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 เบี้ยประกนัชวีติรบัรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 4 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 2,497.45 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต 1.53% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.24%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัตอ่อายุ
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 5,445.18 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -32.68% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.86%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัรวม
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 7,942.64 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -24.70% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.31%

 ภาพรวมธรุกจิประกนัชวีติ

 เบี้ยประกนัรบัรายใหม่  จ านวน 18,863.73 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ 8.51% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัตอ่อาย ุ จ านวน 36,649.62 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -11.76% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัรวม        จ านวน 55,513.35 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -5.78% (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 ส.ค. 2562)

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

ส านกังานผูแ้ทน:  กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:
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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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ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน
เปิดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ“เหลียวหลัง แลหน้าธุรกิจ
ประกันภัยไทย” ได้ปาฐกถาพิเศษโดยฉายภาพทิศทาง
นโยบายของ ส านักงาน คปภ. ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ประกันภัยไทย ในบริบทของการ “เหลียวหลัง” ด้วยการ
มองย ้อนกล ับไปดูท ิศทางและกรอบการด  าเน ินงาน           
ตามแผนพัฒนาการประกันภัยที่ผ่านมา 

เร ิ ่มต้นจากแผนพัฒนาการประกันภ ัย ฉบ ับท ี ่  1 
(พ .ศ .2549 -2552)  เพ ื ่ อปร ับปร ุ ง ให ้ สอดคล ้อง               
กับแผนพัฒนาระบบสถาบันทางการเงินและแผนพัฒนา
ตลาดทุนไทย มุ ่งเน้นการปรับโครงสร้างการก ากับดูแล
ธ ุรก ิจประก ันภ ัยให ้ม ี มาตรฐาน ม ีศ ักยภาพและข ีด
ความสามารถพร้อมแข่งขัน มีการบริหารจัดการและการ
ให้บริการตามมาตรฐานสากล 

เม ื ่อ เข ้ าส ู ่แผนพ ัฒนาการประก ันภ ัย ฉบ ับท ี ่  2 
(พ.ศ.2553-2557) ส  าน ักงาน คปภ. ได ้วางกรอบ            
การพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการยกระดับ
มาตรฐานการก  าก ับและตรวจสอบตามความเส ี ่ยง 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจประกันภัย มีเงินกองทุน
เพียงพอรองรับความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจ และความ
ท้าทายจากสภาพแวดล้อม 

เมื่อก้าวเข้าสู่แผนพัฒนาการประกันภัย (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2559 –2563) ในขณะที่อุตสาหกรรมประกันภัยไทยพบกับ
บททดสอบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ระบบเศรษฐกิจโลก
เข ้าส ู ่บร ิบทการเปล ี ่ยนแปลงของโลกยุคใหม ่ (New 
Normal) ระบบการเงินโลกมีการเช ื ่อมโยงกันมากขึ ้น 
การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย การขาด
แคลนแรงงาน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม (Climate Change) และการพัฒนาของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวหน้า

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ในบริบท “แลหน้าธุรกิจ
ประกันภัยไทย” คือ การมองอนาคตที่จะเกิดขึ ้นกับธุรกิจ
ประกันภัยไทยนั้น ในปีนี้ ส านักงาน คปภ. ได้เตรียมการ        
ในการจัดท าแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2564-2568) โดยมุ ่งเน ้นการส่งเสร ิมอ ุตสาหกรรม
ประกันภัยให้ม ีการเติบโตอย ่างยั ่งย ืน (Sustainable 
Growth) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่าง
การคุ ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนและการส่งเสริม           
ให้ภาคธุรกิจประกันภัย มีศักยภาพ และขีดความสามารถ
ในการแข ่งข ัน พร ้อมทั ้งส ่งเสร ิมบทบาทของธ ุรก ิจ
ประกันภัยไทยให้เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาล และเป็นเครื ่องมือในการบริหารความเสี ่ยง         
ให ้ สอดคล ้องก ับบร ิบทด ้ านเศรษฐก ิ จและ ส ั งคม                  
ที ่เปลี่ยนแปลงไป โดยในมุมของธุรกิจประกันภัยจะต้อง        
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที ่เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ

Industry: -7.91% growth (YoY)

Industry: 3.43% growth (YoY)

Industry: -6.00% growth (YoY)

มกราคม – มิถุนายน 2562

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 12,252.66 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.59%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 84,001.56 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับปแีรก
เป็นจ านวนเงิน 6,768.01 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.90%

 ธุรกิจประกันชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 48,699.04 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับตอ่อายุ
เป็นจ านวนเงิน 30,443.08 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.39%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ 211,611.40 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 42,695.73 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.44%
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Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 295,612.96 ล้านบาท

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย
ที่มา: ส านักงาน คปภ. 
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Industry: -5.23% growth (YoY)

กระตุน้ธรุกจิประกนัภยัไทยปรบัโมเดลธรุกจิ
พร้อมเรง่สปดีศกัยภาพสูย่คุดจิทิลั

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร



24 ก.ค. 62: คุณสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รับมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี หรือซุปเปอร์แบรนด์ ประจ าปี 
2018 (Superbrands Thailand 2018) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 13 ตอกย ้า
ความส าเร็จด้านผู ้น าแบรนด์ในธุรกิจประกันภัยที่ม ีคุณสมบัติโดดเด่น       
และได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค โดยรางวัลดังกล่าว         
เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นอีกหน่ึงรางวัลที่การันตีความส าเร็จในด้าน
การเป็นผู้น าที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ทุกคน 
พร้อมด าเนินธุรกิจด้วยความโดดเด่น ภายใต้สโลแกน “Happiness Means 
Everything: เพราะความสุขคือทุกอย่าง” โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบ
ความสุขในทุกด้านให้ก ับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และผู ้ เกี ่ยวข ้อ ง 
อย่างยั่งยืน

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 รีไทรเ์มนท์ พลัส 60

โครงการ เอ็กซ์ตรา้แคร ์พลัส ส าหรับผูม้ีอาย ุ18-70 ปี

เมืองไทยประกันชีวติ 
รับรางวลัสดุยอดแบรนดแ์ห่งปตีอ่เนือ่งปทีี ่13

มีเงินจ่ายคืนก่อนเกษียณ 1% (1) ทุก 3 ปีกรมธรรม์

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%(1) 

คุ ้มครองนานถึงครบอายุ 90 ปีและสูงสุดถึง
400% (1) 

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) ส าหรับ แผน 6
(2) ส าหรับ แผน 5 และ 6 โดยมีความรับผิดส่วนแรก 40,000 บาท
(3) ผู้เอาประกันอายุ 18-20 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
โครงการเอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของ
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้าแคร์

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

(1)%ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา

ค่าห้องสูงสุด 8,000 บาทต่อวัน(1) 

ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธ์
วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง(2)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย
เบี้ยเริ่มต้น 285 บาทต่อเดือน(3)

29 ก.ค. 62: คุณสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า 
เมืองไทยประกันชีวิตได้น าเสนอ “สัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์” 
ซึ่งเป็นสัญญาเพ่ิมเติมที่มอบความคุ้มครองดูแลแบบเหนือระดับที่มากกว่า ไว้ตอบโจทย์
ความต้องการและเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อตอกย ้าจุดยืนนโยบาย 
“MTL Everyday Life Partner” ที ่จะเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต โดยจุดเด่น         
ของ “สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์” อยู่ที่ลูกค้าสามารถเลือก
แบบและเบ้ียประกันภัยที่เหมาะกับตนเองได้ โดยความคุ้มครองที่ลูกค้าสามารถเลือกได้
ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ครอบคลุมหากต้องการไปรักษาที่ต่างประเทศ
คุ้มครองทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพร้อมรับบริการเสริมพิเศษ Best Doctor
บริการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ และ MTL Global Connect เจ็บป่วยต่างแดน   
ก็สบายใจนอนโรงพยาบาลได้ท่ัวโลกตามสิทธ์ิโดยไม่ต้องส ารองจ่าย 

เมืองไทยประกันชีวติ 
ชู “อีลทิ เฮลท”์ตอบโจทยป์ระกนัชวีติและสขุภาพ

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

