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ชาวน�าสินจะร่วมใจพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน นายหน้า

และเพื่อนร่วมงานด้วยการบริการ 360



บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเดน ป 2556

บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเดน ป 2553

ผูบริหารสูงสุดดีเดน ป 2557

บริษัทจดทะเบียนผลการดำเนินงานดีเดน ป 2557

	 ปี	 2558	 ปีนี้ปีแพะ "แพะ" เป็นสัญลักษณ์ของความราบรื่นตามวิถีชีวิต
ที่แท้จริงของแพะ	และปีก่อนเป็นปีม้า "ม้า"	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่น
และการตั้งเป้าหมาย	 สังเกตจากลักษณะของม้าเม่ือได้ว่ิงแล้วจะมีความอดทน
และมานะเพ่ือไปให้ถึงเส้นชัย	 มนุษย์จึงจับม้ามาฝึกให้เป็นนักกีฬาว่ิงแข่งจนถึง
ปัจจุบัน		
	 เรือ่งดงักล่าวมาพ้องกบัแผนประกอบธรุกจิของน�าสนิอย่างเหมาะเจาะ	กล่าวคือใน
ปี	2557	"ปีม้า"	หรือ "ปีแห่งความมุ่งมั่น"	น�าสินตั้งเป้ายอดขายของปี	2558	
"ปีแพะ"	หรือ	"ปีแห่งความราบรื่น" ไว้	2,500	ล้านบาท	ถ้าพูดในแง่จิตวิทยา
ผสมกับนักษัตรศาสตร์	ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์กันอย่างลงตัว	ด้านก�าลังใจ
ได้ไปแล้ว	50%	คงเหลือภาคปฏิบัติอีก	50%	ที่ชาวน�าสินทุกท่านต้องร่วมแรง
ร่วมใจกนัพสูิจน์ความเป็นน�าสนิให้เป็นทีป่ระจกัษ์ในวงการประกนัวินาศภยัด้วย
ความส�าเร็จอย่างราบรื่นสมกับปีแพะครับ
	 ชาวน�าสินตั้งแต่พนักงาน	ผู้บริหาร	ตัวแทน	นายหน้า	ผู้มีอุปการคุณ		อู่ซ่อม
รถตามสัญญารับงาน	ร้านอะไหล่	ร้านกระจก	รถยกลาก	ซึ่งล้วนแต่มีบทบาทที่
ส่งผลต่อลูกค้าที่จะเลือกใช้บริการน�าสินทั้งสิ้น	 ชาวน�าสินสารทุกคนขอเอาแรง
ใจช่วยซึ่งกันและกันนะครับ
	 เพื่อให้แผนส�าเร็จตามเป้าหมาย	 ท่านกรรมการผู้อ�านวยการ	 คุณสมบุญ						
จึงก�าหนดให้ปี	 2558	 เป็น "ปีแห่งคุณภาพบริการ" เพื่อรองรับปริมาณงาน
และลกูค้าทีเ่พิม่ขึน้	โดยท่านให้ข้อคิดว่า "หากโตแบบไม่มคีณุภาพ ในทีส่ดุการ
เติบโตก็จะไม่ยั่งยืน ลูกค้าไม่ประทับใจในบริการก็จะไม่มาใช้บริการ และส่ง
ผลให้นายหน้าตัวแทนท�างานหนักขึ้น"	 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมช่วย
กันพัฒนาคุณภาพของงาน	และการบริการของน�าสินให้มีคุณภาพที่ดี	เป็นที่พึง
พอใจของลกูค้า	และหากท่านมองเหน็สิง่ทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อความส�าเร็จ	อยาก
ให้ช่วยกนัน�าเสนอบริษัทรับทราบเพือ่ปรับปรงุแก้ไข	โดยสามารถส่งข้อเสนอแนะ
ได้ที่	ฝ่ายการพนักงาน	Email	:	hr@namsengins.co.th
	 สุดท้ายขอฝากตัวแทนนายหน้า	 คอยติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ที่น�าสินจะ
ทยอยออกให้ท่านศึกษาเพื่อน�าไปเสนอแก่ลูกค้า	 ทางแผ่นพับ	 เว็บไซต์	 หรือ
แม้แต่น�าสินสารฉบับที่ท่านให้ความสนใจอ่านอยู่เป็นประจ�านี้	 หากเราเชื่อมั่น
และจริงจังต่อเป้าหมายด้วยความมุมานะอดทน	 เราก็จะบรรลุผลน�าไปสู่ความ
ส�าเร็จได้	และให้เราสร้างพลังในใจอยู่เสมอว่า	"เราท�าได้" Yes! we can
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ผลิตและจัดท�ำโดย คณะท�ำงำน น�ำสินสำร NSI News Letter บมจ. น�ำสินประกันภัย
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บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเดน ป 2556
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บริษัทจดทะเบียนผลการดำเนินงานดีเดน ป 2557

	 คุณสมบญุ	ฟศูรีบญุ	กรรมการผูอ้�านวยการ	บรษิทั	น�าสนิประกนัภยั	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกาศนโยบายการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ	โดยตัง้เป้าการ
เตบิโตของเบีย้ประกนัภัยไว้	2,500	ล้านบาท	เตบิโต	45%	เพือ่เพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดให้สงูขึน้	และไต่อนัดบัธรุกจิในอตุสาหกรรมให้อยูใ่นกลุม่	20	
อนัดบัแรกของประเทศภายในปี	2561	ซึง่จากเดมิอยูอ่นัดบัที	่32	ในจ�านวนบรษิทัประกนัวนิาศภยัทัง้สิน้	62	บรษิทั		ส่วนท่ีมาของเบ้ียประกนัภัยนัน้	มี
สดัส่วนมาจากการรับประกันภยัรถยนต์	(Motor)	85%	หรอื	2,125	ล้าน	และไม่ใช่รถยนต์	(Non-Motor)	อกี	15%	หรอื	375	ล้านบาท		

2558 ปีแห่งคุณภาพบริการ
Year of Quality Service

	 ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จของเป้าหมายนั้น	 ท่าน
กรรมการผูอ้�านวยการกล่าวว่า	การบรกิารทีด่จีะเป็นหวัใจของความส�าเรจ็	
เราต้องค�านงึถงึผูบ้ริโภคเป็นศนูย์กลาง	(People	Centric)	ของการท�างาน
ในทกุฝ่าย	จงึก�าหนดให้ปี	2558	เป็น "ปีแห่งคณุภาพบรกิาร" (Year of 
Quality Service)	ของน�าสนิฯ		ซึง่ถอืเป็นแนวทางส�าคญัในการสร้างการ
เตบิโตอย่างยัง่ยืน	ส่งผลให้ลกูค้าเกดิความเชือ่มัน่และไว้วางใจในบรกิาร		
 “เราจะต้องช่วยกันให้น�าสินเติบโต เพื่อให้น�าสินประกันภัยเป็น
บรษัิททีม่คีวามหมายในธรุกจิประกนัวินาศภยัของประเทศ ในอนาคต
คาดหวังว่าทุกครัง้ทีล่กูค้านึกถงึการประกนั จะต้องนกึถงึน�าสนิประกนั
ภยั”	ท่านกรรมการผู้อ�านวยการกล่าวและย�า้ว่าเป้าหมายหลกัท่ีส�าคญัคอื
การเป็นองค์กรทีต้่องเตบิโตอย่างยัง่ยนืและมกี�าไร		แต่ค�าว่า	“ก�าไร”		ในที่
น้ีไม่ได้เป็นแค่เพียงก�าไรทีปั่นผลให้แก่ผูถื้อหุน้	และตอบแทนให้กับพนกังาน
เท่านัน้	แต่เป็นก�าไรทีส่งัคมจะได้รบัการแบ่งปันเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืด้วย
เช่นกัน			
	 ซ่ึงการแบ่งปันสูส่งัคมของ	บรษัิท	น�าสนิประกนัภยั	จ�ากัด	(มหาชน)
นัน้	 จะอยูใ่นภายใต้กรอบนโยบายการด�าเนนิงานแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR	)	อย่างเป็นระบบ
มแีบบแผนทีช่ดัเจน	ส�าหรับนโยบายด้าน	CSR	ประกอบด้วย	3	แกนหลัก		
คอืกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิสขุภาพความปลอดภยั	 กจิกรรมเพือ่สิง่แวดล้อม	
และกจิกรรมเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา		รวมถงึการสร้างพลงัจิตอาสา
ของพนักงาน	ผูบ้ริหาร	และตวัแทน	ในการร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการแบ่งปัน
สูส่งัคม
 “ผมเชือ่มัน่ว่าถ้าพนกังานมจิีตส�านกึของการให้ กจ็ะส่งผลต่อการ
ท�างานทีด่มีคีณุภาพ ส่ิงท่ีคดิหรอืท�ากจ็ะมุง่ก่อประโยชน์ให้กบัคนรอบข้าง 

ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า เพือ่นร่วมงาน ตวัแทน หรือโบรกเกอร์ ซึง่กจ็ะปรากฏ
ในรปูแบบของการบรกิารท่ีด ีการคดิค้นกรมธรรม์ทีม่คีณุค่าและเป็นธรรม
ต่อลกูค้า เพราะเขาจะมคีวามรบัผดิชอบและค�านงึถงึความพงึพอใจของ
ลกูค้า ไม่มุง่อยูท่ีค่วามสะดวกสบายของตวัเองเป็นหลกั”	คุณสมบญุกล่าว
ทิง้ท้ายก่อนทีจ่ะย�า้ให้ทุกคนคดิอยู่ในใจเสมอว่า Yes! We Can
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ฤาจะถึงยุคเปลี่ยนผ่านการตลาดประกันภัย

 ระบบการตลาดประกนัวนิาศภยั	นบัตัง้แต่เริม่มกีารก่อตัง้ธรุกจิประกนัภยัของคนไทยขึน้เมือ่ครัง้หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องสงบลงจนถงึปัจจบุนั	กเ็ริม่	
จากการมเีจ้าหน้าทีเ่ดนิตลาดออกหาลกูค้าทีท่�ามาค้าขายในกรงุเทพฯ	เสยีเป็นส่วนใหญ่	ต่อมาธรุกจิประกนัก็เริม่ขยายตวัจากศนูย์กลางกรุงเทพฯ	ออกไป
ตามหวัเมอืงต่างจงัหวัด	รปูแบบการตลาดท่ีพฒันาขึน้มากค็อืการขายผ่านระบบตวัแทนและนายหน้ามากขึน้	และเม่ือประมาณสัก	10	กว่าปีทีผ่่านมานี้	
การขายผ่านทางโทรศพัท์	หรอืทีเ่รยีกว่าระบบ	Telesale	กเ็ริม่พฒันาขึน้มาพร้อมกบัการขายผ่านระบบธนาคาร	หรอืเรยีกว่า	Bancassurance	ซึง่นบัเป็น
ช่องทางการขายใหม่และเป็นระบบการตลาดทีนั่บว่ามาแรงมากในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาเพยีงไม่กีปี่มานี้

		 และด้วยปัจจุบนัเทคโนโลย	ีInternet		คอมพิวเตอร์	และสมาร์ทโฟน	
มคีวามก้าวหน้าอย่างมากจนกลายเป็นปัจจยัส�าคญัในการด�ารงชวีติประจ�า
วนัของมนษุย์และคนไทยส่วนใหญ่ไปแล้ว		การตลาดบนสือ่ออนไลน์จงึเริม่
เป็นทีน่ยิมและขยายตวัอย่างรวดเรว็	ประกอบกบัลกูค้าเองกม็คีวามรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองประกนัภัยมากขึน้	 	หน่วยงานราชการกม็มีาตรการคุม้ครอง
ผู้บริโภคดีขึ้น	 	 อีกทั้งลูกค้าจ�านวนหน่ึงท่ีมีพฤติกรรมชอบท�าอะไรด้วย
ตนเอง	 และชอบแสวงหาเปรยีบเทยีบความคุม้ค่าต่อการใช้เงนิ	 จงึส่งผล
ให้การตลาดประกนัภยัก็เร่ิมมแีนวโน้มเปลีย่นไป	วธิกีารท�างานจากทีต้่อง
วิง่ไปแสวงหาลูกค้า	กจ็ะเปลีย่นให้ลกูค้าเดินเข้ามาหาแทน	 เมือ่เป็นเช่นน้ี	
ผูซ้ือ้ประกันจงึเปลีย่นพฤตกิรรมการซือ้จากตวัแทนหรอืนายหน้าประกนั								
กจ็ะเปลีย่นมาเป็นการ	Shopping	เช็คราคา	ว่าทีไ่หนถูกกว่ากซ้ื็อท่ีนัน่

	 เมือ่การประกนัขึน้สูร่ะบบออนไลน์	 ก็มแีนวโน้มอย่างสงูท่ีการตลาด	
จะพฒันามาเป็นการตลาดแบบ	Online-Network	Marketing	ซ่ึงกจ็ะเป็น
แผนการตลาดทีบ่ริษทัประกนัต่างๆ	น�ามาใช้กบัผู้แทนจ�าหน่ายของบรษิทั	
รวมทัง้กบัผูซื้อ้ประกนัจะต้องสมคัรเป็นสมาชิกเพือ่รับสทิธปิระโยชน์และ
ส่วนลดทีด่งึดดูใจลกูค้า

	 และแล้วในทีสุ่ดช่องทางการขายใหม่ทีก่�าลังคบืคลานเข้ามาในเมอืง
ไทยในช่วงปี	 2558	 ก็คือช่องทางการขายประกันภัยออนไลน์ท่ีเรียกว่า	
Insurance	Aggregator	ประกนัภยัออนไลน์เลอืกได้ตามใจ	 จะเข้ามาให้
บรกิารในธรุกจิประกนัภยัส่วนบคุคลในหลายๆ	ผลติภณัฑ์	เช่น	การประกนั
ภยัรถยนต์	การประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบคุคล	เป็นต้น

		 ยุคการเปลีย่นผ่านระบบการตลาดประกนัภยัยคุเก่าไปสูย่คุใหม่ก�าลงั
เริม่ขึน้	ซึง่เป็นทัง้โอกาสทางธรุกิจและภยัคกุคาม	แล้วชาวน�าสนิประกันภยั
เตรยีมตวัรับมอืแล้วหรือยัง	????

 Insurance Aggregator คอืใคร?

	 ค�าตอบก็คือผู้ให้บริการขายประกันผ่านเว็บไซต์	 ที่ผู้ซ้ือสามารถ
เปรยีบเทยีบอตัราราคาเบ้ียประกนัภยั	และได้รบั	E-Quote	จากบรษัิท
ประกันภยัซึง่เป็นคูค้่าของ	Aggregator	หลายๆ	บรษิทัในเวลาเดียวกนั	
สามารถเปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองบางส่วนได้ทันที	 โดย
ลกูค้าเพยีงแค่กรอกข้อมลูเกีย่วกับทรพัย์สนิ	เช่น	ข้อมลูรถยนต์ทีจ่ะท�ำ
ประกนัภยัและข้อมลูส่วนตวัทีจ่ะใช้ประกอบกำรพจิำรณำรบัประกนั
ภยัเข้ำไปในแบบฟอร์มออนไลน์เท่ำนัน้ กจ็ะได้รบัข้อมลูตอบกลบัมำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงขณะน้ีได้เข้ำมำด�ำเนินธรุกิจในไทยแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2-3 บรษัิท
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	 ด้วยบริษัทได้ก�าหนดให้ปี	2558	นีเ้ป็น	"ปีแห่งคณุภาพบรกิาร" 	ซึง่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทกุคนทีจ่ะช่วยกนัผลักดนัและสร้างโมเดลหรอื
กรอบคณุลกัษณะร่วมกนัส�าหรบัพวกเราชาวน�าสินทีส่ะท้อนถงึ "การมีจติบรกิารงานคณุภาพ"	ขึน้	อนัจะเป็นกรอบแนวทางในการท�างานร่วมกนั	และ
จะเป็นเสมอืนสือ่กลางให้บคุคลภายนอกได้รบัทราบถึงความเป็นน�าสนิมากขึน้

ACTIVE จิตบริการงานคุณภาพ

ACTIVE

  ท�าไมต้องเป็นค�าว่า ACTIVE

	 การจะให้บริการที่ดีและท�างานได้อย่าง
มีคณุภาพ	ต้องเริม่ที ่"ใจ"	ใจต้องรูส้กึ	ต้องเชือ่	
ต้องศรทัธา	 รักในงาน	 รักทีจ่ะให้บรกิาร	 ซึง่จะ
เป็นแรงบันดาลใจที่ส�าคัญ	 ที่จะช่วยผลักดัน
ให้พวกเราท�างานด้วยความกระตือรอืร้น	 ใส่ใจ
อยู่ตลอดเวลา	 จึงเป็นท่ีมาของค�าว่า	แอคทีฟ 
ACTIVE	ในงาน

C (Consistency) = เช่ือใจ

กำรให้บรกิำรทัง้ต่อเพือ่นร่วมงำน และผูร้บับรกิำรทกุครัง้ได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วน เรียบร้อย            
มคีณุภำพ สม�ำ่เสมอ ท�ำให้เกดิ  ควำมน่ำเช่ือถอื ในคุณภำพของงำน  และบรกิำรทีจ่ะได้รบั

I (Impression) = โดนใจ

ช่วยเหลอืหรอืหำทำงปรบักำรบรกิำร พฒันำงำนบริกำรอยูเ่สมอ ท่ีตอบสนองบรกิำรให้
โดนใจลกูค้ำมำกขึน้

T (Timing) = เน้ียบไว

มคีวำมรวดเรว็ ตรงและหรอืทนัเวลำในกำรให้บรกิำร รวมถงึรบีแก้ไขให้ลกูค้ำอย่ำงถกูต้อง
รวดเรว็ทีส่ดุ ตลอดจนกำรใช้เวลำในกำรท�ำงำนและบรกิำรได้อย่ำงมคีุม้ค่ำ

V (Voluntariness manner) = เตม็ใจ

มคีวำมกระตอืรอืร้น พร้อม และเตม็ใจทีจ่ะให้บรกิำรเสมอ รวมถึงอทุศิเวลำเพือ่ท�ำงำน
และให้บรกิำรแก่เพือ่นร่วมงำน และผูร้บับริกำรให้ส�ำเรจ็

E (Empathy) = ใส่ใจ

ให้บริกำรด้วยควำมเอือ้อำทร เอำใจใส่ และให้เกยีรตแิก่เพือ่นร่วมงำน และผูร้บับรกิำร 
รวมถงึบรกิำรท่ีเป็นมติร (Friendliness)

  แอคทฟี ACTIVE  

	 เป็นค�าสัน้ๆ	แต่แฝงไว้ด้วยจติวญิญาณ	และ
เตม็ไปด้วยความหมาย	ซึง่กว่าจะมาบรรจบพบ	
ค�าๆ	 นี้	 คงต้องบอกว่า	 ทีมงานได้ใช้เวลาพอ
สมควร

  จติบริการงานคณุภาพ

  สู่การร้อยเรียงค�าเป็น ACTIVE

	 การสร้างคุณภาพการบรกิาร	ให้มีอย่างต่อ
เนือ่งและยัง่ยนืได้นัน้	 ย่อมต้องอาศยัการสร้าง
เริม่ด้วยจติบริการ	และใส่ใจท�างานด้วยคุณภาพ	
ซึ่งสาระส�าคัญหลัก	หรือ	Keywords	ของ	
จติบรกิารและงานคณุภาพ	สรปุได้ดังนี้

จติบรกิาร	หมายถึง	ความเตม็ใจ	+	ความใส่ใจ	
+	โดนใจ

งานคุณภาพ	 หมายถงึ	 ความเชือ่ใจ	 +	 ความ
มัน่ใจ	+	ความเนีย้บไว

 และเพือ่ง่ำยต่อกำรจดจ�ำ Keywords ดงักล่ำว ทีมงำนจงึได้น�ำมำร้อยเรยีงให้เข้ำกบัตวั
อกัษรแต่ละตวัของแอคทฟี Active ดงันี้

A (Accountability) = มัน่ใจ

มคีวำมรูเ้ข้ำใจในงำน ทัง้ขัน้ตอน วธิกีำรท�ำงำนอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะท�ำงำนและให้บรกิำรได้
เป็นอย่ำงด ีรวมถงึตระหนักรูถ้งึกำรดูแลรบัผดิชอบในกำรให้บรกิำรทีม่ต่ีองำน องค์กร และ
สงัคม ท�ำให้เกดิควำมมัน่ใจในกำรให้บรกิำรและภำพพจน์ขององค์กร
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แคมเปญ พลัสช่วยประหยดั

ส�าหรับรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล (รหสั 110)

ประเภท

ควำมคุม้ครอง

2 พลสั (2+)

3 พลสั (3+)

100,000

150,000

200,000

1. ควำมรับผดิต่อบคุคลภำยนอก

 1.1 ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกายหรอือนามัย

  เฉพาะส่วนเกินวงเงนิสูงสุดตาม พ.ร.บ.

 1.2 ความเสียหายต่อทรพัย์สิน

2. ควำมคุม้ครองต่อตัวรถคนัเอำประกนัภยั

 2.1 รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

 2.2 ความเสียหายท่ีเกิดจากการชนกับ

        ยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)

3. ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย

 3.1 อบุตัเิหตสุ่วนบุคคล (ร.ย.01) คนละ

 3.2 ค่ารกัษาพยาบาล (ร.ย.02) คนละ

 3.3 การประกนัตัวผู้ขับข่ี (ร.ย.03)

ไม่คุม้ครอง

ไม่คุม้ครอง

ไม่คุม้ครอง

7,200

7,700

8,200

6,200

6,700

7,200

100,000

150,000

200,000

500,000

10,000,000

1,000,000

 100,000

50,000

200,000

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000

50,000

200,000

ไม่คุม้ครองตำมทนุประกนัภยั

 ตำมทนุประกนัภยัตำมทนุประกนัภยั

บาท/คน

บาท/ครัง้

บาท/ครัง้

บาท (5 คน)

บาท (5 คน)

บาท/ครัง้

บาท/คน

บาท/ครัง้

บาท/ครัง้

บาท/คน

บาท/คน

บาท/ครัง้

100,000

150,000

200,000

เบีย้รวม

ทนุประกนัภยั (บำท)

2+ ใช้ส่วนบคุคล (รหสั 110) 3+ ใช้ส่วนบคุคล (รหัส 110)

ตำรำงทนุประกนัภยั และอัตรำเบีย้ประกนัภยั

รถยนต์สูญหาย/ไฟ/ไหม้

เง่ือนไขกำรรับประกนัภยั

1. อตัราเบีย้ประกนัภัยข้างต้น ยงัไม่รวมเบีย้ พ.ร.บ. อกี 645.21 บาท

2. อตัราเบีย้นีเ้ฉพาะรถญ่ีปุน่ ลักษณะการใช้รถ ใช้ส่วนบคุคลเท่านัน้ ไม่ใช้รบัจ้างหรอืให้เช่า

3. ไม่พจิารณารบัประกนัภัยรถยนต์น�าเข้าทกุประเทศ, รถทีม่กีารดัดแปลงเครือ่งยนต์ / โหลดเตีย้ / Wrap Sticker

4. ไม่พจิารณารบัประกนัภัยรถยนต์ทีใ่ช้ใน 3 จังหวดัภาคใต้ (จ.ปัตตาน,ี จ.ยะลา, จ.นราธิวาส)

5. ไม่พจิารณารบัประกนัภัยรถยนต์ทีม่รีาคาตลาด ณ ปัจจุบนัต�า่กว่าทนุประกนัภัยทีก่�าหนด

การชนกบัยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)

	 ตามทีไ่ด้มกีารร้องขอให้เพิม่ทนุประกนัส�าหรบัแคมเปญนี	้	และเพือ่เป็นการส่งเสรมิการขายให้แก่ตวัแทนนายทกุท่าน	ฝ่ายรบัประกนัจงึได้ด�าเนนิการ
ขยายทุนประกนัเพ่ิมขึน้มาเป็น	2	แสนบาทแล้วค่ะ	ดรูายละเอยีดตามตารางข้างล่างนีไ้ด้นะคะ
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แคมเปญ พลัสช่วยประหยดั

ส�าหรับรถยนต์ปิคอพัส่วนบคุคล

(รหัส 320) น�า้หนกัรวมไม่เกนิ 3 ตนั

ประเภท

ควำมคุม้ครอง

2 พลสั (2+)

3 พลสั (3+)

100,000

150,000

200,000

1. ควำมรับผดิต่อบคุคลภำยนอก

 1.1 ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกายหรอือนามัย

  เฉพาะส่วนเกินวงเงนิสูงสุดตาม พ.ร.บ.

 1.2 ความเสียหายต่อทรพัย์สิน

2. ควำมคุม้ครองต่อตวัรถคนัเอำประกนัภัย

 2.1 รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

 2.2 ความเสียหายท่ีเกิดจากการชนกับ

        ยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)

3. ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย

 3.1 อบุตัเิหตสุ่วนบุคคล (ร.ย.01) คนละ

 3.2 ค่ารกัษาพยาบาล (ร.ย.02) คนละ

 3.3 การประกนัตัวผู้ขับข่ี (ร.ย.03)

ไม่คุม้ครอง

ไม่คุม้ครอง

ไม่คุม้ครอง

7,200

7,700

8,200

6,200

6,700

7,200

100,000

150,000

200,000

300,000

10,000,000

1,000,000

100,000

50,000

200,000

300,000

10,000,000

1,000,000

100,000

50,000

200,000

ไม่คุม้ครองตำมทนุประกนัภยั

 ตำมทนุประกนัภยัตำมทนุประกนัภยั

บาท/คน

บาท/ครัง้

บาท/ครัง้

บาท/คน

บาท/ครัง้

บาท/ครัง้

บาท (3 คน)

บาท (3 คน)

บาท/ครัง้

บาท/คน

บาท/คน

บาท/ครัง้

100,000

150,000

200,000

เบีย้รวม

ทนุประกนัภยั (บำท)

2+ ใช้ส่วนบคุคล (รหสั 320) 3+ ใช้ส่วนบคุคล (รหัส 320)

ตำรำงทนุประกนัภยั และอัตรำเบีย้ประกนัภยั

รถยนต์สูญหาย/ไฟ/ไหม้

เง่ือนไขกำรรับประกนัภยั

1. อตัราเบีย้ประกนัภัยข้างต้น ยงัไม่รวมเบีย้ พ.ร.บ. อกี 967.28 บาท

2. อตัราเบีย้นีเ้ฉพาะรถญ่ีปุน่ ลักษณะการใช้รถ ใช้ส่วนบคุคลเท่านัน้ ไม่ใช้รบัจ้างหรอืให้เช่า

3. ไม่พจิารณารบัประกนัภัยรถยนต์น�าเข้าทกุประเทศ, รถทีม่กีารดัดแปลงเครือ่งยนต์ / โหลดเตีย้ / ตดิต้ังโครงเหล็ก / ตดิต้ังตูอ้ลูมิเนยีม / ตูแ้ช่

4. ไม่พจิารณารบัประกนัภัยรถยนต์ทีใ่ช้ใน 3 จังหวดัภาคใต้ (จ.ปัตตาน,ี จ.ยะลา, จ.นราธิวาส)

5. ไม่พจิารณารบัประกนัภัยรถยนต์ทีม่รีาคาตลาด ณ ปัจจุบนัต�า่กว่าทนุประกนัภัยทีก่�าหนด

การชนกบัยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)
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ประกนัภัยส�าหรับธุรกจิน�า้มนั และป๊ัมแก๊ส

ความคุ้มครอง

น�า้มนั

	 คงเป็นทีท่ราบกนัดว่ีาหากเกิดเหตเุพลงิไหม้หรอืเกดิระเบดิข้ึนในป๊ัมน�า้มันหรอืป๊ัมแก๊ส	จะเกิดความเสียหายและสูญเสยีค่อนข้างรนุแรงต่อประชาชน
ทีอ่าศัยอยูใ่นชมุชนใกล้เคียง	หรอืผูม้าใช้บริการในบริเวณนัน้		ดงันัน้กรมธรุกิจพลงังาน	จงึได้มปีระกาศแจ้งเตอืนให้ผูป้ระกอบการสถานประกอบกจิการ
ควบคมุประเภทที	่3	ทัง้คลงัน�า้มนั	สถานบีรกิารน�า้มนัเชือ้เพลงิ	และสถานทีเ่กบ็รกัษาน�า้มนัทัว่ประเทศ	ต้องมกีารท�าประกนัภัยเพือ่คุ้มครองบคุคลภายนอก
ส�าหรับความเสียหายจากไฟไหม้	หรอืการระเบดิจากการประกอบกิจการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี	19	พฤษภาคมนี	้กรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวให้ความ
คุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที	่3	ส�าหรบัผูป้ระกอบการขนส่งน�า้มนัเชือ้เพลงิ		นอกจากต้องท�าประกนั
ภยัรถภาคบงัคบั	(พ.ร.บ.)	แล้ว	ยงัต้องท�าประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจทีม่คีวามคุม้ครองความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก	ไม่น้อยกว่า	500,000	บาท

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ประกนัภัยของน�าสินฯ ทีร่องรับการประกาศดงักล่าว ประกอบไปด้วย

	 		กรมธรรม์ประกนัภยัความรบัผดิต่อบคุคลภายนอก	ส�าหรบัธรุกิจน�า้มนั
	 		กรมธรรม์ประกนัภยัความรบัผดิต่อบคุคลภายนอก	ส�าหรบัธรุกิจก๊าซธรรมชาต	ิ(NGV)
	 		กรมธรรม์ประกนัภยัความรบัผดิต่อบคุคลภายนอก	ส�าหรบัธรุกิจปิโตรเลยีมเหลว	(LPG)

คุม้ครองความสูญเสยี	หรือเสยีหายท่ีเกดิต่อบคุคลภายนอก
	 1.		เสยีชีวติ	หรือทพุพลภาพ	–	จ�านวนเงนิจ�ากดัความรับผดิต่อคน	200,000	บาท
	 2.		ค่ารักษาพยาบาล	–	จ�านวนเงนิจ�ากดัความรบัผดิ	จ่ายตามจริง	ไม่เกิน	200,000	บาท
	 3.		ทรัพย์สนิเสยีหาย	–	จ่ายตามจรงิ
*	ข้อ	1	และ	2	รวมกนัไม่เกนิ	200,000	บาทต่อคน
*	3	ข้อรวมกนัไม่เกนิจ�านวนเงนิจ�ากดัความรบัผดิสูงสดุของกรมธรรม์

ลักษณะกจิกำรหรือธุรกจิ จ�ำนวนเงินจ�ำกดัควำมรับผดิสูงสดุ เบีย้สทุธิ

คลังน�า้มนั

สถานทีเ่กบ็รกัษาน�า้มนั ลักษณะทีส่าม

สถานบีรกิารน�า้มนั ประเภท ก หรอืประเภท ข

สถานบีรกิารน�า้มนั ประเภท ค ลักษณะทีส่อง

สถานบีรกิารน�า้มนั ประเภท จ ลักษณะทีส่อง

สถานบีรกิารน�า้มนั ประเภท ฉ

ทีเ่กบ็น�า้มนัไม่เกนิ 500,000 ลิตร

สถานบีรกิารน�า้มนั ประเภท ฉ

ทีเ่กบ็น�า้มนัไม่เกนิ 500,000 ลิตร

25,000,000

1,500,000

2,000,000

1,000,000

500,000

1,500,000

20,000,000

25,000

1,500

2,000

2,500

1,000

1,500

20,000
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ก๊าซธรรมชาต ิ(NGV)

ปิโตรเลียมเหลว (LPG)

**	บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงอตัราเบีย้ประกันภยัและเงือ่นไขการรบัประกนัภยัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลักษณะกจิกำรหรือธุรกจิ

ลักษณะกจิกำรหรือธุรกจิ

จ�ำนวนเงินจ�ำกดัควำมรับผดิสูงสดุ

จ�ำนวนเงินจ�ำกดัควำมรับผดิสูงสดุ

เบีย้สุทธิ

เบีย้สทุธิ

สถานทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาติ

สถานบีรกิารก๊าซธรรมชาติ

สถานทีบ่รรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

สถานบีรกิารก๊าซปิโตรเลียมเหลว

สถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานทีใ่ช้

ลักษณะทีส่าม ท่ีเกบ็ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกนิ 500,000 ลิตร

สถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ�าหน่าย

ลักษณะทีส่อง ทีต่ัง้อยูใ่นตึกแถวหรอืห้องแถว

สถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเกบ็ ลักษณะทีส่อง

1,000,000

5,000,000

2,000,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

1,500,000

2,500

12,500

ตดิต่อบรษัิท

5,000

ตดิต่อบรษัิท

ตดิต่อบรษัิท

ตดิต่อบรษัิท
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ลองแบงเปาหมายใหญๆ ระยะไกล มาเปนเปาหมายเล็กๆ ระยะใกล

คิดวิธีที่จะไปสูเปาหมายที่สามารถใชไดจริง

ลงมือทำตามแผน
และคอยใหรางวัลตัวเองเมื่อสำเร็จตามเปาหมาย

หมั่นคอยทบทวนวิธีการไปสูเปาหมายอยางสม่ำเสมอ

วัดผลดวยการดูพัฒนาการของตนเอง

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
พิชิตเปาหมาย

1

2

3

4

5

บางครั้งเราอาจจะทอที่มองเห็นวาเปาหมายที่เราวางไวยังอีกยาวไกลนัก 
เราลองแบงเปาหมายเหลานั้นใหยอยลงมาอีก แลวคอยๆ สะสมความสำเร็จนั้นไปสูเปาหมายที่ยิ่งใหญของเรา 
ทุกเปาหมายเล็กๆ ที่เราทำสำเร็จจะเปนแรงพลังใหเรากาวตอไปสูเปาหมายที่ยิ่งใหญในสักวัน

การเดินทางเพื่อไปสูเปาหมายไมวาจะใหญหรือเล็ก เราควรหาวิธีที่สามารถทำไดจริงตามแรงกำลังและเวลาที่มี 
ตามสภาพแวดลอมในปจจุบันของเรา อาจเปนวิธีที่ตองทุมสุดตัว พยายามสุดแรง ก็แลวแตความพรอม 
แตอยาใหเกินตัว เกินกำลัง เพราะอาจทำใหสุขภาพกายและใจผุพังไปกอนถึงเปาหมายที่วางไว

หากมีเปาหมาย มีความฝน มีความคิด แตไมลงมือทำ ก็คงไมมีทางสำเร็จได  
ใหลงมือทำและคอยใหกำลังใจตัวเองเสมอ คอยชื่นชมความสำเร็จของตัวเอง  
แลวพลังเหลานั้นจะทำใหเรามีแรงที่จะกาวเดินตอไปอยาไมยอทอ

เวลาผานไป อะไรๆ ก็อาจเปลี่ยน แมแตความคิด จิตใจของตัวเราเองก็อาจเปลี่ยนไปได 
หมั่นทบทวนเปาหมาย และวิธีการไปสูเปาหมายอยางสม่ำเสมอ อาจจะตองเปลี่ยนวิธีคิด 
ปรับเปลี่ยนแกไขเสนทางที่เราตั้งใจจะเดินไปสูเปาหมายก็ตองรีบทำ 
เพื่อเราจะไดไมหลงเดินผิดทาง

ไมวาจะเปนเรื่องราวใดๆ แงมุมอะไรในชีวิต ก็สามารถนำวิธีการเหลานี้ไปใชไดเสมอ ปใหมนี้ลองปรับจูนความคิดแลวเปลี่ยนชีวิตตัวเอง 
เพื่อไปสูเปาหมายที่ยิ่งใหญในแบบฉบับของเรา ชาวนำสินสารขอเปนกำลังใจใหทุกคนนะคะ

คอยสังเกตตัวเองวาเรามีการพัฒนาอยางไร ทำไดดีหรือไม มีสิ่งดีๆ 
เพิ่มขึ้นในชีวิตดวยฝมือของเราหรือยัง กำลังที่จะสรางเปาหมายมากนอยเพียงใด 
ใหวัดผลสิ่งเหลานี้บนพื้นฐานความเปนตัวเรา อยาเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น 
เราจะไดเห็นสิ่งที่เปนจริง และพรอมจะมีความสุขจากสิ่งที่เราเปนอยู 
และสามารถพัฒนาไปใหดีที่สุดในความเปนเรา

NSI : เกร็ดคิดสะกิดใจ
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ลองแบงเปาหมายใหญๆ ระยะไกล มาเปนเปาหมายเล็กๆ ระยะใกล

คิดวิธีที่จะไปสูเปาหมายที่สามารถใชไดจริง

ลงมือทำตามแผน
และคอยใหรางวัลตัวเองเมื่อสำเร็จตามเปาหมาย

หมั่นคอยทบทวนวิธีการไปสูเปาหมายอยางสม่ำเสมอ

วัดผลดวยการดูพัฒนาการของตนเอง

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
พิชิตเปาหมาย

1

2

3

4

5

บางครั้งเราอาจจะทอที่มองเห็นวาเปาหมายที่เราวางไวยังอีกยาวไกลนัก 
เราลองแบงเปาหมายเหลานั้นใหยอยลงมาอีก แลวคอยๆ สะสมความสำเร็จนั้นไปสูเปาหมายที่ยิ่งใหญของเรา 
ทุกเปาหมายเล็กๆ ที่เราทำสำเร็จจะเปนแรงพลังใหเรากาวตอไปสูเปาหมายที่ยิ่งใหญในสักวัน

การเดินทางเพื่อไปสูเปาหมายไมวาจะใหญหรือเล็ก เราควรหาวิธีที่สามารถทำไดจริงตามแรงกำลังและเวลาที่มี 
ตามสภาพแวดลอมในปจจุบันของเรา อาจเปนวิธีที่ตองทุมสุดตัว พยายามสุดแรง ก็แลวแตความพรอม 
แตอยาใหเกินตัว เกินกำลัง เพราะอาจทำใหสุขภาพกายและใจผุพังไปกอนถึงเปาหมายที่วางไว

หากมีเปาหมาย มีความฝน มีความคิด แตไมลงมือทำ ก็คงไมมีทางสำเร็จได  
ใหลงมือทำและคอยใหกำลังใจตัวเองเสมอ คอยชื่นชมความสำเร็จของตัวเอง  
แลวพลังเหลานั้นจะทำใหเรามีแรงที่จะกาวเดินตอไปอยาไมยอทอ

เวลาผานไป อะไรๆ ก็อาจเปลี่ยน แมแตความคิด จิตใจของตัวเราเองก็อาจเปลี่ยนไปได 
หมั่นทบทวนเปาหมาย และวิธีการไปสูเปาหมายอยางสม่ำเสมอ อาจจะตองเปลี่ยนวิธีคิด 
ปรับเปลี่ยนแกไขเสนทางที่เราตั้งใจจะเดินไปสูเปาหมายก็ตองรีบทำ 
เพื่อเราจะไดไมหลงเดินผิดทาง

ไมวาจะเปนเรื่องราวใดๆ แงมุมอะไรในชีวิต ก็สามารถนำวิธีการเหลานี้ไปใชไดเสมอ ปใหมนี้ลองปรับจูนความคิดแลวเปลี่ยนชีวิตตัวเอง 
เพื่อไปสูเปาหมายที่ยิ่งใหญในแบบฉบับของเรา ชาวนำสินสารขอเปนกำลังใจใหทุกคนนะคะ

คอยสังเกตตัวเองวาเรามีการพัฒนาอยางไร ทำไดดีหรือไม มีสิ่งดีๆ 
เพิ่มขึ้นในชีวิตดวยฝมือของเราหรือยัง กำลังที่จะสรางเปาหมายมากนอยเพียงใด 
ใหวัดผลสิ่งเหลานี้บนพื้นฐานความเปนตัวเรา อยาเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น 
เราจะไดเห็นสิ่งที่เปนจริง และพรอมจะมีความสุขจากสิ่งที่เราเปนอยู 
และสามารถพัฒนาไปใหดีที่สุดในความเปนเรา

ซือ้ง่าย แค่คลกิ www.namsengins.co.th 
	 น�าสินประกันภัย	 เปิดช่องทางการจ�าหน่ายประกันภัยผ่าน
ทางเว็บไซต์	 www.namsengins.co.th	 	 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ผู้บริโภคในยุคดิจิตอล	 น�าร่อง	 2	 กรมธรรม์	 ได้แก่	 กรมธรรม์
ประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั	 (พ.ร.บ.)	 และกรมธรรม์ประกนัภยั
การเดนิทาง	มาให้บรกิารลูกค้า	โดยในส่วนแบบประกนั	“พ.ร.บ. 
ออนไลน์”	รบัประกันภยัรถยนต์ทกุประเภท	พร้อมเพิม่บรกิารต่อ
ทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผูซ้ื้อ	แค่คลกิกรอกรายละเอยีดรถยนต์และ
รายละเอยีดของลกูค้าเพยีง	4	 ขัน้ตอน	กส็ามารถออกกรมธรรม์
ได้ทนัท	ี 	 ส�าหรับแบบ	“ประกนัภยัการเดนิทาง ออนไลน์”	 ให้
ความคุม้ครองการเดนิทางทัว่โลก	ด้วยวงเงนิความคุม้ครองสงูสดุ
ถงึ	2	ล้านบาท	ราคาเริม่ต้นที	่325	บาท	(4	วนัเดินทาง)	ซือ้ง่าย
ใช้เวลากรอกข้อมลูเดนิทางเพยีง	3	นาทเีท่านัน้	 	นบัเป็นอกีหนึง่
นวตักรรมทีส่ร้างความสะดวกรวดเรว็ให้แก่ลกูค้า	 สอดคล้องกบั
นโยบายปีแห่งคณุภาพบรกิารของน�าสนิฯ

เปิดให้บรกิารแล้ว
ประกัน พ.ร.บ. - ประกันภัยเดินทาง ออนไลน์
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NSI : ทันกระแส



	 บรษิทั	 น�าสนิประกนัภยั	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยคุณสมบญุ	ฟศูรีบญุ	
กรรมการผูอ้�านวยการ	 และคณุเลศิชาย	 ประภาศิริรตัน์	 รองกรรมการผู้
อ�านวยการ	จดังานสัมมนาประจ�าปี	NSI	Convention	2014 “The Power 
of Goal ปลกุพลงัใจสู ้มุ่งสู ่2,500 ล้านบาท” พร้อมแถลงนโยบาย	และ
เป้าหมายทางธรุกจิปี	2558	โดยก�าหนดให้เป็นปีแห่งคณุภาพบริการ	“Year 
of  Quality  Service”	ซึง่ถอืเป็นยทุธศาสตร์ส�าคญัในการสร้างการเตบิโต
อย่างยัง่ยนื	เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความเชือ่มัน่และไว้วางใจในบรกิาร		นอกจาก
นี้ภายในงานยังได้เชิญวิทยากรชื่อดัง	 โค้ชสิริลักษณ์	 ตันศิริ	 มาแบ่งปัน
ประสบการณ์	ปลุกความเช่ือมัน่	สร้างความท้าทายให้แก่ผู้บริหาร	พนกังาน	
และตวัแทนนายหน้าให้เกดิแรงบันดาลใจ	และใช้ศกัยภาพทีม่อียูใ่นตวัอย่าง
เตม็ท่ี	เพือ่พชิติเป้าหมายแห่งความส�าเร็จทีก่�าหนดไว้ร่วมกัน	ส�าหรับภาค
ค�่าเป็นงานเล้ียงขอบคุณลูกค้า	 ตัวแทน	 นายหน้าที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทด้วยดีตลอดมา	 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณส�าหรับตัวแทน

นายหน้าที่ร่วมธุรกิจกับ
บริษัทมายาวนานกว่า	
30	ปี		ปิดท้ายด้วยความ
สนุกสนานกับคอนเสิร์ต
จากวงสินเจรญิ	บราเธอร์ส	
และสาวแพรว	 คณิตกุล					
ณ	โรงแรมเอเชยี	กรงุเทพ

ปลุกพลังใจฝ่ายขาย

พิชิตเป้า 2,500 ล้าน ปี 58

NSI : อีเว้นท์
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 คณุสมบุญ ฟศูรีบุญ กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร พร้อมคณะผูบ้ริหำร 
จดังำนเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ ซึง่จดัขึน้เพือ่ขอบคณุพนักงำนทกุฝ่ำย
ทีไ่ด้ร่วมมอืกนัท�ำงำนอย่ำงเตม็ทีต่ลอดปีทีผ่่ำนมำ และเพือ่สร้ำง
ก�ำลังใจในกำรท�ำงำนรับปีแพะ ภำยใต้ชือ่งำน NSI Unity Night : 
The Power of Goal ปลกุพลงัสู้ มุ่งสู ่2,500 ล้ำนบำท  ซ่ึงเป็น
เป้ำหมำยกำรเติบโตของเบีย้ประกนัภัยในปี 2558  โอกำสนี ้ได้ขอ
ให้ชำวน�ำสินทุกคนมคีวำมเช่ือมัน่ และร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัน�ำพำ
บรษิทัให้บรรลเุป้ำหมำยดงักล่ำว  บรรยำกำศในงำนเตม็ไปด้วยรอย
ยิม้ ควำมอบอุน่สนุกสนำน และภำพควำมประทบัใจทีท่�ำให้ทกุคน
หำยเหน็ดเหน่ือยจำกกำรท�ำงำนมำตลอดทัง้ปี

สังสรรค์ปีใหม่ 2558
NSI Unity Night

The Power of Goal ปลุกพลังสู้ มุ่งสู่ 2,500 ล้านบาท
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เปิดส�านกังานสาขาภูเกต็ รองรับลูกค้าภาคใต้

ร่วมท�าดปีลูกป่า

	 น�าสนิประกนัภยั	จดัพธิเีปิดส�านกังานสาขาใหม่	สาขาภเูกต็	เพือ่ขยาย
การให้บรกิารงานด้านการรบัประกนัวนิาศภัยประเภทต่างๆ	อย่างครบวงจร
ให้กบัลกูค้าในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็	และจงัหวดัใกล้เคียงได้รับบริการอย่างทัว่
ถงึครอบคลมุยิง่ขึน้		โอกาสนี	้คณุภาคภมู	ิ	อนิทรสวุรรณ	นายอ�าเภอเมอืง
ภเูก็ต	ให้เกียรตเิป็นประธานเปิดส�านกังานสาขาอ�าเภอเมอืงภูเกต็	ร่วมกบั
คณุวฑิรูย์	 พฒันรชัต์	 กรรมการบรหิาร	 และคณุเลศิชาย	ประภาศริริตัน์					

	 น�าสนิประกันภยั	โดยคณุวิฑรูย์	พฒันรัชต์	กรรมการบรหิาร	น�าทมีผูบ้รหิาร	และเจ้าหน้าทีส่าขา	
ท�ากจิกรรมปลกูต้นกล้าตะเคยีนทอง	 ร่วมกับสือ่มวลชนและน้องๆ	 นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านป่าครองชพี	
เพือ่ช่วยกนัฟ้ืนฟปู่าไม้ให้มคีวามอดุมสมบรูณ์	 	 เพิม่พืน้ทีส่เีขียวของต้นไม้ในชมุชนและผนืป่าต่างๆ	 ใน
จงัหวัดภเูก็ต	 ในโครงการ	“น�าสิน	น�ากล้า	มากรีน”	พร้อมมอบชดุหนังสอืเสรมิความรูน้อกห้องเรยีน
และชดุอปุกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรยีนอีกด้วย	ณ	สวนป่าบางขนนุ	จงัหวัดภเูกต็
	 ในโอกาสเดยีวกนันี	้ได้มอบเสือ้จราจรสะท้อนแสงให้แก่	พ.ต.อ.	จริศักดิ	์เล่ียมศักดิ	์ผู้ก�ากบัการฝ่าย
อ�านวยการต�ารวจภธูรจงัหวดัภเูกต็	จ�านวน	100	ตวั	เพือ่แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจราจรประจ�า
สถานตี�ารวจภูธรอ�าเภอต่างๆ	ในจังหวดัใช้สวมป้องกันอบุตัเิหตุในขณะปฏิบตัหิน้าท่ี	ทัง้น้ี	กจิกรรมดงั
กล่าวจดัขึน้ในโอกาสทีน่�าสนิประกนัภัยได้มาเปิดส�านกังานสาขาภเูกต็

มอบเส้ือจราจรสะท้อนแสงแก่ต�ารวจภูเกต็

รองกรรมการผู้อ�านวยการ	เมือ่วนัที	่9		ธนัวาคม	2557	ทัง้นี	้สาขาภเูกต็เป็นสาขาที	่25	ของน�าสนิ	และเป็นสาขาที	่7	ของภาคใต้	ซึง่ตลาดประกันภยัใน
จงัหวดัภเูกต็มมีลูค่าเบีย้ประกนัภยัทกุประเภทรวมกนัประมาณ			4,900	ล้านบาท	นบัว่าเป็นตลาดทีม่ขีนาดเบีย้ประกันภยัสงูอยูใ่นระดบัต้นๆ	ของประเทศ	
จงึเป็นโอกาสของน�าสนิประกนัภยัทีจ่ะเข้าไปชิงส่วนแบ่งตลาดในจงัหวดัภเูกต็

NSI : ปันสังคม
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สวัสดปีีใหม่ 2558 บริษัท  โสภณสิริโบรกเกอร์  จ�ากดั

น�าสินประกนัภัยมอบของขวัญวันเดก็ 2558

สนบัสนนุน�า้ดืม่แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

สวัสดปีีใหม่ บมจ. เอเซยีเสริมกจิ ลิสซิง่

สวัสดปีีใหม่ ธ.ก.ส.

				คณุสมบญุ	ฟูศรีบญุ	กรรมการผูอ้�านวยการ	พร้อมด้วยคณุพงษ์พสิษิฐ		
กฤษณเกษตร	 ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	 บมจ.น�าสินประกันภัย	 มอบ
กระเช้าอวยพรปีใหม่	2558	แก่บริษทั		โสภณสิรโิบรกเกอร์		จ�ากัด	โดยมี
คณุสมชาย	โธนบตุร	ให้การต้อนรบั	ทีส่�านกังานจงัหวดันครปฐม

	 คณุวชิติ	 เจรญิชยัพงศ์	 ผูช่้วยผูอ้�านวยการ	พร้อมด้วย	 คุณพรีศิษย์	
สุขสวัสดิ์	 เข้ามอบกระเช้าปีใหม่	 2558	 แก่ผู้บริหารของ	 บริษัท	 เอเซีย
เสรมิกจิ	ลสิซิง่	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	อาคารสาธรซต้ีิ	ทาวเวอร์	เมือ่วนัที	่29	
ธนัวาคม	2557

	 คุณเวียงชัย	 ประภัสสร	 ผู้ช่วย
ผูจ้ดัการฝ่ายกจิการตลาด	 เข้ามอบ
กระเช้าปีใหม่	2558	แก่คณุอภญิญา	
ปุณยฤทธิ์	 ผอ.	 ฝงฝ.	 ธ.ก.ส.	 และ	
คุณอรรณพ	 ศึกษาการ	 รองผอ.	
ฝงฝ.	ธ.ก.ส.	ณ	อาคารธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
เมือ่วันที	่26	ธันวาคม	2557

 บรษัิท	น�าสนิประกนัภยั	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วม
สนบัสนนุการรณรงค์ความปลอดภยัทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่	 2558	 โดยคุณพงษ์พิสิษฐ	 กฤษณ
เกษตร	ผู้จดัการฝ่ายกจิการสาขา	เป็นตวัแทนบรษิทั	
มอบน�้าดื่มน�าสินฯ	 ให้แก่	 ร้อยโทประยุทธ	 เนียม
หมวด	ผช.นายทหารศนูย์ข่าว	กองพนัทหารสือ่สาร
ที	่21	เพือ่น�าไปให้บรกิารประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนนที่
เดนิทางท่องเทีย่วและกลบัภมูลิ�าเนาในช่วงเทศกาล
ปีใหม่	ณ	จดุพกัรถและจดุบรกิารประชาชน	กองพนั
ทหารส่ือสารที	่21	บางเขน	

   	น�าสนิประกนัภยัร่วมสนบัสนนุ
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต	ิ
ประจ�าปี	2558	ตามนโยบายการ
ด�าเนินงานแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมของบริษัทฯ	โดยผูบ้รหิาร
บริษัทฯ	 ได้มอบของเล่นเสริม
พฒันาการและการเรียนรู้					ให้แก่	
ร.ต.ท.สริุนทร์	บญุธรรม	รอง	สวป.
สน.เตาปูน	 ,	 ผูแ้ทนจากโรงเรยีน
วัดอินทร์	 จ.นนทบุรี	 และชุมชน
ต่างๆ	 ในเขตบางซือ่	 เพือ่น�าไปใช้
ในกิจกรรมวนัเดก็ในวันเสาร์ท่ี	10	
มกราคม	2558
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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


