงพยาบาลเครือข่าย: โรงพยาบาล (306), คลินิก (173) 

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:

1 – 31 มกราคม 2562

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อนัดบัที่ 3 ของธุรกิจประกนัชีวิต 
จ านวน 1,589.18 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต 10.86% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 13.42%

 เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 5,605.20 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -13.39% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 15.44%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 7,194.38 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -8.90% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 14.94%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่   จ านวน 11,844.54 ล้านบาท มีอตัราการเตบิโตท่ี -12.85% (YoY)
 เบีย้ประกันรับต่ออายุ     จ านวน 36,305.99 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -4.09% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม         จ านวน 48,150.53 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -6.40% (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
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ที่มา: ส านกังาน คปภ. และสมาคมประกนัชีวิตไทย 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่ง เสริม         
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ได้ด าเนินการปรับปรุง
กฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภยั ทัง้ในส่วนของประกัน
ชีวิตและประกนัวินาศภยั เพ่ือแก้ไขปัญหาอนัเกิดจากการบงัคบั
ใช้กฎหมายในปัจจบุนั โดยจะยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูล
ธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้บริษัท
ประกันภัยมีการบริหารจัดการท่ีดี ปฏิบตัิตามสัญญาท่ีมีไว้
กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก ากับดูแล
ตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย เพ่ือป้องกัน      
และปราบปรามการฉ้อฉลประกนัภยั อนัจะเป็นการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประชาชน

ทัง้นี ้ได้แบง่กลุม่กฎหมายท่ีแก้ไขเป็น 3 กลุม่ เพื่อน าเสนอ
ร่างกฎหมาย ลา่สดุเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 ร่างกฎหมาย
ในกลุ่มท่ี 1 ซึ่งเป็นกลุ่มมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชน
โดยตรง ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ (สนช.) แล้ว ส าหรับร่างกฎหมาย กลุ่มท่ี 2 ซึ่งเป็น  
กลุม่บทบญัญตัเิก่ียวกบัการเสริมเสถียรภาพและความมัน่คง
ของบริษัท และกลุ่มท่ี 3 ซึ่งเป็นกลุ่มบทบัญญัติเก่ียวกับ      
การส่ง เสริมการควบโอนกิจการและความ รับผิดชอบ          
ของกรรมการและผู้ มีอ านาจในการจดัการของบริษัท ขณะนี ้     
อยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความเห็นจากภาคส่วน               
ท่ีเก่ียวข้อง ก่อนจะน าเสนอตอ่กระทรวงการคลงัตอ่ไป

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย 

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย 
คุ้มครองสิทธิประชาชนเพิ่มขึน้ 

มาตรการเพื่อป้องกันและปราบปราม
เก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัย 

2) ก าหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการ
ทางอเิล็กทรอนิกส์ในธุรกจิประกันภัย

6) ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไข
ที่ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยต้องปฏิบัติตาม
และก าหนดบทบัญญัติเกี่ ยวกับการห้าม
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยกระท าการ
ตามที่ก าหนด

8) แก้ไขเพิ่ มบทบัญญัติเกี่ ยวกับการส่ั งพัก      
และเพิกถอนใบอนุญาตรวมทัง้การอุทธรณ์
ค าส่ังพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/
นายหน้าประกันภัย

1) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปราม
เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 

3 )  แ ก้ไข เพิ่ ม เติม คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย

4 )  แ ก้ไข เพิ่ ม เติม คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

5) ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของนิติบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย

7) แก้ไขเพิ่มเตมิบทบัญญัตเิกี่ยวกับการตรวจสอบ 
ปฏบิัตขิองตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

9) แก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมาย

ส าหรับร่างแก้ไขกฎหมายในกลุ่มที่  1 เป็นกลุ่ม       
ที่ มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนโดยตรง โดยได้มี
การเพิ่ มบทบัญญัติการป้องกันและปราบปราม
เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ปรับปรุงการก ากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย       
ให้เข้มงวดขึน้ รวมทัง้ปรับปรุงมาตรการการลงโทษ   
ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ เกี่ยวกับ
ประกันภัย ดังนี ้



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

เมืองไทยประกันชีวิต
ประกาศผลรางวัล “Muang Thai Life Assurance 

Hospital Awards 2018“ 

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/U27 ก.พ. 62: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้ จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance 

Hospital Awards 2018 ขึน้ เ ป็นปีที่  4 ซึ่งโครงการฯ ไ ด้ถูกจัดขึน้ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสถานพยาบาล
คู่สญัญา 467 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครอง
สุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ รับการบริการที่ เ ป็นเลิศ มีมาตรฐาน แล ะเกิด           
ความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการ เป็น        
บ ริ ษั ทปร ะกันชี วิ ตที่ มี ค ว าม โดด เ ด่น ด้ า นนวั ตก ร รม  ( Innovation)

พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ผ่านนโยบาย 
“MTL Everyday Life Partner.”

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

21 ก.พ. 62: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
พร้อมคณะผู้ บริหารและพนักงาน ร่ วมกันจัดกิจกรรม “วิ่ งกระตุกหัวใจ 
Challenge Run With MTL” เพื่ อ สนับสนุน โครงการ  "วิ่ งกระ ตุกหัว ใจ 
เพื่อคนไทยทุกคน" รวมพลังเหล่านักวิ่งทั่วประเทศสะสมระยะทางให้ได้
10 ล้านกิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 10 ล้านบาท ที่จัดขึน้โดยสภากาชาดไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อหารายได้ในการจัดซือ้ เคร่ืองกระตุกหัวใจ           
ด้วยไฟฟ้าชนิดอตัโนมัติ หรือ AED และส่งต่ออุปกรณ์ดังกล่าวไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ
ทั่วประเทศ โดยงานดังกล่าว จัดขึน้ ณ สวนสุขภาพ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 
ส านกังานใหญ่

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟฟ่ิง 14/7

การประกันภัยอุบัตเิหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone

เมืองไทยประกันชีวิต                                                        
จัดกิจกรรม “วิ่งกระตุกหัวใจ Challenge Run with MTL“ 

มีเงินจ่ายคืน
ทกุสิน้ปีกรมธรรม์ รวมตลอดสญัญาสงูถึง 51% (1) 

ผลประโยชน์ดี
เงินครบก าหนดสญัญา 135%(1) 

คุ้มครองชีวิต
ตลอดอายสุญัญาสงูถึง 145% (1) 

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

รับความคุ้มครอง                                             
กรณีกระดกูแตกหกั หรืออวยัวะภายในบาดเจ็บ
จากอบุตัเิหตดุ้วยเงินชดเชยสงูสดุ 200,000 บาท(1) 

รับความคุ้มครอง
คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหตสุงูสดุถึง 100,000บาท (1)

ไม่ต้องส ารองจ่าย
คา่รักษาพยาบาล เพียงแสดงบตัร Easy PA Credit(2)

(1) ส าหรับ แผนความคุ้มครอง 4
(2) บตัร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ในกรณีประสบอุบัติ เหตุ ต่อ โรงพยบาลคู่ สัญญา โดยไม่ ต้อง ส ารอ ง                  
ค่ารักษาพยาบาลลว่งหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลอืก

(1) เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ณ วนัเร่ิมสญัญา 

หมายเหตุ:
- การพิจารณารับประกนัภยัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 
- ส าหรับสมคัรท าประกนัภยัผา่นชอ่งทางตวัแทนประกนัชีวิตเทา่นัน้
- ผลประโยชน์ เง่ือนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
- ค าเตือน: ผู้ ซือ้ควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเง่ือนไขก่อนตดัสินใจท าประกนัภยัทกุครัง้

ดรูายละเอียด

ดรูายละเอียด

https://www.muangthai.co.th/product
https://www.muangthai.co.th/product/detail/PABrokenBone
https://www.muangthai.co.th/product/detail/PABrokenBone
https://www.muangthai.co.th/product/detail/supersaving14-7
https://www.muangthai.co.th/product/detail/supersaving14-7
https://www.muangthai.co.th/product/main

