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 เบี้ยประกนัชวีติรบัรายใหม่
MTL เป็น อันดบัที ่1 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 2,520.62 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต 40.73% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 16.76%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัตอ่อายุ
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 4,462.57 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -17.59% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.40%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัรวม
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 6,983.20 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -3.10% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.44%

 ภาพรวมธรุกจิประกนัชวีติ

 เบี้ยประกนัรบัรายใหม่  จ านวน 15,043.27 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ 0.64% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัตอ่อาย ุ จ านวน 33,304.12 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ 1.72% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัรวม        จ านวน 48,347.39 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ 1.38% (YoY)
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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 8 ก.ค. 2562)

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

ส านกังานผูแ้ทน:  กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:
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บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด 

เอจิเอิส อินชัวร์รัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี

อื่นๆ
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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 านักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง ได้จัดงานสัมมนา InsurTech 2019 เพื่อเป็นเวที
ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี
ปร ะก ั นภ ั ย  ร ะหว ่ า งหน ่ วย งานก  าก ั บด ู แล กล ุ ่ ม           
ธุรกิจประกันภัย กลุ่มเทคโนโลยีประกันภัย และกลุ่ม     
ผ ู ้บร ิหารธ ุรก ิจด้านต่างๆ อ ันจะก่อให ้เก ิดการพัฒนา    
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีประกันภัย และน านวัตกรรม        
มาต่อยอดธุรกิจประกันภัยของไทย เพื ่อ เสริมสร้าง          
ความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย 

ในโอกาสนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. 
เป็นประธานเปิดงานสัมมนา InsurTech 2019 กล่าวว่า 
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล         
มีความละเอียดและซับซ้อน จึงต้องหาวิธ ีการรับมือ             
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการประกันภัยด้วย
การบริหารจัดการที่ดีและที่ส าคัญต้องปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีประกันภัย โดยได้ตระหนัก
และให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว มีการจัดตั้ง Center
of InsurTech, Thailand (CIT) เพื ่อให้ เป ็นศูนย์รวม
ข้อมูลกลางแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีประกันภัยในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย โดยบูรณาการการท างาน
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และกลุ่มเทคโนโลยี
โดยเฉพาะกลุ ่ม Start-Up ที่เป็นคนรุ ่นใหม่ มีแนวคิด
ในการน าธุรกิจประกันภัยเช ื ่อมต่อเข ้ากับเทคโนโลยี
และการจัดตั้งศูนย์ถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการท าให้เกิด
นวัตกรรมประกันภัยใหม่ๆ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบประกันภัยได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 

ประเทศไทยต ั ้งอย ู ่ ในต  าแหน ่งย ุทธศาสตร ์ทาง
ภูมิศาสตร์ที ่ดีและอยู่ใจกลางภูมิภาคมีสภาพแวดล้อม          
ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม และสามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่ม
ประเทศข้างเคียง อันมีฐานประชากรรวมกันกว่า 230 ล้านคน
ได้โดยสะดวก รวมถึงม ีความใกล้ช ิดทางวัฒนธรรม    
ระหว ่างก ัน ด ังน ั ้นบทบาทของศูนย ์ CIT ในอนาคต            
จึงจะไม่สามารถจ ากัดอยู่ในบริบทภายในประเทศเท่านั้น 
โดยส านักงาน คปภ. มีแผนที่จะยกระดับศูนย์ CIT ให้เป็น
หน่วยงานส าคัญที ่จะข ับเคลื ่อนเทคโนโลยีด้านการ
ประกันภัยให้กับประเทศในกลุ่ม CLMV+T

การเตร ียมความพร้อมเพื ่อข ับเคลื ่อนในเร ื ่องนี้  
ส านักงาน คปภ. ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในองค์กรตลอดเวลา รวมไปถึงการยกระดับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
และบริการประชาชน มีการจัดอบรมสัมมนารวบรวม       
พล ังความคิดและการวิ เคราะห์ในม ิต ิต ่างๆ ในด้าน            
การประกันภัย ด้านเทคโนโลยี หรือ InsurTech อย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะได้น าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
และขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการประกันภัย ในเชิงรุก 

Industry: -11.78% growth (YoY)

Industry: 1.08% growth (YoY)

Industry: -6.06% growth (YoY)

มกราคม – พฤษภาคม 2562

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 9,755.20 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.98%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 65,137.82 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับปแีรก
เป็นจ านวนเงิน 5,371.66 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.56%

 ธุรกิจประกันชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 39,605.62 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบี้ยประกันชวีติรับตอ่อายุ
เป็นจ านวนเงิน 24,997.89 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.29%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ 174,961.78 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 2 เบี้ยประกันชวีติรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 34,753.09 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.47%
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Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 240,099.60 ล้านบาท

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย
ที่มา: ส านักงาน คปภ. 
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Industry: -3.73% growth (YoY)

คปภ. ชูประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลาง 
InsurTech Startup Hub 

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร



10 ก.ค. 62: คุณสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รับรางวัล "บรกิารยอดเยีย่ม ด้านประกนัชีวติ 2562" (Best Service Provider
- Life Insurance 2019) จากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก รัฐมนตรี ในงาน
มอบรางวัลเกียรติยศ "Money & Banking Awards 2019" จัดโดยวารสาร 
การเงินธนาคาร โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานบรรณาธิการ วารสาร
การเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี ้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล "บูธ
สวยงามยอดเยี ่ยมงานมหกรรมการเงิน ครั ้งที ่ 19 Money Expo 2019
ประเภทพ้ืนที่ขนาด 300 - 500 ตร.ม.”

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

Find MTL on

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

ดูผลติภัณฑอ์ืน่ๆ

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

เมืองไทย พรีเมียร ์เลกาซี ่99/5, 99/10

สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภัยสขุภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ส าหรบัผูม้อีาย ุ18-80 ปี

เมืองไทยประกันชีวติ 
คว้ารางวลั "บริการยอดเยีย่ม ด้านประกนัชวีติ 2562" 

สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ได้ด้วย “เงินก้อนเล็ก”*

ส่งต่อทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุขภาพดี มีส่วนลด**

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
- ค าเตือน: ผู้ซื้อควรท าความเข้าใจในรายละเอยีดความคุม้ครอง และเง่ือนไขก่อนตัดสินใจท าประกันภัยทกุคร้ัง

ดูรายละเอยีด

ดูรายละเอยีด

(1) กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 4
(2) กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 3 หรือ 4
(3) ขึ้นอยู่พื้นที่ความคุ้มครองที่เลือก

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

* ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง เม่ือเทียบกับเบ้ียฯ ที่จ่าย
** กรณีที ่ผ ู ้เอาประกันภัยตรวจสุขภาพและมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน

ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จะจ่ายเบ้ียฯ ในอัตราพิเศษ (Preferred)

8 ก.ค. 62: คุณสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตยังคงเดินหน้า
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มและทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบของความรักและการใช้ชีวิตส าหรับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงกลุ่ม
ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ผ่านบริการประกันชีวิตและสุขภาพพร้อมส่งต่อความรักและความสุขให้กับคนที่คุณรัก
อย่างมั่นคง โดยสามารถระบุผู้รับประโยชน์เป็นคนที่คุณรักแม้จะเป็นเพศเดียวกัน เพียงระบุความสัมพันธ์ ด้วยค าว่า “คู่ชีวิต” 
ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “LOVE HAS NO GENDER” เพื่อเป็นการตอกย ้าถึง
ความส าคัญของลูกค้ากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)

เมืองไทยประกันชีวติ เจาะกลุม่ “คู่ชวีติ” ในทกุความรักทีห่ลากหลายอยา่งเทา่เทยีม

คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
รับค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 100,000,000 บาท (1) 

ต่อปี

คุ้มครองหลากหลายความต้องการด้านสุขภาพ (2)

ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษา    
ทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา การคลอดบุตร 
รวมถึงแพทย์ทางเลือก

ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก (3)โดยสามารถ
เลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้จาก 4 แห่ง ดังนี้
1) เฉพาะประเทศไทย 
2) ทวีปเอเชีย เฉพาะ 29 ประเทศเท่านั้น 
3) ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก
ของสหรัฐอเมริกา 4) ทั่วโลก

18 ก.ค. 62: คุณสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บร ิษ ัท เม ืองไทยประก ันช ีว ิต จ  าก ัด (มหาชน) ร ับรางวัล “Executive 
Champion of the Year” ในงาน 4th Asia Trusted Life Agents & 
Advisers Awards 2019 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review และ 
Asia Advisers Network โดยรางวัลน้ีเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กร
ธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้าน  การพัฒนานวัตกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง เปิดกว้างรับฟังไอเดียใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้      
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

คุณสาระ ล ่าซ า รับรางวลั "Executive Champion of the Year" 

https://www.muangthai.co.th/product

