
1 – 30 กันยายน 2562

 เบี้ยประกนัชวีติรบัรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 2,437.00 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต 36.07% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.34%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัตอ่อายุ
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 5,319.66 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -7.48% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.56%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัรวม
MTL เป็น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 7,756.66 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต 2.87% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.49%

 ภาพรวมธรุกจิประกนัชวีติ

 เบี้ยประกนัรบัรายใหม่  จ านวน 16,999.24 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ 19.14% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัตอ่อาย ุ จ านวน 36,537.02 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -0.62% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัรวม        จ านวน 53,536.26 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ 4.90% (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*:  40 แห่ง 

จ านวนโรงพยาบาลเครอืขา่ย*: โรงพยาบาล (316), คลินิก (178) 

(*ณ วันที่ 1 พ.ย. 2562)

ส านกังานผูแ้ทน:  กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Credit Ratings:
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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 25 ต.ค. 62)

International  

National

เบี้ยประกนัชวีติรบัรวม

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร
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ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสร ิมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) 

เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับ ผลกระทบจากพายุโซน

ร้อนท าให้มีฝนตกหนักเป็นระยะ ๆ  ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดู

ปลายฝนต้นหนาว มักมีฝนตกบ่อยครั้งท าให้มีน ้าท่วมขัง เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ท า

ให้ประชาชนมีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่

เนืองๆ ดังนั้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เลขาธิการ คปภ. ใน

ฐานะนายทะเบียนจึงได้มีค าส่ังนายทะเบียนที่ 41/2562 เรื่องให้

ใช ้แบบ ข ้อความ และ อ ัตราเบี ้ยประกันภัยของกรมธรรม์

ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เพื่อก าหนด

ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อน าระบบประกันภัยช่วยบรรเทา

ภาระทางการเงินจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่อาจ

เกิดขึ้นแก่ประชาชน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ ่มเติมว่า กรมธรรม์ประกันภัย

คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกถือเป็นแบบกรมธรรม์

ประกันภัยมาตรฐานไข้เลือดออกฉบับแรกของประเทศไทย 

ที ่ม ีการน าระบบประกันภัยเข ้าไปบริหารความเสี ่ยงให้ก ับ

ประชาชน จากภัยโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะ ซึ ่งกรมธรรม์

ดังกล่าวจะให้ความคุ ้มครองแก่ผ ู ้ เอาประกันภัย ถ้าผู ้ เอา

ประกันภัยได้ร ับการวินิจฉัยจากแพทย์ว ่าเจ็บป่วยด้วยโรค

ไข้เลือดออก เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting 

Period) 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ

เป็นครั ้งแรก โดยมีความคุ้มครอง 2 ประการ ประการแรกคือ 

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณี

ผู้ป่วยนอก (OPD) โดยหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจาก

แพทย์ว ่าเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และต้องเข้ารับการ

รักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือผู้ป่วยนอก (OPD) ของ

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก จะจ่ายค่า

ทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการ

รักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง

การแพทย์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ

พยาบาล ค่าบริการทั่วไป หรือค่ายา เป็นต้น ตามจ านวนเงินที่

จ่ายจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย ประการที่สองคือ ความคุ้มครองค่าชดเชย

รายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจ าเป็นทางการแพทย์และ

มาตรฐานทางการแพทย์ จะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้กับผู ้เอา

ประกันภัยตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในดังกล่าว

“ส านักงาน คปภ. มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นแกนหลักในการ

ขับเคล่ือนน าระบบประกันภัยเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับ

ประชาชน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

คุ้มครองภัยจากไข้เลือดออก ซึ่งมีราคาถูก และยังสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนทุกระดับ รวมทั้งจะช่วยบรรเทา

ความสูญเสียและความเดือดร้อนที่เกิดจากโรคนี้ ท าให้ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

ในตอนท้าย

Industry: -1.28% growth (YoY)

Industry: 9.48% growth (YoY)

Industry: -3.66% growth (YoY)

มกราคม – กันยายน 2562

MTL อันดับที่ 2 เบี้ยประกันชวีติรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 18,937.92 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.56%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 130,083.85 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับปแีรก
เป็นจ านวนเงิน 10,249.74 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.53%

 ธุรกิจประกันชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 75,763.53 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับตอ่อายุ
เป็นจ านวนเงิน 43,781.97 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.93%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ 314,357.34 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 62,719.89 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.11%
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Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 444,441.19 ล้านบาท

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย
ที่มา: ส านักงาน คปภ. 
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Industry: -4.61% growth (YoY)

ปฐมฤกษ.์.. คปภ. คลอดประกนัภัยมาตรฐาน
ไข้เลอืดออกฉบบัแรก เพื่อคุม้ครองประชาชน

จากภัยไขเ้ลอืดออกครบวงจร

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร



Find MTL on

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

ดูผลติภณัฑอ์ืน่ๆ

เมืองไทย 8501 ดี55 ดี60 (บ านาญแบบลดหยอ่นได)้

สัญญาเพิ่มเตมิ ซีไอ เพอร์เฟค แคร์

11 พ.ย. 2562 : บริษัทฯ ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 
ประจ าปี 2562 ในพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 2562 
(Business Ethics for Sustainable Development : จรรยาบรรณ น า 
ธุรกิจยั่งยืน) โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ทั้งน้ี การได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลดังกล่าวเป็นการได้รับรางวัลครั้งที่ 
2 และถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหน่ึงรางวัลที่การันตีถึงความส าเร็จในด้าน
การด าเนินธุรกิจส าหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะที่เป็น “องค์กรที่
มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good 
Corporate Governance)” ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการประกอบ
ธุรกิจ และเป็นนโยบายหลักที่ส าคัญของบริษัทฯ ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ในการเป็นผู ้ให้บริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ า 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียด้วยดีเสมอมาซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ 

เมืองไทยประกันชีวติ 
รับประกาศเกยีรตคิณุจรรยาบรรณดเีดน่ หอการคา้ไทย ประจ าป ี2562

ช าระเบ้ียประกันภัยครั้งเดียว

รับเงินบ านาญ ปีละ 12% (1)

สุดรวม 372%(2)

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (3)

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

ดูรายละเอยีด

ดูรายละเอยีด

*เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา
** รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หาก

- เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10%
- ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10%

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
มากถึง 36 โรคร้ายแรงรวมสูงสุดถึง 100%*

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุรวมสูงสุดถึง 100%

รับผลประโยชน์เพิ่มเติม**

(1)  เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา
(2)  เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ณ วันเร่ิมสัญญา 

ส าหรับแบบประกันภัยเมืองไทย 8501 ด5ี5 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้ 
(3)  ผู้ซื้อต้องแถลงเกีย่วกับสขุภาพในใบค าขอเอาประกันภัย 

และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกนัภัย 
ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด

29 ต.ค. 62: บริษัท ฯ ได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัล “Educational 
Service Provider of the Year 2019” โดยนับเป็นครั้งแรกของการ
ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการประกวด Asia Insurance Industry 
Awards 2019 ครั้งที่ 23 ณ ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นบริษัทประกันชีวิต
จากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลรอบ
สุดท้าย (Finalist) และได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว 
โดยรางวัลน้ีถือเป็นอีกหน่ึงรางวัลการันตีความส าเร็จในด้านการบริหารงาน
อบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและตัวแทนดีเด่น เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรแบบครบวงจรนอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ให้
การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตลท. ในการจัดโครงการ 
“Young Financial Star Competition” (YFS) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ า
ต่อเน่ืองทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้นักศึกษา
ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในโลกของแวดวงการเงิน และตลาดทุน

เมืองไทยประกันชีวติ 
คว้ารางวลั “Educational Service Provider of the Year 2019”

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

รางวลั Superbrands 2549-61 
จาก Superbrands Thailand

มาตรฐานการบริหารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ
ISO 22301:2012 ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

ระบบคณุภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
ใบรับรองเลขที่ TH 98/1709

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 13 ปี (ประจ าปี 2549 – 2561) จากส านักงาน คปภ.

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

รางวลัประกาศเกยีรตคิณุ “จรรยาบรรณดเีดน่“ 
หอการคา้ไทย ประจ าปี 2548 และ 2562

โดยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

https://www.muangthai.co.th/product/view/8501D55D60
https://www.muangthai.co.th/product/detail/CI
https://www.muangthai.co.th/product

