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เร�ยนท�านผู�ถือหุ�น 

04    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

    คณะกรรมการ บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลการดำเนินงานของ
บร�ษัทฯ ในรอบป� 2560 ดังนี้

    บร�ษัทฯ มีเบี ้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 3,745 ล�านบาท เบี ้ยประกันภัยลดลงจากป� 2559 ร�อยละ 5.4 สาเหตุหลัก
มาจากเบี ้ยประกันภัยรับของธุรกิจรถยนต�ของบร�ษัทฯ มีจำนวนลดลง อันเป�นผลมาจากภาวะการแข�งขันในตลาดธุรกิจ
ประกันภัยรถยนต� และประกอบกับการเร �ยกร�องค�าสินไหมทดแทนโดยเฉพาะอย�างยิ �งจากคู �กรณีในกรณีเสียชีว �ต 
ค�ารักษาพยาบาลและค�าชดเชยอื ่นๆ ที ่สูงข� ้นมาก บร�ษัทฯ จ�งมีความจำเป�นต�องปรับนโยบายการพ�จารณารับประกัน
ภัยรถยนต�และเบี ้ยประกันภัย และได�ปรับแผนการรับประกันภัยประเภทอื ่นเพ� �มข� ้น โดยเฉพาะการประกันภัยการเดิน
ทางและประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล ทำให�บร�ษัทฯ สามารถสร�างการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยการเดินทางเพ� �มข� ้น
จากป� 2559 ได�ถึงร �อยละ 103 โดยผ�านช�องทางรับประกันภัยตรงและช�องทางการขายอื ่นๆ บร�ษัทฯ มีผลกำไรจาก
การรับประกันภัยทั ้งสิ �นจำนวน 40.5 ล�านบาท ลดลงจากป� 2559 และต่ำกว�าแผนธุรกิจประจำป�ที ่บร�ษัทฯ ได�ตั ้งเป�า
หมายไว� เนื ่องจากค�าสินไหมทดแทนที ่เกิดจากการประกันภัยรถยนต�มีจำนวนสูงข� ้น 

     บร�ษัทฯ มีรายได�จากการลงทุนและรายได�อื่น จำนวน 87.7 ล�านบาท สูงกว�าป�ก�อนหน�าถึงร�อยละ 28 โดยกำไรที่เพ��ม
ข� ้นส�วนใหญ� มาจากกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย� บร�ษัทฯ มีกำไรก�อนหักภาษีเง�นได�จำนวน 128.2 ล�านบาท และกำไร
สุทธ� 94.3 ล�านบาท คิดเป�นกำไรต�อหุ�น 66.1 บาท ส�วนอัตราส�วนความเพ�ยงพอของเง�นกองทุน (Capital Adequacy
Ratio) ณ สิ�นป� 2560 บร�ษัทฯ สามารถรักษาอยู�ในอัตราร�อยละ 414 ซึ่งสูงกว�าอัตราที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว�ร�อยละ
100 บร�ษัทฯ จ�งมีเง�นกองทุนที่แข็งแกร�ง เป�นไปตามนโยบายที่ต�องการสร�างความเติบโตทางธุรกิจอย�างมั ่งคงและยั่งยืน 

    บร�ษัทฯ มุ�งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบร�การเพ�่อเป�นผู�นำในธุรกิจประกันว�นาศภัยที่นำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�ในการบร�การ
ลูกค�า โดยมีการพัฒนาระบบการซื้อประกันภัยออนไลน� เพ�่อให�ลูกค�าสามารถเข�าถึงการซื้อประกันภัยได�สะดวกรวดเร็วยิ�งข�้น
อีกทั้งได�พัฒนาระบบสารสนเทศต�างๆ อีกหลายหลายโครงการเพ�่อให�การบร�การลูกค�ารวดเร็วและมีประสิทธ�ภาพเพ��มข�้น
ซึ่งพัฒนาการเหล�านี้ยังเป�นการสร�างองค�กรให�พนักงานมีความรู�และทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป�น เป�นการปรับ
เปลี่ยนองค�กร และเพ��มข�ดความสามารถในการการแข�งขันในธุรกิจดิจ�ทัลมากข�้น  
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ขอแสดงความนับถือ

ประธานกรรมการ
และประธานคณะผู�บร�หาร

    ป�ที ่ผ�านมา บร�ษัทฯ ได�เป�ดตัวแอพพลิเคชั ่นชื ่อ SpeeDi  เพ�่อยกระดับการให�บร�การกับลูกค�าในการแจ�งอุบัติเหตุ
รถยนต� และติดตามการเดินทางของพนักงานสำรวจอุบัติเหตุไปสถานที ่เกิดเหตุผ�านแอพพลิเคชั ่นแบบเร�ยลไทม� โดย
ข�อมูลความเสียหายของลูกค�าที ่เกิดอุบัติเหตุจะถูกจัดส�งเข�าระบบของบร�ษัทฯ ทันที  ทำให�กระบวนการทำงานทุกอย�าง
รวดเร็วข� ้น แอพพลิเคชั ่น SpeeDi ยังสามารถตอบสนองการบร�การลูกค�าในด�านอื่นๆ แบบครบวงจร อาทิเช�น การรับ
แจ�งและบร�การสินไหมสำหรับประกันภัยประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต� การแจ�งต�ออายุกรมธรรม� การรับ
ชำระเบี้ยประกันภัยผ�านระบบออนไลน� การตรวจสอบสถานะสินไหมทดแทนและเข�าถึงข�อมูลกรมธรรม� และประวัติการเร�ยก
ร�องสินไหมออนไลน� รวมถึงบร�การข�อมูลรายชื ่อโรงพยาบาลเคร�อข�าย รายชื ่ออู � ศูนย�ซ�อม ในด�านของพนักงานสำรวจ
อุบัติเหตุรถยนต�นั ้น บร�ษัทฯ ได�พัฒนาทีมพนักงานสำรวจอุบัติเหตุที ่มีประสิทธ�ภาพ และสามารถให�บร�การอย�างรวด
เร็วและอย�างเป�นมืออาชีพ 

    พัฒนาการในด�านต�างๆ เหล�านี้ส�งผลให�บร�ษัทฯ ได�รับรางวัลบร�ษัทประกันว�นาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด�นประจำป� 2559
จากสำนักงานคณะกรรมการส�งเสร�มและกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และรางวัลศูนย�รับเร� ่องร�องเร�ยน
และแก�ไขป�ญหาให�กับผู�บร�โภคดีเด�นประจำป� 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บร�โภค (สคบ.) ต�อเนื่องเป�น
ป�ที่ 3 ทั้งนี้ เป�นผลมาจากความมุ�งมั่น และความร�วมมือร�วมใจอย�างดีเยี่ยมของพนักงานทุกระดับ ในการพัฒนาคุณภาพ
บร�การ และพัฒนาทางเทคโนโลยีอย�างต�อเนื่อง ในนามของคณะกรรมการของบร�ษัทฯ ขอขอบคุณทุกท�านมา ณ โอกาสนี้
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เกี่ยวกับ เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย 

บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� โฮลดิ�งส� (เอเชีย) จำกัด
เอ็ม เอส ไอ จ� โฮลดิ�งส� (เอเชีย) เป�นสำนักงานใหญ�ส�วนภูมิภาคเอเชียของบร�ษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ� จำกัด 
ที่ต้ังอยู�ในประเทศสิงคโปร� ภายใต�การบร�หารงานของกลุ�ม เอ็มเอส แอนด� เอดี อินชัวรันซ� กรุ�ป ป�จจุบัน เอ็ม เอส ไอ จ� 
เอเชีย ซ่ึงอยู�ภายใต�การนำของ ประธานกรรมการ มิสเตอร�ฮิเดยูกิ ทานากะ  และกรรมการผู�อำนวยการ มิสเตอร� อลัน จอห�น ว�ลสัน

บร�ษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ� จำกัด
บร�ษ ัท มิตซุย สุม ิโตโม อินชัวร ันซ� จำกัด ก�อตั ้งข � ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ภายใต� การรวมตัวของ
บร�ษัท มิตซุย มาร�น แอนด� ไฟร� อินชัวรันซ� จำกัด (มิตซุย มาร�น) และ สุมิโตโม มาร�น แอนด� ไฟร� อินชัวรันซ� จำกัด 
(สุมิโตโม มาร�น) ซึ่งเป�นบร�ษัทชั้นนำด�านประกันว�นาศภัยที่มีประวัติความเป�นมาที่ยาวนาน ซึ่งทั้งสองบร�ษัทก�อตั้งในป� 
พ.ศ. 2461 และ ป� พ.ศ. 2436 ตามลำดับ

เอ็มเอส แอนด� เอดี อินชัวรันซ� กรุ�ป
การรวมกลุ�ม เอ็มเอส แอนด� เอดี อินชัวรันซ� เกิดข�น้ในเดือนเมษายน 2553 ระหว�างกลุ�ม บร�ษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ� 
โฮลดิ้งส�, บร�ษัท ไอโออิ อินชัวรันซ� จำกัด และบร�ษัท นิสเซย� โดวา เจเนอรัล อินชัวรันซ� จำกัด ป�จจุบัน เอ็มเอส แอนด� เอดี 
เป�นหนึ่งในกลุ�มประกันว�นาศภัยที่มีขนาดใหญ�ที่สุดในโลก สำนักงานใหญ�ตั้งอยู�ที่ประเทศญี่ปุ�นมีสาขาทั่วโลกทุกภูมิภาค
มากกว�า 42 ประเทศ และ ในทว�ปเอเชียถึง 17 ประเทศ เอ็มเอส แอนด� เอดี ได�ให�บร�การใน 5 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ 
ประกันว�นาศภัย (ภายในประเทศญ่ีปุ�น), ธุรกิจประกันชีว�ต (ภายในประเทศญ่ีปุ�น), ธุรกิจในต�างประเทศ, ธุรกิจสถาบันการเง�น 
และ ธุรกิจเกี่ยวกับการบร�หารความเสี่ยงภัย

 ประวัติบร�ษัท

บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ได�แปรสภาพเป�นบร�ษัทมหาชนจำกัดในเดือนตุลาคม 2555 และเป�นหนึ่งในสมาชิกของกลุ�มบร�ษัทประกันภัย MS&AD 
บร�ษัทฯ ได�ดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว�า 120 ป� และมุ�งหวังเป�นบร�ษัทประกันว�นาศภัยชั้นนำในประเทศไทย 
ที่พร�อมให�บร�การประกันว�นาศภัยหลากหลายประเภท เช�น ประกันภัยรถยนต� ทรัพย�สิน อุบัติเหตุส�วนบุคคล การเดินทาง 
ความรับผิดชอบต�อบุคคลภายนอก ขนส�งสินค�าทางทะเล และทางบก รวมถึงอื่นๆ ด�วยความเชี่ยวชาญในการให�บร�การแก�
ลูกค�ารายบุคคล และรายบร�ษัท ป�จจุบัน บร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับที่เติบโตอย�างต�อเนื่องมากกว�า 3,700 ล�านบาทต�อป� 
และมีสำนักงานใหญ�ตั้งอยู�ในกรุงเทพฯ พร�อมด�วยเคร�อข�ายสาขามากกว�า 21 แห�งให�บร�การครอบคลุมทั่วประเทศ 
รวมถึงพนักงานมากกว�า 900 คน ที่มุ�งมั่นพัฒนาการบร�การ และผลิตภัณฑ�อย�างต�อเนื่องสอดคล�องกับความต�องการ
ของลูกค�า



มุ�งมั่นร�วมพัฒนาสังคมที่ไม�หยุดนิ�ง และช�วยสร�างอนาคตที่ยั่งยืนให�โลกนี้
โดยการส�งมอบหลักประกันความปลอดภัยและความมั่นคง

ด�วยธุรกิจการบร�การด�านประกันภัย และบร�การทางการเง�นผ�านเคร�อข�ายทั่วโลกของบร�ษัทฯ

พันธกิจ

เป�นบร�ษัทประกันว�นาศภัยอันดับ 1 แห�งภูมิภาค ด�านเบี้ยประกันภัย กำไร และคุณภาพการบร�การ

ว�สัยทัศน�

พันธกิจ และ ว�สัยทัศน� 
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 (ข�อมูล ณ ธันวาคม 2560)ความน�าเชื่อถือทางการเง�น

Japan Credit Rating 
Agency (JCR) 

Mitsui Sumitomo Insurance
Aioi Nissay Dowa Insurance 

(Long-Term Issuer Credit Rating)

A.M.Best
 

Mitsui Sumitomo Insurance
Aioi Nissay Dowa Insurance 

(Financial Strength Rating)

Mitsui Sumitomo Insurance
Aioi Nissay Dowa Insurance 
(Financial Strength Rating)

Mitsui Sumitomo Insurance
(Long-Term Issuer Credit Rating)

Moody's Japan
 

Mitsui Sumitomo Insurance
Aioi Nissay Dowa Insurance

(Issuer Rating) 

Mitsui Sumitomo Aioi Life Insurance
Mitsui Sumitomo Primary Life Insurance

(Insurance Claims Paying Ability)

Rating and Investment 
Information (R&I)

 

Mitsui Sumitomo Insurance
Aioi Nissay Dowa Insurance

Mitsui Sumitomo Aioi Life Insurance
Mitsui Sumitomo Primary Life Insurance

(Financial Strength Rating) 

Mitsui Sumitomo Insurance
Aioi Nissay Dowa Insurance

(Long-Term Issuer Credit Rating)

Standard & Poor's
Ratings Japan 



คุณค�าหลักองค�กร

08   บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มุ�งเน�นลูกค�า
เรามุ�งมั่นตลอดเวลาที่จะส�งมอบหลักประกันความมั่นคงให�กับลูกค�า เพ�่อสร�างความพ�งพอใจอย�างสูงสุด

มีคุณธรรม
เราดำเนินธุรกิจด�วยความจร�งใจ  เป�นธรรม  และเที่ยงตรง

ทำงานเป��นทีม
เราเติบโตก�าวหน�าไปพร�อมกัน ด�วยการเคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการแบ�งป�นความรู� 
และแนวคิดต�างๆ

มีความสร�างสรรค�
เรารับฟ�งผู�เกี่ยวข�องทุกภาคส�วน เพ�่อนำมาพัฒนากระบวนการทำงาน และการดำเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่อง

เป�นมืออาชีพ
เราทุ�มเทอย�างต�อเนื่องในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ เพ�่อส�งมอบการบร�การที่มีคุณภาพสูงสุด



09   บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล      Chief Executive Officer

2. นางลลิตา สุวรรณรัตน�     Senior Vice President, Compliance & Legal 

3. นายพ�ทธา ว�ร�ยะบวร            Senior Vice President, Business Development 

4. นาวสาวภาวนา ไทยสุวรรณ    Senior Vice President, Finance and Accounts

5. นายแมทธ�ว กรอส      Senior Vice President, Human Resources and  Business Excellence 

6. นายวรพล โลพันธ�ศร�         Senior Vice President, Internal Audit 

7. นางสาวสถาพร ธานีรัตน�     Senior Vice President, Information Technology

8. นายสุรชัย รัถยาว�ศิษฏ�         Senior Vice President, Business Services

รายชื่อผู�บร�หาร

1

23

4
8

6

7

5



โครงสร�างองค�กร

นายอรรณพ พรธ�ติ

Chairman 
and 

Chairman of the Executive Committee

Chief Executive O�cer

Business 
Development

พัฒนาธุรกิจ

Business
Services

 บร�การธุรกิจ

Finance and 
Accounts

การเง�นและบัญชี

Information
Technology

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Human Resources
and  

Business Excellence
ทรัพยากรมนุษย�และ

คุณภาพบร�การ 

Compliance
กำกับการปฏิบัติตาม

ข�อกำหนดและกฎหมาย

Internal Audit
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ และประธานคณะผู�บร�หาร

กรรมการผู�อำนวยการ

 Audit Committee

10    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



        เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย มีความมุ�งมั่นในการพัฒนางานบร�การลูกค�าให�ดีข�้นอย�างต�อเนื่อง และในป� 2560 ทางบร�ษัทฯ
ได�พัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม� MSIG SpeeDi เพ�่อยกระดับประสบการณ�ในการใช�บร�การของ เอ็ม เอส ไอ จ� ง�าย ๆ เพ�ยงปลายนิ�ว
แอพพลิเคชั่นใหม� MSIG SpeeDi มีวัตถุประสงค�ช�วยลดความกังวลให�กับลูกค�า ยามเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท�องถนนเปลี่ยนเร�่อง
ยุ�งๆ ให�เป�นเร� ่องง�าย ตามนโยบายหลักที่ให�ความสำคัญกับงานบร�การมาเป�นอันดับหนึ่ง ลูกค�าสามารถแจ�งอุบัติเหตุรถยนต�
ผ�านแอพพลิเคชั่น และติดตามการเดินทางของพนักงานสำรวจอุบัติเหตุได�อย�างเร�ยลไทม� นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ�งเคลม
ประกันภัยประเภทอื่นๆ แจ�งต�ออายุกรมธรรม� ชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน�ง�ายๆ หร�อสอบถาม สถานะสินไหมทดแทนออนไลน�
รวมถึง เข�าถึงข�อมูลกรมธรรม�และประวัติการเคลมของท�านได�ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต�อ เอ็ม เอส ไอ จ� ได�ง�าย ไม�ว�าอยู�ที่ไหน เมื่อไหร� เพ�ยงมีแอพพลิเคชั่น MSIG SpeeDi 
บนสมาร�ทโฟนของคุณ ดาวน�โหลดฟร�ได�แล�ววันนี้ที่

MSIG SpeeDi

11    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



12    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม

1      กิจกรรมวันเด็ก 

    บร�ษัทฯ ร�วมคืนความสุขภายใต�โครงการของบร�ษัทฯ D.E.K. (Developing Education for Kids) ให�แก�น�องๆ 
โรงเร�ยนโคกสังข� ประชานุกูล จังหวัดพระนครศร�อยุธยา โดยร�วมทำกิจกรรมสันทนาการ จัดตรวจสุขภาพฟ�น และสุขภาพ
ร�างกายเบื้องต�น พร�อมมอบอุปกรณ�การศึกษา ชุดพละ และกล�องปฐมพยาบาลเบื้องต�น เพ�่อมอบความสุขและแบ�งป�น
รอยยิ�มให�กับน�องๆ 

การพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็ก (DEK - Developing Education for Kids)



13    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม

2     โครงการฮีโร�สานฝ�น ป�นรัก เพ�่อน�อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� 

     บร�ษัทฯ มอบทุนประกันภัยอุบัติเหตุรวม 10 ล�านบาท ให�แก�นักฟ�ตบอลเยาวชนไทยทั ้ง 25 จากโรงเร�ยนใน 5 จังหวัดชาย
แดนภาคใต�ที ่จะเดินทางไปแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมและฝ�กทักษะด�านกีฬาฟ�ตบอลกับทีมเยาวชนระดับโลก แมนเชสเตอร� ยูไนเต็ด 
ณ ประเทศอังกฤษ ในโครงการ ฮีโร� สานฝ�น ป�นรักเพ� ่อน�อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�



14    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม

3    มอบทุนการศึกษาให�แก�บุตร-ธ�ดาของพนักงาน

    ภายใต�โครงการ D.E.K. บร�ษัทฯได�ส�งเสร�มการศึกษาแก�ครอบครัวของพนักงาน โดยการมอบทุนการศึกษาให�แก�บุตร-ธ�ดา
ของพนักงานที ่มีผลการเร�ยนดี จำนวนทั ้งหมด 80 ทุน รวมมูลค�า 400,000 บาท ซึ ่งมีเกณฑ�ดังนี ้ ระดับอนุบาลถึงประถม
ศึกษา เกรดเฉลี ่ยสะสม ไม�ต่ำกว�า 3.20 และ ระดับมัธยมศึกษาถึงมหาว�ทยาลัย เกรดเฉลี ่ยสะสม ไม�ต่ำกว�า 3.00 ในการ
มอบทุนการศึกษานี ้ คุณรัฐพล กิติศักดิ ์ไชยกุล กรรมการผู �อำนวยการ ได�กล�าวต�อพนักงานว�า บร�ษัทฯ รู �สึกภาคภูมิใจใน
ความสำเร็จของเด็กๆ และหวังว�าจะได�รับทุนการศึกษาจากบร�ษัทฯอีกในป�ต�อไป



15    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม

4    มอบทุนการศึกษาให�แก�นักศึกษามหาว�ทยาลัย

     บร�ษัทฯ มอบทุนการศึกษามูลค�า 100,000 บาทให�แก�นักศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตตรัง เพ�่อเป�น
การส�งเสร �มการศึกษาแก�น ักศึกษาที ่ขาดแคลนทุนทรัพย� อีกทั ้งย ังส �งเสร �มว�ชาชีพด�านการประกันภัยในประเทศไทย



16    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม

1    ปลูกป�าและปล�อยสัตว�น้ำ

     บร�ษัทฯ นำพนักงานจ�ตอาสา จัดกิจกรรมปลูกป�าและปล�อยสัตว�น้ำ ณ อุทยานแห�งชาติสิร �นธร ค�ายพระรามหก
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร� โดยมีพนักงานจ�ตอาสาเข�าร�วมกว�า 100 คน ทั ้งนี ้ เพ� ่อคืนชีว�ตสู �ธรรมชาติด�วยการปลูกป�า
พร�อมปล�อยปลา และปูทะเลกลับสู �ระบบนิเวศน� นอกจากนี้ ยังเป�นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ�ระหว�างพนักงานอีกด�วย

อนุรักษ�สิ�งแวดล�อม (Environmental impact)



17    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม

2    สร�างฝายชะลอน้ำ

     บร�ษัทฯ นำพนักงานจ�ตอาสา จัดกิจกรรมสร�างฝายชะลอน้ำ ณ วัดลิ�นช�าง อำเภอหนองหญ�าปล�อง จังหวัดเพชรบุร� โดยกิจกรรมใน
ครั้งนี้จัดข�้นเพ�่อคืนความสมบูรณ�ให�ผืนป�าตามแนวพระราชดำร� พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



18    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม

1      บร�จาคโลหิต 

     บร�ษัทฯ ร�วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล�า ได�จัดกิจกรรมเชิญชวนเพ�่อนพนักงาน และบร�ษัทข�างเคียงร�วมทำกิจกรรมดีๆ 
บร�จาคโลหิตช�วยเหลือเพ�่อนมนุษย� ซึ่งในป� 2560 นี้ ได�เป�ดรับบร�จาคทั้งหมด 4 ครั้งด�วยกัน ซึ่งผู�ร�วมกิจกรรมกว�า 200 คน

การให� (Donation drive)



19    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม

2     สร�างถนน

     บร�ษัทฯ มอบเง�นบร�จาค 150,000 บาท เพ� ่อสร�างถนนทางเข�าสุขศาลาพระราชทานที ่ศูนย�การเร�ยนตำรวจตระเวนชายแดน
บ�านห�วยกุ �ก อ.เว �ยงแก�น จ.เช ียงราย เพ� ่อให �ประชาชนในหมู �บ �านสามารถเข �าร ับบร�การทางด�านสาธารณสุขได�อย�างสะดวก
และรวดเร็วยิ �งข� ้น โดยมี พ.ต.ท. กฤษณะฤทธ� ์ บุญเร�อง ผู �บังคับกองร�อยตำรวจตระเวนชายแดนที ่ 322 กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที ่ 32 เป�นผู �ร ับมอบ



3     บร�จาคเคร�่องช�วยชีว�ต

20    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม

     บร�ษัทฯ มอบเง�นบร�จาค 99,000 บาท เพ� ่อจัดซื ้อเคร� ่องช�วยชีว�ตให�แก�สุขศาลาพระราชทานโรงเร�ยนตำรวจตระเวนชาย
แดนเฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ป� วันคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 หมู�ที ่ 2
บ�านสะไล ตำบลบ�อเกลือเหนือ อำเภอบ�อเกลือ จังหวัดน�าน ทั ้งนี ้เพ� ่อเพ� �มโอกาสการรอดชีว�ตของประชาชนในพ�้นที ่ห�างไกล
ความเจร�ญ เพ� ่อลดอัตราการเสียชีว�ตจากภาวะหัวใจหยุดเต�นอย�างกะทันหัน โดยมี ร.ต.อ. ปรเมษฐ� เว�ยงเก�า รองผู �บังคับ
กองร�อยตำรวจตระเวนชายแดนที ่ 325 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที ่ 32 เป�นผู �ร ับมอบ



3     เพลินจ�ตแฟร� 

21    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม

     บร�ษัทฯ งานเพลินจ�ตแฟร�เป�นนับเป�นหนึ ่งในกิจกรรมสำคัญเพ� ่อสังคมในประเทศไทยมาหลายทศวรรษ จัดข� ้นโดยมูลนิธ�
ช ุมชนชาวอังกฤษในประเทศไทยเพ� ่อผู �ด�อยโอกาส (British Community in Thailand Foundation for the Needy)
น ับต ั ้งแต �ป �พ.ศ. 2543 งานเพลินจ �ตแฟร � ได �ระดมทุนกว �า 55 ล �านบาท ซ ึ ่ ง ได �นำไปบร �จาคให �แก �องค �กรการก ุศลต�างๆ
ในประเทศไทย โดยบร�ษัทฯได�เข�าร�วมงานเพลินจ�ตแฟร�มายาวนานกว�า 30 ป� ซึ ่งมีตัวแทนพนักงานเข�าร�วมในการออกร�านทุกๆป�



1     เป�ดตัว MSIG SpeeDi 

22    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข�าวสาร และกิจกรรม

     บร�ษัทฯ เป�ดตัวนวัตกรรมใหม�ล�าสุด “ MSIG SpeeDi ” การแจ�งเคลมทุกประเภทผ�านแอพพลิเคชั ่น โดยได�ร�วมพัฒนากับ
บร�ษัท อัฟวาแลนท� จำกัด ผู �เชี ่ยวชาญด�านการพัฒนาซอฟต�แวร�โซลูชั ่น และเทคโนโลยีแพลตฟอร�ม



23    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2     มอบอุปกรณ�สนับสนุนเจ�าหน�าที่ตำรวจบร�เวณสนามหลวง

ข�าวประชาสัมพันธ�

     บร�ษัทฯ มอบอุปกรณ�เพ� ่อเพ� �มประสิทธ�ภาพในการปฏิบัติหน�าที ่ร ักษาความปลอดภัยบร�เวณรอบสนามหลวงของ
เจ�าหน�าที่ตำรวจ ได�แก� เข็มขัดสนาม ไฟฉาย กุญแจมือ โดยมี พล.ต.ต. ปร�ชา เจร�ญสหายานนท� รองผู�บัญชาการตำรวจนครบาล
ผู �แทนสำนักงานตำรวจแห�งชาติ และกองอำนวยการร�วมถวายความปลอดภัยบร�เวณสนามหลวง เป�นผู �ร ับมอบ

ข�าวสาร และกิจกรรม



24    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3     จัดงาน The Glam Night เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก�ตัวแทน

ข�าวประชาสัมพันธ�

     บร�ษัทฯ พร�อมคณะผู �บร�หารระดับสูง จัดงาน MSIG The Glam Night เพ� ่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก�ตัวแทน
ที ่เป�นสมาชิก The Emperor Club และสร�างผลงานที ่ดีเป�นไปตามเป�าหมาย

ข�าวสาร และกิจกรรม



25    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

4     รับรางวัล Call Center ดีเด�น 3 ป�ซ�อน 

ข�าวประชาสัมพันธ�

     บร�ษัทฯ รับรางวัลศูนย�รับเร� ่องร�องเร�ยนและแก�ไขป�ญหาให�กับผู �บร�โภคดีเด�น (Call Center ดีเด�น) ต�อเนื ่องเป�นป�ที ่ 3
จากนายสุวพันธุ � ตันยุวรรธนะ รัฐมนตร�ประจำสำนักนายกรัฐมนตร� เป�นผู �มอบรางวัล โดยบร�ษัทฯได�รับคัดเลือกจากสำนักงาน
คณะกรรมการคุ �มครองผู �บร�โภค (สคบ.) ในการให�บร�การและแก�ไขป�ญหาให�แก�ลูกค�าอย�างมีประสิทธ�ภาพ 

ข�าวสาร และกิจกรรม



26    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5    รับรางวัลบร�ษัทประกันว�นาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด�น

ข�าวประชาสัมพันธ�

     บร�ษัทฯ รับรางวัล "บร�ษัทประกันว�นาศภัยที ่ม ีการพัฒนาดีเด�นประจำป� 2559" จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย หร�อ คปภ. ในงานพ�ธ�มอบรางวัล "ประกันภัยดีเด�นครบวงจร ( Prime Minister’s
Insurance Awards) ประจำป� 2560 โดยมีนายรัฐพล กิติศักด�ไชยกุล กรรมการผู �อำนวยการ เป�นตัวแทนบร�ษัทฯ เข�ารับ
มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี ้จาก นายอภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ� รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงการคลัง ซึ ่งเป�นตัวแทนของ พณฯ ท�าน
นายกรัฐมนตร� ณ ห�องบอลรูม ศูนย�การประชุมแห�งชาติสิร �กิติ ์

ข�าวสาร และกิจกรรม



27    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข�อมูลการเง�น
2560ประจำป�























































































































































ข�อมูลบร�ษัท

102    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบร�ษัท                           : บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบร�ษัท               : 0107555000414 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ�               : 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จ� ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง 

                          กรุงเทพมหานคร 10310  

                          โทรศัพท� +66 2825 8888  โทรสาร +66 2318 8550

                          www.msig-thai.com

ประเภทธุรกิจ                : รับประกันว�นาศภัย

ทุนจดทะเบียน                :        หุ�นสามัญ จำนวน 1,426,662 หุ�น มูลค�ารวม 142,666,200 บาท

ทุนเร�ยกชำระแล�ว                 :        หุ�นสามัญ จำนวน 1,426,662 หุ�น มูลค�ารวม 142,666,200 บาท

นิติบุคคลที่บร�ษัทถือหุ�นเกิน 10%  :                       -ไม�มี- 

รายละเอียดที่กรรมการแจ�งเกี่ยวกับส�วนได�เสียในสัญญาใดๆ ที่บร�ษัทฯ ทำข�้นระหว�างรอบป�บัญชี     
-ไม�มี-

จำนวนหุ�น
ณ 31 ธันวาคม 2560 รายช่ือกรรมการ จำนวนหุ�น

ณ 1 มกราคม 2560
     

เปล่ียนแปลง

รายละเอียดที่กรรมการแจ�งเกี่ยวกับการถือหุ�นหร�อหุ�นกู�ในบร�ษัทฯ และบร�ษัทในเคร�อ   
รายงานการถือหุ�นของคณะกรรมการในบร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : *นายฮิเดยูกิ ทานากะ ได�รับการแต�งต้ังให�เป�นกรรมการบร�ษัท แทนนายอิซาโอ โนโจ ต้ังแต�วันท่ี 18 เมษายน 2560 ตามมติท่ีประชุมคณะ
               กรรมการบร�ษัท เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560



รายชื่อกรรมการ

103    บร�ษัท เอ็ม เอส ไอ จ� ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)




