
Service
Telesales & Digital Business
ช่องทางการให้บรกิารโดยพนักงานขายทางโทรศพัท์ที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญ พรอ้มให้คําปรกึษา และคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันภัย
รถยนต ์ทีด่ทีีสุ่ดใหแ้กก่ลุม่ลูกคา้เช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคาร ดว้ยความคุม้ครอง และเบีย้ประกนัภยัทีคุ่ม้ค่าตรงความตอ้งการของลกูคา้ 
นอกจากนั้น ยังให้บรกิารประกันภัยอืน่ ๆ ผ่านช่องทางดิจิตอล ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

Our skilled Telesales Representatives are ready to serve Auto Loan Hire Purchase Customers from the Bank, who are looking 
for the right coverage to protect their risk.  Moreover, digital marketing is another channel that we provide for our customers 
in this technology disruptive era.  Hence, the customers will be worry-free since we are ready to serve you via various channels.

Service
Special Telesales
ช่องทางการให้บริการโดยพนักงานขายทางโทรศัพท์ที่มีความรู้ความชํานาญ ที่พร้อมให้คําปรึกษา และคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัรถยนต์ นอกจากนัน้ ยงัใหบ้รกิารประกนัภยัอืน่ ๆ ทีไ่มเ่กีย่วเนือ่งกบัรถยนต ์เช่น ประกนัภยัสุขภาพ ให้แกก่ลุม่ลูกคา้ทัว่ไป
ที่ใช้บรกิารผลิตภัณฑ์สินเช่ือรถแลกเงนิของธนาคาร ด้วยความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าตรงความต้องการของลูกค้า 

Not only motor insurance products, our Telesales Representatives also ready to provide the suitable non-motor insurance 
coverage to all groups of customer, such as CYC (Cash Your Car) Customers from the Bank. We can offer the competitive
prices and products that meet our customers’ satisfaction.

Service
Bancassurance
ช่องทางการให้บริการเป็นที่ปรึกษา และแนะนําผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยสําหรับลูกค้าสาขาของธนาคาร เพ่ือบริหารความเส่ียงภัย
ใหเ้หมาะสมตามลกัษณะธรุกจิของลกูคา้ โดยนาํเสนอความคุม้ครองจากพันธมติรบรษัิทประกนัภยัช้ันนาํ เพ่ือตอบโจทยค์วามต้องการ
ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ 

Due to each type of business requires different type of protection, our insurance expertise, then, select the most appropriated product 
to protect the risk of Bank’s customers. Excellent coverage from topflight insurance companies is proposed on product shelf 
of our Bank’s branches.

Service
Banking & Special Business
ช่องทางการใหบ้รกิารเปน็ทีป่รกึษา และบรหิารจัดการความเส่ียงภยัในทรพัยสิ์น, การเงนิ ฯลฯ ใหแ้กล่กูคา้ทัว่ไป และลกูคา้ทีใ่ช้บรกิารสินเช่ือ
ของธนาคาร ต้ังแต่ขนาดเลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยทมีงานทีจั่ดตัง้ขึ้นโดยเฉพาะ พรอ้มด้วยเครอืขา่ยแบบ Worldwide ทีส่ามารถดูแล
ความเส่ียง ทัง้ทางดา้นทรพัยสิ์น, การเงนิ, ความรบัผิดทางกฎหมาย ฯลฯ ดว้ยความคุม้ครอง และเบ้ียประกันภยัทีเ่หมาะสมและคุม้คา่ 
เพ่ือประโยชนสู์งสุดของลกูคา้ 

In order to serve various types of Bank’s customer, not only migration group, but also SMEs or even personal line, we settle 
the troop of worldwide insurance network who keen in Property Risk, Financial Line, Public Liability, etc. to be prompt in 
responding requirement and maintain the highest benefit of customers.

Service
Automotive Lending
ช่องทางให้บรกิารผลิตภัณฑ์ประกนัภยัการขยายระยะเวลาการรบัประกนัความบกพรอ่งทางกลไก และไฟฟ้าของรถยนตแ์กก่ลุม่ลูกคา้
เช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคาร, ลกูค้าเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง และกลุม่ตวัแทนจําหนา่ยรถยนตด์ว้ยทมีงานมอือาชีพทีส่ามารถจัดหาเงือ่นไข
ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม คุ้มค่า เพ่ือประโยชน์สูงสุดสําหรับลูกค้า นอกจากนั้นยังให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ความคุ้มครองความสูญเสีย หรอืความเสียหายต่อทรพัย์สินของธรุกิจรถยนต์มือสอง

To serve the group of Bank’s Auto Loan Customers, our staff is prepared to propose motor-related products such as 
Automobile Extended Warranty, etc.  In terms of New Car & Used Car Dealers, we also have Industrial All Risk Insurance 
to protect their precious business property.

บรษัิท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร ์จํากัด เป็นบรษัิทนายหน้าประกันภัย ที่มีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นผู้ถือหุ้นในบรษัิท 100% 
บรษัิทฯ เริม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2549 โดยดําเนินธรุกิจนายหน้าประกันวนิาศภัย เพ่ือให้บรกิารเป็นที่ปรกึษาทางด้านประกันภัย 
พรอ้มนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าทั้งประเภทบุคคล และนิติบุคคลเพ่ือช่วยคุ้มครอง และลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเส่ียงภัย เพ่ือให้ธรุกิจต่าง ๆ มีความมั่นคงควบคู่ไปกับองค์กร และสังคมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการให้บรกิารลูกค้า
อย่างเป็นธรรม ตามพันธกิจของกลุ่มพลังทางการเงนิในเครอืธนาคารทหารไทยธนชาต

TMBThanachart Broker Co., Ltd was originally established in April 20 th , 2006, with 100% of shareholding by TMBThanachart Bank. 
Since then, we have officially engaged in insurance broker consultant with various products to be served for both retail and juristic 
customers. To create business sustainability for our valued customer, the suitable protection will be proposed to them with 
the commitment to follow the principle of Corporate Good Governance, and rely with the mission of TMB Thanachart Financial Group.

ข้อมูลบร�ษัท About Us

ทหารไทยธนชาต โบรกเกอรม์คีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็บรษัิทนายหนา้ประกันภยัช้ันนาํทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศ โดยเนน้การใหบ้รกิารในระดบั World Class 
และพรอ้มที่จะเติมเต็มความคุ้มครองให้ครบทุกมิติของชีวติทั้งในวนันี้และในอนาคต

We will strive to be listed as top 3 professional insurance broker of Thailand, with the great intention to offer World Class Services to our 
valued customers. We are ready to fulfill all kinds of protection inclusively for today and forbrighter future.

วิสัยทัศน์ Vision

• มอบการบรกิารที่ดีแก่ลูกค้าในกลุ่มบรษัิท และบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• ส่งเสรมิบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ พรอ้มที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ และการบรกิารที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
   ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
• บรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ สรา้งความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการให้บรกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรม
• สรรหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายและมีคุณภาพที่สุดเพ่ือตอบสนองทุกความต้องการด้านประกันภัย

• Offer quality products and services to all groups of our valued customers 
• Encourage staff to accumulate insurance knowledge, and be ready to propose the right products to the right customers
• Promise to follow principle of Corporate Good Governance and systematic working process to serve customers
• Select various and remarkable insurance products to meet all kinds of customers’ needs

พันธกิจ Mission

Service
Excellence

• เรามเีจ้าหนา้ทีที่พ่รอ้มใหคํ้าแนะนาํเบ้ืองตน้เกีย่วกบัเงือ่นไขความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม ์รวมถงึวเิคราะหเ์หตกุารณข์องความสูญเสีย หรอื
   เสียหายตอ่ทรพัยสิ์นทีเ่อาประกันภยั และแนวทางการเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทน พรอ้มเปน็หนว่ยงานกลางเพ่ือประสานงานระหวา่งลูกคา้กับ
   บริษัทประกันภัยในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจาณาค่าสินไหมทดแทน อีกทั้งยังช่วยในการเจรจา เร่งรัด ติดตามการนัด
   จ่ายเงนิค่าสินไหมให้เป็นไปตามรอบเวลาที่กําหนด เพ่ืออาํนวยความสะดวกและรกัษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า
• เรามเีจ้าหนา้ทีท่ี่มทีกัษะและความสามารถเป็นผู้ชํานาญการดา้นประกนัภยัในแต่ละประเภท ทีพ่รอ้มจะให้คาํแนะนาํ และจัดหาบรษัิทประกนัภยัคู่ค้า
   ที่นําเสนอเงือ่นไขความคุ้มครองที่คุ้มค่า และตรงต่อความต้องการของลูกค้า
• ดว้ยความสัมพันธท์ีเ่หนยีวแนน่กบับรษัิทประกนัภยัทีเ่ปน็คูค่า้ทีม่คีวามเช่ียวชาญในแตล่ะผลติภณัฑป์ระกนัภยั จึงทาํใหเ้ราสามารถเจรจาตอ่รอง
   ผลประโยชน์ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยที่ดีที่สุดสําหรบัลูกค้าของเรา
• ลกูคา้จะไดร้บัขอ้เสนอทีห่ลากหลาย เพ่ือการเปรยีบเทยีบเงือ่นไขความคุม้ครอง และเบีย้ประกันภัย จากบรษัิทประกนัภยัช้ันนาํมากมายทีเ่ปน็คูค่า้
   ของบรษัิท ฯ
• มีการตรวจสอบ และทบทวนความมั่นคงทางการเงนิ และสถานะของบรษัิทรบัประกันภัยตลอดเวลา
• เรามวีศิวกรความเส่ียงภยัผูชํ้านาญการคอยใหบ้รกิารเรือ่งการสํารวจสถานทีเ่อาประกนัภยั และประเมนิความเส่ียงภยัของสถานทีเ่อาประกันภัย 
   พรอ้มจัดทาํรายงานสํารวจภยั เพ่ือใช้เปน็ขอ้มลูสนับสนนุในการจัดทาํขอ้เสนอประกันภยั อกีทัง้ลกูคา้ยงัได้รบัคําแนะนาํทีเ่ป็นประโยชน์เพ่ือเปน็
   แนวทางปฎิบัติในการป้องกันความเส่ียงภัย และการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยเพ่ือให้การดําเนินธรุกิจ
   เป็นไปอย่างราบรืน่
• เราเปน็บรษัิทในเครอืของธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) เราจึงบรหิารงาน และการดาํเนนิงานในมาตรฐานเดยีวกนัอยา่งเปน็มอือาชีพ

• We have professional staff who can propose guidance to customers regarding the coverage and exclusion of the insurance policies, 
   analyze claim incident, and be advisors of claim process. Moreover, we are ready to be intermediary between customers and insurance 
   companies to collect and submit all necessary claim documents. In order to protect customers’ highest benefit, we relentlessly 
   negotiate, pursue and accelerate claim indemnity payment from insurance company to be done within SLA.
• Our skilled staff is ready to offer counseling service and select the appropriated insurance company who can propose the best 
   coverage that meets our customers’ needs.
• The strongest relationship with many insurance companies, which each one is distinguished by its extensive product and service 
   offerings, leverage our negotiation to acquire the best deal for our customers.
• Comparison on coverage and pricing from various well-known insurance companies will be proposed to our customers for their alternatives.
• Financial Strength of our insurance partners will be particularly analyzed by Insurance Risk Management Team
• Our professional Risk Engineers are ready to provide survey and risk inspection, including risk improvement to our valued customers.  
  All risk analysis of the insured locations, as well as the appropriated protection plan, will be recommended through the Survey Report.  
  Hence, customers can ensure that they can run business smoothly because their property has received the suitable insurance coverage.
• Being an affiliated company of TTB Bank reinforces us to conduct our business with the equivalent professional criteria.

ประกันภัยรถยนต์ และที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์
• ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (1 / 2 / 3 / 2+ / 3+)
• ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)
• ประกันภัยการขยายระยะเวลารบัประกันของผู้ผลิตรถยนต์
• ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์

ประกันภัยทรพัย์สิน
• ประกันอคัคีภัย
• ประกันความเส่ียงภัยทรพัย์สิน
• ประกันภัยธรุกิจหยุดชะงกั
• ประกันภัยสิทธกิารเช่า
• ประกันภัยก่อการรา้ย
• ประกันภัยอญัมณี

ประกันภัยวิชาชีพ และความเส่ียงทางการเงนิ
• ประกันความรบัผิดทางวชิาชีพ
• ประกันภัยความรบัผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บรหิาร
• การประกันภัยสินเช่ือทางการค้า
• ประกนัภยัความเส่ียงภยัจากการจู่โจม หรอืคุกคามทางไซเบอร์

ประกันภัยทางทะเล และการขนส่งสินค้า
• ประกันภัยการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศ
• ประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ
• ประกันภัยตัวเรอื
• ประกันภัยความรบัผิดชอบของผู้ขนส่งสินค้า

ประกันภัยความรบัผิด
• ประกันภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก
• ประกันภัยความรบัผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์
• ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักฯ
• ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊ มน¡ามัน)

ประกันภัยวิศวกรรม
• ประกันภัยทุกชนิดสําหรบังานรบัเหมาก่อสรา้ง / 
  การประกันภัยการรบัผิดชอบตามสัญญา
• ประกันภัยทุกชนิดสําหรบังานติดตั้งเครือ่งจักร
• ประกันภัยเครือ่งจักรชํารุดเสียหาย
• ประกันภัยเครือ่งจักรที่ใช้ในการก่อสรา้ง
• ประกันภัยสําหรบัเครือ่งอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
• ประกันภัยหม้อกําเนิดไอน¡า และถังอดัความดัน

ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ
• ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
• ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ และ ในประเทศ
• ประกันสุขภาพ
• ประกันภัยโรคมะเรง็
• ประกันภัยโรครา้ยแรง
• ประกันภัยคุ้มครองการติดเช้ือไวรสัโคโรน่า (โควดิ-19)
• ประกันภัยไข้หวดัใหญ่ / ไข้เลือดออก และโรครา้ยจากยุง

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
• ประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง
• ประกันภัยสําหรบัผู้เล่นกอล์ฟ
• ประกันภัยอากาศยาน
• ประกันภัยสําหรบัโดรน

Motor & Motor-related Insurance
• Motor Voluntary Ins. (Type 1/2/3/2+/3+)
• Motor Compulsory Ins.
• Motor Extended Warranty
• Motor Add On

Property Insurance
• Fire Ins.
• Industrial All Risk Ins.
• Business Interruption Ins.
• Leasehold Ins.
• Terrorism Ins.
• Jewelers Block

Liability Insurance
• Public Liability Ins.
• Liability insurance for Dorms
• Liability insurance for Gas Station Business

Engineering Insurance
• Contractor ‘s All  Risks Insurance / 
   Contract Works Insurance
• Erection ‘s All Risks Insurance
• Machinery Breakdown Insurance
• Contractor’s Plant and Machinery Insurance
• Electronic Equipment Insurance
• Boiler and Pressure Vessel Explosion Insurance

Liability & Financial Lines Insurance
• Professional Liability Ins.
• Directors & Officers Liability
• Trade Credit Ins.
• Cyber Ins.

Marine & Cargo Insurance
• Marine Cargo Ins.
• Inland Transit Ins.
• Marine Hull Ins.
• Carrier's Liability

Accidental & Health Insurance
• Personal Accident
• Travel Ins. (International & Domestic)
• Health Ins.
• Cancer Ins.
• Critical Illness Insurance
• Corona Virus Insurance (COVID-19)
• Mosquito-related Disease Insurance

Miscellaneous Insurance
• Fidelity Guarantee
• Golfer Ins.
• Aviation Ins.
• Drone Ins.

Insurance Products

บรษัิท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร ์จํากัด
TMBThanachart Broker Company Limited

999/3, 999/4 อาคารเดอะไนน์ ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
999/3, 999/4 The Nine Building Rama 9 Road, Phatthanakan, Suan Luang, Bangkok 10250
Tel: 0 2783 0200, 0 2783 0300 Fax: 0 2056 7901, 0 2056 7902 
Email: customercare@ttbbroker.com, Line: @ttbbroker

ทะเบียนเลขท่ี 0105 5400 75314 สํานักงานใหญ่


