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	 ฉบับนี้ท่านผู้อ่านจะเห็นภาพของน�าสินประกันภัยท่ีจะเติบโต
ต่อไปในอนาคตได้อย่างชัดเจน		ส่วนด้านของตัวแทนนายหน้า	ซึ่ง
เป็นพลังส�าคัญของการเจริญเติบโตไปด้วยกันกับน�าสิน	 ก็มีภาพ
ของกิจกรรมแบ่งปันเพื่อสังคมระหว่างการเดินทางไปสัมมนาพบปะ
สังสรรค์กับผู้บริหารทีมงานการตลาดเมื่อต้นปี	บรรยากาศอันปลื้ม
ปิติแบบนี้สมกับวลี	“เติบโตไปด้วยกัน”
	 ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงเฉพาะบริษัทฯ	 เติบโต	 ตัวแทนนายหน้า
เติบโต	 ลูกค้าผู้เอาประกันภัยมั่นคงเติบโตเท่านั้น	 แต่ยังหมายถึง
สังคมที่รายล้อมพวกเรามีความมั่นคงอบอุ่นใจไปกับน�้าใจที่พวกเรา
น�าไปส่งมอบให้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาด้วย
	 ช่วงเวลานี้	เราได้ผ่านช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของเดือนเมษายน
เดือนแห่งเทศกาลของสายน�้าไปแล้ว	 ความชื่นฉ�่าเย็นจากละออง
ของสายฝนทีโ่ปรยปรายลงมาเริม่ส่งผลให้อณุหภูมลิดต�า่ลงมาเรือ่ยๆ		
เพราะช่วงเวลานี้คือการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ	 ซึ่ง
ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะนับการเร่ิมต้นของฤดูฝนก็เมื่อลมที่พัด
ปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้	 ซึ่งพัดพา
ความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย
ต่อเนื่อง		ส่วนลมระดับบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและ
ตะวันออกพัดปกคลุมโดยทั่วไป
	 ปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ จึงส ่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตก
ต่อเนื่องเกือบทั่วไปในหลายพื้นที่ของประเทศ	และจะสิ้นสุดฤดูฝน
ประมาณกลางเดือนตุลาคม	 แต่ในภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก
จะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม	 น�าสินสารก็อยากฝาก
ให้ทุกคนระมัดระวังดูแลตัวเองจากภัยที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้า
คะนอง	อย่าประมาท	
	 วัฏจักรธรรมชาติห่วงโซ่ของน�้า	 สะท้อนให้เราเห็นว่าสรรพสิ่ง
ต่างต้องเกื้อกูลสัมพันธ์กัน	เฉกเช่นธีมงานขายปีนี้ที่เราจะเติบโตไป
ด้วยกัน	“NSI	2016	Growing	Together”	และเล่มนี้จะเร่ิมเปิดเผย
รหัสลับจับเอาถ้อยค�าที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ของน�าสินและที่ปรากฏ
ด้านหลังเสื้อฟอร์มพนักงานใหม่	กับค�าว่า	“Ac2tive”	มาขยายความ
กันทีละตัวว่ามีความหมายอย่างไร	ติดตามดูกันต่อไปนะครับ	น่าจะ
เป็นมหากาพย์ท่ีต้องใช้เวลาถอดรหัส	แฉรายละเอียดกันหลายเล่ม
จึงจะจบ	

NSI : ปันสังคม

 น�ำสิน ที่ 1 ในใจ

    ปิดท้ำยฉลองชัย 58 กับกิจกรรมดีๆ ที่ระยอง

NSI : ค่านิยมองค์กร

 Accountability ส�ำนึกในหน้ำที่

NSI : ไฮไลท์

    แถลงข่ำว "รถใหญ่ วำงใจน�ำสินฯ"

     พิธีท�ำบุญ 68 ปี น�ำสินประกันภัย

NSI : โปรดักส์อัพเดท

 กรมธรรม์ประกันภัย ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

    ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้ำม

  

NSI : เกร็ดคิดสะกิดใจ

 7 วิธี ขับขี่ดีมีวินัย ปลอดภัยทุกเทศกำล

NSI : ทันกระแส

 FOMO โรคใหม่ อันตรำยถึงขั้นตกงำน

NSI : อีเว้นท์

 น�ำสินฯ บุกตลำดรถใหญ่

    ออกบูธแนะน�ำบริกำรกับผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ

    ประกำศวิสัยทัศน์ “น�ำสินประกันภัย”

NSI : มูฟเม้นท์

 ประชุมผู้ถือหุ้น

    ส่งควำมสุขให้น้องวันเด็ก

    อบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญำตนำยหน้ำครั้งที่ 1-2

    มอบอุปกรณ์เคลื่อนย้ำยรถยนต์ สน.ลุมพินี

    ห่วงใยเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจนครบำล

    น�ำสินฯ ใส่ใจสุขภำพบุคลำกร ตรวจสุขภำพประจ�ำปี

    เลือกตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
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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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NSI : เปิดเล่ม สารบัญ
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ปิดท้ายฉลองชัย 58 กับกิจกรรมดีๆ ที่ระยอง

สืบเนื่องมาต้ังแต่ปลายปี 58 ที่ผ่านมา น�าสินประกันภัย ได้จัดทริป
สัมมนาฉลองยอดขายปี 58 และประกาศนโยบายเป้าหมายเบี้ยประกัน
ภัย 2,500 ล้านบาท ในปี 59 นี้แก่ตัวแทนนายหน้าในภาคต่างๆ และ
เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้พาตัวแทนประจ�าส�านักงานใหญ่
ไปร่วมฉลองความส�าเร็จกันที่ จ.ระยอง ท่ามกลางความสนุกสนานและ
เป็นกันเองในบรรยากาศ "น�าสิน	ที่	1	ในใจ" ทั้งนี้ทุกคนยังได้ร่วมกัน
ท�าประโยชน์แก่สังคมในโครงการ "ปลูกปะการังเทียม	 รักษาสมดุลใต้
ท้องทะเล	ที่	หาดเตยงาม	นาวิกโยธิน	สัตหีบ" อีกด้วย
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NSI : ปันสังคม



Accountability ส�านึกในหน้าที่

เร่ิมปีนีด้้วยหัวใจสดใส และใส่ใจคุณภาพงาน

ขณะก�าลังเริ่มนั่งปั่นต้นฉบับ ก็บังเอิญมีความคิดแว่บข้ึนมา ท�าไมบุคคลบางท่านถึงได้มีศักยภาพอันโดดเด่นในแต่ละด้านอย่างหาตัวจับได้ยาก 
เช่น  นักฟุตบอลที่เชี่ยวชาญอย่าง เมสซี่ โรนัลโด้ เนยมาร์ เมสซี่เจ (ขอเกาะกระแสบ้าง...ฮา) เจ้าพ่อตลาดหุ้น อย่างวอร์เรน บัฟเฟตท์ หรือศิลปินสาย
จิตรกรรมของไทยอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และยังมีอีกหลายท่านที่เป็นเสมือนดาวเด่นในวงการอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านไอที ด้าน
คนตรี แฟชั่น และอื่นๆ ที่กล่าวชื่อแล้วทุกคนต่างต้องรู้จัก และยอมรับในความสามารถและความเชี่ยวชาญ นั่นแสดงถึงว่า หากคนเราขอให้มีความ
ช�านาญหรอืเชีย่วชาญในแค่เรือ่งใดเรือ่งหนึง่กเ็พยีงพอแล้วส�าหรบัการท�ามาหาเลีย้งชพี ท�าให้นกึถงึบทกลอนส่วนหนึง่ของพระยาศรสีนุทรโวหาร (น้อย 
อาจารยางกรู) ทีว่่า “มวีชิาเหมอืนมทีรัพย์อยูนั่บแสน	จะตกถิน่ฐานใดคงไม่แคลน	ถงึคบัแค้นกพ็อยังประทงัตน	อนัความรูรู้ก้ระจ่างแต่อย่างเดยีว	
แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล	 อาจจะชักเชิดชูฟูสกนธ์	 ถึงคนจนพงศ์ไพร่คงได้ดี"	ดั่งชีวิตการท�างาน เริ่มต้นที่เข้ามาก็ได้รับมอบหมายให้ท�างาน  
ท�าไมบางคนจึงเติบโตในหน้าที่การงานเร็วกว่าทั้งๆ ที่เข้ามาในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน บางคนก็โทษว่าเป็นเรื่องโชคชะตา ความฟลุค หรือมี
เส้น (ก๋วยจับ๋ ย่อมดกีว่าเส้นเลก็เส้นใหญ่...ฮา) ดกีว่า? แต่ถึงจะจรงิบ้าง แต่เชือ่เถอะว่า ไม่ใช่ทัง้หมด	หลายคนหรอืส่วนใหญ่ของคนทีป่ระสบผลส�าเรจ็ 
ย่อมได้มาจาก ตนเองท�าอย่างทุ่มเทตั้งใจ ไม่ย่อท้อ หมั่นเรียนรู้และแก้ไข นั่นคือเขาเหล่านั้น ใช้พรแสวงในการสร้างตน		

บทควำม : คุณอภิศันสน์  บัวดิษฐ์

NSI : ค่านิยมองค์กร
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ก้าวแรกจากค�าว่า Accountability เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ

เช่นเดียวกับการเล่นฟุตบอล เมื่อลงสนาม โค้ชมอบหมายหน้าท่ีให้
ท�า เป็นกองกลางรุก ต้องว่ิงเติมและลงมาช่วยในเกมส์รับ แบคซ้าย
ขวา มีหน้าที่ป้องกันผู้เล่นตัวรุกของฝ่ายตรงข้ามและต้องขึ้นเติมเพื่อ
สนับสนุนการรุกของทีม แต่หากผู้เล่นละเลย หรือหลุดจากต�าแหน่ง ก็
จะโดนกองหน้าฝ่ายตรงข้ามฉกฉวยโอกาสในการโต้กลับ เมื่อผู้เล่นกอง
หลังลงไม่ทัน และอาจเสียประตูในที่สุด หรือกระทั่งการเปลี่ยนตัว เรา
มักจะเห็นโค้ชจะกระซิบข้างหู บอกรัก เอ้ย..ม่ายช่าย บอกหน้าที่และ
ก�าชับให้กับผู้เล่นส�ารองที่จะลงสนาม ได้ทราบถึงบทบาทที่ว่าต้องท�า
อย่างไร ในสถานการณ์ที่ทีมเผชิญอยู่  ดังนั้น ระบบที่โค้ชวางไว้ย่อมจะ
ไร้ความหมาย หากผู้เล่นไม่เข้าใจบทบาทของตนในสนาม ย่อมท�าให้ทีม
เสยีหายได้  เมือ่สถานการณ์ในสนามเปล่ียนแปลงไป กเ็ป็นหน้าทีท่ี่ผูเ้ล่น
ในสนาม ต้องตัดสินใจจะท�าอย่างไร แล้วจะเล่นเป็นทีมอย่างไร ต้องรู้ว่า
เมือ่ออกบอลไปแล้ว เพือ่นต้องได้และเล่นลกูท�าเกมส์ต่อไปได้ แต่การท�า
อย่างนัน้ได้ต้องเกดิจากการฝึกฝนในสนามซ้อมและเรยีนรูจ้ากสนามจริง 
ชวีติการท�างานกเ็ช่นกนั หากจะไห้สามารถท�างานได้ดี ต้องฝึกฝนเรยีนรู้
ระบบงานจนขึน้ใจ และหมัน่ฝึกเตมิความรูใ้ห้ตนเองอยูเ่สมอ เพือ่วนัหนึง่ 
ซึ่งเราไม่รู้อาจต้องน�ามาใช้ในการท�างานและตัดสินใจ แต่เป็นการตัดสิน
ใจที่อยู่บนหลักเหตุผลและประสบการณ์ที่เรียนรู้  

เรียนรู้และพัฒนาเพื่อเติมเต็มการท�างาน

เมือ่ท�าได้ไม่ด ีนกัฟตุบอลยงัต้องมาฝึกฝนเพราะรูด้ว่ีาตนเองด้อยในเรือ่ง
อะไร โค้ชอาจมาชีใ้ห้เหน็ได้ แต่การแก้นัน่ต้องมาจากตวัเองทัง้สิน้ ดงันัน้ 
หวัหน้างาน อาจบอก อาจสอนได้ แต่การท�างานบนพืน้ทีน่ัน้เป็นส่วนของ
เราเองทีต้่องท�า จงึควรคดิก่อนท�าเสมอ เพราะส่ิงทีเ่ราท�ากค็อืผลทีจ่ะเกดิ
ขึน้ หากเราไม่รูแ้ต่พยายามท�านอกเหนอือ�านาจ เกนิบทบาทตนเอง เช่น
หนกัฟตุบอลทีว่ิง่พล่านไปทัว่สนาม อาจจะช่วยได้บ้างสุดท้ายกจ็ะเหนือ่ย 
เพราะการท�างานต้องท�าร่วมกนั ไม่ใช่แค่เราคนเดยีว ฟตุบอลต้องเล่น 11 
คน แค่ 1 หรือ 2 คนไม่เล่นบอลช่วยเพื่อน ยืนรอบอลสุดท้าย ทีมก็จะ
แพ้ เพราะเราเอาคน 10 คนเล่นกับ 11 คน หรือ 9 คนเล่นกับ 11 คน 
สุดท้ายไม่เสมอก็แพ้เท่าน้ัน จ�าไว้ว่าทุกคนต่างมีบทบาท ต่างมีหน้าท่ี 
ท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพื่อนเมื่อยามจ�าเป็นเพื่อทีม    
ทุกคนต้องช่วยกันท�าประสานกันเป็นทีม งานของสาขา หรือ หน่วยงาน
จึงจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

งานและความคาดหวัง : ค�าตอบที่ต้องเข้าใจ

สิ่งแรก ที่จะช่วยให้เราเข้าใจในงาน คือ Job	 Description	 หรือใบ
ก�าหนดหน้าที่งาน ซึ่งมีจ�าหน่ายทั่วไปหาซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา ..หุหุ 
..ม่ายช่าย แต่จะหาได้จากหัวหน้างาน ฝ่ายงานต้นสังกัด หรือ ฝ่ายการ
พนักงาน (อันนี้เป็นค�าตอบสุดท้าย..อิอิ) ซ่ึงจะก�าหนดหน้าที่งานของ
เราว่า ต้องท�าอะไรบ้าง ซ่ึงอย่างน้อยเม่ืออ่านจบ นอกจากจะเห็นภาพ 
กว้างๆ และรู้ว่าต้องท�าอะไรแล้ว ยังท�าให้เรามองเห็นถึงสิ่งที่คาดหวัง
จากการท�างานเหล่านั้น เพราะการที่บริษัทให้มีต�าแหน่งนี้ขึ้น ย่อมมี
จุดประสงค์ว่าจ�าเป็นต้องจัดให้มีเพื่ออะไร หรือมีความจ�าเป็นอย่างไร       
มิฉะนั้นคงไม่มีองค์กรใด จ้างเรามานั่งตบยุงเล่น (แม้ว่า ช่วงนี้จะมีเรื่อง
ก�าจัด ยุงลาย ก็ตาม..แฮ่ม) เราลองนั่ง (หรือจะนอนคิด อันนี้ไม่ว่ากัน..
แฮ่ม) ว่า อ่ะนะ..ท�าไมต้องมีต�าแหน่งงานนี้  หากเข้าใจก็จะพอเห็นภาพ
สิ่งที่คาดหวัง เช่น ต�าแหน่งจนท.ตรวจสอบอุบัติเหตุหรือพนักงานเคลม 
ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อออกไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ณ สถาน
ที่เกิดเหตุ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุว่า เกิดอะไร เกิดที่ไหน เกิด
เมื่อไหร่ เกิดอย่างไร ใครเกี่ยวข้อง ใครผิดใครถูกใครเสียหาย หรือ จนท.
รบัประกันภยัสาขา มเีพือ่ ท�าประกนั หรอืเพยีงรบัค�าขอประสานงานกบั
ตัวแทน ดูแลการต่อประกัน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่เป็น
พื้นฐานส�าคัญที่ทุกคนที่ท�างานต้องทราบ 

เมื่อทราบจุดประสงค์ของการมีต�าแหน่งงานแล้ว ล�าดับถัดไปคือ 
ขอบเขตหน้าที่งานของตน มีงานอะไรที่ต้องรับผิดชอบ มีงานอะไร ท�า
ไปเพื่ออะไร ผลงานที่คาดหวังจากการท�างานคืออะไร มีขั้นตอนวิธีการ
ท�างานเป็นอย่างไร  โดยง่ายๆ ศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงาน และลองเขียน
ทางเดนิของงานทีต่วัรบัผดิชอบ หากยงัเขยีนไม่ได้จนจบกระบวนการ นัน่
แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจงานอย่างแท้จริง นอกจากนั้น การปฏิบัติงานที่ดี 
เราต้องสนใจหรือหมั่นถามตัวเองว่า ท�าไม่ต้องท�าอย่างน้ี หากไม่ท�าจะ
ได้หรือไม่ เพราะการหาค�าตอบจะท�าให้เราเข้าใจงานมากขึ้น เพราะขั้น
ตอนบางอย่างออกแบบมาเพือ่ตรวจสอบ ออกมาเพือ่ควบคมุและปฏบิตัิ
ตามกฏระเบียบข้อบังคับ หรือตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจงาน
และเหตผุลเบีอ้งหลงั ดงันัน้เมือ่เจอปัญหาเฉพาะหน้า เรากจ็ะเข้าใจและ
สามารถจะประยกุต์เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ ได้ด ีว่าควรท�าอย่างไร ต้อง
แจ้งคนทีเ่กีย่วข้องหรอืไม่ เรามอี�านาจท�าได้แค่ไหน ตรงไหนต้องรายงาน 

คนท�างานทีด่ ีกต้็องฝึกฝน และเรยีนรู ้แสวงหาความรูเ้กีย่วกบัอะไรเพิม่
เตมิเพือ่ให้งานท�าได้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย รวมถงึสามารถพฒันางานและ
การให้บริการที่ดีต่อเนื่อง เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของการท�างาน เพราะ
เมื่อเราท�าจนช�านาญ เราจะเดาหรือท�านายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ท�างานของเราเอง หากเราท�าล่าช้า มีผลกระทบต่องานคนอื่นอย่างไร 

ส�านึกในหน้าที่	จึงเป็นเรื่องใกล้ตัว แค่เราท�างาน แต่สักเพียงแต่ว่าท�า 
โดยไม่คิดอะไร แต่ทุกครั้งที่ท�า จงคิดทุกครั้งใส่ใจทุกครั้งในทุกขั้นตอน 
แม่นย�าในระบบ ขั้นตอน ที่ต้องท�าต้องรับผิดชอบ ก็จะเป็นก้าวแรกแห่ง
ความส�าเร็จในวิชาชีพในอนาคต

A 
ccountability	 เป็นอักษรตัวแรกของ Ac2tive แอคทีฟ                 
ซึง่เป็นหวัใจของวฒันธรรมคณุภาพการบริการของเราชาวน�าสนิ

ยคุดิจติอล  ค�าว่า Accountability หรอื ส�านกึในหน้าท่ี จงึเป็นอกัษรตวั
แรกที่ส�าคัญ เหมือนก้าวแรกของความส�าเร็จในชีวิตการงาน เพราะหาก
จะคดิท�าอะไร ให้ด ีต้องเข้าใจในสิง่ทีท่�าอย่างลกึซึง้ งานกเ็ช่นกนั หากจะ
ท�างานให้ได้ด ีกย่็อมต้องเข้าใจงานทีท่�าอย่างทะลปุรโุปร่ง 	รูส้ิง่ทีต้่องท�า	
What	to	do	รู้ขอบเขต	Scope	of	work	รู้ผลกระทบ	Impact	และ
รู้รับผิดชอบ	Accountability		
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ส่วนหนึ่งของข่าวน�าสินฯ ที่ได้รับการเผยแพร่

NSI : ไฮไลท์
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น�าข่าว “น�าสินบุกตลาดรถใหญ่”

สื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวน�าสินฯ คึกคัก

เผยแพร่สื่อทุกช่องทาง
คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อ�านวยการ และคุณเลิศชาย ประภาศิริรัตน์            
รองกรรมการผู้อ�านวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.น�าสินประกันภัย แถลง          
ผลประกอบการและทศิทางการด�าเนนิธรุกจิปี 2559 ตัง้เป้าผลิตเบีย้ประกนั 2,500 
ล้านบาท มุ่งสู ่การเป็นบริษัทประกันภัยที่ให้บริการสร้างหลักประกันความ
คุ้มครองธุรกิจของผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์อย่างครบวงจร  รองรบัฮบัโลจสิตกิส์
อาเซยีน จดัทีโ่รงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพร้าว กรงุเทพฯ 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

บรรยากาศงานปาร์ตี้ NSI Rock Heroes ขอบคุณสื่อมวลชน



คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผูอำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
เปนประธานในพิธีทำบุญ และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ เพื ่อความเปนสิริมงคล                 
เนื่องในโอกาสดำเนินกิจการสรางหลักประกันและความมั ่นคงใหกับสังคม และคนไทย 
มาครบ 68 ป โดยมีคณะผูบริหาร พนักงาน ตัวแทนนายหนา และแขกผูมีเกียรติเขารวม 
ในพิธี ณ อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ เม่ือวันท่ี 25 มีนาคมท่ีผานมา

มุงสูการเปนบริษัทประกันภัยชั้นนำ

นำสินประกันภัยป
ดวยการบริการที่เปนเลิศ
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หลายครั้งท่ีเราจะเห็นกรมธรรม์การประกันภัยทรัพย์สิน	 ซึ่งมีต้ังแต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย	 หรือกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	 ฯลฯ			
ที่เรามองว่าทรัพย์สินเหล่านั้นอยู่รอบตัวเรา	 และเป็นของเราโดยที่ลืมมองกลับไปว่า	 กรมธรรม์ทั้งหมดนั้นจะคุ้มครองความเสียหายท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก	หรือภัยธรรมชาติ	ตามที่ระบุภัยไว้ในกรมธรรม์	

ในทางตรงกันข้าม ความเสียหายท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกมากระท�านั้น
อาจจะเกดิจาก เราไปกระท�าความเสยีหายให้แก่ผูอ้ืน่ หรอืผูอ่ื้นมากระท�า
ความเสียหายให้กับเรา ทั้งนี้ ต่างคนต่างสามารถเรียกร้องความเสียหาย
จากกรมธรรม์ประกนัภยั ทีเ่ราได้ซือ้กรมธรรม์ประกันภยัส�าหรบัทรัพย์สิน 
นั้นๆ ได้ แต่ เราลืมไปว่าหากเราไปกระท�าความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของผู้อื่นหรือที่เรียกกันว่า	"ละเมิด" บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ์ ที่จะเรียกร้อง
ความเสียหายของเขาได้ โดยกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินของเราไม่ได้
ให้ความคุ้มครอง จึงเป็นที่มาของกรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

“สิทธิ์นี้เป็นของคุณและผู้อื่น	แล้วคุณหละ	มีความคุ้มครองหรือยัง”

ออกมาเป็นกรมธรรม์เฉพาะ ส�าหรับทรัพย์สิน หรือสถานที่นั้นๆ ภายใต้ 
กรมธรรม์ประกันภัย	ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ในบ้านเราพอพูดถึงเรื่องนี้อาจจะมองดูเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเรา แต่รู้หรือ
ไม่ว่าในต่างประเทศจะนยิมกรมธรรม์ฉบบันีม้าก เช่น สหรฐัอเมรกิา ยโุรป 
แคนนาดา ญี่ปุ่น หรือแม้แต่บางประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ตาม เนื่องจาก

ประโยชน์ ท่ีไม่ควรมองข้าม!

กรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การละเมดิในประเทศเหล่านัน้จะมองเป็นเรือ่งใหญ่ และอาจถกูเรยีกร้อง
กันถึงขั้นล้มละลายหรือหมดตัวได้ แต่ปัจจุบันส�าหรับบ้านเรานั้น เริ่มเข้า
สู่การเรียกร้องที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากการละเมิด และการเปิด AEC ก็จะ
เป็นจดุเปลีย่นทีท่�าให้การเรยีกร้องเหล่านีจ้ะรนุแรงขึน้ไปอกี เพราะเราจะ
เรียนรู้จากนักท่องเที่ยว และนักลงทุนต่างๆ ที่เข้ามาในบ้านเรา ซึ่งในบาง
ครัง้จะส่งบคุลากรจากบรษิทัแม่ มาท�างานในบ้านเรา และบคุคลเหล่านัน้ 
จะรู้วิธีเรียกร้องในสิทธิ์เหล่านั้นได้ช�านาญกว่าคนไทยในบ้านเรา

หากมาพิจารณามาตรา 420 ในส่วนที่เป็นการประมาทเลินเล่อ และเป็น
เหตใุห้ผูอ้ืน่ได้รบัความเสยีหายนัน้ สทิธิข์องผูท้ีถ่กูกระท�าละเมดิจะมสีทิธิ์
ตั้งแต่ ความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
การสูญเสียอนามัย รวมไปถึงสิทธิ์แห่งเสรีภาพต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ใน
มาตรา 420 ทีน่�ามากล่าวถงึนัน้ มีอกีหลายอย่างทีเ่ราคนไทยยงัไม่เคยน�ามา
ใช้กนั แต่ในขณะท่ีต่างประเทศรูจั้กใช้กนัอย่างแพร่หลาย ดงันัน้ การเรยีนรู้
เรือ่งบทบาทของผู้กระท�าละเมดิ และผู้ถกูละเมดิ โดยความประมาทเลนิเล่อ
ซึง่ก่อให้เกดิเหตกุารณ์ต่างๆ เพือ่เตรยีมตวัเข้าสู ่AEC อย่างสมบรูณ์ อกีทัง้
การรู้จักกรมธรรม์ฉบับนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้สิทธิ์ของเรา หรือเรียนรู้เพื่อ
บรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัเราหรอืคนใกล้ตวัเมือ่ถกูกระท�าละเมดิ
นัน้ จ�าเป็นส�าหรบัเราทัง้ในปัจจบัุน และอนาคตอนัใกล้ เพือ่ทีจ่ะดแูลและ
ปกป้องร่างกาย และทรัพย์สินของเราจากสิทธิ์ที่เรามีอยู่

Credit ภาพถ่าย : http://news.tlcthai.com

ตามประมวลกฏหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 420 
"ผู ้ใดจงใจ	 หรือประมาท
เลินเล่อ	 ท�าต่อบุคคลอื่นโดย
ผิดกฎหมาย	 ให้เขาเสียหาย
ถึงแก่ชีวิตก็ดี	 แก่ร ่างกาย
ก็ดี	 อนามัยก็ดี	 เสรีภาพก็ดี	
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง	
อย่างใดก็ดี	 ท่านว่าผู้นั้นท�า
ละเมิดจ�าต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น" เป็น

บทควำม : คุณสมเกียรติ  อิงค์สกุลสุข   

ทีม่าของ กรมธรรม์ประกนัภยั	ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก ซึง่ให้ความ
คุม้ครองจากสาเหตกุารกระท�าละเมดิของเราโดยไม่ได้มเีจตนา ต่อร่างกาย 
หรอืทรพัย์สนิของผูอ้ืน่ โดยกรมธรรม์ฉบบันีถ้กูออกแบบให้สอดคล้องกับ
มาตรา 420 ในส่วนที่เราประมาทเลินเล่อ และละเมิดต่อผู้อื่น

ความคุม้ครองของ	กรมธรรม์ประกนัภยั	ความรบัผดิต่อบคุคลภายนอก	
ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?
กรมธรรม์ฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคล
ภายนอกจากการละเมิดส�าหรับ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ความเสีย
หายต่อทรัพย์สิน และรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู้คดีในชั้นศาล

เราอาจจะเข้าใจว่ากรมธรรม์ฉบับน้ีเป็นกรมธรรม์ท่ีใหม่ส�าหรับเรา แต่
แท้ที่จริงแล้ว ความคุ้มครองในลักษณะของกรมธรรม์ฉบับนี้ถูกแทรกอยู่
ในหลายกรมธรรม์ที่เราคุ้นตาหรือเรียกตามภาษาตลาด เช่น ประกันภัย
รถยนต์ ประกนัภยัผูเ้ล่นกอล์ฟ ประกนัภยัป้ายโฆษณา ประกนัภยัหม้อน�า้ 
ประกันภัยงานก่อสร้าง ประกันภัยนายจ้างกับลูกจ้าง ประกันภัยวิชาชีพ
หมอ / วิศวกร / สถาปนิก / กรรมการและผู้บริหาร ประกันความรับผิด
ต่อผลติภณัฑ์ ฯลฯ ซึง่ในบางครัง้ในแบบของกรมธรรม์ต่างๆ ทีไ่ม่ได้มส่ีวน
ของกรมธรรม์ฉบับนี้แทรกอยู่ภายใน ก็สามารถท�าประกันภัยได้โดยแยก

NSI : โปรดักส์อัพเดท
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เมาไมขับ

ขับไมโทร

งวงใหพักคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

งดขับเร็ว ไมขับกระชั้นชิด

สวมหมวกกันน็อค

เม�อขับขี่หรือซอนมอเตอรไซค

เม�อชวงเทศกาลและวันหยุดยาวมาถึง หลายๆ คนคงเตรียมวางแผนทองเท่ียวพักผอนกันใหสบายใจสบายกาย ย่ิงหยุดยาว 

เทาไหร ผูคนก็หล่ังไหลเดินทางไปทองเท่ียวตามตางจังหวัดกันเปนจำนวนมาก เม�อมีการเดินทางมากข้ึน ขาวการเกิดอุบัติเหตุ 

ก็มีมากขึ้นเชนกัน นำสินสารฉบับนี้จึงเอาสาระดีๆ เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย มาแนะนำ 7 วิธี ดังนี้

วิธีงายๆ ถาทำได นอกจากเราจะปลอดภัยแลว ผู ใชรถใชถนนทุกคนก็จะปลอดภัยไปดวย ขับข่ีดีมีวินัย ปลอดภัยทุกเทศกาลนะคะ

zZ

NSI : เกร็ดคิดสะกิดใจ
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เมาไมขับ

ขับไมโทร

งวงใหพักคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

งดขับเร็ว ไมขับกระชั้นชิด

สวมหมวกกันน็อค

เม�อขับขี่หรือซอนมอเตอรไซค

เม�อชวงเทศกาลและวันหยุดยาวมาถึง หลายๆ คนคงเตรียมวางแผนทองเท่ียวพักผอนกันใหสบายใจสบายกาย ย่ิงหยุดยาว 

เทาไหร ผูคนก็หล่ังไหลเดินทางไปทองเท่ียวตามตางจังหวัดกันเปนจำนวนมาก เม�อมีการเดินทางมากข้ึน ขาวการเกิดอุบัติเหตุ 

ก็มีมากขึ้นเชนกัน นำสินสารฉบับนี้จึงเอาสาระดีๆ เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย มาแนะนำ 7 วิธี ดังนี้

วิธีงายๆ ถาทำได นอกจากเราจะปลอดภัยแลว ผู ใชรถใชถนนทุกคนก็จะปลอดภัยไปดวย ขับข่ีดีมีวินัย ปลอดภัยทุกเทศกาลนะคะ

zZ
7

ใช Smart Phone

มากกวา 6 ชม./วัน

กังวลเม�อถูกตำหนิ

บนโซเชียลมีเดีย

1

อารมณแปรปรวนงาย

เม�อไมไดเลนอินเตอรเน็ต

ยอมรับกอนวาตัวเอง

ติด Social Internet

ใชเวลาหรือทำงาน

รวมกับเพ�อนใหมากขึ้น

ละสายตาจากหนาจอ

ทุกๆ 2 ชม.

วางแผนสำรองไวเสมอ

ปดโทรศัพท

ทำงานอดิเรก

ใชเวลาวางในการสรางสรรค

ผลงานใหนาสนใจ

กลัวตกกระแส

และรูขาวชากวาเพ�อนๆ

อารมณเสีย

กับการพลาดสิ่งที่วางแผนไว

รูสึกดอยกวา

เม�อเปรียบเทียบตนเอง

กับคนบนโลกออนไลน

ติดการใชงาน

Facebook / Chat

6

5

4

6

7

2

26
MISS

idea

อาการที่เขาขาย FOMO

FOMO โรคใหม

อันตรายถึงขั้นตกงาน

พนักงานบริษัทกวา 61%

ใช FB ระหวางทำงาน

เฉลี่ยแลวเจานายตองเสียเวลา

ใหกับ Social Media

7.6 ชั่วโมงตอสัปดาห

กลัวตกกระแส

หมกหมุนโซเชียลมีเดีย

ตลอดเวลา

ชอบ Post / Like / 

Share / Follow /

Comment

วิธีลดอาการ FOMO

สาเหตุที่อาจทำใหตกงาน

ดัดแปลงขอมูลจาก :  www.infographic.in.th  l  www.marketeer.co.th  l www.digithun.com

3

Fear of Missing Out

เปนกันมากแคไหน

NSI : ทันกระแส
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น�าสินประกันภัย ร่วมออกบูธแนะน�าสินค้าและบริการในงานสัมมนาประจ�าปี 2558 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย “TTLA SPY DAY” วัน
อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (TUC PARK)  และบูธแสดงสินค้าในงาน Western Motor Expo 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดย
สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีทีมงานฝ่ายกิจการตลาดและฝ่ายกิจการสาขา คอยให้ข้อมูล
และค�าแนะน�าแก่ลกูค้า ตามนโยบายการขยายงานในกลุม่รถใหญ่หรอืรถเพือ่การพาณชิย์ ในการให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการขนส่งได้อย่างครบวงจร

น�าสินฯ บุกตลาดรถใหญ่
ออกบูธแนะน�ำบริกำรกับผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ

งำนสัมมนำประจ�ำปี 2558 สมำคมขนส่งสินค้ำและโลจิสติกส์ไทย ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์รังสิต 

งำน Western Motor Expo 2016 โดยสมำคมรถบรรทุกภำคตะวันตก ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

NSI : อีเว้นท์
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ที่ห้องประชุมส�านักงานใหญ่ น�าสินประกันภัย กรรมการผู้อ�านวยการ คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ  
ประชุมประกาศวิสัยทัศน์องค์กรใหม่ ให้กับผู้บริหารทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ
ข้ึนไป และในระยะเวลาไล่เลีย่กันได้เชญิผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีประจ�าสาขาทัว่ประเทศมาร่วม
ประชุมเพื่อรับทราบวิสัยทัศน์และนโยบาย ทั้งนี้เพื่อสร้างจุดหมายที่ชัดเจนขององค์กรร่วมกัน
ว่าน�าสนิฯ จะมุง่ไปยงัจดุใด เพือ่ให้ทกุคนทกุฝ่ายได้ช่วยกนัระดมความคดิ ก�าหนดกจิกรรมและ
แผนงานโดยผูบ้รหิารทกุระดบัจะต้องเป็นผูน้�าและเป็นแบบอย่างให้บคุลากรในหน่วยงานของ
ตวัเองปฏบิตัภิารกจิหน้าทีใ่ห้บรรลถุงึเป้าหมายในอนาคตของน�าสนิฯ ตามวสิยัทศัน์ให้ส�าเรจ็ได้
ภายใน 5 ปี นับจากปี 2559 นี้เป็นต้นไป  คือจะต้องเป็นบริษัทประกันภัยชั้นน�าของไทยที่มีชื่อ
เสยีง เป็นทีย่อมรบัของวงการประกนัวนิาศภัยของไทย คืออย่างน้อยต้องไต่อนัดบัจากที ่32 ใน
ปัจจุบันขึ้นสู่ Top 20 ให้ได้ภายในปี 2563 ซึ่งการจะไปสู่จุดหมายนี้ได้ทุกคนจะต้องช่วยกันให้
บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยใช้หลักการให้บริการแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer 
Centric)  เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ และมีจ�านวนลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งแนวทางการเติบโต
เช่นนีจ้ะยงัคงยดึแนวทางการเตบิโตอย่างย่ังยนื ซ่ึงหมายถงึจะต้องค�านงึถงึการด�าเนนิงานทีต้่อง
มีก�าไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วน
ได้เสยีทกุภาคส่วนของบรษัิทนัน่เอง ในโอกาสนีไ้ด้ขอให้ชาวน�าสินประกนัภัยทกุคนช่วยกนัผลกั
ดนัเป้าหมายการผลติผลงานเบีย้ประกนัภยัในปี 2559 ทีต่ัง้เป้าไว้ 2,500 ล้านบาทนีใ้ห้ส�าเรจ็ให้
ได้ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการมุ่งเดินสู่เป้าหมายแห่งความส�าเร็จของวิสัยทัศน์ได้อย่างแน่นอน

“เรำจะเป็นบริษัทประกันภัยชั้นน�ำ

ด้วยบริกำรที่เป็นเลิศและเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน

โดยได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้มีส่วนได้เสีย”

ประชุมรับนโยบำยและวิสัยทัศน์ประจ�ำปี 2559 ในระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรขึ้นไป

ประชุมผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำสำขำทั่วประเทศ

ประกาศวิสัยทัศน์ “น�าสินประกันภัย”
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คุณสันต์ โชติพฤกษ์ ประธานกรรมการ คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการ
ผู้อ�านวยการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมแถลงผลการด�าเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น        
ครั้งที่ 69 โดยบริษัทมีก�าไรส�าหรับปี 2558 จ�านวน 143.64 ล้านบาท 
และมมีตจ่ิายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 9 บาท ซึง่ก�าหนดจ่ายเงนิปันผลใน
วันที่ 11 เมษายน 2559  จัดประชุมที่อาคารน�าสินประกันภัย ส�านักงาน
ใหญ่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา

บมจ.น�าสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2 ประจ�าปี 2559 ณ ห้องประชุม 
โรงแรมอลิซาเบธ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.59

บมจ.น�าสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 ประจ�าปี 2559 ณ ห้องประชุม 
โรงแรมอลิซาเบธ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.59

บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559  โดย คุณรัตนา เจริญชัยพงศ์  กรรมการ
รองผูอ้�านวยการ พร้อมด้วยพนกังาน ร่วมส่งความสขุ มอบของขวญัเสรมิ
พฒันาการและการเรยีนรู ้ให้แก่ผูแ้ทนหน่วยงานต่างๆ  อาทิ ต�ารวจชุมชน
สัมพันธ์ สน.เตาปูน และชุมชนในเขตบางซื่อ เพื่อน�าไปใช้ในกิจกรรมวัน
เดก็ ตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้านการพฒันาและเสรมิสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

ประชุมผู้ถือหุ้น

อบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญำต

นำยหน้ำประกันวินำศภัย ครั้งที่ 2

อบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญำต

นำยหน้ำประกันวินำศภัย ครั้งที่ 1

ส่งควำมสุขให้น้องวันเด็ก

NSI : มูฟเม้นท์
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เลือกตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำร

พนักงานคือบุคลากรที่มีค่าขององค์กร  บริษัทน�าสินประกันภัย โดยฝ่าย
การพนกังานจึงได้จดักจิกรรมตรวจสุขภาพประจ�าปี 2559 ให้แก่ผูบ้รหิาร
และพนักงาน ซึ่งเป็นสวัสดิการที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็น
ขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงานองค์กร

น�าสินประกนัภัยสนบัสนนุอปุกรณ์เคล่ือนย้ายรถยนต์ เพือ่ช่วยแก้ปัญหา
การจราจรให้กบั สน.ลมุพนิ ีโดยคณุเลศิชาย ประภาศริริตัน์ รองกรรมการ
ผู้อ�านวยการ บมจ.น�าสินประกันภัย พร้อมด้วยคุณสกล ถาวรกาญจน์   
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด  สวพ.91 มอบให้แก่ พันต�ารวจโท อชิรวิทย์ 
ทองจันดี รองผู้ก�ากับการจราจรฯ สถานีต�ารวจนครบาลลุมพินี โดยมี
พันต�ารวจโท กันตภณ โพธิ์อ๊ะ สารวัตรจราจรร่วมรับมอบ  ซึ่งอุปกรณ์
ดงักล่าวเป็นนวตักรรมทีช่่วยแก้ปัญหาการจอดกดีขวางทางจราจรได้ง่าย
และสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให้การจราจรคล่องตัว ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ติดอยู่บน
ท้องถนนบริเวณนี้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

พล.ต.ต. จารุวัฒน์ ไวศยะ  รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล รับมอบ
เสื้อจราจรสะท้อนแสงจ�านวน 200 ตัว จากคุณสุพจน์ เกษมธรรมแสวง      
รองผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด บมจ.น�าสินประกันภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ต�ารวจในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจนครบาล ใช้ป้องกันอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการพนักงานได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสวสัดกิาร ส�าหรบัพนกังานประจ�าสาขา และส�านกังานใหญ่ 
โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตังให้ท�าหน้าที่คอยเสนอแนะ 
ปรกึษา หารอืกบัผูบ้ริหารเพือ่คอยจดัสรรสวัสดิการเพือ่ประโยชน์ส�าหรบั
เพื่อนพนักงานในองค์กรต่อไป

น�ำสินฯ ใส่ใจสุขภำพบุคลำกร

ตรวจสุขภำพประจ�ำปี 2559

มอบอุปกรณ์เคลื่อนย้ำยรถยนต์ สน.ลุมพินี

ห่วงใยเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจนครบำล

15



สอบถามเพิ่มเติมไดที่

ตัวแทน/นายหนา และสาขาของบริษัทฯ ใกลบานทาน

คุมครองทรัพยสินคูกรณี 400,000 บาท ไมเก็บคาเสียหายสวนแรก

คุมครองอุบัติเหตุ 50,000 บาทตอคน (ผูโดยสาร 6 คน + ผูขับขี่ 1 คน)

ประกันตัวผูขับขี่ 200,000 บาท

รับประกันภัยอายุรถไมเกิน 7 ป

ราคาประหยัดสุดๆ

สวนบุคคล สหกรณ

9,200 9,500

แท็กซี่

 อัตราเบี้ยประกันภัย ประเภท 3 รวมพ.ร.บ.


