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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 2 เม.ย. 2562)

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

ส านักงานผู้แทน:  กรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:

1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

 เบีย้ประกันชีวติรับรายใหม่
MTL เป็น อนัดบัที่ 3 ของธุรกิจประกนัชีวิต 
จ านวน 1,260.98 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -18.88% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 11.71%

 เบีย้ประกันชีวติรับต่ออายุ
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 5,424.94 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -18.81% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 15.27%

 เบีย้ประกันชีวติรับรวม
MTL เป็น อนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวติ 
จ านวน 6,685.92 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต -17.97% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบง่ทางการตลาด 14.44%

 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ

 เบีย้ประกันรับรายใหม่   จ านวน 10,768.41 ล้านบาท มีอตัราการเตบิโตท่ี -27.44% (YoY)
 เบีย้ประกันรับต่ออายุ     จ านวน 35,530.36 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -0.24% (YoY)
 เบีย้ประกันรับรวม         จ านวน 46,298.76 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตท่ี -8.24% (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

A- Stable

AAA (tha) Stable

Rating Outlook

BBB+ Stable

- -

(ณ วนัที ่01 เม.ย. 62) (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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ดร.สทุธิพล ทวีชยัการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) เปิดเผยว่าการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง ด้านการประกันภัยได้มีการจัดต่อ เนื่องมาเป็นปี ที่  4 
ณ ห้องประชุมคริสตัล ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก 
กรุงเทพฯ ในปีนีไ้ด้ก าหนด Theme ของการประชุมคือ “ยกระดับ
ประกนัสขุภาพสู่อนาคตที่ยัง่ยืน” ซึ่งในปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ทิศทาง
และนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมประกนัภยั ประจ าปี 2562” 
โดยได้ฉายภาพทิศทางนโยบายของส านกังาน คปภ. ด้วยการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ           
การบริหารจดัการ ผ่านแนวคิด 7 ส. ประกอบด้วย  

ส. แรก คือ ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการก ากับและส่งเสริม
ธุร กิจประกันภัย อาทิ  ขยายขอบเขต Insurance Regulatory 

Sandbox พัฒนาระบบฐาน ข้อมูลกลาง ด้านการประกันภัย 
(Insurance Bureau System : IBS) จัดท าฐาน ข้อมูล เ ก่ี ยวกับ     
การฉ้อฉลประกันภัย (Fraud Database) พัฒนา Application

“Me Claim” และพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ด้านประกนัภยั (Insured Right Protection Management System)

ส. 2 คือ ส่งเสริมการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ เช่น 
ปรับปรุงประกาศลงทุนเพ่ือสร้างโอกาสส าหรับธุรกิจประกันภัยไทย 
จดัท าแผนงาน ASEAN Micro Insurance Product 

ส. 3 คือ ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกนัภยัมีเสถียรภาพ ได้รับความ
เช่ือมัน่จากประชาชน ซึ่งรวมถึงการพฒันาระบบขอรับความเห็นชอบ
กรมธรรม์ประกนัภยัผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) 

ส. 4 คือ ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจประกันภยัพร้อมรับ
กติกาสากล ด้วยการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 17 เร่ือง สญัญาประกนัภัย (IFRS) ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2565 
และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าจากการประเมิน FSAP

ส. 5 คือ  ส่ ง เส ริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภณัฑ์ที่รองรับสงัคมผู้สงูอาย ุ
ส. 6 คือ ส่งเสริมโครงสร้างพืน้ฐานด้านกฎหมาย โดยเร่ิมจากการ
ผลกัดนักระบวนการออกกฎหมาย ได้แก่  ร่างกฎหมายแม่บทกลุ่มที่ 2 
และการศึกษาแนวทางการจัดท ากฎหมายเก่ียวกบัการประกนัสขุภาพเพ่ือ
ยกระดบัการประกนัสขุภาพให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกนั 
ส. สดุท้าย คือ สุขภาพ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ส านักงาน คปภ. มีความมุ่งมั่น     
ที่จะผลักดันเป็นอย่างมากเพ่ือยกระดับการประกันสุขภาพของไทย        
สู่อนาคตที่ยัง่ยืน โดยก าหนดเป็น 5 มิติ กล่าวคือ 

มิติที่ 1 ปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับวิทยาการ
ทางการแพทย์ 
มิติที่  2 พัฒนาปรับปรุงอัตราเบี ย้ประกันภัยให้มีความ ยืดหยุ่น  
และเปิดเผยข้อมลูของผลิตภณัฑ์ประกนัสขุภาพ
มิติที่ 3 ก าหนดให้ภาคธุรกิจมีรูปแบบการเก็บข้อมูลสถิติที่สอดคล้อง
กบัรายการความคุ้มครองที่ปรับปรุงใหม่ 
มิติที่  4 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับสัญญาประกันสุขภาพ             
ทีป่รับปรุงใหม่ 
มิติที่  5 ศึกษาแนวทางการจัดท ากฎหมายที่ เ ก่ียวกับ แนวทาง            
การประกนัสขุภาพ และกระท าที่เป็นการฉ้อฉลในการประกนัสขุภาพ

ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Industry: -20.46% growth (YoY)

Industry: -8.11% growth (YoY)

Industry: -7.90% growth (YoY)

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 2,850.16 ล้านบาท
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 12.60%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่ 22,614.21 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 3 เบีย้ประกันชีวิตรับปีแรก
เป็นจ านวนเงิน 1,663.99 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 11.77%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับปีแรก 14,133.92 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับต่ออายุ
เป็นจ านวนเงิน 11,030.14 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 15.48%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับต่ออายุ 71,239.52 ลา้นบาท

MTL อันดับที่ 2 เบีย้ประกันชีวิตรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 13,880.30 ล้านบาท 
คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาด 14.79%

AIA
21.74%

TLI
14.79%

MTL
11.77%

KTAL
9.52%

SCBLife
8.43%

Others
31.75%

AIA
22.73%

MTL
15.48%

TLI
13.32%

KTAL
9.77%

SCBLife
8.24%

Others
28.34%

AIA
21.38%

MTL
14.79%

TLI
13.75%

KTAL
10.68%

SCBLife
8.11%

Others
31.02%

Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 93,853.73 ลา้นบาท

ทีม่า: สมาคมประกนัชีวิตไทย
ท่ีมา: ส านักงาน คปภ. 
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Industry: -3.03% growth (YoY)

คปภ. เปิดเวที CEO Insurance Forum 2019 



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
ฟิทช์ปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน
ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตเป็น ‘A-’

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

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

1 เม.ย. 62: ฟิทช์ เรทติง้ส์ ประกาศปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer

Financial Strength: IFS)ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) หรือ MTL เป็น ‘A-’

(หรืออยู่ในระดับ “แข็งแกร่ง”) จาก ‘BBB+’ (หรืออยู่ในระดับ “ดี”) และคงอันดับความแข็งแกร่ง
ทางการเงินภายในประเทศ (National IFS) ที่  ‘AAA (tha)’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต                 
มีเสถียรภาพ อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ MTLสะท้อนถึงโครงสร้างธุรกิจประกันชีวิต 
ที่แข็งแรง (Favorable Business Profile) ระดับเงินกองทุน ที่แข็งแกร่ง และฐานะทางการเงิน   
ที่แข็งแรงของบริษัท ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยบรรเทาความเสี่ยงของบริษัทในด้านการลงทุน           
ในสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงการที่บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยู่               
ในระดบัสงูเมื่อเทียบกับเงินลงทุนรวมทัง้หมดของบริษัท ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ได้ยกเลิกสถานะ
อันดับเครดิตของบริษัทที่เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ระหว่างการทบทวนที่เกิดจากการประกาศใช้
หลกัเกณฑ์การจดัอนัดบัเครดิตฉบบัใหม่

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

29 มี.ค. 62: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เปิดเผยว่าบริษัทฯได้ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
หรือ เอไอเอส (AIS) มอบของขวญัสดุพิเศษแทนความห่วงใยและพร้อมดแูล ด้วย
กรมธรรม์ประกันภัย “สงกรานต์อุ่นใจกับเอไอเอส” ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ
เครือข่ายมือถือกับ เอไอเอสฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง
ตลอด 24 ชัว่โมง ทัว่โลก ระยะเวลานาน 30 วนั

ดรูายละเอียด

เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส ส าหรับผู้มีอายุ 18-70 ปี

ดรูายละเอียด

เมืองไทยประกันชีวิต
จับมือเอไอเอส ฟรีกรมธรรม์สงกรานต์อุ่นใจกับเอไอเอส

มีเงินจ่ายคืน
ก่อนเกษียณ 1%(1) ทกุ 3 ปีกรมธรรม์

ผลประโยชน์สงู
ผลประโยชน์รวมตลอดสญัญาสงูสดุถึง 937%(1) 

คุ้มครองนาน
ถึงครบอาย ุ90 ปีและสงูสดุถึง 400%(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

คา่ห้องสงูสดุ 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/retirementplus
https://www.muangthai.co.th/product/view/extra-care-plus-campaign

