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ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง CUSTOMER CENTRIC



   ปีนี้บ้านเราน�้าแล้งพอๆ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างตกต�่า 
อาจผูกพันไปถึงปีหน้า ลองกลับมาทบทวนกันตามหลักพุทธ “กระแส
เหตุหนุนเนื่องให้เกิดผล” ท้ังธรรมชาติน�้าแล้งและเศรษฐกิจ ทุกเรื่อง
ล้วนมีส่วนจากฝีมือมนุษย์พวกเราเหล่าท่านอย่างปฏิเสธไม่ออก บุกรุก
ที่ป่า ระเบิดภูเขา รุกล�้าแม่น�้าล�าคลอง หลายคนบอกว่าฉันไม่ได้ท�า แต่
ลองถามตัวเองกลับไปซิว่า ท่านซ้ือท่ีดินใกล้เชิงเขาหรือติดแม่น�้าไว้บ้าง
ไหม  ทีบ้่านสะสมเฟอร์นเิจอร์ไม้เนือ้แขง็หรอืไม่  ใช้กระดาษทชิชหูรอืA4 
กันมากน้อยแค่ไหน  ใช้เครื่องปรับอากาศไหม ใช้รถยนต์หรือไม่ ถนนได้
มาจากภูเขา น�้ามันได้มาจากใต้พื้นแผ่นดินสูบออกไปมากๆ ก็ทรุด แอร์
ท�าให้เกดิปัญหาเรอืนกระจก นีแ่ค่ตัวอย่างง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน  เชือ่เถอะไม่
มากก็น้อยที่มีส่วนร่วมกันท�าร้ายธรรมชาติ
 ทีเ่กร่ินเร่ืองน้ีขึน้มาเพราะกระแสรกัษ์โลกก�าลงัมาแรง มหีลากหลาย
มติ ิแต่เราจะคลกิเข้าไปดเูฉพาะมติอิงค์กรทีป่ระกอบธรุกจิ พวกเราทีย่ัง
ต้องท�ามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพึ่งพาขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย    
“น�ำสนิ” ตืน่ตวัเรือ่งนีอ้ย่างไร ก่อนอืน่ขอแนะน�าเครือ่งมอือปุกรณ์ทีจ่ะใช้
ในงานอย่างนีก้ค็อื CSR (Corporate Social Responsibility) แปลเป็น
ไทยให้ไทยฟังแบบง่ายๆ ไม่ซบัซ้อนคอื “ส่ิงทีค่ดิพดูท�ำอะไรไว้กบัสังคม” 
 รางวัลต่างๆ ที่น�าสินได้รับจากสถาบันชั้นน�าย่อมแสดงให้เห็นเชิง
สัญลักษณ์ได้แบบหนึ่งว่าสังคมสะท้อนคุณงามความดีของเราออก
มาอย่างไร ที่นี้มาดูภาคปฏิบัติที่เราได้สัมผัสกันเนื้อๆ เช่น นโยบาย
ด้านพนักงาน น�าสินให้ความสุขกับพนักงาน (ในรูปเงินเดือน สวัสดิการ 
สถานท่ีท�างาน ระเบยีบปฏบิตั ิระบบงาน ปัญญาความรู)้ เพยีงพอล้นเหลือ       
เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมชุมชนกันแค่ไหน พนักงาน
ย่อมรู้ดี นโยบายกับตัวแทนนายหน้า (เช่น ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน การ
ให้ความรู้ บริการเสริมการขาย ขั้นตอนงานไม่ซับซ้อน เทคโนโลยี แผน
โฆษณาประชาสมัพนัธ์) ตัวแทนนายหน้าคงให้ค�าตอบได้ไม่ยาก นโยบาย
ด้านสินไหม น�าสนิพจิารณาแบบเป็นธรรมตามสญัญาให้ผูร่้วมกจิกรรม
ทั้งลูกค้า คู่กรณี อู่ซ่อม ร้านอะไหล่ โรงพยาบาล เชื่อว่าท่านเหล่านี้ก็รู้ดี 
สังคมที่ไกลตัวอีกหน่อย เช่น การเสียภาษีอากรทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพือ่น�ามาพัฒนาประเทศ เหล่านีล้้วนเป็นสิง่ปฏบิตัใิห้สงัคมอยูก่นัได้อย่าง
มีความสุข เท่ากับเป็น CSR ขั้นพื้นฐานที่มีคุณประโยชน์มากกว่า CSR 
เชงิสญัลกัษณ์ซึง่น�าสนิกท็�าควบคูไ่ปเช่น ปลกูป่า ให้ทนุการศกึษานกัเรยีน 
แจกอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน แจกของเล่นในวันเด็ก
 การทีเ่รายนืตรงเคารพธงชาตทิัง้เช้าและเยน็เป็นเพยีงการแสดงออก
เชงิสญัลกัษณ์ดจุเดยีวกับธรุกรรมปลกูป่าทีห่ลายบรษัิทจดัให้ม ีอย่างน้อย
เป็นการสะท้อนมุมมองแง่คิดให้ทกุคนตระหนกัว่าสิง่ทีเ่ราต้องท�า ต้องคดิ 
ต้องช่วยกนัพดู รปูแบบใดๆ กต็ามทีมี่ผลดต่ีอประเทศชาตแิละสังคมน่ัน
แหละคือแก่นแท้ของ CSR 
 CSR จึงเป็นเสมอืนบริบทหนึง่ในการขอโทษ ธรรมชาตผ่ิานทางสังคม 
ที่เราเคยร่วมท�าร้ายทั้งที่ไม่ตั้งใจเพื่อปากท้องความอยู่รอดขั้นพื้นฐาน  
(ไม่รวมความโลภที่เกินจ�าเป็นนะครับ) ดังนั้น CSR ไม่ต้องรอให้บริษัท
ท�าขึ้น ทุกคนก็สามารถท�าเองได้ขอแค่มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสาที่มี 
จุดเริ่มต้นจากค�าว่า “ส�ำนึก”

NSI : ไฮไลท์

 น�ำสินมุ่งสู่ยุทธศำสตร์ ยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง

NSI : เวิร์คสมาร์ท

 ก้ำวแรกจำกตัวเรำ ด้วยกำรเอำลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง

NSI : น�าสินกับพันธมิตรธุรกิจ

   กิจกรรมร่วมกับ ธ.ก.ส.

NSI : โปรดักส์อัพเดท

 PA ผู้ใช้แรงงำนต่ำงด้ำว 

 น�ำสิน SUV ดับเบิ้ลเซฟ (ประกันชั้น 1 + พ.ร.บ.)

 

NSI : เกร็ดคิดสะกิดใจ

 7 เคล็ดลับ กำรออมให้มั่งคั่ง

NSI : ทันกระแส

 ทวงหนี้อย่ำงไรไม่ผิดกฏหมำย

NSI : อีเว้นท์

   รับรำงวัล ESG 100 Certificate

NSI : ปันสังคม

   น�ำสินร่วมก่อตั้งกองทุนสุนทำน

    กองทุนเพื่อขับเคลื่อน CSR

NSI : มูฟเม้นท์

   ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ของน�ำสิน

    ประมวลภำพกำรประชุมอู่รับงำน ฝ่ำยสินไหมรถยนต์
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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



 เพื่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามโลกยุคดิจิตอล และ
สอดรบักบันโยบาย "ปีแห่งคณุภาพบรกิาร" (Year of Quality Service)  
คณะผูบ้ริหารน�าสนิฯ  และพนกังานระดบัหวัหน้างานข้ึนไปกว่า 100 คน 
ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรร่วมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพบริการ
ในหัวข้อ "Building Customer Centric Organization and Service           
Excellence Culture" หรอื การสร้างองค์กรท่ีมลีกูค้าเป็นศนูย์กลางและ
วฒันธรรมการบริการทีเ่ป็นเลศิ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสร ีวงษ์มณฑา 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม ณ โรงแรมริชมอนด์ แกรนด์ คอนเวนช่ัน       
เมือ่ต้นเดอืนกรกฎาคมท่ีผ่านมา

 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีองค์ความรู้และความพร้อมต่อ
การปรบัยทุธศาสตร์ของน�าสนิประกันภยัทีจ่ะเน้นการให้บรกิารทีย่ดึลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง  โดยมุง่สร้างประสบการณ์ และความพงึพอใจสงูสดุให้แก่
ลกูค้า ซ่ึงเป็นกุญแจส�าคญัของธรุกจิยุคใหม่ทีจ่ะสร้างการเจรญิเติบโตของ
ธรุกิจได้อย่างยัง่ยนื 

 ในโอกาสนี ้คณุรตันา เจรญิชัยพงศ์ กรรมการรองผูอ้�านวยการ ได้ขอ
ให้ทกุหน่วยงาน น�าองค์ความรู้ทีไ่ด้รบัในวนัน้ีไปใช้สร้างสรรค์กระบวนการ
ท�างาน และวิธีส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดยต้องยึดค่านิยมการ
ท�างานแบบ "แอคทฟี" และฝังลกึอยูใ่น DNA ซ่ึงจะน�าไปสู่วฒันธรรมการ
ให้บรกิารทีเ่ป็นเลศิของชาวน�าสนิประกนัภยัต่อไป

ตอบโจทย์ Year of Quality Service

น�ำสนิมุง่สูย่ทุธศำสตร์

ยดึลูกค้าเป็นศนูย์กลาง Customer Centric
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 ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา มกีารเปลีย่นแปลงมากมาย อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีท�าให้สงัคมโลกแคบมากขึน้ หรือ
มลีกัษณะเครือข่ายโยงใยกันมากขึน้  สนิค้าหรอืบรกิารต่างๆ ทีเ่คยผลติ โดยไม่สนใจความต้องการของผูบ้รโิภค เริม่เปล่ียนให้ความสนใจทีจ่ะตอบสนอง
ความต้องการอนัหลากหลายเฉพาะกลุม่ผูบ้รโิภคมากขึน้ตามล�าดบั  ซึง่ผูบ้ริโภคปัจจุบันมทีางเลือกมากขึน้ทีจ่ะเลือกซือ้และใช้สินค้าหรอืบรกิารทีต่รงและ
แก้ปัญหาให้กับตนได้ 

 แนวคิดของกำรเอำลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง ได้เริม่เป็นทีน่ยิมมากขึน้ 
เพราะสามารถตอบโจทย์ของการท�าธุรกจิ และเป็นความยัง่ยนืของธุรกจิ
ในโลกยุคดิจิตอลโซเชียลเน็ทเวิร์ต ซึ่งการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางก็คือ 
การเรยีนรูล้กูค้า หรอืให้ลกูค้าเป็นแกนหลกัในการเรยีนรู ้ซึง่เป็นค�าตอบที่
หลายองค์กรพยายามค้นหา เพือ่ให้ตอบโจทย์ทีจ่ะผลติสินค้าและบรกิารที่
ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้รบับรกิารและลูกค้าได้เป็นอย่างด ีรวม
ถงึจะท�าให้องค์กรสามารถยนือยูบ่นโลกแห่งการแข่งขนันีไ้ด้  แล้วควรจะ
เริม่อย่ำงไรเมือ่ไหร่...? จรงิๆ แนวคดินี ้ ก็ไม่ใช่เร่ืองใหม่ไกลตวั  เพยีงแค่
ปรบัมมุมองในการท�าความเข้าใจเสยีใหม่เท่านัน้ เพราะในชีวติจรงิ ทุกๆ 
วนัเราย่อมจะซือ้สนิค้าและบรกิาร โดยเลอืกในสิง่ทีเ่ราต้องการเสมอ เช่น 
การเลอืกทานอาหาร เลอืกร้านอาหาร เลอืกชมภาพยนตร์ หรอืการเลอืก
ซือ้เสือ้ผ้า ท�าไมเราต้องใช้เวลาในการเลอืกสิง่เหล่านี ้เพราะเรามทีางเลอืก 
และเรากจ็ะเลอืกในสิง่ท่ีดีทีส่ดุให้ตรงกบัความต้องการของเรามากทีสุ่ด 

 ตวัอย่ำงของกำรเอำลกูค้ำเป็นศนูย์กลำง ให้ลองนกึถึงเวลาท่ีเราไปโรงพยาบาล ไปหาก๊ิก เอ้ย ไม่ใช่... ไปรกัษาอาการเจบ็ป่วย เช่น สวิ เกิดบนใบหน้า 
เป็นต้น ซึง่เมือ่เราพบแพทย์ แพทย์จะเป็นฝ่ายสอบถามอาการ ด้วยน�า้เสยีงทีแ่สดงความห่วงใย และรบัฟังเราอย่างต้ังอกตัง้ใจ ก่อนทีจ่ะวเิคราะห์อาการ
หาสาเหตแุละจ่ายยาเพือ่รักษา ซ่ึงจะท�าให้เรารู้สกึได้รับความส�าคัญ มากกว่าทีแ่พทย์ไม่รบัฟังเลยแล้วส่ังยาทนัท ีเมือ่เกดิการเจบ็ป่วยคร้ังใดเราก็มกัจะไป
ทีโ่รงพยาบาลแห่งนัน้ และขอให้แพทย์ท่านเดมิรกัษานัน่เป็นเพราะเราเกดิความเชือ่ใจและศรัทธาในแพทย์ท่านนัน่เอง  เฉกเช่นกันในเรือ่งงาน  ลกูค้าหรอื
ผูร้บับรกิาร หรอืเพ่ือนพนกังานทีเ่ข้ามาพบ ต่างต้องการได้รบัความสนใจ ใส่ใจ และให้ความส�าคัญเสมอ เรำเพยีงเริม่จำกสอบถำมและรับฟังเขำด้วยท่ำที
ทีต้ั่งใจ ใส่ใจ สภุำพ มไีมตรจิีต นัน่คอืสิง่เริม่ต้นแบบง่ำยๆ ท่ีเรำสำมำรถท�ำได้ทนัที มาลองฝึกฝนและสร้างนสิยัในการเอาลูกค้าเป็นศนูย์กลางด้วยกนั 
เริม่จากตวัเรา ทมีเรา ไปสูท่ัว่ทัง้องค์กร

ก้าวแรกจากตัวเรา

ด้วยการเอาลกูค้าเป็นศนูย์กลาง
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  ฟังลกูค้ำด้วยควำมตัง้ใจ เริม่ต้นด้วยกำรรบัฟัง (สุ) ฟังลกูค้าด้วย
ความตัง้ใจ ใส่ใจ กระตอืรือร้น ไม่แสดงอาการหงดุหงดิร�าคาญใจ หรอืทอด
ทิง้ไม่สนใจ  เพราะการฟัง เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูแ้ละพฒันาทักษะอืน่ๆ  
เมือ่ได้รบัฟังข้อมลูมาแล้ว ต้องคดิอย่ำงมสีต ิ(จ)ิ แยกแยะ จบัประเดน็ได้
ถกูต้อง เพือ่ให้เราเข้าใจความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า เมือ่
สงสยัไม่เข้าใจในเรือ่งท่ีได้ฟัง กต้็องถำม (ป)ุ เพ่ือจะได้เข้ำใจ และเพือ่ไม่
ให้ลมืกต้็องจดบันทกึ (ล)ิ โดยขออนญุาตลกูค้าในการจดบนัทกึ ซึง่จะยิง่
ท�าให้ลกูค้ารู้สกึถงึความใส่ใจในปัญหาของเขา (แนะน�าควรมสีมดุโน้ตข้าง
กาย เหมอืนมีมอืถอืข้างใจ เอ้ย! ข้างมอื ฮา)  ซ่ึงจะเป็นดัง่การหว่านเมลด็
พนัธุแ์ห่งมติรภาพ ซึง่เป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัทีส่ดุในการสร้างประสบการณ์
ให้กับลกูค้า

 มองหำหนทำงท่ีจะช่วยเหลอืและตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ
ให้ดียิง่ขึน้ โดยน�าข้อมูลที่ได้มาจากผู้รับบริการมาคิดหาทางที่จะเสนอ
บริการที่โดนใจ ก่อนให้ค�าแนะน�าและแสดงให้เห็นว่าเขามีความส�าคัญ 
แต่การน�าเสนอผลิตภณัฑ์ ทางเลอืกหรอืปรบังานบรกิารได้เป็นอย่างดนีัน้ 
เราต้องอยูบ่นพืน้ฐานทีส่�าคญัคอืเราต้องเข้าใจงานของเราอย่างถ่องแท้ ทัง้
ขอบเขตงาน กระบวนการ ข้ันตอน วธิกีารท�างาน หลกัการและเหตผุลที่
ส�าคญั (Job Accountability) อะไรท�าได้ อะไรท�าไม่ได้ ซ่ึงกจ็ะท�าให้เรา
เกดิความมัน่ใจ เมือ่เรามคีวามมัน่ใจเวลาท่ีเกดิปัญหา เราก็จะรูว่้าควรท�า
อย่างไร หรอืต้องขอความร่วมมอืจากใคร แล้วน�าแนวทางทีเ่ราใช้มาคุย
แลกเปลีย่นประสบการณ์กนั เพือ่จะได้มมุมองใหม่ๆ โดยการทดสอบตัว
เราง่ายๆ ด้วยการลองเขยีนผงัทางเดินของงานตัง้แต่เริม่งาน จนสิน้สุดงาน 
Work Procedure/Work Flow  เพราะการไม่เข้าใจอาจท�าให้เราเสนอ
หรอืให้ค�าแนะน�าทีไ่ม่ถูกต้องและอาจน�าไปสู่การไม่น่าเช่ือถือได้ นอกจาก
น้ี การน�าเสนอหรอืให้ค�าแนะน�าแก่ผู้รบับรกิารทีด่ ีกค็วรมศีลิปะในการน�า
เสนอ อาทเิช่น   
 
 ให้พดูเหมอืนกำรสนทนำกนั ไม่ต้องตะโกน หรอืท�าให้รูส้กึว่าเราไป
บงัคบัให้เขาฟังเราเพียงฝ่ายเดยีว 

 บอกถงึประโยชน์และทำงเลอืกทีอ่ยูใ่นวสิยัทีเ่ราพอจะสามารถท�าได้ 
น�าเสนอให้กบัผู้รับบริการ

 อย่ำรีบด่วนปฏเิสธ ทัง้ๆ ทียั่งไม่ได้ลองท�ำ หรอืน�าไปปรกึษาหารอื
กบัผูบ้งัคบับญัชา 

 อย่ำจ้องแต่จะพดู หรือขำยในสิง่ทีเ่รำมเีพยีงอย่ำงเดียว ควรน�าเสนอ
ในสิง่ท่ีเราจะสามารถช่วยผูม้าขอรับบรกิารด้วยว่าเป็นอย่างไร

 ควรท�ำให้ทุกอย่ำงเรยีบง่ำย ไม่หยบิยกสิง่ทีไ่ม่เกีย่วข้องมาพดูปนกัน 
เพือ่ไม่ให้เกิดความสับสน

 ทีส่�ำคญักำรเอำลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง ไม่ได้หมายความว่า เราต้องท�า
ตามใจลกูค้า แต่เราต้องอยูภ่ายในขอบเขต กรอบแนวทาง/ระบบงานที่
บรษัิทฯ ก�าหนดเช่นกนั   

 มีควำมรบัผดิชอบต่องำนทีท่�ำ ต้องท�ำงำนด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ 
และตัง้ใจท�างานให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดอย่างมคีณุภาพ ซึง่
จะช่วยสร้างความเชือ่มัน่และความน่าเชือ่ถือให้กบัผูรั้บบรกิาร 

 สร้ำงระบบกำรท�ำงำนทีเ่หมำะกบัพฤตกิรรมของลูกค้ำ เพือ่สร้าง
ประสบการณ์ทีน่่าพอใจแก่ผู้รบับริการ (Customer Experience)  ซึง่การ
ปรบัปรงุพฒันาระบบงานให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมของลูกค้านัน้ ต้องเริม่
ด้วยการทีเ่ราต้องรูจ้กัลกูค้า/ผูร้บับรกิารให้มากทีส่ดุก่อน โดยผ่านการแลก
เปล่ียนและแบ่งปันข้อมลูประสบการณ์ทีม่กีบัลูกค้า/ผู้รบับริการกบัคนอ่ืนๆ 
ภายในทมีงาน (ถ้าม)ี แล้วขยายสู่ระดบัภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วย
งานตามล�าดบั เพือ่ให้เราได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจพฤตกิรรมและความคาดหวงั
ของลูกค้าเพิม่ขึน้ เม่ือรูค้วามคาดหวงั เรากต้็องพยายามให้บรกิารในสิง่ที่
เขาคาดหวงัด้วยความคงเส้นคงวา (Consistency) รวมถึงต้องท�างานให้
สอดประสานกับทีมงานอื่นๆ เหมือนเป็นคนๆ เดียวท�าอย่างมีคุณภาพ 
และรวดเรว็ (การปฏบิติัการแบบไร้รอยต่อ)  

 สร้ำงควำมสขุให้กบัเพ่ือนร่วมงำนและลกูค้ำ การสร้างบรรยากาศ
แห่งความสขุในการท�างาน ท�าง่ายๆ ด้วยการเริม่ด้วยตวัเราก่อน  ทักทาย
พร้อมรอยยิม้ ท�างานด้วยความรักและสนกุกับงาน เตม็ใจและพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลอืคนอืน่ๆ  ยกย่องให้เกยีรตเิพือ่นร่วมงานและลกูค้าผูม้ารบับรกิาร 
ซึง่เมือ่ทกุคนร่วมใจกนัท�า ย่อมส่งผลให้บรรยากาศทีท่�างานจะอบอุน่เตม็ไป
ด้วยความสขุ Happy Workplace 

 นอกจากนี้ มุมมองเรื่องกำรเอำลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง ยังสามารถ
ประยกุต์ใช้ได้ในการบริหารงานส�าหรบัหวัหน้างาน โดยเฉพาะการสอนงาน  
โดยให้ผูร้บัการสอนงานเป็นแกน ซึง่หวัหน้างานต้องเข้าใจว่าความสามารถ
ในการเรยีนรูข้องผูร้บัการสอนงานแต่ละคนไม่เท่ากนั ดงันัน้ จงึควรจะใช้
วธิกีารในการสอนงานท่ีแตกต่าง และเหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องลกูน้อง
แต่ละคน ซึง่จะเกดิประสทิธผิลมากกว่า การสอนงานในแบบเดยีวกนักบั
ลกูน้องทกุคน  

ccountability = ส�ำนกึในหน้ำที่

onsistency = บรกิำรดีต่อเนือ่ง

ommunication = ครบเครือ่งเรือ่งส่ือสำร

iming = ผลงำนเนีย้บไว

mpression = บุคลกิโดนใจ

olunteer = จติใฝ่อำสำ

mpathy = สนองลูกค้ำอย่ำงเข้ำใจ
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น�าสนิประกนัภยั โดยทมีงานขยายงาน ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)      
ฝ่ายกจิการตลาด เข้ามอบสนิไหมทดแทน ให้กับผูเ้อาประกนัภยั "โครงการสนิเชือ่สบายใจ" ทีส่าขาของ ธ.ก.ส. ภาคใต้

งานทวโีชค สรุาษฎร์ธานี
ประจ�าปี 2558 ครัง้ที ่1

งานทวีโชคเฉลมิพระเกยีรติ (หวัหิน)
ประจ�าปี 2558  

งานเล้ียงเกษียณ ฝตบ. และ ฝตล.

งานทวโีชค พทัลงุ
ประจ�าปี 2558

โครงการสินเช่ือสบายใจ

กิจกรรมร่วมกบั ธ.ก.ส.

NSI : น�าสินกับพันธมิตรธุรกิจ
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กรมธรรม์ประกันภยัอบุติัเหตสุ่วนบุคคลส�าหรับผูใ้ช้แรงงานต่างด้าวมเีบีย้ประกนัภยัเพยีง 850 บำทต่อปีเท่านัน้
แต่ให้ควำมคุม้ครองด้วยทนุประกนัภยัสูงสดุถงึ 100,000 บำท
ทัง้น้ียงัให้ความคุม้ครองอุบตัเิหตตุลอด 24 ชัว่โมงทกุสถำนทีท่ัว่โลกอกีด้วย

100,000

50,000

50,000

10,000

คุม้ครองการเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ
หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบัุตเิหตสูุงสดุ (อบ.1)

คุม้ครองอบุติัเหตจุากการขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์

คุม้ครองการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้าย

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตคุร้ังละ 

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์

เงือ่นไขการรับประกนั

 รบัประกนัภยัอายรุะหว่าง 18-55 ปี
 การพิจารณารับประกนัภัยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษัิทฯ ก�าหนด
 ผูใ้ช้แรงงาน 1 คน สามารถเอาประกันภยัได้ 1 ฉบบัเท่านัน้
 เอกสารประกอบการท�าประกนั
   - ใบค�าขอท�าประกันภยัทีล่งนามโดยผูข้อเอาประกนั และวนัทีส่มัคร
   - ID Card หรอื Passport

ตารางความคุม้ครอง

ตดิต่อขอท�าประกนัภัยได้ง่ายๆ 

ทกุท่ีท�าการสาขาน�าสินประกนัภัยทัว่ประเทศทีม่สัีญลักษณ์นีต้ัง้อยู่

ผู้ใช้แรงงานต่างด้าวไม่ไร้สวัสดกิาร

ซ้ือความคุม้ครองให้ตนเองได้แล้ววันนี้

ด้วยกรมธรรม์ประกนัภัยอบุตัเิหตขุองน�าสินประกนัภัย

PA ผูใ้ช้แรงงานต่างด้าว

7
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อายุรถ 2-3 ป

อายุรถ 4-7 ป
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อายุรถ 2-3 ป

อายุรถ 4-7 ป

ที่คุณจะไดรับความคุมคาแบบ ดับเบิ้ลเซฟ

ขาวดีสำหรับคนรักรถ SUV ขอแนะนำแคมเปญ นำสิน SUV ดับเบิ้ลเซฟ

ดวยความคุมครองแบบประกันชั้น 1 ใหทุกการเดินทางของคุณมั่นใจไรกังวล

อยารอชาภายในสิ้นปนี้เทานั้น กับแคมเปญที่คุมครองครบครัน และประหยัดคุมคาแบบนี้
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7 เคล็ดลับ การออมใหมั่งคั่ง

1. ใหหัก 10% ของรายรับ เก็บเอาไวเปนเงินออม

แทนที่จะใชสูตรเดิมๆ คือ

เพ�อรูคาใชจายอยางละเอียด ประเมินการใชเงินของตัวเองไดทุกวัน

นำสินประกันภัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมเงินของพนักงาน จึงไดมีการรณรงค ใหพนักงานรูจักการใชเงิน เก็บเงิน และนำไปลงทุน
นำสินสารฉบับนี้จึงขอนำเอา 7 เทคนิคการออมเงินมาฝากเพื่อนๆ ดังนี้

ทบทวนพฤติกรรมการใชจายของตัวเอง

ทุกครั้งที่รูปบัตรเครดิต

ขอบคุณขอมูลจาก : Facebook.com/Start-to-invest

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

กองทุนรวม

ใหกันเงินเอาไวทันทีทุกครั้ง

หมดปญหา

เวลาจายหนี้

และไมกระทบ

เงินออมสวนอ�น

หากฝนธรรมชาติไปบาง ลองพบกันครึ่งทาง

คือ ใชเฉพาะในสวนของรายไดที่เพิ่มมา

แตตองไมเกินครึ่งหนึ่งของรายไดที่เพิ่มมานั้น

ควรรูจักวิธีการลงทุนในหลายรูปแบบที่เหมาะกับตัวเอง

เพ�อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกวาเงินฝาก

บนระดับความเสี่ยงที่รับได และคอยเปนคอยไป

or

ไตรตรองถึง

“ความจำเปน”

อยาใชจายเพราะ

“ความอยาก”

รายได

รายได

รายจาย

เงินออม

เงินออม

รายจาย

ดูแลพอแม จัดการเร�องลูก ออมไวใช

ในยามฉุกเฉิน

ใชจายสวนตัว ลงทุนเพ�อให

เงินงอกเงย

ลองเปลี่ยนเปน

2. แบงเงินที่เก็บไวสวนหนึ่งไปลงทุนใหงอกเงยและเปาหมายตามฝน

3. ทำบัญชีรับจายรายวัน

4. มีสติในการใชจาย NEED

5. เงินเดือนเพิ่ม แตไมใชเงินเพิ่ม

6. จายไปเทาไร กันเงินเก็บไวทันที

7. หาโอกาสนำเงินออมไปทยอยลงทุนใหเพิ่มพูน

เทานี้ก็สามารถ

สรางวินัยการออม

ขั้นพื้นฐาน แถมผลลัพธ

ยังเปนที่นาพอใจกวา

อีกดวย

20% 20% 20% 20% 20%

WANT

NSI : เกร็ดคิดสะกิดใจ
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7 เคล็ดลับ การออมใหมั่งคั่ง

1. ใหหัก 10% ของรายรับ เก็บเอาไวเปนเงินออม

แทนที่จะใชสูตรเดิมๆ คือ

เพ�อรูคาใชจายอยางละเอียด ประเมินการใชเงินของตัวเองไดทุกวัน

นำสินประกันภัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมเงินของพนักงาน จึงไดมีการรณรงค ใหพนักงานรูจักการใชเงิน เก็บเงิน และนำไปลงทุน
นำสินสารฉบับนี้จึงขอนำเอา 7 เทคนิคการออมเงินมาฝากเพื่อนๆ ดังนี้

ทบทวนพฤติกรรมการใชจายของตัวเอง

ทุกครั้งที่รูปบัตรเครดิต

ขอบคุณขอมูลจาก : Facebook.com/Start-to-invest

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

กองทุนรวม

ใหกันเงินเอาไวทันทีทุกครั้ง

หมดปญหา

เวลาจายหนี้

และไมกระทบ

เงินออมสวนอ�น

หากฝนธรรมชาติไปบาง ลองพบกันครึ่งทาง

คือ ใชเฉพาะในสวนของรายไดที่เพิ่มมา

แตตองไมเกินครึ่งหนึ่งของรายไดที่เพิ่มมานั้น

ควรรูจักวิธีการลงทุนในหลายรูปแบบที่เหมาะกับตัวเอง

เพ�อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกวาเงินฝาก

บนระดับความเสี่ยงที่รับได และคอยเปนคอยไป

or

ไตรตรองถึง

“ความจำเปน”

อยาใชจายเพราะ

“ความอยาก”

รายได

รายได

รายจาย

เงินออม

เงินออม

รายจาย

ดูแลพอแม จัดการเร�องลูก ออมไวใช

ในยามฉุกเฉิน

ใชจายสวนตัว ลงทุนเพ�อให

เงินงอกเงย

ลองเปลี่ยนเปน

2. แบงเงินที่เก็บไวสวนหนึ่งไปลงทุนใหงอกเงยและเปาหมายตามฝน

3. ทำบัญชีรับจายรายวัน

4. มีสติในการใชจาย NEED

5. เงินเดือนเพิ่ม แตไมใชเงินเพิ่ม

6. จายไปเทาไร กันเงินเก็บไวทันที

7. หาโอกาสนำเงินออมไปทยอยลงทุนใหเพิ่มพูน

เทานี้ก็สามารถ

สรางวินัยการออม

ขั้นพื้นฐาน แถมผลลัพธ

ยังเปนที่นาพอใจกวา

อีกดวย

20% 20% 20% 20% 20%

WANT

 น�าสินสารขอน�าข้อสรุปสาระส�าคัญใน พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 กับ        
รายละเอียดที่เจ้าหนี้-ลูกหนี้ควรทราบ เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้
ผิดกฎหมาย ทวงหนี้แบบใดเข้าข่ายคุกคามหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ และลูกหนี้ควรปฏิบัติอย่างไร หากได้รับความไม่เป็นธรรม
จากการทวงหนี้ 

ขอบคุณข้อมูลจำก : พระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558, Ratchakitcha.soc.go.th, www.kapook.com

พ.ร.บ. ทวงหน้ี 2558

ทวงหน้ีอย่างไรไม่ผดิกฎหมาย
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 ESG 100 Certificate เป็นส่ิงสะท้อนความต้ังใจในการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของน�าสินประกันภัย และเป็นมิติใหม่
ของการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ให้แก่ผู้ลงทุน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนการได้รับ 
ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่าบริษัทหรือองค์กรที่ได้รับรางวัล มีการ
ด�าเนินงาน และแสดงความรับผิดชอบที่โดดเด่นครบทุกมิติ  ท้ังในด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการ
ทางการเงินท่ีดี อันจะน�าไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า 
และยั่งยืน (Sustainable Investment) รวมถึงความมั่นใจของลูกค้า     
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกท่านว่าจะได้ความคุ้มครองท่ีม่ันคง
และย่ังยืน (Sustainable Insurance) ตลอดไป

หนึ่งเดียวของบริษัทประกันวินาศภัย 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ

รางวัลอันทรงคุณค่า

ต่อการพัฒนาองค์กรและสังคม

 นายสมบุญ  ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท น�าสินประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารระดับสูงเป็นตัวแทนบริษัทฯ  รับรางวัล 
ESG 100 Certificate จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อ�านวยการ
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความ
โดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม  สังคม  และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance : ESG) จากการคัดเลือก
บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทั้งหมด 567 บริษัท

น�าสินประกันภัย มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน

รับรางวัล ESG 100 Certificate

NSI : อีเว้นท์
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 น�าสินประกันภัย ร่วมกับองค์กรธุรกิจช้ันน�า 5 แห่ง จับมือเป็นหุ้นส่วน 
“การลงทุนสุนทาน” หรือ “Philanthropic Investments” ระดมเงิน    
ต้ังต้นกว่า 120 ล้านบาท เพ่ือเป็นทุนประเดิมในโครงการลงทุนสุนทาน         
หวังน�าดอกผล จากการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความ
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance: ESG) ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในแบบ
ย่ังยืน โดยมีสถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้ริเร่ิมจัดต้ังโครงการดังกล่าว

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ
กรรมการผู้อ�านวยการรวมภาพกิจกรรม CSR  โดย บมจ. น�าสินประกันภัย

 การท่ีน�าสินประกันภัย เข้าร่วมก่อต้ังในกองทุนน้ีเป็น
จ�านวนเงิน 20 ล้านบาทน้ัน ก็มุ่งหวังว่าจะน�าดอกผลท่ี
ได้รับจากการลงทุน ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยแก่สาธารณชน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส รวมถึงด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาสังคมเพ่ือความ
ย่ังยืนต่อไป

องค์กรธุรกิจชั้นน�าที่ร่วมก่อตั้งกองทุนสุนทาน

บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ไมเนอร์ กรุ๊ป

กองทุนเพื่อขับเคลื่อน CSR

น�าสินร่วมลงขัน 20 ล้านบาท

“

”

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)
ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป

กองทุนสุนทาน
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ม.ล.ปนัดดา ดศิกลุ รัฐมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรแีละปลัดส�านกันายก
รฐัมนตรี รับมอบเงิน 100,000 บาท จากนายสมบญุ ฟศูรบีญุ กรรมการผูอ้�านวย
การ บมจ. น�าสนิประกนัภัย เพือ่สมทบทนุโครงการ “หวัใจไทย ส่งไปเนปาล” 
น�าไปช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนให้ผูป้ระสบภยัจากเหตกุารณ์แผ่น
ดนิไหวในประเทศเนปาล ณ ท�าเนยีบรฐับาล เมือ่วนัที ่11 พ.ค. ทีผ่่านมา

นายสนัต์ โชตพิฤกษ์ ประธานกรรมการ  นายสมบญุ ฟศูรบีญุ กรรมการ
ผูอ้�านวยการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ บรษัิท น�าสนิประกนัภยั จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมแถลงผลการด�าเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น          
ครัง้ที ่68  จัดประชมุท่ีอาคารน�าสนิประกนัภัย ส�านกังานใหญ่

ดร.โชติมา พวัศริิ กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายประกันภยั Non-Motor มอบ
สนิไหมทดแทนให้แก่ นายทศพล วชริเดชา กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอล 
แอนด์ ท ีแอสแสท จ�ากดั ซึง่ได้รบัความคุม้ครองจากกรมธรรม์ประกนัภัย
ความเสีย่งภยัทกุชนดิของผูร้บัเหมา  เป็นค่าซ่อมแซมความเสยีหายจาก
อบุตัเิหตกุารเคลือ่นตวัของดนิ มลูค่ากว่า 9 แสน 2 หมืน่บาท เมือ่เรว็ๆ นี้

น�าสนิประกนัภยั ร่วมมอบทนุการศกึษา ขส.ทร. ประจ�าปี 2558 โดย       
คุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ เป็นผู้มอบเงินใน
กองทุนสวัสดิการกรมขนส่งทหารเรือ จ�านวน 150,000 บาท ณ ห้อง
ประชุม กรมการขนส่งทหารเรือ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 58

ฝ่ายกิจการตลาด มอบสินไหมทดแทน จ�านวน 500,000 บาท ให้แก่เจ้า
หน้าที ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จากกรมธรรม์ประกนั
ภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิตเนื่องจากภัยก่อการร้าย โดยมีคุณ
ผจงจติต์  กล�า่สมบตั ิ หวัหน้ากองประกนัภยั เป็นผูร้บัมอบ ณ อาคาร ท.100       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 15 ก.ค. 58

น�าสนิฯ สนบัสนุนกจิกรรมของสถานตี�ารวจนครบาลเตาปูน โดยคุณวชิติ 
เจรญิชัยพงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ มอบเสือ้กัก๊สะท้อนแสง พร้อม
ป้ายแบรนเนอร์ให้แก่ พ.ต.ต. ชลติ จนัทะพนัธ์ สว.จร.สน.เตาปนู เพือ่ใช้ใน
ศนูย์ช่วยเหลอืประชาชนทีเ่ดอืดร้อนจากสถานการณ์น�า้ท่วมในพ้ืนทีต่่อไป

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดนิไหวเนปาล น�าสินประกนัภัยประชุมผู้ถอืหุ้น

น�าสินประกนัภัย ให้ความอุน่ใจผูรั้บเหมา

สนับสนนุทุนการศกึษา

มอบสินไหมทดแทน กฟผ.

สนบัสนนุกจิกรรม สน. เตาปนู
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ประชุมอูรั่บงานภาคอสีาน

วันที ่16 พฤษภาคม 2558

ประมวลภาพการประชุมอูรั่บงาน ฝ่ายสินไหมรถยนต์

ประชุมอูรั่บงานภาคกลาง

วันที ่25 มถินุายน 2558

 ฝ่ายสินไหมรถยนต์ บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของอู่ในเครือข่ายบริการลูกค้าผู้ท�าประกันภัยรถยนต์    
ทุกประเภทของน�าสิน จึงได้จัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นของการให้บริการท่ีจะน�ามาปรับปรุงพัฒนาให้ลูกค้าได้รับการบริการท่ีดี รวดเร็ว 
และเป็นท่ีประทับใจย่ิงๆ ข้ึนไป
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