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 เบี้ยประกนัชวีติรบัรายใหม่
MTL เป็น อันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 2,130.71 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต 36.42% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.89%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัตอ่อายุ
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 4,208.95 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต -5.23% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.46%

 เบี้ยประกนัชวีติรบัรวม
MTL เป็น อันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวน 6,339.66 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต 5.61% (YoY)
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 12.91%

 ภาพรวมธรุกจิประกนัชวีติ

 เบี้ยประกนัรบัรายใหม่  จ านวน 15,337.69 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ 23.11% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัตอ่อาย ุ จ านวน 33,782.68 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -6.68% (YoY)

 เบี้ยประกนัรบัรวม        จ านวน 49,120.37 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ -0.53% (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 2 ต.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     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 ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า 

เมื ่อว ันท ี ่  26 กันยายน 2562 ตนพร้อมด้วยคณะผู ้บร ิหาร     

ระดับสูงส านักงาน คปภ. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Daniel Wang,

Executive Director of Insurance Department, Monetary 

Authority of Singapore (MAS) พร้อมด้วยคณะเจ ้าหน้าท ี่

ระดับสูงจากธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ เพื ่อบูรณาการความ

ร่วมมือลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นครั้งแรกระหว่าง

สองหน่วยงานในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการก ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านประกันภัยที่เป็น

ประโยชน์ต่อกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยน

ความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ ระหว่างกัน เพื ่อยกระดับบุคลากร

ประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ยิ ่งข ึ ้น ซ ึ ่งประเทศสิงคโปร์ถ ือเป็นประเทศสมาชิกอาเซ ียน

ที่มีโครงสร้างตลาดประกันภัยที่ดีเยี่ยม และมีการก ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยที ่ดีตามมาตรฐานสากล  โดยจากข้อมูลผล         

ของการประเมิน FSAP ของประเทศสิงคโปร์อยู่ในล าดับที่ดีมาก

เมื่อเทียบกับระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั ้นความร่วมมือ         

ทีจ่ะเกิดขึ้นภายใต้ MOU จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม

ประกันภัย ของทั้งสองประเทศ

ส าหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั ้งนี ้ถ ือ เป็น         

ครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของทั้งสองหน่วยงานและถือเป็น

จุดเริ่มต้นอันดีในการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

ประกันภัยของภูมิภาคอาเซียน ให้มีความแข็งแกร่ง สามารถ

รับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งภาคธุรกิจ

ทุกประเภท รวมถึงภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเองจะต้องเผชิญ

และไม่สามารถหลีกเลี ่ยงได้ จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการ

ความร่วมมือเข้าด้วยกัน เพื ่อน าเอาความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ 

รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาการก ากับดูแลที่ดี

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และทันต่อเหตุการณ์ในยุคดิจิทัล 

มีการคุ ้มครองผู ้ถ ือกรมธรรม์ประก ันภ ัยอย่างเป็นธรรม 

ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ส่งผลให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการ

ใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างสองหน่วยงานในครั ้งนี ้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริม

แลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้ทางว ิชาการ และนวัตกรรมใหม่ๆ 

ทีท่ันสมัยระหว่างกันแล้ว จะท าให้ส านักงาน คปภ. มีการพัฒนา

ตนเองภายใต้ย ุคดิจ ิท ัลอย่างมีประสิทธิภาพ เช ่น การน า           

องค์ความรู ้จากประเทศสิงคโปร์ด้าน InsurTech มาพัฒนา       

การประกันภ ัย การก ากับและตรวจสอบโดยใช ้ เทคโนโลยี               

ที ่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประกันภัย

ของไทย รวมถึงองค์ความรู ้ที ่เกี ่ยวกับระบบบริหารจัดการ

ค่าส ินไหมทดแทนที ่ม ีประสิทธ ิภาพ เทคโนโลย ีทางด้าน             

การประกันสุขภาพ 

Industry: -3.76% growth (YoY)

Industry: 7.86% growth (YoY)

Industry: -4.73% growth (YoY)

มกราคม – สิงหาคม 2562

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับรายใหม่
เป็นจ านวนเงิน 16,500.93 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.59%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี
เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 113,084.61 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับปแีรก
เป็นจ านวนเงิน 8,921.68 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.57%

 ธุรกิจประกันชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 65,753.63 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับตอ่อายุ
เป็นจ านวนเงิน 38,462.31 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 13.84%

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับต่ออายุ 277,820.32 ล้านบาท

MTL อันดับที่ 3 เบี้ยประกันชวีติรับรวม
เป็นจ านวนเงิน 54,963.23 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 14.06%
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Market Position (Cont’d)

 ธุรกิจประกนัชีวิตมี 
เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 390,904.93 ล้านบาท

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย
ที่มา: ส านักงาน คปภ. 
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Industry: -5.11% growth (YoY)

คปภ. จับมอืธนาคารกลางแห่งประเทศสงิคโปร ์
ร่วมมอืพฒันาการก ากบัดแูลธรุกจิประกนัภัย

สูม่าตรฐานสากล

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 13 ปี (ประจ าปี 2549 – 2561)

จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

โครงการเมอืงไทย รีเทิรน์ รีไทร์

สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภัยสขุภาพ แบบ สมารท์เฮลท์

6 ต.ค. 62 : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากรีฑา       
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโรงพยาบาลต ารวจ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท จ๊อกแอนด์จอย จ ากัด 
จัดงาน “เมืองไทย มาราธอน 2019 Smile @ Bangkok” ประเดิมสนามแรก
ท่ีกรุงเทพมหานคร เส้นทางวิ่ง “สวนสุขภาพ ลานอเนกประสงค์ ใต้สะพาน
พระราม 8 - สะพานยกระดับบรมราชชนนี” บรรยากาศสุดคึกคัก มีนักวิ่ง    
ร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน

นอกจากน้ี นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ยังได้มอบเงินรายได้ส่วนหนึ ่งจากการจัดการแข่งขัน สนับสนุนมูลนิธิ
โรงพยาบาลต ารวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ  านวน 500,000 บาท 
เพ่ือสมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้อีกด้วย

เมืองไทยประกันชีวติ 
ปลื้ม “เมืองไทยมาราธอน 2019” สุดคกึคกั กระแสตอบรบัดี

รีไทร์อย่างสบายใจ
รับเงินบ านาญปีละ 20% (1) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ครบ
อายุ 60 - 85 ปี รวมสูงสุด 520% (1)

ลดหย่อนได้
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท (2)

ไมต่รวจสุขภาพ
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
*ส าหรับแผน 5
**ส าหรับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) จะจ่ายให้เป็นจ านวน
สองเท่า สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เม่ือรวมกับผลประโยชน์คา่ห้อง ค่าอาหาร 
ค่าบริการพยาบาลประจ าวันต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ - ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

(1) %ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา
(2) โดยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายเป็นเบ้ียประกันภัย
(3) ผู ้ซื ้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบค าขอเอาประกันภัย และการแถลง
สุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงิน
ตามสัญญาประกันภัย

นอน หรือ ไม่นอน ก็ได้
รับค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 5,000,000 บาท* ต่อปี

เหมารวม
ค่าห้อง ค่าใช้จ่ายที่ โรงพยาบาล สูงสุด 10,000 บาท* ต่อวัน 

รับเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู.**

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังออกจากโรงพยาบาล สูงสุดถึง 5,000 บาท*

27 ก.ย. 62: นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
มอบรางวัลประกันภัยดี เด่นครบวงจร (Prime Minister’s     

Insurance Awards) ประจ าปี 2562 ซึ่งจัดโดยส านักงาน คปภ.                     
โดยนายสาระ ล ่าซ า กรรมการผู ้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ได้เข้ารับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที ่ม ีการบริหารงาน     
ดีเด่น อันดับที่ 1 ประจ าปี 2561” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตั้งแต่ปี 
2549–2561 และรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที ่ม ีการส่งเสริม
กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2561” ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 6 ตั้งแต่ปี 2556–2561 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 
เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยร่วมแสดงความยินดี โดยงานจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

เมืองไทยประกันชีวติ 
รับรางวลั “บริษัทประกนัชวีติทีม่ีการบริหารงานดเีดน่ อันดับที ่1”

13 ปีซ้อน 

https://www.muangthai.co.th/product/view/return_retire
https://www.muangthai.co.th/product/view/SmartHealth
https://www.muangthai.co.th/product

