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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
เรียน เพ่ือนร่วมงานท่ีรักทุกคน, 

 

ในขณะท่ีเราใช้เวลาวนัวนัหนึ่งของเราไปโดยการตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อลกูค้าและเพ่ือนร่วมงานของเรา ผมอยากให้เราทกุคนตัง้คําถามกับตวัเองว่า "เรากําลงัทําสิ่งท่ีถกูต้องอยู่ หรือแค่ทําในสิ่งท่ีมีผลประโยชน์กับเรา

เท่านัน้ เรากําลงัสร้างสรรค์วฒันธรรมท่ีสามารถเป็นท่ีภาคภูมิใจได้หรือไม่ การกระทําของเราจะมีสว่นทําให้เกิดสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่หรือไม"่ 

 

โปรดสละเวลาในการอ่านหลกัจรรยาบรรณนี ้หลกัจรรยาบรรณนีป้ระกอบไปด้วยใจความสําคัญของมาตรฐานต่างๆ ท่ีใช้กับเราในฐานะพนักงาน AIG ควบคู่กับนโยบายต่างๆของ AIG และสิ่งท่ีเราถือว่าเป็นพฤติกรรมและระเบียบปฏิบติัท่ีดี

งามทัง้หลาย เม่ือติดต่อกับลกูค้า เพ่ือนร่วมงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลกฎระเบียบ   

 

หลกัจรรยาบรรณนีไ้ม่ใช่สิ่งท่ีทดแทนการใช้วิจารณญาณท่ีสมบูรณ์ของท่าน นอกจากนี ้ยงัมีหลายบุคคลท่ีน่ี ท่ีจะสามารถช่วยชีแ้นะเราในเร่ืองต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้ เช่น ผู้ จดัการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ของคุณ 

หากรู้สึกว่ามีเร่ืองอะไรไม่ถกูต้อง กรุณาแจ้งเร่ืองนัน้ 

 

ความซื่อสตัย์สจุริต ความจริงใจ ความไว้วางใจ และจริยธรรมท่ีดีนัน้ ควรจะเป็นสิ่งท่ีชีนํ้าพวกเราทุกคนในการทํางานใดๆ ถ้อยคําต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นเร่ืองท่ีสําคัญ และการทําตามถ้อยคําต่าง ๆ เหลา่นีก็้เป็นเร่ืองสําคัญย่ิงกว่า หากเราทุกคน

กระทําสิ่งใดด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและสง่เสริมให้เพ่ือนร่วมงานกระทําสิ่งดังกล่าวเช่นกัน เราจะสามารถทําให้ AIG แข็งแกร่งย่ิงขึน้ และเป็นสถานท่ีท่ีน่าทํางานย่ิงขึน้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

Brian Duperreault 
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สาส์นจากผู้อาํนวยการฝ่ายกาํกับดูแล 
 

เรียน ผู้ ร่วมงาน ทราบ: 

 

หลกัจรรยาบรรณนีป้ระกอบด้วยกฎและแนวทางต่าง ๆ ซึ่งเราแต่ละคนท่ี AIG ควรจดจําและนึกถึง เม่ือดําเนินกิจการต่างๆ ในนามของบริษัท หลกัจรรยาบรรณนีไ้ม่ได้แสดงให้เห็นเพียงแต่ค่านิยมของการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรในเร่ือง

ความซื่อสตัย์สจุริตเท่านัน้ แต่ยงัเป็นหนึ่งในสว่นสําคัญของกฎหมายท่ีบงัคับใช้กับเราในฐานะบริษัทอีกด้วย 

 

ด้วยการปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเราและกฎหมาย เราสามารถช่วย AIG ให้หลีกเลี่ยงความเสียหายร้ายแรงต่อธุรกิจและช่ือเสียงของเราได้ แม้ว่าเราทุกคนพยายามอย่างหนักท่ีจะทํางานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต แต่ในบาง

สถานการณ์ท่ีไม่อาจแบ่งแยกความถกูต้องได้อย่างชดัเจนจนอาจเกิดคําถามวา่วิธีดําเนินการท่ีเหมาะสมควรเป็นอะไร หลกัจรรยาบรรณจะให้คําแนะนําในสถานการณ์เหล่านีไ้ด้ แม้หลกัดังกลา่วจะไม่ใช้แหล่งข้อมลูท่ีครอบคลมุทกุ

สถานการณ์ หากคุณมีคําถามเก่ียวกับสถานการณ์ ธุรกิจ หรือการทํางานเฉพาะใด ๆ  กรุณาติดต่อและสอบถาม ผู้ ทําหน้าท่ีด้านการกํากับดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบพร้อมท่ีจะช่วยเหลือคุณในการจัดการกบัสถานการณ์ท่ี

อาจไมอ่าจสรุปได้โดยชดัเจนว่าวิธีดําเนินการท่ีเหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

 

AIG ต้องการให้ทุกคนในบริษัททําสิ่งท่ีถกูต้อง และเราได้เขียนหลกัจรรยาบรรณนีข้ึน้มาเพ่ือช่วยให้พนักงานแต่ละคนทําตามเร่ืองดังกลา่วได้ ผมขอให้พนักงานทุกคนช่วยแจ้ง หากพบเห็นสิ่งใดท่ีฝ่าฝืนหลกัการเหล่านีห้รืออาจฝ่าฝืนหลกัการ

เหล่านี ้กรุณาอย่าลงัเลท่ีจะถามคําถามหากคุณมีคําถามหรือข้อกังวล 

 
ความซื่อสตัย์สจุริตท่ีพนักงาน AIG นําไปเพ่ิมในงานแต่ละวนันัน้สําคัญต่อความสําเร็จของเรา ความซื่อสตัย์สจุริตนีใ้ห้ความมัน่ใจแก่ลกูค้า พนัธมิตรธุรกิจ และชุมชนของเราท่ีเราทํางานว่า เราจะยืนหยดัเพ่ือพวกเขาเม่ือพวกเขาเรียกใช้เราใน

อนาคต ความซื่อสตัย์สจุริตของเราจะทําให้เกิดความแน่ใจได้ว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานกํากับดูแลการประกอบกิจการและผู้ลงทุนของเราจะยงัคงเช่ือในความแข็งแกร่งและความน่าเช่ือถือของ AIG ต่อไป การปฏิบติัตามทัง้ตัวอักษรและ

เจตนารมณ์ของหลกัจรรยาบรรณจะทําให้เราเป็นคงผู้ นําในอุตสาหกรรมนี ้และจะยงัคงสะสมความเคารพนับถือจากลกูค้า พนัธมิตรธุรกิจ และชุมชนของเราต่อไป 

 
 

Karen J. Nelson 
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เมื่อใช้ในหลกัปฏิบติันี ้‘AIG’ หมายถึง American International Group, Inc. และบริษัทสาขาต่างๆ ทัว่โลก หน่วยธุรกิจและหน่วยงานทางกฎหมายอาจมีหลกัปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกบัหรือมีความ

เข้มงวดมากกวา่หลกัจรรยาบรรณนี ้หลกัจรรยาบรรณเหลา่นีอ้าจกําหนดความรับผิดชอบเพ่ิมเติมสําหรับพนกังานในหน่วยธุรกิจและหน่วยงานทางกฎหมาย คณุควรแจ้งข้อสงสยัหากพบวา่มีความขดัแย้งระหวา่งข้อกําหนดในหลกั

ปฏิบติักบักฎหมายภายในประเทศให้เจ้าหน้าท่ีกํากบัดแูลของบริษัทท่ีได้รับมอบหมายสําหรับหน่วยงานของคณุให้ทราบ 
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การส่งผ่านพันธกิจของเรา   

 

 
 

 

หลักสําคัญของธุรกิจ AIG คือ คาํม่ันสัญญาที่เราจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ความซื่อสัตย์ของพนักงานและองค์กรเป็นส่ิงสาํคัญอย่างยิ่งต่อการทาํตามคาํม่ันสัญญานี ้และ

การปกป้องช่ือเสียงของเรา 

 

 

การทําตามพนัธสญัญาของเราท่ีมีต่อพนักงาน ลกูค้า ผู้ ถือหุ้นและชุมชมท่ีเราอาศัยและดําเนินธุรกิจมีความสําคัญอย่างย่ิง.  
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หลักปฏิบัตินีมี้ผลบังคับใช้กับบุคคลใดบ้าง 
 
หลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของ AIG (“หลกัจรรยาบรรณ”) ให้แนวปฏิบติัทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจในนาม

ของ AIG ทุกบริษัท หลกัจรรยาบรรณนีเ้ป็นแหล่งข้อมลูสําหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท AIG ทุกคน หลกั

จรรยาบรรณนีอ้าจไม่สามารถระบุปัญหาท่ีเราอาจพบได้ทัง้หมด แต่จะให้แนวปฏิบติัและแหล่งข้อมลูสําหรับการ

ตัดสินใจท่ีถกูต้องในสถานการณ์ท่ีมีความไมช่ัดเจน คุณสามารถค้นหาข้อมลูเพ่ิมเติม รวมทัง้กฎระเบียบและ

นโยบายท่ีเก่ียวข้องจากลิงก์ท่ีมีอยู่ทั่วทัง้เอกสารฉบบันี ้ตลอดจนในนโยบายบริษัทของเรา 
 

หุ้นส่วนทางธุรกิจของ AIG บางราย เช่น ตัวแทนและท่ีปรึกษาท่ีทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของ AIG ต่อสาธารณชน ต้อง

ปฏิบติัตามเจตนาของหลกัจรรยาบรรณของ AIG และข้อกําหนดทางสญัญาใดๆ ท่ีมีผลบงัคับใช้ เม่ือทํางานในนาม

ของกลุ่มบริษัท AIG 

 

AIG เป็นองค์กรขนาดใหญ่ และเราอยู่ร่วมกนัภายใต้พนัธสญัญาท่ีจําทําตามคํามัน่สญัญาของเรา เราทุกคนมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการสร้างความไว้วางใจในบริษัทของเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เพ่ือนพนักงานของเราไว้วางใจว่าเราเห็นคุณค่าและให้เกียรติพวกเขา  

• ลกูค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราไว้วางใจในความซื่อสตัย์ของเรา  

• ผู้ ถือหุ้นของเราไว้วางใจในการจัดการดูแลองค์กรของเรา  

• ชุมชนทัว่โลกไว้วางใจเราในการเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อชุมชน  

 

หลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจนีจ้ัดทําขึน้ตามพนัธสญัญาท่ีเรามีต่อกลุ่มบคุคลเหล่าน 
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ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
 
การท่ีแต่ละคนมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนจะทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จและเติบโต ทัง้ในปัจจุบนั
และในอนาคต 
 

เราทกุคนต้อง:  

• เข้าใจและปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณนีแ้ละนโยบายของ AIG รวมทัง้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีบงัคับใช้  

• ขอคําแนะนําจากฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าท่ีกํากับดูแล หรือท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของ AIG หากคุณมีคําถาม  

• รายงานข้อกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีอาจเป็นการละเมิดหลกัจรรยาบรรณนีห้รือกฎหมายและกฎระเบียบท่ีบงัคับ

ใช้โดยทันทีไปยงัฝ่ายบริการหรือแหล่งใดแหลง่หนึ่งดังท่ีแสดงไว้ในหน้าถัดไปนี ้ 

• เข้าร่วมการฝึกอบรมเร่ืองจริยธรรมและการปฏิบติัตาม เพ่ือให้ทราบถึงมาตรฐานและความคาดหวงัในปัจจุบนั  ไม่

มีเหตผุลใดรวมถึงความต้องการท่ีจะบรรลเุป้าหมายธุรกิจท่ีจะใช้เป็นข้อแก้ตัวในการละเมิดกฎหมายหรือ

กฎระเบียบได้  

• ร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับฝ่ายสืบสวนภายใน 
 

ไม่มีเหตุผลใดรวมถึงความต้องการท่ีจะบรรลเุป้าหมายธุรกิจท่ีจะใช้เป็นข้อแก้ตัวในการละเมิดกฎหมายหรือ

กฎระเบียบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากเร่ืองที่เกิดขึน้กลายเป็นพาดหัวข่าว 
 
เพื่อให้การตัดสินใจได้ดียิ่งขึน้ 

• สิ่งนี ้ถูกกฎหมายหรือไม?่  

• สิ่งนีส้อดคล้องกับค่านิยมและนโยบายของ AIG หรือไม่?  

• สิ่งท่ีเหมาะสมและสุจริตหรือไม่?  

• การกระทําของฉันจะถกูมองเป็นอย่างไร ถ้าปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์? 
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ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของผู้จัดการ 
 

ผู้จัดการทุกคนต้องมี ความรับผิดชอบเพ่ิมเติมดังต่อไปนี:้  

• ทําหน้าท่ีเป็นแบบอยา่งในการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสงูสดุ พร้อมทัง้สร้างและรักษาวฒันธรรม

ของความไว้วางใจ ความซื่อสตัย์ ความถกูต้องและการให้เกียรติ  

• เป็นแหล่งข้อมลูสําหรับพนักงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนักงานตระหนัก เข้าใจและทราบวิธีการนําเอาหลกั

จรรยาบรรณและนโยบายของ AIG กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บงัคับไปใช้ในการทํางานในแต่ละวนั 

• ขอความช่วยเหลือจากผู้ จดัการคนอ่ืนๆ หรือท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลของ AIG หากไม่แน่ใจในวิธีจัดการสถานการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

• ทํางานในเชิงรุก ดําเนินการอยา่งเหมาะสมเพ่ือป้องกันและระบุการกระทําท่ีผิดข้อกําหนดในการปฏิบติังาน 

รายงานสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของพนักงานในการดําเนินการท่ีถกูต้องตามหลกั

จริยธรรมในนามของ AIG 

 

การซักถามคาํถามและการแจ้งข้อสงสัย 
 

ข้อกังวลท่ีเผชิญในท่ีทํางานโดยสว่นใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยการพดูคุยและทํางานร่วมกบัฝ่ายบริหาร ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลหนว่ยธุรกิจ นอกจากนี ้พนักงานอาจซกัถาม แจ้งข้อกังวล หรือรายงาน

สถานการณ์การไม่ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณนี ้นโยบายของ AIG หรือกฎหมายท่ีบงัคับใช้โดยติดต่อไปท่ี:  

• ฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท AIG ท่ีหมายเลข +1 646 857-1877 หรืออีเมล 

corporatelegalcompliance@aig.com  

• สายด่วนฝ่ายกํากับดูแล AIG ท่ีหมายเลข +1 877 244-2210 หรือทางอินเตอร์เน็ตท่ี 

www.aigcompliancehelpline.com สายด่วนฝ่ายกํากับดูแลดําเนินงานโดยบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ ซึ่งจะ

ส่งรายงานเป็นลายลกัษณ์อักษรไปยงัฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท AIG ในการติดต่อไปท่ีสายด่วน คุณอาจ

เลือกท่ีจะไม่ระบุช่ือได้หากกฎหมายภายในประเทศอนุญาต รายงานจะถกูจดัขึน้ในภาษาหลกัต่างๆ จากทุกท่ี

ทั่วโลก 

 

สําหรับข้อสงสยัเก่ียวกับการบญัชี การควบคมุการบญัชีภายใน หรือการตรวจสอบพนักงาน สามารถติดต่อไปยงั

แหล่งใดแหล่งหนึ่งข้างต้น (ไม่ระบุช่ือผ่านทางสายด่วน) หรือรายงานข้อสงสยัไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของ

คณะกรรมการบริหารของ AIG ทางอีเมลท่ี accountinghotline@aig.com

http://www.aigcompliancehelpline.com/
mailto:corporatelegalcompliance@aig.com
http://www.aigcompliancehelpline.com/
mailto:accountinghotline@aig.com
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คาํถา

มและ 

 

 

 

 
 

การซักถามคาํถามและการแจ้งข้อสงสัย 
 

คําถาม: จะเกิดอะไรขึน้เม่ือฉันทาํรายงานเพ่ือแจ้งสายด่วนฝ่ายกํากับดูแล AIG 

คําตอบ: หลงัจากการโทรเรียก ผู้ ให้บริการภายนอกจะส่งต่อรายงานไปท่ีฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท 

AIG หากส่งรายงานดังกล่าวทางออนไลน์ ผู้ ให้บริการภายนอกจะส่งรายงานดังกล่าวโดยตรง

ไปท่ีฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท 

1. หากคุณขอคําแนะนํา คุณจะได้รับการติดต่อเก่ียวกบัปัญหาดังกล่าวและได้รับ

คําแนะนําและการตีความเพ่ือท่ีคุณจะสามารถทําการตัดสินใจได้ถกูต้องเหมาะสม 

2. หากคุณต้องการรายงานการละเมิดท่ีต้องสงสยั ผู้ ให้บริการภายนอกจะจดข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องใดๆ และส่งรายงานต่อไปท่ีฝ่ายกํากบัดูแลธุรกิจของบริษัท รายงานท่ีเก่ียวกับ

การบญัชีท่ีน่าสงสยั การควบคุมการบญัชีภายใน และเร่ืองการตรวจสอบต่างๆ จะได้รับ

การทบทวนตรวจสอบจากตวัแทนของผู้ตรวจสอบภายในและจากนัน้ หากจําเป็น ก็จะ

รายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการบริหารของบริษัท AIG 

3. หากเป็นเร่ืองท่ีจะต้องมีการระบไุว้อยา่งเหมาะสมมากขึน้โดยองค์กรภายในบริษัท AIG อีก

องค์กรหนึ่ง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายความปลอดภัยหรือทรัพยากร

มนุษย์ระดับสากล) ฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจของบริษั 

คําถาม:  ฉันสามารถรายงานเร่ืองการละเมิดและยังคงปิดบังช่ือได้หรือไม่ 
คําตอบ: AIG ส่งเสริมพนักงานทํารายงานเพ่ือพิสจูน์ตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถตรวจสอบข้อมลูดังกลา่ว

ทันทีได้อยา่งถ่ีถ้วนความสามารถของเราในการติดต่อกับพนักงานท่ีแจ้งข้อสงสยัโดยตรงจะ

ช่วยเร่งให้มีการสอบสวนใดๆท่ีจะเกิดขึน้ อยา่งไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายภายในประเทศหรือ

ข้อตกลงแรงงาน คุณอาจเลือกท่ีจะยงัคงปิดบงัช่ือขณะรายงานเร่ืองไปท่ีสายด่วนฝ่ายกํากับ

ดูแล AIG 

คําถาม: เก่ียวกับเร่ืองการรักษาความลับและการแก้แค้นเป็นอย่างไร 
คําตอบ: บริษัทจะพยายามทุกวิถีทางท่ีจะทําได้ ท่ีสอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายของ AIG เพ่ือ

รักษาความลบัของพนักงานท่ีรายงานการละเมิดหรือการละเมิดท่ีน่าสงสยัด้วยความตัง้ใจท่ี

สจุริตและเพ่ือปกป้องพนักงานรายดังกล่าวจากการแก้แค้น 
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 หลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ สารบัญ สายด่วนฝ่ายกาํกบัดูแล AIG ท่ีหมายเลข 10 

 คําถาม: หน่วยธุรกิจของฉันกําหนดเป้าหมายต่างๆ ท่ีเราต้องการบรรลุเป้าหมาย บางครัง้ฉันรู้สึกกดดัน

ว่าอาจต้องละเมิดหลักจรรยาบรรณเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี ้การกระทาํนีย้อมรับได้

หรือไม่? 

คําตอบ: ไม่ได้ แม้ว่าธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จมกัจะกําหนดเป้าหมายไว้สงู และใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ี

เพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมายนัน้ แต่คุณต้องไมล่ะเมิดหลกัจรรยาบรรณหรือนโยบายของ AIG เพ่ือท่ีจะบรรลุ

เป้าหมายของตนเอง 
 

คําถาม: โดยปกติผู้จัดการของเราจะไม่ดาํเนินการใดๆ เม่ือได้รับทราบเก่ียวกับการกระทาํท่ีอาจเป็นการ

ละเมิดหลักจรรยาบรรณ เธอทาํให้เพ่ือนร่วมงานของฉันท่ีแจ้งปัญหาได้รับความยุ่ งยาก ตอนนี ้

ฉันมีปัญหา กล่าวคือ เพ่ือนร่วมงานของฉันกําลังทาํส่ิงท่ีผิด ผม/ดิฉันควรทาํอย่างไร? 

คําตอบ: แจ้งให้ทราบ หลกัจรรยาบรรณของเรากลา่วไว้ว่าคุณควรต้องรายงานการกระทําท่ีผิดหลกัจรรยาบรรณ 

และคุณสามารถทําได้โดยไมต้่องกลวัการตอบโต้ แม้ว่าการเร่ิมต้นปรึกษากับผู้ จดัการโดยตรงของคุณจะ

เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสดุในการแจ้งปัญหาของคุณ แต่หากคุณไม่เช่ือวา่การทําเช่นนัน้จะเหมาะสม คุณควร

พดูคุยกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลบริษัทท่ี

รับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคุณ นอกจากนี ้คณุอาจโทรหรือส่งอีเมลไปท่ีสายด่วนฝ่ายกํากบัดูแลบริษัทของ 

AIG 

 

 

 

 

 

 

 

คําถาม:  หากฉันคิดว่ามีความขัดแย้งระหว่างกฎหมายท้องถ่ินกับหลักจรรยาบรรณนี ้ฉันควรทาํอย่างไร? 

คําตอบ:  หากคุณเช่ือวา่กฎหมายท้องถ่ินมีความขดัแย้งกับหลกัจรรยาบรรณนี ้โปรดแจ้งปัญหาไปยงัเจ้าหน้าท่ีกํากับ

ดูแลบริษัทสําหรับหน่วยงานของคุณ 

 

  

คาํถามและ 
การส่งผ่านพนัธกิจของเรา 
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นโยบายการไม่ตอบโต้หรือไม่แก้แค้น 
 
AIG ห้ามมิให้มีการตอบโต้พนักงานท่ีทํารายงานแจ้งการละเมิดท่ีเป็นจริงหรือท่ีน่าสงสยัต่อหลกัจรรยาบรรณนี ้

นโยบาย AIG อ่ืนๆ หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีบงัคับใช้ด้วยความสจุริตใจ และการละเมิดนโยบายนีอ้าจเป็นเหตุ

ให้มีการดําเนินการทางวินัย 

 

การดาํเนินการทางวินัย 
 
การละเมิดหลกัจรรยาบรรณนี ้รวมถึงนโยบายของ AIG หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีใช้บงัคับ หรือการส่งเสริม

ผู้ อ่ืนกระทําการเช่นนัน้ จะทําให้ช่ือเสียงของ AIG ตกอยู่ในความเสี่ยงและอาจส่งผลให้มีการดําเนินการทางวินัยได้ 

การรายงานการละเมิดโดยบุคคลอ่ืนๆ หากทราบจะต้องรายงานโดยทนัที มิเช่นนัน้อาจถกูมองว่าเป็นการละเมิด 

หลกัจรรยาบรรณนีอี้กด้วย การดําเนินการทางวินัยอาจรวมถึงการยติุการจ้างงานและการสญูเสียผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวข้องกับการจ้างงาน 

 

การละเว้นหลักจรรยาบรรณ 
 

อาจแก้ไขหรือละเว้นข้อกําหนดบางประการในหลกัจรรยาบรรณฉบบันี ้พนักงานรายใดก็ตามท่ีเช่ือว่าการละเว้นอาจ

มีความเหมาะสม ควรหารือเร่ืองดังกล่าวกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากับดูแลหน่วยธุรกิจของตนเอง ให้เฉพาะคณะ

กรรมการบริหารของ AIG หรือคณะกรรมท่ีได้รับการแต่งตัง้ และคณะกรรมการกํากับดูแลองค์กรอาจอนุญาตให้มี

การละเว้นข้อกําหนดเฉพาะในหลกัจรรยาบรรณแก่เจ้าหน้าท่ีบริการของ AIG ได้
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พันธสัญญาของเราที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน 
 

 

 

กลุ่มบริษัท AIG เป็นผู้ นําระดบัโลกด้านการประกันภยัมาเป็นเวลากว่า 90 ปี เน่ืองจากเราเช่ือมัน่ในพลงัของบุคลากรที่มีความสามารถยอดเยี่ยม และมีความหลากหลาย เพ่ือสร้างคณุคา่และปฏิบตัิงานอย่าง

มีประสิทธิภาพสําหรับลกูค้า และผู้ ถือหุ้นเสมอมา 
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ความหลากหลายและโอกาส 
 

AIG ทุ่มเทต่อการรวมอยู่ด้วยกันและความหลากหลายของคน ความคิด และทักษะ ดังท่ีได้อธิบายไว้ในนโยบายด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลกของ AIG 
 

พยายามอย่างย่ิงท่ีจะวา่จ้างและสนับสนนุผู้ ท่ีมีความสามารถยอดเย่ียม โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือนําบุคลากรท่ีมีทักษะและความคิดท่ีหลากหลายมาทํางานร่วมกัน พนักงานท่ีมี

ความหลากหลายท่ีมาทํางานร่วมกันจะช่วยสร้างนวตักรรมและผลกัดันให้เราก้าวสู่การเป็นผู้ นําตลาดระดับโลก 

 

AIG เช่ือมัน่ในการสนับสนุนของบุคลากรท้องถ่ิน ผู้ ซึ่งมีความเข้าใจในวฒันธรรมในประเทศและเขตการปกครองท่ี

เราดําเนินธุรกิจอย่างดีท่ีสดุ AIG ยึดมัน่ท่ีจะวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญท้องถ่ินและสนับสนนุสภาพแวดล้อมในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีดี การให้โอกาสการเป็นผู้ นําและการจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรมแก่ผู้ ท่ีมีความยอดเย่ียมในท้องถ่ินเสมอมา. 
 

AIG ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ความก้าวหน้าพร้อมกับการเติบโตขององค์กร และ

ผลประโยชน์ทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้แก่พนักงาน 

การให้เกียรติผู้อ่ืน 
 

การปฏิบติัต่อผู้ อ่ืนอย่างให้เกียรติ หมายถึง เราจะไมเ่ลือกปฏิบติักบัพนักงานอันเน่ืองจากเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ 

ชาติกําเนิด อาย ุความทุพพลภาพ สถานภาพทางทหาร สถานภาพสมรสหรือรสนิยมทางเพศ  

 

นอกจากนี ้การให้เกียรติยงัหมายถึงการเห็นคุณค่าของความแตกต่างของแต่ละบุคคล เราให้เกียรติในความคิดเห็น

ของผู้ อ่ืน และไม่ปฏิบติัต่อผู้ อ่ืนในลกัษณะท่ีเป็นการก่อกวนหรือการคุกคาม 
 

 

 

  

 
สัญญาณเตือน 
 
การคุกคาม  
• การแสดงกิริยาท่าทางหรือการสมัผสัทางกายท่ีไม่พึงประสงค์  

• การแสดงรูปหรือเอกสารอ่ืนๆ เก่ียวกับเร่ืองทางเพศอย่างขดัแย้งหรือท่ีน่ารังเกียจ  

• การเล่ามกุตลกหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเพศหรือเร่ืองตลกท่ีน่ารังเกียจ (โดยชัดแจ้งหรือ

โดยเสียดสี) 
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สถานที่ทาํงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และม่ันคงปลอดภัย 
 

AIG ยึดมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีให้การปกป้อง ด้านสขุอนามยั ความปลอดภัย และความมัน่คงปลอดภัย

ของพนักงานและลกูค้าของ AIG ขณะอยู่ในสถานท่ีทํางานของ AIG หากมีสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพ ความปลอดภัย ความมัน่คงปลอดภยั หรือสิ่งแวดล้อม ต้องรายงานไปยงัฝ่ายบริหารหรือฝ่ายความปลอดภัย

ระดับสากลของบริษัทท่ีเหมาะสมโดยทันที 
 

พนักงานทุกคนต้องปฏิบติังานอยา่งรอบคอบในสถานท่ีทํางานและขณะดําเนินธุรกิจของ AIG เพ่ือหลีกเลี่ยงการ

ละเมิดด้านความปลอดภัย การคุกคาม การสญูเสีย และการขโมย แจ้งปัญหาท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อความปลอดภัย

ของ AIG การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยของชีวิตไปยงัฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความปลอดภัยของ

บริษัท 

 

การดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติด 
 

ห้ามไม่ให้มีการใช้ การขาย การครอบครองหรือการทํางานภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายท่ี AIG 

นอกจากนีย้งัห้ามไม่ให้มีการด่ืมแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือไมเ่หมาะสมในขณะดําเนินธุรกิจให้กับ AIG 

การใช้กฎระเบียบลงโทษอย่างเข้มงวดต่อการข่มขู่ 
 

AIGจะไมท่นต่อพฤติกรรมการขม่ขูห่รือการขม่เหงรังแกท่ีเกิดขึน้ไมว่า่เป็นกรณีท่ีทําครัง้เดียวหรือพฤติกรรมอนัไมส่มควร

ซึง่เกิดขึน้ซํา้ ๆ การขม่เหงรังแกหรือการขม่ขูอ่นัเป็นการกระทําโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ดี โดยเจตนาหรือไมเ่จตนาก็ดี 

กระทําโดยบคุคลเดียวหรือร่วมกนัหลายบคุคลก็ดี โดยกระทําต่ออีกบคุคลหนึ่งหรือหลายบคุคล ณ สถานท่ีทํางานและ/

หรือภายใต้ช่วงเวลาการจ้างงาน การขม่เหงรังแกหรือการขม่ขูส่ามารถเป็นแสดงให้เห็นด้วยวาจา ด้วยไมใ่ช่วาจา ด้วย

กําลงั ด้วยท่าทาง และด้วยพฤติกรรมการแบง่แยก. 

 

 

การส่งผ่านพันธกิจของเรา 
การให้เกียรติผู้อ่ืน  
• ให้โอกาสพนักงานตามผลการปฏิบติังานและลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกับผลการปฏิบติังาน  

• ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน รวมทัง้ในส่วนของการเลือกปฏิบติัและการคกุคาม  

• จัดสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปราศจากการคุกคาม  

• แจ้งปัญหาท่ีเผชิญเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในท่ีทํางานไปยงัฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าท่ีกํา

กัดูแลบริษัทท่ีได้รับมอบหมายสําหรับหน่วยงานของคุณ 
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คาํถาม: หัวหน้าของฉันและเพ่ือนร่วมงานของฉันหลายคนเล่าเร่ืองตลกเก่่ียวกับเร่ืองเพศซ่ึงทาํให้ฉัน

รู้สึกรังเกียจมากฉันไม่ได้ตาํหนิเน่ืองจากฉันรู้ว่าพวกเขาจะบอกให้ฉันระวังเร่ืองของฉันหรือ

ฉันกําลังทาํให้เกิดปัญหาจากส่ิงท่ีไม่ใช่เร่ือง การกระทาํนีถู้กต้องหรือไม่? 

คาํตอบ: ไม่ พวกเขากระทําผิด เร่ืองตลกท่ีน่ารังเกียจเก่ียวกับเร่ืองเพศ แม้ในการสนทนาส่วนตัวท่ีผู้ อ่ืนอาจได้

ยินอาจถือเป็นพฤติกรรมการก่อกวน ก่อนอ่ืนคุณควรลองปรึกษากับหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานของ

คุณ หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือหากคณุคิดว่าการทําเช่นนัน้อาจทําให้คุณได้รับการตอบโต้หรือ

ประสบปัญหา โปรดปรึกษาตวัแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลบริษัทท่ี

รับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคุณ 
 

คาํถาม: ความหลากหลายเป็นประเด็นสําคัญเฉพาะในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ เหตุใดจึงต้องรวมไว้ใน

หลักจรรยาบรรณสําหรับธุรกิจระดับโลกอย่าง AIG? 

คาํตอบ: ความหลากหลายเป็นประเด็นสําคัญทั่วโลก เราทํางานร่วมกันเสมอเพ่ือใช้ประโยชน์สงูสดุจาก

ความสามารถพิเศษ และมมุมองของพนักงานท่ีมีความหลากหลายของเรา ความหลากหลายเป็นหนึ่ง

ในปัจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จของ AIG เพ่ือการตดัสินใจท่ีดีและให้บริการลกูค้าทัว่โลก เรา

จําเป็นต้องมีมมุมองและภูมิหลงัท่ีหลากหลายและกว้างขวาง 

 

 

 

 

คาํถาม: ฉันได้ยินผู้จัดการของฉันพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานของเธอเก่ียวกับข้อมูลในบันทึกทางการแพทย์ของเพ่ือน

ร่วมงานของฉัน ผม/ดิฉันควรทาํอย่างไร?  

คาํตอบ: ข้อมลูทางการแพทย์เป็นข้อมลูท่ีต้องจัดเก็บอย่างเคร่งครัด การแลกเปลี่ยนข้อมลูดังกล่าวโดยไม่เหมาะสมเป็นการ

ละเมิดนโยบายของ AIG และทําลายความไว้วางใจ คณุควรแจ้งปัญหานีก้ับฝ่ายบริหารท่ีเหมาะสม หากคุณรู้สึกอึด

อัดท่ีจะแจ้งปัญหานีก้ับฝ่ายบริหาร โปรดรายงานเร่ืองดังกลา่วไปยงัฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแล

บริษัทท่ีได้รับมอบหมายสําหรับหน่วยงานของคุณ นอกจากนีคุ้ณอาจติดต่อสายด่วนฝ่ายกํากับดูแลบริษัทของ AIG. 

คาํถามและ 
พนัธสญัญาของเราที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
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ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน 
 
AIG เคารพในข้อมลูสว่นตวัและทรัพย์สินของพนกังาน อยา่งไรก็ตาม AIG ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือ: (1) ให้

แน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณและนโยบายอ่ืนๆ ของ AIG (2) ปกป้องพนกังาน ทรัพย์สิน สถานประกอบการ

และธุรกิจของ AIG (3) ป้องกนัและจดัการข้อมลูบริษัทของ AIG รวมถึงข้อมลูสว่นบคุคล และให้แน่ใจวา่จะใช้เพ่ือ

วตัถปุระสงค์ทางธุรกิจท่ีถกูต้องตามกฎหมายเท่านัน้ (4) ป้องกนั ตรวจจบั และตรวจสอบกิจกรรมทางอาชญากรรมต่างๆ 

(5) ช่วยเหลือในการสืบสวน การดําเนินคดีหรือและภาระผกูพนัในการดําเนินการทางกฎหมายอ่ืนๆ (6) ตอบสนองต่อข้อ

เรียกร้องจากหน่วยงานกํากบัดแูลของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ และ (7) ให้แน่ใจวา่การดําเนินงานทางธุรกิจมี

ประสิทธิภาพ 

 

เพ่ือจดุประสงค์เหลา่นี ้และสําหรับขอบเขตท่ีอนญุาตตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั AIG อาจ: (1) ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินพนกังานเก่ียวกบัการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG รวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเฉพาะ: คอมพิวเตอร์ อีเมล 

การรับสง่ข้อความและระบบเครือขา่ย อปุกรณ์เคลื่อนท่ี โทรศพัท์และระบบเสียงอ่ืนๆ การประชมุผ่านภาพวิดีโอและระบบ

ภาพวิดีโออ่ืนๆ การสแกนและการพิมพ์ทรัพยากรข้อมลู ระบบการเข้าถึงด้วยบตัรคีย์การ์ด และข้อมลูท่ีมีการประมวลผล

ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (2) ติดตามและประเมินภาพและบนัทึกการถ่ายทอดสดผ่านภาพวิดีโอท่ีปลอดภยัและเข้าถึงบนัทึก 

ท่ีอาจมีสว่นเก่ียวข้องกบัสถานท่ีและสถานประกอบการอ่ืนๆ ของ AIG สําหรับให้พนกังานและผู้ เข้าชมสามารถเข้าถึงได้ 

และ (3) ตรวจสอบ ประเมิน คดัลอกและเก็บรักษาเอกสารและรายการอ่ืนๆ ภายในสถานท่ีและสถานประกอบการอ่ืนๆ ของ 

AIG (เช่น ท่ีสถานีทํางาน ในสํานกังาน โต๊ะทํางาน ตู้ เก็บเอกสารและสถานท่ีจดัเก็บข้อมลูอ่ืนๆ) 

 

ภายใต้กฎหมายท่ีใช้บงัคบัพนกังานไมค่วรมีความคาดหวงัจากข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัการใช้งานของตนในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สถานท่ีหรือสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ของ AIG หรือเก่ียวกบัสินค้ารายการใดภายในระบบ สถานท่ีหรือสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืนๆ ของ AIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างข้อมูลบริษัท AIG ได้แก่: 

• ข้อมูลท่ีเป็นความลับของลูกค้า/พนักงาน:  

ข้อมลูท่ีไมเ่ปิดเผยต่อท่ีสาธารณะหรือข้อมลูท่ีเป็นของลกูค้าของเราและลกูค้าของหุ้นส่วนธุรกิจ

ของเรา บุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซึ่งเราดําเนินธุรกิจ และข้อมลูส่วนบุคคลของ AIG ข้อมลูท่ีเป็น

ความลบัของลกูค้า/พนักงานอาจหมายรวมถึงข้อมลูส่วนตัว  

• ข้อมูลส่วนตัว:  

ข้อมลูท่ีระบตุัวบุคคล เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบตัรประจําตัวของ

พนักงาน  

• ข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัท:  

ข้อมลูธุรกิจท่ีมีความสําคัญอย่างสงู เช่น ข้อมลูเก่ียวกับแผนการควบรวมกิจการและการเข้าซือ้

กิจการ ความลบัทางการค้าและรายงานการตรวจสอบภายใน   

• ข้อจาํกัด:  

ข้อมลูธุรกิจของ AIG ท่ีไม่ถือว่ามีความสําคญัเช่นเดียวกับ “ข้อมลูลบัของกิจการ” แต่ควรยงัคง

ให้รักษาไว้เป็นความลบัภายใน AIG เช่น การติดต่อกันโดยจดหมายระหวา่งฝ่ายบคุลากรของ 

AIG ข้อกําหนดในการออกแบบและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมและผลิตภัณฑ์ใน

อนาคต และงานวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ 

 

ดูนโยบายการจัดการข้อมูลท่ัวโลกของ AIG สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเภท

ข้อมูลเหล่านี ้
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พันธสัญญาของเราในตลาด 
 

 

 

AIG เป็นบริษัทที่โดดเด่นในการเป็นเจ้าของกิจการ เราแข่งขันอย่างแข็งขันเพื่อสร้างสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและตัวของเราเอง เราหาความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการปฏิบัติ

ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมเท่านัน้ 
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ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและความปลอดภัยของข้อมูล 
 

ลกูค้าคาดหวงัให้เราจดัการและปกป้องข้อมลูท่ีเป็นความลบัของลกูค้า รวมถึงข้อมลูส่วนตัวท่ีลกูค้าได้ร่วมแบ่งปัน

ให้กับเราอย่างรอบคอบ อย่าทําลายความไว้วางใจของลกูค้าโดยการเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัของลกูค้ารวมถึง

ข้อมลูส่วนตัวมากเกินกว่าข้อมลูท่ีจําเป็นต้องทราบด้วยความจําเป็นทางธุรกิจเพ่ือการเข้าถึงข้อมลูดังกล่าวหรือใน

ลกัษณะท่ีขดัต่อนโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัวของ AIG 

 

การจัดประเภทของข้อมลูเป็นข้อมลูส่วนตัวหรือข้อมลูธุรกิจอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ พนักงานผู้ ทําหน้าท่ี

จัดการข้อมลูลกูค้าต้องทราบและปฏิบติัตามกฎหมายการเก็บรักษาข้อมลูและความปลอดภัยของข้อมลูท่ีบงัคับใช้ เรา

ต้องกําหนดมาตรการป้องกนัข้อมลูท่ีเป็นความลบัของลกูค้ารวมถึงข้อมลูส่วนตัวทางกายภาพ การบริหารจดัการ และ

การรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคอย่างเหมาะสมในทุกกรณี 
 

เราต้องปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่อไปนีอ้ย่างเคร่งครัดในขณะแลกเปลี่ยนข้อมลูส่วนบคุคลกับ

ฝ่ายอ่ืนๆ (แม้เพ่ือจุดประสงค์ทางธุรกิจท่ีถกูกฎหมายก็ตาม) และการถ่ายโอนข้อมลูส่วนบคุคลข้ามประเทศ หากคุณมี

ข้อสงสยัประการใดเก่ียวกับการเก็บรักษาข้อมลูและ/หรือความปลอดภัยของข้อมลู โปรดปรึกษาผู้ จัดการ ท่ีปรึกษา

กฎหมาย และ/หรือเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลบริษัทท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคุณ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ห้ามใช้ตําแหน่งของคณุท่ี AIG ในการหาผลประโยชน์หรือความได้เปรียบท่ีไมเ่หมาะสมเพ่ือตนเองหรือบคุคลใน

ครอบครัว ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆ ท่ีอาจนําไปสูห่รือแม้จะเป็นเพียงการสอ่เค้าถึงการขดัผลประโยชน์ระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของ AIG รายงานสถานการณ์ท่ีอาจเป็นการขดัผลประโยชน์ของพนกังานไปยงั 

 

รายงานสถานการณ์ท่ีอาจเป็นการขดัผลประโยชน์ไปยงัฝ่ายบริหาร ผู้ซึง่จะทํางานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลบริษัท

ท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคณุ เพ่ือหาวิธีจดัการสถานการณ์ท่ีดีท่ีสดุ 

 

ห้ามมิให้พนกังานมีสว่นเก่ียวข้องในการปฏิบติัหรือการทําธุรกรรมท่ีมีปัญหาจนกระทัง่พนกังานได้รับการอนมุติัเป็นลาย

ลกัษณ์อักษรในการดําเนินการดงักลา่วท่ีอนญุาตไว้ในนโยบายนี  

 

โอกาสทางธุรกิจของบริษัท  

ห้ามมิให้พนกังานของ AIG ใช้โอกาสทางธุรกิจของบริษัทเพ่ือประโยชน์สว่นตน หรือชีแ้นะโอกาสทางธุรกิจของบริษัทแก่

บคุคลภายนอก โดยการใช้ทรัพย์สิน ข้อมลู หรือตําแหน่งของบริษัท AIG เว้นแต ่AIG จะได้รับการเสนอและปฏิเสธโอกาส

ทางธุรกิจนัน้แล้ว ห้ามมิให้พนกังานของ AIG ใช้ทรัพย์สินข้อมลู หรือตําแหน่งของบริษัท เพ่ือประโยชน์สว่นตนท่ี

นอกเหนือจากผลประโยชน์ของ AIG และห้ามแขง่ขนักบั AIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ส่วนตัว  

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด สมาชิกในครัวเรือนและบคุคลท่ีคณุอาจมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด ต้องไมโ่น้มน้าวการตดัสินใจ

ทางธุรกิจของคณุอยา่งไมเ่หมาะสม 

 
  

การส่งผ่านพันธกิจของเรา 
 ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

• ตดัสินใจเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของ AIG และลกูค้าของเราเสมอ มิใช่เพ่ือผลประโยชน์สว่นตน  

• จงตระหนกัอยูเ่สมอวา่กิจกรรมสว่นตวัอาจนําไปสูก่ารขดัผลประโยชน์ เช่น การรับงานเสริมหรือการลงทนุ

กบัลกูค้า หรือบริษัทคู่แขง่ของ AIG  

• ปรึกษากับผู้จดัการของคณุเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีอาจถกูมองวา่อาจเป็นการขดัผลประโยชน์  

• ระบสุถานการณ์ท่ีอาจนําไปสูก่ารขดัผลประโยชน์ระหวา่งผลประโยชน์ของคณุหรือบคุคลในครอบครัว

หรือเพ่ือนของคณุ กบัผลประโยชน์ของ AIG  
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กิจกรรมภายนอก  

ในบางครัง้ กิจกรรมภายนอกอาจดูแล้วเหมือนเป็นกิจกรรมท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน AIG เคารพความเป็นสว่นตวัของ

พนักงานทุกคนในบริษัท อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องเปิดเผยข้อมลูกิจกรรมภายนอกท่ีอาจเป็นผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ขึน้จริงหรือดูเหมือนว่ามีประโยชน์ทับซ้อนระหว่างคุณกับ AIG เว้นเสียแต่วา่คุณอยู่ในประเทศท่ีกฎหมายในท้องถ่ินและ/

หรือกฎข้อบงัคับห้ามมิให้มีดําเนินการรายงานดังกล่าวแต่คุณต้องเปิดเผยถึงกิจกรรมภายนอกท่ีอาจส่งผลให้เกิดหรือสอ่เค้า

ว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนและ/หรือการขดัแย้งกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณกับผลประโยชน์ของ AIG กิจกรรม

ต่อไปนีอ้าจถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนและควรรายงานต่อเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลท่ีได้รับการแต่งตัง้และผู้ จดัการของคุณ 

(ตามท่ีระบไุว้ด้านล่าง) เพ่ือให้แน่ใจวา่จะมีการดําเนินการกับกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้และทําการแก้ไข

โดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ ดังนี 
 

• การทํางานร่วมกับบริษัทภายนอกหรือสมาคมการค้า ไม่ว่าในฐานะพนักงาน สมาชิกคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี 

ผู้ดูแลทรัพย์สิน หุ้นส่วนหรือท่ีปรึกษา และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการทํางานร่วมกับบริษัทท่ีทําธุรกิจหรือกําลงัจะ

ทําธุรกิจกับ AIG หรือแข่งขนัหรือกําลงัจะแข่งขนักับ AIG คุณต้องขออนุมติัเป็นลายลกัษณ์อักษรเป็นการ

ล่วงหน้าจากผู้ จัดการของคุณก่อนท่ีจะทํากิจกรรมภายนอกดังกล่าว และคําขอแต่ละครัง้ต้องส่งถึงเจ้าหน้าท่ี

กํากับดูแลท่ีได้รับการแต่งตัง้ของคุณ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาอนุมติั การอนุมติัจาก

ผู้ จัดการและฝ่ายกํากบัดูแลนีต้้องได้รับการพิจารณาทบทวนใหม่ปีละครัง้ และพิจารณาใหม่ทุกครัง้ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องซึ่งถกูนํามาพิจารณาในการอนุมติัครัง้แรก  

• การทํางานร่วมกับมลูนิธิ องค์กรการกศุล หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร ท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 

หรือในกรณีท่ีคุณดํารงตําแหน่งท่ีต้องรับผิดชอบทางการเงิน(เช่น การทํางานในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สิน สมาชิก

ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือสมาชิกคณะกรรมการการลงทนุ) คุณต้องขออนุมติัเป็นลายลกัษณ์อักษรเป็น

การล่วงหน้าจากผู้ จดัการของคุณก่อนท่ีจะทํากิจกรรมภายนอกดังกล่าว และคําขอแต่ละครัง้ต้องส่งถึง

เจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลท่ีได้รับการแต่งตัง้ของคณุ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาอนุมติั การอนุมติั

จากผู้ จดัการและฝ่ายกํากับดูแลนีต้้องได้รับการพิจารณาทบทวนใหม่ปีละครัง้ และพิจารณาใหม่ทุกครัง้ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงท่ี เก่ียวข้อง จากเดิมท่ีเคยได้รับการอนุมติัครัง้แรก ข้อกําหนดนีจ้ะไม่มีผลบงัคับใช้กับ

การทํางานให้แก่คณะกรรมการของสหกรณ์ สมาคมคอนโดมิเนียม หรือองค์กรอ่ืนท่ีคล้ายกันซึ่งคุณอาศัยอยู ่

หรือบริษัทแม ่ทรัสต์ หรือองค์กรอ่ืนท่ีคล้ายกันซึ่งจดัตัง้ขึน้เพ่ือคุณหรือทรัพย์สินของครอบครัวคณุหรือการ

วางแผนภาษีโดยเฉพาะ  

• การทํางานกับมลูนิธิ องค์กรการกศุลหรือองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ AIG การขอ

อนุมติัสําหรับการทํากิจกรรมภายนอกในลกัษณะนีจ้ะไม่จําเป็นหากคุณไม่ได้รับค่าจ้างและไม่ส่อเค้าว่ามี

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน หากคุณมีข้อสงสยัวา่กรณีใดกรณีหนึ่งถือเป็น

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม ่โปรดปรึกษาเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลท่ีได้รับการแต่งตัง้ของคุณ กิจกรรมภายนอก (ต่อ) 

• การนําเสนอ การพดูคุย หรือการเข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มท่ีคุณได้รับค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ หาก

คุณได้รับค่าตอบแทนจากกิจกรรมประเภทนี ้คณุต้องแจ้งเร่ืองนีต่้อเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลท่ีได้รับการแต่งตัง้ของ

คุณ โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรและก่อนท่ีจะได้รับค่าตอบแทนดังกลา่ว และคุณอาจต้องส่งค่าตอบแทนท่ี

ได้รับนัน้ให้แก่ AIG นอกจากนี ้เอกสารข้อมลูใดๆ ท่ีใช้ในระหวา่งการนําเสนองาน การพดูคุย หรือการอภิปราย

กลุ่ม อาจจําเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวนก่อนท่ีจะทําการนําเสนอโดยเป็นไปตามนโยบายของหน่วยธุรกิจ

หรือนโยบายของ AIG  

• การทํางานในฐานะเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ ได้รับการแต่งตัง้ของหน่วยงานรัฐบาล หรือการลงสมคัรชิงตําแหน่งทาง

การเมือง จําเป็นต้องได้รับการอนุมติัล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากับดูแลของ AIG หรือผู้ ท่ีได้รับมอบ

อํานาจ รวมทัง้จากผู้ จดัการของคุณ การพิจารณาอนุมติันีจํ้าเป็นต้องมีการทบทวนใหมเ่ม่ือสิน้สดุวาระและ

ก่อนท่ีจะมีการเลือกตัง้ใหม่หรือมีการแต่งตัง้ใหม่อีกครัง้  
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เพ่ือหลีกเลี่ยงแม้แต่การสอ่เค้าว่าเกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ AIG พนักงานท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชน 

ซึ่งนอกเหนือจากโครงการท่ี AIG ให้การสนับสนุน ต้องไม่แสดงเป็นนัยว่า AIG ได้รับรองให้ทํากิจกรรมดงักล่าว 

 

ของกํานัลและการเลีย้งรับรอง  

ของกํานัลท่ีมีมลูค่าเหมาะสมและการเลีย้งรับรองท่ีเหมาะสมอาจช่วยกระชับความสมัพนัธ์ทางธุรกิจแข็งให้แน่นแฟ้น ย่ิงขึน้ 

อย่างไรก็ดี มารยาททางธุรกิจเหล่านีไ้ม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยพนักงาน ต้องไมเ่ป็นการโน้มน้าวชักจูงการตัดสินใจทาง

ธุรกิจท่ีไมเ่หมาะสม 

 

หากคุณได้รับการเสนอให้ของกํานัลท่ีไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในส่วนของกํานัลและการเลีย้งต้อนรับท่ีเหมาะสมใน

หน้านีแ้ล้วนัน้ คุณควรตอบปฏิเสธของกํานลัและการเลีย้งต้อนรับดังกลา่วอย่างสภุาพ หากการปฏิเสธไม่รับของกํานัล

ดังกล่าวอาจทําให้เสียความรู้สึกหรือทําลายความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ คุณอาจรับของกํานัลชิน้นัน้ในนามของ AIG และส่ง

รายงานของกํานัลท่ีได้รับเป็นลายลกัษณ์อักษรไปยงัผู้ จัดการของคุณภายใน 30 วนั คุณต้องส่งของกํานลัดังกล่าวต่อไปยงั

ผู้ จัดการผู้ ซึ่งจะทํางานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้ตดัสินใจว่าจะดําเนินการท่ีเหมาะสมกับของกํานัลชิน้

นัน้อย่างไร ห้ามตอบรับหรือเสนอให้เงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด รวมถึงบตัรของขวญั เช็ค เช็คเดินทาง หรือธนาณัติ 

หลกัทรัพย์การลงทุน ตวัเงิน การชําระเงินบตัรเครดิตหรือรายการท่ีคล้ายกันโดยไม่คํานึงวา่จะเป็นจํานวนเงินเท่าใด 
 
หน่วยธุรกิจอาจบงัคับใช้ข้อบงัคับและข้อกําหนดในการรายงานการให้ของกํานลัและการเลีย้งต้อนรับเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้และรับของกํานัลและการเลีย้งต้อนรับแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ พนักงานหรือตัวแทน  

AIG ประกอบธุรกิจกับลกูค้าท่ีรัฐเป็นเจ้าของหรือท่ีควบคุมโดยรัฐ ธุรกิจเหล่านีไ้ด้แก่ ธนาคารกลาง กระทรวงการคลงั 

กองทุนบําเหน็จบํานาญและองค์กรอ่ืนๆ (เช่น สายการบินและธนาคารพาณิชย์) ตัวแทนจากกลุ่มลกูค้าเหล่านีห้ลายๆ คน

อาจจะถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายท่ีใช้บงัคับหรือกฎหมายต่อต้านการทจุริตระหว่างประเทศ ด้วยเหตนีุ ้

พนักงานผู้ ท่ีได้ติดต่อกับกลุ่มลกูค้าภาครัฐต้องตระหนักถึงโอกาสท่ีปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ อาจเกิดขึน้ในการเจรจาตก

ลงกับลกูค้ากลุ่มดังกล่าวได้ 
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การให้และรับของกาํนัลหรือการเลีย้งต้อนรับท่ีเหมาะสม 
ควรมีลักษณะดังนี:้ 
 

• มีวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจท่ีระบุได้อย่างชดัเจน  

• แสดงถึงรสนิยมท่ีดี ไม่หรูหราหรือมีมลูค่าสงูจนเกินไป  

• ไม่ให้และรับของกํานัลหรือการเลีย้งต้อนรับ เป็นการแลกเปลี่ยนบ่อยครัง้กับแหล่ง

เดียวกัน  

• สอดคล้องกับนโยบายของ AIG และนโยบายขององค์กรของผู้ รับ  

• การให้หรือรับของกํานัลมีความเหมาะสม มีอยู่ทั่วไป เป็นธรรมเนียมปฏิบติั และถกูต้อง

ตามกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคดังกลา่ว  

• ไม่มีเจตนาเพ่ือโน้มน้าวการตดัสินใจทางธุรกิจอย่างไมเ่หมาะสม  

• ของกํานัลต้องมีมลูค่าไมเ่กิน 150 เหรียญ 

คุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการให้ของกํานัลและการเลีย้งต้อนรับแก่ลกูค้ากลุ่มดังกลา่ว ของกํานัล การเลีย้งต้อนรับหรือการ

เดินทางใดๆ ต้องสอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทจุริตของ AIG และกฎหมายท้องถ่ิน หลายๆ ประเทศท่ีมีหรือใน

ประเทศท่ี AIG ดําเนินธุรกิจจะจํากดัมลูค่าของกํานัล การเลีย้งต้อนรับและการเดินทางท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในประเทศของตน

อาจยอมรับได้ 
 

นอกจากจะปฏิบติัให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทจุริตของ AIG แล้ว การให้การเดินทาง ของกํานัลและการเลีย้ง

ต้อนรับแก่ เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบติัให้สอดคล้องตามนโยบายการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของ AIG นโยบายการเดินทางและ

การเลีย้งต้อนรับของ AIG และนโยบายธุรกิจภายในประเทศท่ีใช้บงัคับ 

 
ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนธุรกิจของเรา 
 

ของกาํนัลและการเลีย้งต้อนรับ 

• ห้ามไมใ่ห้หรือรับของกํานลัและการเลีย้งต้อนรับเพ่ือเป็นการโน้มน้าวการตดัสินใจทางธุรกิจท่ีไมเ่หมาะสม  

• จําไว้วา่หากผู้ ให้ไมอ่ยูร่่วมด้วยแล้วนัน้การเลีย้งต้อนรับดงักลา่วจะต้องดําเนินการภายใต้นโยบายการให้และรับ

ของกํานลั  

• เคารพต่อความละเอียดอ่อนในวฒันธรรมท้องถ่ินเมื่อแลกเปลี่ยนของกํานลัและการเลีย้งต้อนรับ   

• ห้ามให้หรือรับของกํานลัหรือการเลีย้งต้อนรับท่ีมีมลูค่าสงู  

• ห้ามเสนอให้สิ่งใดก็ตามท่ีอาจถกูพิจารณาวา่เป็นการให้สินบนหรือให้เงิน หรือให้ของกํานลัท่ีไมเ่หมาะสม เมื่อให้

ของกํานลัหรือการเลีย้งต้อนรับแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตของ AIG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ห้ามเรียกขอของกํานลั ผลประโยชน์ หรือการเลีย้งต้อนรับ  

•  รายงานของขวญัท่ีได้รับซึง่มีมลูค่ามากกวา่ 150 เหรียญให้ผู้จดัการของคณุและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลหน่วย

ธุรกิจของคณุทราบ และสง่ของกํานลัให้พวกเขาเพ่ือดําเนินการ  

• ก่อนให้ของกํานลัท่ีมีมลูค่ามากกวา่ 150 เหรียญ ต้องขออนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้จัดการลว่งหน้า 
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ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนธุรกิจของเรา 
 

หุ้นส่วนธุรกิจของเรา AIG หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของ AIG เม่ือทํางานในนามของ AIG โดยต้อง

ปฏิบติัตามเจตนาของหลกัจรรยาบรรณและข้อกําหนดทางสญัญาท่ีมีผลบงัคับใช้  

 

หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องไม่กระทําการท่ีเป็นข้อห้าม หรือกระทําการท่ีถือว่าเป็นการกระทําท่ีไม่สมควรดําเนินการโดย

พนักงาน เราทุกคนต้องแน่ใจว่าลกูค้า ผู้ผลิต ตัวแทน และผู้ จัดส่งสินค้า ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์จากความสมัพนัธ์ท่ีมีกับ 

AIG หรือใช้ช่ือของ AIG เพ่ือกระทําการใดๆ ท่ีเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดหลกัจริยธรรม หรือไมซ่ื่อสตัย์สจุริต  

 

หุ้นส่วนทางธุรกิจของ AIG ต้องไมส่ร้างสิ่งจูงใจแก่พนักงาน AIG หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีทําธุรกิจกับ AIG ซึ่งเป็นการละเมิด

มาตรฐานในหลกัจรรยาบรรณนี ้

 
ความหลากหลายของผู้จัดส่งสินค้า 
 

AIG ทุ่มเทในการคิดพิเคราะห์และการจ้างงานผู้ จดัหาวสัดหุรือบริการท่ีหลากหลาย ดังท่ีกําหนดและสรุปส่วนสําคัญไว้

ในนโยบายความหลากหลายของผู้ จดัหาวสัดหุรือบริการ AIG โดยเฉพาะอย่างย่ิงเราเห็นคณุค่าของผู้ จดัส่งสินค้าท่ี

ทุ่มเทและยึดมัน่พนัธสญัญาของ AIG ในเร่ืองความหลากหลายและความรับผิดชอบทางสงัคม 

 

เราทุกคนต้องให้การสนับสนุนโครงการความหลากหลายของผู้จัดส่งสินค้าของ AIG โดยส่งเสริมการใช้ผู้ จดัส่งสินค้าท่ี

มีคุณสมบติัเหมาะสมในโครงการ 

 

 
การส่งผ่านพันธกิจของเรา 

 

ความสัมพันธ์กับ หุ้นส่วนธุรกิจของเรา  

• พึงตระหนักถึงแนวปฏิบติัในการดําเนินธุรกิจของตัวแทน AIG และตัวแทนอ่ืนๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าได้

ดําเนินตามวิธีการท่ีถกูต้องในการให้บริการของเรา  

• ให้ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเก่ียวกับผู้ ท่ีมีโอกาสจะมาเป็นตวัแทน ท่ีปรึกษาและ

ผู้ รับเหมาอิสระก่อนท่ีจะเข้าร่วมธุรกิจ  

• ห้ามบงัคับหรือส่งเสริมผู้ จัดส่งสินค้าหรือตัวแทนของ AIG ให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม  

• ปฏิบติัต่อผู้ จดัส่งสินค้า ตัวแทน และตัวแทนอ่ืนๆ อย่างให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจ  
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การเจรจาตกลงที่เป็นธรรม 
 
AIG พยายามท่ีจะให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในทางการแข่งขนัผ่านการประกอบธุรกิจท่ีถกูหลกัจริยธรรมและถกูต้อง

ตามกฎหมายเท่านัน้ เราทุกคนต้องดําเนินธุรกิจกับลกูค้า ผู้ ให้บริการ ผู้จัดสง่สินค้า และบริษัทคู่แข่ง อย่างเป็นธรรม 

ไม่ใช้ถ้อยคําดูหม่ินบริษัทคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทคู่แข่ง AIG ไม่ยอมรับการกระทําใดๆ เพ่ือให้ได้มา

ซึ่งความได้เปรียบอย่างไมเ่หมาะสม เช่น จากการหลอกลวง ปิดบงั ใช้ข้อมลูของผู้ ใช้สิทธิพิเศษในการเข้าใช้ บิดเบือน

ข้อเท็จจริงโดยเจตนาหรือการกระทําท่ีไมเ่ป็นธรรมอ่ืนๆ 

 

การต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่ยุติธรรม 
 
AIG แข่งขนัอย่างจริงจังและยติุธรรมในทุกประเทศทั่วโลก เราพยายามท่ีจะรักษาและสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตผ่าน

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหนือกว่า ไม่ใช่ด้วยการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมหรือการต่อต้านการแข่งขนั เรามุ่งมัน่ท่ีจะทํา

เข้าใจและปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนัและการต่อต้านการผูกขาดสากล 

 

กฎหมายเหล่านีมี้ความซบัซ้อน หากพนักงานไม่แน่ใจว่าได้ดําเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่ ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าท่ี

กํากับดูแลบริษัทท่ีได้รับมอบหมายสําหรับหน่วยงานของตนเพ่ือขอข้อมลูและคําอธิบายเพ่ิมเติม 

 

แนวปฏิบติัดังต่อไปนีจ้ะช่วยให้มัน่ใจว่าเราดําเนินธุรกิจอย่างยติุธรรมและมีการแข่งขนัท่ีเหมาะสม

 

การส่งผ่านพันธกิจของเรา 
 

การเจรจาตกลงที่เป็นธรรม  

• ดําเนินธุรกิจกับลกูค้าและผู้ จดัส่งสินค้าในลกัษณะท่ี แสดงให้เห็นถึงพนัธสญัญาท่ีมีต่อการแข่งขนัอย่าง

ยติุธรรมของเรา  

• ให้ข้อมลูการตลาดท่ีเป็นจริงและถกูต้อง  

• รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับบริษัทคู่แขง่ด้วยวิธีการท่ีถกูต้องตามกฎหมายและเหมาะสม และในลกัษณะท่ี

ส่งเสริมความซื่อสตัย์ในองค์กร AIG  

•  ห้ามใช้วิธีการท่ีไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นท่ีน่าสงสยัในการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับบริษัทคู่แข่ง  

• ห้ามปลอมตัวหรือบิดเบือนวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงในการติดต่อทางธุรกิจกับลกูค้าหรือหุ้นสว่นทางธุรกิจใน

ปัจจุบนัหรือผู้ ท่ีมีแนวโน้มเป็นลกูค้าหรือหุ้นสว่นทางธุรกิจของ AIG 
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ส่ิงที่ควรทาํ: 

 
• แข่งขนัอย่างจริงจังและเป็นธรรมในทุกตลาดท่ี AIG ดําเนินธุรกิจ โดยตดัสินใจทุกประเด็นทางธุรกิจอย่างอิสระเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของ AIG  

• รับข้อมลูลบัทางการแข่งขนัของบริษัทคู่แข่งของ AIG จากแหล่งข้อมลูท่ีถกูกฎหมายและเหมาะสมเท่านัน้  

• แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทคู่แข่งตามข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริง

เท่านัน้  

ส่ิงที่ไม่ควรทาํ: 

 

•  ตกลงอยา่งเป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการกบับริษัทคู่แขง่ในการกําหนดราคาหรือเง่ือนไขการขายอ่ืนๆ วางแผนการ

ประมลูอยูเ่บือ้งหลงั กําหนดระดบัการผลิตหรือการขายหรือการจดัสรรลกูค้า ตลาดหรือพืน้ท่ีขาย  

•  อภิปรายประเด็นต่อไปนีก้บับริษัทคู่แขง่ เช่น ราคา การประมลู ยอดขายของลกูค้า ค่านายหน้า เง่ือนไขการขาย กําไร 

อตัราสว่นกําไร ต้นทนุ การผลิต สินค้าคงเหลือ อปุกรณ์ แผนการตลาด หรือข้อมลูลบัทางการแขง่ขนัอ่ืนๆ  

• เข้าร่วมการประชมุกบับริษัทคู่แขง่ท่ีมีการอภิปรายข้อมลูลบัทางการแขง่ขนั รวมถึงประเด็นต่างๆ ท่ีกลา่วถึงในสอง

หวัข้อยอ่ยข้างต้น  

• ตกลงกบับคุคลอ่ืนภายนอกบริษัท AIG ซึง่ทําธุรกิจร่วมกบัผู้จดัสง่สินค้าหรือลกูค้า  

• เปรียบเทียบกบับริษัทคู่แขง่หรือเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์หรือบริการอยา่งไมม่ีสาระสําคญัหรือข้อมลูท่ีไมจ่ริง  

• รับข้อมลูลบัทางการแขง่ขนัจากบริษัทคู่แขง่ของ AIG หรือจากผู้ ท่ีทราบข้อมลูลบันัน้จากบริษัทคู่แขง่   
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ข้อมูลในเชิงการแข่งขัน 
 
AIG ห้ามมิให้ใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมายหรือผิดหลกัจริยธรรมเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูลบัของคู่แขง่หรือผู้จดัสง่สนิค้า รวมทัง้

ความลบัทางการค้า คณุอาจรับข้อมลูเก่ียวกบับริษัทคู่แขง่ของ AIG ได้เฉพาะจากแหลง่ข้อมลูท่ีถกูกฎหมายและเหมาะสม

เท่านัน้ ห้ามรับข้อมลูลบัทางการแขง่ขนัจากบริษัทคู่แขง่ของ AIG หรือจากผู้ ท่ีทราบข้อมลูลบันัน้จากบริษัทคู่แขง่ 

 
ห้ามรับ เปิดเผย หรือใช้ความลบัทางการค้าของผู้ อ่ืนอยา่งไมเ่หมาะสมโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ต้องรายงานการเสนอให้

ข้อมลูลบัจากแหลง่ท่ีไมเ่หมาะสมไปยงัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลสําหรับหน่วยธุรกิจของคณุในทนัที 

สัญญาณเตือน 
 

ให้ใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสารสาํคัญในเชิงการแข่งขัน อาทิ:  

• การเก็บรักษาเอกสารหรือบนัทึกคอมพิวเตอร์จากผู้ ว่าจ้างคนก่อนๆ 

• การบงัคับหรือส่งเสริมพนักงานใหม่ของ AIG ให้พดูคุยถึงข้อมลูลบัจากผู้ ว่าจ้างคนก่อนๆ 

• การรับข้อมลูผ่านพฤติกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็น “การโจรกรรม” “การสอดแนม” หรือความไม่เต็มใจท่ีจะ

เปิดเผยข้อมลู 

• การเช่ือถือคํากล่าวอ้างของบคุคลภายนอกอย่างไม่สมเหตสุมผลว่าข้อมลูข่าวสารทางธุรกิจท่ีสําคัญนัน้

ได้มาอยา่งถกูต้อง 

สัญญาณเตือน 
 
การต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่ยุติธรรม กฎหมายการต่อต้านการผูกขาดและ

การแข่งขนัแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและรัฐ ความแตกต่างเหลา่นีส้่งผลให้การดําเนินการบางอย่าง

อาจกระทําได้ในบางประเทศหรือในบางรัฐและอาจเป็นข้อห้ามในประเทศหรือรัฐอ่ืน หากคุณประสบกับ

กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ต่อไปนี ้และไม่แน่ใจว่ากิจกรรมเหลา่นีถ้กูกฎหมายหรือไม ่โปรดติดต่อ เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจท่ีได้รับมอบสาํหรับหน่วยธุรกิจของคุณ เพ่ือขอคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการต่อ:  
 

• พยายามกําหนดหรือควบคุมราคาขายปลีกของลกูค้า  

• ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้แก่ลกุค้า โดยมีเง่ือนไขให้ซือ้ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  

• การเสนอราคาหรือเง่ือนไขพิเศษกว่าท่ีบริษัทคู่แข่งมอบให้กับลกูค้า  

• การจํากัดการติดต่อของลกูค้าหรือผู้ จดัส่งสินค้ากับบริษัทคู่แข่ง  

• การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการต่ํากวา่ต้นทุนหรือการตัง้ราคาหรือการสง่เสริมการขายท่ีไมช่อบธรรม  
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คาํถาม: กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมเฉพาะข้อมูลส่วนตัวท่ีเป็นความลับ เช่น เชือ้ชาติ ข้อมูล

ทางการแพทย์ หมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขบัญชีเงินบํานาญหรือไม่? 

คาํตอบ: ไม ่กฎหมายวา่ด้วยข้อมลูสว่นบคุคลบงัคบัใช้กบัทกุข้อมลูท่ีระบหุรือเก่ียวข้องกับตวับคุคลโดยเฉพาะ 

ตวัอยา่งเช่น ท่ีอยูอี่เมล ของลกูค้า รายละเอียดการติดต่อ ความชอบ เสียงและภาพ อาจถือเป็นข้อมลูสว่น

บคุคลท่ีได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายวา่ด้วยข้อมลูสว่นบคุคลท่ีบงัคบัใช้ เมื่อข้อมลูดงักลา่วสามารถ

เช่ือมโยงเพ่ือการระบตุวัตนของบคุคลได้ 

คาํถาม: อะไรคือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีถูกต้องในการยอมรับของกํานัลหรือการเลีย้งต้อนรับ? 

คาํตอบ: พนกังานของ AIG ได้รับเงินจาก AIG เพ่ือดําเนินการให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ของบริษัท ตวัอยา่งวตัถปุระสงค์

ทางธุรกิจท่ีถกูต้องในการยอมรับการเลีย้งต้อนรับ ได้แก่ การเลีย้งอาหารมือ้กลางวนัจากหุ้นสว่นทางธุรกิจใน

การพดูคยุประเด็นทางธุรกิจและในการสร้างความสมัพนัธ์ในการทํางานท่ีแน่นแฟ้นมากขึน้ ในทางตรงกนัข้าม 

การยอมรับของกํานลัเป็นการสว่นตวั เช่น เคร่ืองประดบั ไมไ่ด้เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของ AIG จึงควรปฏิเสธท่ี

จะไมรั่บของกํานลัดงักลา่ว เน่ืองจากอาจกระทบต่อความภกัดีของพนกังานหรืออาจต้องมีการตอบแทนแก่ผู้ ให้ 

 

คาํถาม: เพ่ือช่วยให้ฉันทํางานให้กับ AIG ได้ดีขึน้ ฉันได้เก็บเอกสารต่างๆ จากผู้ว่าจ้างคนก่อนๆ ของฉัน 

เอกสารเหล่านีมี้ข้อมูลความคิดริเร่ิมด้านการตลาดท่ีผู้ว่าจ้างคนก่อนของฉันเคยใช้มาแล้ว ฉัน

สามารถใช้เอกสารเหล่านีท่ี้ AIG ได้หรือไม่? 

คาํตอบ: หากเอกสารมีข้อมลูท่ีเป็นความลบัหรือข้อมลูท่ีเป็นกรรมสิทธิของอดีตผู้วา่จ้างของคณุ คณุไมส่ามารถใช้หรือ

แลกเปลี่ยนข้อมลูนีไ้ด้AIG คาดหวงัให้พนกังานทกุคนเคารพต่อการเปิดเผยข้อมลู หรือใช้ข้อจํากดักบัข้อมลูลบั

ท่ีได้มาจากอดีตผู้วา่จ้างหรือจากบคุคลภายนอกอ่ืนๆ คณุไมอ่าจใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมลูนีไ้ด้จนกวา่จะได้

ปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลบริษัทท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคณุ 

 

คาํถามและ 
พนัธสญัญาของเราที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
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พันธสัญญาของเรา ที่มีต่อผู้ถือหุ้นของเรา 
 

 

 

ผู้ถือหุ้นไว้วางใจให้เราดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของพวกเขา AIG ปกป้องทรัพย์สินเหล่านี ้ด้วยการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ในทุกการดาํเนินธุรกิจของเรา 
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การรายงานทางการเงิน 
 

ผู้ ถือหุ้น หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ออกกฎระเบียบหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ และสาธารณชน ไว้วางใจในรายงานทางการเงินของเรา

เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ รายงานทางการเงินของเราต้องมีข้อมลูจริง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นธรรม ถกูต้องและ

เข้าใจได้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าเราปฏิบติัตามมาตรฐานเหล่านีอ้ย่างสมํ่าเสมอ เรากําหนดให้เฉพาะพนักงานท่ีได้รับอนุญาต

เท่านัน้ท่ีสามารถให้ข้อมลูรายงานทางการเงินแก่บุคคลภายนอกได้ 

 

บันทึกทางธุรกิจที่ถูกต้อง 
 

ต้องจดัทําบนัทึกทางธุรกิจอย่างซื่อสตัย์และถกูต้องเสมอ ต้องไม่มีการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมลูในบนัทึกทางธุรกิจ 

เราต้องไม่ทจุริตหรือหลอกลวงในการเก็บบนัทึกทางของ AIG หรือพยายามทําให้ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบ ผู้ออก

กฎระเบียบหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือผู้ ถือหุ้นของ AIG เข้าใจผิด บนัทึกทางธุรกิจประกอบด้วยข้อมลูท่ีจดัเก็บในสื่อ

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ สําเนาเอกสาร บนัทึกทางอิเล็กทรอนิกส ์อีเมล ข้อความโต้ตอบ วิดีโอ และเทปสํารองข้อมลู 

 

การบริหารจัดการบันทึก 
 

เราต้องปฏิบติัตามนโยบายการจดัการบนัทึกและข้อมลูทัง้หมดท่ีบงัคับใช้ (“นโยบาย RIM”) นโยบายเหลา่นีบ้งัคับใช้กับ

ข้อมลูท่ีจดัเก็บในสื่อรูปแบบต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะสําเนาเอกสาร บนัทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล ข้อความโต้ตอบ 

วิดีโอ และเทปสํารองข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เราต้องเก็บรักษาข้อมลูสําคัญท่ีรู้สึกวา่มีค่าต่อการดําเนินงานและการบริหารงานของ AIG และ/หรือข้อมลูท่ีอยู่ภายใต้

ข้อกําหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการเก็บรักษาข้อมลูทางธุรกิจ (“บนัทึกของบริษัท”) เป็นช่วงระยะเวลาท่ีระบไุว้ใน

ตารางการจัดเก็บข้อมลูท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ดี บนัทึกท่ีไม่ใช่ของบริษัท รวมถึง ข้อมลูสําเนา ร่าง ข้อมลูชั่วคราว และบนัทึก

บริษัทท่ีพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมลูแล้วตามตารางกําหนดการเก็บรักษาข้อมลูท่ีบงัคับใช้ควรทําลายทิง้ตราบเท่าท่ี

ไม่ได้อยู่ภายใต้ประกาศแจ้งขอเก็บรักษาเอกสาร 
 

ประกาศแจ้งขอเก็บรักษาเอกสารเป็นคําสัง่ไปยงัพนักงาน เพ่ือรักษาเอกสารหรือข้อมลูไมว่่าจะอยู่ในรูปกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส์และไม่ว่าจะเก็บหรือรักษาไว้ในท่ีใด ท่ีเก่ียวข้องกับการไต่สวนของรัฐ การสอบสวน การฟ้องร้องคดี 

หมายศาลหรือการดําเนินการทางกฎหมายอ่ืนๆ 
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เม่ือคุณได้รับประกาศแจ้งขอเก็บรักษาเอกสาร คุณต้องดําเนินตามขัน้ตอนตา่งๆ เพ่ือเก็บรักษาเอกสารในทันที และต้องไม่

ทําการลบ ทําลาย หรือแก้ไขข้อมลูในลกัษณะใดๆ รวมถึงเอกสารและข้อมลูใดๆ ท่ีตกอยูภ่ายใต้หมวดหมูท่ี่ระบไุว้ใน

ประกาศแจ้งขอเก็บรักษาเอกสารนัน้จนกว่าท่ีคุณจะได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าประกาศแจ้งขอเก็บรักษา

เอกสารนัน้ไม่มีผลอีกต่อไป โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลาท่ีกําหนดในตารางกําหนดการเก็บรักษาท่ีบงัคับใช้นัน้ได้หมดอายลุง

แล้วหรือไม่ก็ตาม หากมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกับประกาศแจ้งขอเก็บรักษาเอกสารควรสอบถามโดยตรงไปยงับุคลากรผู้ ท่ี

ออกประกาศแจ้งขอเก็บรักษาเอกสารดังกล่าว 

 

การปกป้องทรัพยากรของ AIG 
 
จําเป็นอยา่งย่ิงท่ีเราต้องแสดงออกถึงความใส่ใจและการใช้ทรัพยากรของเราอย่างเหมาะสม 
 
ทรัพย์สินท่ีจับต้องได  
ต้องกําหนดมาตรการป้องกนัทรัพย์สินของ AIG รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพ่ือไม่ให้นําไปใช้
ในทางท่ีผิดวตัถปุระสงค์ เสียหาย ถกูขโมย หรือการจดัการท่ีไม่เหมาะสมอ่ืนๆ 
 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล  

เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการคงความระมดัระวงัเก่ียวกับความปลอดภยัและความมัน่คง AIG 

ดําเนินงานในสถานท่ีและสถานประกอบการต่างๆ มากมายหลายแห่งทั่วโลก ย่อมเป็นไปได้มากย่ิงขึน้ท่ีจะมีแนว

ปฏิบติัและนโยบายท่ีแตกต่างกันในอาณาเขตท่ีต่างกัน หากมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยและ

ความมัน่คงควรสอบถามโดยตรงไปยงักลุ่มงานความปลอดภัยระดับสากลของ AIG หรือเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา  

ทรัพย์สินทางปัญญาของ AIG เป็นงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งโดยปกติมกัจะมีมลูค่าในเชิงพาณิชย์ ทรัพย์สิน

ทางปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ AIG มีอยู่ด้วยกันห้าประเภท ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายการ

บริการ ลิขสิทธิ ช่ือโดเมน สิทธิบตัรและความลบัทางการค้าเราทุกคนต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นของ 

AIG และหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทและต้องให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก  
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การส่งผ่านพันธกิจของเรา 
 
ทรัพย์สินทางปัญญา  
• ห้ามใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ AIG อยา่งไมเ่หมาะสม  

• ห้ามเปิดเผยทรัพย์สินทางปัญญาซึง่ไมใ่ช่ข้อมลูสาธารณะโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  

• ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ AIG โดยขอรับหรือช่วยให้ผู้ อ่ืนได้รับสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ หรือลิขสิทธิ ตามความเหมาะสม  

• ห้ามใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้วา่จ้างคนก่อนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  

• ห้ามใช้หรือคดัลอกซอฟต์แวร์หรือเอกสาร ยกเว้นท่ีระบไุว้ในข้อตกลงการอนญุาตใช้งาน AIG เคารพ

ต่อข้อจํากดัเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ท่ีกําหนดโดยผู้พฒันาหรือผู้จดัจําหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลท่ีมีกรรมสิทธ์ิ/ความลับทางการค้า/ข้อมูลท่ีเป็นความลับ 
หลงัจากท่ีคุณสิน้สภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว คุณไมอ่าจใช้หรือเปิดเผยข้อมลู ท่ีมีกรรมสิทธ์ิ ความลบั

ทางการค้า หรือข้อมลูท่ีเป็นความลบัใด ๆ ท่ีคุณเคยเข้าถึงได้หรือได้รับมาสืบเน่ืองด้วยผลแห่งการว่าจ้างงานของ

บริษัท ข้อมลูดังกลา่วนีใ้ห้รวมไปถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเพียงแผนทางธุรกิจ ข้อมลูลกูค้า ข้อมลูผู้ ขาย ข้อมลูการตัง้

ราคา ข้อมลูทางการแข่งขนั และข้อมลูพนักงาน 

 
ตัวอย่างเช่น คุณไม่อาจส่งข้อมลูท่ีเป็นความลบัไปยงัท่ีบ้านของคุณเองหรือคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ก่อนท่ีคุณจะสิน้

สภาพจากการเป็นพนักงานของ AIG คุณต้องคืนข้อมลูท่ีเป็นความลบัใด ๆ แก่บริษัทก่อนวนัสิน้สดุการจ้างของคุณ 

ข้อกําหนดนีเ้ป็นเพียงส่วนเพ่ิมเติมและไมไ่ด้แทนท่ีภาระผูกพนัในการรักษาความลบัใด ๆ ท่ีคุณอาจมีภายใต้ข้อตกลง

การไม่เปิดเผยข้อความจริงใด ๆ 

 

เงินทุน 

เงินทนุของ AIG นัน้มีไว้เพ่ือใช้เพ่ือธุรกิจของ AIG อย่างมีความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ห้ามใช้บตัรเครดิต

ของบริษัทท่ีออกให้พนักงานสาํหรับชําระค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในการชําระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เราทกุคน ต้องรับผิดชอบ

ในการป้องกันการใช้เงินทุนของ AIG ท่ีผิดวตัถปุระสงค์หรือถกูขโมย และต้องมัน่ใจว่า AIG จะได้รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมเม่ือใช้จ่ายเงินทนุของ AIG การเบิกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจต้องเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง สมเหตุสมผล และ

ได้รับอนุมติัแล้วเท่านัน้ 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือขา่ย อีเมลและระบบการ

รับส่งข้อความ อุปกรณ์เคลื่อนท่ี โทรศัพท์และระบบเสียงอ่ืนๆ การประชุมผ่านภาพวิดีโอและระบบวิดีโออ่ืนๆ การ

สแกนและการพิมพ์ทรัพยากรข้อมลู ระบบการเข้าถึงด้วยคีย์การ์ดและข้อมลูท่ีมีการประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เราทุกคนต้องรับผิดชอบในการป้องกันระบบเหล่านีแ้ละข้อมลูท่ีอยู่ในระบบดังกล่าวจากการเข้าใช้งาน

ท่ีไม่เหมาะสม ความเสียหาย สญูหาย หรือการถกูขโมย 
 

นอกจากนี ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG ถือเป็นทรัพย์สินของ AIG และมีเจตนาให้ใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทาง

ธุรกิจ เว้นแต่ถกูห้ามตามนโยบายของ AIG หรือกฎหมายท่ีใช้บงัคับหรือข้อตกลงทางแรงงาน การใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG เพ่ือวตัถปุระสงค์สว่นตวัในบางโอกาสอยา่งเหมาะสมอาจทําได้ในกรณีท่ีการใช้งาน

ดงักล่าวไม่ยุ่งเก่ียวกับการปฏิบติังานของคุณ ไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว 

หรือไมเ่ป็นการละเมิดนโยบาย แนวปฏิบติัและมาตรฐานอ่ืนๆ ของ AIG หรือกฎหมายท่ีใช้บงัคับ อย่างไรก็ตาม เมื่อ

คุณใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกําหนดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคบั คุณไม่ควรมีความ

คาดหวงัท่ีจะนํามาใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์สว่นตวั เน่ืองจากระบบดังกลา่วอาจถกูติดตาม ตรวจสอบ และประเมินจาก 

AIG เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีถกูต้องตามกฎหมายท่ีระบุไว้ในสว่นความเป็นส่วนตัวของพนักงานในหลกัจรรยาบรรณนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้ามใช้ข้อความและการส่ือสารอ่ืนใดท่ีส่งหรือรับโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG เพ่ือสร้าง 

จัดเก็บ หรือส่งข้อมูลท่ีเป็นการข่มขู่  มีจุดประสงค์ร้าย ผิดกฎหมาย อย่างโจ่งแจ้งเก่ียวกับเร่ืองทางเพศ การ

เลือกปฏิบติั การก่อกวน หยาบคาย น่ารังเกียจ หรือเหยียดหยาม ห้ามใช้ระบบเหล่านีเ้พ่ือเข้าใช้เว็บไซต์ทาง

อินเทอร์เน็ตหรือบริการทางออนไลน์อ่ืนใดโดยเจตนาท่ีมีเนือ้หาท่ีคล้ายคลึงกัน.

สัญญาณเตือน 
 

ในการปกป้องข้อมูลลับของเรา ให้หลีกเล่ียงการกระทาํต่อไปนี  
• การพดูคยุข้อมลูท่ีเป็นความลบัด้วยเสยีงดงัหรืออย่างเปิดเผยท่ีผู้อื่นอาจได้ยิน 

• การพดูคยุถงึกรรมสทิธิในข้อมลูของ AIG กบับุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนญุาต และไม่มีข้อตกลงว่าจะไม่เปิดเผย

ข้อมลูดงักลา่ว 

• การพดูคยุถงึข้อมลูเกี่ยวกบักรรมสทิธิของ AIG กบัลกูค้าหรือผู้จดัสนิค้า โดยไม่ได้รับอนญุาตอย่างเหมาะสมและไม่

ทราบว่าความสมัพนัธ์ดงักลา่วเป็นข้อมลูลบัหรือไม ่

• การกําจดัทิง้ร่างและบนัทกึท่ีเป็นข้อมลูลบั อย่างไม่เหมาะสม 
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คาํถาม: ฉันคิดว่าฉันพบข้อผิดพลาดในสรุปทางการเงินท่ีจัดเตรียมโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ข้อมูลดังกล่าว

จะถูกส่งไปเพ่ือนําไปเปิดเผยต่อท่ีสาธารณะ ฉันควรแจ้งข้อกังวลของฉันอย่างไร? 

คาํตอบ: เป็นเร่ืองท่ีสําคญัอยา่งย่ิงท่ีคณุจะต้องแจ้งปัญหาดงักลา่วไปยงับคุลท่ีมีอํานาจในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

ข้อผิดพลาดดงักลา่วอาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมา คณุต้องรับผิดชอบท่ีจะแจ้งข้อกงัวลของคณุให้กบับคุคล

ท่ีเหมาะสมได้รับทราบทนัที หากไมแ่น่ใจ กรุณาติดต่อผู้จดัการของคณุ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลบริษัทท่ี

รับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคณุ สายด่วนฝ่ายกํากบัดแูลบริษัทท่ีหมายเลข +1 877 244-2210 หรืออีเมลไปท่ีสาย

ด่วนฝ่ายบญัชีท่ี accountinghotline@aig.com 

คาํถาม: หัวหน้าของฉันขอให้ฉันเตรียมใบส่ังซือ้งานบริการท่ีมีมูลค่า 30,000 เหรียญ เธอมีอาํนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย

เพียง 25,000 เหรียญ ฉันจะแบ่งใบส่ังซือ้ออกเป็นสองใบเพ่ือให้เธอไม่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

ระดับสูงหรือไม่? 

คาํตอบ: ไมไ่ด้ คณุทําเชน่นัน้ไมไ่ด้ การขออนมุติัท่ีไมถ่กูต้องถือเป็นการละเมิดนโยบายของ AIG ท่ีต้องการรักษาและ

ดําเนินการควบคมุบญัชีภายในท่ีเหมาะสมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ หากคณุรู้สกึอึดอดัท่ีจะแจ้งเร่ืองท่ีเกิดขึน้กบั

หวัหน้างานของคณุ โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคณุ 

 

 

 

 

 

 

 

คาํถาม:  ฉันเข้าประชุมร่วมกับผู้จัดการ AIG อีกหลายท่านในห้องประชุมของโรงแรมแห่งหน่ึง ในช่วงรับประทาน

อาหารกลางวัน ทุกคนทิง้แล็ปท็อปไว้ในห้องประชุม ฉันรู้สึกไม่สบายใจ แต่ก็ทาํเช่นเดียวกัน ฉันควรทาํ

อะไรอีกหรือไม่? 

คาํตอบ:  ใช่ คณุควรจดัการสถานการณ์นีด้้วยวิธีการอ่ืน เคร่ืองแล็ปท็อปและข้อมลูในเคร่ืองถือเป็นทรัพย์สินของ AIG และ

บอ่ยครัง้มกัมีข้อมลูท่ีเป็นความลบัหรือข้อมลูท่ีสําคญัอยูด้่วย คณุต้องรับผิดชอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่อปุกรณ์และข้อมลู

ดงักลา่วได้รับการป้องกนัเพ่ือไมใ่ห้สญูหาย ถกูขโมย หรือมีการเปิดเผยข้อมลูโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ คณุและเพ่ือนร่วมงาน

ของคณุ ควรเก็บรักษาอปุกรณ์/ ปิดล็อกห้องประชมุอยา่งปลอดภยั หรือเลือกให้ใครบางคนอยูด่แูลอปุกรณ์

ดงักลา่ว 

คาํถาม:  ฉันเพ่ิงทราบว่าพนักงานของผู้ขายได้รับอนุญาตให้เข้าใช้เครือข่ายของเราได้อย่างเปิดกว้าง ฉันไม่คิดว่า

พวกเขาจาํเป็นต้องเข้าใช้ข้อมูลเหล่านีใ้นการทาํงาน การกระทาํเช่นนีเ้ป็นความเส่ียงต่อข้อมูลของ AIG 

หรือไม่? ผม/ดิฉันควรทําอย่างไร? 

คาํตอบ:  คณุอาจถกูต้อง แต่อาจไมใ่ช่ข้อมลูทัง้หมด ก่อนอ่ืนคณุควรปรึกษาสถานการณ์นีก้บัผู้จดัการของคณุ หาก

จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติม คณุหรือผู้จดัการของคณุควรติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลบริษัทท่ีรับผิดชอบ

หน่วยธุรกิจของคณุ 

 

 

 

 

 

 

 
     

คาํถามและ 
พนัธสญัญาของเราที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
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พันธสัญญาของเราในการเป็นองค์กรที่ด 
 

 

 

ด้วยสินค้า บริการ และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของเรา AIG จะทาํงานเพื่อปรับปรุงชุมชนที่เราที่ทาํงาน อาศัย และให้บริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึน้ AIG จะปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้กับธุรกิจทัง้หลายของเรา 
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การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

AIG ได้ทุ่มเทเพ่ือทําให้แน่ใจวา่ การดําเนินการของเราทั่วโลกจะได้รับการจดัการอย่างยัง่ยืน  เราพยายามอยา่งหนัก

ในการเป็นผู้ นําอุตสาหกรรมประกนัภัยในแง่ของการวิเคราะห์และการตอบรับต่อความเสี่ยงและผลกระทบจากภาวะ

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และเราจะทํางานเพ่ือให้แน่ใจวา่การดําเนินการของเราทั่วโลกได้รับการจัดการ

อย่างสอดคล้องกับหลกัการท่ียัง่ยืน เพ่ือทําให้ AIG เป็นองค์กรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

 

เราทกุคนสามารถทําหน้าท่ีของตนเองเพ่ือช่วยให้ AIG สร้างประโยชน์แก่สงัคมและสิ่งแวดล้อม การดําเนินธุรกิจ

ประกันภัยอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการท่ีนําไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและปลอดภัย

มากขึน้ ธุรกิจประกันภัยของเรามีประวติัอันยาวนานในการช่วยเหลือลกูค้าของเราให้เตรียมพร้อมและฟืน้คืนกลบัสู่

สภาพปกติจากภัยพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ. 
 

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัท AIG ได้ลงทุนในการพฒันาจัดตัง้ “กองทนุสีเขียว” ท่ีลงทุนในโครงการ และ

เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกท่ีเราดําเนินธุรกิจเป็นกลยทุธ์หลกัท่ีสร้าง

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและเป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีดําเนินสืบต่อมายาวนานท่ี AIG  

การบริจาคเงินเพื่อการกุศล 
 

AIG ได้จัดวางการช่วยเหลือทางการกศุลภายใต้สามแนวการกศุล:  

• ด้านความปลอดภยั รวมถึงความปลอดภยัทางรถยนต์และโปรแกรมสขุภาพต่าง ๆ  

• ด้านหลกัทรัพย์ โดยรวมถึงการศึกษาด้านการเงินและโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวัผลกัดนัความมัน่คงให้แก่ชมุชน และ 

• การเตรียมพร้อมและการบรรเทาทกุข์จากวินาศภยั 

 
AIG ทุ่มเทให้กับการคืนกลบัให้แก่ชุมชน โดยการทให้บริการผ่านทางโปรแกรม Volunteer Time Off และ Matching 
Grants Programs ซึ่งใช้ประโยชน์จากทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความกระตือรือร้นของพนักงานของเรา 
 

สามารถสอบถามคําถามใด ๆ เก่ียวกับโปรแกรมเหล่านีไ้ด้โดยตรงท่ี AIG สากล ฝ่ายความเป็นพลเมืองบรรษัทโลก
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กิจกรรมทางการเมือง 
 
เน่ืองจากกฎหมายและกฎระเบียบท่ีควบคมุกิจกรรมทางการเมือง, การล็อบบี,้ และเงินสนบัสนนุของบริษัทเป็นเร่ืองท่ีมี

ความซบัซ้อน ฝ่ายกิจการของรัฐและรัฐบาลกลางแห่งชาติสหรัฐฯ หรือฝ่ายกิจการของรัฐบาลและการควบคมุกฎหมาย

ระหวา่งประเทศมีหน้าท่ีควบคมุเพ่ือให้แน่ใจวา่กิจกรรมทางการเมืองใดท่ีสามารถดําเนินการได้และสอดคล้องกบักลยทุธ์

ทางธุรกิจของ AIG ข้อจํากดัต่างๆ สําหรับกิจกรรมทางการเมืองแสดงรายละเอียดอยูใ่นนโยบายของ AIG เร่ืองการล็อบบี ้

และกิจกรรมทางการเมือง 
 

• ห้ามมิให้พนกังานมีการติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับเลือกตัง้หรือแต่งตัง้เพ่ือเป็นการสานสมัพนัธ์กบักิจกรรม

ทางการเมืองหรือการล็อบบีใ้นนามของบริษัท AIG โดยท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตลว่งหน้าจากฝ่ายกิจการของรัฐและ

รัฐบาลกลางแห่งชาติสหรัฐฯ หรือฝ่ายกิจการของรัฐบาลและการควบคมุกฎหมายระหวา่งประเทศ  

• ห้ามใช้เงินทนุหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ AIG เพ่ือวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมทางการเมือง โดยไมไ่ด้ปรึกษาเป็นการ

ลว่งหน้าก่อนกบัฝ่ายกิจการของรัฐและรัฐบาลกลางแห่งชาติสหรัฐฯ หรือฝ่ายกิจการของรัฐบาลและการควบคมุ

กฎหมายระหวา่งประเทศ  

• ตวัแทนท่ีได้รับอนญุาตเท่านัน้จึงจะสามารถให้เงินสนบัสนนุในนาม AIG แก่ผู้สมคัรเข้ารับการเลือกตัง้สําหรับ

ตําแหน่งในสํานกังานสาธารณะได  

กิจกรรมหรือผลประโยชน์ทางการเมืองสว่นบคุคลต้องไมข่ดัแย้งกบัความรับผิดชอบท่ี AIG หรือต้องไมส่ื่อไปในทางท่ี

แสดงวา่ AIG ให้การสนบัสนนุในกิจกรรมหรือผลประโยชน์ดงักลา่ว ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองท่ีทําด้วยความสมคัร

ใจ ห้ามมิให้พนกังานใช้ช่ือของ AIG เพ่ือแสดงถึงการสนบัสนนุ การรับรอง, หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทเว้นแต่กฎหมายจะ

อนญุาตไว้ พนกังานของ AIG ท่ีจะสมคัรเข้ารับการเลือกตัง้สําหรับตําแหน่งในสํานกังานสาธารณะจะต้องขออนมุติัเป็น

ลายลกัษณ์อักษรก่อนจากประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลบริษัทของ AIG และไมใ่ช้ช่ือของ AIG นอกเหนือจากการระบุ

วา่เป็นนายจ้างเท่านัน้   
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การซือ้ขายหลักทรัพย์ 
 
ในการดําเนินธุรกิจของ AIG เรามกัได้รับทราบข้อมลูสําคัญเก่ียวกับ AIG หรือบริษัทอ่ืนๆ ก่อนให้มีการเปิดเผยข้อมลู

ต่อท่ีสาธารณะ การทําธุรกรรมในตลาดหลกัทรัพย์ขณะท่ีมีการครอบครองเนือ้หาข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อท่ีสาธารณะ 

หรือ "การให้ข้อมลูหลกัทรัพย์" กับผู้ อ่ืนถือเป็นการละเมิดนโยบายของ AIG และเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

 

ข้อจํากัดในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์ของ AIG และของกลุ่มบริษัทอ่ืนๆ จะแสดงรายละเอียดไว้ในนโยบายการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบุคลากรภายใน AIG (ซึ่งจะบงัคับใช้กับพนักงานทุกคนและสมาชิกครอบครับท่ีใกล้ชิดของคุณ) 

โดยทั่วไปแล้ว: 
 

• คุณไม่สามารถซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของ AIG ในขณะท่ีมีการครอบครองเนือ้หาข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อท่ี

สาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับ AIG  

• คณุไม่สามารถซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอ่ืนๆ หากคุณมีการครอบครองเนือ้หาข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อท่ี

สาธารณะเก่ียวกับบริษัทดังกล่าวท่ีได้รับมาในระหวา่งช่วงการจ้างงานกับ AIG  

• ขณะท่ีคุณมีการครอบครองเนือ้หาข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อท่ีสาธารณะเก่ียวกับ AIG หรือเก่ียวกับบริษัทอ่ืนใด หาก

ข้อมลูดังกลา่วได้มาในช่วงการจ้างงานกับ AIG คุณไม่สามารถส่งต่อ (หรือ “ให้ข้อมลูหลกัทรัพย์”) กับบุคคลอ่ืน

หรือโดยแนะนําบุคคลอ่ืนให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของ AIG หรือของบริษัทดังกลา่ว  

 

ห้ามไม่ให้พนักงานทุกคนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี:้ 
 

• ขดัขวางการทําธุรกรรมเก่ียวกับหลกัทรัพย์ของ AIG  

• “ขายเก็งกําไรระยะสัน้” ในหลกัทรัพย์ของ AIG และ  

• ซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์ เช่น สิทธิในการ “ซือ้” หรือสิทธิในการ “ขาย” สญัญาสวอป หรือคอลลาร์ ท่ีเช่ือมโยงกับ

หลกัทรัพย์ของ AIG  

มีข้อจํากัดเพ่ิมเติมกับพนักงานท่ีเป็น "เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตัง้" และ "บุคคลท่ีเข้าถึงข้อมลู" ตามข้อกําหนดท่ีระบุ

ไว้ในนโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบุคคลากรภายใน AIG  

 
ก่อนการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ใดๆ ให้ปรึกษานโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบุคลากร

ภายใน AIG เพ่ือพิจารณาว่าการทําธุรกรรมของคุณได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายดังกล่าวหรือไม ่นอกจากนี ้

พนักงานในกลุ่มบริษัทในเครือของ AIG บางบริษัทยงัอยู่ภายใต้นโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบุคลากรภายใน

อ่ืนๆ รวมถึงการชีแ้จงลว่งหน้าและการรายงานข้อกําหนดในเร่ืองกิจกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ส่วนตัวของตนเอง  

 
หากมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกับนโยบายหรือกฎและข้อจํากัดต่างๆ ท่ีอธิบายไว้ข้างต้น โปรดสอบถามโดยตรงไปยงั

ฝ่ายดูแลหลกัทรัพย์องค์กรในแผนกกฎหมายของ AIG  
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การป้องกันการฟอกเงนิ 
 
AIG ยดึมัน่ท่ีจะทําหน้าท่ีป้องกนัการฟอกเงิน และต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่ผู้ ก่อการร้าย โดยทัว่ไปเรามีหน้าท่ี

ในการระบตุวัตนของลกูค้า ตรวจสอบกิจกรรมของลกูค้า และรายงานกิจกรรมท่ีเป็นท่ีน่าสงสยัหรือผิดปกติโดยสอดคล้อง

กบักฎหมายท่ีบงัคบัใช้ พนกังานต้องปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัการฟอกเงินท่ีกําหนดขึน้โดย AIG และหน่วยธุรกิจ

ของตน การรายงานกิจกรรมท่ีน่าสงสยัมีข้อกําหนดด้านเวลา ติดต่อผู้จดัการของคณุหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลบริษัท

ท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคณุให้เร็วท่ีสดุทนัทีท่ีคณุมีข้อสงสยัวา่อาจมีกิจกรรมท่ีมีความผิดปกติหรือเป็นท่ีน่าสงสยั 

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหวัข้อนี ้โปรดดนูโยบายต่อต้านการฟอกเงินทัว่โลกของ AIG 

 

มาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ กฎหมายการต่อต้านการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ และ

กฎหมายควบคุมการส่งออก 
 

ในการปฏิบติัตามโปรแกรมการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ห้ามมิให้พนกังาน

ของ AIG จากการดําเนินธุรกิจหรือให้ผลประโยชน์กบั (1) บคุคลหรือหน่วยงานท่ีระบ ุ(เช่น บคุคลท่ีเก่ียวข้องในหรือ

เช่ือมโยงกบักิจกรรมบางอยา่ง รวมถึงผู้ ก่อการร้ายข้ามชาติ การขายอาวธุ หรือผู้ ค้ายาเสพติด) และ (2) ในบางประเทศ 

ท่ีรัฐบาลของประเทศดงักลา่ว (รวมถึง ตวัแทนภาครัฐและหน่วยงานท่ีรัฐเป็นเจ้าของ) ตลอดจนหน่วยงานระดบัชาติและ

หน่วยงานสว่นบคุคลตัง้อยูใ่นประเทศเหลา่นัน้ เพ่ือตรวจสอบวา่บคุคลภายนอกอยูภ่ายใต้ข้อห้ามเหลา่นีห้รือไม ่ให้

ปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลบริษัทท่ีได้รับมอบหมายสําหรับหน่วยธุรกิจนัน้ๆ 
 

ในฐานะองค์กรระดบัโลก พนกังานของ AIG อาจต้องปฏิบติัตามมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายห้ามใน

เขตอํานาจศาลหลายๆ แห่ง เน่ืองจากกฎหมายของแต่ละประเทศอาจมีความขดัแย้งกนั จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีคณุจะต้อง

ติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลบริษัทท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคณุในสถานการณ์ดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

ห้ามมิให้พนกังานของ AIG มีสว่นร่วมในการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจท่ีไมไ่ด้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา 

หากคณุได้รับคําขอให้เข้าร่วมหรือให้ข้อมลูท่ีอาจใช้ในการควํ่าบาตร โปรดรายงานเร่ืองดงักลา่วไปยงัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบั

ดแูลบริษัทท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคณุทนัที  

 

นอกจากนี ้พนกังานยงัต้องปฏิบติัตามกฎหมายควบคมุการสง่ออกท่ีบงัคบัใช้ หากต้องการทราบวา่การสง่ออกหรือการ

สง่กลบัออกไปถกูควบคมุหรือถกูห้ามหรือไม ่โปรดปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลบริษัทท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของ

คณุ 
 

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหวัข้อนี ้โปรดดนูโยบายการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจของ AIG นโยบายต่อต้านการควํ่า

บาตรทัว่โลกของ AIG และนโยบายควบคมุการสง่ออกทัว่โลกของ AIG 
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การส่ือสารกับสาธารณะ 
 
เฉพาะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเท่านัน้ท่ีสามารถให้ข้อมลูในนามของ AIG และข้อมลูดังกลา่วต้องครบถ้วน 

เป็นธรรม ถกูต้อง ทันเวลาและเข้าใจได้ การขอข้อมลูต่างๆ จากสื่อต้องส่งต่อไปยงัฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ของ AIG หรือ

ทีมงานฝ่ายการติดต่อสื่อสารท่ีช่วยในการตอบคําถามทางธุรกิจ ห้ามมิให้พนักงานสร้างถ้อยคําหรือตอบคําถามท่ีได้

จากสื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต  

 

ต้องส่งต่อทุกข้อสงสยัจากตัวแทนโบรกเกอร์ นักวิเคราะห์ ผู้จัดการการลงทนุ ผู้ เช่ียวชาญในตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนๆ 

และผู้ ถือครองหลกัทรัพย์ของ AIG โดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นไปท่ีฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ของ AIG  

 

หากมีการเปิดเผยเนือ้หาข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อท่ีสาธารณะเก่ียวกับ AIG โดยไม่ได้ตัง้ใจในการสื่อสารภายนอกใดๆ 

ต้องแจ้งให้ท่ีปรึกษาทั่วไปของ AIG รับทราบทันทีเพ่ือท่ีจะให้การเปิดเผยต่อท่ีสาธารณะดงักล่าวนัน้สามารถทําได้

ในทันที 

 

 

การส่ือสารกับผู้ออกกฎระเบียบหรือเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนๆ 
 
ต้องรายงานข้อสงสยัในประเด็นอ่ืนจากผู้ออกกฎระเบียบหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีนอกเหนือจากประเด็นปกติตาม

กฎระเบียบของ AIG ไปยงัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดูแลบริษัทท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคุณและฝ่ายกฎข้อบงัคับทัว่โลก

ของ AIG ทราบทนัทีตามเกณฑ์ท่ีกําหนดก่อนตอบคําถามใดๆ 

การสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับรายงานทางการเงินต้องส่งต่อไปยงัผู้ตรวจสอบท่ีได้รับอนุญาตเป็นผู้ตอบ การตอบคําถาม

ของผู้ออกกฎระเบียบหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องให้ข้อมลูท่ีครบถ้วน เป็นความจริง และถกูต้อง ในระหวา่งการตรวจสอบ

ตามกฎระเบียบ ห้ามปกปิด ทําลาย หรือแก้ไข และแจ้งข้อมลูเท็จหรือบิดเบือนข้อมลูให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ ออก

กฎระเบียบหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ นอกจากนีใ้ห้ใช้มาตรฐานเดียวกันนีก้ับคําขอจากผู้ตรวจสอบ 

 
 

 

 

 

 

 
 

ส่ือสังคมออนไลน์ 

การใช้สื่อสงัคมออนไลน์อาจผลกระทบต่อช่ือเสียงของ AIG ได้ สื่อสงัคมออนไลน์หรือเว็บไซต์และเคร่ืองมือทาง

ออนไลน์ต่างๆ ท่ีอนุญาตให้ผู้ ใช้สามารถโต้ตอบซึ่งกันและกนัได้ อาจนําไปสู่การเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัหรือเป็น

กรรมสิทธิ ของ AIG หรือการส่งความคิดเห็นท่ีผิดกฎหมาย คุกคาม ข่มขู่ หม่ินประมาทหรือแสดงความเห็นท่ีเลือก

ปฏิบติัเก่ียวกับบริษัท และพนักงานของ บริษัท และ/หรือลกูค้า หรือละเมิดกฎหมายท้องถ่ิน รัฐหรือกฎหมายของ

รัฐบาลกลาง หรือกฎขององค์กรกํากับดูแลตนเอง ถึงแม้ว่าเว็บไซต์สื่อสงัคมออนไลน์โดยสว่นใหญ่จะไม่สามารถเข้าใช้

งานได้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ AIG ก็ตาม แต่ AIG มีความสนใจในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของคุณทัง้ท่ี

ทํางานและนอกสถานท่ีทํางาน เว้นแต่คุณจะได้รบอนุญาตไว้โดยชดัแจ้งจากฝ่ายบริหารให้มีสิทธิในการให้ข้อมลูใน

นามของ AIG โดยในขณะท่ีใช้สื่อสงัคมออนไลน์คุณต้องทําให้ชัดเจนว่าทศันะท่ีแสดงไว้นัน้เป็นของคุณแต่เพียงลําพงั 

ทัง้นีคุ้ณไมค่วรให้เจตนคติว่าคุณกําลงัพดูในนามของ AIG ในทุกกรณี ข้อสงสยัประการใดเก่ียวกับการใช้สื่อสงัคม

ออนไลน์ หรือนโยบายท่ีใช้บงัคับเพ่ือควบคุมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ดังกลา่ว ควรสอบถามโดยตรงไปยงัเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายกํากับดูแลท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคณุ ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ หรือฝ่ายพนักงานสมัพนัธ์ทั่วโลกของ AIG 
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การทาํธุรกิจกับภาครัฐ 
 

การทําธุรกิจกับรัฐบาลอาจมีความเสี่ยงท่ีแตกต่างไปจากการดําเนินธุรกิจในตลาดเชิงพาณิชย์ โดยทั่วไป กฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับการทําสญัญากับหน่วยงานในต่างประเทศ หน่วยงานสหพนัธรัฐ และหน่วยงานภายในประเทศจะมีความ

ซบัซ้อนเข้มงวดมากย่ิงกว่า การดําเนินการและการประกอบธุรกิจบางอยา่งอาจทําได้ในภาคเอกชน แต่อาจทําไม่ได้

กับภาครัฐ ดงันัน้จึงควรขอคําปรึกษาจากฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากับดูแลบริษัทท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของ

คณุก่อนตัดสินใจทําธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ 

การต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน 
 

เราจะต้องไม่ใช้วิธีการท่ีไมเ่หมาะสมในการโน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจของบุคคลอ่ืน ห้ามมิให้พนักงาน ตัวแทน 

หรือผู้ รับเหมาอิสระของ AIG ให้สินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ แก่บุคคลอ่ืนอย่างไม่เหมาะสมเพ่ือให้ได้มาหรือรักษา

ธุรกิจหรือความได้เปรียบท่ีไมเ่ป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ  

 

ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินหรือสญัญาว่าจะจ่ายสิ่งท่ีมีมลูค่า เพ่ือให้ได้มาหรือรักษาธุรกิจหรือสร้างความได้เปรียบอย่างไม่

เหมาะสมแก่เจ้าหน้าท่ีระดับสงูหรือพนักงานรัฐ เจ้าหน้าท่ีรัฐอาจรวมถึงพนักงานของกิจการท่ีควบคุมโดยรัฐหรือรัฐ

เป็นเจ้าของทัง้หมดหรือบางส่วน  

 

กฎหมายต่อต้านการทจุริตห้ามมิให้ทําการสร้างบญัชีและบนัทึกท่ีไม่ถกูต้องหรือเป็นเท็จและกําหนดให้บริษัทพฒันา

และรักษาระบบควบคุมทรัพย์สินและการบญัชีของบริษัทอย่างเพียงพอ พนักงานและผู้บริหารทุกคนของ AIG ต้อง

ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบในต่างประเทศ (FCPA) ของสหรัฐอเมริกา  

 

พนักงาน AIG ท่ีรับทราบหรือสงสยัการกระทําโดยสจุริตใจ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบาย

เหลา่นี ้ต้องรายงานสถานการณ์ไปยงัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากับดูแลบริษัทท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคุณโดยทันที 
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คาํถาม: ฉันได้ยินจากผู้จัดการว่า ผู้จัดส่งสินค้ารายใหม่จะใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาขึน้ใหม่ซ่ึงจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชนในอีกส่ีสัปดาห์ข้างหน้า การลงทุนในผู้จัดส่งสินค้ารายนัน้ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดท่ีดี 

ฉันจะบอกเร่ืองนีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนทราได้หรือไม่? 

คาํตอบ: ไมไ่ด้ ข้อมลูประเภทนีเ้ป็นข้อมลูสําคญัท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อท่ีสาธารณะ คณุไมส่ามารถซือ้ขายหลกัทรัพย์

ในขณะครอบครองข้อมลูดงักลา่ว หรือไมค่วรแลกเปลี่ยนข้อมลูดงักลา่วนีก้บับคุคลอ่ืน 

คาํถาม: หากฉันถูกขอให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาพรวมทางการเงินของ AIG ในอนาคตจากส่ือมวลชน 

ฉันจะแสดงความคิดเห็นของฉันได้หรือไม่? 

คาํตอบ: ไมไ่ด้ คณุไมค่วรแสดงความเห็นใดๆ แม้แต่ความเห็นเห็นสว่นตวัแก่สื่อมวลชนโดยไมไ่ด้รับอนญุาตลว่งหน้า

จากฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ของ AIG คณุควรแนะนําให้สื่อมวลชนทกุรายขอข้อมลูจากฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ 

 

คาํถาม: ผู้บริหารกิจการของรัฐท่านหน่ึงแนะนําว่า หากเราทําการบริจาคเงินให้กับการกุศลในท้องถ่ิน เขา

เช่ือว่าความพยายามในการขายของเราในประเทศของเขาได้รับการยอมรับอย่างน่าพึงพอใจ ฉัน

รู้สึกไม่สบายใจกับเร่ืองนี ้ผม/ดิฉันควรทาํอย่างไร? 

คาํตอบ: คณุมีสิทธิท่ีจะรู้สกึไมส่บายใจได้ การจ่ายเงินเป็นการละเมิดกฎหมายวา่ด้วยการตอ่ต้านการให้สินบน คณุ

ควรปรึกษาเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลท่ีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของคณุ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

คาํถามและ 
พันธสัญญาของเราในการเป็นองค์กรที่ดี 
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หลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของ AIG นีไ้ม่ใช่สญัญาการจ้างงาน จึงไม่มีเนือ้หาในส่วนใดในหลกัจรรยาบรรณนีท่ี้อาจตีความเป็นสัญญาดังกล่าวหรือเป็นการทําสัญญาเก่ียวกับค่าจ้างหรือเงื่อนไขการทํางานอ่ืนใด พนักงานของ AIG 

มีสิทธิเด็ดขาดในการบอกเลิกการจ้างงานได้ทุกเม่ือไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ภายใต้ข้อตกลงการจ้างงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร ในทํานองเดียวกัน ภายใต้กฎหมายท่ีบงัคับใช้และข้อตกลงการจ้างงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร AIG มีสิทธิ

ไล่พนักงานออกหรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานโดยมีหรือไม่มีสาเหตุท่ีสมควรหรือมีการเตือนล่วงหน้า 

 

พนกังานสามารถดนูโยบายบริษัท AIG โดยการติดต่อท่ี https://contact.aig.net/plcs/Pages/AIG-Policy.aspx 
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