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 เบี้ยประกนัชวีติรบัรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 2,051.01 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต 60.25% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.97%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัตอ่อายุ
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 4,024.07 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -28.57% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.95%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัรวม
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 6,075.09 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -12.13% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.07%

 ภาพรวมธรุกจิประกนัชวีติ

 เบี้ยประกนัรบัรายใหม่  จ านวน 12,086.07 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -4.19% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัตอ่อาย ุ จ านวน 31,082.07 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -4.65% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัรวม        จ านวน 43,168.52 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -4.52% (YoY)

AIA
17.65%

MTL
16.97%

TLI
16.16%SCBLife

10.04%

KTAL

8.10%

Others
31.08%

วิสัยทัศน์
“ มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ 

ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ 
ด้วยการท างานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ”

พันธกิจ
 เราคือผู ้น าการประกันชีวิตในระดับภูมิภาค ที ่มีความแข็งแกร่ง      
ทั ้งทางด้านการเง ิน การบริการ และภาพลักษณ์ ภายใต้หลัก        
ธรรมาภิบาล และระบบการบริหารความเส่ียงระดับมาตรฐานสากล

 เราเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ ้ง 
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่เหมาะสมในการสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน และเติมเต็มชีวิตของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ตลอด
ช่วงชีวิต

 เราให้ความส าคัญกับความยั ่งยืนในระยะยาว พร้อมทั ้งมุ ่งมั ่น          
ที ่จะส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น และสังคม

ประวตัคิวามเปน็มา:

6 เมษายน 2494 ก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากัด

1 ตุลาคม 2555 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด

ทุนจดทะเบยีน: 1,000 ล้านบาท 

สัดสว่นผู้ถอืหุน้:

ประธานกรรมการ: นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า

กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร: นายสาระ ล ่าซ า

จ านวนสาขา: 172 สาขา (ไม่รวมส านักงานใหญ่)

จ านวนส านกังานตวัแทน:  47 แห่ง (ณ วันที่ 6 ม.ิย. 2562)

จ านวนโรงพยาบาลเครอืขา่ย: โรงพยาบาล (309), คลินิก (171) 

ส านกังานผูแ้ทน:  กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:
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บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด 
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สินทรพัยร์วม¹                                  อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ²

(หน่วย: ล้านบาท)

2559        2560        2561     Q1/62               2559      2560       2561     Q1/62 

หมายเหตุ:  1. ข้อมูลสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. การค านวณเงินกองทุนของบริษัทฯ ด าเนินการตามหลักการด ารงเงินกองทุน
ตามระดับความเส่ียง (RBC)

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย

เบี้ยประกนัชวีติรบัรายใหม่

Rating Outlook

A- Stable

AAA (tha) Stable

Rating Outlook

BBB+ Stable

- -

(ณ วันที่ 1 เม.ย. 62) (ณ วันที่ 28 พ.ย. 61)

International  

National

เบี้ยประกนัชวีติรบัรวม

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร
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ส  าน ักงานคณะกรรมการก  าก ับและส ่ง เสร ิม            
การประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ร่วมกับ
สถาบันวิจ ัยและการฝึกอบรมด้านการประกันภัย          
แห่งอาเซียน (The ASEAN Insurance Training
& Research Institute หรือ AITRI) จัดการอบรม     
เชิงปฏิบัต ิการระหว่างประเทศเรื ่อง การประกันภัย       
รายย่อย (Microinsurance) ให้กับหน่วยงานก ากับ
ดูแลด้านประกันภัยหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก ากับดูแล
การประกันภ ัยรายย่อยส าหร ับผ ู ้ท ี ่ม ีรายได ้น ้อย
ตลอดจนถอดบทเรียนจากตัวอย่างของการด าเนินการ
เร่ืองนี้ที่ประสบความส าเร็จในประเทศต่างๆ โดยเนื้อหา
หลักสูตรได้มุ ่งสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ก ากับดูแลในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันภัย การถ่ายทอดความรู้
ทางด้านประกันภัยให้กับประชาชนทุกระดับ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เหมาะสมกับผู ้มีรายได้น้อย 
การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายการประกันภัยเพ่ือให้
ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงได้ง่ายข้ึน

ส านักงาน คปภ. ให้ความส าคัญในการส่งเสริม
ความรู้ทางด้านประกันภัยให้กับประชาชน เพื่อให้
ประชาชนตระหน ักถ ึ งความส  าค ัญของการท  า
ประกันภัย นอกจากนี ้ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัย    
ในการน ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 
โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 

จากข้อสรุปข้างต้น การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้
ของส านักงาน คปภ. ถือเป็นโอกาสที่ดีในการมุ่งสร้าง
ความรู ้ให้กับเจ้าหน้าที ่หน่วยงานก ากับดูแลในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของ          
การประกันภัย เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงผลิตภัณฑ์       
ได้ง่ายขึ้นในช่องทางการจัดจ าหน่ายประกันภัยต่างๆ 
ส านักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานก ากับและส่งเสริม
ธุรกิจประกันภัย ต้องส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะ
กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากระบบประกันภัยในการน ามาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี ่ยงให้มากขึ ้นเพื ่อให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและโลก

Industry: -14.91% growth (YoY)

Industry: -2.26% growth (YoY)

Industry: -7.80% growth (YoY)

มกราคม – เมษายน 2562

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 7,234.58 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.44%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 50,106.60ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับปแีรก
เป็นจ านวนเงิน 3,921.73 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.66%

 ธุรกิจประกันชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 30,977.87 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบี้ยประกันชวีติรับตอ่อายุ
เป็นจ านวนเงิน 20,535.32 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.51%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ 141,563.85 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบี้ยประกันชวีติรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 27,769.90 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.49%
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Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 191,670.45 ล้านบาท

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย
ที่มา: ส านักงาน คปภ. 
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Industry: -4.99% growth (YoY)

คปภ. ยกระดบัการเขา้ถึงประกนัภยั
ส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร



10 มิ.ย. 62: เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee) จัดกิจกรรม 
Shopee Connect X Muang Thai Life : Healthsurance ชวนร่วมเสวนา
กับ 2 เซเลบฯ รุ่นใหม่ ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ และ ต้น-อาชว์ ไหลสกุล 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร้างหลักประกันที ่เหมาะสมให้กับชีวิต เพื ่อการวางแผนอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมี นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร พร้อมด้วย นางสาวอากาธา โซห์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ช ้อปปี้  
(ประเทศไทย) ร่วมงาน ภายในงานยังได้เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต         
และสุขภาพทั้งประกันภัย "โครงการเมืองไทย Daily Protection"(ชดเชย
รายได้รายวัน) และ 2 ประกันภัย "โครงการเมืองไทย Cancer Care“ ตอบโจทย์
ของลูกค้าท่ีมีความกังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรง

ค่าห้องสูงสุด 8,000 บาทต่อวัน (1)

ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธ์วงเงินความ
คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท ต่อการเข้าพักรกัษา
ตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง(2)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย
เบี้ยเริ่มต้น 285 บาทต่อเดือน(3)

รางวลั Brand of the Year 2015-2016 
หมวดธุรกิจ “ประกันชีวิต” โดย World Branding Forum

Find MTL on

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

ดูผลติภัณฑอ์ืน่ๆ

เมืองไทยประกันชีวติ
จับมือ “ช้อปปี้” จัดกจิกรรม 

รางวลั Superbrands 2549-61 
จาก Superbrands Thailand

ระบบคณุภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

มาตรฐานการบริหารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

มาตรฐานระบบบรหิารจดัการ
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ

ISO 27001:2013 ใบรับรองเลขที่ IND17.0416/U

รางวลัเกยีรตคิณุบรษิทัประกนัภยัดเีดน่ ประจ าปี 2560
รางวลัเกยีรตยิศบรษิทัประกนัชวีติทีม่ีการบริหารงานดเีดน่ 

ต่อเน่ือง 3 ครั้ง (ปี 2551, 2554 และ 2558)

รางวลับรษิัทประกนัชวีติทีม่กีารบรหิารงานดเีดน่ อันดบั 1
ต่อเน่ือง 12 ปี (ประจ าปี 2549 – 2560)

จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

31 พ.ค. 62: นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป 
โฮลดิ้ง จ ากัด พร้อมด้วย นายโจเซฟ เจอร์เมน เดอ เมีย ประธานกรรมการ 
เอจิเอิส อินชัวรันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี จัดงานฉลองความสัมพันธ์ 15 ปี 
ระหว่างเมืองไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันภัย และเอจิเอิส อินชัวรันส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติร่วมในงาน 
ในโอกาสน้ีนายกฤษฎา ล ่าซ า รองประธานกรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 
นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.
เมืองไทยประกันภัย และ นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมให้การต้อนรับ ณ เมืองไทย
ประกันชีวิต ส านักงานใหญ่

โครงการเมอืงไทย ซุปเปอร ์โพรเทคชัน่ 90/5

โครงการ เอ็กซ์ตรา้แคร ์พลัส ส าหรับผูม้ีอาย ุ18-70 ปี

เมืองไทยประกันชีวติ 
“ฉลองความสมัพนัธ ์15 ป”ี 

สร้าง หลักประกันก้อนใหญ่                         
ได้ด้วย เงินก้อนเล็ก

จ่ายเบี้ยส้ัน ไมเ่ป็นภาระยาว

ลดหย่อนภาษีได้ *

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

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

หมายเหต:ุ
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 
- ส าหรับสมัครท าประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น
- ผลประโยชน์ เง่ือนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- ค าเตือน: ผู้ซื้อควรท าความเข้าใจในรายละเอยีดความคุม้ครอง และเง่ือนไขก่อนตัดสินใจท าประกันภัยทกุคร้ัง

ดูรายละเอยีด

ดูรายละเอยีด

(1) ส าหรับ แผน 6
(2) ส าหรับ แผน 5 และ 6 โดยมีความรับผิดส่วนแรก 40,000 บาท
(3) ผู้เอาประกันอายุ 18-20 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

โครงการเอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้าแคร์

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

*เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ น าไปใช้สิทธิหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

https://www.muangthai.co.th/product
https://www.muangthai.co.th/product/detail/extra-care-plus-campaign
https://www.muangthai.co.th/product/view/protection_90_5

