ประกาศ
เรื่ อง ประมูลซากเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ประจาปี 2564
บริ ษทั ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน) มีความประสงค์ หาผูส้ มัครประมูลเหมาซื้ อซากเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่
เสี ยหายสิ้ นเชิงเป็ นรายปี โดยราคาค่าซากจะคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ ของค่าสิ นไหม (ค่าเคลม) ที่ทางบริ ษทั ฯ จ่ายให้แก่
ผูเ้ อาประกันในแต่ละเดือนจนครบสัญญา หากท่านสนใจเข้าร่ วมประมูลสามารถร่ วมเสนอราคาเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ เพื่อให้ทาง
บริ ษทั ฯ พิจารณา โดยส่ งข้อมูลทางอีเมลภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ดังนี้
1. คุณกิตติพงศ์ อิ่มพิทกั ษ์
2. คุณภัทรพงษ์ แซ่เตียว
หมายเหตุ

E-Mail : KittipongI@falconinsurance.co.th
E-Mail : PhattaraphongS@falconinsurance.co.th

- ตัวอย่างรายการซากเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ดูตามไฟล์แนบ
- ประเภทซากสิ นค้าจะคละกันไปไม่ตายตัว เช่นบางครั้งซากทีวี,โน๊ตบุ๊ค,พริ้ นเตอร์ ,มือถือ หรื อ
อื่นๆ อาจมากบ้างน้อยบ้าง
- ทาสั ญญาเป็ นรายปี สั ญญาเริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
ตัวอย่ำงกำรคิดรำคำค่ ำซำก

ลำดับ

เลขที่เคลม

1

CLM001-O19-006252

2

CLM001-O19-006498

3

CLM001-O19-007416

4

CLM001-O19-006639

5

CLM001-O19-006263

6

CLM001-O19-006497

7

CLM001-O19-000979

8

CLM001-O19-007306

9

CLM001-O20-000778

10

CLM001-O20-000101

เลขที่ใบรับซ่ อม ประเภท

ยีห่ ้ อ

รุ่น

หมำยเลขเครือ่ ง

สำเหตุควำมเสี ยหำย

จอดำครึ่ งจอ ช่ ำงประเมินจอภำพเสี ย เสนอเปลี่ยน
US1910142171 LED TV
TCL LED43S62
1808ALU137345X00133
จอภำพ เกินวงเงิ นซ่อม
จอเป็ นเส้น ช่ ำงตรวจพบหน้ำจอเสี ย เสนอเปลี่ยน
CB1910134239 คอมพิวเตอร์ LENOVO AIO
SYJ008GUV
หน้ำจอ (เกินวงเงิ นซ่อม)
จอเป็ นเส้น ช่ ำงตรวจพบจอเสี ย เสนอเปลี่ยนจอภำพ
US1911042181 LED TV PANASONICTH-55FX600T
ME8350148
(เกินวงเงิ นซ่อม)
จอแตก เวลำรับสำยเหรอโทรออกจะไม่คอ่ ยได้ยนิ เสี ยง
RG1911051988 IPHONE APPLE 6S PLUS
MN2V2TH/A
ช่ ำงตรวจพบจอแตก เสนอเปลี่ยนเครื่ องใหม่ เกิน
วงเงิ นซ่อม
หน้ำจอแตกด้ำนใน ช่ ำงตรวจพบจอแตก+เมนบอร์ดเสี ย
UY1909290587 โทรศัพท์มอื ถือ SAMSUNG SE-T285NZW
352948097971307
เสนอเปลี่ยนหน้ำจอ+เมนบอร์ด เกินวงเงิ นซ่อม
หน้ำจอพับไม้ได้ มุมขวำแตก ช่ ำงตรวจพบฝำหลังจอมี
รอยบุบ แตกหัก อ้ำออก เสนอเปลี่ยนจอ(ไม่มอี ะไหล่
PK1910154127 Notebook
HP X360 13-AG0000AU 8CG85076VT
แยกชิ้ น) ,ฝำครอบฐำนล่ำง,ฝำครอบด้ำนบนรวม
คียบ์ อร์ด (เกินวงเงิ นซ่อม)
ลูกค้ำแจ้งอำกำรจอแตก ช่ ำงตรวจพบจอแตก เสนอ
CE1901250694 LED TV ACONATIC AN-32DH800NS
TLB031003621301
เปลี่ยนหน้ำจอ
จอแตก ช่ ำงตรวจพบจอแตก เสนอเปลี่ยนจอ (เกิน
UN1911241312 LED TV SHARP LC-40SA5200X
807702319
วงเงิ นซ่อม)
ไม่มภี ำพมีแต่เสี ยง ช่ ำงตรวจพบหน้ำจอเสี ย เสนอ
US2001212231 LED TV SAMSUNG UA32N4300AKXXT 062e3ndk903588
เปลี่ยน (เกินวงเงิ นซ่อม)
มีเสี ยงแต่ไม่มภี ำพ ช่ ำงตรวจพบจอเสี ย เสนอเปลี่ยน
US1912142201 LED TV PHILIPS LED-55PUT6002S PC1A1737001016
จอภำพ (เกินวงเงิ นซ่อม)

เลขประกัน 3 PLUS เลขที่เคลม รำคำสิ นค้ ำ ค่ ำสิ นไหม
18/PE/US/002360 RFP19-14111

8,490.00

5,622.00

18/PE/CB/002653 RFP19-14144

9,490.00

6,322.00

18/PB/U4/000069 RFP19-14219

22,990.75

15,772.53

18/PE/RG/002019 RFP19-14186

16,615.50

12,971.40

18/PE/UY/000683 RFP19-14118

4,590.00

3,351.00

19/PB/PK/031123 RFP19-14168

27,540.50

24,465.45

19/PB/L1/000051 RFP19-13369

4,490.00

3,271.00

19/PE/UN/009813 RFP19-14205

5,695.50

4,235.40

18/PE/US/002396 RFP20-14353

7,990.00

5,272.00

18/PE/US/001963 RFP20-14284

18,990.00

12,972.00

ค่ำสิ นไหมทีบ่ ริ ษทั ฯจ่ำยคืนให้กบั ผูเ้ อำประกัน
สมมุติคิดรำคำค่ ำซำกที่ 10% =

94,254.78

9,425.48

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการซากทรัพย์
สอบถามเพิ่มเติม : ติดต่อคุณกิตติพงศ์ อิ่มพิทกั ษ์ โทร. 02-0379888 ต่อ 264 หรื อคุณภัทรพงษ์ แซ่เตียว โทร. 02-0379888 ต่อ 236

