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น�ำสินประกันภัย คว้ำ 3 รำงวัลแห่งปี
PRIME MINISTER'S INSURANCE AWARDS 2014    

   รางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นครบวงจร ปี 2556

SET AWARDS 2014

   รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น

   รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลด�าเนินงานดีเด่น



 น�ำสินสำรฉบับนี้มีเรื่องที่น่ำยินดีแจ้งให้สมำชิกผู้ติดตำมอย่ำงต่อเนื่องได้รับทรำบสำมเร่ือง นอกจำกสำระปกติที่
เป็นกำรน�ำเสนอผลติภัณฑ์กรมธรรม์ ทีฝ่่ำยกิจกำรตลำดร่วมกบัฝ่ำยรบัประกนัภูมใิจสรรสร้ำงออกมำเพือ่เอำใจทัง้ลกูค้ำผู้เอำ
ประกัน และนำยหน้ำตัวแทน 

 เรือ่งแรกเป็นควำมน่ำภมิูใจของพวกเรำชำวน�ำสิน ที่
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ประกำศมอบรำงวัล “บริษัทประกัน
วินำศภัยที่มีกำรพัฒนำดีเด่น ประจ�ำปี2556” ให้กับ บริษัท 
น�ำสินประกันภัย จ�ำกัด(มหำชน) รำงวัลดังกล่ำวคปภ.มี
เจตจ�ำนงเพือ่ส่งเสริมบทบำทของอตุสำหกรรมประกนัภยัให้
เป็นที่เชื่อถือศรัทธำและเป็นที่ยอมรับของประชำชน

 เรื่องที่สองย่ิงน่ำภูมิใจไม่แพ้กัน เป็นรำงวัล SET 
Awards 2014 ที่จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกบัวำรสำรกำรเงนิกำรธนำคำร ปีนีน้�ำสินได้รบัเกียรตถึิง
สองรำงวัลได้แก่ รำงวัลผู้บรหิำรสูงสุดดีเด่น และรำงวลับรษิทั
จดทะเบียนด้ำนผลกำรด�ำเนนิงำนดเีด่น โดยตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นกำรประกำศเกียรตคิณุ 
และเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่ดีเด่นด้ำนต่ำงๆ จำกผลกำร
ด�ำเนินงำนปี 2556

 ท่ำนผู้อ�ำนวยกำรสมบุญได้กล่ำวไว้ว่ำรำงวัลเหล่ำนี้เป็นของชำวน�ำสินทุกท่ำน เพรำะเกิดจำกควำมร่วมมือที่ดีอย่ำง
จริงจังของชำวน�ำสิน ค�ำว่ำชำวน�ำสินไม่ใช่เฉพำะพนักงำนหรือผู้บริหำร แต่ยังรวมถึงผู้มีอุปกำระคุณตั้งแต่ลูกค้ำทั้งประเภท
แฟนพันธุ์แท้ และกลุ่มที่เพิ่งให้โอกำสเรำรับประกันภัยด้วยควำมไว้วำงใจว่ำเรำมีควำมมั่นคงในสัญญำ นำยหน้ำตัวแทนและ
สถำบันกำรเงนิทีมี่สมัพนัธภำพแนบแน่นดจุญำติมิตรเลอืกใช้บรกิำรทีซ่ื่อตรงของเรำ ตลอดจนอูซ่่อมรถร้ำนอะไหล่ร้ำนกระจก
ที่มีสัญญำบริกำรลูกค้ำของน�ำสินแบบตรงไปตรงมำ สร้ำงควำมพึงพอใจในผลงำนซ่อมทั้งเวลำและคุณภำพงำน อย่ำงน้อย
รำงวัลดังกล่ำวนอกจำกจะสะท้อนผลแห่งควำมบำกบั่นร่วมมือร่วมใจกันแล้ว ยังถือเป็นสิ่งตอบแทนด้ำนจิตใจที่พวกเรำมี
ควำมรู้สึกที่ดีต่อกันในกำรขับเคลื่อนธุรกิจอย่ำงประสำนประโยชน์ร่วมทุกกลุ่มที่เกี่ยวโยงเป็นสำยสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
(ecosystem)เดียวกัน

 เรื่องสุดท้ำย เดือนธันวำคม 2557 น�ำสินจะเปิดสำขำเพิ่มอีกสองแห่งคือสำขำภูเก็ต และสำขำเชียงรำย เพื่อรองรับ 
AEC และมีแนวโน้มว่ำจะเปิดเลำะตะเข็บชำยแดนอีกหลำยแห่งในปีหน้ำ ลูกค้ำจะได้สบำยใจเมื่อยำนพำหนะของท่ำนเกิด
อุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำงไปท่องเที่ยวหรือท�ำธุรกิจรับส่งสินค้ำในอำเซี่ยน

 ท้ำยน้ีขอฝำกควำมห่วงใยมำยงัท่ำนผูอ่้ำน เนือ่งจำกเป็นฤดหูนำวทีเ่หมำะแก่กำรท่องเทีย่ว ขอท่ำนรกัษำสุขภำพจำก
อำกำศที่เปลี่ยนแปลงและจำกกำรเดินทำง หำกป้องกันเต็มที่แล้วยังมิวำยจะต้องเจ็บไข้ได้เหตุ ในฐำนะคนวงกำรประกันภัย
ขอแนะน�ำให้ซื้อกรมธรรม์คุ้มครองที่เหมำะกับท่ำนไว้บ้ำง เช่น สุขภำพ(health) ท่องเที่ยว(TA) ที่นอกเหนือจำกกรมธรรม์
หลักที่ท่ำนมีไว้แล้ว

ผลิตและจัดท�ำโดย คณะท�ำงำน น�ำสินสำร NSI News Letter บมจ. น�ำสินประกันภัย
767 ถนนกรุงเทพ-นนท์บุรี แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2911-4488, 0-2911-4567
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แผนประกันภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว
(คุ้มครองตัวผู้เอำประกันภัย คู่สมรส บุตร)  หน่วย : บำท

คุณสมบัติของผู้เอำประกันภัย
 ท�ำงำนในส�ำนักงำน ห้ำงร้ำน รับรำชกำร หรือหน่วยงำนรัฐ  วิสำหกิจ ธนำคำร  แม่บ้ำน เจ้ำของกิจกำร ช่ำงเขียนแบบ เขียนภำพ แพทย์ เภสัชกร พยำบำล ครู 
ตัวแทนประกันภัย  นักวิชำกำร  ช่ำงเจียรนัยเพชรพลอย พ่อครัว ช่ำงภำพ เกษตรกร ผู้สื่อข่ำว  พนักงำนขำย วิศวกรประจ�ำส�ำนักงำน เป็นต้น
 ผู้เอำประกันภัยและคู่สมรสอำยุระหว่ำง 18-55 ปี บุตรอำยุระหว่ำง 1-21 ปี

*หมำยเหตุ โปรโมชั่นนี้ไม่มีค่ำคอมมิชชั่น

เบี้ยประกันภัยรำยปีต่อครอบครัว

บุตร (เพิ่ม)

ควำมคุ้มครอง
แผน 1

ผู้เอำประกัน

200,000

1,460

398

100,000

1,466

400

100,000

20,000

200,000

500,000

2,760

660

250,000

2,772

663

250,000

50,000

500,000

1. กำรเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ สำยตำ 
หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง (อบ.1)

2. กำรถูกฆำตกรรมลอบท�ำร้ำย

3. กำรขับข่ีหรอืโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 

4.  ค่ำรักษำพยำบำลต่ออุบัติเหตุ / ครั้ง

5. อุบัติเหตุเสียชีวิตจำกสำธำรณะภัย

เบี้ยประกันภัยสุทธิ

เบี้ยประกันภัยรวม

เบี้ยประกันภัยสุทธิ

เบี้ยประกันภัยรวม

ผู้เอำประกันคู่สมรส

100,000

50,000

50,000

10,000

100,000

200,000

100,000

100,000

20,000

200,000

คู่สมรสบุตร 1 คน

100,000

50,000

999

279

50,000

10,000

100,000

200,000

100,000

1,899

489

100,000

20,000

200,000

บุตร 1 คน

แผน 2

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่

เบ้ียรวมแผน 1

บุตรเพิ่ม 279.-

บุตรเพิ่ม 489.-

* ตัง้แต่ ธ.ค. 57 - ม.ค. 58

เบี้ยรวมแผน 2

999.-

1,899.-



ประชำสัมพันธ์

น�ำสินประกันภัยคว้ำรำงวัล

บริษัทประกันภัยดีเด่นครบวงจร ปี 2556

ม.ร.ว. ปรดียิำธร เทวกลุ รองนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ ให้เกยีรตมิอบ
รำงวลัอนัทรงเกยีรตแิก่ คณุสมบญุ ฟศูรบีญุ กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร 
บริษัท น�ำสินประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ในโอกำสที่บริษัทได้รับ         
คดัเลอืกจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบ
ธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) ให้ได้รับรำงวลับรษิทัประกนัวนิำศภัยทีม่กีำร
พฒันำดเีด่น ประจ�ำปี 2556 ในพธิมีอบรำงวลัประกนัภยัดเีด่นครบ
วงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจ�ำปี 2557            
ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำตสิริกิติิ ์ ทัง้นี ้ รำงวลัดงักล่ำวถอืเป็นเครือ่ง
ยนืยนัถงึกำรด�ำเนินธรุกจิทีพ่ฒันำก้ำวหน้ำอย่ำงมปีระสทิธิภำพ มคีวำม
มัน่คงทำงกำรเงิน ปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี มคีวำม
สำมำรถด�ำรงเงนิกองทนุครบถ้วนตำมกฎหมำย และโปร่งใส ค�ำนงึถึง
ประโยชน์ของลูกค้ำด้วยบรกิำรทีดี่เพือ่ควำมพึงพอใจสงูสดุของลูกค้ำ

ข่ำวจำกหนงัสือพมิพ์ โพสต์ทเูดย์ ฉบับที ่4300
วนัเสำร์ที ่15 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557



" เคำรพกฎ ลดอบัุตภิยั
รกัษำวนิยั ใส่ใจเพือ่นร่วมทำง "

นำยรอซอืล ี ดอเล๊ำะ ฝ่ำยสนิไหมทดแทน

" เสริมสร้ำงควำมปลอดภยั
ใส่ใจกฎจรำจร ช่วยลดทอนอุบติัเหตุ "
นำงสำวสวุษิำ  อดุมรกัษ์ ฝ่ำยจดักำรส�ำนกังำน

ผลกำรประกวดค�ำขวัญ

"ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยประกันภัยห่วงใยคุณ"

ข่ำวสำรและกิจกรรม

น�ำสินประกันภัย โดยคุณเลิศชำย ประภำศิริรัตน์ รองกรรมกำรผู้
อ�ำนวยกำร และคณุอำชว์ ฟูศรบีญุ หัวหน้ำแผนกตรวจสอบและพฒันำ 
ลงนำมบนัทกึข้อตกลงกับ คุณเกษยีร วฒันเชำวน์พิสทุธิ ์นำยกสมำคม
ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน ใน "โครงกำรประกัน
ภยัอบุตัเิหตเุดนิทำงส�ำหรบัธรุกจิน�ำเทีย่ว และมคัคเุทศก์ " ณ สมำคม
ผูป้ระกอบกำรธรุกจิท่องเทีย่วสมัพนัธ์ไทย-จีน เมือ่วนัที ่8 ก.ค. 57

น�ำสินประกนัภัย โดยคณุสมบญุ ฟศูรบีญุ กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร และ
ฝ่ำยกิจกำรตลำด เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรจับรำงวัล "โครงกำร ธกส. 
เซอร์วสิ" ซึง่มีลกูค้ำของธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
(ธกส.) ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล จ�ำนวน 44 รำย ทีบ่รษิทัฯ 
สนบัสนุนกรมธรรม์ประกนัภยักำรเดนิทำง ทนุประกนัภยั 100,000 
บำท ณ ส�ำนกังำนใหญ่ ธกส. เมือ่วนัที ่30 ม.ิย. 57

ในโครงกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และโครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยทำงถนนในองค์กำรของภำค
อุตสำหกรรมประกนัภัย 

* จดัโดย คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

" ปฏิบตัติำมกฎ ช่วยลดอบัุตภิยั
ร่วมมือร่วมใจ ปลอดภยัทัง้องค์กร "
นำยฐิตพิล  สดีำกดุ ฝ่ำยกิจกำรตลำด



น�ำสินประกันภัย โดยคุณเลิศชำย ประภำศิริรัตน์ รองกรรมกำร           
ผูอ้�ำนวยกำร มอบกระเช้ำดอกไม้แสดงควำมยนิดี พร้อมแนะน�ำธรุกจิ
บริษัทแก่ ดร.ประภำ เหตระกูล ศรีนวลนัด ประธำนที่ปรึกษำ บจก. 
ดเีอน็ บรอดคำสท์ และบรรณำธกิำรบรหิำร น.ส.พ.เดลนิวิส์ ในโอกำส
เปิดตัวสถำนีข่ำวดิจิตอลทีวี “นิวทีวี” โดยมีคณะผู้บริหำรสถำนี และ
คุณสัตตกมล  วรกุล บรรณำธิกำรข่ำว ร่วมถ่ำยภำพ ณ รอยัล พำรำ
กอน ฮอลล์ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 57

น�ำสินประกันภัย โดยคุณภำรดำ เจียกุลธร ผู้จัดกำรสำขำ อ.เมือง 
จ.ชมุพร มอบเสือ้สะท้อนแสงให้เจ้ำหน ้ำที่ต�ำรวจสำยตรวจและ
จรำจร สภ. เมอืงชมุพร โดยท่ำน ผกก. ภำนเุดช  ณ พทัลงุ เป็นผูร้บัมอบ 
ณ  สถำนตี�ำรวจภูธรเมอืงชมุพร จ.ชมุพร เมือ่วันที ่26 ส.ค. 57

น�ำสินประกันภัย  โดยคุณเลิศชำย  ประภำศิริรัตน์  รองกรรมกำร
ผู้อ�ำนวยกำร มอบสินไหมทดแทนกำรสูญเสียอวัยวะจำกกรมธรรม์
ประกันภยัอบัุตเิหตสุ่วนบุคคล ให้แก่คุณปัญญำ ษะกะมำตร ผูเ้อำประกนั
จำกอบุตัเิหตรุถจักรยำนยนต์จนเป็นเหตใุห้ทพุพลภำพทำงสำยตำ โดยมี
คณุเฉลิมเกยีรต ิ วรวฒุพิทุธพงศ์ รองผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัชยันำท และ
คณุวรำภรณ์ แกล้วเกษตรกรณ์   ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำน คปภ.จังหวัดชยันำท 
ร่วมเป็นพยำน ณ ศำลำกลำงจงัหวดัชยันำท เมือ่วนัที ่19 ก.ย. 57

น�ำสินประกนัภยั โดยฝ่ำยกจิกำรตลำดเป็นตวัแทนร่วมงำนโครงกำร "พี่
เพื่อน้อง จำกผองเพื่อนชำวประกัน และมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม        
ครัง้ที ่ 11" ทัง้น้ีได้มกีำรร่วมกจิกรรม และบรจิำคอปุกรณ์เครือ่งเขยีน 
อปุกรณ์กฬีำ และน�ำ้ดืม่ของทำงบรษิทัฯ เมือ่วนัท่ี 19 ก.ค. 57 ณ โรงเรยีน
บ้ำนหนองห้ำง อ.หนองหญ้ำไซ จ.สพุรรณบรุี

น�ำสินประกนัภยั ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิดค่ำยเรยีนรู ้ "โรงเรยีนธนำคำร 
สำนฝันนักกำรเงินวัยเยำว์" ปีท่ี 3 และมอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน 
50,000 บำท ณ เดอะไพน์ รสีอร์ท อ. สำมโคก จ.ปทุมธำน ีเมือ่วนัที่ 
27 ส.ค. 57

น�ำสินประกันภัย โดยคณุวรวจัน์ เจริญชยัพงศ์ ผู้จัดกำรฝ่ำยสินไหม
ทดแทน มอบเงินจ�ำนวน 15,000 บำท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ 
โครงกำรกำรแข่งฟุตบอลเยำวชน 7 คน ซึ่งมีตัวแทนจำกสถำนี
ต�ำรวจนครบำลเตำปนู มำรบัมอบ เมือ่วนัที ่20 ม.ิย. 57

ข่ำวสำรและกิจกรรม


