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คู่มือการปฏิบตัิและจรรยาบรรณวชิาชีพนายหน้าประกันภยั 

 

นายหน้าประกันภยัมีความส าคัญอย่างมากตอ่ธุรกิจและสังคม เพราะเป็นผู้มคีวาม

รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีในฐานะตัวแทนของธุรกิจ และประชาชนที่มีความ

ประสงค์ หรือจ าเป็นจะต้องมกีารเอาประกนัภัยให้เหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงภยั

ในต้นทุนค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการประกันภัยทีเ่หมาะสมกับผู้ประกอบการธรุกิจ

ประกันภัยและผู้เอาประกันภยั และมีหน้าที่รับผดิชอบต่อสังคมในการให้ความรู้

ด้านการประกันภัยอยา่งถูกต้องกับประชาชนโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนฝ่ายเดยีว 

 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมผูป้ระกอบธรุกจิประกันภัย รว่มกับ

สมาคมนายหน้าประกนัภัยไทย จึงได้จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิและจรรยาบรรณของ

บุคคลากรในวชิาชีพนายหน้าประกันภยั เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะตัวแทน

ของธุรกิจและประชาชนมีประสิทธิผล และส่งเสริมบทบาทหน้าที่ตลอดจนวิชาชีพ

ให้เป็นทีเ่ชื่อถือ ศรทัธา ต่อสาธารณะและสังคมไทย 
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จรรยาบรรณ  (Code of Conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติทีผู่้ประกอบ

อาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรกัษาส่งเสริมเกียรติคณุ ชื่อเสียง และ

ฐานะของสมาชกิ ( ทีม่า - พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑติสถาน พ.ศ.2542 ) 

 

จรรยาบรรณ หมายถงึ ระเบียบที่ต้องประพฤติของผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละ

อย่าง อาจเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไมก่็ได้ (ท่ีมา- พจนานุกรม ฉบับมติชน ) 

 

วัตถุประสงคข์องคู่มือการปฏิบัตแิละจรรยาบรรณวชิาชีพนายหน้าประกันภยั 

 

ก. เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าท่ีและให้บริการที่ดีตามวชิาชีพนายหน้า

ประกันภัย 

ข. เพ่ือเป็นคู่มือในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อประสาน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภยั บรษิัทรับประกันภัย และผู้ประกอบ

วิชาชีพนายหน้าประกนัภัย 

ค. เพ่ือเป็นคู่มือในการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการจัดการประกันภัย

ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค  ให้กับผู้เอาประกันภัยและบริษัท

รับประกันภัย รวมถึงองค์กรวิชาชีพอื่นที่เกีย่วข้อง 

ง. เพ่ือเป็นคู่มือในการสนบัสนุนและส่งเสริมการจัดการปัญหาข้อโตแ้ย้ง

ระหว่างผู้เอาประกันภยัและบริษทัรับประกันภัย รวมถึงองคก์รวชิาชีพอ่ืนที่

เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อโต้แย้ง 

จ. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นายหน้าประกนัภัยมีสว่นรว่มในการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ประกันภัยทีเ่หมาะสม   กบัประชาชนผู้ต้องการเอาประกนัภัยและ

เพ่ือประโยชน์กับสังคม 

ฉ. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของสังคมและผู้เอาประกันภยัต่อวิชาชีพนายหน้า

ประกันภัย 

ช. ลดความเส่ียงและผลกระทบต่อภาคธุรกิจประกันภยัในด้านความมัน่คง จาก

การกระท าของนายหน้าประกันภัย 
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หลักการส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันภยั 

 

1. ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม ปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีมีศีลธรรม 

ด้วยการยึดมั่นและเชือ่มั่นในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นผู้มีความเสียสละ ประพฤติ

ดีงามเป็นแบบอย่างตอ่บุคคลากรในวงการธุรกิจประกันภยัและผูอ้ื่น 

 

2. ต้องมีจิตส านึกที่ด ี ซือ่สัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วย

ความเอาใจใส ่ และรักษาผลประโยชนข์องผู้เอาประกันภยัด้วยความสุจรติ 

เท่ียงตรง เพ่ือความเปน็ธรรมกับทุกฝ่ายของสัญญาประกันภัย 

 

3. มีความรับผิดชอบต่อการกระท าตามต าแหนง่หน้าท่ีโดยไม่มุ่งหวังหรือ

แสวงหาผลประโยชนท์ี่มิชอบเพื่อตนเองและบริวาร 

 

4. ไม่น าความสัมพันธส์่วนตัวที่มตี่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดลุยพินิจให้

เป็นคุณหรือโทษแก่บคุคคลนั้น หรือปฏบิัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น

เพราะความชอบหรือความชัง 

 

5. หลีกเลีย่ง หรือไม่แสวงหาช่องว่างของกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับเพื่อกระท า

ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและชอบธรรมตามหลักกฎหมายและศีลธรรม 

 

6. ให้บริการแกผู่้เอาประกันภยัด้วยความถกูต้อง รกัษามาตรฐาน มีความ

โปร่งใสและยดึมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าประกันภยั และ

จารีตประเพณ ี

 

7. ให้ข้อมูลสถานะภาพความมั่นคงของบริษัทรบัประกันภัย และเสริมสร้าง

ความเข้าใจในผลติภณัฑ์ประกันภัยให้กบัผูเ้อาประกันภัยรับทราบด้วย

ความรูต้ามวิชาชีพนายหน้าประกันภยั 
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8. ควรเปิดเผยข้อมลู และไม่บิดเบือนข้อมูลที่จ าเป็นต่อบรษิทัรับประกันภัย 

เพ่ือให้สามารถพิจารณาความเสีย่งได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้เอา

ประกันภัยและธุรกิจประกันภัย  

ควรเปิดเผยข้อมลูทีผู่้เอาประกันภยัควรทราบเพ่ือประโยชน์ในการเอา

ประกันภัย และไม่บิดเบือนข้อมูล โกหก หลอกลวง หรือกระท าการใดๆที่ท า

ให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

ควรเก็บรกัษาข้อมลูของผู้เอาประกันภยัเป็นความลบัโดยไม่เปดิเผยให้กับผู้

ที่ไม่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับประกันภัย และไมแ่สวงหาผลประโยชน์

จากข้อมลูดังกลา่วโดยที่ผู้เอาประกันภัยไมไ่ด้อนุญาต 

 

9. ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ส่วนตน กระท าการให้ผู้เอา

ประกันภัย บริษัทประกันภยั ภาคธุรกิจที่เกีย่วข้อง เสียหาย ขาดประโยชน์ 

หรือได้รับความไม่เปน็ธรรมในการรับหรือเอาประกันภยั 

 

10. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรและองคก์รอย่างสม่ าเสมอใน

ด้านผลติภณัฑ์ประกันภัย และการบริหารจดัการต่างๆอยู่เสมอ เพื่อสร้างให้

เกิดความเชื่อมั่นต่อสังคม และมีความเป็นมืออาชีพ  
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หลักปฏิบัติในบทบาทหน้าท่ีของนายหน้าประกันภัย 

 

บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบที่มีต่อผู้เอาประกันภัย 

บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบที่มีต่อบริษัทรับประกันภัย 

บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (Corporate 

Governance) 

บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
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บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีม่ตีอ่ผู้เอาประกนัภยั 

 

นายหน้าประกันภยัจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะที่เป็น

ตัวแทนของผู้เอาประกันภยั ดังต่อไปนี ้

 

(ก)   ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้เอาประกันภยัในการด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับ    

 ประกันภัยดว้ยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง 

(ข)   ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อรักษาผลประโยชนข์องผู้เอาประกันภยั 

(ค)   ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซือ่ตรงโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเพียงอย่าง  

  เดยีว และเคารพกฎหมายจารตีประเพณี 

(ง)   เปิดเผยข้อความจริงให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบโดยทันทีในกรณีที่การ   

  ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้เอาประกันภยัอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(จ)   คัดสรรและน าเสนอกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภยัที่หลากหลาย 

(ฉ)   แจ้งให้ผู้เอาประกันภยัทราบถึงเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น ของ  

  กรมธรรม์ อย่างถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา  โดยเสนอจ านวนเงินเอาประกันภัย 

  ที่เหมาะสมกับมลูค่าทรัพย์สินของผู้เอาประกันภยั 

(ช)   ท าการดูแลข้อมลูและเก็บรกัษาความลบัของผู้เอาประกันภยั 

(ซ)   รับผดิชอบต่อฐานขอ้มูลของผู้เอาประกันภัย โดยเก็บรกัษาเป็นความลบั  

  และไม่น าไปแสวงหาประโยชน ์  โดยที่ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้เอา 

            ประกันภัย 

      (ฌ)ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัธุรกจิประกันภยั การฟอก 

           เงิน และค าสั่งของนายทะเบยีนประกันภยั 

(ฌ) ด าเนินการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสภาพความเส่ียงภัยและจัดการ

ประกันภัยให้ผู้เอาประกันภยัอย่างเหมาะสมกับความเส่ียงภยัและขีด

ความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัยโดยไม่มุ่งหวังแต่เพียง

ผลประโยชน์ทีต่นจะได้รับเท่าน้ัน 

(ฎ) ปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร กรมธรรม์

ประกันภัย ใบสลกัหลัง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันภยั เพ่ือ
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ป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภยัได้รับความเสียหายจากความผดิพลาดของ

เอกสารตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับการประกันภัย 

(ฏ) ส่งมอบเอกสาร กรมธรรม ์สลักหลัง ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานอืน่ๆ ที ่

   เกีย่วข้องกับการเอาประกันภัย การช าระเบี้ยประกันภยั ให้กับผูเ้อา  

    ประกันภยัไว้เป็นหลักฐาน 

(ฐ)  ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเข้าถงึ สอบถาม ติดต่อ นายหน้าประกันภัย

ภายในเวลาท าการมาตรฐานเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูล 

หรือรับความชว่ยเหลอืเกี่ยวกับการท าประกนัภัย ทั้งก่อนและหลังการท า

ประกันภัยกับนายหน้าประกันภัย 

(ฑ) ให้ค าแนะน าและปฏบิตัิหน้าที่ในการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนให้กับผู้เอาประกันภยั รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อโต้แยง้ระหว่างผู้

เอาประกันภัยและบริษทัรับประกันภัยหรือองค์กรธรุกิจอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

(ฒ) ให้การสนับสนุนส่งเสริมบุคคลากรในองค์กรของนายหน้าประกันภัยให้มี

ความรูแ้ละทักษะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ี

รับผิดชอบในการให้บริการกับผู้เอาประกันภยัมีประสทิธิภาพสมบรณู์ 

(ณ) ไม่กระท าการโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

ให้กับผู้ต้องการเอาประกันภยัหรือสาธารณะชนได้รับความเสียหายหรือไม่

เชื่อถือในวชิาชีพนายหน้าประกันภัย 

(ด)  จัดท าระบบบัญชีและการเงินอย่างถกูต้องตามทีก่ฎหมายก าหนดและ

โปร่งใสตรวจสอบได ้

(ต)  จัดให้มีการประกันภัยความรับผดิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏบิตัิวิชาชีพ

นายหน้าประกันภยั 
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ทัง้นีห้ากเกดิเหตกุารณด์งัตอ่ไปนี ้ ไมถ่อืวา่นายหนา้ประกนัภยั จะตอ้งรบัผดิตอ่

หนา้ทีท่ีม่ตีอ่ผูเ้อาประกนัภยั 

๑. การที่บริษัทประกันภยัที่นายหน้าแนะน าผู้เอาประกันภยัท าสัญญาประกันภัย 

เกิดล้มละลาย หยุดกจิการ ไมม่ีความสามารถช าระหนี้ตามสัญญาประกันภัย 

ซึ่งนายหน้าประกันภัยไม่ทราบข้อมูลมาก่อน หรือไมไ่ดร้ับการแจง้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร หรือแจ้งทางสื่อสาธารณะจากทางบริษัทประกันภัยดังกลา่ว 

หรือจากทางส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) 

๒. การที่นายหน้าเกิดเหตุสุดวิสัยจนท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการหรือ

บริการแก่ผู้เอาประกันภัยไดช้ั่วคราวไดแ้ก ่ เกิดเหตภุัยพิบัตทิางธรรมชาติ

อย่างรุนแรง, การจลาจล, สงครามกลางเมือง, สงคราม, และการกอ่การร้าย 

เป็นต้น 

๓. การที่บริษัทประกันภยั หรือ ผู้เอาประกันภัยมีเจตนา หรือส่อเจตนาจงใจที่จะ

หาผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยในทางทุจรติ โดยที่นายหน้าไม่ได้

รับข้อมลูหรือสมรู้รว่มคิดดังกล่าว 

๔. การที่บริษัทประกันภยั หรือ ผู้เอาประกันภัยกระท าผิด หรือส่อที่จะมีการ

กระท าผิดกฎหมาย ทจุริต คอรร์ัปชั่น ฟอกเงิน และผิดศลีธรรมอันดีต่อสังคม 

ประชาชน โดยที่นายหน้าไม่ได้รับข้อมลูหรอืสมรู้รว่มคิดดังกล่าว 
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บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบที่มีต่อบริษัทรับประกันภัย 

 

( ก ) นายหน้าประกันภัยจะต้องให้ข้อมลูเกีย่วกับผู้เอาประกันภัยด้วยความซื่อสัตย ์

และตามทีก่ฎหมายก าหนด  

( ข ) นายหน้าประกันภัยจะต้องไม่รว่มมือกบัผู้เอาประกันภยัในการปกปดิหรือ

บิดเบือนข้อมูลที่ส าคญัในการพิจารณารับประกันภัยเพียงเพ่ือมิให้บริษัทรับประกัน

ภัยปฏิเสธการรับประกนัภัย 

( ค ) นายหน้าประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในการลดความ

เส่ียงภัยของผู้เอาประกันภยั และจดัการเอาประกันภัยตามความประสงค์ของผู้เอา

ประกันภัยในอัตราเบีย้ประกันภยัที่เหมาะสมเป็นธรรม 

( ง ) นายหน้าประกันภัยจะต้องให้ข้อมลูที่อาจมีผลน าไปสู่การเรยีกร้องค่าสินไหม

ทดแทนให้บริษัทรับประกันภัยทราบ 

(จ) นายหน้าประกันภยัจะต้องร่วมกับบริษัทรับประกันภัยในการเสริมสร้างและ

พัฒนาความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการประกนัภัยให้กับผู้เอาประกนัภัย  

(ฉ) นายหน้าประกันภยัจะต้องไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอ่ืน ๆ หรือรบัผลประโยชน์

อื่นจากบริษทัรับประกนัภัยนอกเหนือจากค่านายหน้าท่ีนายทะเบยีนประกันภัย

ก าหนดโดยไมค่ านึงถงึผลเสียที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เอาประกันภยั 

(ช) นายหน้าประกันภยัจะต้องน าส่งค่าเบีย้ประกันภัยที่ได้รับช าระจากผู้เอา

ประกันภัยให้กับบริษทัรับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ได้มกีารตกลง 

(ซ) นายหน้าประกันภยัจะต้องให้ความรว่มมือกับบรษิัทรับประกันภัยและบริษัท

ตรวจสอบความเสียหายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษทัรับประกันภยัในการ

ด าเนินการส ารวจตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหมทดแทน 
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ทัง้นีห้ากเกดิเหตกุารณด์งัตอ่ไปนี ้ ไมถ่อืวา่นายหนา้ประกนัภยั จะตอ้งรบัผดิตอ่

บรษิทัรบัประกนัภยั 

 

๑. ในกรณขีองการประกนัภัยต่อ หากบริษัทรบัประกันภัยต่อ (Reinsurer) ท่ี

นายหน้าประกันภยัต่อแนะน าให้บริษัทประกนัภัย (Ceding Co.) เข้าท า

สัญญาประกันภัยต่อ (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม) 

เกิดล้มละลาย หยุดกิจการ ไม่มีความสามารถช าระหนี้ตามสัญญาประกันภัย 

ซึ่งนายหน้าประกันภัยต่อไม่ทราบข้อมลูมากอ่น หรือไม่ไดร้ับการแจ้งเป็น

ลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งทางสื่อสาธารณะจากบริษัทรบัประกันภัยต่อ 

(Reinsurer) ดังกล่าว โดยนายหน้าประกนัภัยต่อได้เปดิเผยชื่อของบริษัท

รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) และบริษัทประกันภัย (Ceding Co.) ได้ให้

ความเห็นชอบตั้งแต่เริม่ท าสัญญาประกันภยัต่อแลว้   

๒. การทีผู่้เอาประกันภัย ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บดิเบือน ท าให้บริษัทรบัประกันภัย

ไมไ่ดร้ับข้อมลูทีถู่กต้องในการรับประกันภัย และนายหน้าประกันภยัไม่

ทราบถึงข้อมลูที่แทจ้รงิ 

๓. การที่นายหน้าประกันภัยเกดิเหตุสุดวิสยัจนท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการ

ได้ชั่วคราว ได้แก ่ เกดิเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติอย่างรุนแรง, การจลาจล, 

สงครามกลางเมือง, สงคราม, และการก่อการร้าย เป็นต้น 

๔. การที่บริษัทประกันภยั บริษัทประกันภยัต่อ หรือ ผู้เอาประกันภัยมีเจตนา 

หรือส่อเจตนาจงใจทีจ่ะหาผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยในทาง

ทุจริต โดยที่นายหน้าไม่ได้รับข้อมลูหรือสมรู้รว่มคิดดังกลา่ว 

๕. การที่บริษัทประกันภยั บริษัทประกันภยัต่อ หรือ ผู้เอาประกันกระท าผิด หรือ

ส่อที่จะมีการกระท าผดิกฎหมาย ทุจริต คอรร์ัปชั่น ฟอกเงิน และผิดศีลธรรม

อันดีต่อสังคม ประชาชน โดยที่นายหน้าไม่ได้รับข้อมลูหรือสมรู้รว่มคิด

ดังกลา่ว 
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บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในองคก์ร  

(Corporate Governance) 

นายหน้าประกันภยัจะต้องมีหลกัธรรมาภบิาลโปร่งใสในการบริหารงาน มี

ความรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กรตนเอง ความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย 

ความรับผิดชอบต่อบรษิัทประกันภยั ความรบัผิดชอบต่อสังคมและผู้ถือหุ้น 

ในส่วนต่างๆดังตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ก. จัดให้มีสวัสดิการให้เพียงพอต่อพนักงาน หรือขั้นต่ าตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด 

ข. ควรหมั่นให้ความรู้แกต่นเองและพนักงาน อย่างสม่ าเสมอท้ังในด้าน

การประกันภยัและความรู้ทั่วไป เพ่ือเพิ่มความสามารถขององคก์ร 

ค. ควรจัดให้มีบุคคลากรเพียงพอกับปรมิาณงานเพ่ือให้บริการอยา่ง

เหมาะสม 

ง. ควรมกีารจัดท าระบบการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ภายใน

องค์กร 

จ. ควรมกีารจัดเก็บเอกสาร และข้อมลูอย่างเปน็ระเบียบ และสามารถ

เรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ฉ. มีการจัดระเบียบที่ดีเกีย่วกับใบอนุญาต ทะเบียนบริษัท และข้อมูลของ

พนักงาน พึงระวังเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข่น กฎหมายการ

ฟอกเงิน การทุจริต คอร์รัปชั่น ฯลฯ 

ช. ควรมกีารจัดท าระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมกีารลงบัญชีอย่าง

ถูกต้อง โปร่งใส มีการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาต

ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก  

ซ. มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง การยื่นรายงานตา่งๆตามเวลาที่หน่วย

ราชการก าหนด 
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ทั้งน้ีการเสริมสรา้งธรรมภิบาลทีด่ีในองค์กรข้างต้นนั้น ขึ้นอยูก่ับขนาดและ

ปริมาณงานของธุกิจซึง่ควรให้มีความสัมพันธ์กัน  

บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีม่ตีอ่สงัคมของนายหนา้ประกนัภยั  

(Corporate Social Responsibility) 

 

(ก) นายหน้าประกันภยัจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและ

ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันภัย ไม่สร้างปัญหาความเส่ียงภัยหรืออันตราย

เพ่ิมขึ้นให้กับสังคม 

(ข) นายหน้าประกันภยัจะต้องด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรมเพ่ือก่อให้เกิด

ความเชื่อมั่นกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง อนัจะส่งผลดีต่อวชิาชีพนายหน้า

ประกันภัยโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ไมถ่กูต้องตามกฎหมายและจารีต

ประเพณ ี

(ค) นายหน้าประกันภยัจะต้องมีการก ากับดแูลกจิการท่ีดี มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง 

(ง) นายหน้าประกันภยัจะต้องให้ความรว่มมือกบัประชาสังคมในการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพการใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคณุภาพชวีติ  

(จ) นายหน้าประกันภยัจะต้องให้การส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจประกันภัยในการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 

 

 


