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 เบี้ยประกนัชวีติรบัรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 2,117.56 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต 9.33% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.41%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัตอ่อายุ
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 3,810.28 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -4.79% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 11.75%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัรวม
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 5,927.84 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -0.19% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.84%

 ภาพรวมธรุกจิประกนัชวีติ

 เบี้ยประกนัรบัรายใหม่  จ านวน 13,745.36 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ 4.86% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัตอ่อาย ุ จ านวน 32,426.24 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -2.67% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัรวม        จ านวน 46,171.60 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -0.54% (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 13 ก.ย. 2562)

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

ส านกังานผูแ้ทน:  กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:
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479,622

512,296

75.00%
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บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด 

เอจิเอิส อินชัวร์รัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี

อื่นๆ

408% 398%

324% 340%

สินทรพัยร์วม¹                                  อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ²

(หน่วย: ล้านบาท)

2559        2560        2561     Q2/62               2559      2560       2561     Q2/62 

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 ทวีช ัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับ                 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) 

เปิดเผยว่า ส านักงาน คปภ. ได้จัดท าโครงการ InsurTech

Boot Camp 2019 ภายใต้การขับเคลื่อนของ Center of 

InsurTech, Thailand (CIT) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม

และพัฒนาเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อเฟ้นหานักพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีด้านการประกันภัยรุ ่นใหม่ น าร่องด้วยการเปิดตัว

โครงการ พร้อมจัดกิจกรรม CIT Roadshow เดินสายให้ความรู้

ด ้านเทคโนโลย ีการประก ันภ ัยให ้ก ับน ิส ิต และน ักศ ึกษา              

ในมหาวิทยาลัยที ่ม ีหลักสูตรการเร ียนการสอนเก ี ่ยวก ับ             

การประก ันภ ัยโดยตรง จ  านวน 4 สถาบัน ประกอบด้วย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), สถาบันเทคโนโลยี     

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยมหิดล 

(พญาไท) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนส่ง    

ผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย 

“OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” ในงานสัปดาห์ประกันภัย 

ประจ าปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27–29 กันยายน 

2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดประกวด

ในประเภทนิสิต/นักศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดในประเภท

บุคคลทั่วไป โดยไม่จ ากัดอายุและการศึกษา เพียงรวมทีมให้ ได้ 

5 คน ประกอบด้วย ผู้ที่มีความสามารถด้านการวางแผนธุรกิจ 

นักออกแบบแอพพลิเคช ั ่น นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู ้ที ่ มี

ความสนใจด้านการประกันภัยสามารถสมัครและส่งผลงาน          

ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 กันยายน 2562 เช่นเดียวกัน โดย 10 ทีม 

(ทีมละ 5 คน) ที ่ผ ่านการคัดเลือกจะต้องเข ้าร ่วมกิจกรรม 

Workshop เชิงลึก ตลอดระยะเวลา 2 วันเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความเข้าใจเทคโนโลยีด้านการประกันภัยและน าไปปรับปรุง

ผลงาน หลังจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือก ผู้เข้ารอบสุดท้าย 

จ านวน 5 ทีมเพื่อเข้าร่วมชิงรางวัล

ส าหรับกิจกรรม CIT Roadshow จะเป็นการแนะแนว         

และให้ความรู ้ เพื ่อเพิ ่มทักษะด้านเทคโนโลยีการประกันภัย          

ในหัวข้อหลัก คือ ความรู้พื้นฐานด้านประกันภัยและ InsurTech

รอบโลก, วงจรประกันภัย ปัญหา อุปสรรค และความต้องการ

ด้านการใช ้ เทคโนโลย ี ในอ ุตสาหกรรมประก ันภ ัย จาก 3 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย ได้แก่ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ 

CEO - TQLD (noon), Advisor - Thai Fintech Association,

ธนศักด์ิ ฮุ่นตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง FairDee

InsurTech Co.,Ltd. พร้อมด้วย ฤทัย สุทธิกุลพานิช Head of 

Fuchsia Innovation Center เมืองไทยประกันชีวิต และปิดท้าย

ด้วยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้–5 กันยายน 2562 โดย 10 ทีม (ทีมละ 5 คน) ที่ผ่าน

การคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม InsurTech Boot Camp 

2019 เสริมพลังความรู้ และขัดเกลาทักษะแบบเข้มข้น ตลอด

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน และคัดเลือก 5 ทีมที่มีผลงานโดดเด่น

เพ ื ่อ เตร ียมความพร ้อมในการเข ้าช ิงรางว ัลในงาน OIC 

InsurTech Award 2019

Industry: -6.30% growth (YoY)

Industry: 5.79% growth (YoY)

Industry: -5.30% growth (YoY)

มกราคม – กรกฎาคม 2562

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 14,370.21 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.70%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 97,746.92 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับปแีรก
เป็นจ านวนเงิน 7,813.81 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.76%

 ธุรกิจประกันชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 56,773.93 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับตอ่อายุ
เป็นจ านวนเงิน 34,253.36 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.04%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ 244,037.64 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 48,623.57 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.23%
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Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 341,784.56 ล้านบาท

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย
ที่มา: ส านักงาน คปภ. 
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Industry: -4.89% growth (YoY)

คปภ. เปิดตวัโครงการ 
InsurTech Boot Camp 2019

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร



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 8501 , 9901 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้

สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภัยสขุภาพแบบ อีลิท เฮลท์

9 ก.ย. 62: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด เปิดเผยว่า เมืองไทย โบรกเกอร์ เปิดตัวเว็บไซต์ 
www.gettgo.com หรือ “gettgo” อย่างเป็นทางการ เพื่อขยายตลาด
ประกันออนไลน์เต็มรูปแบบตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ายุคดิจ ิท ัล 
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวล ้ายังได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก ดังนั้นธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมช่วยขจัดปัญหาที ่ลูกค้าต้องเผชิญ (Pain Point) ได้
อย่างตรงจุด โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านออนไลน์ 
ผ ่านเว็บไซต์ www.gettgo.com 2. ด ้านบริการแบบ Face 2 Face 
ผ่าน gett More และ 3. บริการด้านเทคโนโลยีผ่าน gett Tech

เมืองไทย โบรกเกอร ์
เปิดตวั “gettgo” เว็บไซตป์ระกนัออนไลนส์ าหรบัคนยคุดจิทิลั

รับเงินบ านาญ
สม ่าเสมอทุกปีปีละ 12%(1)หลังการเกษียณ 

สามารถเลือกรับบ านาญ
เป็นรายเดือนหรือรายปีได้(2)

สมัครง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(3)

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) พื้นที่ความคุ้มครองเป็นไปตามที่เลือก

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

(1) เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา
(2) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
(3) ผู ้ซื ้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบค าขอเอาประกันภัย และการแถลง
สุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงิน        
ตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ ก าหนด

ความคุ้มครองสูง
เลือกได้ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี

ครอบคลุมโรคร้ายแรง
รวมถึงการรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy

คุ้มครอง แม้ไปรักษาต่างประเทศ
เลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ทั่วโลก(1)

14 ส.ค. 62: นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู ้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล “Education Achievement Awards”
โดยได้ร ับเกียรติจากนายสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู ้แทนประจ า       
ประเทศไทยของสถาบัน Limra Loma ให้เก ียรติมอบรางวัล 
โดยรางว ัล “Education Achievement Awards” นี ้ถ ือเป ็น
รางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทฯ 
ที่มีการจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเร ียนรู ้ ในองค์กรที ่ครบวงจร 
ณ เมืองไทยประกันชีวิต ส านักงานใหญ่

เมืองไทยประกันชีวติ 
รับรางวลั “Education Achievement Awards”

https://www.muangthai.co.th/product
https://www.muangthai.co.th/product/detail/elite-health
https://www.muangthai.co.th/product/detail/85019901

