หลัักจรรยาบรรณ

จุุดประสงค์์ของเราคืือการค้้นพบศัักยภาพใหม่่

โดยการคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์ว่า่ มีีสิ่่ง� ใดที่�่
AIG จะทำำ�เพื่่�อท่่านได้้บ้้าง
เรามีีค่า่ นิิ ยม 5 ประการและวิิธีี
การนำำ �มาปฏิิบััติิ ให้้เห็็นผล:

รัับผิิดชอบในหน้้ าที่่�เสมืือนเป็็ น
เจ้้าของ
• เรากำำ�หนดความคาดหวัังที่่�ชััดเจน
• เราทำำ�งานเชิิงรุุก
• เรามีีความรัับผิิดชอบเมื่่�อเกิิดข้้อผิิดพลาด

การชนะไปด้้วยกััน

ความเป็็ นมิิตร

• เราจะแข็็งแกร่่งไปด้้วยกััน
• เราจะเคีียงบ่่าเคีียงไหล่่ ไปด้้วยกััน
• เราจะเป็็ นทีีมเดีียวกััน

• เรามีีความมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะเป็็ นหนึ่่� งเดีียว
• เรารัับฟังและเรีียนรู้้�
• เราให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการกระทำำ�มากกว่่าคำำ�พููด

การกำำ�หนดมาตรฐาน
• เราสร้้างผลงานที่่มี� ีคุณ
ุ ภาพเสมอ
• เรายึึดถืือลููกค้้าเป็็ นศููนย์์กลาง
• เราเป็็ นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม

การทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง
• เราดำำ�เนิิ นการด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริติ
• เราประพฤติิตนเป็็ นตััวอย่่าง
• เรายกระดัับชุุมชนของเรา

~70
ประเทศและเขตการปกครองที่่�
เราให้้บริิการ

สารบััญ
สารจากประธานเจ้้าหน้้ าที่่�บริิหารของเรา

4

สารจากประธานฝ่่ ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระ
เบีียบและธุุรกิิจของบริิษััทของเรา

4

การทำำ�ตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้

5

ทำำ�ไมเราต้้องมีีหลัักจรรยาบรรณ

6

หลัักจรรยาบรรณนี้้ � ใช้้กัับบุุคคลใดบ้้าง

6

ความรัับผิิดชอบส่่วนบุุคคล

7

ความรัับผิิดชอบเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับผู้้�จััดการ

7

การสอบถามและการแจ้้งข้้อกัังวล

8

นโยบายการไม่่ตอบโต้้หรืือไม่่แก้้แค้้น

10

การดำำ�เนิิ นการทางวิินััย

10

การละเว้้นหลัักจรรยาบรรณ

10

พัันธสััญญาของเราที่่�มีีต่่อเพื่่�อนร่่วมงาน

12

แนวคิิดความหลากหลาย ความเท่่าเทีียม
และการรวมเป็็ นหนึ่่� งที่่� ใช้้ทั่่�วโลก 13

พัันธสััญญาที่่�มีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของเรา

28

การรายงานทางการเงิินและภาษีี

29

บัันทึึกทางธุุรกิิจที่่�ถููกต้้อง

29

การบริิหารจััดการบัันทึึกข้้อมููล

29

การปกป้้องทรััพยากรของ AIG

30

ทรััพย์์สิินที่่�จัับต้้องได้้

30

ความปลอดภััยส่่วนบุุคคล

30

ความปลอดภััยในการเดิินทาง

30

ทรััพย์์สิินทางปัญญา

30

ข้้อมููลกรรมสิิทธิ์์�/ความลัับทางการค้้า/ข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับ

31

เงิินทุุน

31

ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

31

พัันธสััญญาของเราในการเป็็ นองค์์กรที่่�ดีี

33

การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

34

ความเป็็ นพลเมืืองที่่�ดีขี องโลก

34

การให้้เกีียรติิผู้้�อื่่�น

13

การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

13

กิิจกรรมทางการเมืือง

35

สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ปลอดจาก
การคุุกคามและการข่่มขู่่�

การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์

35

14

การป้้องกัันการฟอกเงิิน

36

สถานที่่�ทํํางานที่่�ปลอดภััย ถููกสุุขอนามััย และมั่่�นคงปลอดภััย

14

การดื่่ม� แอลกอฮอล์์และการใช้้ยาเสพติิด

14

มาตรการคว่ำำ�� บาตรทางเศรษฐกิิจ กฎหมายต่่อต้้านกา
รคว่ำำ�� บาตรทางเศรษฐกิิจ และกฎหมายควบคุุมการส่่งออก

36

ความเป็็ นส่่วนตััวของพนัั กงาน

15

การสื่่�อสารกัับสาธารณะ

37

การสื่่�อสารกัับผู้้�ออกกฎระเบีียบหรืือเจ้้าหน้้ าที่่�รัฐั และเจ้้าหน้้ าที่่�รัฐั บาลอื่่�น ๆ

37

สื่่�อสัังคมออนไลน์์

37

การทำำ�ธุุรกิิจกัับรััฐบาล

37

การต่่อต้้านการทุุจริติ และการให้้สิินบน

38

พัันธสััญญาของเราในตลาด

18

ความปลอดภััยของข้้อมููลและความเป็็ นส่่วนตััวของข้้อมููลของลููกค้้า

19

ผลประโยชน์์ ทัับซ้้อน

20

โอกาสทางธุุรกิิจของบริิษััท

20

ความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว

20

กิิจกรรมภายนอก

20

ของกำำ�นััลและการเลี้้ย� งรัับรอง

21

ของกำำ�นััลและการเลี้้ย� งรัับรองที่่� ให้้แก่่เจ้้าหน้้ าที่่�ของรััฐ

22

ความสััมพัันธ์์กัับหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของเรา

23

ความหลากหลายของผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการ

23

การเจรจาตกลงที่่�เป็็ นธรรม

24

การต่่อต้้านการผููกขาดและการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรม

25

ข้้อมููลด้้านการแข่่งขััน

26

เมื่่�อใช้้ ในหลัักจรรยาบรรณนี้้� ‘AIG’ หมายถึึง American International Group, Inc. และบริิษััทต่า่ ง ๆในเครืือทั่่�วโลก หน่่ วยธุุรกิิจและขอบเขตอำำ�นาจตามกฎหมายอาจมีีจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ที่่�สอดคล้้องกัับหรืือมีีความเข้้มงวดมากกว่่าหลััก
จรรยาบรรณนี้้� หลัักจรรยาบรรณเหล่่านี้้�อาจกำำ�หนดความรัับผิิดชอบเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับพนัั กงานในหน่่ วยธุุรกิิจและขอบเขตอำำ�นาจตามกฎหมายเหล่่านั้้�น ข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับการขััดกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างข้้อกำำ�หนดของหลัักจรรยาบรรณนี้้�กัับบทบััญญััติขิ อง
กฎหมายท้้องถิ่่�น ควรแจ้้งต่่อเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบของบริิษััท
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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้ าที่่�บริิหารของเรา
เรีียน เพื่่�อนร่่วมงานทุุกท่่าน
การดํําเนิิ นงานด้้วยหลัักจริิยธรรมและความซื่่�อสััตย์์เป็็ น
หััวใจสํําคััญของทุุกสิ่่�งที่่�เราทํําที่่� AIG ซึ่่�งเป็็ นเหตุุผลว่่า
ทํําไมหลัักจรรยาบรรณของเราจึึงมีีความสํําคััญอย่่างยิ่่�ง
การทํําสิ่่�งที่่�ถููกต้้องเสมอและการรัักษาสภาพแวดล้้อมที่่�มีี
ความปลอดภััยสํําหรัับพนัั กงานที่่ร� ายงานข้้อกัังวลเป็็ นสิ่่�ง
สํําคััญอย่่างยิ่่�งต่่อการได้้รับั และรัักษาความไว้้วางใจของผู้้�
มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของเรา

กัันแก่่พวกเราทุุกคนรวมถึึงการทำำ�งานร่่วมกัับลููกค้้า
พัันธมิิตรตััวแทนจำำ�หน่่ าย เจ้้าหน้้ าที่่�หน่่ วยงานกำำ�กัับ
ดููแล และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ อีีกด้้วย หลัักจรรยา
บรรณนี้้ �และการใช้้วิจิ ารณญาณที่่�เหมาะสมของท่่านจะ
เป็็ นแนวทางในการกระทำำ�และการตััดสิินใจของท่่าน
หากท่่านมีีคํําถามหรืือข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับหลัักจรรยาบรรณ
ของเรา โปรดพููดคุุยกัับผู้้�จััดการของท่่าน ฝ่่ ายทรััพยากร
บุุคคล หรืือฝ่่ ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััท

� ฐานมาจากความร่่วมมืือกััน
วััฒนธรรมของ AIG มีีพื้้น
ความโปร่่งใส และการตััดสิินใจที่่�เป็็ นเลิิศ การตััดสิินใจ
ส่่วนบุุคคลและการตััดสิินใจร่่วมกัันของเราอาจส่่งผลก
ระทบอย่่างมีีนััยสํําคััญต่่อชื่่�อเสีียงของ AIG ซึ่่�งเป็็ นหนึ่่� ง
ในสิินทรััพย์์ที่่มี� ีค่า่ มากที่่สุ� ุดของเรา

ขอขอบคุุณสํําหรัับความมุ่่�งมั่่�นของท่่านที่่�จะยึึดถืือหลััก
จริิยธรรมและความซื่่�อสััตย์์ ในระดัับสููงสุุดที่่� AIG

หลัักจรรยาบรรณของ AIG เป็็ นหลัักมาตรฐานและ
กำำ�หนดถึึงนโยบายต่่าง ๆ สำำ�หรัับพนัั กงานทุุกคนที่่�จะ
ต้้องปฏิิบััติติ ามและจะให้้แนวทางในการทำำ�งานร่่วม

Peter Zaffino
ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้ าที่่�บริิหาร

สารจากประธานเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััทของเรา
เรีียน เพื่่�อนร่่วมงานทุุกท่่าน
หลัักจรรยาบรรณของ AIG ประกอบไปด้้วยกฎและ
แนวทางต่่าง ๆ ที่่�เราทุุกคนควรจดจำำ�และนึึ กถึึง เมื่่�อ
ดำำ�เนิิ นกิิจกรรมประจำำ�วัน
ั ของเรา
หลัักจรรยาบรรณสะท้้อนถึึงค่่านิิ ยมของ AIG และมีี
ความสอดคล้้องกัับกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�
กำำ�กัับควบคุุมองค์์กรของเรา การปฏิิบััติติ ามมาตรฐาน
เหล่่านี้้ � จะช่่วยให้้เราสามารถรัักษาชื่่�อเสีียงของ AIG
ในฐานะองค์์กรที่่�มีีความโปร่่งใส และยัังช่่วยสนัั บสนุุ น
วััฒนธรรมขององค์์กรในเรื่่อ� งความซื่่�อสััตย์์สุุจริติ
 ลัักจรรยาบรรณฉบัับนี้้ � ได้้รับั การออกแบบมาเพื่่�อช่่วย
ห
ให้้ท่่านได้้ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องเหมาะสม ถึึงแม้้หลัักจรรยา
บรรณจะแนะนำำ �แนวทางสำำ�หรัับสถานการณ์์ ส่่วนใหญ่่
แต่่ก็็ยัังไม่่ ได้้เป็็ นทรััพยากรที่่�ครอบคลุุมสำำ�หรัับทุุก
เหตุุการณ์์ หากท่่านมีีคำ�ถ
ำ ามเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ เฉพาะ
ธุุรกิิจ หรืือการทำำ�งานใด ๆ ที่่�อาจไม่่ชััดเจนสำำ�หรัับท่่าน
โปรดติิดต่่อและสอบถามผู้้�จััดการของท่่านฝ่่ าย HR หรืือ
ฝ่่ ายการกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััท นอกจากนี้้ � ท่่านยััง
4
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ต้้องแจ้้งให้้เราทราบ หากพบเห็็นสิ่่�งใดก็็ตามที่่�ดูเู หมืือน
ว่่าจะขััดกัับหลัักการที่่�ระบุุไว้้ ในหลัักจรรยาบรรณ
ข อบคุุณที่่�ร่วมกั
่ ันยึึดมั่่�นในวััฒนธรรมขององค์์กรด้้าน
�
ความซื่่อสััตย์์สุุจริติ โดยเสมอมา และขอบคุุณที่่�ทุุก
คนปฏิิบััติติ ามหลัักการในหลัักจรรยาบรรณของ AIG
อย่่างต่่อเนื่่� อง ความพยายามของเรา ทำำ�ให้้ลููกค้้า ผู้้�ถืือ
กรมธรรม์์ พัันธมิิตรตััวแทนจำำ�หน่่ าย หน่่ วยงานที่่�ทำำ�
หน้้ าที่่�กำำ�กัับควบคุุมของทางราชการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียอื่่�น ๆ มีีความมั่่�นใจในจุุดแข็็งและความน่่ าเชื่่�อถืือ
ของ AIG

Karen J. Nelson
รองประธานกรรมการอาวุุโส
ประธานเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎ
ระเบีียบและธุุรกิิจสากล

ก ารทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัั
นธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้
ั ญาที่่�เราจะสนัั บสนุุ นผลิิตภััณฑ์์และ
ส่ ว่ นสำำ�คััญของธุุรกิิจ AIG คืือ คำำ�สัญ
บริิการของเรา ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตของพนัั กงานและองค์์กรเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญ
ั ญานี้้ � และการปกป้้องชื่่�อเสีียงของเรา
อย่่างยิ่่�งต่่อการทำำ�ให้้สำ�ำ เร็็จตามคำำ�สัญ
การส่่งผ่่านพัันธกิิจของเรามีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อพนัั กงาน ลููกค้้า หุ้้�นส่่วนทาง
ธุุรกิิจ ผู้้�ถืือหุ้้�น และชุุมชมที่่�เราอาศััยอยู่่�และดำำ�เนิิ นธุุรกิิจ
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การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้

ทำำ�ไมเราต้้องมีีหลัักจรรยาบรรณ

หลัักจรรยาบรรณนี้้ � มีีผลบัังคัับใช้้กัับบุุคคลใดบ้้าง

หลัักจรรยาบรรณ AIG (“หลัักจรรยาบรรณ”) ให้้แนวทางทางจริิยธรรมในการดำำ�เนิิ น

หลัักจรรยาบรรณบัังคัับใช้้กัับเจ้้าหน้้ าที่่�และพนัั กงานทุุกคนของ AIG. หุ้้�นส่่วนทาง

ธุุรกิิจในนามของกลุ่่�มบริิษััท AIG ทั้้�งหมด หลัักจรรยาบรรณนี้้ �เป็็ นแหล่่งข้้อมููลสำำ�หรัับ

ธุุรกิิจของ AIG บางราย เช่่น ตััวแทนและที่่�ปรึึกษาที่่�ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นตััวแทนของ AIG ต่่อ

ผู้้�บริิหารและพนัั กงานของบริิษััท AIG ทุุกคน หลัักจรรยาบรรณนี้้ �อาจไม่่สามารถนำำ �

สาธารณะ และเป็็ นที่่�คาดหวัังว่่าจะยึึดมั่่�นตามเจตนารมณ์์ ของหลัักจรรยาบรรณ

ไปใช้้จััดการกัับปัญหาที่่�เราอาจพบได้้ทั้้ง� หมด แต่่จะให้้เป็็ นแนวปฏิิบััติแิ ละแหล่่งข้้อมููล

หลัักจรรยาบรรณของบุุคคลภายนอก AIG และต่่อข้้อกำำ�หนดตามสััญญาใด ๆ ที่่�บัังคัับ

สำำ�หรัับการตััดสิินใจที่่�ถููกต้้องในสถานการณ์์ ที่�มี่ ีความไม่่ชััดเจน ท่่านสามารถค้้นหา

ใช้้ เมื่่�อทำำ�งานในนามของกลุ่่�มบริิษััท AIG

กฎระเบีียบและนโยบาย รวมทั้้�งข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�เกี่่�ยวข้้องจากลิิงก์์ที่�มี่ ีอยู่่� ในเอกสาร
ฉบัับนี้้ �ตลอดจนในนโยบายบริิษััทของเรา
� ตามพัันธสััญญาที่่�เราให้้ ไว้้ต่อ่ แต่่ละกลุ่่�มบุุคคลเหล่่านี้้ �:
หลัักจรรยาบรรณนี้้ �จััดทำำ�ขึ้้น
•

เพื่่�อนพนัั กงานของเราไว้้วางใจเราในการเห็็นคุุณค่่าและเคารพพวกเขา

•

ลููกค้้าและหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของเราไว้้วางใจในความซื่่�อสััตย์์สุุจริติ ของเรา

•

ผู้้�ถืือหุ้้�นของเราไว้้วางใจในการจััดการดููแลของเรา

•

บริิษััทถืือเป็็ นประชาชนส่่วนหนึ่่� งของชุุมชนของทั้้�งโลก ดัังนั้้�นเราก็็ต้อ้ งมีีควา
มรัับผิิดชอบในฐานะที่่�เป็็ นพลเมืืองส่่วนหนึ่่� งของโลกเช่่นกััน
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AIG เป็็ นองค์์กรขนาดใหญ่่ ถึึงอย่่างไรก็็ตามเราจะร่่วมมืือกัันปฏิิบััติติ ามพัันธสััญญาที่่�
จะทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามคำำ�สััญญาของเรา เราแต่่ละคนมีีความรัับผิิดชอบในความไว้้วางใจที่่�มีี
ให้้กัับเรา

การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้

ความรัับผิิดชอบของแต่่ละบุุคคล
การทำำ�ให้้ ได้้ตามความรัับผิิดชอบของตนจะทำำ�ให้้ธุุรกิิจของเราสามารถประสบ
ความสำำ�เร็็จและเติิบโต ในปัจจุุบัันและในอนาคต เราแต่่ละคนได้้รับั การคาดหวัังที่่�จะ:
•

เข้้าใจและปฏิิบััติติ ามหลัักจรรยาบรรณนี้้ �และนโยบายของ AIG รวมทั้้�งกฎหมาย
และกฎระเบีียบที่่�บัังคัับใช้้

•

ขอคำำ�แนะนำำ �จากฝ่่ ายบริิหาร บุุคลากรฝ่่ ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััทหรืือที่่�
ปรึึกษาด้้านกฎหมายของ AIG เมื่่�อท่่านมีีคำ�ถ
ำ าม

•

รายงานข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณนี้้ � หรืือนโยบายของ AIG
กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่� ใช้้บัังคัับโดยทัันทีีต่อ่ ฝ่่ ายบริิหารหรืือช่่องทางรายงานที่่�
แสดงไว้้ ในหน้้ าถััดไปนี้้ �

•

เข้้ารัับการอบรมเรื่่อ� งจริิยธรรมและการอบรมที่่�จััดโดยฝ่่ ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของ
บริิษััท เพื่่�อให้้ทราบถึึงมาตรฐานและความคาดหวัังในปัจจุุบััน

•

ให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�กัับฝ่่ ายสืืบสวนภายใน

ไม่่มีีเหตุุผลใดรวมถึึงความต้้องการที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายธุุรกิิจใดที่่�จะสามารถใช้้เป็็ นข้้อ
แก้้ตัวสำ
ั ำ�หรัับการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณ นโยบายของAIG กฎหมาย
หรืือข้้อบัังคัับได้้

ความรัับผิิดชอบเพิ่่�มเติิมสำ�ำ หรัับผู้้�จััดการ
ผู้้�จััดการแต่่ละคนได้้รับั การคาดหวัังให้้กระทำำ�การตามความรัับผิิดชอบเพิ่่�มเติิมดังั ต่่อ
ไปนี้้ �:
•

ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นแบบอย่่างโดยการแสดงให้้เห็็นมาตรฐานทางจริิยธรรมสููงสุุด และ
การสร้้างและการรัักษาวััฒนธรรมของความไว้้วางใจ ความซื่่�อตรง ความซื่่�อสััตย์์
สุุจริติ และความเคารพให้้คงอยู่่�ต่่อไป

•

เป็็ นแหล่่งข้้อมููลสำำ�หรัับพนัั กงาน ทำำ�ให้้แน่่ ใจว่่าพนัั กงานตระหนัั ก เข้้าใจ และรู้้�
วิิธีี ใช้้หลัักจรรยาบรรณนี้้ � นโยบายของ AIG กฎหมาย และข้้อบัังคัับที่่� ใช้้บัังคัับใน
การทำำ�งานในแต่่ละวัันของตน

•

เปิิ ดโอกาสให้้พนัั กงานแจ้้งถึึงปัญหา ร้้องเรีียน หรืือร้้องทุุกข์์ ในสภาพแวดล้้อมที่่�
ปลอดภััยและมีีสวััสดิิภาพ และบัังคัับใช้้นโยบายการไม่่ตอบโต้้หรืือไม่่แก้้แค้้นของ
AIG ดำำ�เนิิ นการให้้แน่่ ใจว่่าเรื่่อ� งต่่าง ๆ เหล่่านี้้ � ได้้รับั การจััดการอย่่างยุุติธิ รรมและ
รวดเร็็ว

•

ขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�จััดการคนอื่่�น ๆ หรืือที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมาย เจ้้าหน้้ าที่่�
ฝ่่ ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััท หรืือบุุคลากรฝ่่ ายทรััพยากร
บุุคคลของ AIG เมื่่�อไม่่เกิิดความไม่่แน่่ ใจว่่าจะรัับมืืออย่่างเหมาะสม ต่่อ
� อย่่างไร หรืือรายงานเรื่่อ� งผ่่านสายช่่วยเหลืือการกํํากัับดููแล
สถานการณ์์ ที่่�เกิิดขึ้้น
การปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของ AIG
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•

ทำำ�งานในเชิิงรุุก ดำำ�เนิิ นการที่่�สมเหตุุสมผลเพื่่�อป้้องกัันและระบุุถึึงระบุุสิ่่�งที่่�
ผิิดพลาด รายงานสถานการณ์์ ที่�อ่ าจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถของพนัั กงาน
ในการดำำ�เนิิ นการตามหลัักจริิยธรรมในนามของ AIG

ำ ัญที่่�สุุด
การทดสอบที่่�สำ�คั
�
เพื่่�อให้้สามารถตััดสิินใจได้้ดียิ่่ี �งขึ้้น
ติดต่อฝ่
ายกฎหมาย

ไม่แน่ใจ

สิ่งนี้ถูกกฎหมายหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่แน่ใจ

สิ่งนี้สอดคล้องกับค่
านิยมและนโยบายของ
AIG หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

ติดต่อผู้จัดก
ารของคุณ
ฝ่าย HR
ฝ่ายกฎหม
าย หรือฝ่
ายกำกับดู
แลกิจการ

ไม่แน่ใจ

สิ่งนี้เหมาะสมและ
ซื่อตรงหรือไม่

อย่า
ดำเนิน
การต่อ
ไม่ใช่

ใช่

ไม่แน่ใจ

ฉันต้องการให้เพื่อนร่วม
งาน เพื่อน ครอบครัว
หรือสาธารณชนอ่านพบ
เรื่องนี้ในข่าวหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

ดูเหมือนการตัดสินใจของคุณสอด
คล้องกับหลักจรรยาบรรณ
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อผู้จัดก
ารของคุณ ฝ่าย HR ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำกับดู
แลกิจการได้ตลอดเวลา

การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้

สอบถามและการแจ้้งข้้อกัังวล
� ในที่่�ทำำ�งานสามารถแก้้ ไขได้้ โดยการพููดคุุยและทำำ�งานร่่วมกัับฝ่่ ายบริิหาร ฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล ฝ่่ ายพนัั กงานสััมพัันธ์์ หรืือเจ้้าหน้้ า
ข้้อกัังวลส่่วนใหญ่่ที่่�มีีแนวโน้้ มว่า่ จะเกิิดขึ้้น
�
ที่่ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของบริิษััท นอกจากนั้้�น พนัั กงานอาจถามคำำ�ถาม แจ้้งข้้อกัังวล หรืือรายงานสถานการณ์์ การไม่่ปฏิิบััติติ ามหลัักจรรยา
บรรณฉบัับนี้้ � นโยบายของ AIG หรืือกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่� ใช้้บัังคัับโดยติิดต่่อไปที่่� ใด ๆ ดัังต่่อไปนี้้ �:
•

กลุ่่�มการกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบสากลของ AIG ที่่�หมายเลข +1 646 857-1877 หรืืออีีเมล corporatelegalcompliance@aig.com

•

สายช่่วยเหลืือการกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของ AIG ที่่� + 1 877 244-2210 หรืือทางออนไลน์์ ที่่� www.aigcompliancehelpline.comหรืือสแกน
QR โค้้ดที่่�ด้า้ นล่่าง ภายใต้้การกำำ�หนดของกฎหมายประจำำ�ท้้องถิ่่�น สายด่่วนการกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทดำ�ำ เนิิ นงานโดยบุุคคลภายนอกที่่�เป็็ นอิิสระ ซึ่่�งจะ
ส่่งรายงานเป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษรต่่อกลุ่่�มการกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบสากลของ AIG การสื่่�อสารไปที่่�สายช่่วยเหลืืออาจเลืือกที่่�จะไม่่ระบุุชื่่�อได้้ หากกฎหมายท้้องถิ่่�น
� ในภาษาหลัักทั้้�งหมด
อนุุ ญาต รายงานจะถููกจััดขึ้้น

สำำ�หรัับข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการบััญชีี การควบคุุมการบััญชีีภายใน หรืือการตรวจสอบอื่่�นใด พนัั กงานสามารถติิดต่่อไปยัังช่่องทางการติิดต่่อข้้างต้้นได้้ (โดยไม่่ต้อ้ งระบุุชื่่�อผ่่านทางสายด่่วน
ช่่วยเหลืือ) ภายใต้้กฎหมายท้้องถิ่่�น หรืือท่่านอาจรายงานข้้อสงสััยไปยัังประธานกรรมาธิิการการตรวจสอบของคณะกรรมการบริิหารของ AIG ทางอีีเมลที่่�
boardofdirectors@aig.com หรืือทำำ�หนัั งสืือส่่งไปที่่�: Chairman of the Audit Committee, American International Group, Inc., 1271 Ave of
the Americas, Floor 41, New York, NY 10020-1304

สายช่่วยเหลืือการกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของ AIG

สายช่่วยเหลืือนี้้ � ดำำ�เนิิ นการโดยผู้้� ให้้บริิการบุุคคลภายนอกอิิสระ ซึ่่�งจะส่่งต่่อรายงานไปยััง
� อยู่่�กัับกฎหมายประจำำ�ท้้องถิ่่�น
กลุ่่�มงานการกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบสากลของ AIG ท่่านอาจเลืือกการสื่่อ� สารที่่�จะไม่่ระบุุชื่่�อได้้ ทั้้�งนี้้ � ขึ้้น

โทรศััพท์์

+1 877 244-2210

QR Code

เว็็บ

aigcompliance
helpline.com

รายงานการประเมิินของกลุ่่�มการกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบสากล
ขอคำำ�แนะนำำ �

รายงานข้้อกัังวล

แนวทางปฏิิบััติิจะมีี ไว้้เพื่่�อให้้การตััดสิินใจเป็็ นไป
อย่่างถููกต้้อง

ประเด็็นปัญหาจะได้้รับ
ั การตรวจสอบทัันทีี โดย
องค์์กรภายในที่่�เหมาะสมของ AIG
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การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้

คำำ�ถามและคำำ�ตอบ
การตั้้�งคำำ�ถามและรายงานข้้อกัังวล



� เมื่่�อฉัั นรายงานไปยัังสายด่่วนฝ่่ ายกํํา
คำำ�ถาม: จ ะเกิิดอะไรขึ้้น
กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของ AIG

 ั นสามารถรายงานเรื่่อ� งการละเมิิดและโดยไม่่เปิิ ด
คำำ�ถาม: ฉั
เผยชื่่�อได้้หรืือไม่่

คาตอบ: หลัังจากโทรติิดต่่อแล้้ว ผู้้� ให้้บริิการภายนอกจะส่่งต่่อรายงาน

คาตอบ: AIG สนัั บสนุุ นให้้พนัักงานที่่�ทำำ�การรายงานแสดงตััวตน



ไปที่่�กลุ่่�มกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบสากลของ AIG
หากส่่งรายงานดัังกล่่าวทางออนไลน์์ ผู้้� ให้้บริิการภายนอกจะส่่ง
รายงานดัังกล่่าวโดยตรงไปที่่�กลุ่่�มการกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบสากล
1. หากท่่านขอคำำ�แนะนำำ � ท่่านจะได้้รับ
ั การติิดต่่อเกี่่�ยวกัับ
ปัญหาดัังกล่่าวและได้้รับ
ั คำำ�แนะนำำ �และการตีีความเพื่่�อที่่�
ท่่านจะสามารถ ทำำ�การตััดสิินใจได้้อย่่างถููกต้้อง
2. หากท่่านต้้องการรายงานการละเมิิดที่่�ต้้องสงสััย ผู้้� ให้้
บริิการภายนอกจะหมายเหตุุข้้อมููลใดก็็ตามที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และส่่งรายงานต่่อยัังกลุ่่�มการกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบสากลของบริิษััท รายงานที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่อ� งการ
บััญชีี การควบคุุมการบััญชีีภายใน และการตรวจสอบบััญชีี
ที่่�น่่าสงสััย จะได้้รับ
ั การตรวจสอบจากผู้้�แทนกลุ่่�มงาน
สืืบสวนทั่่�วโลก และจากนั้้� นหากจำำ�เป็็ นจะต้้องรายงานต่่อ
กรรมาธิิการการตรวจสอบบััญชีีของคณะกรรมการบริิหาร
ของ AIG
3. หากเป็็ นเรื่่อ� งที่่�จะต้้องมีีการแก้้ ไขโดยองค์์กรภายในบริิษััท
� (เช่่น
AIG อีีกองค์์กรหนึ่่� งเพื่่�อความเหมาะสมมากขึ้้น
ฝ่่ ายกฎหมาย ฝ่่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่่ ายความปลอดภััย
ทั่่�วโลก หรืือฝ่่ ายทรััพยากรมนุุ ษย์์) กลุ่่�มการกํํากัับดููแลการ
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบสากลของบริิษััทอาจส่่งรายงานไป
ให้้องค์์กรดัังกล่่าวจััดการแทน

9

หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ AIG



เพื่่�อให้้สามารถตรวจสอบข้้อมููลดัังกล่่าวได้้อย่่างถี่่�ถ้้วนทัันทีี
ความสามารถของเราในการติิดต่่อกัับพนัั กงานที่่�แจ้้งข้้อกัังวล
โดยตรงจะช่่วยเร่่งให้้มีีการสอบสวน อย่่างไรก็็ตาม ภายใต้้
กฎหมายท้้องถิ่่�นหรืือข้้อตกลงแรงงาน ท่่านอาจเลืือกที่่�จะไม่่
เปิิ ดเผยชื่่�อเมื่่�อรายงานเรื่่อ� งไปที่่�สายช่่วยเหลืือการกํํากัับดููแล
การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของ AIG

คำำ�ถาม: เ รื่่อ� งการรัักษาความลัับและการตอบโต้้แก้้แค้้นเป็็ น
อย่่างไร?



คาตอบ: บริิษััทจะพยายามทุุกวิิถีีทางให้้เป็็ นไปตามกฎหมายและ
นโยบายของ AIG เพื่่�อรัักษาความลัับของพนัั กงานที่่�รายงาน
การละเมิิดหรืือเหตุุต้้องสงสััยว่่าจะเป็็ นการละเมิิดด้้วยเจตนา
อัันบริิสุุทธิ์์� และ AIG ห้้ามมิิ ให้้มีีการตอบโต้้พนัักงานผู้้� ใด
ก็็ตามที่่�รายงานโดยสุุจริิตเกี่่�ยวกัับการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณ
� จริิงหรืือที่่�ต้้องสงสััยว่่าจะเกิิดขึ้้น
� นโยบายอื่่�น ๆ
นี้้ � ที่่�เกิิดขึ้้น
ของ AIG หรืือกฎหมายหรืือระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้

นโยบายการไม่่ตอบโต้้หรืือไม่่แก้้แค้้น
AIG ห้้ามมิิ ให้้มีีการตอบโต้้หรืือแก้้แค้้นต่่อพนัั กงานผู้้�ที่่�รายงานการละเมิิดหลััก
� จริิงหรืือพฤติิกรรมต้้องสงสััยด้้วยเจตนาสุุจริติ นโยบายอื่่�น
จรรยาบรรณนี้้ �ทั้้ง� ที่่�เกิิดขึ้้น
ๆ ของ AIG หรืือกฎหมายหรืือกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการละเมิิดนโยบายการไม่่
ตอบโต้้หรืือไม่่แก้้แค้้นอาจส่่งผลให้้ถููกดำำ�เนิิ นการทางวิินััยสููงสุุดถึึงขั้้�นยุุติกิ ารจ้้างงาน

การดำำ�เนิิ นการทางวิินััย
การละเมิิดหลัักจรรยาบรรณนี้้ � นโยบายอื่่�น ๆ ของ AIG หรืือกฎหมายหรืือกฎระเบีียบที่่�
ใช้้บัังคัับ หรืือการส่่งเสริิมผู้้�อื่่�นให้้กระทำำ�การเช่่นนั้้�น อัันจะทำำ�ให้้ AIG ต้้องเสี่่�ยงจะเสีีย
ชื่่�อเสีียงซึ่่�งอาจส่่งผลให้้มีีการดำำ�เนิิ นการทางวิินััยได้้ การละเลยไม่่รายงานการกระทำำ�
ละเมิิดโดยบุุคคลอื่่�นโดยทัันทีีที่�ท
่ ราบนั้้�นอาจเป็็ นการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณนี้้ �อีีกด้้วย
การดำำ�เนิิ นการวิินััยนี้้ �อาจรวมถึึงการยุุติกิ ารจ้้างงานและสููญเสีียผลประโยชน์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการจ้้างงาน

การละเว้้นหลัักจรรยาบรรณ
บางครั้้�ง AIG อาจแก้้ ไขหรืือละเว้้นข้้อกำำ�หนดบางประการในหลัักจรรยาบรรณฉบัับ
นี้้ � พนัั กงานคนใดก็็ตามที่่�เชื่่�อว่่าอาจจะได้้รับั การละเว้้น ควรหารืือเรื่่อ� งดัังกล่่าวกัับเจ้้า
หน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััท เฉพาะคณะกรรมการบริิหาร
ของ AIG หรืือคณะกรรมที่่� ได้้รับั การแต่่งตั้้�ง และคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลองค์์กรอาจ
อนุุ ญาตให้้มีีการละเว้้นข้้อกำำ�หนดเฉพาะในหลัักจรรยาบรรณแก่่เจ้้าหน้้ าที่่�บริิหารของ
AIG ได้้
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การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้

คำำ�ถามและคำำ�ตอบ
คำำ�ถาม: ห
 น่่ วยธุุรกิิจของฉัั นตั้้�งเป้้าหมายต่่าง ๆ นานาที่่�คาด
ว่่าเราจะทำำ�สำ�ำ เร็็จ บางครั้้�งฉัั นรู้้�สึึกกดดัันว่่าอาจต้้อง
ละเมิิดหลัักจรรยาบรรณเพื่่�อที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายเหล่่า
นี้้ � การกระทำำ�นี้้ � ยอมรัับได้้หรืือไม่่



คาตอบ: ไม่่ ได้้ แม้้ว่า่ ธุุรกิิจที่่�ประสบความสำำ�เร็็จมัักจะตั้้�งเป้้าหมายไว้้สููง
และพยายามอย่่างหนัั กเพื่่�อที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายนั้้� น แต่่ท่่านต้้อง
ไม่่ละเมิิดหลัักจรรยาบรรณหรืือนโยบายของ AIG เพื่่�อให้้บรรลุุ
เป้้าหมายของตนเอง

คำำ�ถาม: โ ดยปกติิผู้้�จััดการของเรามัักจะไม่่ดำำ�เนิิ นการใด ๆ เมื่่�อ
เธอได้้รับั แจ้้งให้้ทราบถึึงข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับการประพฤติิ
ที่่�อาจจะไม่่เหมาะสม เธอได้้ทำำ�ให้้เพื่่�อนร่่วมงานที่่�แจ้้ง
ปัญหาได้้รับั ความยุ่่�งยาก ตอนนี้้ � ฉัันมีีปัญหาคืือ เพื่่�อน
ร่่วมงานคนหนึ่่� งกำำ�ลัังทำำ�สิ่่ง� ที่่�ผิิด ฉัั นควรทำำ�อย่่างไร
คาตอบ: แจ้้งรายงาน หลัักจรรยาบรรณของเรากล่่าวไว้้ว่า่ ท่่านควรรายงาน
การประพฤติิมิิชอบ และท่่านสามารถทำำ�ได้้ โดยไม่่ต้้องกลััวการ
ตอบโต้้ แม้้ว่า่ การเริ่่มพู
� ูดคุุยกัับ ผู้้�จััดการโดยตรงของท่่านจะเป็็ น
วิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุดในการแจ้้งข้้อกัังวลของท่่าน แต่่หากท่่านไม่่เชื่่�อว่่าการ
ทำำ�เช่่นนั้้� นจะเหมาะสม ท่่านควรพููดคุุยกัับสมาชิิกท่่านอื่่�น ๆ ของ
ฝ่่ ายบริิหาร ฝ่่ ายทรััพยากรมนุุ ษย์์ หรืือเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแล
การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของบริิษััทสำ�ำ หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน
นอกจากนี้้ � ท่่านอาจโทรหรืือส่่งรายงานออนไลน์์ ไปที่่�สายช่่วยเห
ลืือกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของ AIG
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คำำ�ถาม: ห
 ากฉัั นคิิดว่่ามีีความขััดแย้้งระหว่่างกฎหมายท้้องถิ่่�น
กัับหลัักจรรยาบรรณนี้้ � ฉัั นควรทำำ�อย่่างไร?



คาตอบ: หากท่่านเชื่่�อว่่ากฎหมายประจำำ�ท้้องถิ่่�นขััดกัับหลัักจรรยาบรรณนี้้ �
โปรดหารืือปัญหากัับเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎ
ระเบีียบของบริิษััทของท่่าน

 ันธสััญญาของเราที่่�มีีต่อ่
พั
เพื่่�อนร่่วมงาน
ก ลุ่่�มบริิษััท AIG และบริิษััทในเครืือเป็็ นผู้้�นำำ�ระดัับโลกด้้านการประกัันภััยมา
เป็็ นเวลากว่่า 100 ปีี แล้้ว เนื่่� องจากเราเชื่่�อมั่่�นเสมอมาในพลัังของบุุคลากรที่่�
มีีความหลากหลายและมีีความสามารถยอดเยี่่�ยมที่่�จะสร้้างคุุณค่่าและปฏิิบััติิ
งานเพื่่�อลููกค้้าและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
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พัันธสััญญาของเราที่่�มีีต่อ่ เพื่่�อนร่่วมงาน

 นวคิิดความหลากหลาย ความเท่่าเทีียม และการรวมเป็็ น
แ
หนึ่่� งที่่� ใช้้ทั่่�วโลก
AIG มุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเทต่่อการรวมกัันเป็็ นหนึ่่� งและความหลากหลายของผู้้�คน ความคิิด และ
ทัักษะ ดัังที่่� ได้้อธิิบายไว้้ ในนโยบายด้้านทรััพยากรบุุคคลที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ AIG
AIG พยายามที่่�จะว่่าจ้้างและสนัั บสนุุ นผู้้�ที่่�มีีความสามารถพิิเศษที่่�ดีที่
ี ่�สุุด โดยการจััด
ให้้มีีสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�มีีพลวััต ซึ่่�งจะนำำ �บุุคลากรที่่�มีีทัักษะและความคิิด

การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้
การให้้เกีียรติิผู้้�อื่่�น
•

ให้้ โอกาสพนัั กงานตามผลการปฏิิบััติงิ านและคุุณลัักษณะที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผลการปฏิิบััติงิ าน

•

ปฏิิบััติติ ามกฎหมายท้้องถิ่่�นด้้านแรงงานและการจ้้างงาน รวมทั้้�งใน

ที่่�หลากหลายมาทำำ�งานร่่วมกััน แรงงานที่่�มีีความหลากหลายที่่�มาทำำ�งานร่่วมกัันและมีี

ส่่วนของการแก้้ ไขการเลืือกปฏิิบััติิ การกลั่่�นแกล้้งและการคุุกคามในที่่�

ความเท่่าเทีียมจะช่่วยสร้้างนวััตกรรมและค้ำำ�� จุุนสถานะของเราในฐานะผู้้�นำำ�ตลาดระดัับ

ทำำ�งาน

โลก

•

ปฏิิบััติิ การกลั่่�นแกล้้งและการคุุกคามในที่่�ทำำ�งาน

AIG อาศััยผลงานของบุุคลากรในท้้องถิ่่�น ผู้้�ซึ่่�งมีีความเข้้าใจอย่่างดีีที่่�สุุดต่่อวััฒนธรรม
และเขตอำำ�นาจศาลในประเทศที่่�เราดำำ�เนิิ นธุุรกิิจ AIG ยึึดมั่่�นที่่�จะว่่าจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญ

จััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ปราศจากการคุุกคามและการเลืือก

•

แจ้้งปัญหาที่่�เผชิิญเกี่่�ยวกัับสภาพแวดล้้อมในที่่�ทำำ�งานไปยัังฝ่่ าย

ท้้องถิ่่�นและสนัั บสนุุ นสภาพแวดล้้อมในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจที่่�ดีี การให้้ โอกาสการเป็็ นผู้้�นำำ�

ทรััพยากรบุุคคล ฝ่่ ายพนัั กงานสััมพัันธ์์ หรืือเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแล

และการจ่่ายค่่าตอบแทนที่่�ยุุติธิ รรมแก่่ผู้้�ที่่�มีีความยอดเยี่่�ยมในท้้องถิ่่�นเสมอมา

ธุุรกิิจของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน

AIG มอบโอกาสในการเรีียนรู้้� ความเป็็ นเลิิศในงานของตน การเติิบโตไปพร้้อมกัับ
องค์์กร และกำำ�ไรที่่�เป็็ นตััวเงิินแก่่พนัั กงาน

การให้้เกีียรติิผู้้�อื่่�น
การให้้เกีียรติิแก่่ผู้้�อื่่�น หมายถึึงเราจะไม่่ทำำ�การแบ่่งแยกกีีดกัันในเรื่่อ� งของอายุุ ชาติิพัันธุ์์�
เพศ อััตลัักษณ์์ หรืือการแสดงออกทางเพศ ความแตกต่่างทางภาษา สััญชาติิหรืือชาติิ
กำำ�เนิิ ด การตั้้�งครรภ์์ ครอบครััวหรืือสถานภาพการสมรส ความสามารถทางกาย จิิตใจ
และพััฒนาการ เชื้้อ� ชาติิ ศาสนาหรืือความเชื่่�อ รสนิิ ยมทางเพศ สีีผิิว ระดัับชั้้�นทางสัังคม
หรืือเศรษฐกิิจ การศึึกษา รููปแบบการทำำ�งานและพฤติิกรรม การมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง
การเป็็ นทหาร ชนชั้้�น หรืือสถานะอื่่�น ๆ ที่่� ได้้รับั การคุ้้�มครองตามกฎหมายท้้องถิ่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้ �การให้้เกีียรติิยัังหมายถึึงการเห็็นคุุณค่่าของความแตกต่่างของกัันและกััน เรา
เคารพความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น และปฏิิบััติต่ิ อ่ เพื่่�อนพนัั กงานทุุกคนด้้วยความเป็็ นธรรม
และการเคารพในศัักดิ์์�ศรีี

การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
AIG เคารพในสิิทธิิมนุุษยชนและมุ่่�งมั่่�นให้้การรัับรองว่่าภายใน AIG ไม่่มีีการใช้้แรงงาน
เด็็ก แรงงานทาสยุุคใหม่่ หรืือการค้้ามนุุ ษย์์อย่่างเด็็ดขาด
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พัันธสััญญาของเราที่่�มีีต่อ่ เพื่่�อนร่่วมงาน

สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ปลอดจากการคุุกคามและการข่่มขู่่�

การดื่่�มแอลกอฮอล์์และการใช้้ยาเสพติิด

� ไม่่ว่า่ เป็็ นกรณีี ที่�ทำ
AIG จะไม่่ทนต่่อพฤติิกรรมการข่่มขู่่�หรืือการข่่มเหงรัังแกที่่�เกิิดขึ้้น
่ ำ�

ห้้ามมีีการใช้้ การขาย การครอบครอง หรืือการทำำ�งานภายใต้้อิิทธิิพลของยาเสพติิดที่่�ผิิด

� ซ้ำำ�� ๆ การรัังแกหรืือการข่่มขู่่�อาจเป็็ น
ครั้้�งเดีียวหรืือพฤติิกรรมอัันไม่่สมควรซึ่่�งเกิิดขึ้้น

กฎหมายที่่� AIG นอกจากนี้้ �ยัังห้้ามไม่่ ให้้มีีการดื่่ม� แอลกอฮอล์์มากเกิินไปหรืือไม่่

ได้้ทั้้ง� ที่่�กระทำำ�โดยตรงหรืือโดยอ้้อมก็็ดีี โดยเจตนาหรืือไม่่เจตนาก็็ดีี กระทำำ�โดยบุุคคล

เหมาะสมในขณะดำำ�เนิิ นธุุรกิิจให้้กัับ AIG เราจะไม่่ละเว้้นหรืือยิินยอมให้้เกิิดพฤติิกรรม

เดีียวหรืือร่่วมกัันหลายบุุคคลก็็ดีี โดยกระทำำ�ต่อ่ อีีกบุุคคลหนึ่่� งหรืือหลายบุุคคล ณ สถาน

ที่่� ไม่่เหมาะสม อัันเนื่่� องมาจากการตกอยู่่�ภายใต้้ฤทธิ์์�ของแอลกอฮอล์์หรืือสารเสพติิดอื่่�น ๆ

ที่่�ทำำ�งานและ/หรืือภายใต้้ช่่วงเวลาการจ้้างงาน การข่่มเหงรัังแกหรืือการข่่มขู่่�สามารถ
แสดงให้้เห็็นโดยทางวาจา ไม่่ ใช่่ทางวาจา ทางออนไลน์์ /ไซเบอร์์ ทางกาย โดยท่่าทาง
และด้้วยพฤติิกรรมการแบ่่งแยก

สถานที่่�ทํํางานที่่�ปลอดภััย ถููกสุุขอนามััย และมั่่�นคงปลอดภััย
AIG ทุ่่�มเทที่่�จะดำำ�เนิิ นธุุรกิิจในลัักษณะที่่� ให้้การปกป้้องสุุขภาพ ความปลอดภััย และ
ความมั่่�นคงของพนัั กงานและลููกค้้าขณะอยู่่� ในสถานประกอบการของ AIG หากมีี
สถานการณ์์ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพ ความปลอดภััย ความมั่่�นคง หรืือทาง

การกระทำำ�ที่่�ห้้ามทำำ�
การคุุกคาม
•

การแสดงกิิริยิ าท่่าทางหรืือการสััมผััสทางกายที่่� ไม่่พึึงประสงค์์

•

การแสดงรููปหรืือเอกสารอื่่�น ๆ ที่่�ชััดแจ้้งหรืือที่่�น่่ารัังเกีียจทางเพศ

•

การล้้อเลีียนเสีียงพููดไม่่ชััด การเล่่ามุุกตลกที่่� ไม่่เหมาะสม หรืือการแสดง
ความคิิดเห็็นที่่�น่่ารัังเกีียจ (โดยชััดแจ้้งหรืือโดยเสีียดสีี)

สิ่่�งแวดล้้อม ต้้องรายงานทัันทีีต่อ่ ฝ่่ ายบริิหารหรืือฝ่่ ายความปลอดภััยทั่่�วโลก
การดููแลรัักษาความปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งานกำำ�หนดให้้พนัั กงานทุุกคนมีีความ
ระมััดระวัังในที่่�ทำำ�งานและในสถานที่่� ใดก็็ตามที่่� ใช้้ประกอบธุุรกิิจในนามของ AIG แจ้้ง
ปัญหาที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อความปลอดภััยของ AIG การเตรีียมความพร้้อม

ความรุุนแรงและการข่่มขู่่�
•

พนัั กงาน ลููกค้้า หรืือผู้้�มาเยืือนไม่่ว่า่ จะอยู่่� ในสถานที่่�ประกอบกิิจการของ

ความปลอดภััยในเหตุุฉุุกเฉิิ น หรืือจากอััคคีภัี ัยและความปลอดภััยในชีีวิติ ไปยัังฝ่่ าย
บริิหารหรืือเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายความปลอดภััยระดัับโลกของบริิษััท
AIG ตระหนัั กดีีว่า่ สุุขภาพและความเป็็ นอยู่่�ที่�ดี่ ขี องพนัั กงานของเรามีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อ
สุุขภาพองค์์กรของบริิษััทของเรา และยัังส่่งผลต่่อวิิธีีที่�เ่ ราให้้บริิการลููกค้้า พัันธมิิตรธุุรกิิจ
� เราทุ่่�มเทเพื่่�อส่่งเสริิมวัฒ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ชุุมชน และพวกเรากัันได้้ซึ่่�งจะดีียิ่่�งขึ้้น
ั นธรรม
ในที่่�ทำำ�งานที่่�ส่่งเสริิมความสุุขภาวะที่่�ดีทั้้
ี ง� ทางร่่างกาย จิิตใจ และสัังคมของพนัั กงานของ
เรา และจะไม่่ยอมให้้เกิิดการละเลยต่่อความมุ่่�งมั่่�นนี้้ �
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พฤติิกรรมหรืือการข่่มขู่่�คุกุ คามใด ๆ และ/หรืือการใช้้ความรุุนแรงกัับ
บริิษััทหรืือผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร

•

พฤติิกรรมหรืือการข่่มขู่่�คุกุ คามใด ๆ และ/หรืือการใช้้ความรุุนแรงที่่�
� โดยพนัั กงาน AIG ในขณะดำำ�เนิิ นงานในนามของบริิษััท
กระทำำ�ขึ้้น

พัันธสััญญาของเราที่่�มีีต่อ่ เพื่่�อนร่่วมงาน

ความเป็็ นส่่วนตััวของพนัั กงาน
AIG เคารพในข้้อมููลและทรััพย์์สิินส่่วนบุุคคลของพนัั กงาน อย่่างไรก็็ตาม AIG ต้้อง

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อนี้้ � โปรดดููประกาศเกี่่�ยวกัับสิิทธิ์์�ส่ว่ นบุุคคลของ
พนัั กงาน

ดำำ�เนิิ นการตามขั้้�นตอนเพื่่�อ:

เพื่่�อวััตถุุประสงค์์สำำ�หรัับการอ้้างอิิง AIG อาจตรวจสอบการเข้้าถึึงและการใช้้งานระบบ

(1) ป้้องกััน ตรวจหา หรืือสืืบสวนอาชญากรรม การฟอกเงิิน การฉ้้ อโกง อาชญากรรม

ไอทีีของ AIG ของท่่าน และข้้อมููลใด ๆ ที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวผ่่านและอยู่่� ในระบบไอทีีของ

ทางการเงิิน และ/หรืือการละเมิิดกฎหมายอื่่�น ๆ

AIG โดยเป็็ นไปตามกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในประกาศเกี่่�ยวกัับการตรวจ

(2) เพื่่�อการปฏิิบััติติ ามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงนโยบายและระเบีียบ

สอบของ AIG ที่่� ใช้้ทั่่�วโลก

ปฏิิบััติที่
ิ ่�เกี่่�ยวข้้องของ AIG รวมถึึงหลัักจรรยาบรรณนี้้ �

ภายใต้้กฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ พนัั กงานไม่่ควรคาดหวัังในความเป็็ นส่่วนตััวในส่่วนที่่�

(3) เพื่่�อป้้องกัันการสููญหาย การโจรกรรม การเก็็บรวบรวม การใช้้งาน การเปิิ ดเผย

เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ระบบไอทีีของ AIG หรืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายการหรืือข้้อมููลใดภายใน

การทํําลาย หรืือการประมวลผลอื่่�น ๆ โดยไม่่ ได้้รับั อนุุ ญาตหรืือผิิดกฎหมาย หรืือการใช้้

ระบบของ AIG โปรดอ่่านประกาศเกี่่�ยวกัับการเข้้าสู่่�ระบบไอทีีของ AIG (พร้้อมสำำ�หรัับ

ข้้อมููลของบริิษััท AIG ในทางที่่�ผิิด

การทบทวนและยอมรัับเมื่่�อท่่านเข้้าสู่่�ระบบไอทีีของ AIG) เพื่่�อรัับทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

(4) เพื่่�อป้้องกััน ตรวจหา หรืือสืืบสวนการใช้้ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (“ระบบ

AIG ยัังอาจเฝ้้าติิดตามและตรวจสอบฟุุตเทจและการบัันทึึกสดของวิิดีี โอรัักษาความ

ไอทีี”) ของ AIG และข้้อมููลระบบของ AIG โดยไม่่ ได้้รับั อนุุ ญาต

ปลอดภััย และบัันทึึกการเข้้าถึึง ซึ่่�งอาจเกี่่�ยวข้้องกัับสถานที่่�ของ AIG และอาคารสิ่่�งปลููก

(5) เพื่่�อรัับรองว่่าการปฏิิบััติงิ านของระบบไอทีีของ AIG เป็็ นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

สร้้างอื่่�น ๆ ที่่�พนัั กงานและผู้้�เยี่่�ยมชมสามารถเข้้าถึึงได้้

(รวมถึึงโทรศััพท์์ อีีเมล และอิินเทอร์์เน็็ ต)

นอกจากนั้้�นแล้้ว AIG อาจตรวจสอบ ทบทวน คััดลอก และเก็็บรัักษาเอกสารและ

(6) เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ด้า้ นความปลอดภััยหรืือสุุขภาพและความปลอดภััย

รายการอื่่�น ๆ ภายในสถานที่่�และสถานประกอบการอื่่�น ๆ ของ AIG (เช่่น บริิเวณที่่� ใช้้

(7) เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ ในการบริิหารจััดการ

ปฏิิบััติงิ าน ในสำำ�นัักงาน โต๊๊ะทำำ�งาน ตู้้�เก็็บเอกสาร และสถานที่่�จััดเก็็บข้้อมููลต่่าง ๆ)

(8) ช่่วยเหลืือในการสืืบสวน ข้้อร้้องเรีียน คํําขอตามระเบีียบข้้อบัังคัับ การฟ้้ องร้้องคดีี

ภายใต้้กฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ พนัั กงานไม่่ควรคาดหวัังในความเป็็ นส่่วนตััวในส่่วนที่่�

การอนุุ ญาโตตุุลาการ การไกล่่เกลี่่�ย การดํําเนิิ นคดีีทางกฎหมายอื่่�น ๆ หรืือข้้อผููกพัันหรืือ

เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้สถานที่่� หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอื่่�น ๆ ของ AIG หรืือที่่�เกี่่�ยวข้้อง

คํําขอจากบุุคคลอื่่�น

กัับรายการหรืือข้้อมููลอื่่�นใดภายในสถานที่่�หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอื่่�น ๆ ของ AIG

(9) พิิสููจน์์ถึึงการมีีอยู่่�ของข้้อเท็็จจริงิ (เช่่น การเก็็บบัันทึึกการทำำ�ธุุรกรรม)
(10) สืืบให้้ชััดเจนถึึงการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบหรืือหลัักปฏิิบััติห
ิ รืือระเบีียบปฏิิบััติิ ใน
การกํํากัับดููแลตนเองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ AIG
(11) สืืบให้้ชััดเจนหรืือแสดงให้้เห็็นถึึงมาตรฐานที่่�บรรลุุผลหรืือควรจะบรรลุุผลจาก
บุุคคลที่่� ใช้้ระบบไอทีีของ AIG รวมถึึงการปฏิิบััติติ ามหลัักจรรยาบรรณนี้้ � และนโยบาย
มาตรฐาน กระบวนการทำำ�งาน แนวทางอื่่�น ๆ ของ AIG หรืือเงื่่�อนไขการใช้้งานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ระบบไอทีีของ AIG รวมถึึงแต่่ ไม่่จํํากััดเฉพาะข้้อกํําหนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการรัักษาความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์ของข้้อมููล
(12) ในการสนัั บสนุุ นการปฏิิบััติงิ านและการพััฒนาธุุรกิิจของเรา เช่่น เพื่่�อประเมิิน
คุุณภาพการบริิการลููกค้้า ประสิิทธิิภาพ ต้้นทุุน และวััตถุุประสงค์์ด้า้ นการบริิหารความ
เสี่่�ยง หรืือ
(13) สำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์อื่่�นใดที่่� AIG อาจมีีสิิทธิ์์�ตรวจสอบ ตามที่่�กฎหมายที่่�บัังคัับใช้้
อนุุ ญาต
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พัันธสััญญาของเราที่่�มีีต่อ่ เพื่่�อนร่่วมงาน
ข้้อมููลบริิษััทของ AIG คืืออะไร
ข้้อมููลบริิษััทของ AIG หมายถึึงข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับที่่�สุุด ข้้อมููลอัันเป็็ นความ
ลัับ หรืือข้้อมููลภายตามที่่� ได้้กำำ�หนดไว้้ ในนโยบายการจััดการข้้อมููลที่่� ใช้้ทั่่�ว
โลกของ AIG และ มาตรฐานการจััดการข้้อมููล ของ AIGหมวดหมู่่�เหล่่านี้้ �
ยัังรวมทั้้�งข้้อมููลส่่วนบุุคคล และข้้อมููลทางธุุรกิิจ

ตััวอย่่างข้้อมููลบริิษััท AIG รวมถึึงแต่่ ไม่่จำำ�กััดเฉพาะข้้อมููลต่่อ
ไปนี้้ �:

ความลัับที่่�สุุด

ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�มีีความอ่่อนไหว
•

ชื่่�อและหมายเลขประจำำ�ตัวั ที่่�ทางราชการออกให้้ เลขที่่�บััญชีี หรืือข้้อมููลด้้านการ
รัักษาพยาบาลหรืือข้้อมููลด้้านสุุขภาพ

ข้้อมููลธุุรกิิจ
•
•
•
•
•

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�อ่่อนไหวของ AIG ที่่� ไม่่ ใช่่ข้้อมููลสาธารณะ
ข้้อมููลการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท
ความลัับทางการค้้า
กิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�นำำ�เสนอซึ่่�งยัังไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ
การสื่่�อสารที่่�มีีเอกสิิทธิ์์�คุ้้�มครองระหว่่างทนายความ-ลููกความ งานของ
ทนายความและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ข้้อมููลลัับ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
•

ข้้อมููลชื่่�อและข้้อมููลค่่าตอบแทนหรืือ รายละเอีียดการติิดต่่อส่่วนบุุคคล ไม่่เผย
แพร่่ต่อ่ พนัั กงาน

ข้้อมููลธุุรกิิจ
•

บััญชีีรายชื่่�อลููกค้้า

•

ข้้อมููลกรมธรรม์์ประกัันภััยหรืือข้้อมููลการเรีียกร้้องค่า่ สิินไหมทดแทนของผู้้�เอา
ประกัันภััยหรืือผู้้�เรีียกร้้องสิิทธิ์์� ในเชิิงพาณิิ ชย์์

•

การวิิจััยตลาดและการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง

ภายใน
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
•

ชื่่�อ

•

หมายเลขประจำำ�ตัวั พนัั กงาน

ข้้อมููลธุุรกิิจ
•

ข้้อความการโต้้ตอบระหว่่างลููกจ้้างภายในองค์์กรด้้วยกัันที่่� ไม่่ ใช่่ข้้อมููลอ่่อนไหว

•

แผนหรืือเทคนิิ คการตลาดที่่� ไม่่ ใช่่ข้้อมููลอ่่อนไหว

•

ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่� ในระบบอิินทราเน็็ ตของ AIG
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พัันธสััญญาของเราที่่�มีีต่อ่ เพื่่�อนร่่วมงาน

คำำ�ถามและคำำ�ตอบ
 ้�จััดการและเพื่่�อนร่่วมงานของฉัั นหลายคนเล่่าเรื่่อ� ง
คำำ�ถาม: ผู้
ตลกสองแง่่สองง่่ามซึ่่�งทำำ�ให้้ฉัันรู้้�สึึกขยะแขยงมาก
ฉัั นไม่่ ได้้ตำำ�หนิิ พวกเขาเนื่่� องจากฉัั นรู้้�ว่า่ พวกเขาจะ
บอกให้้ฉัันอย่่ามายุ่่�งเรื่่อ� งของพวกเขาหรืือฉัั นกำำ�ลััง
ทำำ�ให้้เกิิดปัญหาจากความไม่่มีีอะไร พวกเขาทำำ�ถููก
ต้้องหรืือไม่่



คาตอบ: ไม่่ พวกเขากระทำำ�ผิิด เรื่่อ� งตลกที่่�น่่ารัังเกีียจเกี่่�ยวกัับเรื่่อ� งเพศ
แม้้ ในการสนทนาส่่วนตััวที่่�ผู้้�อื่่�นอาจได้้ยิิน ถืือเป็็ นรููปแบบหนึ่่� ง
ของการคุุกคาม ก่่อนอื่่�นท่่านควรลองปรึึกษากัับผู้้�จััดการและ
เพื่่�อนร่่วมงานของท่่าน หากไม่่สามารถแก้้ปัญหาได้้ หรืือหากรู้้�สึึก
อึึดอััดใจกัับการดำำ�เนิิ นการดัังกล่่าว โปรดปรึึกษาตััวแทนฝ่่ าย
ทรััพยากรมนุุ ษย์์ ติิดต่่อเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบของบริิษััทสำ�ำ หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน หรืือติิดต่่อ
HRSharedServices@aig.com

 ามหลากหลายเป็็ นประเด็็นสำำ�คััญเฉพาะในสหรััฐฯ
คำำ�ถาม: คว
หรืือไม่่ เหตุุใดจึึงต้้องรวมไว้้ ในหลัักจรรยาบรรณ
สำำ�หรัับธุุรกิิจระดัับโลกอย่่าง AIG



คาตอบ: ความหลากหลายเป็็ นประเด็็นทั่่�วโลก เราทำำ�งานร่่วมกัันเสมอ
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ สููงสุุดจากความสามารถพิิเศษ และมุุมมองของ
พนัั กงานที่่�มีีความหลากหลายของเรา ความหลากหลายเป็็ นหนึ่่� ง
ำ ัญต่่อความสำำ�เร็็จของ AIG เพื่่�อการตััดสิินใจที่่�ดีี
ในเหตุุผลที่่�สำ�คั
และให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วโลก เราจำำ�เป็็ นต้้องมีีของมุุมมองและภููมิิ
หลัังเรื่่อ� งความหลายหลายที่่�ครบถ้้วนกว้้างไกล
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 ั นได้้ยิินผู้้�จััดการของฉัั นคุุยกัับเพื่่�อนร่่วมงานของ
คำำ�ถาม: ฉั
เธอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลที่่�อยู่่� ในบัันทึึกทางการ
แพทย์์ของผู้้�ร่วม
่ งานของฉัั น ฉัั นควรทำำ�อย่่างไร
คาตอบ: ข้้อมููลทางการแพทย์์หรืือข้้อมููลสุุขภาพเป็็ นข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล

ที่่�มีีความอ่่อนไหวและต้้องเก็็บไว้้เป็็ นความลัับอย่่างเคร่่งครััด
การแบ่่งปันข้้อมููลดัังกล่่าวโดยไม่่เหมาะสม เป็็ นการละเมิิดต่่อ
นโยบายของ AIG ท่่านต้้องแจ้้งปัญหานี้้ � ต่่อบุุคลากรของฝ่่ าย
บริิหารที่่�เหมาะสม หากท่่านรู้้�สึึกอึึดอััดที่่�จะแจ้้งปัญหานี้้ � กัับฝ่่ าย
บริิหาร เช่่นนั้้� นแล้้วให้้รายงานเรื่่อ� งดัังกล่่าวต่่อฝ่่ ายทรััพยากร
มนุุ ษย์์หรืือเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
ของบริิษััทสำ�ำ หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน นอกจากนั้้� นแล้้ว ท่่านยััง
อาจติิดต่่อสายช่่วยเหลืือการกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และกฎระเบีียบของ AIG ได้้ด้้วยเช่่นกัันทั้้�งนี้้ � ต้้องอยู่่�ภายใต้้
กฎหมายประจำำ�ท้้องถิ่่�น

 ันธสััญญาของ
พั
เราในตลาด
AIG เป็็ นที่่�รู้้�จัักโดยทั่่�วไปในความเป็็ นผู้้�ประกอบการ เราแข่่งขัันอย่่างจริิงจััง
เพื่่�อสร้้างสร้้างโอกาสใหม่่ ๆ ให้้กัับลููกค้้าและตััวของเราเอง เราพยายามให้้ ได้้
มาซึ่่�งความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันด้้วยวิิธีีการประกอบธุุรกิิจที่่�ถููกต้้องตาม
กฎหมายและจริิยธรรมเท่่านั้้� น
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พัันธสััญญาของเราในตลาด
 ามปลอดภััยของข้้อมููลและความเป็็ นส่่วนตััวของข้้อมููลของ
คว
ลููกค้้า
ลููกค้้าของเราคาดหวัังให้้เราจััดการและปกป้้องข้้อมููลที่่�ลููกค้้าแบ่่งปันให้้กัับเราด้้วยความ
รอบคอบ อย่่าทำำ�ลายความไว้้วางใจของลููกค้้าโดยการเปิิ ดเผยข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับที่่�สุุด
หรืือข้้อมููลอัันเป็็ นความลัับของลููกค้้า รวมถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคล ด้้วยการเข้้าถึึงข้้อมููลใน
ลัักษณะที่่�ขััดต่่อนโยบายและประกาศด้้านความเป็็ นส่่วนตััวของ AIG หรืือสำำ�หรัับผู้้�ที่่�
ไม่่มีีความจำำ�เป็็ นทางธุุรกิิจอัันชอบด้้วยกฎหมายที่่�จะต้้องเข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าว
การจััดประเภทของข้้อมููลเป็็ นข้้อมููลส่่วนตััวหรืือข้้อมููลธุุรกิิจอาจแตกต่่างกัันในแต่่ละ
ประเทศ. พนัั กงานผู้้�ทำำ�หน้้ าที่่�จััดการข้้อมููลลููกค้้าต้้องทราบและปฏิิบััติติ ามกฎหมายการ
เก็็บรัักษาข้้อมููลและความปลอดภััยของข้้อมููลที่่�บัังคัับใช้้ เราต้้องรัักษามาตรการที่่�เหมาะ
สมในการปกป้้องข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับที่่�สุุดหรืือข้้อมููลอัันเป็็ นความลัับของลููกค้้าทั้้�งทาง
กายภาพ ทางการบริิหารจััดการ และทางเทคนิิ คอย่่างเหมาะสมในทุุกกรณีี รวมถึึงข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเราต้้องระมััดระวัังในกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และนโยบายต่่อไปนี้้ �เมื่่�อแบ่่ง
ปันข้้อมููลส่่วนบุุคคลกัับฝ่่ ายอื่่�น ๆ (แม้้เพื่่�อความมุ่่�งหมายทางธุุรกิิจที่่�ถููกกฎหมายก็็ตาม)
และการถ่่ายโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลระหว่่างประเทศ หากท่่านมีีคำ�ถ
ำ ามใด ๆ เกี่่�ยวกัับความ
เป็็ นส่่วนตััวของข้้อมููลและ/หรืือการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููล โปรดปรึึกษาผู้้�จััดการ
ของท่่าน ที่่�ปรึึกษากฎหมาย เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายดููแลความเป็็ นส่่วนตััว และ/หรืือเจ้้าหน้้ าที่่�
ฝ่่ ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน สำำ�หรัับ
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับประเด็็นนี้้ � โปรดดููนโยบายการจััดการข้้อมููลที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ
AIG และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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พัันธสััญญาของเราในตลาด

ผลประโยชน์์ ทัับซ้้อน

โอกาสทางธุุรกิิจของบริิษััท

ห้้ามใช้้ตำ�ำ แหน่่ งของท่่านที่่� AIG ในการหาผลประโยชน์์ หรืือความได้้เปรีียบที่่� ไม่่
เหมาะสมเพื่่�อตนเองหรืือบุุคคลในครอบครััว ต้้องหลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ ใด ๆ ที่่�จะก่่อ
ให้้เกิิด หรืือแม้้แต่่ดูเู หมืือนว่่าก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ ทัับซ้้อนระหว่่างผลประโยชน์์ ส่่วน
ตััวและผลประโยชน์์ ของ AIG นโยบายผลประโยชน์์ ทัับซ้้อนของพนัั กงานที่�่ ใช้้ทั่่�ว
โลกของ AIGได้้ระบุุตัวั อย่่างเพื่่�อช่่วยให้้พนัั กงานเข้้าใจและสามารถระบุุกรณีี ที่่�อาจเข้้า
ข่่ายผลประโยชน์์ ทัับซ้้อนและอธิิบายขั้้�นตอนการปฏิิบััติเิ พื่่�อรายงานผลประโยชน์์ ทัับซ้้
�
อนดัังกล่่าวที่่�อาจเกิิดขึ้้น

ห้้ามมิิ ให้้พนัั กงานของ AIG ใช้้ โอกาสทางธุุรกิิจของบริิษััทเพื่่�อประโยชน์์ ส่่วนตน หรืือ
ชี้้แ� นะโอกาสทางธุุรกิิจของบริิษััทแก่่บุุคคลภายนอก โดยการใช้้ทรัพ
ั ย์์สิิน ข้้อมููล หรืือ
ตำำ�แหน่่ งของบริิษััท AIG เว้้นแต่่ AIG จะได้้รับั การเสนอและปฏิิเสธโอกาสทางธุุรกิิจ
นั้้�นแล้้ว ห้้ามมิิ ให้้พนัั กงานของ AIG ใช้้ทรัพ
ั ย์์สิิน ข้้อมููล หรืือตำำ�แหน่่ งของบริิษััท เพื่่�อ
ประโยชน์์ ส่่วนตนที่่�นอกเหนืื อจากผลประโยชน์์ ของ AIG และห้้ามแข่่งขัันกัับ AIG

� ต่่อฝ่่ ายบริิหาร ผู้้�ซึ่่�งจะทำำ�งานร่่วมกัับเจ้้า
รายงานผลประโยชน์์ ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้น
หน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจที่่�ท่่าน
สัังกััด หรืือในกรณีี ของพนัั กงานบริิษััท AIG ให้้รายงานต่่อประธานเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับ
ดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบสากล ของ AIG หรืือผู้้� ได้้รับั การแต่่งตั้้�ง เพื่่�อหาวิิธีีที่่�ดีี
ที่่�สุุดในการจััดการสถานการณ์์

 นัั กงานได้้รับั การคาดหวัังว่่าจะสามารถจััดการความสััมพัันธ์์ส่่วนตััวในสถานที่่�ทำำ�งาน
พ
(เช่่น การจ้้างงานญาติิ ความสััมพัันธ์์เชิิงชู้้�สาว) ในรููปแบบที่่� ไม่่ก่่อให้้เกิิความขััดแย้้งซึ่่�ง
� หรืือเป็็ นที่่�รับั รู้้� ได้้ถึึงความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว / ครอบครััวและความรัับผิิดชอบใน
เกิิดขึ้้น
การทำำ�งานและประสิิทธิิผลในการทำำ�งานได้้

ห้้ามมิิ ให้้พนัั กงานมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติห
ิ รืือการทำำ�ธุุรกรรมที่่�ต้อ้ งสงสััยนั้้�น
จนกว่่าจะได้้รับั การอนุุ มััติเิ ป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษรให้้ดำ�ำ เนิิ นการจากทั้้�งผู้้�จััดการของตน
และจากเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทตามที่่�ระบุุไว้้ ใน
นโยบาย

การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้
ผลประโยชน์์ ทัับซ้้อน
•

•

สำ ำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหััวข้้อนี้้ � โปรดดูู นโยบายทรััพยากรบุุคคลทั่่�วโลกของ
AIG ซึ่่�งต้้องอ่่านร่่วมกัับคู่่�มืือและมาตรฐานพนัั กงานในท้้องถิ่่�น (หากมีี) หากท่่านมีี
คำำ�ถามหรืือข้้อมููลที่่�จะเปิิ ดเผย โปรดติิดต่่อฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล ฝ่่ ายพนัั กงานสััมพัันธ์์
หรืือเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบของท่่าน
กิิจกรรมภายนอก

ประโยชน์์ ทัับซ้้อน เช่่น การรัับงานเสริิมหรืือการลงทุุนกัับลููกค้้า ผู้้�ขาย
หรืือคู่่�แข่่งของ AIG

•

คงความตระหนัั กสม่ำำ��เสมอว่่ากิิจกรรมส่่วนตััวอาจนำำ �ไปสู่่�การผล

ปรึึกษากัับผู้้�จััดการของท่่านเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ ที่่�อาจถููกมองว่่าอาจเป็็ น
ผลประโยชน์์ ทัับซ้้อน

•

สมาชิิกในครอบครััวที่่� ใกล้้ชิิด สมาชิิกในครััวเรืือน และบุุคคลที่่�ท่่านอาจมีีความสััมพัันธ์์
ใกล้้ชิิด ต้้องไม่่ โน้้ มน้้าวการตััดสิินใจทางธุุรกิิจของท่่านอย่่างไม่่เหมาะสม

AIG ให้้ความเคารพในความเป็็ นส่่วนตััวของพนัั กงาน อย่่างไรก็็ตามหากท่่านอยู่่� ในประ
เทศที่่�กฏหมายไม่่อนุุ ญาตให้้มีีการรายงานดัังกล่่าว ท่่านต้้องเปิิ ดเผยและได้้รับั อนุุ มััติิ
จากทั้้�งฝ่่ ายบริิหารจััดการและฝ่่ ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบ
ของบริิษััทเพื่่�อเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมใน กิิจกรรมภายนอกที่่�ระบุุไว้้นี้้ � ทั้้�งนี้้ �รวมถึึงแต่่ ไม่่จำำ�กััด
เพีียง กิิจกรรมดัังต่่อไปนี้้ �:

ตััดสิินใจเพื่่�อผลประโยชน์์ สููงสุุดของ AIG และลููกค้้าของเราเสมอ มิิ ใช่่
เพื่่�อผลประโยชน์์ ส่่วนตน

•

ความสััมพัันธ์์ส่ว่ นตััว

� ได้้ ระหว่่างผล
ท่่านควรแจ้้งถึึงกรณีี ผลประโยชน์์ ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้น
ประโยชน์์ ของท่่านหรืือบุุคคลในครอบครััวหรืือเพื่่�อนของท่่านกัับผล
ประโยชน์์ ของ AIG

20 หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ AIG

ทำำ�งานร่่วมกัับธุุรกิิจภายนอกหรืือสมาคมการค้้าในฐานะพนัั กงาน สมาชิิก
ิ หุ้้�นส่่วนหรืือที่่�ปรึึกษา ไม่่ว่า่ ธุุรกิิจ
คณะกรรมการ เจ้้าหน้้ าที่่� ผู้้�ดููแลทรััพย์์สิน
ดัังกล่่าวร่่วมทำำ�ธุุรกิิจอยู่่� ในปัจจุุบัันหรืือหาช่่องทางจะทำำ�ธุุรกิิจกัับ AIG กำำ�ลััง
แข่่งขัันหรืือพยายามที่่�จะแข่่งขัันกัับ AIG หรืือท่่านได้้รับั ค่่าตอบแทนโดยยัังไม่่
ได้้รับั อนุุ ญาตเป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษรล่่วงหน้้ าจากผู้้�จััดการของท่่านและเจ้้าหน้้ าที่่�
ฝ่่ ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทก่่อนการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมกัับ
กิิจกรรมภายนอกประเภทนี้้ � การอนุุ มััติจิ ากผู้้�บริิหารและฝ่่ ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบของบริิษััทนี้้ �ต้อ้ งได้้รับั การทบทวนใหม่่ปีีละครั้้�ง และพิิจารณาใหม่่
ทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อเท็็จจริงิ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากเดิิมที่่�เคยได้้รับั การอนุุ มััติิ
ครั้้�งแรก

พัันธสััญญาของเราในตลาด

•

•

•

การทำำ�งานร่่วมกัับมููลนิิธิิ องค์์กรการกุุศล หรืือองค์์กรที่่� ไม่่แสวงหากำำ�ไรซึ่่�ง
ท่่านได้้รับ
ั ค่่าตอบแทนจากการทำำ�งาน หรืือท่่านดำำ�รงตำำ�แหน่่ งที่่�ต้้องรัับผิิด
ชอบทางการเงิิน (เช่่น การทำำ�งานในฐานะสมุุหบััญชีี สมาชิิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบบััญชีี หรืือสมาชิิกกรรมาธิิการการลงทุุนของคณะกรรมการบริิหารของ
องค์์กรดัังกล่่าว) ท่่านต้้องขออนุุ มััติเิ ป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษรเป็็ นการล่่วงหน้้ าจากผู้้�
จััดการของท่่านและเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััท
ที่่� ได้้รับั การแต่่งตั้้�งก่่อนที่่�จะทำำ�กิิจกรรมภายนอกประเภทดัังกล่่าว การอนุุ มััติจิ าก
ผู้้�บริิหารและฝ่่ ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทนี้้ �ต้อ้ งได้้รับั การ
ทบทวนใหม่่ปีีละครั้้�ง และพิิจารณาใหม่่ทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อเท็็จจริงิ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง จากเดิิมที่่�เคยได้้รับั การอนุุ มััติครั้้
ิ ง� แรก ข้้อกำำ�หนดนี้้ �จะไม่่มีีผลบัังคัับใช้้
กัับการทำำ�งานให้้แก่่คณะกรรมการของสหกรณ์์ กรรมการของคอนโดมิิเนีี ยม หรืือ
องค์์กรอื่่�นที่่�คล้้ายกัันซึ่่�งท่่านอาศััยอยู่่� หรืือบริิษััทแม่่ ทรััสต์์ หรืือองค์์กรอื่่�นที่่�คล้้าย
� เพื่่�อท่่านหรืือทรััพย์์สิินของครอบครััวท่่านหรืือการวางแผนภาษีี
กัันซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้น
โดยเฉพาะ.
การนำำ �เสนอข้้อมููล การพููดคุุย หรืือการบริิการบนกระดานสนทนาซึ่่�งทำำ�ให้้
ท่่านได้้รับ
ั ค่่าธรรมเนีี ยม ค่่าลิิขสิิทธิ์์� เงิินรางวััล หรืือเงิินค่่าตอบแทนอื่่�น
ๆ ต้้องได้้รับั อนุุ มััติเิ ป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษรล่่วงหน้้ าจากผู้้�จััดการของท่่านและเจ้้า
หน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบเสีียก่่อน จึึงจะ
สามารถรัับค่่าธรรมเนีี ยมใด ๆ ได้้ และท่่านอาจต้้อง โอนค่่าธรรมเนีี ยมที่่� ได้้รับั ให้้
กัับ AIG นอกจากนั้้�น เอกสารข้้อมููลใด ๆ ที่่� ใช้้ ในระหว่่างการนำำ �เสนองาน
การพููดคุุย หรืือการอภิิปรายกลุ่่�ม อาจจำำ�เป็็ นต้้องมีีการทบทวนก่่อนที่่�จะทำำ�การนำำ �
เสนอโดยเป็็ นไปตามนโยบายของหน่่ วยธุุรกิิจหรืือนโยบายของ AIG.
ปฏิิบััติิงานในฐานะเจ้้าหน้้ าที่่�รัฐั ในฐานะผู้้� ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งของหน่่ วยงาน
รััฐบาล หรืือการลงสมััครชิิงตำำ�แหน่่ งทางการเมืือง จำำ�เป็็ นต้้องได้้รับั การอนุุ มััติิ
ล่่วงหน้้ าจากประธานเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบสากลของ
AIG หรืือผู้้� ได้้รับั การแต่่งตั้้�ง รวมทั้้�งจากผู้้�จััดการของท่่าน การพิิจารณาอนุุ มััตินี้้ิ �
จำำ�เป็็ นต้้องมีีการทบทวนใหม่่เมื่่�อสิ้้�นสุุดวาระและก่่อนที่่�จะมีีการเลืือกตั้้�งใหม่่หรืือ
มีีการแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกครั้้�ง

เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงแม้้แต่่การส่่อเค้้าว่่าเกิิดกรณีี ผลประโยชน์์ ทัับซ้้อนกัับ AIG เมื่่�อใดก็็ตาม
ที่่�ท่่านเข้้าร่่วมในกิิจกรรมที่่�สนัั บสนุุ นชุุมชน ซึ่่�งนอกเหนืื อจากโครงการที่่� AIG ให้้การ
สนัั บสนุุ น ต้้องไม่่แสดงเป็็ นนัั ยว่่า AIG ได้้รับั รองให้้ทำำ�กิิจกรรมดัังกล่่าว
ของกำำ�นััลและการเลี้้ย� งรัับรอง
ของกำำ�นััลที่่�มีีมููลค่่าพอสมควรและการเลี้้ย� งรัับรองที่่�เหมาะสมอาจช่่วยกระชัับความ
� อย่่างไรก็็ดีี มารยาททางธุุรกิิจเหล่่านี้้ � ไม่่ว่า่ จะ
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจให้้แน่่ นแฟ้้ นยิ่่�งขึ้้น
เป็็ นการให้้หรืือรัับโดยพนัั กงาน ต้้องไม่่เป็็ นการโน้้ มน้้าวชัักจููงการตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�
ไม่่เหมาะสม
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ของกำำ�นััล คืือ สิ่่�งของที่่�มีีมููลค่่าทางการเงิินที่่�มอบให้้แก่่หรืือมอบโดยพนัั กงาน ให้้กัับ
หรืือรัับจากผู้้�ที่�่ ไม่่ ใช่่พนัั กงานของ AIG โดยมีีหรืืออาจจะเป็็ นความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
ระหว่่างกััน การเลี้้ย� งรัับรอง หมายถึึง งานกิิจกรรมที่่�มีีวัตถุ
ั ุประสงค์์เฉพาะในทางธุุรกิิจ
�
�
�
ที่่มีีทั้้ง� ผู้้�ที่เ่ ป็็ นพนัั กงานและผู้้�ที่่ ไม่่ ใช่่พนัั กงานของ AIG เข้้าร่่วมด้ว้ ย หากมีีเฉพาะ
พนัั กงานของ AIG เท่่านั้้�นที่่�เข้้าร่่วมในงาน พนัั กงานของ AIG ผู้้�นี้้ �ต้อ้ งถืือว่่างานนี้้ �เป็็ น
เสมืือนของกำำ�นััลและจะต้้องมีีข้้อจำำ�กััดในเรื่่อ� งมููลค่่าที่่�กำำ�กัับด้้วย
หากท่่านได้้รับั ของกำำ�นััลหรืือการเลี้้ย� งรัับรองที่่� ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
ในนโยบายผลประโยชน์์ ทัับซ้้อนของพนัั กงานที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ AIG ให้้ปฏิิเสธของ
กำำ�นััลหรืือความบัันเทิิงนั้้�นด้้วยท่่าทีีที่่�สุุภาพ หากการปฏิิเสธของกำำ�นััลนั้้�นจะเป็็ นการ
ก้้าวร้้าวหรืือทำำ�ลายความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ ให้้ท่่านรัับของกำำ�นััลชิ้้�นนั้้�นไว้้ ในนามของ
AIG และส่่งของกำำ�นััลนี้้ � ไปให้้ผู้้�จััดการของท่่านเพื่่�อร่่วมพิิจารณากัับเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับ
ดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจว่า่ จะดำำ�เนิิ นการอย่่างไรกัับ
ของกำำ�นััลดัังกล่่าว.
ห้้ามยอมรัับหรืือเสนอว่่าจะให้้เงิินสดหรืือสิ่่�งเทีียบเท่่าเงิินสดไม่่ว่า่ จะเป็็ นมููลค่่าเท่่าใด
ก็็ตาม รวมถึึงบััตรของขวััญ เช็็ค เช็็คเดิินทาง หรืือธนาณัั ติิ หลัักทรััพย์์การลงทุุน ตั๋๋�วเงิิน
การชำำ�ระเงิินบััตรเครดิิตหรืือรายการที่่�คล้้ายกััน
หน่่ วยธุุรกิิจอาจกำำ�หนดข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดในการรายงานการให้้ของกำำ�นััลและการ
เลี้้ย� งรัับรองเพิ่่�มเติิม พนัั กงานทุุกคนมีีหน้้ าที่่�รับั ผิิดชอบในการทำำ�ความเข้้าใจและการ
ปฏิิบััติติ ามนโยบายทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตน
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การให้้และรัับของกำำ�นััลหรืือการเลี้้ย� งรัับรองที่่�เหมาะสม ควร
มีีลัักษณะดัังนี้้ �:

การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้
ของกำำ�นััลและการเลี้้ย� งรัับรอง

•

มีีความมุ่่�งหมายทางธุุรกิิจที่่�ระบุุได้้อย่่างชััดเจน

•

แสดงถึึงรสนิิ ยมที่่�ดีี ไม่่หรููหรา หรืือมีีมููลค่่าสููงจนเกิินไป

•

ไม่่ ให้้และรัับของกำำ�นััลหรืือการเลี้้ย� งต้้อนรัับจากบุุคคลเดิิม ๆ หรืือแหล่่ง
เดีียวกัันเป็็ นประจำำ�

•

สอดคล้้องกัับนโยบายของ AIG และนโยบายขององค์์กรของผู้้�รัับ

•

การให้้หรืือรัับของกำำ�นััลนั้้�นต้้องมีีความเหมาะสม หาสิ่่�งของนั้้�นได้้ทั่่�วไป
เป็็ นธรรมเนีี ยมปฏิิบััติิ และถููกต้้องตามกฎหมายของประเทศหรืือภููมิิภาค
ดัังกล่่าว

•

•

ไม่่มีีเจตนาเพื่่�อโน้้ มน้้าวการตััดสิินใจทางธุุรกิิจอย่่างไม่่เหมาะสม

•

ห้้ามให้้หรืือรัับของกำำ�นััลหรืือการเลี้้ย� งรัับรองที่่�หรููหราฟุ่่�มเฟืื อย

•

ห้้ามไม่่ ให้้พนัั กงาน AIG ทำำ�การร้้องขอ

•

ห้้ามเรีียกรัับของกำำ�นััล การอนุุ เคราะห์์ หรืือการเลี้้ย� งรัับรอง

•

ห้้ามเป็็ นเงิินสดหรืือสิ่่�งที่่�เทีียบเท่่าเงิินสด (เช่่น บััตรของขวััญ) ไม่่ว่า่
จำำ�นวนเท่่าใดก็็ตาม

•

รายงานเกี่่�ยวกัับของกำำ�นััลซึ่่�งมีีมููลค่่ามากกว่่า 150 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อ

•

หากเป็็ นของกำำ�นััลต้้องมีีมููลค่่าไม่่เกิิน 150 ดอลลาร์์สหรััฐฯ

•

ตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่� ไม่่เหมาะสม
•

นอกจากจะปฏิิบััติิ ให้้สอดคล้้องตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ AIG
แล้้วนั้้ �น การเดิินทาง ของกำำ�นััล และการเลี้้ย� งรัับรองที่่�จััดให้้แก่่เจ้้าหน้้ าที่่�ของรััฐก็็จะ
ต้้องปฏิิบััติติ ามนโยบายการจััดการค่่าใช้้จ่่าย ที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ AIG และนโยบายธุุรกิิจ
ท้้องถิ่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�บัังคัับใช้้ ในท้้องถิ่่�น
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เมื่่�อแลกเปลี่่�ยนของกำำ�นััลและให้้การเลี้้ย� งรัับรอง ต้้องเคารพต่่อความ
อ่่อนไหวทางวััฒนธรรมและประเด็็นอ่่อนไหวในท้้องถิ่่�นด้้วย

ผู้้�จััดการของท่่านและเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััท และส่่ง
มอบของกำำ�นััลดัังกล่่าวให้้เพื่่�อดำำ�เนิิ นการต่่อไป
ต้้องได้้รับั อนุุ มััติเิ ป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษรจากผู้้�จััดการของท่่านและเจ้้า
หน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทล่่วงหน้้ าก่่อน

ของกำำ�นััลและการเลี้้ย� งรัับรองที่่� ให้้แก่่เจ้้าหน้้ าที่่�ของรััฐ

ท่่านพึึงต้้องใช้้ความระมััดระวัังเป็็ นพิิเศษเมื่่�อให้้ของกำำ�นััลและการเลี้้ย� งรัับรองแก่่ลููกค้้า
กลุ่่�มดัังกล่่าว ของกำำ�นััล การเลี้้ย� งรัับรอง หรืือการเดิินทางต้้องสอดคล้้องตามนโยบาย
ต่่อต้้านการทุุจริิตที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ AIG และกฎหมายประจำำ�ท้้องถิ่่�น หลาย ๆ ประเทศ
ที่่�มีีหรืือในประเทศที่่� AIG ดำำ�เนิิ นธุุรกิิจจะจำำ�กััดมููลค่่าของกำำ�นััล การเลี้้ย� งรัับรอง และ
การเดิินทางที่่�เจ้้าหน้้ าที่่�รัฐั บาลในประเทศของตน อาจยอมรัับได้้

จำำ�ไว้้ว่า่ หากผู้้�ชำำ�ระเงิินไม่่ ได้้อยู่่�ร่่วมด้ว้ ยแล้้ว การเลี้้ย� งรัับรองครั้้�งนั้้�นจะ
ดำำ�เนิิ นการภายใต้้นโยบายการให้้และรัับของกำำ�นััล

•

AIG ประกอบธุุรกิิจกัับลููกค้้าที่่�รัฐั เป็็ นเจ้้าของหรืือที่่�ควบคุุมโดยรััฐ ธุุรกิิจเหล่่านี้้ �อาจรวม
ถึึง ธนาคารกลาง กระทรวงการคลััง กองทุุนบำำ�เหน็็ จบำำ�นาญ และรััฐวิิสาหกิิจอื่่�น ๆ (เช่่น
สายการบิินและธนาคารพาณิิ ชย์์) ตััวแทนจากลููกค้้าเหล่่านี้้ �หลาย ๆ คนอาจจะถืือว่่า
เป็็ นเจ้้าหน้้ าที่่�รัฐั บาลตามกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ ในท้้องถิ่่�นหรืือกฎหมายต่่อต้้านการทุุจริติ
ระหว่่างประเทศ ด้้วยเหตุุนี้้ � พนัั กงานผู้้�ที่่� ได้้ติดิ ต่่อกัับกลุ่่�มลููกค้้าภาครััฐต้้องตระหนัั ก
� ในการเจรจาตกลงกัับลููกค้้ากลุ่่�มดััง
ถึึงโอกาสที่่�ปัญหาและความเสี่่�ยงต่่าง ๆ อาจเกิิดขึ้้น
กล่่าวได้้

ห้้ามไม่่ ให้้หรืือรัับของกำำ�นััลและการเลี้้ย� งรัับรองเพื่่อ� เป็็ นการโน้้ มน้้าวการ

การให้้ของกำำ�นััลที่่�มีีมููลค่่ามากกว่่า 150 ดอลลาร์์สหรััฐฯ แก่่บุุคคลใด
ก็็ตามซึ่่�งไม่่ ได้้เป็็ นเจ้้าหน้้ าที่่�ของรััฐ
•

ห้้ามเสนอให้้สิ่่�งใดก็็ตามที่่�อาจถููกพิิจารณาว่่าเป็็ นการติิดสิินบน หรืือให้้
เงิินหรืือของกำำ�นััลที่่� ไม่่เหมาะสมอื่่�น ๆ. เมื่่�อให้้ของกำำ�นััลหรืือจััดเลี้้ย� ง
รัับรองแก่่เจ้้าหน้้ าที่่�ของรััฐ ให้้ปฏิิบััติติ าม นโยบายการต่่อต้้านการ
ทุุจริิตที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ AIGต้้องได้้รับั อนุุ มััติเิ ป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษรจาก
ผู้้�จััดการและเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของ
บริิษััทประจำำ�ท้้องถิ่่�นของท่่านล่่วงหน้้ าก่่อนที่่�จะ: จััดเลี้้ย� งอาหารมููลค่่า
เกิินกว่่า 25 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ซึ่่�งมีีเจ้้าหน้้ าที่่�ของรััฐร่่วมอยู่่�ด้้วย หรืือให้้
ของกำำ�นััล จััดการเรื่่อ� งการเดิินทางหรืือการเลี้้ย� งรัับรองแก่่เจ้้าหน้้ าที่่�ของ
รััฐไม่่ว่า่ จะมููลค่่าเท่่าใดก็็ตาม

พัันธสััญญาของเราในตลาด
ความสััมพัันธ์์กัับหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของเรา
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจของเราทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นตััวแทนของ AIG. เมื่่�อทำำ�งานในนามของ AIG
เราคาดหวัังให้้พัันธมิิตรธุุรกิิจต้อ้ งปฏิิบััติติ ามเจตนาของหลัักจรรยาบรรณนี้้ � หลัักจรรยา
บรรณสำำ�หรัับบุุคคลภายนอกและผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการของ AIG และ
ข้้อกำำ�หนดทางสััญญาที่่�มีีผลบัังคัับใช้้
หุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจต้อ้ งไม่่กระทำำ�การใด ๆ ที่่�เป็็ นข้้อห้้าม หรืือกระทำำ�การที่่�ถืือว่่าเป็็ นการ
กระทำำ�ที่่� ไม่่สมควรสำำ�หรัับพนัั กงาน เราทุุกคนต้้องแน่่ ใจว่่าลููกค้้า ผู้้�ผลิิต ตััวแทน และ
ผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการ ไม่่ ได้้ ใช้้ประโยชน์์ จากความสััมพัันธ์์ที่่�มีีกัับ AIG หรืือใช้้ชื่่�อ
ของ AIG เพื่่�อกระทำำ�การใด ๆ ที่่�เป็็ นการกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมาย ผิิดหลัักจริิยธรรม หรืือ
ทุุจริติ

การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้
ความสััมพัันธ์์กัับหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของเรา
•

อื่่�น ๆ เพื่่�อให้้แน่่ ใจว่่าตััวแทนเหล่่านั้้�นใช้้วิธีิ ีการที่่�ถููกต้้องในการส่่งมอบ
บริิการของเรา
•

AIG มุ่่�งมั่่�นและทุ่่�มเทต่่อการรวมกัันเป็็ นหนึ่่� ง การพิิจารณาและเลืือกใช้้ผู้้�จััดหาสิ่่�งของ
หรืือบริิการที่่�มีีความหลากหลาย ดัังที่่�กำำ�หนดและสรุุปส่่วนไว้้ ในนโยบายความหลาก
หลายของผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการของ AIG AIG พยายามอย่่างยิ่่�งในการจััดหา
หุ้้�นส่่วนผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการจากธุุรกิิจหลากหลายประเภท เราให้้ความสำำ�คัญ
ั เป็็ น
พิิเศษกัับซััพพลายเออร์์ที่่�มีีส่่วนร่่วมกัับความทุ่่�มเทและความมุ่่�งมั่่�นของ AIG ต่่อการ
รวมกัันเป็็ นหนึ่่� ง ความหลากหลาย และการทำำ�งานเพื่่�อให้้แน่่ ใจว่่ามีีการเติิบโตและ
สนัั บสนุุ นความมุ่่�งมั่่�นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
เราแต่่ละคนได้้รับั การคาดหวัังให้้สนัั บสนุุ นนโยบายด้้านความหลากหลายของผู้้�
จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการของ AIG โดยการส่่งเสริิมการใช้้ผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการที่่�มีี
คุุณสมบััติเิ หมาะสม
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ดำำ�เนิิ นการสอบทานความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�มีี โอกาสจะมาเป็็ น
ตััวแทน ที่่�ปรึึกษา ผู้้�รัับจ้้างอิิสระ และผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการ ก่่อนที่่�

หุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจของ AIG ต้้องไม่่สร้้างสิ่่�งจููงใจแก่่พนัั กงาน AIG หรืือบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�ทำำ�
ธุุรกิิจกัับ AIG ซึ่่�งเป็็ นการละเมิิดมาตรฐานในหลัักจรรยาบรรณนี้้ �

ความหลากหลายของผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการ

พึึงตระหนัั กถึึงการประกอบธุุรกิิจของตััวแทนของ AIG และตััวแทน

จะว่่าจ้้างการบริิการของพวกเขา
•

ห้้ามกดดัันหรืือส่่งเสริิมผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการหรืือตััวแทนของ AIG
ให้้ข้้องเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมที่่� ไม่่เหมาะสม

•

ปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการ ตััวแทน และผู้้�แทนอื่่�น ๆ ด้้วยความ
เคารพและเห็็นอกเห็็นใจ

พัันธสััญญาของเราในตลาด
การเจรจาตกลงที่่�เป็็ นธรรม
AIG พยายามที่่�จะให้้ ได้้มาซึ่่�งความได้้เปรีียบในทางการแข่่งขัันด้้วยวิิธีีการประกอบธุุรกิิจ
ที่่�มีีจริยิ ธรรมและถููกต้้องตามกฎหมายเท่่านั้้�น เราแต่่ละคนต้้องดำำ�เนิิ นธุุรกิิจกัับลููกค้้า
ผู้้� ให้้บริิการ ผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการ และคู่่�แข่่ง อย่่างเป็็ นธรรม ไม่่ดูห
ู มิ่่�นคู่่�แข่่งหรืือ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของคู่่�แข่่ง AIG ไม่่ยอมรัับการกระทำำ�ใด ๆ เพื่่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งความ
ได้้เปรีียบอย่่างไม่่เหมาะสม เช่่น จากการหลอกลวง การปิิ ดบััง การใช้้ข้้อมููลของผู้้� ใช้้สิิทธิ์์�
พิิเศษในทางที่่�ผิิด การบิิดเบืือนข้้อเท็็จจริงิ โดยเจตนา หรืือการปฏิิบััติที่
ิ ่� ไม่่เป็็ นธรรมอื่่�น ๆ

สััญญาณเตืือน
การต่่อต้้านการผููกขาดและการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรม
กฎหมายการต่่อต้้านการผููกขาดและการแข่่งขัันแตกต่่างกัันไปในแต่่ละ
ประเทศและรััฐ ความแตกต่่างเหล่่านี้้ �ส่่งผลให้้การดำำ�เนิิ นการบางอย่่างอาจ
กระทำำ�ได้้ ในบางประเทศหรืือในบางรััฐและอาจเป็็ นข้้อห้้ามในประเทศหรืือรััฐ
อื่่�น หากท่่านประสบกัับกิิจกรรมที่่�กำำ�หนดไว้้ต่อ่ ไปนี้้ � และไม่่แน่่ ใจว่่ากิิจกรรม
เหล่่านี้้ �ถููกกฎหมายหรืือไม่่ โปรดติิดต่่อเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ าม

การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้
การเจรจาตกลงที่่�เป็็ นธรรม
•

ดำำ�เนิิ นธุุรกิิจกัับลููกค้้าและผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการในลัักษณะที่่�แสดงให้้
เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของเราต่่อการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรม

•

ให้้ข้้อมููลการตลาดที่่�เป็็ นจริิงและถููกต้้อง

•

รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคู่่�แข่่งด้้วยวิิธีีการที่่�ถููกต้้องตามกฎหมายและเหมาะ
สม และในลัักษณะที่่�ส่่งเสริิมความซื่่�อสััตย์์สุุจริติ ในองค์์กร AIG

•

ห้้ามใช้้วิธีิ ีการที่่� ไม่่เหมาะสมหรืืออาจเป็็ นที่่�สงสััยในการรวบรวมข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับคู่่�แข่่ง

•

ห้้ามแนะนำำ �ตนเองหรืือนำำ �เสนอวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�บิิดเบืือนความ
มุ่่�งหมายที่่�แท้้จริงิ ของท่่านในการติิดต่่อทางธุุรกิิจกัับลููกค้้าหรืือหุ้้�นส่่วน
ทางธุุรกิิจในปัจจุุบัันหรืือผู้้�ที่�มี่ ีแนวโน้้ มเป็็ นลููกค้้าหรืือหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ
ของ AIG

23 หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ AIG

กฎระเบีียบของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน เพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ �เกี่่�ยวกัับ
การดำำ�เนิิ นการต่่อ:
•

พยายามกำำ�หนดหรืือควบคุุมราคาขายปลีีกของลููกค้้า

•

ขายผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการใด ๆ โดยมีีเงื่่�อนไขให้้ซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์หรืือ
บริิการอื่่�น ๆ ของลููกค้้า

•

การเสนอราคาหรืือข้้อกำำ�หนดต่่อลููกค้้ารายหนึ่่� งเป็็ นพิิเศษกว่่าที่่�คู่่�แข่่ง
มอบให้้กัับลููกค้้า

•

การกีีดกัันไม่่ ให้้ลููกค้้าหรืือผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการทำำ�ธุุรกิิจกัับคู่่�แข่่ง

•

การขายผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการต่ำำ�� กว่่าต้้นทุุนหรืือการปฏิิบััติอื่่ิ �น ๆ ในการ
ตั้้�งราคาหรืือการส่่งเสริิมการขายที่่� ไม่่เป็็ นธรรม

พัันธสััญญาของเราในตลาด

การต่่อต้้านการผููกขาดและการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรม
AIG แข่่งขัันอย่่างจริิงจัังและเป็็ นธรรมในทุุกประเทศทั่่�วโลก เราพยายามที่่�จะรัักษา
และสร้้างธุุรกิิจของเราให้้เติิบโตผ่่านผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�เหนืื อกว่่า ไม่่ ใช่่ด้ว้ ยวิิธีีการ
ปฏิิบััติที่
ิ ่� ไม่่เหมาะสมหรืือการแข่่งขัันที่่� ไม่่เป็็ นธรรม เราพยายามอย่่างหนัั กที่่�จะทำำ�ความ
เข้้าใจและปฏิิบััติติ ามกฎหมายการแข่่งขัันและการต่่อต้้านการผููกขาดทั่่�วโลก

กฎหมายเหล่่านี้้ �มีีความซัับซ้้อน. หากพนัั กงานไม่่แน่่ ใจต่่อการปฏิิบััติที่
ิ ่�เหมาะสม ควร
�
ปรึึกษาเจ้้าหน้้ าที่่ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจ
เพื่่�อขอข้้อมููลและคำำ�ชี้้แ� จงเพิ่่�มเติิม แนวทางต่่อไปนี้้ �จะช่่วยให้้แน่่ ใจว่่าเราดำำ�เนิิ นธุุรกิิจที่่�
เป็็ นธรรมและมีีการแข่่งขัันที่่�เหมาะสม สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหััวข้้อนี้้ � โปรดดูู
นโยบายต่่อต้้านการผููกขาดและการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรมที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ AIG

สิ่่�งที่่�ควรทำำ�
•

แข่่งขัันอย่่างจริิงจัังและชอบด้้วยกฎหมายในทุุกตลาดที่่� AIG ดำำ�เนิิ นธุุรกิิจ

สิ่่�งที่่� ไม่่ควรทำำ�
•

ข้้อกำำ�หนดการขายอื่่�น ๆ ฮั้้�วการประมููลกัับคู่่�แข่่ง กำำ�หนดระดัับการผลิิตหรืือการ

โดยการตััดสิินใจทุุกประเด็็นทางธุุรกิิจเพื่่�อประโยชน์์ สููงสุุดของ AIG
•

•

� ที่่�ขาย
ขายหรืือการจััดสรรลููกค้้า ตลาดหรืือพื้้น

รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิษััทคู่่�แข่่งของ AIG จากแหล่่งข้้อมููลที่่�ถููกกฎหมายและ
เหมาะสมเท่่านั้้�น

ทำำ�ข้้อตกลงอย่่างเป็็ นทางการหรืือไม่่เป็็ นทางการกัับคู่่�แข่่งในการตรึึงราคาหรืือ

•

หารืือถึึงประเด็็นต่่อไปนี้้ �กัับคู่่�แข่่ง เช่่น ราคา การประมููล ยอดขายของลููกค้้า
ค่่านายหน้้ า ข้้อกำำ�หนดการขาย กำำ�ไร อััตราส่่วนกำำ�ไร ต้้นทุุน การผลิิต สิินค้้า

แสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับคู่่�แข่่งหรืือผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการของคู่่�แข่่งตาม

คงคลััง อุุปกรณ์์ แผนการตลาด หรืือข้้อมููลอื่่�นใดที่่�มีีความอ่่อนไหวสำำ�หรัับการ

ข้้อมููลที่่�เป็็ นข้้อเท็็จจริงิ เท่่านั้้�น

แข่่งขััน
•

เข้้าร่่วมการประชุุมกัับคู่่�แข่่งที่่�มีีการหารืือถึึงข้้อมููลที่่�ต้อ้ งเก็็บเป็็ นความลัับ รวม
ถึึงประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�กล่่าวถึึงในสองหััวข้้อย่่อยข้้างต้้น

•

ทำำ�ข้้อตกลงกัับบุุคคลอื่่�นนอก AIG ซึ่่�งเป็็ นผู้้�ที่�ทำ
่ ำ�ธุุรกิิจร่วมกั
่ ับผู้้�จััดหาสิ่่�งของ
หรืือบริิการหรืือลููกค้้า

•

ทำำ�การเปรีียบเทีียบผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการกัับคู่่�แข่่งอย่่างไม่่มีีสาระสำำ�คัญ
ั หรืือ
ข้้อมููลที่่� ไม่่จริงิ

•

ได้้รับั ข้้อมููลอื่่�นใดที่่�มีีความอ่่อนไหวสำำ�หรัับการแข่่งขัันจากคู่่�แข่่งของ AIG หรืือ
จากผู้้�ที่่�มีีหน้้ าที่่�การรัักษาความลัับจากคู่่�แข่่งดัังกล่่าว
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ข้้อมููลด้้านการแข่่งขััน
AIG ห้้ามมิิ ให้้ ใช้้วิธีิ ีการที่่�ผิิดกฎหมายหรืือผิิดหลัักจริิยธรรมเพื่่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งข้้อมููลที่่�เป็็ น
ความลัับของคู่่�แข่่งหรืือผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการ รวมทั้้�งความลัับทางการค้้า ท่่านอาจ
ได้้รับั ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคู่่�แข่่งของ AIG ได้้เฉพาะจากแหล่่งข้้อมููลที่่�ถููกกฎหมายและเหมาะ
สมเท่่านั้้�น ห้้ามรัับข้้อมููลลัับทางการแข่่งขัันจากบริิษััทคู่่�แข่่งของ AIG หรืือจากผู้้�ที่�ท
่ ราบ
ข้้อมููลลัับนั้้�นจากบริิษััทคู่่�แข่่ง
ห้้ามได้้มา เปิิ ดเผย หรืือใช้้ความลัับทางการค้้าของผู้้�อื่่�นอย่่างไม่่เหมาะสมโดยไม่่ ได้้
รัับอนุุ ญาต ต้้องรายงานการได้้รับั ข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับจากแหล่่งที่่� ไม่่เหมาะสมต่่อเจ้้า
หน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทของท่่านในทัันทีี

สััญญาณเตืือน
ให้้ ใช้้ความระมััดระวัังในการรัับข้้อมููลข่่าวสารสำำ�คัญ
ั ในเชิิง
การแข่่งขััน อาทิิ:
•

การเก็็บรัักษาเอกสารหรืือบัันทึึกคอมพิิวเตอร์์จากผู้้�ว่่าจ้้างคนก่่อน ๆ

•

การกดดัันหรืือส่่งเสริิมพนัั กงานใหม่่ของ AIG ให้้บอกถึึงข้้อมููลที่่�เป็็ น
ความลัับจากผู้้�ว่่าจ้้างคนก่่อน ๆ

•

การได้้รับั ข้้อมููลผ่่านพฤติิกรรมใด ๆ ที่่�อาจเป็็ น “การโจรกรรม” “การ
สอดแนม” หรืือในลัักษณะที่่�ท่่านจะไม่่เต็็มใจที่่�จะเปิิ ดเผยอย่่างครบ
ถ้้วน

•

การเชื่่�อถืือคำำ�กล่่าวอ้้างของบุุคคลภายนอกอย่่างไม่่สมเหตุุสมผลว่่าข้้อมููล
ข่่าวสารทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คัญ
ั นั้้�นได้้มาอย่่างถููกต้้อง
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คำำ�ถามและคำำ�ตอบ
คำำ�ถาม: ก ฎหมายว่่าด้้วยความเป็็ นส่่วนตััวของข้้อมููล
ครอบคลุุมเฉพาะข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลที่่�เป็็ นความลัับ
อย่่างเช่่น ข้้อมููลทางการแพทย์์ หมายเลขประกััน
สัังคม หมายเลขบััตรเครดิิต และหมายเลขบััญชีีเงิิน
บำำ�นาญหรืือไม่่

� ฉัั นได้้เก็็บ
คำำ�ถาม: เ พื่่�อช่่วยให้้ฉัันทำำ�งานให้้กัับ AIG ได้้ดีีขึ้้น
เอกสารต่่าง ๆ จากผู้้�ว่า่ จ้้างคนก่่อน ๆ ของฉัั น เอกสาร
เหล่่านี้้ � ให้้รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับความคิิดริิเริ่่มด้
� ้านการ
ตลาดที่่�ผู้้�ว่า่ จ้้างคนก่่อนของฉัั นเคยใช้้มาแล้้ว ฉัั น
สามารถใช้้เอกสารเหล่่านี้้ � ที่�่ AIG ได้้หรืือไม่่

คาตอบ: ไม่่ กฎหมายว่่าด้้วยความเป็็ นส่่วนตััวของข้้อมููลอาจนำำ �ไปบัังคัับ

คาตอบ: หากเอกสารมีีข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับหรืือข้้อมููลที่่�เป็็ นกรรมสิิทธิ์์�



ใช้้กัับทุุกข้้อมููลที่่�ระบุุหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับตััวบุุคคลโดยเฉพาะ
ตััวอย่่างเช่่น รายละเอีียดการติิดต่่อ ความชอบ ที่่�อยู่่�อิินเทอร์์เน็็ ต
โพรโทคอล (“IP”) เสีียงและภาพ อาจถืือเป็็ นข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล
ที่่� ได้้รับ
ั การคุ้้�มครองภายใต้้กฎหมายว่่าด้้วยความเป็็ นส่่วนตััว
ของข้้อมููลที่่�บัังคัับใช้้ เมื่่�อข้้อมููลดัังกล่่าวสามารถเชื่่�อมโยงถึึงตััว
บุุคคลที่่�สามารถใช้้ ในการระบุุตััวตนได้้

 ามมุ่่�งหมายทางธุุรกิิจที่่�ถููกต้้องในการยอมรัับของ
คำำ�ถาม: คว
กำำ�นััลหรืือการเลี้้ย� งรัับรอง หมายถึึงอะไร



คาตอบ: พนัักงานที่่� ได้้รับั เงิินค่่าจ้้างจาก AIG เพื่่�อดำำ�เนิิ นการให้้ ได้้มาซึ่่�ง
ผลประโยชน์์ สููงสุุดของบริิษััท ตััวอย่่างวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�
ถููกต้้องในการยอมรัับการเลี้้ย� งรัับรอง ได้้แก่่ การเลี้้ย� งอาหารมื้้อ�
กลางวัันจากหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจในการพููดคุุยประเด็็นทางธุุรกิิจ
�
และในการสร้้างความสััมพัันธ์์ ในการทำำ�งานที่่�แน่่ นแฟ้้ นมากขึ้้น
โดยที่่�แตกต่่างอย่่างมากในการยอมรัับของกำำ�นััลเป็็ นการส่่วนตััว
เช่่น เครื่่อ� งประดัับ ไม่่ ได้้เป็็ นไปเพื่่�อผลประโยชน์์ ของ AIG จึึง
ควรปฏิิเสธที่่�จะไม่่รับ
ั ของกำำ�นััลดัังกล่่าว เนื่่� องจากอาจกระทบต่่อ
ความซื่่�อสััตย์์ของพนัั กงานหรืือทำำ�ให้้เกิิดภาระผููกพัันต่่อผู้้� ให้้
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ของอดีีตผู้้�ว่า่ จ้้างของท่่าน ท่่านไม่่สามารถใช้้หรืือแบ่่งปันข้้อมููล
นี้้ � ได้้ AIG คาดหวัังให้้พนัักงานทุุกคนเคารพต่่อการเปิิ ดเผย
ข้้อมููล หรืือใช้้ข้้อจำำ�กััดกัับข้้อมููลลัับที่่� ได้้มาจากอดีีตผู้้�ว่า่ จ้้างหรืือ
จากบุุคคลภายนอกอื่่�น ๆ ท่่านไม่่อาจใช้้หรืือแบ่่งปันข้้อมููลนี้้ � ได้้
จนกว่่าจะได้้ปรึึกษากัับเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััท
ประจำำ�หน่่ วยธุุรกิิจ
ของท่่าน

 ันธสััญญาที่่�มีีต่อ่ ผู้้�ถืือ
พั
หุ้้�นของเรา
 ้�ถืือหุ้้�นไว้้วางใจให้้เราดููแลรัับผิิดชอบสิินทรััพย์์ของพวกเขา.
ผู้
ิ เหล่่านี้้ � ด้้วยการปฏิิบััติิงานอย่่างซื่่�อสััตย์์ ในทุุกการ
AIG ปกป้้องทรััพย์์สิน
ดำำ�เนิิ นธุุรกิิจของเรา
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การรายงานทางการเงิินและภาษีี
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ เจ้้าหน้้ าที่่�ของหน่่ วยงานควบคุุมธุุรกิิจ และ
สาธารณชน อาศััยรายงานทางการเงิินและภาษีี ของเราเพื่่�อใช้้ ในการตััดสิินใจ
รายงานทางการเงิินของเราต้้องเป็็ นจริิง ครบถ้้วน ทัันเวลา เป็็ นธรรม ถููกต้้อง และเข้้าใจ
ได้้ เพื่่�อทำำ�ให้้แน่่ ใจว่่าเราปฏิิบััติิ ได้้ตามมาตรฐานเหล่่านี้้ �อย่่างสม่ำำ��เสมอ เฉพาะพนัั กงาน
ที่่� ได้้รับั อนุุ ญาตเท่่านั้้�นที่่�อาจให้้ข้้อมููลรายงานทางการเงิินต่่อบุุคคลภายนอกได้้
เราต้้องนำำ �ส่่งเพื่่�อเปิิ ดเผยข้้อมููลภาษีี ตามกฎหมายภาษีี ที่�บั่ ังคัับใช้้ ในขอบเขตอำำ�นาจตาม
กฎหมายที่่�บริิษััทดำ�ำ เนิิ นกิิจการอยู่่� และข้้อมููลเหล่่านั้้�นต้้องถููกต้้องและครบถ้้วน เราจะ
ไม่่ส่่งเสริิมให้้มีีการประกอบกิิจกรรมใดก็็ตามโดยบุุคคลที่่�ตั้้ง� ใจจะละเมิิดกฎหมายภาษีี ที่่�
บัังคัับใช้้ ซึ่่�งรวมถึึงการหลบเลี่่ย� งการชำำ�ระภาษีี หรืือปกปิิ ดข้้อมููลจากหน่่ วยงานเรีียกเก็็บ
ภาษีี ของรััฐ นอกจากนี้้ � เฉพาะพนัั กงานและตััวแทนที่่� ได้้รับั อนุุ ญาตเท่่านั้้�นที่่�สามารถให้้
ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับภาษีี ของ AIG แก่่บุุคคลภายนอก

บัันทึึกทางธุุรกิิจที่่�ถููกต้้อง
ต้้องจััดเตรีียมบัันทึึกทางธุุรกิิจอย่่างซื่่�อตรงและถููกต้้องเสมอ ต้้องไม่่มีีการปลอมแปลง
หรืือแก้้ ไขข้้อมููลในบัันทึึกทางธุุรกิิจ เราต้้องไม่่ทุุจริติ หรืือหลอกลวงในการเก็็บบัันทึึก
ของ AIG หรืือพยายามทำำ�ให้้ฝ่่ายบริิหาร ผู้้�ตรวจสอบ ผู้้�ออกกฎระเบีียบ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นของ
AIG เข้้าใจผิิด บัันทึึกทางธุุรกิิจประกอบด้้วยข้้อมููลที่่�จััดเก็็บในสื่่�อรููปแบบต่่าง ๆ ได้้แก่่
สำำ�เนาเอกสาร บัันทึึกทางอิิเล็็กทรอนิิ กส์์ อีีเมล ข้้อความโต้้ตอบ วิิดีี โอ และสื่่�อเก็็บข้้อมููล
อิิเล็็กทรอนิิ กส์์

การบริิหารจััดการบัันทึึกข้้อมููล
เราต้้องปฏิิบััติติ ามนโยบายการบริิหารจััดการบัันทึึกข้้อมููลและข้้อมููลที่่� ใช้้ทั่่�วโลก
ของ AIG รวมถึึงนโยบาย มาตรฐาน แนวทางและขั้้�นตอนการจััดการข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด เอกสารเหล่่านี้้ �ควบคุุมการเก็็บรัักษาและการจััดการข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�
ถููกสร้้าง ได้้รับั หรืือรัักษาไว้้ โดย AIG ในสื่่�อรููปแบบต่่าง ๆ รวมถึึงแต่่ ไม่่จำำ�กััดเพีียงสำำ�เนา
เอกสาร บัันทึึกทางอิิเล็็กทรอนิิ กส์์ อีีเมล ระบบส่่งข้้อความทัันทีี วิิดีี โอ และสื่่�อเก็็บข้้อมููล
อิิเล็็กทรอนิิ กส์์
เราต้้องเก็็บรัักษาข้้อมููลที่่�เป็็ นประโยชน์์ ต่อ่ การดำำ�เนิิ นงานและการบริิหารงานของ AIG
และ/หรืือข้้อมููลที่่�อยู่่�ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดด้้านการเก็็บรัักษาข้้อมููลตามกฎหมาย กฎระเบีียบ
หรืือทางธุุรกิิจ (“บัันทึึกของบริิษััท”) เป็็ นระยะเวลาดัังที่่�ระบุุไว้้ ในตารางกำำ�หนดการเก็็บ
รัักษาเอกสารที่่�เหมาะสม (“ตารางกำำ�หนดการเก็็บรัักษาเอกสาร”) อย่่างไรก็็ดีี บัันทึึก
� ชั่่�วคราว และบัันทึึกของ
ซึ่่�งไม่่ ใช่่ของบริิษััท รวมถึึง ข้้อมููลซ้ำำ�ซ้
� ้อน ร่่าง ข้้อมููลที่่�ทำำ�ขึ้้น
�
�
บริิษััทที่่พ้้นระยะเวลาการเก็็บรัักษาตามที่่ ได้้ระบุุไว้้ ในตารางกำำ�หนดการเก็็บรัักษา
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เอกสารก็็ควรนำำ �มาทำำ�ลายทิ้้�งหากไม่่ ใช่่ข้้อมููลที่่�อยู่่� ในประกาศเรื่่อ� งการเก็็บรัักษาเอกสาร
“ประกาศเรื่่อ� งการเก็็บรัักษาเอกสาร” (บางครั้้�งเรีียกว่่าการเก็็บรัักษาเนื้้ �อหาเพื่่�อใช้้ ใน
ทางกฎหมาย) คืือคำำ�สั่่�งไปยัังพนัั กงานเพื่่�อให้้เก็็บรัักษาเอกสารหรืือข้้อมููลไม่่ว่า่ จะอยู่่� ใน
รููปกระดาษหรืืออิิเล็็กทรอนิิ กส์์และไม่่ว่า่ จะเก็็บหรืือรัักษาไว้้ ในที่่� ใด ซึ่่�งมีีความเกี่่�ยวข้้อง
กัับการไต่่สวนของรััฐ การสอบสวน การฟ้้ องร้้องคดีี หมายศาลหรืือการดำำ�เนิิ นการทาง
กฎหมายอื่่�น ๆ
เมื่่�อท่่านได้้รับั ประกาศเรื่่อ� งการเก็็บรัักษาเอกสาร ท่่านต้้องดำำ�เนิิ นเป็็ นขั้้�นตอนเพื่่�อเก็็บ
รัักษาเอกสารในทัันทีี และต้้องไม่่ลบ ทำำ�ลาย หรืือแก้้ ไขข้้อมููลในลัักษณะใด ๆ เป็็ นอย่่าง
อื่่�น เอกสารและข้้อมููลใด ๆ ที่่�จััดอยู่่� ในประเภทใดประเภทหนึ่่� งที่่�ระบุุไว้้ ในประกาศ
เรื่่อ� งการเก็็บรัักษาเอกสารนั้้�นจนกว่่าที่่�ท่่านจะได้้รับั หนัั งสืือแจ้้งเป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษรว่่า
ประกาศเรื่่อ� งการเก็็บรัักษาเอกสารฉบัับดัังกล่่าวนั้้�นไม่่มีีผลบัังคัับใช้้อีีกต่่อไป ไม่่ว่า่ ระยะ
เวลาที่่� ได้้ระบุุไว้้ตามตารางกำำ�หนดการเก็็บรัักษาเอกสารจะได้้หมดอายุุลงแล้้วหรืือไม่่
ก็็ตาม คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับประกาศเรื่่อ� งการเก็็บรัักษาเอกสารควรส่่งตรงไปที่่�บุุคลากรผู้้�ที่�อ่ อก
ประกาศเรื่่อ� งการเก็็บรัักษาเอกสารดัังกล่่าว
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การปกป้้องทรััพยากรของ AIG

ิ ทางปัญญา
ทรัพย์
ั ์สิน

การปกป้้องบุุคลากรและทรััพย์์สิินเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับ AIG บทบาทของการรัักษาความ
�
ปลอดภััยระดัับสากลภายในบริิษััทถููกตั้้�งขึ้้นบนหลัักการที่่�ออกแบบมาเพื่่�อสนัั บสนุุ นการ
ปกป้้องและให้้ความปลอดภััยแก่่บุุคลากร ลููกค้้าและทรััพย์์สิินของ AIG

ทรััพย์์สิินทางปัญญาของ AIG อาจรวมถึึงแต่่ ไม่่จำำ�กััดเฉพาะ ผลงานสร้้างสรรค์์
กระบวนการหรืือผลงานคิิดค้้น ซึ่่�งตามปกติิแล้้วมัักจะมีีมููลค่่าทางการค้้า ทรััพย์์สิินทาง
ปัญญาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ AIG มีีอยู่่�ด้้วยกัันห้้าประเภท ได้้แก่่ เครื่่อ� งหมายการค้้า
และเครื่่อ� งหมายการบริิการ ลิิขสิิทธิ์์� ชื่่�อโดเมน สิิทธิิบััตรและความลัับทางการค้้า
เราแต่่ละคนต้้องปกป้้องทรััพย์์สิินทางปัญญาที่่�เป็็ นของ AIG และหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจของ
บริิษััท และต้้องเคารพต่่อทรััพย์์สิินทางปัญญาของบุุคคลภายนอก

ิ ที่่�จัับต้้องได้้
ทรัพย์
ั ์สิน
� ฐาน
ต้้องปกป้้องทรััพย์์สิินของ AIG รวมถึึงอสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์ ข้้อมููล โครงสร้้างพื้้น
อุุปกรณ์์ และสิ่่�งของไม่่ ให้้ถููกนำำ �ไปใช้้ ในทางที่่�ผิิด ก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย การโจรกรรม
หรืือการใช้้งานที่่� ไม่่เหมาะสมอื่่�น ๆ

ภายใต้้กฎหมายของท้้องถิ่่�น พนัั กงานอาจต้้องโอนมอบสิิทธิ์์� ในสิ่่�งประดิิษฐ์์คิดิ ค้้นใด ๆ
� ใน AIG หรืือด้้วยข้้อมููลกรรมสิิทธิ์์�ของ
(ไม่่ว่า่ จะมีีสิิทธิิบััตรหรืือไม่่ก็็ตาม) ที่่�พััฒนาขึ้้น
AIG ให้้แก่่ AIG

ความปลอดภััยส่่วนบุุคคล
การรัักษาความปลอดภััยระดัับสากลกำำ�หนดการควบคุุมการเข้้าถึึงฮาร์์ดแวร์์และ
ซอฟต์์แวร์์ มาตรฐานขั้้�นต่ำำ�� และการฝึึ กอบรมพนัั กงาน ฝ่่ ายการรัักษาความปลอดภััย
ระดัับสากลทำำ�หน้้ าที่่�ระบุุและลดความเสี่่�ยงให้้แก่่พนัั กงานและทรััพย์์สิินของ AIG ผ่่าน
การอบรม เทคโนโลยีีและความเชี่่�ยวชาญของทีีมงานของบริิษััท ประกอบกัับทีีมรักั ษา
ความปลอดภััยที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญที่่�หลากหลายในภููมิิภาคต่่าง ๆ ทั่่�วโลกซึ่่�งมีีความรู้้�ทาง
กฎหมาย การทหารและการรัักษาความปลอดภััยในภาคเอกชน
ศููนย์์การปฏิิบััติกิ ารด้้านการรัักษาความปลอดภััยระดัับสากล (GSOC) จะมีีการเก็็บ
รวบรวมและวิิเคราะห์์ข้้อมููล ในขณะเดีียวกัันก็็รับั ตอบปัญหาทางด้้านการรัักษาความ
ปลอดภััยตลอด 24/7
พนัั กงานควรระมััดระวัังในเรื่่อ� งความปลอดภััยและกรณีี ที่่�มีีเหตุุอัันควรสงสััย ควร
ทำำ�การรายงานให้้ฝ่่ายรัักษาความปลอดภััยสากลได้้รับั ทราบทัันทีี สิ่่�งสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งก็็คือื
การข่่มขู่่�คุกุ คามใด ๆ ที่่�กระทำำ�ต่อ่ พนัั กงาน และข้้อสงสััยในการใช้้ความรุุนแรงใน
สถานที่่�ทำำ�งานต้้องรายงานอย่่างรวดเร็็วทัันต่่อเหตุุการณ์์ ในกรณีี ฉุุกเฉิิ นกรุุณาโทร
� ที่่�ของท่่านเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็ น
ติิดต่่อหมายเลขฉุุ กเฉิิ นในพื้้น
ความปลอดภััยในการเดิินทาง
การรัักษาความปลอดภััยระดัับสากลสนัั บสนุุ นให้้มีีมาตรการลดความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับพนัั กงานที่่�ต้อ้ งเดิินทางเพื่่�อการปฏิิบััติห
ิ น้้ าที่่�ของบริิษััท พนัั กงานต้้องปฏิิบััติิ
�
ตามนโยบายด้้านการจััดการค่่าใช้้จ่่ายที่่ ใช้้ทั่่�วโลกของ AIG และจองการเดิินทาง
กัับช่่องทางการจองทางออนไลน์์ หรืือบริิษััทจััดการการเดิินทางที่่� AIG เห็็นชอบ ซึ่่�งนี่่�
เป็็ นการช่่วยให้้ GSOC สามารถทราบถึึงแผนการเดิินทางของพนัั กงาน ดัังนั้้�นจึึงจะ
สามารถให้้การตอบสนองเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือเมื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิ นได้้อย่่างคล่่องตััว
หากมีีคำ�ถ
ำ ามโดยตรงให้้ติดิ ต่่อที่่� +1 212-458-2020 หรืือ gsoc@aig.com หรืือ
ผู้้�จััดการฝ่่ ายรัักษาความปลอดภััยประจำำ�ภููมิิภาคของท่่านเพื่่�อขอความช่่วยเหลืือ
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การทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามพัันธสััญญาที่่� ให้้ ไว้้
ทรััพย์์สิินทางปัญญา
•

ห้้ามใช้้ทรัพ
ั ย์์สิินทางปัญญาของ AIG ไปในทางที่่� ไม่่เหมาะสม

•

ห้้ามเปิิ ดเผยข้้อมููลทรััพย์์สิินทางปัญญาซึ่่�งไม่่ ใช่่ข้้อมููลสาธารณะโดยไม่่
ได้้รับั อนุุ ญาต

•

ปกป้้องทรััพย์์สิินทางปัญญาของ AIG โดยได้้รับั หรืือช่่วยให้้ผู้้�อื่่�นได้้รับั
สิิทธิิบััตร เครื่่อ� งหมายการค้้า เครื่่อ� งหมายบริิการ หรืือลิิขสิิทธิ์์�ตามความ
เหมาะสม

•

ห้้ามใช้้ทรัพ
ั ย์์สิินทางปัญญาของผู้้�ว่่าจ้้างคนก่่อนโดยไม่่ ได้้รับั อนุุ ญาต

•

ห้้ามใช้้หรืือคััดลอกซอฟต์์แวร์์หรืือเอกสาร ยกเว้้นที่่�ระบุุไว้้ ในข้้อตกลง
การอนุุ ญาตใช้้งาน AIG เคารพต่่อข้้อจำำ�กััดเกี่่�ยวกัับซอฟต์์แวร์์ที่่�กำำ�หนด
� โดยผู้้�พััฒนาหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ าย
ขึ้้น

พัันธสััญญาที่่�มีีต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นของเรา

ข้้อมููลกรรมสิิทธิ์์�/ความลัับทางการค้้า/ข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับ

เงิินทุุน

หลัังจากท่่านสิ้้�นสภาพการเป็็ นพนัั กงานของบริิษััท ท่่านไม่่อาจใช้้หรืือเปิิ ดเผยข้้อมููล

กองทุุนของ AIG นั้้�นมีี ไว้้เพื่่�อใช้้อย่่างมีีความรัับผิิดชอบในธุุรกิิจของ AIG เพีียงอย่่าง

กรรมสิิทธิ์์� ความลัับทางการค้้า หรืือข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับใด ๆ ที่่�ท่่านเคยเข้้าถึึงหรืือได้้

เดีียวเท่่านั้้�น ห้้ามใช้้บััตรเครดิิตของบริิษััทที่่�ออกให้้พนัั กงานสำำ�หรัับชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายทาง

รัับมาโดยสืืบเนื่่� องด้้วยผลแห่่งการจ้้างงานของบริิษััท ข้้อมููลดัังว่่านี้้ � ให้้รวมไปถึึงแต่่ ไม่่

ธุุรกิิจในการชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายส่่วนตััว เราทุุกคนต้้องรัับผิิดชอบในการป้้องกัันการใช้้เงิินทุุน

จำำ�กััดเฉพาะแผนทางธุุรกิิจ ข้้อมููลลููกค้้า ข้้อมููลผู้้�ขาย ข้้อมููลการตั้้�งราคา ข้้อมููลด้้านการ

ของ AIG ที่่�ผิิดวััตถุุประสงค์์หรืือถููกขโมย และต้้องมั่่�นใจว่่า AIG จะได้้รับั ผลตอบแทนที่่�

แข่่งขััน และข้้อมููลพนัั กงาน

เหมาะสมเมื่่�อใช้้จ่่ายเงิินทุุนของ AIG การเบิิกค่่าใช้้จ่่ายทางธุุรกิิจต้อ้ งเป็็ นค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิด

ตััวอย่่างเช่่น ท่่านไม่่สามารถส่่งต่่อข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับไปยัังอีีเมล์์ส่่วนตััวของท่่าน

� จริิง สมเหตุุสมผล และได้้รับั อนุุ มััติแิ ล้้วเท่่านั้้�น
ขึ้้น

อีีเมลที่่� ไม่่ ใช่่อีีเมลที่่�ของ AIG คอมพิิวเตอร์์หรืืออุุปกรณ์์ อื่่�น ๆ เมื่่�อคิิดว่่าจะสิ้้�นสภาพ
พนัั กงานของ AIG ท่่านต้้องคืืนข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับใด ๆ แก่่บริิษััทก่่อนวัันสิ้้�นสุุด

ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

การจ้้างงานของท่่าน ข้้อกำำ�หนดนี้้ �เป็็ นข้้อกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมและไม่่ ได้้แทนที่่�ภาระผููกพััน

ระบบสารสนเทศของ AlG ("ระบบไอทีี") รวมถึึงแต่่ ไม่่จำำ�กััดเพีียง โทรศััพท์์ อีีเมล

ในการรัักษาความลัับใด ๆ ที่่�ท่่านอาจมีีตามข้้อตกลงการไม่่เปิิ ดเผยข้้อมููลรายบุุคคลที่่�

ข้้อความโต้้ตอบแบบทัันทีี และข้้อความอิิเล็็กทรอนิิ กส์์ ระบบข้้อมููลและเทคโนโลยีี ซึ่่�ง

เกี่่�ยวกัับข้้อตกลงใดก็็ตามที่่�ท่่านได้้ทำำ�ร่วมกั
่ ับ AIG

รวมถึึงอิินเทอร์์เน็็ ต ฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ ไอทีี และทรััพยากรอื่่�น ๆ ของบริิษััท และ

ภาระผููกพัันที่่�จะต้้องเก็็บรัักษาความลัับของท่่านไม่่ขััดขวางท่่านให้้แจ้้งการละเมิิดหลััก

โทรทััศน์์วงจรปิิ ดและระบบการเข้้าถึึงอาคาร เราทุุกคนต้้องรัับผิิดชอบในการป้้องกััน

จรรยาบรรณนี้้ � การฝ่่ าฝืื นกฎหมายหรืือกฎระเบีียบต่่อ AIG หรืือต่่อหน่่ วยงานของรััฐ

ระบบเหล่่านี้้ �และข้้อมููลที่่�จััดเก็็บไว้้ ในระบบดัังกล่่าวไม่่ ให้้มีีการเข้้าถึึงอย่่างไม่่เหมาะสม

�
(โดยไม่่แจ้้งต่่อ AIG) ไม่่ว่า่ การละเมิิดนั้้�นจะเกิิดจริิงหรืือต้้องสงสััยว่่าอาจจะเกิิดขึ้้น

ไม่่ ให้้เสีียหาย สููญหาย หรืือการถููกขโมย

ไม่่ว่า่ เหตุุจะเกิิดระหว่่างที่่�ท่่านยัังคงทำำ�งานกัับ AIG หรืือหลัังจากนั้้�น ท่่านไม่่ ได้้ถููก

นอกจากนี้้ � ระบบไอทีีของ AIG ถืือเป็็ นทรััพย์์สิินของ AIG และมีีเจตนาให้้ ใช้้เพื่่�อ

กีีดกัันไม่่ ให้้ยื่่�นเรีียกร้้อง สื่่�อสารกัับ ให้้ข้้อมููลแก่่ หรืือเข้้าร่่วมในการสอบสวนหรืือยื่่�น

วััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจ เว้้นแต่่ถููกห้้ามตามนโยบายของ AIG หรืือกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้

ดำำ�เนิิ นคดีีต่อ่ หน่่ วยงานของรััฐ

หรืือข้้อตกลงด้้านแรงงาน การใช้้ระบบไอทีีของ AIG เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ส่่วนตััวในบาง
โอกาสตามความเหมาะสมอาจทำำ�ได้้ เฉพาะในกรณีี ที่�ก่ ารใช้้งานดัังกล่่าวไม่่รบกวนการ
ปฏิิบััติงิ านของท่่าน ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการทำำ�งานของระบบไอทีีที่�มี่ ีการใช้้งานอยู่่�นั้้�น

สััญญาณเตืือน

หรืือไม่่ละเมิิดนโยบาย แนวปฏิิบััติแิ ละมาตรฐานอื่่�น ๆ ของ AIG หรืือกฎหมายที่่�บัังคัับ

หลีีกเลี่่�ยงไม่่กระทำำ�ดังั ต่่อไปนี้้ �เพื่่�อปกป้้องข้้อมููลที่่�มีีความ
อ่่อนไหวของเรา

ใช้้ อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อท่่านใช้้ระบบไอทีีของ AIG ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายที่่�

•

•

•

•
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การหารืือถึึงข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับด้้วยเสีียงดัังหรืืออย่่างเปิิ ดเผยที่่�ผู้้�อื่่�น

บัังคัับใช้้ ท่่านไม่่ควรมีีความคาดหวัังในเรื่่อ� งความเป็็ นส่่วนตััว เนื่่� องจากระบบดัังกล่่าว
อาจถููกตรวจสอบหรืือติิดตามจาก AIG ตามวััตถุุประสงค์์ที่�ช่ อบด้้วยกฎหมายซึ่่�งระบุุไว้้
ในหมวดความเป็็ นส่่วนตััวของพนัั กงานในหลัักจรรยาบรรณนี้้ � และระบุุไว้้ ในประกาศ

อาจได้้ยิิน

เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบของ AIG ที่่� ใช้้ทั่่�วโลก ประกาศเกี่่�ยวกัับการเข้้าสู่่�ระบบไอทีีของ

การพููดคุุยถึึงกรรมสิิทธิ์์� ในข้้อมููลของ AIG กัับบุุคคลภายนอกโดยไม่่ ได้้

AIG และประกาศเกี่่�ยวกัับสิิทธิ์์�ส่่วนบุุคคลของพนัั กงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รัับอนุุ ญาต และไม่่มีีข้้อตกลงว่่าจะไม่่เปิิ ดเผยข้้อมููลดัังกล่่าว

ห้้ามใช้้ข้้อความและการสื่่�อสารอื่่�นใดที่่�ส่่งหรืือรัับโดยใช้้ระบบไอทีีของ AIG เพื่่�อสร้้าง

การพููดคุุยถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรรมสิิทธิ์์�ของ AIG กัับลููกค้้าหรืือ

จััดเก็็บ หรืือส่่งข้้อมููลที่่�เป็็ นการข่่มขู่่� มุ่่�งร้้าย ผิิดกฎหมาย การแสดงออกเกี่่�ยวกัับเรื่่อ� งทาง

ซััพพลายเออร์์ โดยไม่่ ได้้รับั การอนุุ ญาตและไม่่ทราบว่่าความสััมพัันธ์์ดังั

เพศ การเลืือกปฏิิบััติิ คุุกคาม หยาบคาย หมิ่่�นประมาท หรืือการวิิจารณ์์ ไปในทางที่่� ไม่่

กล่่าวเป็็ นข้้อมููลลัับหรืือไม่่

ดีี ห้้ามใช้้ระบบเหล่่านี้้ �เพื่่�อเข้้าใช้้เว็็บไซต์์ทางอิินเทอร์์เน็็ ตหรืือบริิการทางออนไลน์์ อื่่�นใด

การกำำ�จััดร่่างและบัันทึึกที่่�เป็็ นความลัับอย่่างไม่่เหมาะสม

หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ AIG

โดยเจตนาที่่�มีีเนื้้ �อหาที่่�คล้้ายคลึึงกััน

พัันธสััญญาที่่�มีีต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นของเรา

คำำ�ถามและคำำ�ตอบ
คำำ�ถาม: ฉั
 ั นคิิดว่่าพบข้้อผิิดพลาดในเอกสารสรุุปข้้อมููลทางการ
เงิินที่่�จะต้้องนำำ �ส่ง่ รวมอยู่่� ในการเปิิ ดเผยข้้อมููลต่่อ
สาธารณะ ฉัั นควรแจ้้งข้้อกัังวลของฉัั นอย่่างไร
ำ ัญอย่่างยิ่่�งที่่�ท่่านควรแจ้้งปัญหาดัังกล่่าวต่่อบุุคคล
คาตอบ: เป็็ นเรื่่อ� งที่่�สำ�คั
ที่่�มีีอำำ�นาจในการแก้้ ไขปัญหาดัังกล่่าว ข้้อผิิดพลาดดัังกล่่าวอาจ
เป็็ นเรื่่อ� งร้้ายแรง ท่่านมีีความรัับผิิดชอบที่่�จะแจ้้งข้้อกัังวลของ
ท่่านให้้กัับบุุคคลที่่�เหมาะสมทัันทีี หากไม่่แน่่ ใจ กรุุณาติิดต่่อผู้้�
จััดการของท่่าน เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎ
ระเบีียบของบริิษััทที่่�รับ
ั ผิิดชอบหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน สายช่่วย
เหลืือการกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััทที่่� +1 877-244-2210
หรืือส่่งอีีเมลหาสายด่่วนฝ่่ ายบััญชีีที่่�

 ั นได้้เข้้าประชุุมร่วมกั
่ ับผู้้�จััดการ AIG อีีกหลายท่่าน
คำำ�ถาม: ฉั
ในห้้องประชุุมของโรงแรมแห่่งหนึ่่� ง ในช่่วงรัับประทาน
อาหารกลางวััน ทุุกคนทิ้้�งแล็็ปท็็อปไว้้ ในห้้องที่่� ไม่่ ได้้
ปิิ ดล็็อก ฉัั นรู้้�สึึกไม่่สบายใจแต่่ก็็ทำำ�เช่่นเดีียวกััน ฉัั น
ควรทำำ�อย่่างอื่่�นหรืือไม่่



คาตอบ: ใช่่ ท่่านควรจััดการเป็็ นอย่่างอื่่�น แล็็ปท็็อปและข้้อมููลในเครื่่อ� งถืือ

accountinghotline@aig.com

ิ ของ AIG และบ่่อยครั้้�งมีีข้้อมููลบริิษััทของ AIG ที่่�
เป็็ นทรััพย์์สิน
เป็็ นความลัับหรืือข้้อมููลที่่�ต้้องเก็็บเป็็ นความลัับรวมอยู่่�ด้้วย ท่่าน
ต้้องรัับผิิดชอบเพื่่�อทำำ�ให้้แน่่ ใจว่่าอุุปกรณ์์ และข้้อมููลดัังกล่่าวได้้
รัับการป้้องกัันเพื่่�อไม่่ ให้้การสููญหาย การโจรกรรม หรืือการเปิิ ด
เผยข้้อมููลโดยไม่่ ได้้ตั้้ง� ใจ ท่่านและเพื่่�อนร่่วมงานของท่่านควร
เก็็บรัักษาอุุปกรณ์์ / ปิิ ดล็็อกห้้องอย่่างปลอดภััย หรืือเลืือกให้้ ใคร
บางคนอยู่่�ดููแล อุุปกรณ์์ ดัังกล่่าว

คำำ�ถาม: ผู้
 ้�จััดการของฉัั นขอให้้ฉัันเตรีียมใบสั่่�งซื้้อ� งานบริิการที่่�
มีีมููลค่่า 30,000 ดอลลาร์์สหรััฐฯ เธอมีีอำำ�นาจอนุุ มััติิ
ค่่าใช้้จ่่ายเพีียง 25,000 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ฉัั นจะแบ่่ง
ใบสั่่�งซื้้อ� ออกเป็็ นสองใบเพื่่�อให้้เธอไม่่ต้้องเสนอขอ
อนุุ มััติิจากผู้้�บริิหารระดัับสููงหรืือไม่่

 ั นเพิ่่�งทราบว่่าพนัั กงานของผู้้�ขายได้้รับ
ั อนุุ ญาตให้้เข้้า
คำำ�ถาม: ฉั
ใช้้เครืือข่่ายของเราได้้ ในวงกว้้าง ฉัั นไม่่คิิดว่่าพวกเขา
จำำ�เป็็ นต้้องได้้รับั การเข้้าถึึงชนิิ ดนี้้ � เพื่่�อทำำ�งานของพวก
เขา การกระทำำ�เช่่นนี้้ � จะเป็็ นการทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่ย� ง
ต่่อข้้อมููลของ AIG หรืือไม่่ ฉัั นควรทำำ�อย่่างไร
คาตอบ: ไม่่ ได้้ ท่่านทำำ�เช่่นนั้้� นไม่่ ได้้ การขออนุุ มััติิที่่� ไม่่ถููกต้้องถืือเป็็ นการ



ละเมิิดนโยบายของ AIG ที่่�กำำ�หนดให้้แน่่ ใจว่่ามีีการรัักษา
และการดำำ�เนิิ นการควบคุุมบััญชีีภายในที่่�เหมาะสมได้้อย่่างมีี
� กัับผู้้�
ประสิิทธิิภาพ หากท่่านรู้้�สึึกอึึดอััดที่่�จะแจ้้งเรื่่อ� งที่่�เกิิดขึ้้น
จััดการของท่่าน โปรดแจ้้ง เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการ
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของบริิษััทสำ�ำ หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน
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คาตอบ: ท่่านอาจพููดถููกต้้อง แต่่ท่่านอาจไม่่มีีข้้อมููลทั้้ง� หมด ก่่อนอื่่�นท่่าน
ควรปรึึกษาสถานการณ์์ นี้้ � กัับผู้้�จััดการของท่่าน หากจำำ�เป็็ นต้้อง
ดำำ�เนิิ นการใด ๆ เพิ่่�มเติิม ท่่านและผู้้�จััดการของท่่านควรติิดต่่อ
เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของบริิษััท
สำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน

 ันธสััญญาของเราใน
พั
การเป็็ นองค์์กรที่่�ดีี
เ รา AIG จะทำำ�งานเพื่่�อปรัับปรุุงชุุมชนที่่�เราที่่�ทำำ�งาน อาศััย และให้้บริิการ
� ผ่่านทางสิินค้้า บริิการ และการประกอบธุุรกิิจที่่�มีี
ลููกค้้าของเราให้้ดีียิ่่�งขึ้้น
ความรัับผิิดชอบ AIG จะปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่าง ๆ เกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจทั้้�งหลายของเรา
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พัันธสััญญาของเราในการเป็็ นองค์์กรที่่�ดีี

การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ความมุ่่�งมั่่�นของ AIG ต่่อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนช่่วยให้้ชุุมชนของเราได้้รับั การปกป้้องใน
อนาคต โดยการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับปัจจััยด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และผลัักดัันความ
�
ก้้าวหน้้ าทางเศรษฐกิิจไปพร้้อมกััน AIG ได้้พััฒนาวาระการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�สร้้างขึ้้น
�
บนหลัักการสี่่ประการ ได้้แก่่ ความสามารถในการปรัับตััวของชุุมชน ความมั่่�นคงทางการ
เงิิน การดำำ�เนิิ นธุุรกิิจบนหลัักการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และการลงทุุนบนหลัักการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน แนวทางของเราสนัั บสนุุ นกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของเราและตอบสนองความ
คาดหวัังจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ของเราซึ่่�งมีีอยู่่�มากมาย รวมถึึงนัั กลงทุุน
หน่่ วยงานกำำ�กัับดููแล ลููกค้้า และพนัั กงาน
� ของ AIG และมีีส่่วน
พนัั กงานสามารถสนัั บสนุุ นวาระการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�กว้้างขึ้้น
� ในระดัับรากหญ้้า ผ่่านเครืือข่่ายการ
ร่่วมกัับโครงการริิเริ่่ม� ในระดัับท้้องถิ่่�นที่่�มากขึ้้น
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของพนัั กงานของ AIG เครืือข่่ายได้้จััดให้้มีีฟอรั่่มข่
� ่าวสำำ�หรัับพนัั กงาน
เพื่่�อสามารถรัับทราบข้้อมููลล่่าสุุดเกี่่�ยวกัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนระดัับสากลและความ
พยายามเกี่่�ยวกัับสภาพอากาศที่่�จะสามารถเชื่่�อมโยงความคิิดเห็็นกัับเพื่่�อนร่่วมงานที่่�มีี
ความคิิดเหมืือนกัันจากทั่่�วโลก
ในฐานะบริิษััทประกัันภััยระดัับโลก AIG จึึงอยู่่� ในสถานะที่่�ดีที่
ี �จ่ ะใช้้ประโยชน์์ จาก
ความแข็็งแกร่่งและความเชี่่�ยวชาญด้้านความเสี่่�ยง เพื่่�อช่่วยบรรเทาการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก และช่่วยเหลืือลููกค้้าและชุุมชนของเราในการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�เศรษฐกิิจ
แบบคาร์์บอนต่ำำ�� AIG ใช้้ความเชี่่�ยวชาญด้้านความเสี่่�ยงในการรัับประกัันภััยและลงทุุน
ในบริิษััทในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ตามการประเมิินความเสี่่�ยงตามปกติิและปฏิิบััติติ าม
กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ ในเขตอำำ�นาจศาลทุุกแห่่งที่่�เราดำำ�เนิิ น
กิิจการ
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิิ นการเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ
AIG โปรดไปที่่� เว็็บไซต์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ AIG

ความเป็็ นพลเมืืองโลกที่่�ดีี
AIG ทุ่่�มเทต่่อการตอบแทนกลัับคืืนให้้แก่่ชุุมชนที่่�เราให้้บริิการผ่่านทางโปรแกรม
และการเป็็ นพัันธมิิตร ซึ่่�งใช้้ประโยชน์์ จากทัักษะ ประสบการณ์์ ความรู้้� และความ
กระตืือรืือร้้นของพนัั กงานของเรา
ด้้วยโครงการ Volunteer Time Off Program ของ AIG พนัั กงาน AIG จะ
สามารถเลืือกลางานได้้สููงสุุด 24 ชั่่�วโมงต่่อปีี ปฏิิทิิน เพื่่�อเข้้าร่่วมเป็็ นอาสาสมััครใน
องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร/การกุุศล รวมถึึงสถานศึึกษา AIG ยัังมีีความภาคภููมิิ ใจอย่่าง
ยิ่่�งที่่� ได้้สนัั บสนุุ นโครงการปันน้ำำ ��ใจของพนัั กงานผ่่านโครงการ Matching Grants
Program AIG จะจัับคู่่�การบริิจาคของพนัั กงานในอััตรา 2:1 ด้้วยเงิินสมทบมููลค่่า
สููงสุุด $10,000 ต่่อปีี ปฏิิทิิน ซึ่่�งพนัั กงานและ/หรืือคู่่�สมรส/คู่่�ครองของพนัั กงานที่่� ได้้
รัับสิิทธิ์์�ต้อ้ งการมอบให้้แก่่องค์์กรที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม
กองทุุน AIG Compassionate Colleagues Fund ช่่วยให้้พนัั กงานสามารถ
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บริิจาคเงิินเพื่่�อช่่วยเหลืือเพื่่�อนร่่วมงานของ AIG ที่่�ปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนดของการได้้รับั
สิิทธิ์์� เอาชนะความยากลำำ�บากทางการเงิินอย่่างรุุนแรง รวมถึึงภััยพิิบััติต่ิ า่ ง ๆ
AIG ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเป็็ นพัันธมิิตรในท้้องถิ่่�นและการลงทุุนของชุุมชนอย่่างจริิงจััง
และความร่่วมมืือโดยไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรของเราสะท้้อนถึึงความหลากหลายของบุุคลากร
ของเรา AIG ช่่วยให้้พัันธมิิตรที่่� ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรทั่่�วโลกได้้เดิินหน้้ าสานต่่อภารกิิจของ
พวกเขา ในขณะเดีียวกัันก็็ยัังช่่วยในการเชื่่�อมโยงเพื่่�อนร่่วมงานกัับองค์์กรการกุุศล ใน
เวลานี้้ � AIG ไม่่ยอมรัับข้้อเสนอขอรัับบริิจาคช่่วยเหลืือที่่�บริิษััทไม่่ ได้้แสดงความจำำ�นง
พนัั กงานคนใดก็็ตามที่่�เข้้าร่่วมในโปรแกรมเหล่่านี้้ �หรืือทำำ�การบริิจาคช่่วยเหลืือในนาม
ของ AIG ต้้องรัับผิิดชอบในการรัับรองว่่าตนเข้้าใจและปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนดตามที่่�ระบุุ
ไว้้ ในคู่่�มืือคำำ�แนะนำำ �ของโปรแกรมและสมุุดคู่่�มืือสำำ�หรัับพนัั กงานของ AIG
AIG เห็็นการทำำ�กุุศลของพนัั กงานว่่าเป็็ นเรื่่อ� งส่่วนบุุคคล และจะไม่่มีีแรงกดดัันใด ๆ
ต่่อพนัั กงานในการเป็็ นอาสาสมััคร บริิจาคหรืือใช้้ โปรแกรมทุุนอุุดหนุุ นสมทบบางส่่วน
หากมีีคำ�ถ
ำ ามใด ๆ เกี่่�ยวกัับโปรแกรมเหล่่านี้้ � โปรดติิดต่่อโดยตรงที่่� ฝ่่ ายการเป็็ นพลเมืือง
ที่่�ดีขี องบริิษััท AIG ระดัับสากล (AIG Global Corporate Citizenship)
นโยบาย แนวทางปฏิิบััติิ และระเบีียบขั้้�นตอนเกี่่�ยวกัับการเป็็ นองค์์กรที่่�ดีรี ะดัับ
สากลบัังคัับใช้้กัับพนัั กงานทุุกคน เพื่่�อให้้แน่่ ใจว่่าเราได้้ยึึดมั่่�นในมาตรฐานที่่�จะสร้้าง
ประโยชน์์ สููงสุุดให้้แก่่แบรนด์์ AIG และได้้มอบโอกาสให้้พนัั กงานได้้ขัับเคลื่่�อนผลกระ
ทบที่่�มีีประโยชน์์ ต่อ่ สัังคม
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิิ นงานของความเป็็ นพลเมืืองที่่�ดีขี อง AIG โปรด
เข้้าไปที่่�เว็็บไซต์์ AIG Corporate Citizenship
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กิิจกรรมทางการเมืือง
เนื่่� องจากกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�ควบคุุมกิิจกรรมทางการเมืือง การวิ่่ง� เต้้น และเงิิน
สนัั บสนุุ นของบริิษััทเป็็ นเรื่่อ� งที่่�มีีความซัับซ้้อน. ฝ่่ ายประสานงานกิิจการภาครััฐของ
AIG (รััฐบาลกลางของสหรััฐฯ กระทรวงของสหรััฐอเมริิกา และระหว่่างประเทศ)
มีีหน้้ าที่่�ควบคุุมเพื่่�อให้้แน่่ ใจว่่ากิิจกรรมใดที่่�สามารถดำำ�เนิิ นการได้้และสอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของ AIG ข้้อจำำ�กััดต่่าง ๆ สำำ�หรัับกิิจกรรมทางการเมืืองแสดงราย
� ละกิิจกรรมทางการเมืือง
ละเอีียดอยู่่� ใน นโยบายของ AIG เรื่่อ� งการล็็อบบี้้แ
•

•

•

ห้้ามมิิ ให้้พนัั กงานติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้ าที่่�ของรััฐที่่� ได้้รับั เลืือกหรืือแต่่งตั้้�ง ในเรื่่อ� งที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมทางการเมืืองหรืือการวิ่่ง� เต้้นในนามของ AIG โดยที่่� ไม่่ ได้้รับั
อนุุ ญาตล่่วงหน้้ าจากฝ่่ ายประสานงานกิิจการภาครััฐ (Government Affairs
Group) หรืือฝ่่ ายกฎหมายตามที่่�ระบุุไว้้ ในนโยบาย
ห้้ามใช้้เงิินทุุนหรืือทรััพย์์สิินอื่่�น ๆ ของ AIG เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของกิิจกรรม
ทางการเมืือง โดยไม่่ ได้้ปรึึกษาเป็็ นการล่่วงหน้้ าก่่อนกัับฝ่่ ายกิิจการของรััฐบาลที่่�
เหมาะสมก่่อน
ตััวแทนที่่� ได้้รับั อนุุ ญาตเท่่านั้้�นจึึงจะสามารถให้้เงิินสนัั บสนุุ นในนาม AIG แก่่ผู้้�
สมััครเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งสำำ�หรัับตำำ�แหน่่ งในสำำ�นัักงานสาธารณะได้้

กิิจกรรมหรืือผลประโยชน์์ ทางการเมืืองส่่วนบุุคคลต้้องไม่่ขััดกัับความรัับผิิดชอบที่่� AIG
หรืือต้้องไม่่สื่่�อไปในทางที่่�แสดงว่่า AIG ให้้การสนัั บสนุุ นในกิิจกรรมหรืือผลประโยชน์์
ดัังกล่่าว ห้้ามมิิ ให้้พนัั กงานใช้้ชื่่�อของ AIG เพื่่�อแสดงถึึงการสนัั บสนุุ น การรัับรอง หรืือ
ใช้้ทรัพ
ั ย์์สิินของบริิษััทเว้้นแต่่กฎหมายจะอนุุ ญาตไว้้ ตลอดจนกิิจกรรมทางการเมืือง
ที่่�ทำำ�ด้ว้ ยความสมััครใจ พนัั กงานของ AIG ที่่�จะกำำ�ลัังพิิจารณาลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งใน
องค์์กรของรััฐ ก่่อนอื่่�นต้้องขออนุุ มััติเิ ป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษรจากประธานเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํา
กัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััททั่่�วโลกของ AIG และไม่่ ใช้้ชื่่�อของ AIG ไปกล่่าวอ้้างนอกเหนืื อ
จากการระบุุว่า่ เป็็ นนายจ้้างเท่่านั้้�น

การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์
ในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจของ AIG มีีหลาย ๆ ครั้้�งที่่�พนัั กงานมัักได้้รับั ทราบข้้อมููลสำำ�คัญ
ั
�
�
�
เกี่่ยวกัับ AIG หรืือบริิษััทอื่่น ๆ ก่่อนให้้มีีการเปิิ ดเผยข้้อมููลต่่อที่่สาธารณะ
การทำำ�ธุุรกรรมในตลาดหลัักทรััพย์์ขณะที่่�มีีการครอบครองเนื้้ �อหาข้้อมููลที่่�ยัังไม่่เปิิ ดเผย
ต่่อที่่�สาธารณะ หรืือ "การแนะนำำ �" ข้้อมููลนี้้ �ต่อ่ ผู้้�อื่่�น เป็็ นการขััดนโยบายของ AIG และ
ฝ่่ าฝืื นกฎหมาย:
ข้้อจำำ�กััดในการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ ทั้้�งหลัักทรััพย์์ของ AIG และของกลุ่่�มบริิษััทอื่่�น ๆ จะ
แสดงรายละเอีียดไว้้ ในนโยบายการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ โดยอาศััยข้้อมููลภายในของ
AIG (ซึ่่�งจะใช้้กัับพนัั กงานทุุกคนและสมาชิิกครอบครััวที่่� ใกล้้ชิิดของท่่าน) โดยทั่่�วไป
แล้้ว:
•

ท่่านต้้องไม่่ซื้้อ� ขาย หรืือทำำ�ธุุรกรรมด้้วยหลัักทรััพย์์ของ AIG ในขณะที่่�มีีการ
ครอบครองข้้อมููลสาระสำำ�คัญ
ั ที่่�ยัังไม่่เปิิ ดเผยต่่อที่่�สาธารณะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ AIG
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•

ท่่านไม่่สามารถซื้้อ� หรืือขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทอื่่�น หากท่่านมีีการครอบครอง
เนื้้ �อหาข้้อมููลที่่�ยัังไม่่เปิิ ดเผยต่่อที่่�สาธารณะเกี่่�ยวกัับบริิษััทดังั กล่่าวที่่� ได้้รับั มาใน
ระหว่่างช่่วงที่่�มีีการจ้้างงานโดย AIG

•

ขณะที่่�ท่่านมีีการครอบครองเนื้้ �อหาข้้อมููลที่่�ยัังไม่่เปิิ ดเผยต่่อที่่�สาธารณะหรืือ
ข้้อมููลอัันเป็็ นความลัับเกี่่�ยวกัับ AIG หรืือเกี่่�ยวกัับบริิษััทอื่่�นใด หากข้้อมููลดัังกล่่าว
ได้้มาในระหว่่างช่่วงที่่�มีีการจ้้างงานโดย AIG ท่่านไม่่สามารถส่่งต่่อ (หรืือ “ตก
รางวััล”) ข้้อมููลดัังกล่่าวให้้กัับบุุคคลอื่่�นหรืือโดยแนะนำำ �บุุคคลอื่่�นให้้ซื้้อ� หรืือขาย
หลัักทรััพย์์ของ AIG หรืือของบริิษััทดังั กล่่าวได้้

ห้้ามไม่่ ให้้พนัั กงานทุุกคนรวมถึึงสมาชิิกครอบครััวใกล้้ชิิดเข้้ามีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมดััง
ต่่อไปนี้้ �:
•

การทำำ�ธุุรกรรมล่่วงหน้้ าเกี่่�ยวกัับหลัักทรััพย์์ของ AIG

•

“ขายเก็็งกำำ�ไรระยะสั้้�น” หลัักทรััพย์์ของ AIG และ

•

ซื้้อ� ขายตราสารอนุุ พัันธ์์ เช่่น สิิทธิ์์� ในการ “ซื้้อ� ” หรืือสิิทธิ์์� ในการ “ขาย” สััญญา
ซื้้อ� ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้ า สััญญาสวอปหรืือคอลลาร์์ ที่่�เชื่่�อมโยงกัับหลััก
ทรััพย์์ของ AIG

มีีข้้อจำำ�กััดเพิ่่�มเติิมกัับพนัั กงานที่่�เป็็ น "เจ้้าหน้้ าที่่�ที่�่ ได้้รับั การแต่่งตั้้�ง" และ "บุุคคลที่่�
มีีสิิทธิิเข้้าถึึง" ตามข้้อกำำ�หนดที่่�ระบุุไว้้ ในนโยบายการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ โดยอาศััย
ข้้อมููลภายใน AIG
ก่่อนการเข้้ามีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ ใด ๆ ให้้ศึึกษานโยบายการซื้้อ�
ขายหลัักทรััพย์์ โดยอาศััยข้้อมููลภายในของ AIG เพื่่�อพิิจารณาว่่าการทำำ�ธุุรกรรมของ
ท่่านได้้รับั อนุุ ญาตภายใต้้นโยบายดัังกล่่าวหรืือไม่่ นอกจากนี้้ � พนัั กงานในกลุ่่�มบริิษััทใน
เครืือของ AIG บางบริิษััทยัังอยู่่�ภายใต้้นโยบายการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบุุคลากรโดย
อาศััยข้้อมููลภายในอื่่�น ๆ รวมถึึงการชี้้แ� จงล่่วงหน้้ าและการรายงานข้้อกำำ�หนดในเรื่่อ� ง
กิิจกรรมการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ส่่วนตััวของตนเอง
หากมีีข้้อสงสััยประการใดเกี่่�ยวกัับนโยบายการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ โดยอาศััยข้้อมููล
ภายในของ AIG หรืือกฎเกณฑ์์และข้้อจำำ�กััดต่่าง ๆ ที่่�อธิิบายไว้้ข้้างต้้น โปรดสอบถาม
โดยตรงไปยััง AIGtradingpreapproval@aig.com

การป้้องกัันการฟอกเงิิน

มาตรการคว่ำำ�� บาตรทางเศรษฐกิิจ กฎหมายต่่อต้้านการคว่ำำ��
บาตร และกฎหมายควบคุุมการส่่งออก

AIG ทุ่่�มเทที่่�จะทำำ�หน้้ าที่่�ป้้องกัันการฟอกเงิินและการสนัั บสนุุ นทางการเงิินแก่่การ
ก่่อการร้้าย ความรัับผิิดชอบโดยทั่่�วไปเหล่่านี้้ �จะรวมถึึงการระบุุตัวต
ั นของลููกค้้า
การติิดตามตรวจสอบกิิจกรรมของลููกค้้า และรายงานกิิจกรรมที่่�น่่าสงสััยหรืือผิิดปกติิ
โดยสอดคล้้องกัับกฎหมายที่่� ใช้้บัังคัับ พนัั กงานจำำ�เป็็ นต้้องปฏิิบััติติ ามนโยบายการ
� โดย AIG และหน่่ วยธุุรกิิจของตน การรายงานกิิจกรรม
ป้้องกัันการฟอกเงิินที่่�กำำ�หนดขึ้้น
ที่่�มีีเหตุุอัันควรสงสััยจะต้้องรายงานภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด ติิดต่่อผู้้�จััดการของท่่าน
หรืือเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่านให้้เร็็วที่่�สุุดเท่่า
ที่่�จะทำำ�ได้้ที่่�ท่่านมีีข้้อกัังวลว่่าอาจมีีกิิจกรรมที่่�มีีความผิิดปกติิหรืือเป็็ นที่่�น่่าสงสััย สำำ�หรัับ
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหััวข้้อนี้้ � โปรดดููนโยบายต่่อต้้านการฟอกเงิินที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ
AIG

เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับโปรแกรมการคว่ำำ�� บาตรทางเศรษฐกิิจ ของสหรััฐฯ และการลงโทษ
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ห้้ามมิิ ให้้พนัั กงานทำำ�ธุุรกิิจร่วมกั
่ ับหรืือเอื้้อ� ประโยชน์์ ให้้แก่่: (1)
บุุคคลหรืือหน่่ วยงานที่่�ถููกกำำ�หนด (เช่่น บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือเชื่่�อมโยงกัับกิิจกรรมบาง
อย่่าง รวมถึึงผู้้�ก่่อการร้้ายข้้ามชาติิ การลัักลอบค้้าอาวุุธหรืือยาเสพติิด) (2) บางประเทศ
ซึ่่�งรััฐบาลที่่�ปกครองในปัจจุุบััน (รวมถึึง ตััวแทนภาครััฐและหน่่ วยงานที่่�รัฐั เป็็ นเจ้้าของ)
ตลอดจนหน่่ วยงานระดัับชาติิและหน่่ วยงานเอกชนที่่�ตั้้ง� อยู่่� ในประเทศเหล่่านั้้�น และ
(3) นิิ ติบุิ ุคคลใดก็็ตามซึ่่�งมีีบุุคลากรที่่�ถููกลงโทษทางเศรษฐกิิจหนึ่่� งคนหรืือมากกว่่า ซึ่่�ง
� ไปทั้้�งโดยตรง
บุุคคลนั้้�นเป็็ นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในผลประโยชน์์ ขององค์์กรตั้้�งแต่่ 50% ขึ้้น
หรืือโดยอ้้อม เพื่่�อจะพิิจารณาว่่าบุุคคลนั้้�นอยู่่�ภายใต้้ข้้อห้้ามเหล่่านี้้ �หรืือไม่่ ให้้ปรึึกษากัับ
เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน เหตุุใดก็็ตามที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับฝ่่ ายที่่�ถููกคว่ำำ�� บาตรซึ่่�งได้้รับั การยืืนยัันแล้้ว หรืือในกรณีี ที่่�พนัั กงานไม่่แน่่ ใจ
ต้้องส่่งเรื่่อ� งไปยัังกลุ่่�มงานอาชญากรรมทางการเงิินของฝ่่ ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััท
(“FCG”)
ในฐานะองค์์กรระดัับโลก พนัั กงานของ AIG อาจจำำ�เป็็ นต้้องปฏิิบััติติ ามมาตรการ
คว่ำำ�� บาตรทางเศรษฐกิิจหรืือกฎหมายห้้ามในเขตอำำ�นาจศาลหลาย ๆ แห่่ง เนื่่� องจาก
กฎหมายของแต่่ละประเทศอาจขััดกัันได้้ ในสถานการณ์์ เช่่นนั้้�นเป็็ นการสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งที่่�
ท่่านต้้องติิดต่่อกัับ FCG
ห้้ามมิิ ให้้พนัั กงานของ AIG มีีส่่วนร่่วมในการคว่ำำ�� บาตรทางเศรษฐกิิจที่่� ไม่่ ได้้รับั การ
สนัั บสนุุ นจากรััฐบาลของสหรััฐอเมริิกา หากท่่านได้้รับั คำำ�ขอให้้เข้้าร่่วมหรืือให้้ข้้อมููลที่่�
อาจใช้้ ในการคว่ำำ�� บาตร โปรดรายงานเรื่่อ� งดัังกล่่าวไปยัังเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการ
ปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่านทัันทีี
นอกจากนี้้ � พนัั กงานยัังต้้องปฏิิบััติติ ามกฎหมายควบคุุมการส่่งออกที่่� ใช้้บัังคัับ ในการ
ตััดสิินว่่าการส่่งออกหรืือการส่่งออกต่่อ หรืือการครอบคลุุมของประกัันของการส่่งออก
หรืือการส่่งออกต่่อไปยัังประเทศที่่�สาม อยู่่�ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดการควบคุุม หรืือต้้องห้้าม
หรืือไม่่นั้้ �น ให้้ปรึึกษากัับ เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััท
สำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหััวข้้อเหล่่านี้้ � โปรดดูู นโยบายการคว่ำำ�� บาตรทาง
เศรษฐกิิจที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ AIG นโยบายการคว่ำำ�� บาตรที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ AIG
และนโยบายควบคุุมการส่่งออกที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ AIG
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การสื่่อ� สารกัับสาธารณะ

สื่่อ� สัังคมออนไลน์์

เฉพาะบุุคคลที่่� ได้้รับั อนุุ ญาตให้้ดำ�ำ เนิิ นการเท่่านั้้�นที่่�สามารถให้้ข้้อมููลในนามของ AIG
และข้้อมููลดัังกล่่าวต้้องครบถ้้วน เป็็ นธรรม ถููกต้้อง ทัันเวลา และเข้้าใจได้้ คำำ�ร้อ้ งขอ
ข้้อมููลจากสื่่�อทั้้�งหมดต้้องส่่งต่่อไปยัังฝ่่่�ายการติิดต่่อสื่่�อสารของ AIG โดยไม่่ต้อ้ งเสนอ
ความคิิดเห็็นใด ๆ แก่่สื่่�อ หรืือติิดต่่อไปยัังทีีมงานฝ่่ ายการติิดต่่อสื่่�อสารที่่� ให้้ความช่่วย
เหลืือในหน่่ วยธุุรกิิจที่่�ถููกตั้้�งคำำ�ถาม ไม่่อนุุ ญาตให้้พนัั กงานสร้้างถ้้อยคำำ�หรืือตอบคำำ�ถาม
จากสื่่�อโดยไม่่ ได้้รับั อนุุ ญาต

การใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ สามารถมีีผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของ AIG ได้้. สื่่�อสัังคมออนไลน์์
หรืือเว็็บไซต์์และเครื่่อ� งมืือทางออนไลน์์ ต่า่ ง ๆ ที่่�อนุุ ญาตให้้ผู้้� ใช้้สามารถโต้้ตอบต่่อกััน
ได้้ อาจนำำ �ไปสู่่�การเปิิ ดเผยข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับหรืือเป็็ นกรรมสิิทธิ์์�ของ AIG หรืือการส่่ง
ความคิิดเห็็นที่่�คุกุ คาม ข่่มขู่่� หมิ่่�นประมาท หรืือที่่�เลืือกปฏิิบััติที่
ิ �ผิ่ ิดกฎหมาย
เกี่่�ยวกัับ AIG และพนัั กงานของบริิษััท และ/หรืือลููกค้้า หรืือละเมิิดกฎหมายท้้องถิ่่�น
รััฐ หรืือรััฐบาลกลาง หรืือกฎขององค์์กรที่่�ควบคุุมบัังคัับตนเอง ถึึงแม้้ว่า่ พนัั กงานจะไม่่
สามารถเข้้าบางเว็็บไซต์์สื่่�อทางสัังคมผ่่านระบบไอทีีของ AIG ก็็ตาม แต่่ AIG ให้้ความ
สนใจในการใช้้สื่่�อทางสัังคมของท่่านทั้้�งที่่�ทำำ�งานและนอกสถานที่่�ทำำ�งาน เว้้นแต่่ท่่าน
จะได้้รับั อนุุ ญาตไว้้ โดยชััดแจ้้งจากฝ่่ ายบริิหารให้้มีีสิิทธิ์์� ในการให้้ข้้อมููลในนามของ AIG
โดยในขณะที่่� ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ ท่่านต้้องทำำ�ให้้ชััดเจนว่่าทััศนะที่่�แสดงไว้้นั้้ �นเป็็ นของ
ท่่านแต่่เพีียงลำำ�พััง ทั้้�งนี้้ �ท่่านไม่่ควรให้้เกิิดความเข้้าใจว่่าท่่านกำำ�ลัังพููดในนามของ AIG
ในทุุกกรณีี คำำ�ถามใด ๆ เกี่่�ยวกัับการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ หรืือนโยบายที่่� ใช้้บัังคัับ หรืือ
ข้้อควรปฏิิบััติิที่่�กำำ�กัับควบคุุมการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ ดังั กล่่าว ควรส่่งตรงไปที่่�เจ้้าหน้้ าที่่�
ฝ่่ ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน แผนกสื่่�อสารองค์์กร หรืือ
ฝ่่ ายพนัั กงานสััมพัันธ์์ทั่่�วโลกของ AIG

ต้้องส่่งต่่อทุุกคำำ�ถามจากตััวแทนนายหน้้ า นัั กวิิเคราะห์์ ผู้้�จััดการการลงทุุน ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ในตลาดหลัักทรััพย์์อื่่�น ๆ และผู้้�ถืือครองหลัักทรััพย์์ของ AIG โดยไม่่มีีการแสดงความ
คิิดเห็็นไปยัังฝ่่ ายนัั กลงทุุนสััมพัันธ์์ของ AIG
หากมีีการเปิิ ดเผยเนื้้ �อหาที่่�มีีสาระสำำ�คัญ
ั ซึ่่�งเป็็ นข้้อมููลที่่�ยัังไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ
เกี่่�ยวกัับ AIG โดยไม่่ ได้้ตั้้ง� ใจที่่�จะสื่่�อสารต่่อภายนอก ต้้องแจ้้งให้้ที่่�ปรึึกษาฝ่่ ายกฏหมาย
ของ AIG รัับทราบทัันทีีเพื่่�อที่่�จะให้้การเปิิ ดเผยต่่อที่่�สาธารณะดัังกล่่าวนั้้�นสามารถ
จััดการได้้ ในทัันทีี
เมื่่�อสื่่�อสารกัับสาธารณะในนามของ AIG ธุุรกิิจทุุกภาคส่่วนและพนัั กงานทุุกคนของ
AIG ต้้องส่่งเสริิมให้้สาธารณะได้้เข้้าถึึงข้้อมููลและบริิการ รวมถึึงแต่่ ไม่่จำำ�กััดเฉพาะ
ข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอผ่่านเว็็บไซต์์ แบบฟอร์์ม หรืืออุุปกรณ์์ การสื่่�อสารอื่่�น ๆ ฝ่่ ายการตลาดใน
ต่่างประเทศ หน่่ วยธุุรกิิจของ AIG และส่่วนงานประจำำ�องค์์กรแต่่ละแห่่ง มีีหน้้ าที่่�ตรวจ
สอบให้้แน่่ ใจว่่ามีีการปฏิิบััติติ ามนโยบายฉบัับนี้้ � ผ่่านการดำำ�เนิิ นการและการดููแลให้้มีี
การควบคุุมตามกฎหมายการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องของประเทศ รััฐ และท้้องถิ่่�น รวม
ถึึงกฎหมาย Americans with Disabilities ปีี 1990

การสื่่อ� สารกัับหน่่ วยงานรััฐที่่�ทำำ�หน้้ าที่่�กำำ�กัับดููแลธุุรกิิจ และเจ้้า
หน้้ าที่่�รัฐั บาลอื่่�น ๆ
เมื่่�อมีีการสอบถามจากหน่่ วยงานกำำ�กัับดููแลและเจ้้าหน้้ าที่่�ของรััฐซึ่่�งนอกเหนืื อการ
ดำำ�เนิิ นงานตามปกติิ ในความสััมพัันธ์์ด้า้ นกฎระเบีียบกัับทาง AIG จะต้้องรายงานต่่อ
ตััวแทนฝ่่ ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบสากล (อย่่างเช่่น เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับ
ดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน นัั กกฎหมายที่่� ได้้
รัับมอบหมายให้้ดูแู ลหน่่ วยธุุรกิิจ หรืือกลุ่่�ม) ก่่อนที่่�จะตอบข้้อสอบถาม การตอบคำำ�ถาม
ของเจ้้าหน้้ าที่่�หน่่ วยงานกำำ�กัับดููแลต้้องให้้ข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน เป็็ นความจริิง และถููกต้้อง
ในระหว่่างการตรวจสอบตามกฎระเบีียบ ห้้ามปกปิิ ด ทำำ�ลาย หรืือแก้้ ไข และแจ้้งข้้อมููล
เท็็จหรืือบิิดเบืือนข้้อมููลให้้เกิิดความเข้้าใจผิิดแก่่ผู้้�ออกกฎระเบีียบ
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การทำำ�ธุุรกิิจกัับรััฐบาล
การทำำ�ธุุรกิิจกัับรััฐบาลอาจมีีความเสี่่�ยงที่่�แตกต่่างไปจากการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจในกิิจกรรมซื้้อ�
ขายสิินค้้าหรืือบริิการเชิิงพาณิิ ชย์์ โดยทั่่�วไป กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�สััญญากัับ
หน่่ วยงานในต่่างประเทศ หน่่ วยงานรััฐบาลกลาง และหน่่ วยงานในท้้องถิ่่�น จะซัับซ้้อน
เข้้มงวดมากยิ่่�งกว่่า การดำำ�เนิิ นการและการปฏิิบััติบิ างอย่่างอาจทำำ�ได้้ ในส่่วนการพาณิิ ชย์์
ภาคเอกชน แต่่อาจทำำ�ไม่่ ได้้กัับภาครััฐ ท่่านควรขอคำำ�ปรึึกษาจากฝ่่ ายบริิหารหรืือ
เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่านก่่อนตััดสิินใจทำำ�
ธุุรกิิจกัับหน่่ วยงานรััฐบาล
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ิ บน
การต่่อต้้านการทุุจริิตและการให้้สิน
เราต้้องไม่่ ใช้้วิธีิ ีการที่่� ไม่่เหมาะสมในการโน้้ มน้้าวการตััดสิินใจทางธุุรกิิจของบุุคคลอื่่�น
ห้้ามมิิ ให้้พนัั กงาน ตััวแทน หรืือบุุคคลที่่�สามกระทำำ�การแทน AIG ในการให้้สิินบนหรืือ
ผลประโยชน์์ อื่่�น ๆ แก่่บุุคคลอื่่�นอย่่างไม่่เหมาะสมเพื่่�อให้้ ได้้มาหรืือรัักษาธุุรกิิจหรืือความ
ได้้เปรีียบที่่� ไม่่เป็็ นธรรมในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจ
ห้้ามมิิ ให้้มีีการจ่่ายเงิินหรืือสััญญาว่่าจะจ่่ายสิ่่�งที่่�มีีมููลค่่าเพื่่�อให้้ ได้้มาหรืือรัักษาธุุรกิิจ
หรืือสร้้างความได้้เปรีียบอย่่างไม่่เหมาะสมแก่่เจ้้าหน้้ าที่่�ระดัับสููงหรืือพนัั กงานรััฐ เจ้้า
หน้้ าที่่�รัฐั บาลอาจรวมถึึงพนัั กงานของกิิจการที่่�ควบคุุมโดยรััฐบาลหรืือรััฐบาลเป็็ นเจ้้าของ
ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน
นอกจากนี้้ �กฎหมายต่่อต้้านการทุุจริตยั
ิ ังห้้ามมิิ ให้้ทำำ�การสร้้างบััญชีีและบัันทึึกที่่� ไม่่ถููก
ต้้องหรืือเป็็ นเท็็จ และกำำ�หนดให้้บริิษััทต่า่ ง ๆ พััฒนาและรัักษาระบบควบคุุมสิินทรััพย์์
และการบััญชีีของบริิษััทอย่่างเพีียงพอ พนัั กงานและผู้้�บริิหารทุุกคนของ AIG ต้้อง
ปฏิิบััติติ ามกฎหมายว่่าพระราชบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยการกระทำำ�อัันเป็็ นการคอร์์รัปั ชั่่�นในต่่าง
ประเทศ (Foreign Corrupt Practice Act - FCPA) ของสหรััฐอเมริิกา
พนัั กงาน AIG ที่่�รับั ทราบหรืือสงสััยการกระทำำ�โดยสุุจริติ ซึ่่�งอาจเป็็ นการละเมิิด
กฎหมาย ข้้อบัังคัับ หรืือนโยบายเหล่่านี้้ � ต้้องรายงานสถานการณ์์ ต่อ่ เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับ
ดููแลการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของบริิษััทสำำ�หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่านโดยทัันทีี สำำ�หรัับ
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหััวข้้อนี้้ � โปรดดููนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตที่่� ใช้้ทั่่�วโลกของ
AIG

38 หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ AIG

พัันธสััญญาของเราในการเป็็ นองค์์กรที่่�ดีี

คำำ�ถามและคำำ�ตอบ
คำำ�ถาม: ฉั
 ั นได้้ยิินจากผู้้�จััดการว่่า ผู้้�จััดหาสิ่่�งของหรืือบริิการราย
� ใหม่่ซึ่�่งจะเปิิ ดเผยต่่อ
ใหม่่จะใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่�่พััฒนาขึ้้น
สาธารณะในสี่่สั� ปั ดาห์์ การลงทุุนในผู้้�จััดส่่งสิ่่�งของราย
นั้้� นดููเหมืือนจะเป็็ นแนวคิิดที่่�ดีี ฉัั นจะบอกเรื่่อ� งนี้้ � ให้้
กัับบุุคคลอื่�่นทราบได้้หรืือไม่่



คำำ�ถาม: ผู้
 ้�บริิหารกิิจการของรััฐท่่านหนึ่่� งแนะนำำ �ว่่า หากเรา
ทำำ�การบริิจาคเงิินให้้กัับกิิจกรรมการกุุศลในท้้องถิ่่�น เขา
เชื่่�อว่่าการขายของเราในประเทศนี้้ � น่่าจะได้้รับั ผลตอบ
รัับที่่�น่่าพึึงพอใจ ฉัั นรู้้�สึึกไม่่สบายใจกัับเรื่่อ� งนี้้ � ฉัั นควร
ทำำ�อย่่างไร



ิ �ที่่�จะรู้้�สึึกไม่่สบายใจ
ำ ัญที่่�ยัังไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ คาตอบ: ถููกต้้องแล้้วที่่�ท่่านรู้้�สึึกไม่่สบายใจ ท่่านมีีสิทธิ์์
คาตอบ: ไม่่ ได้้ ข้้อมููลชนิิดนี้้ � เป็็ นข้้อมููลสำ�คั
ท่่านไม่่สามารถซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ ในขณะครอบครองข้้อมููลดััง
กล่่าว หรืือไม่่ควรแบ่่งปันข้้อมููลดัังกล่่าวนี้้ � กัับบุุคคลอื่่�น

ได้้ การจ่่ายเงิินเป็็ นการละเมิิดกฎหมายว่่าด้้วยการต่่อต้้านการให้้
สิินบน ท่่านควรปรึึกษาเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกํํากัับดููแลการปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบของบริิษััทสำ�ำ หรัับหน่่ วยธุุรกิิจของท่่าน

คำำ�ถาม: หากฉัั นถููกขอให้้แสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับทิิศทาง
ทางการเงิินของ AIG จากสื่่อ� มวลชนรายหนึ่่� ง ฉัั นจะ
แสดงความคิิดเห็็นของตนเองได้้หรืือไม่่



คาตอบ: ไม่่ ได้้ ท่่านไม่่ควรแสดงความเห็็นใด ๆ หรืือความเห็็นส่่วนตััวแก่่
สื่่อ� มวลชนโดยไม่่ ได้้รับ
ั อนุุ ญาตล่่วงหน้้ าจากแผนกสื่่อ� สารองค์์กร
AIG โปรดส่่งต่่อคำำ�ร้อ้ งขอข้้อมููลจากสื่่อ� ทั้้�งหมดไปที่่�ฝ่่ายการ
สื่่อ� สารขององค์์กร โดยไม่่แสดงความคิิดเห็็นใด ๆ

39 หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ AIG

หลัักจรรยาบรรณของ AIG นี้้ � ไม่่ ใช่่สััญญาการจ้้างงาน จึึงไม่่มีีเนื้้ �อหาในส่่วนใดในหลัักจรรยาบรรณนี้้ �ที่่�อาจตีีความเป็็ นสััญญาหรืือเป็็ นการทำำ�สััญญาเกี่่�ยวกัับค่่าจ้้างหรืือเงื่่�อนไขการ
ทำำ�งาน พนัั กงานของ AIG มีีสิิทธิ์์�ตามกฎหมายในการยุุติคว
ิ ามสััมพัันธ์์ ได้้ทุุกเมื่่�อไม่่ว่า่ ด้้วยเหตุุผลใด ตามแต่่ข้้อตกลงที่่�ระบุุในสััญญาการจ้้างงานที่่�เป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษร ในทำำ�นอง
เดีียวกััน ภายใต้้กฎหมายที่่�บัังคัับใช้้และข้้อตกลงการจ้้างงานที่่�เป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษร AIG มีีสิิทธิ์์�ยุุติกิ ารจ้้างพนัั กงานหรืือลงโทษทางวิินััยกัับพนัั กงาน ตามที่่�บริิษััทเห็็นสมควรอาจจะ
ไม่่มีีการตัักเตืือนล่่วงหน้้ า
พนัั กงานสามารถศึึกษานโยบายองค์์กรของ AIG บนอิินทราเน็็ ตของ AIG
2022

