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"มั่นคงในสัญญา ซ�อตรงในบริการ"

บนเสนทางแหงการสรางสรรคนวัตกรรม

เพ�อหลักประกันที่มั่นคงของสังคม

ดวยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยยึดปณิธาน

กาวไปดวยกันอยางมั่นคงสูปที่...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 ประจ�ำเดือน เมษำยน - มิถุนำยน 2558



 น�ำสินก้ำวย่ำงสู่ปีที่68 แล้วครับ จากสุภาษิตจีน  "ปลาเป็น 
ย่อมว่ายทวนกระแสน�้า" สะท้อนว่าห้วงเวลาท่ีผ่านมาน�าสินได้ก้าวผ่าน
อปุสรรคปัญหานานปัการ อยูร่อดปลอดภยัมาสดูลมหายใจร่วมกบัสงัคม
ในวันนี้ได้อย่างภาคภูมิใจ ต่ออีกหนึ่งบท  "ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลา
พสิจูน์คน" กน่็าจะใช้ได้ดกีบัพวกเราชาวน�าสนิ นับเนื่องต่อแต่นี้พวกเรา
ทุกคนก็ยังคงต้องทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าที่การงานอย่างต่อเนือ่งและเข้ม
ข้นขึ้นกว่าเดิมตราบที่กระแสน�า้ทางธุรกิจยังไหลเชี่ยวกรากอยู่    
 ปลาว่ายทวนกระแสน�้าเปรียบได้กับนโยบายน�าสินปี 58 ที่ตั้ งเป้า
ยอดขายท้าทายตัวเอง ปลามุ่งหมายอาหารและออกซิเจนจากกระแส
น�้าเชี่ยวเพื่อเป็นพลังงานสะสมในการว่ายไปหาจุดหมาย คือต้นน�้าอัน
อุดมและปลอดภัยเพื่อวางไข่แพร่พันธุ์ นั่นหมายถึงความยั่งยืนในสาย
พันธุ์ปลา น�าสินเองก็เฉกเช่นนั้น ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน และบริการ
ต่างๆก็เพื่อให้ลูกค้า นายหน้า ตัวแทน ร้านอะไหล่ กระจก อู่ คู่ค้า รู้สึก
มัน่ใจและประทบัใจทีม่าใช้บรกิารของเรา ปากต่อปาก องค์กรต่อองค์กร 
เล่าขานบริการที่ดีต่อกันไป นั่นแหละความยั่งยืนของธุรกิจ
 การเปิดสาขาบริการตามแนวตะเข็บชายแดน ในปีนี้น่าจะเปิดอีก           
4 สาขา ล่าสุด 22 พ.ค.นี้หมาดๆ กับการเปิดสาขาเชียงราย และที่จ่อคิว
อยูข่ณะนีก้ม็ ีนครพนม มกุดาหาร ตาก และจงัหวดัแถบชายแดนกมัพชูา 
การพัฒนาบริการเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการติดต่อท�าประกัน
ภัยและรับบริการสินไหม ได้ปรับปรุงน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างต่อ
เนื่อง อีกทั้งการก�าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณภาพบริการ เพื่อ
หล่อหลอมพนักงานทุกคนให้เป็นนักบริการที่ดี ขอเน้นย�้าพวกเราชาว
น�าสินน�าอัตลักษณ์ 7 ด้าน มาถือปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรนะครับ หาอ่าน
รายละเอียดต่อได้จากประกาศเรื่องนี้ในอินทราเน็ตของน�าสินครับผม
 เครือ่งพิสจูน์ความสามารถและความพยายามทีพ่วกเรากระท�ากนัใน
อดีตตามกฎแห่งกรรม ท�าดีย่อมได้ดี จากรางวัลต่างๆ ที่เคยกล่าวถึงใน
ฉบบัก่อนๆ กย็งัมรีางวลัเพิม่เตมิทีอ่ยากเล่าสูก่นัฟังได้แก่ รางวลัพนกังาน
ส�ารวจอุบัติเหตุดีเด่นปี 57 ได้มา 3 รางวัลจากสมาคมประกันวินาศภัย
ไทย และรางวลับรษิทัโดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิด้านสิง่แวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาลหรือ ESG100 Certificate (Environmental,Social 
and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ที่คัดจากบริษัทจดทะเบียน 
567 บรษิทั ได้รับรางวัล 100 บรษิทั ซ่ึงน�าสนิเป็นหนึง่ในจ�านวน 100 นัน้
 ส�าหรับนายหน้าตัวแทน ต้นปีหน้าให้รางวัลกับตัวเองด้วยการร่วม
เดนิทางท่องเทีย่วญีปุ่น่หรือยโุรปแล้วแต่ความชืน่ชอบของแต่ละท่าน เพยีง
บรรลตุามกตกิาง่ายๆ หากสนใจดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ในฉบบันี ้แล้วเจอกนั
ที่ยุโรปนะครับ บ๊ายบาย
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      คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผูอำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) พรอมดวยคณะผูบริหาร พนักงาน 

ตัวแทนนายหนา และแขกผูมีเกียรติ รวมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ เพ�อความเปนสิริมงคลในวันคลายวันกอต้ังบริษัทฯ 

และกาวเขาสูปท่ี 68 ของการใหบริการสรางหลักประกันใหสังคมไทยมาดวยความม่ันคง ซ�อสัตย และเปนธรรม โดยยึดหลักปณิธาน 

"ม่ันคงในสัญญา ซ�อตรงในบริการ" เม�อวันท่ี 25 มีนาคมท่ีผานมา

นำสินประกันภัย

กาวสูปที่ 68 อยางมั่นคง

NSI : ไฮไลท์



   บรษิทั น�าสนิประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) เดินหน้าขยายสาขาอย่าง
ต่อเน่ือง หลงัจากเปิดสาขาภเูก็ตเมือ่ปลายปีทีผ่่านมา ล่าสดุเม่ือวนัที ่ 22 
พฤษภาคม 2558 ได้จัดพิธเีปิดส�านกังานสาขาแห่งใหม่ สาขาเชยีงราย 
เป็นสาขาล�าดับที่ 26 ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ                  
การค้า การลงทนุ และการคมนาคมขนส่งของจงัหวัดทีก่�าลงัจะเกดิข้ึนใน
ระยะเวลาอนัใกล้ โดยเฉพาะการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรอื 
AEC ในปลายปีนี ้โดยคาดว่ารายได้เบีย้ประกนัภยัของสาขาเชยีงรายจนถงึ
สิน้ปีน้ีประมาณ 20 ล้านบาท
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น�าสินเปิดสาขาเชียงราย

หนึ่งในยุทธศำสตร์รับ AEC



  นายพฒันศกัดิ ์มงคลปัญญา ผูอ้�านวยการภาคอาวโุส ส�านักงาน คปภ. 
ภาค 1 เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดส�านักงานสาขาร่วมกับ นาย
สมบญุ ฟศูรบีญุ กรรมการผูอ้�านวยการ และนางจนัทมิา มโีส ผูอ้�านวย
การ ส�านกังาน คปภ.จงัหวดัเชยีงราย โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูง นายวฑิรูย์  
พฒันรัชต์  กรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายเลศิชาย ประภาศริิรตัน์  รอง
กรรมการผูอ้�านวยการ  ตัวแทนนายหน้า และแขกผูม้เีกียรต ิเข้าร่วมแสดง
ความยนิดี

    และในโอกาสเดียวกนันี ้นายสมบุญ ฟศูรีบญุ กรรมการผูอ้�านวยการ 
บมจ.น�าสนิประกนัภยั ได้มอบเสือ้จราจรสะท้อนแสงให้แก่ พ.ต.ท.สริาวชิญ์ 
พุม่พวง สารวตัรจราจร สถานตี�ารวจ ภธูรเมอืงเชยีงราย จ�านวน 99 ตวั เพือ่
แจกจ่ายให้กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรในเขตพืน้ที ่ใช้สวมป้องกันอบุติัเหตใุน
ขณะปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่ถอืเป็นอกีหนึง่กิจกรรมเพือ่สงัคมหรอื CSR ของบรษิทั
ทีใ่ห้ความส�าคญัด้านความปลอดภยัของเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรทัว่ประเทศ
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 เผลอประเด๋ียวเดยีวก็จะครึง่ปีแล้ว วนัเวลาน้ันยังคงเดนิหน้าต่อไปไม่เคยหยุดนิง่ แล้วท�าไม 
เราจะยังคดิ ยดึตดิกับสิง่เดมิ แล้วยงัคงท�าเหมอืนเดมิอยูล่่ะ? เราได้เรียนรูอ้ะไรในส่ิงทีผ่่านมา 
เพือ่จะแก้ไข พฒันา และเปลีย่นตัวเองให้ดข้ึีน ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นความคดิ เปล่ียนการ 
กระท�า ซึง่จะช่วยเพิม่คณุค่าและความสุขให้กบัตวัเรา  
 เพราะในขณะทีว่นัเวลาเดนิเรือ่ยไปนัน้ ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านวตัถแุละเทคโนโลยโีดย
เฉพาะด้านการสือ่สารกเ็กิดขึน้อย่างต่อเนือ่งและรวดเรว็ ท�าให้สังคมโลกมีการเปลีย่นแปลงอย่าง
มากมายและมผีลกระทบกบัเราอย่างหลีกเล่ียงมไิด้ จนเรายากทีจ่ะปฏเิสธในส่ิงอ�านวยความสะดวก
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทีท่�าให้เราจะใช้ชวีติได้ง่ายขึน้ในสงัคมยคุไฮเทคหรอืโซเชยีลเนต็เวร์ิค แต่ท่ีส�าคัญคอื
การต้องเรยีนรู้ในการปรับตวั และปรับเปลีย่นสไตล์การใช้ขวีติให้เหมาะสม สอดคล้องกับสงัคมที่
เปลีย่นแปลงไปเช่นกนั  

 ในเมือ่ การเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตวัเราทกุวนั แล้วท�าไมเราถงึไม่ค่อยชอบหรอื
ไม่ยอมเปลีย่น?  
 น่ันเพราะเรารู้สึก คุ้นเคยกับสถานการณ์หรือส่ิงท่ีพบเจอเป็นประจ�า ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน หรือแม้แต่ลักษณะงานที่คุณท�าเป็นปกติประจ�าวัน เราจึงกลัวที่จะ
เปลีย่นแปลง และความคดิเช่นนี ้ จะปิดกัน้หรอืเป็นอุปสรรคให้เราไม่แสวงหาหนทางท่ีจะเรยีนรู้  
และเพิม่พนูประสบการณ์ใหม่ๆ เลย และไม่กล้าใช้ความสามารถทีม่อียูใ่นตวัเราอย่างเตม็ท่ี จงึ
อย่าลังเลทีจ่ะเปิดตวัเอง...ปรับเปลีย่นสูส่ิ่งทีด่กีว่า

 Change    =     Decision    +     Action  

 พวกเราชาวน�าสนิ อย่ารอช้า มาเปิดฟ้า พลกิสิง่ทีเ่ข้ามา เปลีย่นให้เป็นโอกาส เพือ่การ
เรยีนรูแ้ละพัฒนา ซึง่จะช่วยเพิม่ความใหม่สดและความสขุให้กบัชวิีตกนั การปรับเปลีย่น 
เริม่ง่ายๆ จากใจของเรา ด้วยการตัดสนิใจอย่างแน่วแน่และตัง้ใจ (Decision) ด้วยการสร้าง
ข้อตกลงกบัตวัเราเองก่อนว่าเราจะต้องกล้าและพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลงสิง่ใหม่ ๆ  โดยลอง
พดูกับตวัเองในทางบวกทกุวนั เช่น “ฉนัชอบความท้าทายของชวีติ” หรอื “ฉนัต้องกล้า
ทีจ่ะเปลีย่นแปลง” หรือ “การเปลีย่นแปลงท�าให้ชีวติฉนัดขีึน้” หรอื “ฉนัอยากมรีาย
ได้ให้มากขึน้ ฉนัจงึต้องกล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลง” เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นแนวทางทีจ่ะช่วยเสรมิ
สร้างให้เรามีก�าลงัใจและเป็นพลงัผลกัดนัให้เราไม่กลัวการเปล่ียนแปลง พร้อมจะเดนิหน้า
ปรับเปลี่ยนอย่างมีเป้าหมาย  แต่คิดตัดสินใจอย่างเดียวจะไม่มีพลังพอหากขาดซึ่งการ 
กระท�า  ดงันัน้ต้อง กระท�าอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง (Action) เราต้องแสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนว่าเราไม่กลวัการเปลีย่นแปลงในเรือ่งน้ันๆ เช่น หากได้รบัมอบหมายงานใหม่ๆ เรา
กต้็องแสดงพฤตกิรรมให้หวัหน้ารบัรู้ว่าเราพร้อมทีจ่ะรบัต�าแหน่งงานใหม่ ซึง่อาจจะพดูกบั
หวัหน้างาน “สบายมากครบั ผม/ดฉินัท�าได้ และพร้อมเสมอท่ีจะรบังานใหม่นี”้ และ
กระท�าอย่างจริงจงั ไม่ละเลยหรอืผดัวนัประกนัพรุ่ง ค่อยๆ แบ่งและท�าทลีะอย่าง จะเกดิ
ความรูส้กึอยากท�ามนัมากขึน้
 บางทแีค่ เริม่ปรับเปลีย่นจากสิง่เลก็ๆ ใกล้ตวั เช่น การลองเคลือ่นย้ายส่ิงของหรอื
ปรบัปรงุโต๊ะท�างานใหม่ บางทก็ีจะช่วยกระตุน้ให้คณุ รูส้กึอยากท�างานมากขึน้ เพราะใครๆ 
กช็อบของใหม่ จรงิไหม?
  ดงันัน้ การเปลีย่นแปลง ทีจ่รงิคอื โอกาสทีม่ใีห้เรามากขึน้ เช่น คู่แข่งมกีารเปล่ียนแปลง
มากขึน้ การแข่งขนัสงูข้ึน มองอกีมมุกเ็ป็นโอกาสทีเ่ราจะหนักลบัมาให้ ความส�าคัญกบัลูกค้า
ทีม่อียูใ่ห้มากข้ึน รวมท้ังเป็นโอกาสในการแก้ปัญหาในหลายๆ เรือ่ง เพือ่จะท�าให้ลกูค้าใช้
บรกิารมากขึน้และผกูพันกับองค์กร มากขึน้ เช่นกนั
 และถอืเป็นโอกาสด ีทีพ่วกเราจะมาร่วมกันสร้างร่วมกนัเปลีย่นโฉม ให้เป็นคนน�าสิน
แบบแอคทฟี Ac2tive กนัดกีว่า 

ACTIVE จิตบริการงานคุณภาพ

2

ccountability = ส�านกึหน้าที่

onsistency = บริการดีต่อเนือ่ง

ommunication = มกีารสือ่สารท่ีดี

iming = ผลงานเนีย้บไว

mpression = บคุลกิโดนใจ

olunteer = จติใฝ่อาสา

mpathy = สนองลูกค้าอย่างเข้าใจ

A

C

C

T

I

V

E

ACTIVE
2

2
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เง่ือนไขกำรพจิำรณำรับประกนัภยั

1. ส�ำหรบัรถยนต์กระบะบรรทุก (ปิคอพั) ขนำดน�ำ้หนกัไม่เกนิ 3 ตัน รหัส 320

2. ลักษณะกำรใช้รถ : ใช้ส่วนบคุคล ไม่ใช้รบัจ้ำงหรอืให้เช่ำ

3. อำยุรถไม่เกนิ 7 ปี (นบัจำกปีทีผ่ลิต)

4. ไม่พิจำรณำรบัประกนัภัยรถยนต์ทีม่กีำรติดต้ังโครงเหล็ก / โครงหลังคำ / ตู้อลูมิเนียม / ตู้แช่ / รถยกลำก รถท่ีมีกำรเสรมิแหนบ เพ่ิมเพลำ / รถดัดแปลง / รถมลูนธิิ / 

   รถหน่วยกูภั้ย

5. ต้องตรวจสภำพรถก่อนพจิำรณำรบัประกนัภัย (หำกไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรก่อนได้ ให้แสดงหลักฐำนใบเตอืนต่ออำยจุำกบรษัิทเดิม)

6. ไม่พิจำรณำรบัประกนัภัยรถยนต์ทีใ่ช้ในบรเิวณจังหวดั ปัตตำน ี/ นรำธิวำส / ยะลำ

7. อตัรำเบีย้ประกนัภัยนี ้ใช้เฉพำะรถยนต์ทีไ่ม่เคยท�ำประกันภัยกบับรษัิทฯ 

8. แคมเปญนี ้ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธันวำคม 2558

เอกสำรกำรแจ้งท�ำประกนัภยั

1. ส�ำเนำบตัรประชำชน กรณีผูเ้อำประกนัภัยเป็นบคุคลธรรมดำ หรอื 

2. ส�ำเนำทะเบยีนกำรค้ำ และส�ำเนำบตัรประชำชนของกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมแทนนิตบุิคคล กรณีผูเ้อำประกันภัยเป็นนิตบุิคคล

3. ส�ำเนำทะเบยีน

แคมเปญ 

อำยรุถปีที ่1-7 ส�ำหรับรถยนต์กระบะบรรทกุ (ปิคอัพ) ขนำดไม่เกนิ 3 ตนั

อตัรำเบีย้ประกนัภยัส�ำหรับรถยนต์กระบะบรรทกุ (ปิคอัพ) ขนำดไม่เกนิ 3 ตนั รหสั 320 (รำคำเดยีว)

ยีห้่อรถยนต์ทีเ่ข้ำร่วมแคมเปญ : Chevrolet, Ford, Isuzu,  Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota

เง่ือนไขควำมคุม้ครอง

ทนุประกนัภยั เบีย้สุทธิ เบีย้รวมอำกรและภำษมีลูค่ำเพิม่

1. ควำมรับผดิต่อบคุคลภำยนอก

 1.1 ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรอือนำมัย

  เฉพำะส่วนเกนิวงเงนิสูงสุดตำม พ.ร.บ.

 1.2 ควำมเสียหำยต่อทรพัย์สิน

ต�ำ่กว่ำ 400,000 บำท

410,000 - 600,000 บำท

13,032.00

14,894.00

14,000.95

16,000.78

2. ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย

 2.1 ร.ย.01 กำรประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล (ผูขั้บข่ี 1 คน, ผูโ้ดยสำร 2 คน)

 2.2 ร.ย.02 ค่ำรกัษำพยำบำล

 2.3 ร.ย.03 กำรประกนัตวัผูขั้บข่ี ทำงคดีอำญำ

300,000

10,000,000

600,000

50,000

50,000

200,000

บำท/คน

บำท/ครัง้

บำท/ครัง้

บำท/คน

บำท/คน

บำท/ครัง้

จ�ำนวนเงินจ�ำกดัควำมรับผดิ

PICK UP 2015
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พิเศษ!! เฉพำะผู้มี พ.ร.บ. รถจักรยำนยนต์กับน�ำสินประกันภัย เท่ำนั้น

น�ำสินช่วยเพิ่มควำมคุ้มครอง ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์แม้จะไม่ใช่เจ้าของรถ ล่าสุด
ออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ (Personal Accident Insurance 
for Unnamed driver) ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถและ   
ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ที่มีประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์กับน�าสิน
เท่านัน้  ต่อไปนีเ้มือ่เกดิอบุตัเิหตแุละผูข้บัขีไ่ด้รับบาดเจบ็ จะได้รบัความคุม้ครองพเิศษ
เพิ่มจาก พ.ร.บ.

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง

เบีย้ประกนัภัยรวม

ความคุ้มครอง จ�านวนเงนิเอาประกนัภัย

30,000

80.00

100,000

250.00

กรมธรรม์ประกนัภัยอบุติัเหตุ

ผูข้บัขีไ่ม่ระบช่ืุอ (UD)

เบีย้ประกนัภยั

เร่ิมต้น 80 บำท

รับความคุ้มครองพเิศษ

เพิม่จำก พ.ร.บ.

30,000-100,000 บาท

ทนุประกนัภยั

กรมธรรม์ประกนัภัยอุบตัเิหตปุระเภทผูข้บัขีไ่ม่ระบช่ืุอ (UD)  : ต่อปี

88



ไฟไหม้

ฟ้าผ่า (รวมถงึความเสียหายต่อเครือ่งใช้ไฟฟ้า
และอปุกรณ์ไฟฟ้าทีเ่กดิจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)

ระเบดิ

ภยัจากการเฉีย่ว และหรือชนของยานพาหนะ หรอืสตัว์พาหนะ

ภยัจากการอากาศยานและหรอืวตัถท่ีุตกจากอากาศยาน

ภยัเน่ืองจากน�า้ (ไม่รวมน�า้ท่วม)

ภยัจากลมพายุ

ภยัจากน�า้ท่วม

ภยัจากแผ่นดนิไหว หรอืภเูขาไฟระเบดิ หรอืคล่ืนใต้น�า้ หรอืสนึามิ

ภยัจากลกูเห็บ

ทัง้น้ี ควำมคุม้ครองภยัทีเ่พิม่มำทัง้ 4 ภยันัน้ จะชดเชยค่ำสนิไหมตำมควำมเสียหำยทีเ่กดิขึน้จริง
โดยทุกภัยรวมกันแล้ว ไม่เกนิ 20,000 บำทต่อปี

คปภ. ประกาศเพิม่ความคุม้ครอง

 4 ภัยประกันอคัคภัียส�ำหรบัทีอ่ยูอ่ำศัยอกี

 นับเป็นข่าวดีส�าหรับผู้ที่ก�าลังตัดสินใจซื้อ 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย  

เพราะจะได้รับความคุ ้มครองเพิ่มจากเดิม

ซึ่งมีเพียง 6 ภัยเป็น 10 ภัย ตามค�าส่ังของ

นายทะเบียนที ่ 2/2558 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 

2558 ท่ีผ่านมา ลูกค้าจงึม่ันใจได้ว่าจะได้รับความ

คุม้ครองอย่างอบอุน่มัน่ใจ

ความคุ้มครองเดิม 6 ภัย ความคุ้มครองเพิ่มใหม่  4 ภัย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.
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ขับรถปลอดภัย เลี่ยงการใชมือถือ

ขอแนะนำเพ�อความปลอดภัย

เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

มากกวาปกติ

1.3 เทา

เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

มากกวาปกติ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

อันตรายกวาการเมาแลวขับถึง 6 เทา

จากการใชมือถือระหวางขับรถ

มีสมาธิกับการจราจร หยุดรถเพ�อใชมือถือ

สูงถึง 1.6 ลานครั้ง

2.3%

ขับดวยความเร็ว

80

ปดตาขับรถ

100 m.กม. / ชม.

บนถนนและสิ่งรอบขาง หากจำเปนตองอานหรือสงขอความ

ใช Small Talk หรือ Speaker Phone

หากจำเปนตองรับสายหรือโทรออก

    น�าสนิประกนัภยั โดยการสนบัสนนุของบรษิทั ตรงสนิ จ�ากัด  น�าตวัแทนนายหน้าประกนัวนิาศภยัผู้พชิิตความส�าเรจ็ตามโครงการฯ ทศันศกึษา           
ฮ่องกง-มาเก๊า เม่ือวันที ่28-30 มนีาคมทีผ่่านมา

น�าสินประกนัภัย ทศันศกึษา ฮ่องกง-มาเก๊า

NSI : เกร็ดคิดสะกิดใจ
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ขับรถปลอดภัย เลี่ยงการใชมือถือ

ขอแนะนำเพ�อความปลอดภัย

เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

มากกวาปกติ

1.3 เทา

เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

มากกวาปกติ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

อันตรายกวาการเมาแลวขับถึง 6 เทา

จากการใชมือถือระหวางขับรถ

มีสมาธิกับการจราจร หยุดรถเพ�อใชมือถือ

สูงถึง 1.6 ลานครั้ง

2.3%

ขับดวยความเร็ว

80

ปดตาขับรถ

100 m.กม. / ชม.

บนถนนและสิ่งรอบขาง หากจำเปนตองอานหรือสงขอความ

ใช Small Talk หรือ Speaker Phone

หากจำเปนตองรับสายหรือโทรออก

โยง เชิญยิ้ม  บันทึกเสียงสปอตโฆษณาวิทยุนำสินประกันภัย

เพ�อออกอากาศทางสถานีวิทยุทั้ง กทม.และตางจังหวัด 17 แหงทั่วประเทศ

ระหวาง เมษายน - มิถุนายนนี ้ รณรงคสรางแบรนด “นำสินประกันภัย” 

ในโครงการ “อุบัติเหต ุ อุบัติภัย ไมมีสัญญาณเตือนใคร” สไตลฉอย     

โยง เชิญย้ิม

Intro สรางจุดจดจำ ดวยทอนฉอย :

             เอิง เงิง เออ เออ เอิง เอย …….. (เสียงรถชน) อุย !!!

             อุบัติเหตุ อุบัติภัย มันไมเคยเตือน แตคุณสามารถเตือนตัวเองได

เสียงอาน : ทรัพยสินคุณมีคา ชีวิตคุณมีความหมาย

             พรอมมั๊ยที่คุณจะปองกันกอนที่จะเกิดเหตุ เตรียมพรอม กอนที่จะเกิดภัย 

ย้ำความเช�อมั่น : นำสินประกันภัย กวา 67 ป ในการเปนบริษัทประกันภัยชั้นนำ

                   พรอมที่จะชวยบรรเทาความสูญเสีย      

                   ที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินของคุณได 

ขอมูลติดตอ  :  นำสินประกันภัย 02-911-4488  (เปลี่ยนไปตามสาขาตางๆ)

รายช�อสถานีวิทยุที่ออกอากาศ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

1. สถานีขาวและสาระ อสมท.  FM.100.5 MHz.  (จันทร-อาทิตย / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

2. สถานี 101 Radio Report One  FM 101 MHz. (รายการ เซียนเศรษฐกิจ 

และรายการ Investment Talk :  เสาร-อาทิตย / สปอต 3 ครั้งตอวัน)

ตางจังหวัด

3. อสมท.กาญจนบุรี FM.107.25 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

4. อสมท.พัทยา-ชลบุรี FM.107.75 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

5. สวท.เชียงใหม FM.98.0 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

6. สวท.ขอนแกน FM.98.5 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

7. ทภ.4 ตรัง  FM.103.0 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

8. สวท.นครราชสีมา FM.106.25 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

9. สวพ. นครสวรรค FM.105.75 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 6 ครั้งตอวัน)

10. อสมท.ชุมพร FM.90.75 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

11. อสมท.อุบลราชธานี FM.107.0 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

12. อสมท.สุรินทร FM.99.75 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

13. สวท.สุราษฎรธานี  FM.95.5 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

14. สวท.สงขลา-หาดใหญ FM.89. 5 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

15. อสมท.รอยเอ็ด FM.101.0 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

16. อสมท.พิษณุโลก FM.106.25 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

17. อสมท.ภูเก็ต FM.101.5 MHz. (จันทร-ศุกร / สปอต 5 ครั้งตอวัน)

สคริปตโฆษณา นำสินประกันภัย

ลงเสียงโดย โยง เชิญย้ิม

ความยาว 30 วินาที

NSI : ทันกระแส



นำสินประกันภัย จับมือ ธ.ก.ส.

มอบความคุมครองลูกคาธนาคาร

“โครงการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และการชดเชยรายได” 

 คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผูอำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณสุรพงศ นิลพันธุ 

ผูชวยผูจัดการ ธนาคารเพ�อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือใน 

“โครงการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และการชดเชยรายได” เพ�อมอบหลักประกันความคุมครองและแบงเบา 

ภาระคารักษาพยาบาลใหแกเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรผูฝากเงินสงเคราะหตามกรมธรรมการฝากเงินสงเคราะหแบบ  

“ธกส มอบรัก 1/1” และ “ธกส เพิ่มรัก 12/10”  โดยมีคุณเลิศชาย ประภาศิริรัตน และดร.โชติมา พัวศิร ิ

พรอมดวยคณะผูบริหารของธนาคารรวมในพิธี ท่ีอาคารสำนักงานใหญ ธ.ก.ส.

 จากความรวมมือระหวางนำสินประกันภัย และ ธ.ก.ส. ในครั้งนี ้ คาดวามีเกษตรกร และครอบครัวเกษตรกร 

ผูฝากเงินสงเคราะหฯ กวา 1 ลานราย สนใจรับความคุมครองจากโครงการดังกลาว

NSI : อีเว้นท์
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คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยคุณพงษ์พิสิษฐ  
กฤษณเกษตร ผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา บมจ.น�าสนิประกันภยั มอบกระเช้า
อวยพรปีใหม่ 2558 แก่บรษัิท โสภณสริิโบรกเกอร์ จ�ากดั โดยมคุีณสมชาย 
โธนบตุร ให้การต้อนรบั ทีส่�านกังานจงัหวดันครปฐม

คณุสมบญุ ฟศูรบีญุ กรรมการผูอ้�านวยการ บรษิทั น�าสินประกนัภัย จ�ากดั 
(มหาชน) มอบเงนิสนบัสนนุจ�านวน 100,000 บาท แก่คุณปราน ีอารนีจิ 
อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมออกร้านของ
สมาคมภรยิาทหารเรอื ในงานกาชาดประจ�าปี 2558  ซ่ึงจดัขึน้เมือ่วนัที ่30 
มนีาคม – 7 เมษายนท่ีผ่านมา ณ บรเิวณสวนอมัพร ลานพระบรมรปูทรงม้า

คณุเลศิชาย ประภาศริิรตัน์ รองกรรมการผูอ้�านวยการ บมจ.น�าสนิประกัน
ภยั มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยนิดแีก่ คณุสดุชาย สมบตัศิิร ิกรรมการ
ผูจ้ดัการ บริษทั โพรเกรส มลัต ิอนิชวัรนัส์ โบรกเกอร์ จ�ากดั เนือ่งในโอกาส
เข้ารับต�าแหน่งใหม่ เมือ่วนัที ่27 ก.พ. 58

บมจ.น�าสนิประกนัภยั จดัหลกัสตูรการอบรมเพือ่ขอต่ออายใุบอนญุาตเป็น
นายหน้าประกนัวนิาศภัย ครัง้ที ่1 และ 2 ประจ�าปี 2558 โดยคณุเลศิชาย 
ประภาศิรริตัน์ รองกรรมการผูอ้�านวยการ ให้เกยีรตร่ิวมบรรยาย ณ ห้อง
ประชุม อาคารน�าสินประกนัภัย เมือ่วนัที ่21 ก.พ. และวนัท่ี 14 ม.ีค. ตามล�าดบั

สวัสดปีีใหม่ 2558
น�าสินประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมออกร้าน

กาชาดของสมาคมภริยาทหารเรือ

แสดงความยนิดี
อบรมหลักสูตรต่อใบอนญุาตนายหน้าประกนัวินาศภัย

คร้ังที ่1 , 2 /2558

ผูบ้รหิารและพนักงานบริษทั น�าสนิประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกนัส่ง
มอบปฏิทนิทีใ่ช้แล้วสภาพด ี ให้กับโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรงุเทพ เพ่ือ
น�าไปท�าบัตรค�าอักษรเบรลล์และสิ่งประดิษฐ์ ส�าหรับเป็นสื่อการเรียน
การสอนแก่น้องผูพ้กิารทางสายตาต่อไป โดยกิจกรรมดงักล่าวถอืเป็นหนึง่
ในนโยบายเพือ่สงัคมของบรษัิททีต้่องการมส่ีวนร่วมในการสร้างโอกาส
ทางการศกึษาให้กบัเด็กและเยาวชนไทย

บมจ.น�าสินประกนัภยั สนบัสนนุกิจกรรมรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของส�านักงาน คปภ.โดยคุณภารดา        
เจยีกลุธร ผูจ้ดัการสาขา อ.เมอืง ชมุพร เป็นตวัแทนมอบน�า้ดืม่น�าสนิให้
แก่คณุมรุธาธร์ี รกัชาตเิจรญิ รองผูว่้าราชการจงัหวดัชุมพร และคณุอานนท์ 
ชาญพานชิย์ ผูอ้�านวยการ ส�านกังาน คปภ.จงัหวดัชมุพร เพือ่ใช้ในกจิกรรม
ต่างๆ ของจงัหวดัต่อไป

น�าสินฯ มอบปฏทิินเก่าท�าส่ือการสอนแก่ 

ร.ร.สอนคนตาบอดกรงุเทพ
สาขาชุมพรสนบัสนนุกจิกรรมขับขีป่ลอดภัยช่วงสงกรานต์

นำสินประกันภัย จับมือ ธ.ก.ส.

มอบความคุมครองลูกคาธนาคาร

“โครงการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และการชดเชยรายได” 

 คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผูอำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณสุรพงศ นิลพันธุ 

ผูชวยผูจัดการ ธนาคารเพ�อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือใน 

“โครงการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และการชดเชยรายได” เพ�อมอบหลักประกันความคุมครองและแบงเบา 

ภาระคารักษาพยาบาลใหแกเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรผูฝากเงินสงเคราะหตามกรมธรรมการฝากเงินสงเคราะหแบบ  

“ธกส มอบรัก 1/1” และ “ธกส เพิ่มรัก 12/10”  โดยมีคุณเลิศชาย ประภาศิริรัตน และดร.โชติมา พัวศิร ิ

พรอมดวยคณะผูบริหารของธนาคารรวมในพิธี ท่ีอาคารสำนักงานใหญ ธ.ก.ส.

 จากความรวมมือระหวางนำสินประกันภัย และ ธ.ก.ส. ในครั้งนี ้ คาดวามีเกษตรกร และครอบครัวเกษตรกร 

ผูฝากเงินสงเคราะหฯ กวา 1 ลานราย สนใจรับความคุมครองจากโครงการดังกลาว
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NSI : มูฟเม้นท์



เซอร์เวย์เยอร์น�าสินฯ สุดเจ๋ง!!

ควำ้ 3 รำงวัล Best Surveyor Awards (BSA) 2014

 คุณเลิศชาย  ประภาศิริรัตน์  รองกรรมการ    
ผูอ้�านวยการ คณุพริยิะ กลบัวหิค ผูจั้ดการสนิไหม
อาวโุส และคณุก�าจร ตัง้วชัรก�าพล ผู้ช่วยผูจั้ดการ
ฝ่ายสนิไหมรถยนต์ ร่วมแสดงความยนิดกีบัความ
ส�าเรจ็ของพนกังานเซอร์เวย์เยอร์ทัง้ 3 ท่าน ท่ีได้
สร้างชือ่เสยีงให้กบับรษิทั โดยสามารถพชิติรางวลั
ผู้ส�ารวจอบุตัเิหตรุถยนต์ดเีด่นประจ�าปี 2557 ซึง่
จดัโดยคณะกรรมการประกันภยัยานยนต์ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย และได้รับเกียรติจากคุณ     
ประเวช องอาจสทิธกุิล  เลขาธกิาร คปภ. เป็น
ผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ณ              
โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด

Q : หัวใจในการสร้างความประทับใจให้ลกูค้าของคณุคอื?
A : ให้คดิว่าลกูค้าคอืญาตขิองเรา
Q : คตพิจน์ในการท�างาน
A : ซ่ือสตัย์ ตัง้ใจ
Q : ฝากอะไรให้กับเพือ่นๆ surveyor ด้วยกนั?
A : ขอขอบคุณทกุๆ คนทีเ่ป็นก�าลงัใจให้กนั และอยากให้ทกุคนได้มีโอกาส
เหมอืนทีผ่มได้รบั โครงการนีไ้ด้ประโยชน์หลายด้านจรงิๆ ครบั

คณุตณิณ์  ตัง้ชกุูล  ได้รบัรางวลั ชมเชย
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบอบุติัเหต ุฝ่ายสินไหมรถยนต์

Q : รู้สกึอย่างไรกบัรางวลัท่ีได้รบั?
     ตัง้เป้าหมายกบัอาชพีของคณุอย่างไร?
A : ดใีจและภาคภมิูใจ และจะใช้เป็นแรงผลกัในการประกอบอาชพีต่อไป
     ตัง้เป้าหมายเป็นหวัหน้างานภายในระยะเวลา 5 ปี
Q : คตพิจน์ในการท�างานของคณุคือ?
A : มคีวามเป็นมอือาชพีในการท�างาน
     ซือ่สตัย์ต่ออาชพี องค์กร

Q : มีหลกัการในการให้บริการลกูค้าอย่างไร?
A : 1. ให้บริการลกูค้าโดยค�านงึถงึประโยชน์ของส่วนรวม ทีเ่ป็นไปตาม 
 หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดของการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน
 2. มคี�าแนะน�าให้ลกูค้าเกดิความเข้าใจและมีทศันคตท่ีิดต่ีอบรษัิท 
 ประกนัภยั ซึง่แสดงออกถึงความจริงใจในการให้บรกิาร
 3. แสดงออกซึง่ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัต่อฝ่ายประกนั
 และฝ่ายคูก่รณี
Q : คตพิจน์ในการท�างานของคณุคือ?
A : อดทน ขยัน ซือ่สตัย์ ปฏบิตังิานให้เกดิความเสมอภาค

คณุนราพงษ์  ไชยสิทธิ ์ได้รบัรางวัล รองชนะเลิศอนัดบัที ่1
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบอบุติัเหต ุฝ่ายสนิไหมรถยนต์

คณุพงษ์ธร  ทองทา  ได้รบัรางวลั รองชนะเลศิอันดบัที ่3
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบอบุติัเหต ุฝ่ายสินไหมรถยนต์
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นับผลงานแขงขัน 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 58
เง�อนไขการแขงขัน

นับผลงานเบี้ยประกันภัยทุกประเภท

ยกเวน Finance และงาน พ.ร.บ. ตรอ. (ทั้งรถยนตและจักรยานยนต)

ผูมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันไดแก ตัวแทน และนายหนาที่มีบัตรทั่วประเทศ

ชำระเบี้ยตามกฎ CBC

ผลงานตามเง�อนไขไดรับ 1 สิทธิ์ สูงสุดไมเกิน 2 สิทธิ์

หมายเหตุ  : ชวงเวลาเดินทาง บริษัทจะแจงใหทราบภายหลังและการตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนที่สิ้นสุด

บริษัทสงวนสิทธิ์ ในการมอบรางวัลและเปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเที่ยวหากมีเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถจัดการเดินทางตามทริปนี้ ได

ใหคุณ เลือก ช็อป ชิม ชิล กับ 2 ทริป 2 บรรยากาศไดตามฝน

สัมผัสดินแดนวัฒนธรรมสุดคลาสสิค

งายๆ แคทำยอดขายเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมป 2557

สอบถามรายละเอียด

*สนับสนุนโดย บริษัท ตรงสิน จำกัด

ธรรมชาติสุดแสนโรแมนติก

โทร. 02-911-4488 ตอ 672

INCENTIVE

CAMPAIGN




