
ปีที่ 10 ฉบับที่ 39 ประจ�ำเดือน ตุลำคม - ธันวำคม 2558

เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ มุ่งสู่ความเป็นบริษัทประกันภัยชั้นน�า

ปลุกพลัง ในตัวคุณ



	 แม้วันเวลาจะเป็นมิติที่ไม่มีตัวตนและจับต้องสัมผัสไม่ได้ก็ตาม			
แต่มันกลับมีอานุภาพสูงต่อเนื่องไร้สิ่งหยุดยั้ง	 อานุภาพในการกลืน
กนิทกุชวีติสรรพสตัว์และความเส่ือมสลายของทกุสรรพสิง่บนผนืโลก	
แต่ทุกคร้ังท่ีกาลเคลื่อนผ่านช่วงสิ้นปีปฏิทิน	 ชาวโลกิยชนอย่างพวก
เรากอ็ดทีจ่ะหาช่องทางพกัผ่อนชวีติด้วยการเฉลมิฉลองสงัสรรค์กบัหมู่
ญาตมิิตรไม่ได้	มากบ้างน้อยบ้างตามก�าลงัทรพัย์และจรติตน	ประหนึง่
ว่าขอเติมพลังเก็บไว้เพื่อสู้รบกับกองทัพกาลเวลาท่ีก�าลังเคลื่อนพล
เข้าย�่ายีในปีถัดไป	 ค�าพรต่างๆ	 ถูกสร้างคิดประดิษฐ์ส่งมอบให้ก�าลัง
ใจเตือนสติแก่กันและกันมากที่สุดในช่วงนี้	 ดังนั้นเพื่อแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์	 ฉบับนี้จึงขอกล่าวพรด้วยเชิงกลอนไว้เป็นที่ประจักษ์สัก
ค�ารบหนึ่ง

	 ปีห้าเก้า	ชาวน�าสิน	ยินดีด้วย	 ขอร่วมอวย	พรผ่าน	สารน�าสิน
ให้ผู้อ่าน	ท่านนี้	จงมีกิน	 ทุกข์ภัยสิ้น	โรคสะดุด	หยุดนังนุง
ให้ลูกค้า	หน้าบาน	งานเกินเป้า	 ยอดขายเข้า	มากกว่าจ่าย	ก�าไรสงู
รับโบนัส	จัดครบคน	จนเป๋าตุง					 ทั้งป้าลุง	เกษตรกร	นอนฝันดี
	 ราชการ	รัฐฐา	วิสาหกิจ								 ใช้ชีวิต	สดใส	ในศักดิ์ศรี
ต�าแหน่งเคลื่อน	ได้เลื่อนขั้น	กันทุกปี	 ทุกชีวี	ประกอบธรรม	ประจ�าใจ
ร้านอะไหล่	ขายกระจก	รถยกลาก	 ผู้ซื้อซาก	อู่ซ่อมรถ	ให้สดใส
คิวซีผ่าน	บริการดี	มีน�้าใจ	 ส่งงานไว	ลูกค้าชม	สมราคา
	 ขอตัวแทน	นายหน้า	จงกล้าสู้	 กับความรู้	นวัตกรรม	คนถามหา
เปิดอาเซีย่น	เซยีนนกัขาย	หลายหน้าตา	จะเข้ามา	ร่วมชงิช่อง	จงป้องกนั
ชาวน�าสิน	ยนิดท่ีาน	ร่วมงานด้วย	 ต่างร่วมช่วย	ร่วมแชร์	แต่สร้างสรรค์
ชาติมั่นคง	เรามั่งคั่ง	ยั่งยืนนาน	 สมาทาน	สมานไทย	สมัยธรรม

	 อีกภารกิจหนึ่งคือขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบถึง
ความคืบหน้าจากกิจกรรมต่างๆ	ของน�าสินในเล่มนี้	เราพานักขายไป
สัมผัสทะเลกระบี่และธรรมชาติชีวิตในส.ป.ป.ลาว	 แต่ที่ขอฝากเป็น
กรณีพิเศษคือน�าสินเพิ่งเปิดสาขาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งคือ	 มุกดาหารจึง
ขอฝากน้องใหม่ล่าสดุไว้ในอ้อมใจของมติรรกัแฟนประกนัทัง้ชาวไทย	
ชาวลาว	ช่วยโอบอุ้มดูแลชี้แนะส่งงานกันด้วยเด้อครับ	สบายดี.

NSI : วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์น�ำสินประกันภัย 2559

NSI : ไฮไลท์

 น�ำสิน ที่ 1 ในใจ ฉลองยอดขำย 58 รับนโยบำย 59

NSI :  โปรดักส์อัพเดท

   น�ำสิน "โฮมสตรอง" ที่สุดของควำมคุ้มครอง

NSI : อีเว้นท์

 น�ำสินขยำยตลำดภำคอีสำน 

    เปิดสำขำนครพนม และสำขำมุกดำหำร 

  

NSI : เกร็ดคิดสะกิดใจ

 ขับรถยังไงให้ประหยัดน�้ำมัน แถมยังปลอดภัย

NSI : ทันกระแส

 กล้องติดรถยนต์มีประโยชน์ยังไง

NSI : มูฟเม้นท์

 รำงวัล บุคคลคุณภำพแห่งปี

 ร่วมส่งเสริมสิทธิเด็กในโครงกำร Child-Friendly Business

 น�ำสินออกบูธงำนนอร์ธเทิร์นมอเตอร์โชว์ ลุยตลำดรถใหญ่

 น�ำสินเปิดตัวยูนิฟอร์มใหม่

 ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ของน�ำสิน

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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NSI : เปิดเล่ม สารบัญ



วิสัยทัศนนำสินประกันภัย 2559

เปนบริษัทประกันภัยชั้นนำ ดวยบริการที่เปนเลิศ และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน

โดยไดรับความไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย

มุงสูการเปนผูนำในดานการบริการและการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยใหกับธุรกิจขนสง

ยึดมั่นในความยุติธรรมในการชดเชยคาสินไหมทดแทนดวยมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพ�อตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจแกลูกคา

เสริมสรางภาพลักษณองคกรใหทันสมัย มีช�อเสียงเปนที่เช�อถือและไววางใจแกลูกคาและสังคม

บริหารจัดการสินทรัพยและความเสี่ยงภัยโดยมีประสิทธิภาพ

มีความโปรงใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถแขงขันในธุรกิจ

ดำรงเงินกองทุนใหแข็งแกรง

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ สงเสริมใหเติบโตในวิชาชีพ ซ�อสัตยสุจริต

และมีจิตสำนึกในการใหบริการที่ดี

มีความรับผิดชอบตอคูคาและพัมธมิตรทางธุรกิจโดยปฏิบัติตามสัญญาและซ�อสัตยสุจริต

มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ใชนวัตกรรมเพ�อเพิ่มมูลคาใหแกบริษัทและผูมีสวนไดเสีย

Communication

ครบเคร�องเร�องส�อสาร

Consistency

บริการดีตอเน�อง

Accountability

สำนึกในหนาที่

Empathy

สนองลูกคาอยางเขาใจ

Volunteer

จิตใฝอาสา

Impression

บุคลิกโดนใจ

Timing

ผลงานเนี้ยบไว

Vision : วิสัยทัศน

Core Value : คานิยมองคกร

Mission : พันธกิจ
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น�าสินประกันภัย	 จัดทริปสัมมนาฉลองยอดขายปี	 58	 	 และประกาศนโยบายเป้าหมายเบ้ียประกันภัย	 2,500	 ล้านบาท	 ในปี	 2559	 ให้แก่ตัวแทน						
นายหน้าทั่วประเทศ	ท่ามกลางความสนุกสนานกับบรรยากาศ	“น�าสิน	ที่	 1	 ในใจ”	 4	 รูปแบบ	4	ภาค	นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันท�ากิจกรรมแบ่งปัน														
สิ่งดีๆ	 ให้แก่สังคมในโครงการ	CSR	 	“น�าสินฯ	ปันความรู้	 ปันน�้าใจให้น้อง”	ด้วยการสร้างมุมหนังสือเสริมความรู้นอกห้องเรียน	มอบทุนการศึกษา	
เครื่องอุปโภคบริโภค	 พร้อมเติมเต็มความสุขด้วยกิจกรรมสันทนาการ	 และเล้ียงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ	 ในโรงเรียนที่ขาดแคลน	 ท้ังนี้	 กิจกรรม				
ดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม	2558	ที่	จ.กระบี่,	จ.มุกดาหาร,	จ.เพชรบุรี	และปิดท้ายที่	จ.ระยอง	ในวันที่	12-13	มีนาคมที่จะถึงนี้

สัมผัสทะเลแหวก	เกาะไก่	เกาะปอดะ	ธรรมชาติที่สวยงามทางใต้
																																																						วัดเขาถ�้าเสือ	

ฉลองความส�าเร็จท่ามกลางบรรยาศริมทะเล

แบ่งปันความรู้	พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ	ร.ร.วัดบางโทง		

กระบี่

ฉลองยอดขาย 58 รับทราบนโยบาย 59

>>

>>

>>

NSI : ไฮไลท์
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นมัสการพระธาตุอิงฮัง	ที่กล่าวกันว่าเป็นพระธาตุคู่แฝดกับพระธาตุพนม
ณ	แขวงสะหวันนะเขต	สปป.ลาว

สนุกสนานกับค�่าคืน	"ออนซอน	ผ้าขาวม้ารวมใจ" สร้างรอยยิ้มให้น้องผู้พิการทางการได้ยิน	ร.ร.โสตศึกษามุกดาหาร

ปาร์ตี้ฉลองความส�าเร็จ	บรรยากาศคาวบอยไนท์

เที่ยวพระราชวังบ้านปืน	ชมโครงการชั่งหัวมัน
และสนุกสนานกับการล่องแก่งชมธรรมชาติ 

แบ่งปันความรู้	พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน
สนุกสนานกับเกมส์มหาสนุกร่วมกับน้องๆ	ร.ร.บ้านต้นเกด

เพชรบุรี

มุกดาหาร 

>>>>

>>

>> >>
>>

>>

>>
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ที่สุดของความคุ้มครอง

ล�าดบั เงื่อนไขความคุ้มครอง

                                                           จ�านวนเงินเอาประกันภัย

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10 แผน 11 แผน 12 แผน 13 แผน 14 แผน 15 แผน 16 แผน 17 แผน 18 แผน 19 แผน 20

1 ไฟไหม้

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000

2 ฟ้าผ่า

3 ภัยระเบิด

4 ภัยเนื่องจากน�้า

5 ภัยอากาศยาน

6 ภัยยวดยานพาหนะ

7 แผ่นดินไหว 500,000 500,000 500,000 1,000,000

8 ลมพายุ 500,000 500,000 500,000 1,000,000

9 ภัยน�้าท่วม 500,000 500,000 500,000 1,000,000

10 ลูกเห็บ 500,000 500,000 500,000 1,000,000

11 ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 50,000 100,000 200,000 500,000

12 ค่าใช้จ่ายส�าหรับที่พักอาศัยชั่วคราว
1,500/วัน ไม่เกิน 

50,000/ปี
1,500 /วัน ไม่เกิน 50,000 /ปี 2,500 /วัน ไม่เกิน 50,000 /ปี 4,000 /วัน ไม่เกิน 100,000 /ปี

13
โจรกรรม งดัแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

ที่ปรากฏร่องรอย (จร.2)
5,000/ชิ้น ไม่เกิน 

50,000/ปี
10,000 / ชิ้น ไม่เกิน 50,000 / ปี 15,000 /ชิ้น ไม่เกิน 50,000 /ปี 20,000 /ชิ้น ไม่เกิน 100,000 /ปี

14
ค่าซ่อมแซ่มส่วนต่างๆ ของอาคาร

จากการโจรกรรมงัดแงะ

15 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5,000/ครั้ง ไม่เกิน 

100,000/ปี
50,000 /ครั้ง ไม่เกิน 100,000 /ปี 200,000 /ครั้ง ไม่เกิน 500,000 /ปี 500,000 /ครั้ง ไม่เกิน 1,000,000 /ปี

16 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย

17 ค่าจ้างวิศวกร และนักออกแบบ 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย

18 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย

19 ค่าทดแทนแรงงานลูกจ้าง - 10,000 /คน/ปี 20,000 /คน/ปี 50,000 /คน/ปี

20

PA ผู้ถือกรมธรรม์

และครอบครัว (อบ.1)

- 50,000 /คน/ปี ไม่เกิน 4 คน 100,000 /คน/ปี ไม่เกิน 4 คน 200,000 /คน/ปี ไม่เกิน 4 คน

เบี้ยประกันภัยสุทธิ 890 1,761 2,166 2,571 2,976 3,381 4,543 4,948 5,353 5,758 8,386 8,791 9,196 9,601 10,006 10,411 10,816 11,221 11,626 12,031

เบี้ยรวม 956.58 1,892.83 2,327.52 2,763.01 3,197.43 3,632.92 4,880.81 5,315.23 5,750.72 6,186.21 9,009.67 9,445.16 9,879.58 10,315.07 10,750.56 11,184.98 11,620.47 12,054.89 12,490.38 12,925.87

ตารางความคุ้มครอง ผลประโยชน์และทุนประกันภัยที่หลากหลาย

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย Fire Home Owner

NSI : โปรดักส์อัพเดท
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ล�าดบั เงื่อนไขความคุ้มครอง

                                                           จ�านวนเงินเอาประกันภัย

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10 แผน 11 แผน 12 แผน 13 แผน 14 แผน 15 แผน 16 แผน 17 แผน 18 แผน 19 แผน 20

1 ไฟไหม้

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000

2 ฟ้าผ่า

3 ภัยระเบิด

4 ภัยเนื่องจากน�้า

5 ภัยอากาศยาน

6 ภัยยวดยานพาหนะ

7 แผ่นดินไหว 500,000 500,000 500,000 1,000,000

8 ลมพายุ 500,000 500,000 500,000 1,000,000

9 ภัยน�้าท่วม 500,000 500,000 500,000 1,000,000

10 ลูกเห็บ 500,000 500,000 500,000 1,000,000

11 ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 50,000 100,000 200,000 500,000

12 ค่าใช้จ่ายส�าหรับที่พักอาศัยชั่วคราว
1,500/วัน ไม่เกิน 

50,000/ปี
1,500 /วัน ไม่เกิน 50,000 /ปี 2,500 /วัน ไม่เกิน 50,000 /ปี 4,000 /วัน ไม่เกิน 100,000 /ปี

13
โจรกรรม งดัแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

ที่ปรากฏร่องรอย (จร.2)
5,000/ชิ้น ไม่เกิน 

50,000/ปี
10,000 / ชิ้น ไม่เกิน 50,000 / ปี 15,000 /ชิ้น ไม่เกิน 50,000 /ปี 20,000 /ชิ้น ไม่เกิน 100,000 /ปี

14
ค่าซ่อมแซ่มส่วนต่างๆ ของอาคาร

จากการโจรกรรมงัดแงะ

15 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5,000/ครั้ง ไม่เกิน 

100,000/ปี
50,000 /ครั้ง ไม่เกิน 100,000 /ปี 200,000 /ครั้ง ไม่เกิน 500,000 /ปี 500,000 /ครั้ง ไม่เกิน 1,000,000 /ปี

16 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย

17 ค่าจ้างวิศวกร และนักออกแบบ 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย

18 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย 10% ของทุนประกันภัย

19 ค่าทดแทนแรงงานลูกจ้าง - 10,000 /คน/ปี 20,000 /คน/ปี 50,000 /คน/ปี

20

PA ผู้ถือกรมธรรม์

และครอบครัว (อบ.1)

- 50,000 /คน/ปี ไม่เกิน 4 คน 100,000 /คน/ปี ไม่เกิน 4 คน 200,000 /คน/ปี ไม่เกิน 4 คน

เบี้ยประกันภัยสุทธิ 890 1,761 2,166 2,571 2,976 3,381 4,543 4,948 5,353 5,758 8,386 8,791 9,196 9,601 10,006 10,411 10,816 11,221 11,626 12,031

เบี้ยรวม 956.58 1,892.83 2,327.52 2,763.01 3,197.43 3,632.92 4,880.81 5,315.23 5,750.72 6,186.21 9,009.67 9,445.16 9,879.58 10,315.07 10,750.56 11,184.98 11,620.47 12,054.89 12,490.38 12,925.87

ตารางความคุ้มครอง ผลประโยชน์และทุนประกันภัยที่หลากหลาย

คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท

คุ้มครองภัยธรรมชาติสูงสุด 1 ล้านบาท

เลือกได้ 20 แผน

ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 2.50 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.	 บ้านที่เอาประกัน	ต้องใช้อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
2.	 พจิารณาเฉพาะทีเ่ป็นส่ิงปลูกสร้างช้ัน	1	(มผีนงัก่ออฐิถอืปนูมากกว่าร้อยละ		
	 80	ของพื้นที่ทั้งหมด)	ทั่วประเทศ
3.	 บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัย	บ้านไม้ทั้งหลัง	(มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ		
	 เช่น	ไม้	สังกะสี	มากกว่าร้อยละ	50	-	80	ของพื้นที่ทั้งหมด)

ทรัพย์สินที่สามารถท�าประกันภัยส�าหรับบ้านอยู่อาศัย

1.	 สิ่งปลูกสร้าง	(ไม่รวมรากฐาน)
2.	 เฟอร์นิเจอร์	เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา	เครื่องใช้ไฟฟ้า	และอุปกรณ์ไฟฟ้า	
	 เครื่องครัว	และเครื่องใช้อื่นๆ	เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร

เงื่อนไข และความคุ้มครอง

มีให้เลือกท�าประกันภัยได้	20	แผน	(ตามตารางความคุ้มครอง)

ข้อยกเว้น

1.	ภัยสงคราม	การจลาจล	นัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	การรัฐประหาร
2.	การก่อการร้าย
3.	การแผ่รังสี	นิวเคลียร์

หมายเหตุ	:	การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข	หลักเกณฑ์ของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายประกันภัย Non-Motor

บ้านแบบไหน จะเล็กหรือใหญ่

เลือกน�าสิน “โฮมสตรอง”

คุ้มครองทรัพย์สินคุณ
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น�าสนิขยายตลาดภาคอสีาน เปิดสาขานครพนม และมุกดาหาร

น�าสนิประกนัภยั	รกุเปิดส�านกังานสาขาแห่งที	่27	และ	28	ได้แก่	สาขานครพนม	สาขามกุดาหาร	ตามล�าดบั	เพ่ือรองรบัเศรษฐกจิชายแดนขยาย
ตัวหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี	2558	ที่ผ่านมา	พร้อมให้บริการด้านประกันวินาศภัยให้กับ
ลูกค้าคู่ค้าในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างครบวงจรทั้งการประกันภัยรถยนต์	ขนส่ง	สินค้า	และเบ็ดเตล็ด

คุณประเสริฐ	ทัศนาวิวัฒน์	ผู้อ�านวยการภาคอาวุโส	ส�านักงาน	คปภ.	ภาค	4	(อุดรธานี)	ให้เกียรติ	
เป็นประธานเปิดส�านักงานสาขานครพนมร่วมกับ	 คุณสมบุญ	 ฟูศรีบุญ	 กรรมการผู้อ�านวยการ							
บริษัท	น�าสินประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมด้วยคุณนิวัต	เจียวิริยบุญญา	นายกเทศมนตรีเมือง
นครพนม	พลต�ารวจตรีธนพล	บริบูรณ์		ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม	และคุณเลิศชาย	
ประภาศริรัิตน์	รองกรรมการผูอ้�านวยการ	โดยมคีณะผูบ้รหิาร	ตวัแทนนายหน้า	และแขกผูม้เีกยีรติ
ร่วมแสดงความยินดี	ณ	บริเวณหน้าอาคารส�านักงาน	ซ.ร่วมมิตร	ถ.นิตโย	ต.หนองญาติ	อ.เมือง
นครพนม	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2558	ที่ผ่านมา

โอกาสเดยีวกนันี	้คณุสมบญุ	ฟศูรบีญุ	กรรมการ
ผู้อ�านวยการ	 ได้มอบเส้ือจราจรสะท้อนแสง
จ�านวน	99	ตวั	ให้แก่	พลต�ารวจตรธีนพล	บรบิรูณ์
ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม	 เพื่อ
แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจราจรประจ�า
สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอต่างๆ	 ในจังหวัด
นครพนมใช้สวมป้องกนัอบุตัเิหตใุนขณะปฏบิตัิ
ภารกจิอ�านวยการจราจรให้ประชาชนผูใ้ช้รถใช้
ถนนได้รับความสะดวกและปลอดภัย

เปิดสาขานครพนม

NSI : อีเว้นท์
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คุณสรสิทธิ์	 ฤทธิสรไกร	ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดส�านักงานสาขา
ร่วมกบั	คณุสมบญุ	ฟศูรบีญุ	กรรมการผู้อ�านวยการ	บมจ.	น�าสินประกนัภัย	พนัต�ารวจเอก	สามารถ	
แก้วเนตร	รองผู้บงัคับการต�ารวจภูธรจงัหวดัมกุดาหาร	และคุณประพนธ์	ทองค�า	ผู้อ�านวยการภาค	
ส�านักงาน	คปภ.	ภาค	5	(อุบลราชธานี)	โดยมีคณะผู้บริหาร	ตัวแทน	นายหน้า	และแขกผู้มีเกียรติ	
ร่วมแสดงความยินดี	ณ	บริเวณหน้าอาคารส�านักงาน	ถ.เมืองใหม่	ต.มุกดาหาร	อ.เมืองมุกดาหาร	
เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2558	ที่ผ่านมา

พนัต�ารวจเอก	สามารถ	แก้วเนตร	รองผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดั
มกุดาหาร	รับมอบเสือ้จราจรสะท้อนแสง	99	ตวั	ในโครงการ	ต�ารวจ
จราจรปลอดภัย	คนใช้ถนนปลอดเคลม

เปิดสาขามุกดาหาร
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ขับรถยังไงใหประหยัดน้ำมัน

แถมยังปลอดภัย

ถึงแมราคาน้ำมันจะมีการปรับลดลงแลว แตสภาวะเศรษฐกิจก็ยังไมคอยฟนตัวเทาที่ควร เกร็ดคิดสะกิดใจวันนี้ ขอนำเสนอแนวทางงายๆ 

ที่จะทำใหคุณมีเงินในกระเปาเพิ่มขึ้น เพียงแคคุณหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการใชรถในแตละวัน ซึ่งจะทำใหคุณประหยัดน้ำมันมากขึ้น 

มาลองดูกันวามีวิธีไหนบางที่จะทำใหคุณขับรถไดอยางปลอดภัย แถมจายคาน้ำมันถูกลงกวาเดิมอีกดวย

เลือกรถ

ใหเหมาะกับการใชงาน

(กรณี มีรถหลายคัน)

การเขาไปนั่งเบียดเสียดกัน

ไมใชวิถีการประหยัด

วิธีนี้นอกจากจะไมชวยใหประหยัด 

ยังทำใหสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกวาปกติ

เติมน้ำมันตามชนิด

ที่คูมือการใชรถแนะนำ

ใชความเร็วคงที่สม่ำเสมอ

เปนไปไดควรขับชาๆ และวิ่งชิดเลนซาย

เลี่ยงการแตะเบรกอยางรุนแรง 

การเหยียบเบรครุนแรง ทำใหสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิงมากขึ้นอีกถึง 25% 

รถที่มีแอรควรเปดแอร

การปดแอรแลวขับรถไมไดมีผล

ตอการประหยัดน้ำมันแตอยางใด 

ขอมูลจาก http://www.buyatsiam.com

วางแผนใหดีกอนการออกเดินทาง

หลีกเลี่ยงเสนทางรถติด

เวลาเติมน้ำมัน ไมควรบอกเด็กปมวา “เต็มถัง” 

ควรจะประมาณเปนจำนวนเงินที่เกือบจะเต็มถังจะดีกวา

ทุกครั้งที่เติมน้ำมันเต็มถัง นอกจากลิ้นหัวจายน้ำมัน 

จะถูกตัวเซ็นเซอรสั่งปดโดยอัตโนมัติ 

ยังมีการสงน้ำมันที่คางในหัวจายสวนหนึ่ง 

ซึ่งผานการคิดเงินจากมิเตอรแลว ยอนกลับไปยังตัวปมจาย 

ดังนั้นสวนที่คางอยูในทอจาย 

และถูกคิดเงินแลวจะถูกสงคืนใหแกผูขาย 

NSI : เกร็ดคิดสะกิดใจ
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ขับรถยังไงใหประหยัดน้ำมัน

แถมยังปลอดภัย

ถึงแมราคาน้ำมันจะมีการปรับลดลงแลว แตสภาวะเศรษฐกิจก็ยังไมคอยฟนตัวเทาที่ควร เกร็ดคิดสะกิดใจวันนี้ ขอนำเสนอแนวทางงายๆ 

ที่จะทำใหคุณมีเงินในกระเปาเพิ่มขึ้น เพียงแคคุณหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการใชรถในแตละวัน ซึ่งจะทำใหคุณประหยัดน้ำมันมากขึ้น 

มาลองดูกันวามีวิธีไหนบางที่จะทำใหคุณขับรถไดอยางปลอดภัย แถมจายคาน้ำมันถูกลงกวาเดิมอีกดวย

เลือกรถ

ใหเหมาะกับการใชงาน

(กรณี มีรถหลายคัน)

การเขาไปนั่งเบียดเสียดกัน

ไมใชวิถีการประหยัด

วิธีนี้นอกจากจะไมชวยใหประหยัด 

ยังทำใหสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกวาปกติ

เติมน้ำมันตามชนิด

ที่คูมือการใชรถแนะนำ

ใชความเร็วคงที่สม่ำเสมอ

เปนไปไดควรขับชาๆ และวิ่งชิดเลนซาย

เลี่ยงการแตะเบรกอยางรุนแรง 

การเหยียบเบรครุนแรง ทำใหสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิงมากขึ้นอีกถึง 25% 

รถที่มีแอรควรเปดแอร

การปดแอรแลวขับรถไมไดมีผล

ตอการประหยัดน้ำมันแตอยางใด 

ขอมูลจาก http://www.buyatsiam.com

วางแผนใหดีกอนการออกเดินทาง

หลีกเลี่ยงเสนทางรถติด

เวลาเติมน้ำมัน ไมควรบอกเด็กปมวา “เต็มถัง” 

ควรจะประมาณเปนจำนวนเงินที่เกือบจะเต็มถังจะดีกวา

ทุกครั้งที่เติมน้ำมันเต็มถัง นอกจากลิ้นหัวจายน้ำมัน 

จะถูกตัวเซ็นเซอรสั่งปดโดยอัตโนมัติ 

ยังมีการสงน้ำมันที่คางในหัวจายสวนหนึ่ง 

ซึ่งผานการคิดเงินจากมิเตอรแลว ยอนกลับไปยังตัวปมจาย 

ดังนั้นสวนที่คางอยูในทอจาย 

และถูกคิดเงินแลวจะถูกสงคืนใหแกผูขาย 

ทุกวันนี้รถยนตกลายเปนปจจัยสำคัญของทุกคนไปแลว เม�อมีรถมากขึ้น อุบัติเหตุที่ไมคาดคิดก็มีมากขึ้นไปดวย จะเห็นไดจากขาว 

และภาพคลิปวิดีโอเหตุการณตางๆ ที่มีใหเห็นอยูเปนประจำ ดังนั้นกลองติดรถยนตจึงมีประโยชนมาก สำหรับตัวเราและผู ใชรถใชถนน 

วันนี้เรามีคำตอบใหวาเหตุผลใดที่คุณควรมีกลองติดรถยนต

เปนผูตัดสินถูกผิดบนทองถนน 

ไมตองตอความยาวสาวความยืดกันอีกตอไป 

กลองติดรถยนตสามารถชวยใหเรามีหลักฐาน

ที่เพียงพอตอการพิสูจนโดยไมตองสงสัย 

วาเกิดอะไรขึ้น และยังสามารถเพิ่มความ 

รวดเร็วในการเรียกรองประกันไดอีกดวย

ขอมูลจาก http://www.forwardsat.com

ชวยลดคาใชจายในการตอประกัน 

ถารถของคุณมีกลองติดรถยนต 

บริษัทประกันภัยบางที่จะชวยลดคาใชจาย

และชวยประหยัดเงินคาตอประกันในปถัดไปใหคุณ

ชวยปรับปรุงวิธีการขับรถของคุณ

เพียงแคยอนดูจากวีดีโอที่บันทึกไวในกลองของคุณ 

ก็จะสามารถชวยใหคุณรูสไตลการขับรถของตัวเอง 

และนำสไตลการขับขี่นั้นมาปรับปรุงใหเหมาะสม

ชวยควบคุมและลดอุบัติเหตุได

หากคุณมีการใชรถเปนประจำ 

ไมวาจะเปนการขับรถสงของ หรือขับรถแท็กซี่ 

คุณสามารถใชขอมูลที่บันทึกไว 

ชวยนำมาปรับปรุง ควบคุม และลดอุบัติเหตุได

ใชขอมูล GPS โดย Google ได

กลองติดรถยนตบางรุนสามารถใชขอมูล GPS 

ที่ใหบริการโดย Google 

ซึ่งจะแสดงตำแหนงที่ยานพาหนะ 

และแสดงผลการบันทึกเสนทางที่รถวิ่งอยูได

รูสึกมั่นใจและปลอดภัย

คุณจะสามารถใชรถไดอยางมั่นใจ 

เพราะทุกการขับขี่ไปที่ไดก็ตาม

มั่นใจไดวากลองจะสามารถบันทึกเก็บขอมูลไวได

1 2 3

4 5 6

NSI : ทันกระแส
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คุณสมบุญ	ฟูศรีบุญ	กรรมการผู้อ�านวยการ	มอบเอกสารแสดงค�ามั่นใน
การส่งเสรมิสทิธเิดก็และหลกัปฏบิตัทิางธรุกิจแก่	คณุอานนัท์	ปันยารชนุ	
ทตูองค์การยนูเิซฟประจ�าประเทศไทย	ทัง้นีเ้พือ่เป็นพนัธสญัญาว่า	บมจ.
น�าสินประกันภัย	 จะด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก	 โดยน�าองค์ความรู้
ด้านสิทธิเด็กมาผนวกรวมไว้ในนโยบาย	 และการบริหารงานที่เอาใจใส่

	 คุณสมบุญ	 ฟูศรีบุญ	 กรรมการผู้อ�านวยการ	 บริษัท	 น�าสิน
ประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับรางวัล	 "บุคคลตัวอย่างในภาค
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต"	 จากโครงการบุคคลคุณภาพแห่ง
ปี	2015	 (Quality	Persons	of	The	Year	2015)	จัดโดย	มูลนิธิ
สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (มสวท.)	 ทั้งนี้
เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความ
ส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต	 ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�างาน	 และ
การอุทิศตนท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม	 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการท�างาน	และท�า
ประโยชน์เพื่อสังคม

อุทิศตนท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาตร์

เทคโนโลยีในการท�างาน

และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับเด็ก	ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเพื่อ
เป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศต่อไป	
กจิกรรมนีเ้ป็นความร่วมมอืระหว่างสถาบนัไทยพฒัน์	กบัองค์การยนูเิซฟ	
ภายใต้โครงการ	“Child-Friendly	Business”	ซึง่มบีรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อีก	30	องค์กร

น�าสินฯ ร่วมส่งเสริมสิทธิเด็ก

ในโครงกำร Child-Friendly Business 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ฯ มอบโล่บุคคลคุณภาพแห่งปี

Quality Persons of The Year 2015

NSI : มูฟเม้นท์
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บริษัท	 น�าสินประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เปิดศักราชใหม่ปีวอกด้วยการปรับลุคพนักงาน
ด้วยชุดฟอร์มใหม่สไตล์	“โปโล	สมาร์ท	แคชวล”	ซึ่งนอกจากจะเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์
ใหม่ของน�าสินฯ	แล้ว	ยังเสริมสร้างบุคลิกที่กระฉับกระเฉง	คล่องตัว	และสร้างความน่าเชื่อ
ถือ	แต่ยังแฝงไว้ซึ่งความสมาร์ท	แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนที่เนี้ยบและแอคทีฟ	พร้อม
ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว

น�าสินประกันภัย	 ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานนอร์ธเทิร์นมอเตอร์โชว์	 2015	 และงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2558	 	 ซึ่งจัดโดยสมาคมขนส่ง
ทางบกแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	17-18	ธันวาคม	2558		ที่จังหวัดนครสวรรค์		ในโอกาสนี้	คุณเลิศชาย	ประภาศิริรัตน์	รองกรรมการผู้อ�านวยการ								
ได้เข้าเยี่ยมชมบูธและให้ก�าลังใจทีมงานแนะน�าลูกค้าฝ่ายกิจการสาขา	 ตามนโยบายการขยายงานในกลุ่มรถใหญ่หรือรถเพื่อการพาณิชย์	 ในการให้
ความคุ้มครองผู้ประกอบการขนส่งได้อย่างครบวงจร

น�าสินฯ ลุยตลาดรถใหญ่
ออกบูธงำนนอร์ธเทิร์นมอเตอร์โชว์ 2015 จ.นครสวรรค์

โปโล สมาร์ท แคชวล

ยูนิฟอร์มใหม่ กระฉับกระเฉง คล่องตัว
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NSI : มูฟเม้นท์

บริษัท	 น�าสินประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 	 ร่วมกับ	 สวพ.91	 มอบเส้ือ
สะท้อนแสงให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	สน.ลุมพินี	ในโครงการ	“ต�ารวจ
จราจรปลอดภัย	 คนใช้ถนนปลอดเคลม”	 โดยคุณสมบุญ	 ฟูศรีบุญ	
กรรมการผูอ้�านวยการ		บมจ.น�าสนิประกนัภัย	พร้อมด้วยนายสกล	ถาวร
กาญจน์	ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด		สวพ.91	มอบให้แก่	พันต�ารวจโท	
อชิรวิทย์	ทองจันดี	รองผู้ก�ากับการต�ารวจจราจร	สถานีต�ารวจนครบาล
ลุมพินี	 โดยมีสารวัตรจราจร	 และเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรร่วมรับมอบ	
เมื่อเร็วๆ	นี้

บมจ.น�าสนิประกนัภยั	สนับสนนุงานเดนิ-วิง่การกศุล	เครอืข่ายครอบครวั	
เพือ่ครอบครวัไทยครัง้ที	่4	โดยมคีณุศริชิยั	แสงเทยีนประไพ	รองผูจ้ดัการ
ฝ่ายกจิการตลาด	เป็นตวัแทนมอบน�า้ดืม่เพือ่ใช้ในกจิกรรมจ�านวน	1,000	
ขวด	แก่คุณธนกร	คมกฤส	กรรมการมูลนิธิ	และคุณฐาณิชชา	ลิ้มพานิช	
ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว	ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้ออก
ก�าลงักายร่วมกัน	ตลอดจนสร้างความสมัพนัธภาพทีดี่ในครอบครวั	มอบ
เมื่อ	16	ตุลาคม	2558

กลุ่มชาวใต้ไทรโยค	 ร่วมกับ	 บมจ.น�าสินประกันภัย	 โดยคุณพีรศิษย	์
สุขสวัสดิ์		มอบเสื้อสะท้อนแสงเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	อ.ไทรโยค	ใช้ในกิจกรรมวันพ่อ	5	ธันวาคม	
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป	มอบเมื่อวันที่	3	ธันวาคม	
2558

บมจ.น�าสินประกันภัย	 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย	
สน.เตาปูน	 โดยคุณวิชิต	 เจริญชัยพงศ์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	 ได้
มอบเสือ้จราจรสะท้อนแสง	เพือ่ใช้ป้องกนัอบุตัเิหตรุะหว่างปฏบิตัภิารกจิ
อ�านวยการจราจรให้ประชาชนแก่	พ.ต.อ.โกสิต	กาญจนะโกมล	ผู้ก�ากับ
การ	สถานตี�ารวจนครบาลเตาปนู		พร้อมแผ่นสตกิเกอร์	“ระวงั…รถหาย”	
เพื่อติดประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ต่อไป

มอบเสื้อจรำจร สน.ลุมพินี

สนับสนุนน�้ำดื่มงำนเดิน-วิ่งกำรกุศล

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภัย 

สน.เตำปูน

มอบเสื้อสะท้อนแสงเจ้ำหน้ำที่ดูแลกิจกรรม

Bike for DAD
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คุณพรชลัท	นิติอภัยธรรม		ผู้จัดการสาขาชลบุรี		เป็นตัวแทนบริษัทมอบ
สนิไหมทดแทนรถยนต์	แก่ทายาทผูป้ระสบภยัท่ีเสยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถ
พ่วง	18	ล้อ	ชนรถยนต์และรถกระบะที	่อ.นาด	ีจ.ปราจนีบรุ	ีเม่ือวนัที	่7	พ.ย.58	
รายละ	500,000	บาท		จ�านวน	4	ราย		รวมทัง้ส้ิน	2,000,000	บาท	ณ	สถานี
ต�ารวจภูธรวังขอนแดง	จ.ชลบุรี	เมื่อต้นเดือนธันวาคม	2558	ที่ผ่านมา

คณุสมบญุ	ฟศูรีบญุ		กรรมการผู้อ�านวยการ	น�าทมีผู้บรหิารน�าสินประกัน
ภัย	เข้าร่วมอวยพรปีใหม่แก่คุณสุทธิพล	ทวีชัยการ	เลขาธิการส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	2559

คุณเลิศชาย	 ประภาศิริรัตน์	 	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	 	 บมจ.น�าสิน
ประกนัภยั	มอบเงนิสนิไหมทดแทนการประกันภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ	
(IAR)	 จ�านวน	 11,161,809.56	 บาท	 ให้แก่คุณบุญสม	 อนันตจรูญวงศ์	
กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 ซุปเปอร์ชีป	 จ�ากัด	 จากอุบัติเหตุเพลิงไหม้					
มินิมาร์ทที่จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายการพนกังาน	จดัอบรมสมัมนาเพือ่พฒันาทมีงานให้กบักลุม่พนกังาน
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป	ในหลักสูตร	"การเป็นโค้ช	เพื่อการสร้างทีมงาน"		
โดยเชิญ	 อาจารย์ปกรณ์	 ศรีเรืองทอง	 อดีตรองกรรมการผู้จัดการด้าน
กลยทุธ์ทรพัยากรบคุคลกลาง	บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์	มาเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาบคุลากรภายใต้บงัคบับญัชาเพือ่น�าไปใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท�างาน

มอบสินไหมอุบัติเหตุรถพ่วง 18 ล้อ

สวัสดีปีใหม่ คปภ.

มอบสินไหมทดแทนซุปเปอร์ชีป

สัมมนำกำรเป็นโค้ช เพื่อกำรสร้ำงทีมงำน
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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.


