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สารจากประธานกรรมการ และ กรรมการผู�อำนวยการ 
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รายงานกิจการของบรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำป� 2559 

เรยนท�านผู�ถือหุ�น 


คณะกรรมการ บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลการดำเนินงานของ 
บรษัทฯ ในรอบป� 2559 ดังนี้ 

บรษัทฯ มีเบี ้ยประกันภัยรับรวม 3,957 ล�านบาท เติบโตจากป� 2558 ร�อยละ 3.7 ซึ ่งสูงกว�าระดับการเติบโตของ 
ธุรกิจประกันวนาศภัยซึ ่งมีอัตราการขยายตัวเพยงร�อยละ 1.2 ทำให�บรษัทฯ สามารถเพมส�วนแบ�งของตลาดธุรกิจ 
ประกันวนาศภัยจากอัตราร�อยละ 1.8 ในป� 2558 เป�นร�อยละ 1.9 ในป� 2559 พร�อมกับมีลำดับในอุตสาหกรรมดีข ้น 
มาเป�นลำดับที ่ 14 จากเดิมลำดับที ่ 15 การเติบโตของเบี ้ยประกันภัยในป�นี ้ เป�นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจ 
ประกันภัยรถยนต�ผ�านช�องทางตัวแทนและนายหน�าประกันวนาศภัย และธุรกิจประกันอุบัติเหตุส�วนบุคคลและประกันภัย 
การเดินทางผ�านช�องทางรับประกันภัยตรงและช�องทางการขายผ�านธนาคารของบรษัทฯ  บรษัทฯ มีผลกำไรจากการรับ 
ประกันภัยทั้งสินจำนวน 147.2 ล�านบาท เป�นผลกำไรที่ดีกว�าแผนธุรกิจประจำป�ที ่บรษัทฯ ได�ตั ้งเป�าหมายไว�

  บรษัทฯ มีรายได�จากการลงทุนและรายได�อื ่น จำนวน 68.5 ล�านบาท รายได�ส�วนใหญ�มาจากดอกเบี้ยและบางส�วน 
มาจากกำไรจากการซื ้อขายหลักทรัพย�  บรษัทฯ มีกำไรก�อนหักภาษีเงนได�มีจำนวน 194.4 ล�านบาท และกำไรสุทธ 
158.5 ล�านบาท คิดเป�นกำไรต�อหุ�น 111.1 บาท ส�วนอัตราส�วนความเพยงพอของเงนกองทุน (Capital Adequacy Ratio) 
ณ สินป� 2559 บรษัทฯ สามารถรักษาอยู�ในอัตราร�อยละ 418 ซึ่งสูงกว�าอัตราที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว�ร�อยละ 100 
บรษัทฯ จงมีเงนกองทุนที่แข็งแกร�ง เป�นไปตามนโยบายเพ่อขยายธุรกิจได�อย�างมั่นคง

      ป�ที่ผ�านมา บรษัทฯ มีผลกำไรดีจากการรับประกันภัย พร�อมกับการเติบโตของเบี้ยประกันภัยซึ่งเป�นผลจากการปรับ 
กลยุทธ�ในการรับประกันภัย  การขยายธุรกิจประกันภัยผ�านสื่อดิจตอล และการควบคุมค�าใช�จ�ายได�ดี  อีกทั้ง บรษัทฯ 
ได�รับการสนับสนุนอย�างดีจากลูกค�า คู�ค�า พันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบกับความสามารถและความร�วมมือร�วมใจอย�างดี 
เยี่ยมของพนักงานทุกระดับ จนเป�นผลให�บรษัทฯ สามารถบรรลุเป�าหมายตามแผนทุกประการ ในนามของคณะกรรมการ 
ของบรษัทฯ ขอขอบคุณทุกท�านมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

นายอรรณพ พรธติ นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล 
ประธานกรรมการ กรรมการผู�อำนวยการ 

และประธานคณะผู�บรหาร 
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 ประวัติบรษัท 

บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ได�แปรสภาพเป�นบรษัทมหาชนจำกัดในเดือนตุลาคม 2555 และเป�นหนึ่งในสมาชิกของกลุ�มบรษัทประกันภัย MS&AD 
บรษัทฯ ได�ดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว�า 120 ป� และมุ�งหวังเป�นบรษัทประกันวนาศภัยชั้นนำในประเทศไทย 
ที่พร�อมให�บรการประกันวนาศภัยหลากหลายประเภท เช�น ประกันภัยรถยนต� ทรัพย�สิน อุบัติเหตุส�วนบุคคล การเดินทาง 
ความรับผิดชอบต�อบุคคลภายนอก ขนส�งสินค�าทางทะเลและทางบก และอื่นๆ ด�วยความเชี่ยวชาญในการให�บรการแก� 
ลูกค�ารายบุคคล และรายบรษัท ป�จจุบันบรษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับที่เติบโตอย�างต�อเนื่องมากกว�า 3,900 ล�านบาทต�อป� 
และมีสำนักงานใหญ�ตั้งอยู�ในกรุงเทพฯ พร�อมด�วยเครอข�ายสาขามากกว�า 21 แห�งให�บรการครอบคลุมทั่วประเทศ 
รวมถึงพนักงานมากกว�า 800 คน ที่มุ�งมั่นพัฒนาการบรการ และผลิตภัณฑ�อย�างต�อเนื่องสอดคล�องกับความต�องการ 
ของลูกค�า 
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เกี่ยวกับ เอ็มเอส แอนด� เอดี อินชัวรันซ� กรุ�ป 

บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ โฮลดิงส� (เอเชีย) จำกัด 
เอ็ม เอส ไอ จ โฮลดิงส� (เอเชีย) เป�นสำนักงานใหญ�ส�วนภูมิภาคเอเชียของบรษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ� จำกัด 
ที่ต้ังอยู�ในประเทศสิงคโปร� ภายใต�การบรหารงานของกลุ�ม เอ็มเอส แอนด� เอดี อินชัวรันซ� กรุ�ป ป�จจุบัน เอ็ม เอส ไอ จ 
เอเชีย ซ่ึงอยู�ภายใต�การนำของ ประธานกรรมการ มิสเตอร� อิซาโอะ โนโจ และกรรมการผู�อำนวยการ มิสเตอร� อลัน จอห�น วลสัน 

บรษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ� จำกัด 
บรษัท มิตซุย สุม ิโตโม อินชัวร ันซ� จำกัด ก�อตั ้งข ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ภายใต� การรวมตัวของ 
บรษัท มิตซุย มารน แอนด� ไฟร� อินชัวรันซ� จำกัด (มิตซุย มารน) และ สุมิโตโม มารน แอนด� ไฟร� อินชัวรันซ� จำกัด 
(สุมิโตโม มารน) ซึ่งเป�นบรษัทชั้นนำด�านประกันวนาศภัยที่มีประวัติความเป�นมาที่ยาวนาน ซึ่งทั้งสองบรษัทก�อตั้งในป� 
พ.ศ. 2461 และ ป� พ.ศ. 2436 ตามลำดับ 

เอ็มเอส แอนด� เอดี อินชัวรันซ� กรุ�ป 
การรวมกลุ�ม เอ็มเอส แอนด� เอดี อินชัวรันซ� เกิดข้นในเดือนเมษายน 2553 ระหว�างกลุ�ม บรษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ� 
โฮลดิ้งส�, บรษัท ไอโออิ อินชัวรันซ� จำกัด และบรษัท นิสเซย� โดวา เจเนอรัล อินชัวรันซ� จำกัด ป�จจุบัน เอ็มเอส แอนด� เอดี 
เป�นหนึ่งในกลุ�มประกันวนาศภัยที่มีขนาดใหญ�ที่สุดในโลก สำนักงานใหญ�ตั้งอยู�ที่ประเทศญี่ปุ�นมีสาขาทั่วโลกทุกภูมิภาค 
มากกว�า 42 ประเทศ และ ในทวปเอเชียถึง 17 ประเทศ เอ็มเอส แอนด� เอดี ได�ให�บรการใน 5 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ 
ประกันวนาศภัย (ภายในประเทศญ่ีปุ�น), ธุรกิจประกันชีวต (ภายในประเทศญ่ีปุ�น), ธุรกิจในต�างประเทศ, ธุรกิจสถาบันการเงน 
และ ธุรกิจเกี่ยวกับการบรหารความเสี่ยงภัย 

การจัดเครดิต เรทติง (ข�อมูล ณ 15 ธันวาคม 2559) 

Moody's Japan Rating and Investment 
Information (R&I) 

ความน�าเชื่อถือทางการเงน 

Japan Credit Rating
Agency (JCR) 

Mitsui Sumitomo Insurance 
Aioi Nissay Dowa Insurance 

(Long-Term Issuer Credit Rating) 

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

Mitsui Sumitomo Aioi Life Insurance 
Mitsui Sumitomo Insurance Mitsui Sumitomo Primary Life Insurance 

(Long-Term Issuer Credit Rating) 
(Insurance Claims Paying Ability) 

A.M.Best 

Mitsui Sumitomo Insurance 
Aioi Nissay Dowa Insurance 

(Financial Strength Rating) 

Standard & Poor's
 
Ratings Japan 


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)
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พันธกิจ และ วสัยทัศน� 

พันธกิจ 

มุ�งมั่นร�วมพัฒนาสังคมที่ไม�หยุดนิง และช�วยสร�างอนาคตที่ยั่งยืนให�โลกนี้
	
โดยการส�งมอบหลักประกันความปลอดภัยและความมั่นคง
	

ด�วยธุรกิจการบรการด�านประกันภัยและบรการทางการเงนผ�านเครอข�ายทั่วโลกของบรษัทฯ
	

วสัยทัศน� 

เป�นบรษัทประกันวนาศภัยอันดับ 1 แห�งภูมิภาค ด�านเบี้ยประกันภัย กำไร และคุณภาพการบรการ
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คุณค�าหลักองค�กร 

มุ�งเน�นลูกค�า 
เรามุ�งมั่นตลอดเวลาที่จะส�งมอบหลักประกันความมั่นคงให�กับลูกค�า เพ่อสร�างความพงพอใจอย�างสูงสุด 

มีคุณธรรม 
เราดำเนินธุรกิจด�วยความจรงใจ  เป�นธรรม และเที่ยงตรง 

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

มีความสร�างสรรค� 
เรารับฟ�งผู�เกี่ยวข�องทุกภาคส�วน เพ่อนำมาพัฒนากระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่อง 

เป�นมืออาชีพ 
เราทุ�มเทอย�างต�อเนื่องในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ เพ่อส�งมอบการบรการที่มีคุณภาพสูงสุด 
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โครงสร�างองค�กร 

นายอรรณพ พรธติ 

Chairman 
and 

Chairman of the Executive Committee 

Chief Executive Officer 

Compliance 
กำกับการปฏิบัติตาม 

ข�อกำหนดและกฎหมาย 

Internal Audit 
ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ และประธานคณะผู�บรหาร 

กรรมการผู�อำนวยการ 

Audit Committee 

นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล 

Business Business Finance and Information Human Resources 
Development Services Accounts Technology and 

พัฒนาธุรกิจ บรการธุรกิจ การเงนและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ Business Excellence 

รายชื่อผู�บรหาร 

1. นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล      

2. นายจุน อุราคามิ 

3. นายพทธา วรยะบวร    

4. นาวสาวภาวนา ไทยสุวรรณ 

5. นายแมทธว กรอส 

6. นายวรพล โลพันธ�ศร 

7. นางสาวสถาพร ธานีรัตน� 

8. นายสุรชัย รัถยาวศิษฏ� 

ทรัพยากรมนุษย�และ 
คุณภาพบรการ 

Chief Executive Officer 

Senior Vice President, Compliance 

Senior Vice President, Business Development 

Senior Vice President, Finance and Accounts 

Senior Vice President, Human Resources and Business Excellence 

Senior Vice President, Internal Audit 

Senior Vice President, Information Technology 

Senior Vice President, Business Services 
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รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม 

CSR 2016 
การพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็ก (DEK - Developing Education for Kids) 
บรษัทฯยังคงดำเนินการด�านกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างต�อเน่ือง ภายใต�แนวคิด การพัฒนา 
การศึกษาสำหรับเด็ก (DEK - Developing Education for Kids) ที่มีมายาวนานกว�า 10 ป� 

1
  กิจกรรมวันเด็ก 

บรษัทฯร�วมคืนความสุขภายใต�โครงการ DEK (Developing Education for Kids) ของ 
บรษัทฯ ให�แก�น�องๆ โรงเรยนวชาวดี จังหวัดนครสวรรค� เนื่องในโอกาสวันเด็ก โดยร�วมทำ 
กิจกรรมเพ่อมอบความสนุกสนาน และแบ�งป�นรอยยิม โดยการมอบชุดนักเรยนและกระเป�า 
นักเรยน ให�กับนักเรยนทุกระดับช้ัน จำนวน 80 ชุด พร�อมจัดเล้ียงอาหารกลางวัน รวมถึงส�ง 
มอบอุปกรณ�การศึกษาต�างๆให�กับคณาจารย�และโรงเรยน เพ่อเป�นประโยชน�ต�อการเรยนการ 
สอนต�อไป 

บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10



รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม 

2
    โครงการฮีโร�สานฝ�น ป�นรัก เพ่อน�อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� 

บรษัทฯมอบทุนประกันภัยอุบัติเหตุมูลค�ารวม 20 ล�านบาท ให�แก�นักฟตบอลเยาวชนไทย 
จากโรงเรยนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝ�กทักษะ 
ด�านกีฬากับทีมเยาวชนระดับโลกที่เมือง แมนเชสเตอร� ยูไนเต็ด ณ ประเทศอังกฤษ ใน 
โครงการ ฮีโร� สานฝ�น ป�นรักเพ่อน�อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� 

บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11



    

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม 

3 มอบทุนการศึกษาให�กับบุตร-ธดาของพนักงาน 
ภายใต�โครงการ DEK บรษัทฯได�ส�งเสรมการศึกษาแก�ครอบครัวของพนักงาน โดย 
การมอบทุนการศึกษาให�แก�บุตร-ธดาของพนักงานที่มีผลการเรยนดี จำนวนทั้งหมด 
69 ทุน รวมมูลค�า 345,000 บาท ซึ่งมีเกณฑ�ดังนี้
           ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม ไม�ต่ำกว�า 3.20 และ

 ระดับมัธยมศึกษาถึงมหาวทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสม ไม�ต่ำกว�า 3.00 
ในการมอบทุนการศึกษานี้ คุณรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู�อำนวยการ ได�กล�าว 
ต�อพนักงานว�า บรษัทฯรู�สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของเด็กๆ และหวังว�าจะได�รับทุนการ 
ศึกษาจากบรษัทฯ อีกในป�ต�อไป 

12  บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 



    4

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม 

มอบทุนการศึกษาแก�นิสิต นักศึกษามหาวทยาลัย 
บรษัทฯมอบทุนการศึกษาแก�นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาด�านการประกันภัย ที่มีผลการเรยนดี 
แต�ขาดแคลนทุนทรัพย� โดยทางบรษัทฯได�พจารณาร�วมกับสถาบันการศึกษาในการคัดเลือกตาม 
เกณฑ�ท่ีกำหนด ในป� 2559 ได�มอบทุนการศึกษาท้ังสิน 3 ทุน ได�แก� นิสิตจุฬาลงกรณ�มหาวทยาลัย 
คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี จำนวนหน่ึงทุน มูลค�า 50,000 บาท และนักศึกษา มหาวทยาลัย 
สงขลานครนทร� วทยาเขตตรังจำนวนสองทุน มูลค�า 100,000 บาท เพ่อเป�นการส�งเสรมการศึกษา 

13  บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

แก�นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย� อีกทั้งยังส�งเสรมวชาชีพด�านการประกันภัยในประเทศไทย 



   

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม 

การตอบแทนสู�สังคม
	

5
    เพลินจตแฟร�
	
งานเพลินจตแฟร�เป�นนับเป�นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเพ่อสังคมในประเทศไทยมาหลายทศวรรษ 
จัดข้นโดยมูลนิธชุมชนชาวอังกฤษในประเทศไทยเพ่อผู�ด�อยโอกาส (British Community 
in Thailand Foundation for the Needy) นับตั้งแต�ป�พ.ศ. 2543 งานเพลินจตแฟร�ได� 
ระดมทุนกว�า 55 ล�านบาท ซึ่งได�นำไปบรจาคให�แก�องค�กรการกุศลต�างๆ ในประเทศไทย โดย 
บรษัทฯได�เข�าร�วมงานเพลินจตแฟร�มายาวนานกว�า 30 ป� ซึ่งมีตัวแทนพนักงานเข�าร�วมในการ 
ออกร�านทุกๆ ป� 

14  บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
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รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม 

บรจาคโลหิต 
บรษัทฯ ร�วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ได�จัดกิจกรรมเชิญชวนเพ่อนพนักงานและ บรษัทข�าง 
เคียงร�วมทำกิจกรรมดีๆ บรจาคโลหิตช�วยเหลือเพ่อนมนุษย� ซึ่งในแต�ละป�ได�เป�ดรับบรจาคทุก 
ไตรมาส ในป� 2559 มีผู�ร�วมกิจกรรมกว�า 200 คน 

15  บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 



    

รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม 

7  ช�วยเหลือผู�ประสบภัยจากเหตุการณ�แผ�นดินไหวในประเทศญ่ีปุ�น 
บรษัทฯ ได�มอบเงนบรจาคเพ่อช�วยเหลือผู�ประสบภัยจากเหตุการณ�แผ�นดินไหว ในประเทศ
	
ญี่ปุ�น เป�นจำนวน 50,000 บาท แก�สภากาชาดไทย โดยเงนบรจาคได�รับมาจากเพ่อนๆ
	
พนักงานบรษัทฯ จำนวน 25,000 บาท และบรษัทฯสมทบเพมให�อีกจำนวน 25,000 บาท 


16  บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
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รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม 

     รณรงค� พลังคนพการ: หุ�นส�วนธุรกิจสร�างสรรค�สังคม 
คุณรัฐพล กิติศักดิ ์ไชยกุล กรรมการผู �อำนวยการ รับมอบตราสัญลักษณ� Well-D 
Markจาก Workability Thailand (สมาคมการค�าผู�ประกอบกิจการเพ่อสังคมเพ่อคน 
พการและผู�ด�อยโอกาสไทย) เพ่อประกาศเจตนารมณ�หลักการ พลังคนพการ: หุ�นส�วนธุรกิจ 
สร�างสรรค�สังคม (Declaration of Welcome Disability) เพ่อร�วมสร�างเจตคติและ 
ความตระหนักรู�เชิงสร�างสรรค�ต�อคนพการในฐานะพลเมืองของสังคม ที่มีความสามารถสร�าง 
สรรค�คุณค�าเป�นประโยชน�ต�อสังคม และถือเป�นจุดเรมต�นและเป�นรากฐานสำคัญในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวตคนพการด�วยการสร�างการเข�าถึงโอกาสทางสังคมในมิติต�างๆ ตลอด 
จนการเสรมสร�างศักยภาพและความสามารถในการมีงานทำของคนพการ นอกจากนี้ยังเข�า 
ร�วมแถลงความร�วมมือและลงนาม MOU โดยร�วมกับกรมส�งเสรมและพัฒนาคุณภาพชีวต 
คนพการ มูลนิธพระมหาไถ�เพ่อการพัฒนาคนพการ และกิจการเพ่อสังคมไนส�คอร�ป ร�วม 
จัดตั้งโครงการพัฒนาทักษะความเป�นผู�ประกอบการในธุรกิจเคเทอรงให�แก�คนพการกว�า 
200 คน เพ่อส�งเสรมโอกาสการมีงานทำให�แก�คนพการ 

17   บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
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รายงานผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม 

แบ�งป�นความรู�ธุรกิจประกันภัย 
ด�วยความมุ�งหวังให�นิสิต นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจในธุรกิจประกันภัยอย�างถูกต�อง ใน 
ตลอดป� 2559 ท่ีผ�านมา คุณรัฐพล กิติศักด์ิไชยกุล กรรมการผู�อำนวยการ และฝ�ายทรัพยากร 
มนุษย� ได�รับเชิญจากทางมหาวทยาลัยต�างๆ อาทิเช�น มหาวทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ�มหา 
วทยาลัย, มหาวทยาลัยขอนแก�น, มหาวทยาลัยเชียงใหม�, มหาวทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร, 
มหาวทยาลัยสงขลานครนทร� วทยาเขตตรัง และมหาวทยาลัยบูรพา เพ่อให�นิสิต นักศึกษาจาก 
มหาวทยาลัยต�างๆ ได�มีโอกาสมาเรยนรู�ธุรกิจประกันภัยจากผู�มีประสบการณ�ตรง และเป�นแนว 
ทางต�อการประกอบอาชีพของนิสิต นักศึกษาในอนาคตต�อไป 

18  บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
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การมุ�งเน�นลูกค�า
	

ฝ�ายคุณภาพบรการ มุ�งเน�นและให�ความสำคัญเป�นอย�างยิงกับการให�บรการลูกค�า โดยการ 

สำรวจความพงพอใจของลูกค�า และนำข�อเสนอแนะจากลูกค�ามาพัฒนาการให�บรการของ 

บรษัทฯ อย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส�งเสรมและกระตุ�นการมีส�วนร�วมในการส�ง 

มอบบรการที่ดีให�แก�ผู�รับบรการ โดยการมอบรางวัล Chairman’s Award ให�แก�พนักงาน 

ที่ได�รับการยกย�องชมเชยจากลูกค�า เพ่อสร�างขวัญกำลังใจให�แก�พนักงานในการให�บรการที่ 

เหนือความคาดหวังให�แก�ผู�รับบรการต�อไป ในป� 2559 มีพนักงาน 13 คน ที่ได�รับรางวัล 

Chairman’s Award 

บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 19
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ข�าวสารและกิจกรรม 

     The Regional CEO’s Innovation Awards 2016 

คุณอลัน จอห�น วลสัน (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู�อำนวยการ บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ 
โฮลดิงส� (เอเชีย) จำกัด มอบรางวัล “The Regional CEO’s Innovation Awards 2016” 
แก�คุณรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล (คนที่ 3 จากซ�าย) กรรมการผู�อำนวยการ บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ 
ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากโครงการ MSIG Speed In - House Surveyor 
ซึ ่งเป�นโครงการสร�างทีมพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต�ที ่สะดวกรวดเร็ว โดยรางวัล 
The Regional CEO’s Innovation Awards จัดข้นเป�นประจำทุกป�เพ่อส�งเสรมความคิด 
สร�างสรรค�ของพนักงานทั่วภูมิภาคของ MSIG 

บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 20
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ข�าวสารและกิจกรรม 

     Travel Around The World - Blogger Contest 2016 

คุณรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล (คนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู�อำนวยการ บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ 
ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จับมือนิตยสารเที่ยวรอบโลกจัดโครงการประกวด 
Travel Around The World - Blogger Contest 2016 ค�นหา Blogger หน�าใหม� 
ในรูปแบบการประกวดบทความการเดินทางท�องเที ่ยวในต�างประเทศ เพ่อมาร�วมถ�ายทอด 
ประสบการณ�ท�องเที่ยวสุดประทับใจ พร�อมร�วมชิงรางวัล แพ็คเก็จท�องเที่ยวไต�หวัน 2 ที่นั ่ง 
และตีพมพ�บทความในนิตยสารเที่ยวรอบโลก ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559 
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ข�าวสารและกิจกรรม 

     ประกาศผล กิจกรรม Blogger Contest 2016 

คุญรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล (ซ�ายสุด) กรรมการผู�อำนวยการ บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลตั ๋วเคร ่องบินไปกลับกรุงเทพ – ไต�หวัน พร�อม 
แพ็คเกจทัวร�ให�แก� คุณอนุสรณ� สนะพันธ ุ  (คนกลาง) ผู �ชนะเลิศในโครงการ Blogger 
Contest 2016 ในบทความเร่อง “เดินทะลุเมฆ พชิตใจตัวเอง ณ ภูเขาไปรนจานี เกาะลอมบ�อก 
ประเทศอินโดนีเซีย” โดยโครงการ “Travel around the World : Blogger Contest” 
ถือเป�นโครงการที่เอ็ม เอส ไอ จจับมือนิตยสารเที่ยวรอบโลกเพ่อค�นหา Blogger หน�าใหม� 
ในรูปแบบการประกวดบทความ เพ่อมาร�วมถ�ายทอดประสบการณ�ท�องเที ่ยวสุดประทับใจใน 
การเดินทางท�องเที่ยวต�างประเทศ 
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ข�าวสารและกิจกรรม 

เอ็ม เอส ไอ จ บุกตลาดประกันภัยการเดินทาง 

คุณรัฐพล กิติศักด์ิไชยกุล (คนท่ี 2 จากขวา) กรรมการผู�อำนวยการ และคุณสุรชัย รัถยาวศิษฎ� 
ผู�จัดการใหญ� สายรับประกันภัย และสินไหมทดแทน บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) แถลงข�าวประกาศแผนการดำเนินงานธุรกิจของบรษัทฯ ป� 2559 พร�อม 
บุกตลาดประกันภัยการเดินทาง โดยตั้งเป�าหมายเติบโตเกิน 100% และขอข้นเป�นผู�นำของ 
ตลาดประกันภัยการเดินทางภายในสินป� 2559 
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ข�อมูลการเงน 
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ข�อมูลบรษัท 

รายละเอียดที่กรรมการแจ�งเกี่ยวกับส�วนได�เสียในสัญญาใดๆ ที่บรษัทฯทำข้นระหว�างรอบป�บัญชี     

หมายเหตุ : *นายบุญชู อังชัยสุขศิร ได�รับเลือกต้ังให�เป�นกรรมการแทนนายสุภัท ตันสถิติกร ซ่ึงพ�นจากตำแหน�งตามวาระ ตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นประจำป� 2559 
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559 

รายงานการถือหุ�นของคณะกรรมการในบรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายละเอียดที่กรรมการแจ�งเกี่ยวกับการถือหุ�นหรอหุ�นกู�ในบรษัทฯ และบรษัทในเครอ 

รายช่ือกรรมการ 

นายรัฐพล กิติศักด์ิไชยกุล 

นายบุญชู อังชัยสุขศิร* 

นายอิซาโอะ โนโจ 

นายเทวัญ เลียวบุรนทร� 

นายศานิต ร�างน�อย 

นายอลัน จอห�น วลสัน 

นายอรรณพ พรธต ิ

นิติบุคคลที่บรษัทถือหุ�นเกิน 10% : -ไม�มี- 

ชื่อบรษัท 
เลขทะเบียนบรษัท 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ� 

ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 
ทุนเรยกชำระแล�ว 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

-ไม�มี-

: บรษัท เอ็ม เอส ไอ จ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
: 0107555000414 
: 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จ ถนนเพชรบุรตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง 

                        กรุงเทพมหานคร 10310  
                        โทรศัพท� +66 (0) 2788 8888  โทรสาร +66 (0) 2318 8550

 www.msig-thai.com 
: รับประกันวนาศภัย 
: หุ�นสามัญ จำนวน 1,426,662 หุ�น มูลค�ารวม 142,666,200 บาท 
: หุ�นสามัญ จำนวน 1,426,662 หุ�น มูลค�ารวม 142,666,200 บาท 

จำนวนหุ�น 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

จำนวนหุ�น 
ณ 1 มกราคม 2559 เปล่ียนแปลง 

4,067 

6,133 6,133 

4,067 
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