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นำสินสาร



	 ผ่านไปแล้วครึ่งปีกับการแข่งกับตัวเองของเราชาวน�าสิน	 เพื่อให้
ก้าวผ่าน	2,500	ล้านทั้งปีให้ได้	ซึ่งยังคงต้องลุ้นกันต่อครับ	บางอย่าง
ไม่ต้องลุ้นเพราะได้มาแล้วนั่นคือรางวัล	ESG100	ที่ได้รับติดต่อกันถึง	
2	ปีซ้อน	แสดงให้เห็นว่าน�าสินมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม	 และค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	 ตามชื่อของรางวัลและ
หลกัการพจิารณามอบรางวลัของสถาบนัไทยพฒัน์	ทีส่�าคญัน�าสนิเป็น
บรษิทัประกนัภัยแห่งแรกและเป็นเพยีงหนึง่เดยีวของบรษิทัประกนัภยั
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีไ่ด้รบัเกยีรตเิป็นผู้
ครอบครองรางวัลอันภาคภูมิใจนี้ครับ
	 จากความภาคภมูใิจมาสูค่วามน่าชืน่ชมกบักจิกรรมเนชัน่ชวนป่ัน
NATION	BIKE	THAILAND	2016	ทีน่�าสนิเข้าร่วมสนบัสนนุกจิกรรม
นี	้ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนแบ่งปันพ้ืนผิวถนนและ
ระแวดระวังในการขับรถ	เพื่อให้นักปั่นจักรยานได้รับความปลอดภัย
ในการปั่นออกก�าลังกายสร้างเสริมสุขภาพ	 และเพ่ือลดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย	 นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้พี่น้องไทยได้ท่องเที่ยวใน
เทศกาลหรือสถานท่ีส�าคัญกระจายทั่วประเทศทั้งปีในรูปแบบ									
ออกก�าลงักาย	ไปในตวั	ตลอดจนได้ความรูท้างสถานทีศ่ลิปวฒันธรรม
และความสามัคคีไปพร้อมกัน	หาดูภาพกิจกรรมนี้ได้ในเล่ม	แต่หากดู
แล้วโดนใจจนอยากเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว	ขอเชญิแวะชมกจิกรรม
และสมัครเข้าร่วมทาง	www.nationtv.tv/nationbike	ได้เลยครบัท่าน	
และไม่ต้องเป็นห่วงหากประสบอบุตัเิหตรุะหว่างร่วมกจิกรรม		น�าสนิพร้อม
ดูแลบรรเทาความเดือดร้อนเพราะรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลใน
กิจกรรมนี้ครับ
	 ในท่ีสดุเรากผ่็านพ้นปัญหาภยัแล้งมาได้	แม้เป็นช่วงสัน้ๆ	แต่นัน่ถอื
เป็นการเตอืนจากธรรมชาตใิห้พวกเราพงึตระหนกัในความไม่แน่นอน
ของการใช้ชีวิตบนโลกใบน้ี	 พวกเราท่ีเป็นมนุษย์นับว่าโชคดีกว่าสิ่ง
มีชีวิตทั้งหลาย	 เนื่องเพราะเราคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อแจ้งเตือน
ภัยธรรมชาติล่วงหน้า	 แม้เกิดภัยก็มีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือช่วยบรรเทา	
สดุท้ายมนษุย์ยงัคงคดิระบบช่วยเหลือเผ่าพนัธุไ์ม่ให้ล่มสลายจากเหตุ
เภทภยัต่างๆ	ด้วยระบบประกนัภยันัน่เอง	อย่างไรกต็ามยงัคงมกีลุ่มคน
ที่เข้าไม่ถึงระบบการประกันภัย	 ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจหรือด้าน
การศกึษากถ็อืว่าน่าเสยีดาย	เราเรยีกคนกลุม่นีว่้าผูโ้ชคร้ายท่ามกลาง
ความโชคดีนั่นเอง
	 เล่มนี้ยังคงมีการไขรหัสลับของค�าว่า	ACCTIVE	ต่อจากเล่มก่อน	
มาถึงตัว	C	แรกแล้วครับ	ท�าไมค�านี้จึงมี	C	ถึงสองตัวติดกัน	เฉลยเลย
ตรงนีก้ม็าจาก	C	ยกก�าลัง	2	ในสญัลกัษณ์ทีปั่กอยูด้่านหลงัของคอเสือ้
พนักงานนั่นไงครับ	ค่อยๆ	ตามอ่านกันไป	แล้วจะกระจ่างว่าท�าไม
เราต้อง	Active	กันนะครับ
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NationBikeThailand2016

NSI : ค่านิยมองค์กร

 Consistencyบริกำรดีต่อเนื่อง
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    แคมเปญแท็กซี่ซุปเปอร์คุ้ม
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สิทธิ์ในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรถูกละเมิด

NSI : เกร็ดคิดสะกิดใจ

 เชียร์นักกีฬำไทยยังไงให้สนุกและไม่เสียสุขภำพ

  

NSI : ทันกระแส

 พร้อมเพย์ไม่ตกเทรนด์

NSI : อีเว้นท์

 น�ำสินฯร่วมกิจกรรมปั่นพี่เพื่อน้อง

น�ำสินฯคว้ำ2รำงวัลTheBestSurveyorAward2015

NSI : มูฟเม้นท์

 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ออกบูธรับสมัครพนักงำน

มอบสินไหมทดแทนสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

ท�ำบุญสำขำเพื่อควำมเป็นสิริมงคล

สนับสนุนทุนกำรศึกษำม.รำชภัฏมหำสำรคำม

อบรมนำยหน้ำประกันวินำศภัยครั้งที่3

ออกบูธแนะน�ำสินค้ำและบริกำรผู้ประกอบกำรขนส่งแหลมฉบัง

3

ผลิตและจัดท�ำโดย คณะท�ำงำน น�ำสินสำร NSI News Letter บมจ. น�ำสินประกันภัย
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2911-4488, 0-2911-4567 l โทรสำร 02-911-4477 
www.namsengins.co.th  l Email : email@namsengins.co.th   

บรรณาธิการบทความ
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นำาสินประกันภัย มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน

หนึ่งเดียวของบริษัทประกันวินาศภัย 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์     

ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

อันทรงคุณค่า ต่อการพัฒนา

องค์กรและสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รับรางวัล                       เป็นปีที่ 2ESG100

ESG100 Certificate เป็นส่ิงสะท้อนความตั้งใจในการดำาเนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของนำาสินประกันภัย และเป็นมิติใหม่ของการ
เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุน 
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนการได้รับความเช่ือมั่นจาก
นักลงทุนว่า บริษัทหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลมีการดำาเนินงาน และแสดง
ความรบัผิดชอบทีโ่ดดเดน่ทกุมติิ ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้ม สังคม และธรรมา 
ภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี อันจะนำาไปสู่
การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน (Sustainable 
Investment) รวมถงึความมัน่ใจของลูกคา้ผู้ถอืกรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยั
ทุกท่านว่าจะได้รับความคุ้มครองที่มั่นคงและยั่งยืน (Sustainable In-
surance) ตลอดไป

คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท นำาสินประกัน
ภัย จำากัด (มหาชน) รับรางวัล ESG100 Certificate จาก ดร.พิพัฒน์                    
ยอดพฤติการ ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน                 
ในฐานะที่นำาสินประกันภัยเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความ
โดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ          
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 
ด้วยการคัดเลือกจาก 621 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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นำาสินฯ ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Nation Bike Thailand 2016

พัทยา

บมจ.น�ำสินประกันภัย ส่งเสริมสุขภำพและ

สิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Nation 

Bike Thailand 2016 ปี 3 รวมพลังนักปั่น    

สู่ 22 จังหวัดทั่วไทย ด้วยกำรจัดกิจกรรม

ออกบูธบริกำรน�้ำดื่ม บริกำรตรวจสุขภำพ

นักปั่นจักรยำน พร้อมกันนี้ยังได้ให้ควำม

คุ ้มครองอุบัติเหตุระหว่ำงกำรแข่งขันแก่

นกัป่ันจกัรยำนทีส่มคัรเข้ำร่วมกจิกรรมทกุท่ำน

อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชำชนหัน

มำใช้จักรยำน ลดกำรใช้พลังงำน รักษำ

ส่ิงแวดล้อม และแบ่งปันกำรใช้ถนนร่วมกัน

ระหว่ำงจักรยำนและรถยนต์เพื่อช่วยลด

อบุัติเหตุ อกีทั้งเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพด้วย

กำรออกก�ำลงักำย และส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว 

เชิงธรรมชำตด้ิวยรถจกัรยำนผ่ำนจดุท่องเทีย่ว 

ที่ส�ำคัญของจังหวัดต่ำงๆ ทั่วประเทศ ซ่ึง

สอดคล้องกับนโยบำยกิจกรรมเพื่อสังคม

ของบริษทัด้ำนกำรส่งเสริมสนบัสนนุสุขภำพ

ควำมปลอดภยั และด้ำนกำรรักษำส่ิงแวดล้อม

และพัฒนำสังคม

คุณรัตนา เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองผู้อำานวยการ นำาคณะผู้
บรหิารและพนกังาน ร่วมกจิกรรมพิธปีล่อยตวันกัป่ันจกัรยาน 
“PATTAYA Cycling City” Share the Road ที่ศูนย์กีฬา
แห่งชาติ ภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่
22 พ.ค. 59

สาขาเมืองพัทยา และสาขาชลบุรี ร่วมแจกนำ้าดื่ม และเชิญชวนนักปั่นตรวจสุขภาพที่บูธนำาสิน

NSI : ไฮไลท์
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กระบี่

เลย กาญจนบุรี

คุณเลิศสิน อินทรกำาเนิด ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี นำาทีม
ผู้จัดการสาขาและพนักงานสาขาตรัง สาขาภูเก็ต และสาขา
นครศรีธรรมราช ออกบูธบริการตรวจสุขภาพนักปั่นจักรยาน
ทีส่มคัรเข้าร่วมกจิกรรม “ลนัตา ป่ันรกัษ์โลก” ซึง่จดัโดยเนชัน่ 
ทีวีดิจิตอล ช่อง 22 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน ท่ีหาดหลังสอด 
จ.กระบี่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

"ปั่นไปเลย" อีกหนึ่งกิจกรรมที่นำาสินให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุนักปั่นที่
สมคัรร่วมกิจกรรม พร้อมออกบูธแจกนำา้ดืม่ และบริการตรวจสขุภาพฟรี 
โดยมคีณุไสว เพช็รสงักฤษ ผูจั้ดการสาขาอดุรธาน ีนำาทมีสาขาขอนแก่น
และพิษณุโลก จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ติดตำมชมถ่ำยทอดสดกิจกรรมนักปั่นในจังหวัดต่ำงๆ ได้ที่ช่อง Nation 22 ตั้งแต่เวลำ 6.30 - 11.00 น. โดยสำมำรถอัพเดทโปรแกรมกำร      

จัดงำนได้ที่ www.nationtv.tv/nationbike หรือรอชมภำพกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชำวน�ำสินในสำขำต่ำงๆ ได้ที่ น�ำสินสำร ฉบับต่อไปนะคะ

สาขากาญจนบุรี โดยผู้จัดการสาขา คุณบุญชัย ปริญญคุปต์ เป็นตัวแทน
บรษิทัฯ ร่วมพธิเีปิดงาน "ป่ันไป ชม ชมิ ชอ็ป ของด ีเมอืงกาญจน์" พร้อม
นำาทีมพนักงานสาขาเชิญชวนนักปั่นตรวจสุขภาพที่บูธนำาสินฯ เมื่อวันที่ 
30 เมษายนที่ผ่านมา
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Consistency 
C 

ONSISTENCY กำรบริกำรดีต่อเนื่อง หรือกำรมีควำม

สม�ำ่เสมอในกำรให้บริกำร เป็นอีกองค์ประกอบหนึง่ในคณุค่ำ

บทควำม : คุณอภิศันสน์  บัวดิษฐ์

นิยมหลักของเรำชำวน�ำสินยุคใหม่ Ac
2
tive ที่มีควำมส�ำคัญในกำรให้

บริกำร เพรำะเป็นกำรตอกย�้ำภำพลักษณ์และเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือ

มั่นให้กับตัวแบรนด์น�ำสินอย่ำงหลีกเล่ียงมิได้ หากจะยกตัวอย่างให้
เหน็ภาพทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ จะขอเปรียบเทยีบกับร้านอาหารทีเ่ราชอบไปรับ
ประทานกัน ที่เรามักจะพูดถึงหรือแนะนำาให้คนอื่นๆ ไปลองทานดูบ้าง 
แม้จะไม่มีค่าพรีเซ้นต์ร้านให้ก็ตาม.. แฮ่ม.. ซึ่งคนส่วนใหญ่ มักจะชอบ
ไปร้านเดิม นั่นเป็นเพราะ..เจ้าของร้านสวย .. ม่ายช่าย .. หรือไม่มีทาง
เลือก ร้านนี้ดูดีที่สุดแล้ว.. ม่ายช่ายอีกเช่นกัน .. หรือ ร้านนี้มักจะมีแต่
คนหล่อๆ อย่างเราไปทาน .. อันนี้ก็ไม่ว่ากัน รับได้ (ฮา).. แต่เหตุผลที่ไป
จรงิๆ นัน้คอื ความอร่อยของรสชาดอาหาร จงึอยากจะไปทานอกี (โดยมิ
ต้องใส่ยาเสน่ห์ หรอืมนีางกวกัหน้าร้าน แต่อย่างใด..แฮ่ม)  ซึง่ความอร่อย
ต้องคงที่ ไม่ใช่วันนี้อร่อย พรุ่งนี้ ไม่อร่อย เช้าอร่อย บ่ายไม่อร่อย และให้
ผู้ประสงค์จะรับประทานต้องคอยติดตาม..รอลุ้น..กับ อารมณ์แม่ครัว..

บริการดีต่อเนื่อง

สิ่งที่เราท�า สิ่งที่เราปฏิบัติ

ย่อมมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 

NSI : ค่านิยมองค์กร
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ซะยิ่งกว่าลุ ้นหวยลอตเตอรี่อีก ..แฮ่ม.. แต่นอกจาก รสชาติอร่อย
กลมกล่อม หรือมีรสชาติอูมามิแล้ว ยิ่งกว่าน้ันหากร้านใดมีบริการดี  
ตั้งแต่ พนักงานบริกร หรือพนักงานเสริฟที่เอาใจใส่ ต้อนรับยิ้มแย้ม
แจ่มใสเป็นอย่างดีในการรับออร์เดอร์ และจัดเสริฟอาหารได้อย่างถูก
ต้องครบถ้วน ก็ยิ่งทำาให้ลูกค้าต่างหลั่งไหลไปใช้บริการอย่างมากมาย 
จนกลายเป็นแฟนประจำา ขาประจำา จากนั้นขาประจำาเหล่านี้ ก็เริ่มพา
ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือกระทั้งกิ๊ก (อิอิ) เพราะลูกค้าไว้
วางใจและเช่ือมัน่ในสนิค้าและบรกิาร ทีจ่ะรับประกนัถงึความอร่อย (โดย
ไม่ต้องมีตราประทับเชลล์ชวนชิมของหม่อมถนัดศรี..แฮ่ม) ซึ่งนี่คือ การ
ตอกยำ้าภาพลักษณ์ และความยั่งยืนของแบรนด์ (ยอดซุปไก่ .. เอ้ย.ม่าย
ช่าย...) หากร้านใดทำาเพียงฉาบฉวย ก็อาจจะขายได้ครั้งเดียว ครั้งต่อไป
ลูกค้าก็จะขอบาย และจะถูกบอกกล่าวเล่าขานเป็นตำานาน จากคนหนึ่ง
ไปสู่คนอื่นๆ ไม่แนะนำาให้มาทานที่นี่อีก ซึ่งหากไม่ปรับปรุง สุดท้ายร้าน
ดังกล่าวก็คงต้องปิดตัวลง

พนักงาน	ก็คือหัวใจส�าคัญในการบริการที่เสมอต้นเสมอปลาย 
เพราะงานบริการยังต้องขึ้นกับตัวคนผู้ให้บริการเป็นสำาคัญ และเมื่อขึ้น
ชือ่ว่าคน ย่อมมอีารมณ์ความรูสึ้กนกึคิดตามมา จงึมผีลต่อการปฏบิตังิาน 
วันนี้อารมณ์ดีมีสุข ก็บริการดี วันไหนอารมณ์ไม่จอย ก็อาจมีผลต่อการ
ให้บริการได้ ซึ่งอารมณ์คงเป็นเรื่องปกติที่มิอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่เรา
สามารถควบคุมได้ แล้วทำาได้จริงรึ อาจเป็นคำาถามผุดขึ้นในใจ จึงอยาก
จะขอยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดมากขึ้น เพื่อสนับสนุนว่าเราทำาได้จริง ซึ่ง
อาจเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวัน แต่เราอาจจะลืมเลือนไม่สังเกตหรือไม่ได้
นึกถึงกัน  เราอาจจะคุ้นชินกับคำาว่า The show must go on คำานี้มัก
ใช้กับศิลปิน นักร้อง หรือนักแสดงตลก ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นมืออาชีพ
ในการทำางาน และความรับผิดชอบงาน แม้ว่าบางทีก่อนขึ้นเวที จะเจอ
ปัญหาหนกั จนยิม้ไม่ออก หรอืบางคนป่วยเป็นไข้ แต่เมือ่ก้าวขึน้เวที คน
พวกนีเ้ขาจะสลัดปัญหาทกุอย่างท้ิงไว้ข้างหลัง เพราะเขามรู้ีว่าเมือ่ก้าวขึน้
ไป เขามบีทบาททีต้่องแสดงและเอนเตอร์เทน ให้ความสขุสนกุสนานกบั
คนอื่น ซ่ึงเราเองก็ควรเอามาเป็นแบบอย่าง เรียนรู้และฝึกฝนท่ีจะร่วม
ด้วยช่วยกนั เพือ่ยกระดบัการให้บรกิารของเราชาวนำาสนิ ให้มมีาตรฐาน 
และรักษาระดับมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา เมื่อผู้มารับบริการมาใช้บริการ
วันไหน เวลาใด ที่ไหน สาขาไหน จุดไหนก็ตาม เราพนักงานนำาสินก็ยัง
ให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน มิใช่มาวันนี้ตอบอย่างหนึ่ง แต่พรุ่งนี้ตอบอีก
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นคนคนเดียวกันหรือต่างคนก็ตาม 

สำาหรับแนวทางฝึกฝนอาจมีหลายวิธี แต่ในที่นี้ จะขอเสนอแนวทางการ
ควบคุมอารมณ์และการจัดการอารมณ์อย่างง่ายๆ ดังนี้  
1. ให้มีสติอยู่เสมอเพื่อควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงให้คลายลง
2. ใช้คำาพูดแสดงความรู้สึกแทนการกระทำา บางทีการกระทำาจะส่งผล
ให้เกิดความรนุแรงมากกว่า โดยก่อนทีจ่ะพดูหรอืกระทำา ให้คดิก่อนเสมอ
ว่า พูดหรือทำาไปแล้วเป็นประโยชน์หรือทำาให้คนอื่นเดือนร้อนหรือไม่ 
3. ให้ยดืเวลาออกไปก่อนทีจ่ะตดัสนิใจทำาอะไรลงไป เพราะการยดืเวลา
ออกไป ทำาให้เราใจเย็นลง และมีเวลาในการคิดให้รอบคอบมากขึ้น
4. ใช้หลักคิดเชิงบวก โดยการข่มใจ การให้อภัยและมองโลกในแง่ดี 
5. เมื่อมีเรื่องทุกข์ใจหรือเครียด ลองหันมาปรึกษาเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ 
หรือผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพนับถือ (ซึ่งท่านคงไม่คิดตังค์แน่นอน .. 
แฮ่ม) 

สุดท้ายนี้จึงขอฝากไว้ว่า กำรให้บริกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่องนั้นท�ำไม่

ยำก หำกเรำตั้งใจจะท�ำ ฝึกฝนและเรียนรู้ โดยเฉพำะ รู้จักที่จะควบคุม

อำรมณ์ในกำรท�ำงำน เพรำะสิ่งที่เรำท�ำ สิ่งที่เรำปฏิบัติ ย่อมมีผลต่อ

ภำพลักษณ์ขององค์กรน�ำสินของเรำ นั่นเป็นเพรำะเรำทุกคนเปรียบ

เสมือนตัวแทนน�ำสิน หรือแอมบำสเดอร์ Ambrassador และเป็นฟัน

เฟืองที่มีควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ และควำมเชื่อมั่นในกำร

ให้บริกำรของน�ำสิน     

ดงันัน้ เมือ่หนักลับมามองตวัเรา น�าสินประกนัภัย 

การให้บริการดีต่อเนื่องจึงหมายรวมถึง การให้

บริการที่ดีเป็นมาตรฐาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน

และผูรั้บบริการทกุคร้ังได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

เรียบร้อย มคีณุภาพ เท่าเทียม สม�า่เสมอ ไม่เลือก

ปฏิบัติ ท�าให้เกิดความน่าเช่ือถือในคุณภาพของ

งาน และบริการนั่นเอง 

การบริการดีอย่างต่อเนื่อง	ก็คือการบริการที่เสมอต้นเสมอปลาย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้บริการ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และขึ้น
อยู่กับตัวบุคคล แต่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
Satisfaction) ก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า (Customer 
Relationship) รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเหล่านี้กลับมาซื้อสินค้าหรือ
ใช้บรกิารกันอย่างต่อเนือ่ง (Customer Retention) ตลอดจนการสร้าง 
ฐานให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ในระยะยาว และก่อให้เกิดความจงรักภักดี
กบัสนิค้าหรอืบรกิารของเราตลอดไป จึงมคีวามสำาคญัทีเ่รามอิาจละเลย  
และนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ จึงได้เร่งให้ทุกหน่วยงานจัดทำาคู่มือการ
ปฏิบัติงานขึ้นเพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ และยึดถือในการปฏิบัติ
งานให้ไปในแนวทางเดียวกัน มีกรอบมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าลูกค้า
หรือผู้รับบริการรายใด ก็จะต้องได้รับการปฏิบัติท่ีไม่แตกต่างกัน เฉก
เช่นเดียวกับ ร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียง ท้ังสินค้าและบริการอย่าง Star 
Bucks, McDonald’s, KFC และ MK ทุกครั้งที่เข้าไปทานอาหารและ
ใช้บริการในแต่ละสาขา เราจะได้รับบริการที่ไม่แตกต่างกันและมั่นใจได้
ว่าจะไม่เกดิเหตกุารณ์ผดิปกตริะหว่างทานอาหาร หรอืไม่อตุ๊ะ Surprise 
ให้ประหลาดใจ
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เง�อนไขการรับประกัน : อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถอายุไมเกิน 7 ป กรณีอายุเกินมีคาเสียหายสวนแรก 1,000 บาท

แท็กซี่สวนบุคคล   : เบี้ยประกันภัยปตออายุ จะพิจารณาเปนรายคัน

แท็กซี่สหกรณ     : เบี้ยประกันภัยปตออายุ กรณีแจงทำประกันภัยกลุมเบี้ยประกันภัยปตออายุ พิจารณาเปนรายกลุม ไมวารถคันใด

                      จะเกิดอุบัติเหตุหรือไมก็ตาม 

หมายเหตุ : อัตราเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามคำสั่งนายทะเบียน

เอกสารการแจงทำประกันภัย

    1. สำเนาบัตรประชาชน (เจาของรถ)

    2. สำเนาทะเบียนรถ หรือ ใบสั่งซื้อ

300,000 บาท/คน

รายละเอียดความคุมครอง

ความคุมครองเพิ่มเติม

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก

50,000 บาท/คน

50,000 บาท/คน

400,000 บาท/ครั้ง

10,000,000 บาท/ครั้ง
บาดเจ็บ / เสียชีวิต

ทรัพยสินเสียหาย

ผูโดยสาร 6 คน

อุบัติเหตุสวนบุคคล

คารักษาพยาบาล

การประกันตัวผูขับขี่คดีอาญา

(ผูขับขี่ 1 คน)

ประกันภัยประเภท 3 รวม พ.ร.บ.

สำหรับรถยนตแท็กซี่รับจางสาธารณะ

เบี้ยประเภท 3 รวม พ.ร.บ. 9,200.93 บาท

สวนบุคคล สหกรณ

9,500.53 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

50,000 บาท/คน

200,000 บาท/ครั้ง

แท็กซี่ คุมครองทรัพยสินคูกรณี 400,000 บาท

คุมครองอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล

50,000 บาท / คน (7 ที่นั่ง)

ประกันตัวผูขับขี่ 200,000 บาท

ราคาประหยัดสุดๆ

แท็กซี่
สวนบุคคล เบี้ยเริ่มตน

9,2xx.-

สหกรณ เบี้ยเริ่มตน

9,5xx.-

NSI : โปรดักส์อัพเดท
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1. สิทธิทางกายภาพ ที่จับต้อง
ได้ หมายถึงความสูญเสีย หรือเสีย
หาย รวมถึงการบาดเจ็บ หรือเสีย
ชีวิต ซ่ึงในส่วนของทรัพย์สินส่วน
ใหญ่แล้วจะสามารถประเมินความ
เสียหายออกมาเป็นเงินได้ แต่ใน

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น เค้ามีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดเราอย่าง
ตัง้ใจ โดยทีเ่ราไม่รูต้วั หากเราสงัเกต จะรูว่้าผูรู้ร้อบตวัเราพยายามป้องกนั
ไม่กระท�าละเมิดเราหลายวิธีการเช่น

ส่วนของร่างกายหรือชีวิตน้ัน จะไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเงิน 
ดังนั้นในส่วนของร่างกายหรือชีวิต จะเข้าสู่อาญา แต่หากสองฝ่ายตกลง
กันและยอมความกันได้ ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเงิน แต่จะเป็นจ�านวนเงิน
เท่าใดนัน้จะมหีลายองค์ประกอบทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง ซ่ึงจะมองถึงความสูญ
เสยีหรอืความล�าบากทีจ่ะเกดิ หรอือาจเกดิขึน้ในอนาคต รวมถงึความสูญ
เสียโอกาส และอื่นๆ ของผู้เสียหาย หรือผู้บาดเจ็บ 

2. สิทธิทางสิทธิ์ต่างๆ หรือสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงการเรียก
ร้องในสิทธิ์เหล่านี้ จะให้หน่วยงาน
ราชการเป็นผูช้ี้มลูแห่งความผิด หรอื 
สิทธิ์นั้น และหากตกลงกันไม่ได้ ก็
จะต้องน�าความขึ้นสู่ศาล เพื่อให้
ศาลเป็นผู้ตัดสิน

3. สิทธิทางด้านอนามัย รวมถึง
สิทธิทางด้านรายได้ หรือก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด�าเนิน
คดี และน�าคดีขึ้นสู่ศาล ที่ผ่านมา
นัน้ หลายคนจะคดิไม่ออกว่าเราจะ
เรยีกร้องอะไรได้ และรูว่้าเรยีกร้อง
ได้แต่ใช้ค�าชาวบ้าน เรยีกสิทธิต่์างๆ 
ดงักล่าวข้างต้นว่า “ค่าท�าขวญั” ซึง่
หากกล่าวถึงค่าท�าขวัญในศาลนั้น 
ศาลจะพจิารณายกฟ้อง เพราะเป็น
ค�ากล่าวที่ไม่มีที่มาของค่าสินไหม
ทดแทนที่จะเรียกร้อง

ป้ายเตอืนในกรณพีืน้เปียก ป้ายระวงั 
สถานที่ก่อสร้าง ระวังหมาดุ และ
ป้ายต่างๆ มากมาย 

การป้องกันดังกล่าว เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการละเมิด รวมถึง
การป้องกันมิให้เกิดการละเมิด และสามารถยกส่ิงที่กล่าวมานั้นเป็นข้อ
ต่อสู้ในศาลได้

การก�าหนดมาตรฐานเพื่อป้องกัน
การละเมิด เช่นในกาแฟยี่ห้อดัง
ในบ้านเราหลายยี่ห้อ จะก�าหนด
อณุหภูมพิอเหมาะ ตอนเสร์ิฟกาแฟ
ร้อนให้เรา

การแจ้งวธิกีารใช้งานของสินค้าต่างๆ 
เพื่อใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์

การบอกเครือ่งปรงุ หรอืส่วนประกอบ 
ต่างๆ ในสินค้า เพื่อแจ้งเตือนผู้ท่ี
แพ้ในส่วนประกอบนั้นๆ

จากน�าสินสารฉบับท่ีผ่านมา (ฉบับที่ 40) เราได้ท�าความรู้จักกับประมวลกฏหมายแพ่งและ

พาณชิย์มาตรา 420 แล้ว คราวนีเ้รามาดูว่า หากเราถูกละเมิดโดยผู้อื่น เราจะมีสิทธิ์อะไรบ้าง

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 420 โดยมองในมุมง่ายๆ ถอดภาษากฏหมาย

ออก จะถูกแบ่งได้เป็น 4 ส่วน คือ

ทั้งหมดนี้คือสิทธิ์ของเราในการเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทนเมื่อถูกละเมิดจากผู้อื่น

อย่าลืม! ผู้อื่นรอบตัวเราก็ได้รับสิทธิ์นี้เช่นกัน 

ถ้าเราไปเป็นคนท�าละเมิด

สทิธิใ์นการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน

จากการถูกละเมิด 

NSI : สาระดีๆ จากนอน มอเตอร์

บทควำม : คุณสมเกียรติ  อิงค์สกุลสุข   
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ใหสนุก และไมเสียสุขภาพ

นอนดึกไมดีกับสุขภาพอยูแลว ย่ิงถาดูกีฬาดึกๆ ติดตอกันเปนแรมเดือน แถมยังกินจุบกินจิบ ด�มเคร�องด�มแอลกอฮอลเพลินๆ 

ระหวางนั่งชมไปดวย มั่นใจไดเลยวาจะมีสารพัดโรคถามหากันแนๆ

rio
20
16

rio2016

rio
20
16

rio2016

rio
20
16

rio2016

rio
20
16

rio2016

rio
20
16

rio2016

rio
20
16

rio2016

ปนี้เปนปที่คอกีฬาทั้งหลายมีความสุขเปนพิเศษที่ ไดชมไดเชียรทีมที่ช�นชอบกันอยางจุใจ ไมวาจะเปนวอลเลยบอล 

หญิงโอลิมปค 2016 รอบคัดเลือกหรือฟุตบอลยูโร 2016 ท่ีเพ่ิงจบไปหมาดๆ และการแขงขันกีฬาโอลิมปค 2016 ท่ีบราซิล 

ระหวางวันท่ี 5-21 ส.ค. น้ี หลายคนคงจะไมอยากพลาดในการเชียรทัพนักกีฬาไทยในแมทซสำคัญ  ๆท่ีจะตามมาเปนระยะ  ๆ

วันนี้เราจึงนำเกร็ดเล็กๆ นอยๆ มาฝากเพ�อนๆ ใหดูกีฬาไดอยางสนุกและไมเสียสุขภาพ ลองอานกันดูนะคะ

เชียรนักกีฬาไทยยังไง?

ควรทำ ไมควรทำ

งดการพนัน

ไมควรด�มแอลกอฮอล

ไมควรทานอาหารจุบจิบ

ไมควรดูในที่มืด

ควรพักผอนใหได 6-8 ชม.

ควรเคล�อนไหวรางกายบาง

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ทานผลไมที่ใหพลังงานไมมาก

นั่งดูอยางถูกวิธี

เลือกดูเฉพาะคูที่ชอบ

ขอบคุณขอมูลจาก : www.hed.go.th, www.mthai.com, สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

NSI : เกร็ดคิดสะกิดใจ
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ใหสนุก และไมเสียสุขภาพ

นอนดึกไมดีกับสุขภาพอยูแลว ย่ิงถาดูกีฬาดึกๆ ติดตอกันเปนแรมเดือน แถมยังกินจุบกินจิบ ด�มเคร�องด�มแอลกอฮอลเพลินๆ 

ระหวางนั่งชมไปดวย มั่นใจไดเลยวาจะมีสารพัดโรคถามหากันแนๆ

rio
20
16

rio2016

rio
20
16

rio2016

rio
20
16

rio2016

rio
20
16

rio2016

rio
20
16

rio2016

rio
20
16

rio2016

ปนี้เปนปที่คอกีฬาทั้งหลายมีความสุขเปนพิเศษที่ ไดชมไดเชียรทีมที่ช�นชอบกันอยางจุใจ ไมวาจะเปนวอลเลยบอล 

หญิงโอลิมปค 2016 รอบคัดเลือกหรือฟุตบอลยูโร 2016 ท่ีเพ่ิงจบไปหมาดๆ และการแขงขันกีฬาโอลิมปค 2016 ท่ีบราซิล 

ระหวางวันท่ี 5-21 ส.ค. น้ี หลายคนคงจะไมอยากพลาดในการเชียรทัพนักกีฬาไทยในแมทซสำคัญ  ๆท่ีจะตามมาเปนระยะ  ๆ

วันนี้เราจึงนำเกร็ดเล็กๆ นอยๆ มาฝากเพ�อนๆ ใหดูกีฬาไดอยางสนุกและไมเสียสุขภาพ ลองอานกันดูนะคะ

เชียรนักกีฬาไทยยังไง?

ควรทำ ไมควรทำ

งดการพนัน

ไมควรด�มแอลกอฮอล

ไมควรทานอาหารจุบจิบ

ไมควรดูในที่มืด

ควรพักผอนใหได 6-8 ชม.

ควรเคล�อนไหวรางกายบาง

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ทานผลไมที่ใหพลังงานไมมาก

นั่งดูอยางถูกวิธี

เลือกดูเฉพาะคูที่ชอบ

ขอบคุณขอมูลจาก : www.hed.go.th, www.mthai.com, สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

ดียังไง?

Credit : www.it24hrs.com

เสียคาธรรมเนียมถูกลง

ลดขอจำกัดการโอน

ขามเขต / ขามธนาคาร

ไมตองพกเงินสด

มั่นใจได

ปลอดภัย

สมุดบัญชีหรือ

เลขบัญชีเงินฝาก

บัตรประจำตัว

ประชาชน

หมายเลข

โทรศัพทมือถือ

สาขาธนาคาร ตู ATM

Internet Banking Mobile Banking

1 หมายเลข ผูกไดเพียง 1 บัญชี

รับ-โอน สะดวก

รวดเร็วขึ้น

1

2

3

พรอมเพย ไมตกเทรนด

Prompt Pay

$

มุงสู E-Payment

ไมตองจำเลขบัญชี

เอกสารที่ตองใช

ผูกบัญชีอยางไร
ชองทางการสมัคร

4
บัญชี Dบัญชี Cบัญชี Bบัญชี A

บัญชี Bบัญชี A

บัญชี A

บัญชี A

<< บัญชีธนาคาร สามารถผูกกับบัตร 

ประชาชน และเบอรโทรศัพทมือถือได

<< บัญชีธนาคาร ผูกกับบัตรประชาชน และ 

เบอรโทรศัพทมือถือหลายเบอรได สูงสุด 3 

เบอร ตอ 1 บัญชี

Prompt Pay คือ ระบบการชำระเงินรูปแบบใหม หรือท่ีเรียกกันวาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส 

แหงชาติ (เนช่ันแนล อี-เพยเมนต) เพ�อเปล่ียนระบบการชำระเงินท่ีใชเงินสดเปนหลัก สูระบบการชำระเงิน 

แบบอิเล็กทรอนิกส ริเริ่มโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งธนาคารตางๆ ไดเริ่มเปดใหลงทะเบียนผูกบัญช ี

พรอมเพยอยางเปนทางการแลวต้ังแตวันท่ี 15 ก.ค. ท่ีผานมา ท้ังน้ีเพ�อเปนทางเลือกในการชำระเงิน 

ใหกับคนไทย โดยสามารถใชเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพทมือถือ  แทนเลขท่ีบัญชีเงินฝาก 

ธนาคาร ซ่ึงผูรับโอนเงินก็จะตองสมัครบริการน้ีดวย

<< สำหรับคนมีบัญชีเยอะ และเบอรมือถือเยอะ 

ก็สามารถผูกในลักษณะน้ีได 1 เบอร ตอ 1 บัญชี

<< หากมี 2 บัญชี บัญชีหน่ึงผูกกับบัตรประชาชน  

สำหรับใชในกรณคีืนเงินภาษี หรือรับเงินกับ 

สวัสดิการภาครัฐ อีกบัญชีหน่ึงผูกกับเบอร 

โทรศัพทมือถือ ไดสูงสุด 3 เบอร ไวใชสำหรับ 

ทำธุรกรรมทางการเงิน
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ภาพบรรยากาศนักปน

ทองบานไรไปหวยหินดำ

แดนนี่ พิธีกรช�อดัง

ก็มาปนดวย

นำสินประกันภัย  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม “ปนพ่ีเพ่ือนอง” ปนสองนอง ทองบานไร 
จ.อุทัยธานี ไปบานหวยหินดำ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี เพ่ือรณรงค ใหประชาชนหันมา 
ใชจักรยาน สงเสริมสุขภาพ ลดการใชพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม และสนับสนุน 
การทองเที่ยว ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม "งานพี่เพื่อนอง จากผองเพ่ือน 

ชาวประกัน และมวลมิตรธุรกิจเพ่ือสังคม ปท่ี 13" จัดโดยนิตยสารไทยแลนด 
อินชัวรันส รวมกับ อบต.บานไร, อบจ.อุทัยธานี และ สสส. เม่ือวันท่ี    

9 กรกฎาคมที่ผานมา

รวมกิจกรรม

พิธีตีธงปลอยขบวนนักปนจักรยาน

..........

วาที่รอยตรีสุพีรพัฒน จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี

         รวมถายภาพเปนที่ระลึก

NSI : อีเว้นท์



นำาสินประกันภัย คว้า 2 รางวัล

Best Surveyor Award 2015

คุณเลิศชาย ประภาศิริรัตน์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยคุณ
พิริยะ กลับวิหค ผู้จัดการอาวุโส และคุณก�าจร ตั้งวัชรก�าพล ผู้ช่วย       
ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์ ร่วมแสดงความยินดีกับความส�าเร็จของ 2 
พนักงานเซอร์เวย์เยอร์ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทโดยสามารถพิชิต
รางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (ประเภทชมเชย) ประจ�าปี 2558 
ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย และได้รับเกียรติจากคุณวราวรรณ  เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ คปภ.      
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันท่ี 1 เมษายนท่ีผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ 
เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

คุณวราวรรณ  เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
คุณกัมลาศ  กลั่นกลิ่นหอม และคุณธีระพงศ์  เมืองแก้ว (จากซ้ายไปขวาตามล�าดับ) ที่ได้รับรางวัลเซอร์เวย์เยอร์ดีเด่นในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศนักปน

ทองบานไรไปหวยหินดำ

แดนนี่ พิธีกรช�อดัง

ก็มาปนดวย

นำสินประกันภัย  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม “ปนพ่ีเพ่ือนอง” ปนสองนอง ทองบานไร 
จ.อุทัยธานี ไปบานหวยหินดำ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี เพ่ือรณรงค ใหประชาชนหันมา 
ใชจักรยาน สงเสริมสุขภาพ ลดการใชพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม และสนับสนุน 
การทองเที่ยว ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม "งานพี่เพื่อนอง จากผองเพ่ือน 

ชาวประกัน และมวลมิตรธุรกิจเพ่ือสังคม ปท่ี 13" จัดโดยนิตยสารไทยแลนด 
อินชัวรันส รวมกับ อบต.บานไร, อบจ.อุทัยธานี และ สสส. เม่ือวันท่ี    

9 กรกฎาคมที่ผานมา

รวมกิจกรรม

พิธีตีธงปลอยขบวนนักปนจักรยาน

..........

วาที่รอยตรีสุพีรพัฒน จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี

         รวมถายภาพเปนที่ระลึก
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ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) นำาสินประกันภัย มีความ
ห่วงใยเพื่อนพนักงานและผู้บริหาร จึงได้จัดรณรงค์กำาจัดยุงลายภายใน
บ้านและบรษัิท เพื่อ่ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบถงึอันตรายทีเ่กดิจากยงุลาย  
และวิธีดูแลป้องกัน เพื่อสุขภาพอนามัยของที่ดีของชาวนำาสินและคนใน
ครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

ฝ่ายกิจการสาขาได้จัดพิธีทำาบุญ ณ สำานักงานสาขาต่างๆ  ทั่วประเทศ 
ประจำาปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบของการเปิด
สำานักงานสาขา
 ทำาบุญสาขาเชียงใหม่  วันที่ 18  มีนาคม 2559
 ทำาบุญสาขาสระบุรี  วันที่ 25  มีนาคม 2559
 ทำาบุญสาขาชุมพร  วันที่ 18  มิถุนายน 2559
 ทำาบุญสาขาระยอง วันที่ 18  มิถุนายน 2559

ฝ่ายกิจการพนักงาน ออกบูธรับสมัครงาน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้า
ร่วมงานกบันำาสินประกนัภัย ทีห้่างสรรพสินค้าเซ็นทรลั ช้ัน 5 จ. ขอนแก่น  
และ ทีค่ณะวิทยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) โดยมคีณุธนติ  เชญิรุง่โรจน์  ผู้จดัการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ร่วมแนะนำาบริษัท พร้อมให้ข้อมูลและบอกเล่าประการณ์การทำางาน
ต่างๆ แก่น้องๆ นักศึกษาที่สนใจในตำาแหน่ง Programmer ด้วย
บรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

ม.เกษตรศาสตร์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ.ขอนแก่น

สาขาสระบุรี สาขาเชียงใหม่

สาขาชุมพร สาขาระยอง

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ออกบูธรับสมัครพนักงำน ที่ม.เกษตรศำสตร์

และ จ.ขอนแก่น

ท�ำบุญสำขำเพื่อควำมเป็นสิริมงคล

นำาสินประกันภัย โดยฝ่ายกิจการตลาด มอบสินไหมทดแทนจำานวน 
523,431.85 บาท ให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จาก
กรมธรรม์ประกนัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ โดยมคีณุทะนนัชยั มสีขุ หวัหน้า
กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำารุง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารนิด้าสัมพันธ์ ชั้น 1 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

มอบสินไหมทดแทน

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

NSI : มูฟเม้นท์
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น�ำสินฯ ออกบูธแนะน�ำสินค้ำและบริกำรผู้ประกอบกำรขนส่งแหลมฉบังชลบุรี

คุณกันต์ภัสสรณ์  คุณเศรษฐ์ รักษาการผู้จัดการสาขามุกดาหาร มอบเงินให้กับกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา และกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จำานวน 974,580 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธ์ แดงหยง ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับมอบ

นำาสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น 
นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2559 ณ ห้องประชุม         
โรงแรมอลิซาเบธ (ประดิพัทธ์) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559

นำาสินประกันภัย จัดกิจกรรมสรงนำ้าพระและรดนำ้าขอพรผู้บริหาร เนื่อง
ในเทศกาลสงกรานต์ 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

นำาสินประกันภัย ร่วมออกบูธแนะนำาสินค้าในงาน "LAEM CHABANG LOGISTIC FAIR 2016" และการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 ของส มา
คมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานเปิดงาน พลตำารวจตรี สมชาย เกาสำาราญ ผู้
บังคับการตำารวจทางหลวง เข้าเยี่ยมชมบูธนำาสิน โดยมีคุณสุโรจน์ เรืองฤทธิ์ชาญกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด พร้อมทีมงานฝ่ายกิจการตลาดและ
ฝ่ายกิจการสาขา ให้การต้อนรับ

สนับสนุนทุนกำรศึกษำ ม.รำชภัฎมหำสำรคำม

อบรมนำยหน้ำประกันวินำศภัย ครั้งที่ 3 สืบสำนประเพณีสงกรำนต์
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