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หลักจรรยาบรรณ

2

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรา
เรียน เพื่ อนร่วมงานทุกท่าน
การดําเนินงานด้วยหลักจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์เป็นหัวใจสําคัญของทุกสิ่ง
ที่เราทําที่ AIG ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมหลัก
จรรยาบรรณของเราจึงมีความสําคัญอย่าง
ยิ่ง การทําสิ่งที่ถูกต้องเสมอและการรักษา
สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสําหรับ
พนักงานที่รายงานข้อกังวลเป็นสิ่งสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการได้รับและรักษาความไว้
วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
วัฒนธรรมของ AIG มีพ้ื นฐานมาจากความ
ร่วมมือกัน ความโปร่งใส และการตัดสินใจ
ที่เป็นเลิศ การตัดสินใจส่วนบุคคลและการ
ตัดสินใจร่วมกันของเราอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อชื่อเสียงของ AIG ซึ่ง
เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ท่ม
ี ีค่ามากที่สุดของเรา
หลักจรรยาบรรณของ AIG เป็นหลัก
มาตรฐานและก�ำหนดถึงนโยบายต่าง ๆ
ส�ำหรับพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตาม
และจะให้แนวทางในการท�ำงานร่วมกันแก่

พวกเราทุกคนรวมถึงการท�ำงานร่วมกับ
ลูกค้า พั นธมิตรตัวแทนจ�ำหน่าย เจ้าหน้าที่
หน่วยงานก�ำกับดูแล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น ๆ อีกด้วย หลักจรรยาบรรณนี้และการ
ใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมของท่านจะเป็น
แนวทางในการกระท�ำและการตัดสินใจของ
ท่าน
หากท่านมีคําถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับ
หลักจรรยาบรรณของเรา โปรดพู ดคุยกับ
ผู้จัดการของท่าน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
ขอขอบคุณสําหรับความมุ่งมั่นของท่านที่
จะยึดถือหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์ใน
ระดับสูงสุดที่ AIG

Peter Zaffino
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทของเรา
เรียน เพื่ อนร่วมงานทุกท่าน
หลักจรรยาบรรณของ AIG ประกอบไปด้วย
กฎและแนวทางต่าง ๆ ที่เราทุกคนควรจดจ�ำ
และนึกถึง เมื่อด�ำเนินกิจกรรมประจ�ำวัน
ของเรา
หลักจรรยาบรรณสะท้อนถึงค่านิยมของ
AIG และมีความสอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่ก�ำกับควบคุมองค์กร
ของเรา การปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ จะ
ช่วยให้เราสามารถรักษาชื่อเสียงของ AIG
ในฐานะองค์กรที่มีความโปร่งใส และยังช่วย
สนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต

หลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ได้รับการออกแบบ
มาเพื่ อช่วยให้ท่านได้ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสม ถึงแม้หลักจรรยาบรรณจะแนะน�ำ
แนวทางส�ำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ก็
ยังไม่ได้เป็นทรัพยากรที่ครอบคลุมส�ำหรับ
ทุกเหตุการณ์ หากท่านมีค�ำถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์เฉพาะ ธุรกิจ หรือการท�ำงานใด
ๆ ที่อาจไม่ชัดเจนส�ำหรับท่าน โปรดติดต่อ

และสอบถามผู้จัดการของท่านฝ่าย HR
หรือฝ่ายการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ ท่านยังต้องแจ้งให้เราทราบ หาก
พบเห็นสิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะขัดกับ
หลักการที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณ
ขอบคุณที่ร่วมกันยึดมั่นในวัฒนธรรมของ
องค์กรด้านความซื่อสัตย์สุจริตโดยเสมอ
มา และขอบคุณที่ทุกคนปฏิบัติตามหลัก
การในหลักจรรยาบรรณของ AIG อย่าง
ต่อเนื่อง ความพยายามของเรา ท�ำให้ลูกค้า
ผู้ถือกรมธรรม์ พั นธมิตรตัวแทนจ�ำหน่าย
หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับควบคุมของทาง
ราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มีความ
มั่นใจในจุดแข็งและความน่าเชื่อถือของ AIG

Karen J. Nelson
รองประธานกรรมการอาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของ
บริษัททั่วโลก
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การท�ำให้ส�ำเร็จตาม
พั นธสัญญาที่ให้ไว้
ส่วนส�ำคัญของธุรกิจ AIG คือ ค�ำสัญญาที่เราจะสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงาน
และองค์กรเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการท�ำให้ส�ำเร็จตาม
ค�ำสัญญานี้และการปกป้องชื่อเสียงของเรา
การส่งผ่านพั นธกิจของเรามีความส�ำคัญอย่างยิง
่ ต่อพนักงาน
ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และชุมชมที่เราอาศัยอยู่และ
ด�ำเนินธุรกิจ

หลักจรรยาบรรณ
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การส่งผ่านพั นธกิจของเรา
ท�ำไมเราต้องมีหลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณนี้มีผลบังคับใช้กับบุคคลใดบ้าง

หลักจรรยาบรรณ AIG (“หลักจรรยาบรรณ”) ให้แนวทางทาง
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจในนามของกลุ่มบริษัท AIG ทั้งหมด
หลักจรรยาบรรณนี้เป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท AIG ทุกคน หลักจรรยาบรรณนี้อาจไม่สามารถน�ำไปใช้
จัดการกับปัญหาที่เราอาจพบได้ทั้งหมด แต่จะให้เป็นแนวปฏิบัติและ
แหล่งข้อมูลส�ำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องในสถานการณ์ท่ม
ี ีความไม่
ชัดเจน ท่านสามารถค้นหากฎระเบียบและนโยบาย รวมทั้งข้อมูลเพิ่ ม
เติมที่เกี่ยวข้องจากลิงก์ท่ม
ี ีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ตลอดจนในนโยบาย
บริษัทของเรา

หลักจรรยาบรรณบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนของ AIG
หุ้นส่วนทางธุรกิจของ AIG บางราย เช่น ตัวแทนและที่ปรึกษาที่ท�ำ
หน้าที่เป็นตัวแทนของ AIG ต่อสาธารณะ และเป็นที่คาดหวังว่าจะยึด
มั่นตามเจตนารมณ์ของหลักจรรยาบรรณ หลักจรรยาบรรณของ
บุคคลภายนอก AIG และต่อข้อก�ำหนดตามสัญญาใด ๆ ที่ใช้บังคับ
เมื่อท�ำงานในนามของกลุ่มบริษัท AIG

หลักจรรยาบรรณนี้จัดท�ำขึ้นตามพั นธสัญญาที่มีต่อแต่ละกลุ่ม
บุคคลเหล่านี้
•
•
•
•

AIG เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ถึงอย่างไรก็ตามเราจะร่วมมือกันปฏิบัติ
ตามพั นธสัญญาที่จะท�ำให้ส�ำเร็จตามค�ำสัญญาของเรา เราแต่ละคน
มีความรับผิดชอบในความไว้วางใจที่มีให้กับเรา

เพื่ อนพนักงานของเราไว้วางใจเราในการเห็นคุณค่าและเคารพ
พวกเขา
ลูกค้าและหุ้นส่วนธุรกิจของเราไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
ของเรา
ผู้ถือหุ้นของเราไว้วางใจในการจัดการดูแลของเรา
บริษัทถือเป็นประชาชนส่วนหนึ่งของชุมชนของทั้งโลก ดังนั้นเรา
ก็ต้องมีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองส่วนหนึ่งของโลก
เช่นกัน

หลักจรรยาบรรณ
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การท�ำให้ส�ำเร็จตามพั นธสัญญาที่ให้ไว้
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
การท�ำให้ได้ตามความรับผิดชอบของตนจะท�ำให้ธุรกิจของเรา
สามารถประสบความส�ำเร็จและเติบโต ในปัจจุบันและในอนาคต เรา
แต่ละคนได้รับการคาดหวังที่จะ:
•

เข้าใจและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้และนโยบายของ AIG
รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้

•

ขอค�ำแนะน�ำจากฝ่ายบริหาร บุคลากรฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของ
บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ AIG เมื่อท่านมีค�ำถาม

•

รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ หรือ
นโยบายของ AIG กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับโดยทันทีต่อ
ฝ่ายบริหารหรือช่องทางรายงานที่แสดงไว้ในหน้าถัดไปนี้

•

เข้ารับการอบรมเรื่องจริยธรรมและการอบรมที่จัดโดย
ฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท เพื่ อให้ทราบถึงมาตรฐานและ
ความคาดหวังในปัจจุบัน

•

ความรับผิดชอบเพิ่ มเติมส�ำหรับผู้จัดการ
ผู้จัดการแต่ละคนได้รับการคาดหวังให้กระท�ำการตามความรับผิด
ชอบเพิ่ มเติมดังต่อไปนี้:

•

•

ท�ำงานในเชิงรุก ด�ำเนินการที่สมเหตุสมผลเพื่ อป้องกันและ
ระบุถึงระบุสิ่งที่ผิดพลาด รายงานสถานการณ์ท่อ
ี าจส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถของพนักงานในการด�ำเนินการตาม
หลักจริยธรรมในนามของ AIG

การทดสอบที่ส�ำคัญที่สุด
เพื่ อให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
ติดต่อฝ�าย
กฎหมาย

ท�ำหน้าที่เป็นแบบอย่างโดยการแสดงให้เห็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมสูงสุด และการสร้างและการรักษาวัฒนธรรมของ
ความไว้วางใจ ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต และความ
เคารพให้คงอยู่ต่อไป
เป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับพนักงาน ท�ำให้แน่ใจว่าพนักงานตระหนัก
เข้าใจ และรู้วิธีใช้หลักจรรยาบรรณนี้ นโยบายของ AIG กฎหมาย
และข้อบังคับที่ใช้บังคับในการท�ำงานในแต่ละวันของตน

•

เปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งถึงปัญหา ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และบังคับใช้นโยบายการไม่ตอบโต้
หรือไม่แก้แค้นของ AIG ด�ำเนินการให้แน่ใจว่าเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
ได้รับการจัดการอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว

•

ขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการคนอื่น ๆ หรือที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท หรือ
บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ AIG เมื่อไม่เกิดความไม่
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ไม่แน่ใจ

ถูกกฎหมายหรือไม่

ไม่

ใช่

ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับฝ่ายสืบสวนภายใน

ไม่มีเหตุผลใดรวมถึงความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่จะ
สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวในการละเมิดหลักจรรยาบรรณ นโยบายของ
AIG กฎหมาย หรือข้อบังคับได้

•

แน่ใจว่าการตอบสนองอย่างเหมาะสมควรควรท�ำอย่างไร หรือ
รายงานเรื่องผ่านสายช่วยเหลือการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
ของ AIG

ไม่แน่ใจ

ติดต่อผู้
จัดการ
ฝ�าย HR ฝ�าย
กฎหมาย
หรือฝ�ายกํากับ
ดูแลธุรกิจของ
บริษัท

สอดคล้องกับค่านิยมและ
นโยบายของ AIG หรือไม่

ไม่

ใช่

ไม่แน่ใจ

เหมาะสมและ
ซื�อตรงหรือไม่

ไม่ต้อง
ดําเนิน
การต่อ
ไม่

ใช่

ไม่แน่ใจ

อยากให้เพื� อนร่วมงาน
เพื� อน ครอบครัว หรือ
สาธารณชนอ่านเรื�องนี�
ในข่าวหรือไม่

ไม่

ใช่

การตัดสินใจของท่านดูเหมือนจะสอดคล้อง
กับหลักจรรยาบรรณของเรา
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ� มเติม ท่านสามารถ
ติดต่อผู้จัดการ ฝ�าย HR ฝ�ายกฎหมาย หรือ
ฝ�ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทได้
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สอบถามและการแจ้งข้อกังวล
ข้อกังวลส่วนใหญ่ท่ม
ี ีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในที่ท�ำงานสามารถแก้ไขได้โดยการพู ดคุยและท�ำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพนักงานสัมพั นธ์ หรือเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับหน่วยธุรกิจ นอกจากนั้น พนักงานอาจถามค�ำถาม แจ้งข้อกังวล
หรือรายงานสถานการณ์การไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ นโยบายของ AIG หรือกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับโดยติดต่อไปที่ใด ๆ
ดังต่อไปนี้:
•

กลุ่มการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัททัว่ โลกของ AIG ที่ + 1 646 857-1877 หรืออีเมล corporatelegalcompliance@aig.com

•

สายช่วยเหลือการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทของ AIG ที่ + 1 877 244-2210 หรือทางออนไลน์ท่ี www.aigcompliancehelpline.com หรือ
สแกน QR โค้ดที่ด้านล่าง ภายใต้การก�ำหนดของกฎหมายประจ�ำท้องถิ่น สายช่วยเหลือการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทด�ำเนินงานโดย
บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ ซึ่งจะส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกลุ่มการกํากับดูแลธุรกิจทั่วโลกของ AIG การสื่อสารไปที่สายช่วย
เหลืออาจเลือกที่จะไม่ระบุช่อ
ื ได้ หากกฎหมายท้องถิ่นอนุญาต รายงานจะถูกจัดขึ้นในภาษาหลักทั้งหมด

ส�ำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมการบัญชีภายใน หรือการตรวจสอบอื่นใด พนักงานสามารถติดต่อไปยังช่องทางการติดต่อ
ข้างต้นได้ (ไม่ระบุช่อ
ื ผ่านทางสายด่วนช่วยเหลือ) ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น หรือท่านอาจรายงานข้อสงสัยไปยังประธานกรรมาธิการการตรวจ
สอบของคณะกรรมการบริหารของ AIG ทางอีเมลที่ boardofdirectors@aig.com หรือส่งจดหมายไปที่: Peter R. Porrino, Chairman of the
Audit Committee, American International Group, Inc., 1271 Ave of the Americas, Floor 41, New York, NY 10020-1304

สายช่วยเหลือการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทของ AIG
สายช่วยเหลือนี้ด�ำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกอิสระ ซึ่งจะส่งต่อรายงานไปยังกลุ่มการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัททัว่ โลกของ AIG ท่านอาจเลือก
การสื่อสารที่จะไม่ระบุชื่อได้ ทัง
้ นี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายประจ�ำท้องถิน
่

โทรศัพท์

+1 877 244-2210

QR Code

เว็บ

aigcompliance
helpline.com

รายงานการประเมินของกลุ่มการกํากับดูแลธุรกิจของทั่วโลก
ขอค�ำแนะน�ำ

รายงานข้อกังวล

แนวทางปฏิบัติจะมีไว้เพื่ อให้การตัดสินใจ
เป็นไปอย่างถูกต้อง

ประเด็นปัญหาจะได้รับการตรวจสอบทันที
โดยองค์กรภายในของ AIG ที่เหมาะสม

หลักจรรยาบรรณ
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ค�ำถามและค�ำตอบ

การตั้งค�ำถามและรายงานข้อกังวล
คาถาม:

้ เมือ
่ ฉันรายงานไปยังสายด่วน
จะเกิดอะไรขึน
ฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท AIG

คาตอบ: หลังจากโทรติดต่อแล้ว ผู้ให้บริการภายนอกจะส่งต่อ

รายงานไปที่กลุ่มกํากับดูแลธุรกิจของบริษัททั่วโลก
ของ AIG หากส่งรายงานดังกล่าวทางออนไลน์ ผู้ให้
บริการภายนอกจะส่งรายงานดังกล่าวโดยตรงไปที่
กลุ่มการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัททั่วโลก
1.

คาถาม:

คาตอบ: AIG สนับสนุนให้พนักงานที่ท�ำการรายงานแสดงตัว

ตนเพื่ อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้อย่าง
ถี่ถ้วนทันที ความสามารถของเราในการติดต่อกับ
พนักงานที่แจ้งข้อกังวลโดยตรงจะช่วยเร่งให้มีการ
สอบสวน อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นหรือ
ข้อตกลงแรงงาน ท่านอาจเลือกที่จะยังคงปิดบังชื่อ
เมื่อรายงานเรื่องไปที่สายช่วยเหลือการกํากับดูแล
ธุรกิจของบริษัทของ AIG

หากท่านขอค�ำแนะน�ำ ท่านจะได้รับการติดต่อ
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวและได้รับค�ำแนะน�ำและ
การตีความเพื่ อที่ท่านจะสามารถท�ำการตัดสินใจ
ได้ถูกต้อง

2. หากท่านต้องการรายงานการละเมิดที่ต้องสงสัย
ผู้ให้บริการภายนอกจะหมายเหตุข้อมูลใดก็ตาม
ที่เกี่ยวข้อง และส่งรายงานต่อยังกลุ่มการกํากับ
ดูแลธุรกิจของบริษัททั่วโลก รายงานที่เกี่ยวกับ
เรื่องการบัญชี การควบคุมการบัญชีภายใน และ
การตรวจสอบบัญชีท่น
ี ่าสงสัย จะได้รับการตรวจ
สอบจากผู้แทนกลุ่มงานสืบสวนทั่วโลก และจาก
นั้นหากจ�ำเป็นจะต้องรายงานต่อกรรมาธิการ
การตรวจสอบบัญชีของคณะกรรมการบริหาร
ของ AIG

่ งการละเมิด
ฉันสามารถรายงานเรือ
่ ได้หรือไม่
และยังคงปิดบังชือ

คาถาม:

่ งการรักษาความลับ
เรือ
และการตอบโต้เป็นอย่างไร

คาตอบ: บริษัทจะพยายามทุกวิถีทางให้เป็นไปตามกฎหมาย

และนโยบายของ AIG เพื่ อรักษาความลับของ
พนักงานที่รายงานการละเมิดหรือเหตุต้องสงสัยว่า
จะเป็นการละเมิดด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่ อคุ้มครอง
พนักงานผู้นั้นจากการตอบโต้

3. หากเป็นเรื่องที่จะต้องมีการแก้ไขโดยองค์กร
ภายในบริษัท AIG อีกองค์กรหนึ่งเพื่ อความเหมาะ
สมมากขึ้น (เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ายความปลอดภัยทั่วโลก หรือฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์) กลุ่มการกํากับดูแลธุรกิจของ
บริษัททั่วโลกอาจส่งรายงานไปให้องค์กรดังกล่าว
จัดการแทน

หลักจรรยาบรรณ
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นโยบายการไม่ตอบโต้หรือไม่แก้แค้น
AIG ห้ามมิให้มีการตอบโต้หรือแก้แค้นต่อพนักงานผู้ท่ร
ี ายงานการ
ละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือพฤติกรรมต้องสงสัย
ด้วยเจตนาสุจริต รวมถึงการละเมิดนโยบายอื่น ๆ ของ AIG หรือ
กฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับ และการละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผล
ให้ถูกด�ำเนินการทางวินัยสูงสุดถึงขั้นยุติการจ้างงาน

การด�ำเนินการทางวินัย
การละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ AIG หรือกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือการส่งเสริมผู้อ่น
ื กระท�ำการเช่นนั้น
อันจะท�ำให้ AIG ต้องเสี่ยงจะเสียชื่อเสียงซึ่งอาจส่งผลให้มีการด�ำเนิน
การทางวินัยได้ การละเลยไม่รายงานการกระท�ำละเมิดโดยบุคคลอื่น
โดยทันทีท่ท
ี ราบนั้นอาจเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้อีกด้วย
การด�ำเนินการวินัยนี้อาจรวมถึงการยุติการจ้างงานและสูญเสียผล
ประโยชน์ท่เี กี่ยวข้องกับการจ้างงาน

การละเว้นหลักจรรยาบรรณ
บางครั้ง AIG อาจแก้ไขหรือละเว้นข้อก�ำหนดบางประการในหลัก
จรรยาบรรณฉบับนี้ พนักงานคนใดก็ตามที่เชื่อว่าอาจจะได้รับการ
ละเว้น ควรหารือเรื่องดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของ
บริษัท เฉพาะคณะกรรมการบริหารของ AIG หรือคณะกรรมที่ได้รับ
การแต่งตั้ง และคณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กรอาจอนุญาตให้มี
การละเว้นข้อก�ำหนดเฉพาะในหลักจรรยาบรรณแก่เจ้าหน้าที่บริหาร
ของ AIG ได้
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การท�ำให้ส�ำเร็จตามพั นธสัญญาที่ให้ไว้

ค�ำถามและค�ำตอบ
คาถาม:

้ เป้าหมายต่าง ๆ
หน่วยธุรกิจของฉันตัง
่ าดว่าเราจะท�ำส�ำเร็จ บางครัง
้ ฉัน
นานาทีค
รู้สึกกดดันว่าอาจต้องละเมิดหลักจรรยา
่ ะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
บรรณเพื่ อทีจ
้ อมรับได้หรือไม่
การกระท�ำนีย

คาตอบ: ไม่ได้ แม้ว่าธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จมักจะตั้งเป้า

คาถาม:

หากฉันคิดว่ามีความขัดแย้งระหว่าง
กฎหมายท้องถิ่นกับหลักจรรยาบรรณนี้
ฉันควรท�ำอย่างไร?

คาตอบ: หากท่านเชื่อว่ากฎหมายประจ�ำท้องถิ่นขัดกับหลัก

จรรยาบรรณนี้ โปรดหารือปัญหากับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กํากับดูแลธุรกิจของบริษัทของท่าน

หมายไว้สูงและพยายามอย่างหนักเพื่ อที่จะบรรลุเป้า
หมายนั้น แต่ท่านต้องไม่ละเมิดหลักจรรยาบรรณหรือ
นโยบายของ AIG เพื่ อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง

คาถาม:

โดยปกติผู้จัดการของเรามักจะไม่ด�ำเนินการ
่ เธอได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อกังวล
ใด ๆ เมือ
่ วกับการประพฤติทอ
เกีย
ี่ าจจะไม่เหมาะสม
่ จ้งปัญหาได้รับ
เธอได้ท�ำให้เพื่ อนร่วมงานทีแ
้ ันมีปัญหาคือ เพื่ อน
ความยุ่งยาก ตอนนีฉ
่ ก�ำลังท�ำสิ่งทีผ
่ ิด ฉันควรท�ำ
ร่วมงานคนหนึง
อย่างไร

คาตอบ: แจ้งรายงาน หลักจรรยาบรรณของเรากล่าวไว้ว่า

ท่านควรรายงานการประพฤติมิชอบ และท่านท�ำได้
โดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ แม้ว่าการเริ่มพู ดคุยกับผู้
จัดการโดยตรงของท่านจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแจ้ง
ข้อกังวลของท่าน แต่หากท่านไม่เชื่อว่าการท�ำเช่น
นั้นจะเหมาะสม ท่านควรพู ดคุยกับสมาชิกคนอื่น ๆ
ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับหน่วยธุรกิจ
ของท่าน นอกจากนี้ ท่านอาจโทรหรือส่งรายงาน
ออนไลน์ไปที่สายช่วยเหลือการกํากับดูแลธุรกิจของ
บริษัทของ AIG
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พั นธสัญญาของเราที่
มีต่อเพื่ อนร่วมงาน
กลุ่มบริษัท AIG และบริษัทในเครือเป็นผู้น�ำระดับโลกด้านการ
ประกันภัยมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว เนื่องจากเราเชื่อมัน
่ เสมอ
มาในพลังของบุคลากรที่มีความหลากหลายและมีความสามารถ
ยอดเยี่ยมที่จะสร้างคุณค่าและปฏิบัติงานเพื่ อลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้เสีย
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พั นธสัญญาของเราที่มีต่อเพื่ อนร่วมงาน
แนวคิดความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการ
รวมเป็นหนึ่งที่ใช้ทวั่ โลก
AIG มุ่งมั่นทุ่มเทต่อการรวมกันเป็นหนึ่งและความหลากหลายของ
ผู้คน ความคิด และทักษะ ดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายด้านทรัพยากร
มนุษย์ที่ใช้ทวั่ โลกของ AIG
AIG พยายามที่จะว่าจ้างและสนับสนุนผู้ท่ม
ี ีความสามารถพิ เศษที่
ดีท่ส
ี ุด โดยการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีพลวัต ซึ่ง
จะน�ำบุคลากรที่มีทักษะและความคิดที่หลากหลายมาท�ำงานร่วม
กัน แรงงานที่มีความหลากหลายที่มาท�ำงานร่วมกันจะช่วยสร้าง
นวัตกรรมและสนับสนุนต�ำแหน่งของเราในฐานะผู้น�ำตลาดระดับโลก
AIG อาศัยผลงานของบุคลากรในท้องถิ่น ผู้ซึ่งมีความเข้าใจอย่าง
ดีท่ส
ี ุดต่อวัฒนธรรมและเขตอ�ำนาจศาลในประเทศที่เราด�ำเนิน
ธุรกิจ AIG ยึดมั่นที่จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นและสนับสนุนสภาพ
แวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจที่ดี การให้โอกาสการเป็นผู้น�ำ และการ
จ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรมแก่ผู้ท่ม
ี ีความยอดเยี่ยมในท้องถิ่นเสมอมา

การท�ำให้ส�ำเร็จตามพั นธสัญญาที่ให้ไว้
การให้เกียรติผู้อ่น
ื
•

ให้โอกาสพนักงานตามผลการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน

•

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นด้านแรงงานและการจ้าง
งาน รวมทั้งในส่วนของการแก้ไขการเลือกปฏิบัติและ
การคุกคาม

•

จัดให้มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปราศจากการคุกคาม
และการเลือกปฏิบัติ

•

แจ้งปัญหาที่เผชิญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานไป
ยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพนักงานสัมพั นธ์ หรือเจ้า
หน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับหน่วยธุรกิจ
ของท่าน

AIG มอบโอกาสในการเรียนรู้ ความเป็นเลิศในงานของตน การเติบโต
ไปพร้อมกับองค์กร และก�ำไรที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน

การให้เกียรติผู้อื่น
การให้เกียรติแก่ผู้อ่น
ื หมายถึงเราจะไม่ท�ำการแบ่งแยกกีดกันใน
เรื่องของอายุ ชาติพันธุ์ เพศ อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทาง
เพศ ความแตกต่างทางภาษา สัญชาติหรือชาติก�ำเนิด การตั้งครรภ์
ครอบครัวหรือสถานภาพการสมรส ความสามารถทางกาย จิตใจ
และพั ฒนาการ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ รสนิยมทางเพศ สีผิว
ระดับชั้นทางสังคมหรือเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการท�ำงานและ
พฤติกรรม การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเป็นทหาร ชนชั้น หรือ
สถานะอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้การให้เกียรติยังหมายถึงการเห็นคุณค่าของความแตก
ต่างของกันและกัน เราเคารพความคิดเห็นของผู้อ่น
ื และปฏิบัติต่อ
เพื่ อนพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและการเคารพในศักดิ์ศรี

การเคารพสิทธิมนุษยชน
AIG เคารพในสิทธิมนุษยชนและมุ่งมั่นให้การรับรองว่าภายใน AIG
ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาสยุคใหม่ หรือการค้ามนุษย์อย่าง
เด็ดขาด
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พั นธสัญญาของเราที่มีต่อเพื่ อนร่วมงาน
สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดจากการคุกคาม
และการข่มขู่
AIG จะไม่ทนต่อพฤติกรรมการข่มขู่หรือการข่มเหงรังแกที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าเป็นกรณีท่ท
ี �ำครั้งเดียวหรือพฤติกรรมอันไม่สมควรซึ่งเกิดขึ้น
ซ�้ำ ๆ การรังแกหรือการข่มขู่อาจเป็นได้ทั้งที่กระท�ำโดยตรงหรือโดย
อ้อมก็ดี โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี กระท�ำโดยบุคคลเดียวหรือร่วม
กันหลายบุคคลก็ดี โดยกระท�ำต่ออีกบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล
ณ สถานที่ท�ำงานและ/หรือภายใต้ช่วงเวลาการจ้างงาน การข่มเหง
รังแกหรือการข่มขู่สามารถแสดงให้เห็นโดยทางวาจา ไม่ใช่ทางวาจา
ทางออนไลน์/ไซเบอร์ ทางกาย โดยท่าทาง และด้วยพฤติกรรมการ
แบ่งแยก

การดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติด
ห้ามมีการใช้ การขาย การครอบครอง หรือการท�ำงานภายใต้อิทธิพล
ของยาเสพติดที่ผิดกฎหมายที่ AIG นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้มีการดื่ม
แอลกอฮอล์มากเกินไปหรือไม่เหมาะสมในขณะด�ำเนินธุรกิจให้กับ AIG
เราจะไม่ละเว้นหรือยินยอมให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมา
จากการตกอยู่ภายใต้ฤทธิข
์ องแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่น ๆ

การกระท�ำที่ห้ามท�ำ
การคุกคาม

่ ํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และมัน
สถานทีท
่ คง
ปลอดภัย

•

การแสดงกิริยาท่าทางหรือการสัมผัสทางกายที่ไม่พึง
ประสงค์

AIG ทุ่มเทที่จะด�ำเนินธุรกิจในลักษณะที่ให้การปกป้องสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานและลูกค้าขณะอยู่ในสถาน
ประกอบการของ AIG หากมีสถานการณ์ท่อ
ี าจท�ำให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง หรือทางสิ่งแวดล้อม ต้อง
รายงานทันทีต่อฝ่ายบริหารหรือฝ่ายความปลอดภัยทั่วโลก

•

การแสดงรูปหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ชัดแจ้งหรือที่น่า
รังเกียจทางเพศ

•

การล้อเลียนเสียงพู ดไม่ชัด การเล่ามุกตลกที่ไม่เหมาะสม
หรือการแสดงความคิดเห็นที่น่ารังเกียจ (โดยชัดแจ้ง
หรือโดยเสียดสี)

การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงานก�ำหนดให้พนักงานทุก
คนมีความระมัดระวังในที่ท�ำงานและในสถานที่ใดก็ตามที่ใช้ประกอบ
ธุรกิจในนามของ AIG แจ้งปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของ AIG การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยในเหตุ
ฉุกเฉิน หรือจากอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตไปยังฝ่ายบริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ฝา่ ยความปลอดภัยระดับโลกของบริษัท

ความรุนแรงและการข่มขู่
•

พฤติกรรมหรือการข่มขู่คุกคามใด ๆ และ/หรือการใช้
ความรุนแรงกับพนักงาน ลูกค้า หรือผู้มาเยือนไม่ว่าจะ
อยู่ในสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทหรือผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร

AIG ตระหนักดีว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ด
ี ีของพนักงานของเรามี
ความส�ำคัญต่อสุขภาพองค์กรของบริษัทของเรา และยังส่งผลต่อวิธี
ที่เราให้บริการลูกค้า พั นธมิตรธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และพวก
เรากันได้ซึ่งจะดีย่ง
ิ ขึ้น เราทุ่มเทเพื่ อส่งเสริมวัฒนธรรมในที่ท�ำงาน
ที่ส่งเสริมความสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของ
พนักงานของเรา และจะไม่ยอมให้เกิดการละเลยต่อความมุ่งมั่นนี้

•

พฤติกรรมหรือการข่มขู่คุกคามใด ๆ และ/หรือการใช้
ความรุนแรงที่กระท�ำขึ้นโดยพนักงาน AIG ในขณะด�ำเนิน
งานในนามของบริษัท
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ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
AIG เคารพในข้อมูลและทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน อย่างไร
ก็ตาม AIG ต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่ อ (1) ปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณนี้และนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบขั้นตอน ค�ำแนะน�ำ
หรือเงื่อนไขการใช้ท่เี กี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
AIG (2) ปกป้องพนักงาน ทรัพย์สิน สถานประกอบการ และธุรกิจของ
AIG (3) ปกป้องและจัดการข้อมูลบริษัทของ AIG และตรวจตราดูแล
ว่าถูกน�ำไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
(4) ป้องกัน ตรวจหา หรือสืบสวนกิจกรรมการฉ้อโกง อาชญากรรม
และ/หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้อ่น
ื
ๆ หรือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือข้อมูลของ AIG โดย
ไม่ได้รับอนุญาต (5) ให้ความช่วยเหลือในการสอบสวน การปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ การด�ำเนินคดี การอนุญาโตตุลาการ การไกล่
เกลี่ย หรือการด�ำเนินการทางกฎหมายหรือภาระผูกพั นอื่น ๆ (6)
รักษาข้อเท็จจริง เช่น การเก็บบันทึกการท�ำรายการ (7) สนองตอบ
ข้อเรียกร้องจากหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ก�ำกับดูแล องค์กรก�ำกับ
ดูแลตนเอง หรือหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจหน้าที่ (8) ด�ำเนินการ
เพื่ อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลบริษัทของ AIG คืออะไร
ข้อมูลบริษัทของ AIG หมายถึงข้อมูลที่เป็นความลับสุดยอด
ข้อมูลอันเป็นความลับ หรือข้อมูลภายตามที่ได้ก�ำหนดไว้ใน
นโยบายการจัดการข้อมูลที่ใช้ทวั่ โลกของ AIG และ มาตรฐาน
หมวดหมู่เหล่านี้ยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางธุรกิจ
หรือทั้งสองอย่าง

ตัวอย่างข้อมูลบริษัท AIG รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัด
เฉพาะข้อมูลต่อไปนี:้
ความลับที่สุด
•

ชื่อและหมายเลขประจ�ำตัวที่ทางราชการออกให้ เลขที่
บัญชี หรือข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล

•

ข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนของ AIG ที่ไม่ใช่ข้อมูล
สาธารณะ

เพื่ อวัตถุประสงค์เหล่านี้ และในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
AIG อาจ: (1) ติดตาม ตรวจตรา และตรวจสอบการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ AIG โดยพนักงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ:
คอมพิ วเตอร์ อีเมล ระบบส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และระบบ
เครือข่าย อุปกรณ์เคลื่อนที่ โทรศัพท์และระบบเสียงอื่น ๆ การประชุม
ทางวิดีโอและระบบวิดีโออื่น ๆ ทรัพยากรการสแกนและการพิ มพ์
ระบบการเข้าถึงด้วยคีย์การ์ด การเข้าถึงระยะไกล และ/หรือข้อมูลที่
ประมวลผลด้วยคอมพิ วเตอร์อ่น
ื ๆ (2) ติดตามและตรวจสอบภาพ
วิดีโอสดและการบันทึกการรักษาความปลอดภัย และบันทึกการเข้า
ถึงที่อาจเกี่ยวข้องกับสถานที่ของ AIG และสถานที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่
พนักงานและผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงได้ และ (3) ตรวจสอบ ทบทวน
คัดลอก และเก็บรักษาเอกสาร และรายการอื่น ๆ ภายในอาคารสถาน
ที่ของ AIG และสถานที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ (เช่น ที่เวิร์คสเตชัน ภายใน
ส�ำนักงาน โต๊ะท�ำงาน ตู้เก็บเอกสาร และสถานที่จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ)

•

ข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

•

ความลับทางการค้า

•

กิจกรรมทางธุรกิจที่น�ำเสนอ

•

การสื่อสารพิ เศษระหว่างทนายความ-ลูกค้าที่มีอภิสิทธิ์
คุ้มครอง ผลงานของทนายความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ พนักงานไม่ควรคาดหวังในความเป็นส่วน
ตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาน
ที่ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของ AIG หรือที่เกี่ยวข้องกับ
รายการหรือข้อมูลอื่นใดภายในระบบ สถานที่ หรือสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกอื่น ๆ ของ AIG

ภายใน

หลักจรรยาบรรณ

ข้อมูลลับ
•

ชื่อและข้อมูลค่าตอบแทน หรือข้อมูลการติดต่อส่วน
บุคคล

•

บัญชีรายชื่อลูกค้า

•

กรมธรรม์ประกันภัยและข้อมูลการเรียกร้องสินไหม
ทดแทน

•

การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ความเสี่ยง

•

ชื่อและหมายเลขประจ�ำตัวพนักงาน

•

ข้อความการโต้ตอบระหว่างลูกจ้างภายในองค์กรด้วย
กันที่ไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหว

•

แผนหรือเทคนิคการตลาดที่ไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหว

•

ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบอินทราเน็ตของ AIG
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ค�ำถามและค�ำตอบ
คาถาม:

ผู้จัดการและเพื่ อนร่วมงานของฉันหลายคน
่ งตลกสองแง่สองง่ามซึง
่ ท�ำให้ฉัน
เล่าเรือ
รู้สึกขยะแขยงมาก ฉันไม่ได้ต�ำหนิพวกเขา
่ งจากฉันรู้ว่าพวกเขาจะบอกให้ฉันอย่า
เนือ
่ งของพวกเขาหรือฉันก�ำลังท�ำให้
มายุ่งเรือ
เกิดปัญหาจากความไม่มีอะไร พวกเขาท�ำถูก
ต้องหรือไม่

คาตอบ: ไม่ พวกเขากระท�ำผิด เรื่องตลกที่น่ารังเกียจเกี่ยวกับ

เรื่องเพศ แม้ในการสนทนาส่วนตัวที่ผู้อื่นอาจได้ยิน
ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการคุกคาม ก่อนอื่นท่านควร
ลองปรึกษากับผู้จัดการและเพื่ อนร่วมงานของท่าน
หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือหากรู้สึกอึดอัดใจ
กับการด�ำเนินการดังกล่าว โปรดปรึกษาตัวแทนฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแล
ธุรกิจของบริษัทส�ำหรับหน่วยธุรกิจของท่าน หรือ
ติดต่อ HRSharedServices@aig.com

คาถาม:

คาถาม:

ฉันได้ยินผู้จัดการของฉันคุยกับเพื่ อนร่วม
่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลทีอ
่ ยู่
งานของเธอเกีย
ในบันทึกทางการแพทย์ของผู้ร่วมงานของ
ฉัน ฉันควรท�ำอย่างไร

คาตอบ: ข้อมูลทางการแพทย์เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

ละเอียดอ่อนและต้องเก็บไว้เป็นความลับอย่าง
เคร่งครัด การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวโดยไม่เหมาะ
สม เป็นการละเมิดต่อนโยบายของ AIG ท่านต้องแจ้ง
ปัญหานี้ต่อบุคลากรของฝ่ายบริหารที่เหมาะสม หาก
ท่านรู้สึกอึดอัดที่จะแจ้งปัญหานี้กับฝ่ายบริหาร เช่น
นั้นแล้วให้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของ
บริษัทส�ำหรับหน่วยธุรกิจของท่าน นอกจากนั้นแล้ว
ท่านยังอาจติดต่อสายช่วยเหลือการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ AIG ได้ด้วย
เช่นกันทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายประจ�ำท้องถิ่น

ความหลากหลายเป็นประเด็นส�ำคัญเฉพาะ
ในสหรัฐฯ หรือไม่ เหตุใดจึงต้องรวมไว้ใน
หลักจรรยาบรรณส�ำหรับธุรกิจระดับโลก
อย่าง AIG

คาตอบ: ความหลากหลายเป็นประเด็นทั่วโลก เราท�ำงานร่วม

กันเสมอเพื่ อใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถ
พิ เศษ และมุมมองของพนักงานที่มีความหลากหลาย
ของเรา ความหลากหลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของ AIG เพื่ อการตัดสินใจที่ดีและให้
บริการลูกค้าทั่วโลก เราจ�ำเป็นต้องมีของมุมมองและ
ภูมิหลังเรื่องความหลายหลายที่ครบถ้วนกว้างไกล

หลักจรรยาบรรณ
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ตลาด
AIG เป็นที่รู้จักโดยทัว่ ไปในความเป็นผู้ประกอบการ เราแข่งขัน
อย่างจริงจังเพื่ อสร้างสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าและตัว
ของเราเอง เราพยายามให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้วยวิธีการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรมเท่านัน
้

หลักจรรยาบรรณ
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ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลของลูกค้า
ลูกค้าของเราคาดหวังให้เราจัดการและปกป้องข้อมูลที่ลูกค้าแบ่งปัน
ให้กับเราด้วยความรอบคอบ อย่าท�ำลายความไว้วางใจของลูกค้าโดย
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่สุดหรือข้อมูลอันเป็นความลับของ
ลูกค้า รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากการเข้าถึงข้อมูลดัง
กล่าวตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าถึงใน
ลักษณะที่ขัดต่อนโยบายและประกาศด้านความเป็นส่วนตัวของ AIG
การจัดประเภทของข้อมูลเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลธุรกิจอาจ
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ พนักงานผู้ท�ำหน้าที่จัดการข้อมูลลูกค้า
ต้องทราบและปฏิบัติตามกฎหมายการเก็บรักษาข้อมูลและความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่บังคับใช้ เราต้องรักษามาตรการที่เหมาะสมใน
การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับที่สุดหรือข้อมูลอันเป็นความลับของ
ลูกค้าทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารจัดการ และทางเทคนิคอย่าง
เหมาะสมในทุกกรณี รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิง
่ เราต้องระมัดระวังในกฎหมาย ข้อบังคับ และ
นโยบายต่อไปนี้เมื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับฝ่ายอื่น ๆ (แม้เพื่ อ
ความมุ่งหมายทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายก็ตาม) และการถ่ายโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ หากท่านมีค�ำถามใด ๆ เกี่ยวกับความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลและ/หรือการรักษาความปลอดภัยข้อมูล โปรด
ปรึกษาผู้จัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝา่ ยดูแลความเป็น
ส่วนตัว และ/หรือเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับ
หน่วยธุรกิจของท่าน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ โปรดดู
นโยบายการจัดการข้อมูลที่ใช้ทวั่ โลกของ AIG

หลักจรรยาบรรณ
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ผลประโยชน์ทับซ้อน
ห้ามใช้ต�ำแหน่งของท่านที่ AIG ในการหาผลประโยชน์หรือความได้
เปรียบที่ไม่เหมาะสมเพื่ อตนเองหรือบุคคลในครอบครัว ต้องหลีก
เลี่ยงสถานการณ์ใด ๆ ที่จะก่อให้เกิด หรือแม้แต่ดูเหมือนว่าก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของ
AIG นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานที่ใช้ทวั่ โลกของ AIG
ได้ระบุตัวอย่างเพื่ อช่วยพนักงานเข้าใจและสามารถระบุกรณีท่อ
ี าจ
เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนและอธิบายขั้นตอนการรายงานผล
ประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว
รายงานผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ายบริหาร ผู้ซึ่งจะ
ท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับหน่วย
ธุรกิจที่ท่านสังกัด หรือในกรณีของพนักงานบริษัท AIG ให้รายงาน
ต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัททั่วโลกของ AIG
หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง เพื่ อหาวิธีท่ด
ี ีท่ส
ี ุดในการจัดการสถานการณ์
ห้ามมิให้พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหรือการท�ำธุรกรรม
ที่ต้องสงสัยนั้นจนกว่าจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ด�ำเนินการจากทั้งผู้จัดการของตน และจากเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแล
ธุรกิจของบริษัทตามที่ระบุไว้ในนโยบาย

โอกาสทางธุรกิจของบริษัท
ห้ามมิให้พนักงานของ AIG ใช้โอกาสทางธุรกิจของบริษัทเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือชี้แนะโอกาสทางธุรกิจของบริษัทแก่บุคคล
ภายนอก โดยการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือต�ำแหน่งของบริษัท AIG
เว้นแต่ AIG จะได้รับการเสนอและปฏิเสธโอกาสทางธุรกิจนั้นแล้ว ห้าม
มิให้พนักงานของ AIG ใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือต�ำแหน่งของบริษัท
เพื่ อประโยชน์ส่วนตนที่นอกเหนือจากผลประโยชน์ของ AIG และห้าม
แข่งขันกับ AIG
ความสัมพั นธ์ส่วนตัว
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด สมาชิกในครัวเรือน และบุคคลที่ท่าน
อาจมีความสัมพั นธ์ใกล้ชิด ต้องไม่โน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจ
ของท่านอย่างไม่เหมาะสม
กิจกรรมภายนอก
AIG ให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน อย่างไรก็ตาม
หากท่านอยู่ในประเทศที่กฏหมายไม่อนุญาตให้มีการรายงานดังกล่าว
ท่านต้องเปิดเผยและได้รับอนุมัติจากทั้งฝ่ายบริหารจัดการและฝ่าย
ก�ำกับดูแลธุรกิจของบริษัทเพื่ อเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก
ที่ระบุไว้น้ี ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพี ยงกิจกรรมดังต่อไปนี้:
•

ท�ำงานร่วมกับธุรกิจภายนอกหรือสมาคมการค้าในฐานะ
พนักงาน สมาชิกคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลทรัพย์สิน หุ้น
ส่วนหรือที่ปรึกษา ไม่ว่าธุรกิจดังกล่าวร่วมท�ำธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน
หรือหาช่องทางจะท�ำธุรกิจกับ AIG ก�ำลังแข่งขันหรือพยายาม
ที่จะแข่งขันกับ AIG หรือท่านได้รับค่าตอบแทนโดยยังไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้จัดการของท่าน
และเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทก่อนการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมภายนอกประเภทนี้ การอนุมัติจากผู้บริหาร
และฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทนี้ต้องได้รับการทบทวนใหม่
ปีละครั้ง และพิ จารณาใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จ
จริงที่เกี่ยวข้อง จากเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติครั้งแรก

•

การท�ำงานร่วมกับมูลนิธิ องค์กรการกุศล หรือองค์กรที่ไม่
แสวงหาก�ำไรซึ่งท่านได้รับค่าตอบแทนจากการท�ำงาน หรือท่าน
ด�ำรงต�ำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบทางการเงิน (เช่น การท�ำงาน
ในฐานะสมุหบัญชี สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี
หรือสมาชิกกรรมาธิการการลงทุนของคณะกรรมการบริหาร
ขององค์กรดังกล่าว) ท่านต้องขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นการล่วงหน้าจากผู้จัดการของท่านและเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับ
ดูแลธุรกิจของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนที่จะท�ำกิจกรรม
ภายนอกประเภทดังกล่าว การอนุมัติจากผู้บริหารและฝ่ายกํา
กับดูแลธุรกิจของบริษัทนี้ต้องได้รับการทบทวนใหม่ปีละครั้ง

การท�ำให้ส�ำเร็จตามพั นธสัญญาที่ให้ไว้
ผลประโยชน์ทับซ้อน
•

ตัดสินใจเพื่ อผลประโยชน์สูงสุดของ AIG และลูกค้าของ
เราเสมอ มิใช่เพื่ อผลประโยชน์ส่วนตน

•

คงความตระหนักสม�่ำเสมอว่ากิจกรรมส่วนตัวอาจน�ำไป
สู่การผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับงานเสริมหรือการ
ลงทุนกับลูกค้า ผู้ขาย หรือคู่แข่งของ AIG

•

ปรึกษากับผู้จัดการของท่านเกี่ยวกับสถานการณ์ท่อ
ี าจ
ถูกมองว่าอาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

•

ท่านควรแจ้งถึงกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ได้ ระหว่างผลประโยชน์ของท่านหรือบุคคลในครอบครัว
หรือเพื่ อนของท่านกับผลประโยชน์ของ AIG
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พั นธสัญญาของเราในตลาด
และพิ จารณาใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง จากเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติครั้งแรก ข้อก�ำหนด
นี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการท�ำงานให้แก่คณะกรรมการของ
สหกรณ์ กรรมการของคอนโดมิเนียม หรือองค์กรอื่นที่คล้ายกัน
ซึ่งท่านอาศัยอยู่ หรือบริษัทแม่ ทรัสต์ หรือองค์กรอื่นที่คล้ายกัน
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่ อท่านหรือทรัพย์สินของครอบครัวท่านหรือการ
วางแผนภาษีโดยเฉพาะ
•

•

การน�ำเสนอ การพู ดคุย หรือการเข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่
ท่านได้รับค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียมการบริการทาง
วิชาชีพ หรือการช�ำระเงินรูปแบบอื่น ๆ ท่านต้องขออนุมัติเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากผู้จัดการของท่านและ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก่อนจะรับค่าธรรมเนียมใด ๆ และท่านอาจต้องส่งค่าธรรมเนียม
ที่ได้รับนั้นให้แก่ AIG นอกจากนั้น เอกสารข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ใน
ระหว่างการน�ำเสนองาน การพู ดคุย หรือการอภิปรายกลุ่ม อาจ
จ�ำเป็นต้องมีการทบทวนก่อนที่จะท�ำการน�ำเสนอโดยเป็นไปตาม
นโยบายของหน่วยธุรกิจหรือนโยบายของ AIG
ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ ในฐานะผู้ได้รับการแต่งตัง
้ ของ
หน่วยงานรัฐบาล หรือการลงสมัครชิงต�ำแหน่งทางการเมือง
จ�ำเป็นต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าที่ฝา่
ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัททั่วโลกของ AIG หรือผู้ได้รับการ
แต่งตั้ง รวมทั้งจากผู้จัดการของท่าน การพิ จารณาอนุมัติน้ี
จ�ำเป็นต้องมีการทบทวนใหม่เมื่อสิ้นสุดวาระและก่อนที่จะมีการ
เลือกตั้งใหม่หรือมีการแต่งตั้งใหม่อีกครั้ง

เพื่ อหลีกเลี่ยงแม้แต่การส่อเค้าว่าเกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
AIG เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชน ซึ่งนอก
เหนือจากโครงการที่ AIG ให้การสนับสนุน ต้องไม่แสดงเป็นนัยว่า AIG
ได้รับรองให้ท�ำกิจกรรมดังกล่าว
ของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรอง
ของก�ำนัลที่มีมูลค่าพอสมควรและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมอาจ
ช่วยกระชับความสัมพั นธ์ทางธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี
มารยาททางธุรกิจเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยพนักงาน ต้อง
ไม่เป็นการโน้มน้าวชักจูงการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
ของก�ำนัล คือ สิง
่ ม
ี ล
ู ค่าทางการเงินทีม
่ อบให้แก่หรือมอบโดย
่ ของทีม
พนักงาน ให้กบ
ั หรือจากผูท
้ ไ่ี ม่ใช่พนักงานของ AIG โดยมีหรืออาจ
จะเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน การเลีย
้ งรับรอง หมาย
ถึง งานกิจกรรมทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เฉพาะในทางธุรกิจ ทีม
่ ท
ี ง
ั้ ผูท
้ เ่ี ป็น
พนักงานและผูท
้ ไ่ี ม่ใช่พนักงานของ AIG เข้าร่วมด้วย หากมีเฉพาะ
พนักงานของ AIG เท่านัน
้ ทีเ่ ข้าร่วมในงาน พนักงานของ AIG ผูน
้ ต
้ี อ
้ ง
ถือว่างานนีเ้ ป็นของขวัญและจะต้องมีขอ
้ จ�ำกัดในเรือ
่ งมูลค่าก�ำกับ
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ด้วย
หากท่านได้รับของก�ำนัลหรือการเลี้ยงรับรองที่ไม่สอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์ท่ก
ี �ำหนดไว้ในนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานที่ใช้
ทัว่ โลกของ AIG ให้ปฏิเสธของก�ำนัลหรือความบันเทิงนั้นด้วยท่าที
ที่สุภาพ หากการปฏิเสธของก�ำนัลนั้นจะเป็นการก้าวร้าวหรือท�ำลาย
ความสัมพั นธ์ทางธุรกิจ ให้ท่านรับของก�ำนัลชิ้นนั้นไว้ในนามของ AIG
และส่งของก�ำนัลนี้ไปให้ผู้จัดการของท่านเพื่ อร่วมพิ จารณากับเจ้า
หน้าที่ฝา่ ยฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับหน่วยธุรกิจว่าจะ
ด�ำเนินการอย่างไรกับของก�ำนัลดังกล่าว
ห้ามยอมรับหรือเสนอว่าจะให้เงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดไม่ว่าจะ
เป็นมูลค่าเท่าใดก็ตาม รวมถึงบัตรของขวัญ เช็ค เช็คเดินทาง หรือ
ธนาณัติ หลักทรัพย์การลงทุน ตั๋วเงิน การช�ำระเงินบัตรเครดิตหรือ
รายการที่คล้ายกัน
หน่วยธุรกิจอาจก�ำหนดข้อบังคับและข้อก�ำหนดในการรายงานการ
ให้ของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรองเพิ่ มเติม พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับ
ผิดชอบในการท�ำความเข้าใจและการปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับตน

การให้และรับของก�ำนัลหรือการเลี้ยงรับรองที่
เหมาะสม ควรมีลักษณะดังนี:้
•

มีความมุ่งหมายทางธุรกิจที่ระบุได้อย่างชัดเจน

•

แสดงถึงรสนิยมที่ดี ไม่หรูหรา หรือมีมูลค่าสูงจนเกินไป

•

ไม่ให้และรับของก�ำนัลหรือการเลี้ยงต้อนรับจากบุคคล
เดิม ๆ หรือแหล่งเดียวกันเป็นประจ�ำ

•

สอดคล้องกับนโยบายของ AIG และนโยบายขององค์กร
ของผู้รับ

•

การให้หรือรับของก�ำนัลนั้นต้องมีความเหมาะสม หา
สิ่งของนั้นได้ทั่วไป เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว

•

ไม่มีเจตนาเพื่ อโน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่
เหมาะสม

•

ห้ามไม่ให้พนักงาน AIG ท�ำการร้องขอ

•

ห้ามเป็นเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของ
ขวัญ) ไม่ว่าจ�ำนวนเท่าใดก็ตาม

•

หากเป็นของก�ำนัลต้องมีมูลค่าไม่เกิน 150 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
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ของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรองที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
AIG ประกอบธุรกิจกับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานซึ่งมีรัฐบาลเป็นเจ้าของ
หรือรัฐมีอ�ำนาจควบคุมบริษัท ธุรกิจเหล่านี้อาจรวมถึงธนาคาร
กลาง กระทรวงการคลัง กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ และรัฐวิสาหกิจอื่น
ๆ (เช่น สายการบินและธนาคารพาณิชย์) ตัวแทนจากลูกค้าเหล่านี้
หลาย ๆ คนอาจจะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
ในท้องถิ่นหรือกฎหมายต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี
พนักงานผู้ท่ไี ด้ติดต่อกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐต้องตระหนักถึงโอกาสที่
ปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นในการเจรจาตกลงกับลูกค้า
กลุ่มดังกล่าวได้

การท�ำให้ส�ำเร็จตามพั นธสัญญาที่ให้ไว้
ของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรอง
•

ห้ามไม่ให้หรือรับของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรองเพื่ อ
เป็นการโน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม

•

จ�ำไว้ว่าหากผู้ช�ำระเงินไม่ได้อยู่ร่วมด้วยแล้ว การเลี้ยง
รับรองครั้งนั้นจะด�ำเนินการภายใต้นโยบายการให้และรับ
ของก�ำนัล

ท่านพึ งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิ เศษเมื่อให้ของก�ำนัลและการ
เลี้ยงรับรองแก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือ
การเดินทางต้องสอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ใช้ทวั่
โลกของ AIG และกฎหมายประจ�ำท้องถิ่น หลาย ๆ ประเทศที่มีหรือใน
ประเทศที่ AIG ด�ำเนินธุรกิจจะจ�ำกัดมูลค่าของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง
และการเดินทางที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลในประเทศของตนอาจยอมรับได้

•

เมื่อแลกเปลี่ยนของก�ำนัลและให้การเลี้ยงรับรอง ต้อง
เคารพต่อความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมและประเด็น
อ่อนไหวในท้องถิ่นด้วย

•

ห้ามให้หรือรับของก�ำนัลหรือการเลี้ยงรับรองที่หรูหรา
ฟุ ม
่ เฟือย

นอกจากจะปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ใช้ทวั่
โลกของ AIG แล้วนั้น การเดินทาง ของก�ำนัล และการเลี้ยงรับรอง
ที่จัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายที่ใช้ทวั่ โลกของ AIG และนโยบายใดๆ ที่บังคับใช้ใน
ท้องถิ่น

•

ห้ามเรียกรับของก�ำนัล การอนุเคราะห์ หรือการเลี้ยง
รับรอง

•

รายงานเกี่ยวกับของก�ำนัลซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 150
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้จัดการของท่านและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท และส่งมอบของก�ำนัล
ดังกล่าวให้เพื่ อด�ำเนินการต่อไป

•

ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทล่วงหน้าก่อน
การให้ของก�ำนัลที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ
แก่บุคคลใดก็ตามซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

•

ห้ามเสนอให้สิ่งใดก็ตามที่อาจถูกพิ จารณาว่าเป็นการ
ติดสินบน หรือให้เงินหรือของก�ำนัลที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ
เมื่อให้ของก�ำนัลหรือจัดเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ให้ปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริตที่ใช้ทวั่
โลกของ AIG ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
ประจ�ำท้องถิ่นของท่านล่วงหน้าก่อนที่จะ: จัดเลี้ยงอาหาร
มูลค่าเกินกว่า 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร่วมอยู่ด้วย หรือให้ของก�ำนัล รับผิดชอบการเดินทาง
หรือการเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะมูลค่า
เท่าใดก็ตาม

หลักจรรยาบรรณ
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ความสัมพั นธ์กับหุ้นส่วนธุรกิจของเรา
พั นธมิตรทางธุรกิจของเราท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของ AIG เมื่อท�ำงาน
ในนามของ AIG เราคาดหวังให้พันธมิตรธุรกิจต้องปฏิบัติตามเจตนา
ของหลักจรรยาบรรณนี้ หลักจรรยาบรรณส�ำหรับบุคคลภายนอก
และผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการของ AIG และข้อก�ำหนดทางสัญญาที่
มีผลบังคับใช้

การท�ำให้ส�ำเร็จตามพั นธสัญญาที่ให้ไว้
ความสัมพั นธ์กับ
หุ้นส่วนธุรกิจของเรา
•

พึ งตระหนักถึงการประกอบธุรกิจของตัวแทนของ AIG
และตัวแทนอื่น ๆ เพื่ อให้แน่ใจว่าตัวแทนเหล่านั้นใช้วิธีการ
ที่ถูกต้องในการส่งมอบบริการของเรา

•

หุ้นส่วนทางธุรกิจของ AIG ต้องไม่สร้างสิ่งจูงใจแก่พนักงาน AIG
หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ท�ำธุรกิจกับ AIG ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรฐานใน
หลักจรรยาบรรณนี้

ด�ำเนินการสอบทานความเสี่ยงทางธุรกิจเกี่ยวกับผู้ท่ม
ี ี
โอกาสจะมาเป็นตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างอิสระ และผู้
จัดหาสิ่งของหรือบริการ ก่อนที่จะว่าจ้างการบริการของ
พวกเขา

•

ห้ามกดดันหรือส่งเสริมผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการหรือ
ตัวแทนของ AIG ให้ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม

ความหลากหลายของผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการ

•

ปฏิบัติต่อผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการ ตัวแทน และผู้แทน
อื่น ๆ ด้วยความเคารพและเห็นอกเห็นใจ

หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นข้อห้าม หรือกระท�ำ
การที่ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ไม่สมควรส�ำหรับพนักงาน เราทุกคนต้อง
แน่ใจว่าลูกค้า ผู้ผลิต ตัวแทน และผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากความสัมพั นธ์ท่ม
ี ีกับ AIG หรือใช้ช่อ
ื ของ AIG เพื่ อกระท�ำ
การใด ๆ ที่เป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดหลักจริยธรรม หรือ
ทุจริต

AIG มุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการรวมกันเป็นหนึ่ง การพิ จารณาและเลือกใช้
ผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการที่มีความหลากหลาย ดังที่ก�ำหนดและสรุป
ส่วนไว้ในนโยบายความหลากหลายของผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการ
ของ AIG AIG พยายามอย่างยิ่งในการจัดหาหุ้นส่วนผู้จัดหาสิ่งของ
หรือบริการจากธุรกิจหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็น
คุณค่าของผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการที่มีความทุ่มเทและมุ่งมั่นต่อ
แนวคิดการรวมกันเป็นหนึ่ง ความหลากหลายและความรับผิดชอบ
สังคมเช่นเดียวกับ AIG
เราแต่ละคนได้รับการคาดหวังให้สนับสนุนนโยบายด้านความหลาก
หลายของผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการของ AIG โดยการส่งเสริมการ
ใช้ผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หลักจรรยาบรรณ
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การเจรจาตกลงที่เป็นธรรม
AIG พยายามที่จะให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในทางการแข่งขันด้วยวิธี
การประกอบธุรกิจที่มีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เรา
แต่ละคนต้องด�ำเนินธุรกิจกับลูกค้า ผู้ให้บริการ ผู้จัดหาสิ่งของหรือ
บริการ และคู่แข่ง อย่างเป็นธรรม ไม่ดูหมิ่นคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์และ
บริการของคู่แข่ง AIG ไม่ยอมรับการกระท�ำใด ๆ เพื่ อให้ได้มาซึ่งความ
ได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม เช่น จากการหลอกลวง การปิดบัง การ
ใช้ข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ์พิเศษในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริงโดย
เจตนา หรือการปฏิบัติท่ไี ม่เป็นธรรมอื่น ๆ

สัญญาณเตือน
การต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็น
ธรรม

การเจรจาตกลงที่เป็นธรรม

กฎหมายการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันแตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศและรัฐ ความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลให้การ
ด�ำเนินการบางอย่างอาจกระท�ำได้ในบางประเทศหรือในบาง
รัฐและอาจเป็นข้อห้ามในประเทศหรือรัฐอื่น หากท่านประสบ
กับกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ต่อไปนี้ และไม่แน่ใจว่ากิจกรรมเหล่า
นี้ถูกกฎหมายหรือไม่ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแล
ธุรกิจของบริษัทส�ำหรับหน่วยธุรกิจของท่าน เพื่ อขอค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับการด�ำเนินการต่อ:

•

•

พยายามก�ำหนดหรือควบคุมราคาขายปลีกของลูกค้า

•

ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยมีเงื่อนไขให้ซ้อ
ื
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของลูกค้า

•

การเสนอราคาหรือข้อก�ำหนดต่อลูกค้ารายหนึ่งเป็น
พิ เศษกว่าที่คู่แข่งมอบให้กับลูกค้า

•

การกีดกันไม่ให้ลูกค้าหรือผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการท�ำ
ธุรกิจกับคู่แข่ง

•

การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการต�่ำกว่าต้นทุนหรือการ
ปฏิบัติอ่น
ื ๆ ในการตั้งราคาหรือการส่งเสริมการขายที่ไม่
เป็นธรรม

การท�ำให้ส�ำเร็จตามพั นธสัญญาที่ให้ไว้
ด�ำเนินธุรกิจกับลูกค้าและผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการ
ในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราต่อการ
แข่งขันที่เป็นธรรม

•

ให้ข้อมูลการตลาดที่เป็นจริงและถูกต้อง

•

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งด้วยวิธีการที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและเหมาะสม และในลักษณะที่ส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร AIG

•

ห้ามใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นที่สงสัยในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง

•

ห้ามแนะน�ำตนเองหรือน�ำเสนอวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่
บิดเบือนความมุ่งหมายที่แท้จริงของท่านในการติดต่อ
ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจในปัจจุบันหรือ
ผู้ท่ม
ี ีแนวโน้มเป็นลูกค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของ AIG
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การต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็ นธรรม

AIG แข่งขันอย่างจริงจังและเป็ นธรรมในทุกประเทศทั่วโลก เรา
พยายามที่จะรักษาและสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตผ่านผลิตภัณฑ์
และบริการที่เหนือกว่า ไม่ใช่ด้วยวิธีการปฏิบัติท่ไม่
ี เหมาะสมหรือการ
แข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม เราพยายามอย่างหนักที่จะทำ�ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการต่อต้านการผูกขาดทั่วโลก

กฎหมายเหล่านี้มีความซับซ้อน หากพนักงานไม่แน่ใจต่อการปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
สำ�หรับหน่วยธุรกิจ เพื่ อขอข้อมูลและคำ�ชี้แจงเพิ่ มเติม แนวทางต่อ
ไปนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าเราดำ�เนินธุรกิจที่เป็ นธรรมและมีการแข่งขันที่
เหมาะสม สำ�หรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ โปรดดูนโยบายต่อ
ต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็ นธรรมที่ใช้ทวโลกของ
ั่
AIG

สิ่งที่ควรท�ำ
•

แข่งขันอย่างจริงจังและชอบด้วยกฎหมายในทุกตลาดที่
AIG ด�ำเนินธุรกิจ โดยการตัดสินใจทุกประเด็นทางธุรกิจเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของ AIG

•

รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทคู่แข่งของ AIG จากแหล่งข้อมูลที่ถูก
กฎหมายและเหมาะสมเท่านั้น

•

สิ่งที่ไม่ควรท�ำ
•

ท�ำข้อตกลงอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกับคู่แข่งใน
การตรึงราคาหรือข้อก�ำหนดการขายอื่น ๆ ฮั้วการประมูลกับ
คู่แข่ง ก�ำหนดระดับการผลิตหรือการขายหรือการจัดสรร
ลูกค้า ตลาดหรือพื้ นที่ขาย

•

หารือถึงประเด็นต่อไปนี้กับคู่แข่ง เช่น ราคา การประมูล ยอด
ขายของลูกค้า ค่านายหน้า ข้อก�ำหนดการขาย ก�ำไร อัตราส่วน
ก�ำไร ต้นทุน การผลิต สินค้าคงคลัง อุปกรณ์ แผนการตลาด
หรือข้อมูลอื่นใดที่มีความอ่อนไหวส�ำหรับการแข่งขัน

•

เข้าร่วมการประชุมกับคู่แข่งที่มีการหารือถึงข้อมูลที่ต้องเก็บ
เป็นความลับ รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในสองหัวข้อ
ย่อยข้างต้น

•

ท�ำข้อตกลงกับบุคคลอื่นนอก AIG ซึ่งเป็นผู้ท่ท
ี �ำธุรกิจร่วมกับ
ผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการหรือลูกค้า

•

ท�ำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการกับคู่แข่งอย่างไม่มี
สาระส�ำคัญหรือข้อมูลที่ไม่จริง

•

ได้รับข้อมูลอื่นใดที่มีความอ่อนไหวส�ำหรับการแข่งขันจาก
คู่แข่งของ AIG หรือจากผู้ท่ม
ี ีหน้าที่การรักษาความลับจากคู่
แข่งดังกล่าว

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของคู่แข่งตามข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น
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ข้อมูลด้านการแข่งขัน
AIG ห้ามมิให้ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักจริยธรรมเพื่ อให้ได้
มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งหรือผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการ
รวมทั้งความลับทางการค้า ท่านอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งของ
AIG ได้เฉพาะจากแหล่งข้อมูลที่ถูกกฎหมายและเหมาะสมเท่านั้น ห้าม
รับข้อมูลลับทางการแข่งขันจากบริษัทคู่แข่งของ AIG หรือจากผู้ท่ี
ทราบข้อมูลลับนั้นจากบริษัทคู่แข่ง
ห้ามได้มา เปิดเผย หรือใช้ความลับทางการค้าของผู้อ่น
ื อย่างไม่เหมาะ
สมโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องรายงานการได้รับข้อมูลที่เป็นความลับ
จากแหล่งที่ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
ของท่านในทันที

สัญญาณเตือน
ให้ใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสาร
ส�ำคัญในเชิงการแข่งขัน อาทิ:

หลักจรรยาบรรณ

•

การเก็บรักษาเอกสารหรือบันทึกคอมพิ วเตอร์จากผู้ว่า
จ้างคนก่อน ๆ

•

การกดดันหรือส่งเสริมพนักงานใหม่ของ AIG ให้บอกถึง
ข้อมูลที่เป็นความลับจากผู้ว่าจ้างคนก่อน ๆ

•

การได้รับข้อมูลผ่านพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจเป็น “การ
โจรกรรม” หรือ “การสอดแนม” หรือในลักษณะที่ท่านจะ
ไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยทั้งหมด

•

การเชื่อถือค�ำกล่าวอ้างของบุคคลภายนอกอย่างไม่สม
เหตุสมผลว่าข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจที่ส�ำคัญนั้นได้มา
อย่างถูกต้อง
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ค�ำถามและค�ำตอบ
คาถาม:

กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล หมายถึงเพี ยง ข้อมูลทางการ
แพทย์ หมายเลขบัญชีประกันสังคม
หมายเลขบัตรเครดิต และหมายเลขบัญชี
เงินบ�ำนาญหรือไม่

คาตอบ: ไม่ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใช้

บังคับกับทุกข้อมูลที่ระบุหรือเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล
โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่อีเมลของลูกค้า ราย
ละเอียดการติดต่อ การก�ำหนดลักษณะ ที่อยู่อินเทอร์
เน็ตโพรโทคอล w(“IP”) เสียง และภาพ อาจถือเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ เมื่อ
ข้อมูลดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงตัวบุคคลที่สามารถ
ระบุตัวตนได้

คาถาม:

คาถาม:

เพื่ อช่วยให้ฉันท�ำงานให้กับ AIG ได้ดีขน
ึ้ ฉัน
ได้เก็บเอกสารต่าง ๆ จากผู้ว่าจ้างคนก่อน ๆ
่ ว
ของฉัน เอกสารเหล่านีใ้ ห้รายละเอียดเกีย
่ ู้ว่าจ้าง
กับความคิดริเริ่มด้านการตลาดทีผ
คนก่อนของฉันเคยใช้มาแล้ว ฉันสามารถใช้
้ ี่ AIG ได้หรือไม่
เอกสารเหล่านีท

คาตอบ: หากเอกสารมีข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เป็น

กรรมสิทธิ์ของอดีตผู้ว่าจ้างของท่าน ท่านไม่สามารถ
ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลนี้ได้ AIG คาดหวังให้พนักงาน
ทุกคนเคารพต่อการเปิดเผยข้อมูล หรือใช้ข้อจ�ำกัด
กับข้อมูลลับที่ได้มาจากอดีตผู้ว่าจ้างหรือจากบุคคล
ภายนอกอื่น ๆ ท่านไม่อาจใช้หรือแบ่งปันข้อมูลนี้ได้
จนกว่าจะได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจ
ของบริษัทประจ�ำหน่วยธุรกิจของท่าน

่ ูกต้องในการ
ความมุ่งหมายทางธุรกิจทีถ
้ งรับรอง
ยอมรับของก�ำนัลหรือการเลีย
หมายถึงอะไร

คาตอบ: พนักงานที่ได้รับเงินค่าจ้างจาก AIG เพื่ อด�ำเนินการ

ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องในการยอมรับการ
เลี้ยงรับรอง ได้แก่ การเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันจาก
หุ้นส่วนทางธุรกิจในการพู ดคุยประเด็นทางธุรกิจและ
ในการสร้างความสัมพั นธ์ในการท�ำงานที่แน่นแฟ้น
มากขึ้น โดยที่แตกต่างอย่างมากในการยอมรับของ
ก�ำนัลเป็นการส่วนตัว เช่น เครื่องประดับ ไม่ได้เป็น
ไปเพื่ อผลประโยชน์ของ AIG จึงควรปฏิเสธที่จะไม่
รับของก�ำนัลดังกล่าว เนื่องจากอาจกระทบต่อความ
ซื่อสัตย์ของพนักงานหรือท�ำให้เกิดภาระผูกพั น
ต่อผู้ให้
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พั นธสัญญาที่มีต่อผู้
ถือหุ้นของเรา
ผู้ถือหุ้นไว้วางใจให้เราดูแลรับผิดชอบสินทรัพย์ของพวกเขา
้ ้วยการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ใน
AIG ปกป้องทรัพย์สินเหล่านีด
ทุกการด�ำเนินธุรกิจของเรา
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การรายงานทางการเงิน

ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมธุรกิจ
และสาธารณชน อาศัยรายงานทางการเงินของเราเพื่ อใช้ในการ
ตัดสินใจ รายงานทางการเงินของเราต้องเป็ นจริง ครบถ้วน ทัน
เวลา เป็ นธรรม ถูกต้อง และเข้าใจได้ เพื่ อทำ�ให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติได้
ตามมาตรฐานเหล่านี้อย่างสม่ำ�เสมอ เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้นที่อาจให้ข้อมูลรายงานทางการเงินต่อบุคคลภายนอกได้

บันทึกทางธุรกิจที่ถูกต้อง

ต้องจัดเตรียมบันทึกทางธุรกิจอย่างซื่อตรงและถูกต้องเสมอ ต้อง
ไม่มีการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในบันทึกทางธุรกิจ เราต้องไม่
ทุจริตหรือหลอกลวงในการเก็บบันทึกของ AIG หรือพยายามทำ�ให้
ฝ่ ายบริหาร ผู้ตรวจสอบ ผู้ออกกฎระเบียบ หรือผู้ถือหุ้นของ AIG
เข้าใจผิด บันทึกทางธุรกิจประกอบด้วยข้อมูลที่จัดเก็บในสื่อรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ สำ�เนาเอกสาร บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล ข้อความ
โต้ตอบ วิดีโอ และสื่อเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อท่านได้รับประกาศให้เก็บรักษาเอกสาร ท่านต้องดำ�เนินเป็ น
ขั้นตอนเพื่ อเก็บรักษาเอกสารในทันที และต้องไม่ลบ ทำ�ลาย หรือแก้ไข
ข้อมูลในลักษณะใด ๆ เป็ นอย่างอื่น เอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่จัดอยู่
ในประเภทใดประเภทหนึ่งที่ระบุไว้ในประกาศให้เก็บรักษาเอกสารนั้น
จนกว่าที่ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรว่าประกาศให้
เก็บรักษาเอกสารฉบับดังกล่าวนั้นไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไม่ ไม่ว่าระยะ
เวลาที่ได้ระบุไว้ตามตารางกำ�หนดการเก็บรักษาเอกสารจะได้หมด
อายุลงแล้วหรือไม่ก็ตาม คำ�ถามเกี่ยวกับประกาศเรื่องการเก็บรักษา
่องการเก็บรักษา
เอกสารควรส่งตรงไปที่บุคลากรผู้ท่ออกประกาศเรื
ี
เอกสารดังกล่าว

การบริหารจัดการบันทึกข้อมูล
เราต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการบันทึกข้อมูลและข้อมูล
ที่ใช้ทวโลกของ
ั่
AIG รวมถึงนโยบาย มาตรฐาน แนวทางและขั้นตอน
การจัดการข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เอกสารเหล่านี้ควบคุม
การเก็บรักษาและการจัดการข้อมูลทั้งหมดที่ถูกสร้าง ได้รับ หรือ
รักษาไว้โดย AIG ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพี ยงสำ�เนา
เอกสาร บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล ระบบส่งข้อความทันที วิดีโอ
และสื่อเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เราต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานและการ
บริหารงานของ AIG และ/หรือข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อกำ�หนดด้านการ
เก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือทางธุรกิจ (“บันทึก
ของบริษัท”) เป็ นระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในตารางกำ�หนดการเก็บรักษา
เอกสารที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี บันทึกซึ่งไม่ใช่ของบริษัท รวมถึง
ข้อมูลซ้ำ�ซ้อน ร่าง ข้อมูลที่ทำ�ขึ้นชั่วคราว และบันทึกของบริษัทที่พ้ น
ระยะเวลาการเก็บรักษาตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกำ�หนดการเก็บรักษา
เอกสารก็ควรนำ�มาทำ�ลายทิ้งหากไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในประกาศให้เก็บ
รักษาเอกสาร
ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร (บางครั้งเรียกว่าการเก็บรักษาเนื้อหา
เพื่ อใช้ในทางกฎหมาย) คือ คำ�สั่งไปยังพนักงานเพื่ อรักษาเอกสาร
หรือข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในรูปกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์และไม่ว่าจะ
เก็บหรือรักษาไว้ในที่ใด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการไต่สวนของรัฐ
การสอบสวน การฟ้ องร้องคดี หมายศาลหรือการดำ�เนินการทาง
กฎหมายอื่น ๆ
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การปกป้ องทรัพยากรของ AIG
การปกป้ องบุคลากรและทรัพย์สินเป็ นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับ AIG บทบาท
ของการรักษาความปลอดภัยระดับสากลภายในบริษัทถูกตั้งขึ้น
บนหลักการที่ออกแบบมาเพื่ อสนับสนุนการปกป้ องและให้ความ
ปลอดภัยแก่บุคลากร ลูกค้าและทรัพย์สินของ AIG
ทรัพย์สินที่จับต้องได้
ต้องปกป้ องทรัพย์สินของ AIG รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูล
โครงสร้างพื้ นฐาน อุปกรณ์และสิ่งของไม่ให้ถูกนำ�ไปใช้ในทางที่ผิด
ก่อให้เกิดความเสียหาย การโจรกรรม หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
อื่น ๆ
ความปลอดภัยส่วนบุคคล
การรักษาความปลอดภัยระดับสากลกำ�หนดการควบคุมการเข้าถึง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มาตรฐานขั้นต่ำ�และการฝึ กอบรมพนักงาน
การรักษาความปลอดภัยระดับสากลทำ�หน้าที่ระบุและลดความเสี่ยง
ให้แก่พนักงานและทรัพย์สินของ AIG ผ่านการอบรม เทคโนโลยีและ
ความเชี่ยวชาญของทีมงานของบริษัท ประกอบกับทีมรักษาความ
ปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
ซึ่งมีความรู้ทางกฎหมาย การทหารและการรักษาความปลอดภัยใน
ภาคเอกชน
ศูนย์การปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสากล (GSOC)
จะมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในขณะเดียวกันก็รับตอบ
ปั ญหาทางด้านการรักษาความปลอดภัยตลอด 24/7
พนักงานควรระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยและกรณีท่มี
ี เหตุอัน
ควรสงสัย ควรทำ�การรายงานให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสากลได้
รับทราบทันที สิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งก็คือการข่มขู่คุกคามใด ๆ ที่กระทำ�
ต่อพนักงาน และข้อสงสัยในการใช้ความรุนแรงในสถานที่ทำ�งานต้อง
รายงานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ในกรณีฉุกเฉินกรุณาโทร
ติดต่อหมายเลขฉุกเฉินในพื้ นที่ของท่านเมื่อมีความจำ�เป็ น

หากมีคำ�ถามโดยตรงให้ติดต่อที่ +1 212-458-2020 หรือ
gsoc@aig.com หรือผู้จัดการฝ่ ายการรักษาความปลอดภัยประจำ�
ภูมิภาคของท่านเพื่ อขอความช่วยเหลือ
ทรัพย์สินทางปั ญญา
ทรัพย์สินทางปั ญญาของ AIG อาจรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพาะ ผลงาน
สร้างสรรค์ กระบวนการหรือผลงานคิดค้น ซึ่งตามปกติแล้วมักจะมี
มูลค่าทางการค้า ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ AIG
มีอยู่ด้วยกันห้าประเภท ได้แก่ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมาย
การบริการ ลิขสิทธิ์ ชื่อโดเมน สิทธิบัตรและความลับทางการค้า เรา
แต่ละคนต้องปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญาที่เป็ นของ AIG และหุ้นส่วน
ทางธุรกิจของบริษัท และต้องเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บุคคลภายนอก
ภายใต้กฎหมายของท้องถิ่น พนักงานอาจต้องโอนมอบสิทธิ์ในสิ่ง
ประดิษฐ์คิดค้นใด ๆ (ไม่ว่าจะมีสิทธิบัตรหรือไม่ก็ตาม) ที่พั ฒนาขึ้นใน
AIG หรือด้วยข้อมูลกรรมสิทธิ์ของ AIG ให้แก่ AIG

การท�ำให้ส�ำเร็จตามพั นธสัญญาที่ให้ไว้
ทรัพย์สินทางปัญญา
•

ห้ามใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ AIG ไปในทางที่ไม่
เหมาะสม

•

ห้ามเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไม่ใช่ข้อมูล
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

•

ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ AIG โดยได้รับ
หรือช่วยให้ผู้อ่น
ื ได้รับสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ หรือลิขสิทธิ์ตามความเหมาะสม

•

ห้ามใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ว่าจ้างคนก่อนโดยไม่
ได้รับอนุญาต

•

ห้ามใช้หรือคัดลอกซอฟต์แวร์หรือเอกสาร ยกเว้นที่
ระบุไว้ในข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน AIG เคารพต่อข้อ
จ�ำกัดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ท่ก
ี �ำหนดโดยผู้พัฒนาหรือผู้จัด
จ�ำหน่าย

ความปลอดภัยในการเดินทาง
การรักษาความปลอดภัยระดับสากลสนับสนุนให้มีมาตรการลด
ความเสี่ยงที่เหมาะสมสำ�หรับพนักงานที่ต้องเดินทางเพื่ อการปฏิบัติ
หน้าที่ของบริษัท พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดการ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ทวโลกของ
ั่
AIG และจองการเดินทางกับช่องทางการ
จองทางออนไลน์หรือบริษัทจัดการการเดินทางที่ AIG เห็นชอบ ซึ่ง
นี่เป็ นการช่วยให้ GSOC สามารถทราบถึงแผนการเดินทางของ
พนักงาน ดังนั้นจึงจะสามารถให้การตอบสนองเพื่ อให้ความช่วย
เหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างคล่องตัว
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ข้อมูลกรรมสิทธิ์/ความลับทางการค้า/ข้อมูลที่เป็นความลับ

เงินทุน

หลังจากท่านสิ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ท่านไม่อาจใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลกรรมสิทธิ์ ความลับทางการค้า หรือข้อมูลที่เป็นความ
ลับใด ๆ ที่ท่านเคยเข้าถึงหรือได้รับมาโดยสืบเนื่องด้วยผลแห่งการ
จ้างงานของบริษัท ข้อมูลดังว่านี้ให้รวมไปถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะแผน
ทางธุรกิจ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลการตั้งราคา ข้อมูลด้าน
การแข่งขัน และข้อมูลพนักงาน

กองทุนของ AIG นั้นมีไว้เพื่ อใช้อย่างมีความรับผิดชอบในธุรกิจของ
AIG เพี ยงอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามใช้บัตรเครดิตของบริษัทที่ออกให้
พนักงานส�ำหรับช�ำระค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในการช�ำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เราทุกคนต้องรับผิดชอบในการป้องกันการใช้เงินทุนของ AIG ที่ผิด
วัตถุประสงค์หรือถูกขโมย และต้องมั่นใจว่า AIG จะได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสมเมื่อใช้จ่ายเงินทุนของ AIG การเบิกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สมเหตุสมผล และได้รับอนุมัติแล้ว
เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ท่านไม่สามารถส่งต่อข้อมูลที่เป็นความลับไปยังอีเมล
ส่วนตัวของท่าน อีเมลที่ไม่ใช่อีเมลที่ของ AIG คอมพิ วเตอร์หรือ
อุปกรณ์อ่น
ื ๆ เมื่อคิดว่าจะสิ้นสภาพพนักงานของ AIG ท่านต้องคืน
ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ แก่บริษัทก่อนวันสิ้นสุดการจ้างงานของ
ท่าน ข้อก�ำหนดนี้เพิ่ มเติมและไม่ได้แทนที่ภาระผูกพั นในการรักษา
ความลับใด ๆ ที่ท่านอาจมีตามต่อข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลราย
บุคคลซึ่งเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของท่าน
ภาระผูกพั นที่จะต้องเก็บรักษาความลับของท่านไม่ขัดขวางท่าน
ให้แจ้งการละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ การฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบต่อ AIG หรือต่อหน่วยงานของรัฐ (โดยไม่แจ้งต่อ AIG) ไม่
ว่าการละเมิดนั้นจะเกิดจริงหรือต้องสงสัยว่าอาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าเหตุ
จะเกิดระหว่างที่ท่านยังคงท�ำงานกับ AIG หรือหลังจากนั้น ท่านไม่ได้
ถูกกีดกันไม่ให้ย่น
ื เรียกร้อง สื่อสารกับ ให้ข้อมูลแก่ หรือเข้าร่วมใน
การสอบสวน หรือยื่นด�ำเนินคดีต่อหน่วยงานของรัฐ

สัญญาณเตือน
หลีกเลี่ยงไม่กระทำ�ดังต่อไปนี้เพื่ อปกป้ อง
ข้อมูลอ่อนไหวของเรา
•

การหารือถึงข้อมูลที่เป็ นความลับด้วยเสียงดังหรืออย่าง
เปิ ดเผยที่ผู้อ่นอาจได้
ื
ยิน

•

การพู ดคุยถึงกรรมสิทธิ์ในข้อมูลของ AIG กับบุคคล
ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีข้อตกลงว่าจะไม่
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว

•

การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็ นทรัพย์สิน
ของ AIG กับลูกค้าหรือผู้จัดหาสิ่งของหรือบริการ โดยไม่
ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมและไม่ทราบว่าความสัมพั นธ์
ดังกล่าวเป็ นความลับหรือไม่เป็ นความลับ

•

การกำ�จัดร่างและบันทึกที่เป็ นความลับอย่างไม่เหมาะสม

หลักจรรยาบรรณ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ
คอมพิ วเตอร์ อีเมล ระบบการรับส่งข้อความแบบทันที และระบบเครือ
ข่าย อุปกรณ์เคลื่อนที่ โทรศัพท์และระบบเสียงอื่น ๆ การประชุมผ่าน
ภาพวิดีโอและระบบวิดีโออื่น ๆ การสแกนและการพิ มพ์ ทรัพยากร
ข้อมูล ระบบการเข้าถึงด้วยคีย์การ์ดและ/หรือข้อมูลที่มีการประมวล
ผลด้วยเครื่องคอมพิ วเตอร์ เราทุกคนต้องรับผิดชอบในการป้องกัน
ระบบเหล่านี้และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบดังกล่าวไม่ให้มีการเข้าถึง
อย่างไม่เหมาะสม ไม่ให้เสียหาย สูญหาย หรือการถูกขโมย
นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG ถือเป็นทรัพย์สินของ
AIG และมีเจตนาให้ใช้เพื่ อความวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เว้นแต่ถูก
ห้ามตามนโยบายของ AIG หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือข้อตกลงทาง
แรงงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG เพื่ อวัตถุประสงค์
ส่วนตัวในบางโอกาสที่มีความเหมาะสมอาจท�ำได้ เฉพาะในกรณีท่ก
ี าร
ใช้งานดังกล่าวไม่รบกวนการปฏิบัติงานของท่าน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การท�ำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่นั้น หรือไม่ละเมิด
นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานอื่น ๆ ของ AIG หรือกฎหมายที่ใช้
บังคับ อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG
ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านไม่ควรคาดหวัง
ในเรื่องความเป็นส่วนตัว เนื่องจากระบบดังกล่าวอาจถูกตรวจตรา
ติดตาม ตรวจสอบจาก AIG ตามวัตถุประสงค์ท่ช
ี อบด้วยกฎหมายซึ่ง
ระบุไว้ในส่วนความเป็นส่วนตัวของพนักงานในหลักจรรยาบรรณนี้
ห้ามใช้ข้อความและการสื่อสารอื่นใดที่ส่งหรือรับโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG เพื่ อสร้าง จัดเก็บ หรือส่งข้อมูลที่
เป็นการข่มขู่ มุ่งร้าย ผิดกฎหมาย แสดงเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ เลือก
ปฏิบัติ คุกคาม หยาบคาย หมิ่นประมาท หรือวิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดี
ห้ามใช้ระบบเหล่านี้เพื่ อเข้าใช้เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตหรือบริการทาง
ออนไลน์อ่น
ื ใดโดยเจตนาที่มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน
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พั นธสัญญาที่มีต่อผู้ถือหุ้นของเรา

ค�ำถามและค�ำตอบ
คาถาม:

ฉันคิดว่าพบข้อผิดพลาดในเอกสารสรุป
่ ะต้องน�ำส่งรวมอยู่ใน
ข้อมูลทางการเงินทีจ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ฉันควรแจ้ง
ข้อกังวลของฉันอย่างไร

คาถาม:

คาตอบ: เป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท่านควรแจ้งปัญหา

ดังกล่าวต่อบุคคลที่มีอ�ำนาจในการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าว ข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเป็นเรื่องร้ายแรง
ท่านมีความรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อกังวลของท่าน
ให้กับบุคคลที่เหมาะสมทันที หากไม่แน่ใจ กรุณา
่ ่ายกํากับดูแล
ติดต่อผู้จัดการของท่าน เจ้าหน้าทีฝ
ธุรกิจของบริษัทที่รับผิดชอบหน่วยธุรกิจของท่าน
สายช่วยเหลือการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทที่
+1 877-244-2210 หรือส่งอีเมลหาสายด่วนฝ่ายบัญชี
ที่ accountinghotline@aig.com

คาถาม:

้
ผู้จัดการของฉันขอให้ฉันเตรียมใบสั่งซือ
่ ีมูลค่า 30,000 ดอลลาร์
งานบริการทีม
สหรัฐฯ เธอมีอ�ำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายเพี ยง
้
25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ฉันจะแบ่งใบสั่งซือ
ออกเป็นสองใบเพื่ อให้เธอไม่ต้องเสนอขอ
อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือไม่

คาตอบ: ไม่ได้ ท่านท�ำเช่นนั้นไม่ได้ การขออนุมัติที่ไม่ถูกต้องถือ

เป็นการละเมิดนโยบายของ AIG ที่ก�ำหนดให้แน่ใจว่า
มีการรักษาและการด�ำเนินการควบคุมบัญชีภายในที่
เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านรู้สึกอึดอัด
ที่จะแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการของท่าน โปรด
แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับ
หน่วยธุรกิจของท่าน

หลักจรรยาบรรณ

ฉันได้เข้าประชุมร่วมกับผู้จัดการ AIG อีก
หลายท่านในห้องประชุมของโรงแรมแห่ง
่ ในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน ทุก
หนึง
คนทิ้งแล็ปท็อปไว้ในห้องทีไ่ ม่ได้ปิดล็อก ฉัน
รู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ท�ำเช่นเดียวกัน ฉันควร
่ หรือไม่
ท�ำอย่างอืน

คาตอบ: ใช่ ท่านควรจัดการเป็นอย่างอื่น แล็ปท็อปและข้อมูลใน

เครื่องถือเป็นทรัพย์สินของ AIG และบ่อยครั้งมีข้อมูล
ที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับอยู่
ด้วย ท่านต้องรับผิดชอบเพื่ อท�ำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
และข้อมูลดังกล่าวได้รับการป้องกันเพื่ อไม่ให้การ
สูญหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่
ได้ตั้งใจ ท่านและเพื่ อนร่วมงานของท่านควรเก็บรักษา
อุปกรณ์/ ปิดล็อกห้องประชุมอย่างปลอดภัย หรือ
เลือกให้ใครบางคนอยู่ดูแลอุปกรณ์ดังกล่าว

คาถาม:

ฉันเพิ่ งทราบว่าพนักงานของผู้ขายได้รับ
อนุญาตให้เข้าใช้เครือข่ายของเราได้ในวง
กว้าง ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจ�ำเป็นต้องได้รับ
การเข้าถึงชนิดนีเ้ พื่ อท�ำงานของพวกเขา
้ ะไม่เป็นการท�ำให้เกิดความ
การกระท�ำเช่นนีจ
เสี่ยงต่อข้อมูลของ AIG หรือ ฉันควรท�ำ
อย่างไร

คาตอบ: ท่านอาจพู ดถูกต้อง แต่ท่านอาจไม่มีข้อมูลทั้งหมด

ก่อนอื่นท่านควรปรึกษาสถานการณ์นี้กับผู้จัดการ
ของท่าน หากจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการใด ๆ เพิ่ มเติม
ท่านและผู้จัดการของท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับหน่วยธุรกิจของ
ท่าน
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พั นธสัญญาของเราใน
การเป็นองค์กรที่ดี
เรา AIG จะท�ำงานเพื่ อปรับปรุงชุมชนที่เราที่ท�ำงาน อาศัย
และให้บริการลูกค้าของเราให้ดีย่ง
ิ ขึ้น ผ่านทางสินค้า บริการ และ
การประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ AIG จะปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทัง
้ หลายของเรา

หลักจรรยาบรรณ
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พั นธสัญญาของเราในการเป็นองค์กรที่ดี
่ น
การพั ฒนาอย่างยังยื

ความมุ่งมั่นของ AIG ต่อการพั ฒนาอย่างยั่งยืนช่วยให้ชุมชนของ
เราได้รับการปกป้ องในอนาคต โดยการให้ความสำ�คัญกับปั จจัยด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม และผลักดันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไป
พร้อมกัน AIG ได้พัฒนาวาระการพั ฒนาอย่างยั่งยืนที่สร้างขึ้นบน
หลักการสี่ประการ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวของชุมชน
ความมั่นคงทางการเงิน การดำ�เนินธุรกิจบนหลักการพั ฒนาอย่าง
ยั่งยืน และการลงทุนบนหลักการพั ฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางของ
เราสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราและตอบสนองความคาดหวัง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำ�คัญของเราซึ่งมีอยู่มากมาย รวม
ถึงนักลงทุน หน่วยงานกำ�กับดูแล ลูกค้า และพนักงาน
พนักงานสามารถสนับสนุนวาระการพั ฒนาอย่างยั่งยืนที่กว้างขึ้น
ของ AIG และมีส่วนร่วมกับโครงการริเริ่มในระดับท้องถิ่นที่มากขึ้นใน
ระดับรากหญ้า ผ่านเครือข่ายการพั ฒนาอย่างยั่งยืนของพนักงาน
ของ AIG พนักงานสามารถรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพั ฒนา
อย่างยั่งยืนระดับโลกและความพยายามเกี่ยวกับกับสภาพอากาศ
ผ่านเครือข่ายนี้ และเชื่อมต่อกับเพื่ อนร่วมงานที่มีความคิดเหมือนกัน
จากทั่วโลก
่
ในฐานะหนึงในบริ
ษัทประกันภัยแห่งแรกของสหรัฐฯ ที่ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ AIG จึงอยู่ใน
สถานะที่ดีท่จะใช้
ี
ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญ
่
ด้านความเสียง เพื่ อช่วยบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ช่วยเหลือลูกค้าและชุมชนของเราในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ำ� AIG ใช้ความเชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงในการรับประกัน
ภัยและลงทุนในบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามการประเมินความ
เสี่ยงตามปกติและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผล
บังคับใช้ในเขตอำ�นาจศาลทุกแห่งที่เราดำ�เนินกิจการ

ต้องการมอบให้แก่องค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กองทุน AIG
Compassionate Colleagues Fund ช่วยให้พนักงานสามารถบริจาค
เงินเพื่ อช่วยเหลือเพื่ อนร่วมงานของ AIG ที่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ของการได้รับสิทธิ์ เอาชนะความยากลำ�บากทางการเงินอย่างรุนแรง
รวมถึงภัยพิ บัติต่าง ๆ
ความช่วยเหลือของบริษัทและมูลนิธิ AIG จะสอดคล้องกับหลักการ
ด้านการกุศลที่สำ�คัญสองด้านของเรา ได้แก่ ความสามารถในการ
ปรับตัวของชุมชนและความมั่นคงทางการเงิน เงินบริจาคทั้งหมด
ของมูลนิธิ AIGSM พิ จารณาตัดสินโดยคณะกรรมการของมูลนิธิ AIG
ในเวลานี้ AIG และมูลนิธิ AIG ยังไม่เปิ ดรับข้อเสนอการขอรับเงิน
บริจาคช่วยเหลือซึ่งบริษัทไม่ได้แสดงความจำ�นงจะมอบให้
พนักงานคนใดก็ตามที่เข้าร่วมในโปรแกรมเหล่านี้หรือทำ�การบริจาค
ช่วยเหลือในนามของ AIG ต้องรับผิดชอบในการรับรองว่าตนเข้าใจ
และปฏิบัติตามข้อกำ�หนดตามที่ระบุไว้ในคู่มือคำ�แนะนำ�ของโปรแกรม
และสมุดคู่มือสำ�หรับพนักงานของ AIG AIG เห็นการทำ�กุศลของ
พนักงานว่าเป็ นเรื่องส่วนบุคคล และจะไม่มีแรงกดดันใด ๆ ต่อ
พนักงานในการเป็ นอาสาสมัคร บริจาคหรือใช้โปรแกรมทุนอุดหนุน
สมทบบางส่วน หากมีคำ�ถามใด ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมเหล่านี้ โปรด
ติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ ายการเป็ นพลเมืองที่ดีของบริษัท AIG ระดับสากล
(AIG Global Corporate Citizenship) นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และ
ระเบียบขั้นตอนเกี่ยวกับการเป็ นองค์กรที่ดีระดับสากลบังคับใช้กับ
พนักงานทุกคน เพื่ อให้แน่ใจว่าเราได้ยึดมั่นในมาตรฐานที่จะสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่แบรนด์ AIG และได้มอบโอกาสให้พนักงานได้ขับ
เคลื่อนผลกระทบที่มี ประโยชน์ต่อสังคม
สำ�หรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของความเป็ นการเป็ น
พลเมืองที่ดีของ AIG โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์การเป็ นองค์กรที่ดี AIG
ที่www.aig.com/corporate-responsibility

สำ�หรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการดำ�เนินการเพื่ อ
ส่งเสริมการพั ฒนาอย่างยั่งยืนของ AIG โปรดไปที่:
https://www.aig.com/about-us/sustainability

การเป็ นองค์กรที่ดี

AIG ทุ่มเทต่อการตอบแทนกลับคืนให้แก่ชุมชนที่เราให้บริการผ่าน
ทางโปรแกรมและการเป็ นพั นธมิตร ซึ่งใช้ประโยชน์จากทักษะ
ประสบการณ์ ความรู้ และความกระตือรือร้นของพนักงานของเรา
ด้วยโปรแกรม Volunteer Time Off Program ของ AIG พนักงาน
AIG จะสามารถเลือกลางานได้สูงสุด 16 ชั่วโมง โดยเพิ่ มขึ้นทีละ
ชั่วโมง ต่อปี ปฏิทินเพื่ อเข้าร่วมเป็ นอาสาสมัครในองค์กรไม่แสวงหา
ผลกำ�ไร/องค์กรการกุศล รวมถึงสถานศึกษา AIG ยังมีความภาค
ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการปั นน้ำ�ใจของพนักงานผ่าน
Matching Grants Program AIG จะจับคู่การบริจาคของพนักงาน
ในอัตรา 2:1 ด้วยเงินสมทบมูลค่าสูงสุด $10,000 ต่อปี ปฏิทิน ซึ่ง
พนักงานและ/หรือคู่สมรส/คู่ครองของพนักงานที่ได้รับสิทธิ์

หลักจรรยาบรรณ
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กิจกรรมทางการเมือง
เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับที่ควบคุมกิจกรรมทางการเมือง
การวิ่งเต้น และเงินสนับสนุนของบริษัทเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน
ฝ่ายประสานงานกิจการภาครัฐของ AIG (รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ
กระทรวงของสหรัฐอเมริกา และระหว่างประเทศ) มีหน้าที่ควบคุม
เพื่ อให้แน่ใจว่ากิจกรรมใดที่สามารถด�ำเนินการได้และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของ AIG ข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ส�ำหรับกิจกรรมทางการ
เมืองแสดงรายละเอียดอยู่ใน นโยบายของ AIG เรื่องการล็อบบี้และ
กิจกรรมทางการเมือง
•

ห้ามมิให้พนักงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเลือกหรือ
แต่งตั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองหรือการ
วิง
่ เต้นในนามของ AIG โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากฝ่าย
ประสานงานกิจการภาครัฐ (Government Affairs Group) หรือ
ฝ่ายกฎหมายตามที่ระบุไว้ในนโยบาย

•

ห้ามใช้เงินทุนหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของ AIG เพื่ อวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทางการเมือง โดยไม่ได้ปรึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนกับ
ฝ่ายกิจการของรัฐบาลที่เหมาะสมก่อน

•

ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถให้เงินสนับสนุน
ในนาม AIG แก่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งส�ำหรับต�ำแหน่งใน
ส�ำนักงานสาธารณะได้

กิจกรรมหรือผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนบุคคลต้องไม่ขัดกับ
ความรับผิดชอบที่ AIG หรือต้องไม่ส่ือไปในทางที่แสดงว่า AIG ให้การ
สนับสนุนในกิจกรรมหรือผลประโยชน์ดังกล่าว ห้ามมิให้พนักงานใช้
ชื่อของ AIG เพื่ อแสดงถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทเว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตไว้ ตลอดจนกิจกรรมทางการ
เมืองที่ท�ำด้วยความสมัครใจ พนักงานของ AIG ที่จะก�ำลังพิ จารณา
ลงสมัครรับเลือกตั้งในองค์กรของรัฐ ก่อนอื่นต้องขออนุมัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
ทั่วโลกของ AIG และไม่ใช้ช่อ
ื ของ AIG ไปกล่าวอ้างนอกเหนือจากการ
ระบุว่าเป็นนายจ้างเท่านั้น

การซื้อขายหลักทรัพย์
ในการด�ำเนินธุรกิจของ AIG มีหลาย ๆ ครั้งที่พนักงานมักได้รับทราบ
ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับ AIG หรือบริษัทอื่น ๆ ก่อนให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อที่สาธารณะ
การท�ำธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่มีการครอบครองเนื้อหา
ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อที่สาธารณะ หรือ "การแนะ" ข้อมูลนี้ต่อผู้อ่น
ื
เป็นการขัดนโยบายของ AIG และฝ่าฝืนกฎหมาย:

หลักจรรยาบรรณ

ข้อจ�ำกัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งหลักทรัพย์ของ AIG และของ
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ จะแสดงรายละเอียดไว้ในนโยบายการซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในของ AIG (ซึ่งจะใช้กับพนักงานทุกคน
และสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดของท่าน) โดยทั่วไปแล้ว:
•

ท่านต้องไม่ซ้อ
ื ขาย หรือท�ำธุรกรรมด้วยหลักทรัพย์ของ AIG ใน
ขณะที่มีการครอบครองข้อมูลสาระส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อที่
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ AIG

•

ท่านไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น หากท่านมี
การครอบครองเนื้อหาข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อที่สาธารณะเกี่ยว
กับบริษัทดังกล่าวที่ได้รับมาในระหว่างช่วงการจ้างงานกับ AIG

•

ขณะที่ท่านมีการครอบครองเนื้อหาข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อที่
สาธารณะหรือข้อมูลอันเป็นความลับเกี่ยวกับ AIG หรือเกี่ยวกับ
บริษัทอื่นใด หากข้อมูลดังกล่าวได้มาในช่วงการจ้างงานกับ AIG
ท่านไม่สามารถส่งต่อ (หรือ “ตกรางวัล”) ข้อมูลดังกล่าวให้กับ
บุคคลอื่นหรือโดยแนะน�ำบุคคลอื่นให้ซ้อ
ื หรือขายหลักทรัพย์ของ
AIG หรือของบริษัทดังกล่าว

ห้ามไม่ให้พนักงานทุกคนรวมถึงสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดเข้ามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี้:
•

การท�ำธุรกรรมล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ AIG

•

“ขายเก็งก�ำไรระยะสั้น” หลักทรัพย์ของ AIG และ

•

ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เช่น สิทธิ์ในการ “ซื้อ” หรือสิทธิ์ในการ
“ขาย” สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญา
สวอปหรือคอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับหลักทรัพย์ของ AIG

มีข้อจ�ำกัดเพิ่ มเติมกับพนักงานที่เป็น "เจ้าหน้าที่ท่ไี ด้รับการแต่งตั้ง"
และ "บุคคลที่เข้าถึง" ตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน AIG
ก่อนการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ ให้
ศึกษานโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในของ
AIG เพื่ อพิ จารณาว่าการท�ำธุรกรรมของท่านได้รับอนุญาตภายใต้
นโยบายดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ พนักงานในกลุ่มบริษัทในเครือ
ของ AIG บางบริษัทยังอยู่ภายใต้นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บุคลากรโดยอาศัยข้อมูลภายในอื่น ๆ รวมถึงการชี้แจงล่วงหน้าและ
การรายงานข้อก�ำหนดในเรื่องกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วน
ตัวของตนเอง
หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในของ AIG หรือกฎเกณฑ์และข้อ
จ�ำกัดต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น โปรดสอบถามโดยตรงไปยัง
AIGtradingpreapproval@aig.com
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การป้องกันการฟอกเงิน
AIG ทุ่มเทที่จะท�ำหน้าที่ป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้าย ความรับผิดชอบโดยทั่วไปเหล่านี้จะรวมถึง
การระบุตัวตนของลูกค้า การติดตามตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า
และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ โดยสอดคล้องกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับ พนักงานจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ป้องกันการฟอกเงินที่ก�ำหนดขึ้นโดย AIG และหน่วยธุรกิจของตน
การรายงานกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจะต้องรายงานภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ติดต่อผู้จัดการของท่านหรือเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับ
ดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับหน่วยธุรกิจของท่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ท่ท
ี ่านมีข้อกังวลว่าอาจมีกิจกรรมที่มีความผิดปกติหรือเป็นที่น่า
สงสัย ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ โปรดดูนโยบายต่อต้าน
การฟอกเงินที่ใช้ทวั่ โลกของ AIG

มาตรการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ กฎหมายต่อต้าน
การคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และกฎหมายควบคุม
การส่งออก
เพื่ อให้สอดคล้องกับโปรแกรมการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ของ
สหรัฐฯ และการลงโทษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้พนักงานท�ำธุรกิจ
ร่วมกับหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่: (1) บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกก�ำหนด
(เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับกิจกรรมบางอย่าง รวมถึง
ผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบค้าอาวุธหรือยาเสพติด) (2) บาง
ประเทศ ซึ่งรัฐบาลที่ปกครองในปัจจุบัน (รวมถึง ตัวแทนภาครัฐและ
หน่วยงานที่รัฐเป็นเจ้าของ) ตลอดจนหน่วยงานระดับชาติและหน่วย
งานเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศเหล่านั้น และ (3) นิติบุคคลใดก็ตามซึ่ง
มีบุคลากรที่ถูกลงโทษทางเศรษฐกิจหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งบุคคล
นั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ขององค์กรตั้งแต่ 50% ขึ้นไปทั้ง
โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่ อจะพิ จารณาว่าบุคคลนั้นอยู่ภายใต้ข้อห้าม
เหล่านี้หรือไม่ ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
ส�ำหรับหน่วยธุรกิจของท่าน เหตุใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ถูกคว�่ำ
บาตรซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว หรือในกรณีท่พ
ี นักงานไม่แน่ใจ ต้อง
ส่งเรื่องไปยังกลุ่มงานอาชญากรรมทางการเงินของฝ่ายกํากับดูแล
ธุรกิจของบริษัทของบริษัท (FCG)
ในฐานะองค์กรระดับโลก พนักงานของ AIG อาจจ�ำเป็นต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายห้ามในเขต
อ�ำนาจศาลหลาย ๆ แห่ง เนื่องจากกฎหมายของแต่ละประเทศอาจขัด
กันได้ ในสถานการณ์เช่นนั้นส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท่านต้องติดต่อกับ FCG
ห้ามมิให้พนักงานของ AIG มีส่วนร่วมในการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา หากท่าน
ได้รับค�ำขอให้เข้าร่วมหรือให้ข้อมูลที่อาจใช้ในการคว�่ำบาตร โปรด
รายงานเรื่องดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
ส�ำหรับหน่วยธุรกิจของท่านทันที
นอกจากนี้ พนักงานยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่ง
ออกที่ใช้บังคับ ในการตัดสินว่าการส่งออกหรือการส่งออกต่อ หรือ
การครอบคลุมของประกันของการส่งออกหรือการส่งออกต่อไปยัง
ประเทศที่สาม อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดการควบคุมหรือต้องห้ามหรือไม่
นั้น ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับ
หน่วยธุรกิจของท่าน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ โปรดดูนโยบายการคว�่ำ
บาตรทางเศรษฐกิจที่ใช้ทวั่ โลกของ AIG นโยบายการคว�่ำบาตรที่ใช้
ทัว่ โลกของ AIG และนโยบายควบคุมการส่งออกที่ใช้ทวั่ โลกของ AIG
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การสื่อสารกับสาธารณะ

สื่อสังคมออนไลน์

เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการเท่านั้นที่สามารถให้ข้อมูลใน
นามของ AIG และข้อมูลดังกล่าวต้องครบถ้วน เป็นธรรม ถูกต้อง
ทันเวลา และเข้าใจได้ ค�ำร้องขอข้อมูลจากสื่อทั้งหมดต้องส่งต่อไปยัง
ฝ่่ายการติดต่อสื่อสารของ AIG โดยไม่ต้องเสนอความคิดเห็นใด ๆ แก่
สื่อ หรือติดต่อไปยังทีมงานฝ่ายการติดต่อสื่อสารที่ให้ความช่วยเหลือ
ในหน่วยธุรกิจที่ถูกตั้งค�ำถาม ไม่อนุญาตให้พนักงานสร้างถ้อยค�ำ
หรือตอบค�ำถามจากสื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์สามารถมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ AIG
ได้ สื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์และเครื่องมือทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่
อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบต่อกันได้ อาจน�ำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของ AIG หรือการส่งความคิดเห็นที่
คุกคาม ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือที่เลือกปฏิบัติท่ผ
ี ิดกฎหมายเกี่ยวกับ
บริษัท และพนักงานของบริษัท และ/หรือลูกค้า หรือละเมิดกฎหมาย
ท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง หรือกฎขององค์กรที่ควบคุมบังคับ
ตนเอง ถึงแม้ว่าพนักงานจะไม่สามารถเข้าบางเว็บไซต์ส่ือทางสังคม
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG ก็ตาม แต่ AIG มีความสนใจ
ในการใช้ส่ือทางสังคมของท่านทั้งที่ท�ำงานและนอกสถานที่ท�ำงาน
เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งจากฝ่ายบริหารให้มีสิทธิ์ใน
การให้ข้อมูลในนามของ AIG โดยในขณะที่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่าน
ต้องท�ำให้ชัดเจนว่าทัศนะที่แสดงไว้นั้นเป็นของท่านแต่เพี ยงล�ำพั ง
ทั้งนี้ท่านไม่ควรให้เกิดความเข้าใจว่าท่านก�ำลังพู ดในนามของ AIG ใน
ทุกกรณี ค�ำถามใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ หรือนโยบาย
ที่ใช้บังคับ หรือข้อควรปฏิบัตท
ิ ่ก
ี �ำกับควบคุมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
ดังกล่าว ควรส่งตรงไปที่เจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
ส�ำหรับหน่วยธุรกิจของท่าน แผนกสื่อสารองค์กร หรือฝ่ายพนักงาน
สัมพั นธ์ทั่วโลกของ AIG

ต้องส่งต่อทุกค�ำถามจากตัวแทนนายหน้า นักวิเคราะห์ ผู้จัดการ
การลงทุน ผู้เชี่ยวชาญในตลาดหลักทรัพย์อ่น
ื ๆ และผู้ถือครองหลัก
ทรัพย์ของ AIG โดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นไปยังฝ่ายนักลงทุน
สัมพั นธ์ของ AIG
หากมีการเปิดเผยเนื้อหาที่มีสาระส�ำคัญซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับ AIG โดยไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่อสารต่อภายนอก
ต้องแจ้งให้ท่ป
ี รึกษาฝ่ายกฏหมายของ AIG รับทราบทันทีเพื่ อที่จะ
ให้การเปิดเผยต่อที่สาธารณะดังกล่าวนั้นสามารถจัดการได้ในทันที
เมื่อสื่อสารกับสาธารณะในนามของ AIG ธุรกิจทุกภาคส่วนและ
พนักงานทุกคนของ AIG ต้องส่งเสริมให้สาธารณะได้เข้าถึงข้อมูล
และบริการ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ ข้อมูลที่น�ำเสนอผ่านเว็บไซต์
แบบฟอร์ม หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่น ๆ ฝ่ายการตลาดในต่าง
ประเทศ หน่วยธุรกิจของ AIG และส่วนงานประจ�ำองค์กรแต่ละแห่ง
มีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ผ่าน
การด�ำเนินการและการดูแลให้มีการควบคุมตามกฎหมายการเข้า
ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเทศ รัฐ และท้องถิ่น รวมถึงกฎหมาย
Americans with Disabilities ปี 1990

การสื่อสารกับหน่วยงานรัฐที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
ธุรกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่น ๆ

การท�ำธุรกิจกับรัฐบาล
การท�ำธุรกิจกับรัฐบาลอาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากการด�ำเนิน
ธุรกิจในกิจกรรมซื้อขายสินค้าหรือบริการเชิงพาณิชย์ โดยทั่วไป
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำสัญญากับหน่วยงานในต่างประเทศ
หน่วยงานรัฐบาลกลาง และหน่วยงานในท้องถิ่น จะซับซ้อนเข้มงวด
มากยิ่งกว่า การด�ำเนินการและการปฏิบัติบางอย่างอาจท�ำได้ในส่วน
การพาณิชย์ภาคเอกชน แต่อาจท�ำไม่ได้กับภาครัฐ ท่านควรขอค�ำ
ปรึกษาจากฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท
ส�ำหรับหน่วยธุรกิจของท่านก่อนตัดสินใจท�ำธุรกิจกับหน่วยงาน
รัฐบาล

เมื่อมีการสอบถามจากหน่วยงานก�ำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
นอกเหนือการด�ำเนินงานตามปกติในความสัมพั นธ์ด้านกฎระเบียบ
กับทาง AIG จะต้องรายงานต่อตัวแทนฝ่ายการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบสากล (อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของ
บริษัทส�ำหรับหน่วยธุรกิจของท่าน นักกฎหมายที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลหน่วยธุรกิจ หรือกลุ่ม) ก่อนที่จะตอบข้อสอบถาม การตอบ
ค�ำถามของเจ้าหน้าที่หน่วยงานก�ำกับดูแลต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
เป็นความจริง และถูกต้อง ในระหว่างการตรวจสอบตามกฎระเบียบ
ห้ามปกปิด ท�ำลาย หรือแก้ไข และแจ้งข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลให้
เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ออกกฎระเบียบ
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การต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน
เราต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการโน้มน้าวการตัดสินใจทาง
ธุรกิจของบุคคลอื่น ห้ามมิให้พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลที่สาม
กระท�ำการแทน AIG ในการให้สินบนหรือผลประโยชน์อ่น
ื ๆ แก่บุคคล
อื่นอย่างไม่เหมาะสมเพื่ อให้ได้มาหรือรักษาธุรกิจหรือความได้เปรียบที่
ไม่เป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายสิ่งที่มีมูลค่าเพื่ อให้ได้มา
หรือรักษาธุรกิจหรือสร้างความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสมแก่เจ้า
หน้าที่ระดับสูงหรือพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐบาลอาจรวมถึงพนักงาน
ของกิจการที่ควบคุมโดยรัฐบาลหรือรัฐบาลเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือ
บางส่วน
นอกจากนี้กฎหมายต่อต้านการทุจริตยังห้ามมิให้ท�ำการสร้างบัญชี
และบันทึกที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ และก�ำหนดให้บริษัทต่าง ๆ พั ฒนา
และรักษาระบบควบคุมสินทรัพย์และการบัญชีของบริษัทอย่างเพี ยง
พอ พนักงานและผู้บริหารทุกคนของ AIG ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำอันเป็นการคอร์รัปชั่นในต่าง
ประเทศ (Foreign Corrupt Practice Act - FCPA) ของสหรัฐอเมริกา
พนักงาน AIG ที่รับทราบหรือสงสัยการกระท�ำโดยสุจริต ซึ่งอาจ
เป็นการละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายเหล่านี้ ต้องรายงาน
สถานการณ์ต่อเจ้าหน้าที่ฝา่ ยกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับ
หน่วยธุรกิจของท่านโดยทันที ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้
โปรดดูนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ใช้ทวั่ โลกของ AIG
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ค�ำถามและค�ำตอบ
คาถาม:

ฉันได้ยินจากผู้จัดการว่า ผู้จัดหาสิ่งของหรือ
้
บริการรายใหม่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทพ
ี่ ั ฒนาขึน
ใหม่ซง
ึ่ จะเปิดเผยต่อสาธารณะในสี่สัปดาห์
้ ดูเหมือน
การลงทุนในผู้จัดส่งสิ่งของรายนัน
่ ี ฉันจะบอกเรือ
่ งนีใ้ ห้กับ
จะเป็นแนวคิดทีด
่ ทราบได้หรือไม่
บุคคลอืน

คาตอบ: ไม่ได้ ข้อมูลชนิดนี้เป็นข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ ท่านไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะ
ครอบครองข้อมูลดังกล่าว หรือไม่ควรแบ่งปันข้อมูล
ดังกล่าวนี้กับบุคคลอื่น

คาถาม:

คาถาม:

่ แนะน�ำว่า
ผู้บริหารกิจการของรัฐท่านหนึง
หากเราท�ำการบริจาคเงินให้กับกิจกรรมการ
่ ว่าการขายของเรา
กุศลในท้องถิ่น เขาเชือ
้ ่าจะได้รับผลตอบรับทีน
่ ่าพึ ง
ในประเทศนีน
่ งนี้ ฉันควร
พอใจ ฉันรู้สึกไม่สบายใจกับเรือ
ท�ำอย่างไร

คาตอบ: ถูกต้องแล้วที่ท่านรู้สึกไม่สบายใจ ท่านมีสิทธิ์ที่จะรู้สึก

ไม่สบายใจได้ การจ่ายเงินเป็นการละเมิดกฎหมาย
ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน ท่านควรปรึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทส�ำหรับ
หน่วยธุรกิจของท่าน

่ ว
หากฉันถูกขอให้แสดงความคิดเห็นเกีย
กับทิศทางทางการเงินของ AIG จาก
่ ฉันจะแสดงความคิด
สื่อมวลชนรายหนึง
เห็นของตนเองได้หรือไม่

คาตอบ: ไม่ได้ ท่านไม่ควรแสดงความเห็นใด ๆ หรือความเห็น

ส่วนตัวแก่สื่อมวลชนโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
จากแผนกสื่อสารองค์กร AIG โปรดส่งต่อค�ำร้องขอ
ข้อมูลจากสื่อทั้งหมดไปที่ฝ่ายการสื่อสารขององค์กร
โดยไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ
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หลักจรรยาบรรณของ AIG นี้ไม่ใช่สัญญาการจ้างงาน จึงไม่มีเนื้อหาในส่วนใดในหลักจรรยาบรรณนี้ท่อ
ี าจตีความเป็นสัญญาหรือเป็นการท�ำ
สัญญาเกี่ยวกับค่าจ้างหรือเงื่อนไขการท�ำงาน พนักงานของ AIG มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยุติความสัมพั นธ์ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ตาม
แต่ข้อตกลงที่ระบุในสัญญาการจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในท�ำนองเดียวกัน ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อตกลงการจ้างงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร AIG มีสิทธิ์ยุติการจ้างพนักงานหรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานโดยมีหรือไม่มีสาเหตุท่ส
ี มควรหรือการเตือนล่วงหน้า
พนักงานสามารถดูนโยบายบริษัท AIG โดยการติดต่อที่ https://contact.aig.net/plcs/Pages/AIG-Policy.aspx
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