




1. ระดับผูบริหาร

 <=20 21-30 31-40 41-50 >50  <=20 21-30 31-40 41-50 >50

สูงกวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

รวม

2. ระดับพนักงาน

 <=20 21-30 31-40 41-50 >50  <=20 21-30 31-40 41-50 >50

สูงกวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

รวม

พนักงานบริการ

รวมทั้งสิ้น

3. ระดับพนักงาน

ฝาย/แผนก รวมทั้งหมด

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง กทม. ตางจังหวัด

1.การตลาด

2.การรับประกันภัย

3.การลงทุน

4.การเงินและบัญชี

5.การจัดการสินไหมทดแทน

6.บริการลูกคา

7.งานคณิตศาสตรประกันภัย

8.อื่น ๆ

รวม

สํานักงาน

รายการ
ชาย หญิง

รวม

สูงกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี รวม

รายงานจํานวนบุคลากรประกันภัย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25........

บริษัท.............................จํากัด

รวม
ชาย หญิง

รายการ



1. ระดับพนักงานบริการ หมายถึง นักการภารโรง พนักงานขับรถ และตําแหนงงานระดับเดียวกัน/คลายกัน (พนักงานประจําของบริษัท)

2. บุคลากรประกันภัยนี้รวมถึงผูที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานสาขาของบริษัทดวย โดยใหแบงกลุมพนักงานประจําสํานักงานสาขาตามหนาที่ความรับผิดชอบ

3. การตลาด หมายรวมถึง การตลาด ฝายสงเสริมการขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ

4. บริการลูกคา หมายรวมถึง call center และอื่น ๆ ดวย



วัน เดือน ป

เงินที่สงออก เงินที่รับเขา ผูรับเงิน ผูสงเงิน ที่สงออก ที่รับเขา

รายงานการรับ - สงเงินจากธุรกรรมที่เกิดนอกราชอาณาจักร

บริษัท.........................................................

สําหรับงวด       ครึ่งปแรก       ครึ่งปหลัง   พ.ศ. .......................

ประเภท บริษัท
ประเทศ

จํานวนเงิน (หนวย : บาท)



รายการ
จํานวนกรมธรรม จํานวนเงิน

เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรง

จํานวนกรมธรรม จํานวนเงิน

เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรง

จํานวนกรมธรรม จํานวนเงิน

เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรง

จํานวนกรมธรรม จํานวนเงิน

เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรง

จํานวนกรมธรรม จํานวนเงิน

เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรง

จํานวนกรมธรรม จํานวนเงิน

เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรง

จํานวนกรมธรรม จํานวนเงิน

เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรง

Number of Policies Sum Insured Direct Premiums Number of Policies Sum Insured Direct Premiums Number of Policies Sum Insured Direct Premiums Number of Policies Sum Insured Direct Premiums Number of Policies Sum Insured Direct Premiums Number of Policies Sum Insured Direct Premiums Number of Policies Sum Insured Direct Premiums

1. เบี้ยประกันภัยปแรก 

     First Year Premium

     1.1 สามัญ Ordinary

             - ตลอดชีพ

             - สะสมทรัพย

             - เฉพาะกาล

             - อื่น ๆ

     1.2 อุตสาหกรรม Industrial

     1.3 กลุม Group

     1.4 อุบัติเหตุสวนบุคคล (PA)

     1.5 บํานาญ Pension

     1.6 Universal Life

     1.7 Unit-Link

รวม Total

2. เบี้ยประกันภัยปตอไป 

    Renewal Premium

     1.1 สามัญ Ordinary

             - ตลอดชีพ

             - สะสมทรัพย

             - เฉพาะกาล

             - อื่น ๆ

     1.2 อุตสาหกรรม Industrial

     1.3 กลุม Group

     1.4 บํานาญ Pension

     1.5 Universal Life

     1.6 Unit-Link

รวม Total

3. เบี้ยประกันภัยจายครั้งเดียว

    Single Premium

     1.1 สามัญ Ordinary

             - ตลอดชีพ

             - สะสมทรัพย

             - เฉพาะกาล

             - อื่น ๆ

     1.2 อุตสาหกรรม Industrial

     1.3 กลุม Group

     1.4 บํานาญ Pension

     1.5 Universal Life

     1.6 Unit-Link

รวม Total

รวมทั้งสิ้น Grand Total

ตัวแทน (Agent) นายหนา (Broker) ธนาคาร (Bancassurance) ขายตรง (Direct Marketing)

รายงานการรับประกันภัยจําแนกตามชองทางการขาย เดือน ....................... ป ...............

ทางโทรศัพท (Tele Marketing) ชองทางอื่น (Others) รวมทั้งสิ้น ( Grand Total)

บริษัท ..................................

หนวย (Unit) : 1,000 บาท (Baht)



หมายเหตุ    ตัวแทน (Agent) หมายถึง การขายประกันผานตัวแทน

                    นายหนา (Broker) หมายถึง การขายประกันผานนายหนา

                    ธนาคาร  (Bancassurance) หมายถึง การขายประกันผานธนาคาร รวมการขายประกันผานทางสถาบันการเงินอื่น เขน personal loan, mutual funds or leaseing co.,ltd. ฯลฯ แตไมรวมการขายประกันทางโทรศัพทที่ใชรายชื่อลูกคาธนาคาร

                    ขายตรง (Direct Marketing) หมายถึง ชองทาง Direct marketing, Internet, newspaper and TV direct  

                    ทางโทรศัพท (Tele Marketing) หมายถึงการขายประกันผานทางโทรศัพท ใหรวมถึงการขายประกันทางโทรศัพทที่ใชรายชื่อลูกคาของธนาคาร

                    ชองทางอื่น (others) หมายถึงชองทางอื่น ๆ เชน post office, worksite เปนตน


