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 เบี้ยประกนัชวีติรบัรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 2,244.33 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -15.60% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 15.49%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัตอ่อายุ
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 3,837.32 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -23.98% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 11.52%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัรวม
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 6,081.65 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -21.09% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.72%

 ภาพรวมธรุกจิประกนัชวีติ

 เบี้ยประกนัรบัรายใหม่  จ านวน 14,488.01 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -3.07% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัตอ่อาย ุ จ านวน 33,311.32 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -1.08% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัรวม        จ านวน 47,799.33 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -1.69% (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*: 169 สาขา (ไม่รวมส านักงานใหญ่)

จ านวนส านกังานตวัแทน*:  40 แห่ง 

จ านวนโรงพยาบาลเครอืขา่ย*: โรงพยาบาล (316), คลินิก (179) 

(*ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2562)

ส านกังานผูแ้ทน:  กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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หมายเหตุ:  1. ข้อมูลสินทรัพย์ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. การค านวณเงินกองทุนของบริษัทฯ ด าเนินการตามหลักการด ารงเงินกองทุน
ตามระดับความเส่ียง (RBC)

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย

เบี้ยประกนัชวีติรบัรายใหม่

Rating Outlook

A- Stable

AAA (tha) Stable

Rating Outlook

BBB+ Positive

- -

(ณ วันที่ 1 เม.ย. 62) (ณ วันที่ 11 ธ.ค. 62)

International  

National

เบี้ยประกนัชวีติรบัรวม

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร
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ดร.ส ุทธ ิพล ทว ีช ัยการ เลขาธ ิการคปภ. เป ิดเผยว ่า 

ส านักงาน คปภ. ได้จัดงานสัมมนากรรมการบริษัทประกันภัย

ประจ าปี 2562 ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที ่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์       

เพื่อใช้เป็นเวทีในการสื่อสารทิศทางและนโยบายในการพัฒนา

ธุรกิจประก ันภัยไทย และสร ้างความตระหนักถึงบทบาท          

และความส าคัญของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ในการ

ร่วมกันก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์ ข ้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที ่ เป็นประโยชน์ 

อันแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ

ประกันภัยร่วมกัน ซึ่งปีนี้จัดเวทีสัมมนากรรมการบริษัทประกัน

วินาศภัย ภายใต้หัวข้อ “IFRS 17 and the Roles of Board 

of Directors”

เลขาธ ิการ คปภ. กล่าวเพิ ่มเต ิมว ่า ส  าน ักงาน คปภ. 

ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบในเบื้องต้นจาก IFRS 17 

ที่มีต่อธุรกิจประกันภัย โดยสรุปมี 3 ด้านหลัก ๆ  คือ 

1. ด้านระบบและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานหลัก

เนื่องจาก IFRS 17 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีและการด าเนินงานของบริษัทประกันภัยเป็นอย่างมาก 

บริษัทประกันชีวิตจ าเป็นต้องยกระดับการเก็บข้อมูล การรักษา

ข้อมูล และการพัฒนาโมเดลการค านวณที ่มีพื ้นฐานในการ

ค านวณทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

2. ด้านบุคลากรของธุรกิจประกันภัย โดย IFRS 17 นี้จะมี

การสร้างโมเดลการค านวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยจะไม่เชี่ยวชาญในเรื ่องของงบการเงิน 

ในขณะเดียวกันนักบัญชีก็ไม่สามารถอธิบายสมมุติฐานที่อยู่

เบ ื ้องหลังของต ัวเลขในงบการเง ินได ้  ด ังน ั ้นการสื ่อสาร             

และบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่แผนกการเงิน     

การบัญชีและนักคณิตศาสตร์ประกันภัย จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

เพราะภายใต้มาตรฐาน IFRS 17 ก าไรและขาดทุนส่วนใหญ่      

มาจากการค านวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งจะเป็น          

ผู้มีบทบาทส าคัญในการหาตัวเลขในงบการเงิน ส่วนนักบัญชี       

จะเป็นผู ้รวมรวบข้อมูลทางการเงิน บริษัทประกันภัยจะต้อง

ตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนใด 

3. ด้านต้นทุน โดยมาตรฐาน  IFRS 17 ก าหนดให้บริษัท

ประกันภัยรวบรวมข้อมูลใหม่และเปล่ียนแปลงระบบทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลและจัดท ารายงานทางการเงิน    

ตามข้อก าหนด ดังนั ้น การน ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ บริษัท

ประกันภัยต้องใช้เวลา ความพยายาม ต้นทุนด้านการเก็บข้อมูล 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ซึ่งต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจะแตกต่างกันในแต่ละบริษัทอีกด้วย

“แม้ว่าการก ากับตามมาตรฐาน IFRS 17 จะไม่ใช่ภารกิจ

โดยตรงของ คปภ. แต่เมื ่อมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย 

ส านักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลฯ จะบูรณาการ

เตรียมความพร้อมรับมือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย อย่างเต็ม

ความสามารถ เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบประกันภัย    

ของไทย และคนไทย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

Industry: -1.46% growth (YoY)

Industry: 10.21% growth (YoY)

Industry: -3.47% growth (YoY)

มกราคม – ตุลาคม 2562

MTL อันดับที่ 2 เบี้ยประกันชวีติรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 21,182.25 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.65%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 144,571.86 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับปแีรก
เป็นจ านวนเงิน 11,364.30 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.35%

 ธุรกิจประกันชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 85,157.56 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับตอ่อายุ
เป็นจ านวนเงิน 47,619.28 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.70%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ 347,668.67 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 68,801.54 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.98%
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Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 492,240.52 ล้านบาท

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย
ที่มา: ส านักงาน คปภ. 
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Industry: -4.29% growth (YoY)

คปภ. เปิดเวที ถกผู้บริหารบริษัทประกันชวีติ 
รับมือมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 17
เตรียมพร้อมรับมือรว่มกับภาคธุรกิจประกันภัย

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร



Find MTL on

Awards & RecognitionHighlight Products

MTL Happenings

ดูผลติภณัฑอ์ืน่ๆ

เมืองไทย 8560 G15 (บ านาญแบบลดหยอ่นได)้

สัญญาเพิ่มเตมิ มัลติเพลิ ซีไอ

28 พ.ย. 2562 : นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบรางวัล “Thailand Corporate Excellence
Awards 2019” สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence Award) จากพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดข ึ ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ          
แห่งประเทศไทยร ่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรก ิจศศินทร์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบ
รางวัลให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ   
เป็นการตอกย ้าการก้าวสู่ความเป็นผู้น าในธุรกิจประกันชีวิต ที่ประสบ
ความส าเร็จด้านการด าเนินธุรกิจ ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื ่อง งานดังกล่าวจัดขึ ้น         
ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 

เมืองไทยประกันชีวติ 
รับรางวลั “Thailand Corporate Excellence Awards 2019”

ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิต
สูงสุดภึง 250%(1)

รับเงินบ านาญสม ่าเสมอทุกปี
ปีละ 12%(1) หลังการเกษียณ

รับรองการจ่ายเงินบ านาญ
ถึง 15 ปี(2)

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

ดูรายละเอยีด

ดูรายละเอยีด *เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

คุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 400%*

ครอบคลุมถึง 35 โรคร้ายแรง 
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มโรคร้ายแรง

รับทันที 100%* เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุม่
หน่ึง โดยรับผลประโยชน์กลุม่ละครั้ง และไม่ต้องช าระเบ้ีย
ประกันภัยต่อ แต่ยังได้รับความคุ้มครองส าหรับกลุม่โรค
ร้ายแรงท่ีเหลืออีก 10 ปี

(1)  เป็น % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา
(2)  ถ้าผู้เอาประกันภัยเสยีชีวติลงกอ่นทีจ่ะไดรั้บเงินบ านาญครบ 15 ปี 

บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินเป็นจ านวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่า
ปัจจุบันของจ านวนเงินบ านาญที่ย ังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี
(ตามวิธีการค านวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

19 พ.ย. 62: นายชวน หลีกภ ัย ประธานร ัฐสภา มอบรางวัล 
“Outstanding Brands Insurance 2019” ( ร า งว ั ล แบรนด์             
ท่ีโดดเด่น ประจ าปี 2562) ให้แก่นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากงาน 2019 Asia CEO Summit 
& Awards Ceremony งานมอบรางว ัลส ุดยอดผ ู ้ บร ิหาร             
และแบรนด์ชั้นน าในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จ ากัด 
และอินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ (ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน า
ระด ับโลกเช ี ่ยวชาญด้านการว ิจ ัยและส  ารวจข ้อม ูลเช ิงล ึก              
ของผู้บริโภคในเอเชียมากว่า 20 ปี 
การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลให้แก่แบรนด์ที่ เป็น         
ท่ีรู้จักและเชื่อถือในธุรกิจ และถือเป็นรางวัลที่การันตีความส าเร็จ      
ในด้านการบริหารงานและความก้าวหน้าทางธุรกิจของบริษัทฯ 
มาอย่างต่อเนื่อง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ Chatrium Hotel
Riverside Bangkok

เมืองไทยประกันชีวติ 
รับรางวลั “Outstanding Brands Insurance 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/8560G15
https://www.muangthai.co.th/product/view/MultipleCI
https://www.muangthai.co.th/product

