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6. การให้ความช่วยเหลือ   
 โดยคำนึงถึงลูกค้า p4
 การช่วยเหลือลูกค้า
 การร้องทุกข์โดยลูกค้า
 การรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 ความรับผิดชอบในการดำเนินการทางการตลาด
 การเข้าถึงการประกันภัย
 การสนับสนุนมาตรฐานและหลักปฏิบัติของ    
 อุตสาหกรรม
 การค้าและการแข่งขัน

7. การลดความเส่ียงภัยโดย                    
 คำนึงถึงชุมชนและส่ิงแวดล้อม p5
 พันธะต่อชุมชน
 การลงทุนในชุมชน
 การทำความเข้าใจต่อการประกันภัย
 กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
 ความเส่ียงและโอกาสด้านส่ิงแวดล้อม
 การตระหนักถึงผลกระทบ
 การบริหารส่ิงแวดล้อม
 การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 การให้คำแนะนำ

8. การแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม p6

9. การขอคำแนะนำและการ          
 รายงานปัญหา p6

1.  หลักปฏิบัติทางจริยธรรม p1

2. วัตถุประสงค์ของไอเอจี p2

3. ค่านิยมของไอเอจี p2

4.  การดำเนินธุรกิจโดย                         
คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล p3

 การกระทำความผิดทางการเงินการกระทำความผิดทางการเงิน
 การติดต่อกับทางราชการ
 การให้สินบนและคอรัปชั่น
 การให้ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง 
 และผลประโยชน์อื่น ๆ
 การบริหารความเสี่ยงภัย
 การใช้บุคคลภายนอกและตัวแทน
 การใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 ทรัพย์สินทางปัญญา
 การเปิดเผยข้อมูลบริษัทสู่สาธารณะ
 การขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น
 สิทธิมนุษยชน

5. การทำงานโดยคำนึงถึงบุคลากร p4
 การทำงานที่ไอเอจี
 การบริหารบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
 การให้โอกาสเท่าเทียมกัน
 ความหลากหลาย
 ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 ชีวิตและการทำงาน
 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
 ค่าตอบแทน
 การบอกเล่าปัญหา
 ไขข้อข้องใจ
 สิทธิในที่ทำงาน
 กิจกรรมทางการเมือง

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของโลกกำลังเรียกร้องจากเรามากข้ึนเร่ือย ๆ ท้ังในฐานะท่ีเราเป็น
บริษัทและในฐานะคนทำงาน โลกไม่เพียงแต่คาดหวังให้เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 
ท่ีดีท่ีสุดเท่าน้ัน หากแต่ยังคาดหวังให้เราประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิด 
ชอบด้วย

เราเช่ือว่าการมีจริยธรรมเป็นองค์ประกอบหน่ึงของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใน
ระยะยาว เม่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราติดต่อสัมพันธ์กับบุคลากรของเราท่ีอินชัวรันซ์ 
ออสเตรเลีย กรุ๊ป (ไอเอจี) เราต้องการให้พวกเขาเหล่าน้ันม่ันใจได้ว่าเราประกอบธุรกิจ 
ด้วยความซ่ือตรง มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจฉบับน้ี คาดหวังให้ทุกคนในไอเอจีมีความรับผิดชอบต่อ 
การประกอบธุรกิจให้ได้ในระดับสูงสุด รวมท้ังดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันในลักษณะท่ี 
สะท้อนให้เห็นถึงหลักการด้านจริยธรรมต่าง ๆ อันเป็นรากฐานของหลักปฏิบัติฉบับน้ี

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจฉบับน้ี เป็นผลมาจากคำม่ันสัญญาและค่านิยมของไอเอจี 
หลักการต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้ในหลักปฏิบัติฉบับน้ีจะช่วยให้เราสามารถเลือกวิธีท่ีเหมาะสม 
ท่ีสุดในการปฏิบัติตามคำม่ันสัญญาในอันท่ีจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีเป็นธรรม สามารถ 
ประเมินค่าความเส่ียงภัยได้ถูกต้อง ลดความเส่ียงภัย และ บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการรักษามาตรฐานระดับสูง เราจำเป็นต้องยึดม่ันต่อหลักจริยธรรม รวมท้ังค่านิยมของ
ไอเอจีเหล่าน้ี และหลักปฏิบัติฉบับน้ีจะเน้นย้ำถึงค่านิยมของเราโดยตลอด – เพราะเรายึด
ม่ันต่อความเช่ือท่ีว่าไอเอจีจะสามารถประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ก็ด้วยความซ่ือตรง 
การทำงานท่ีโปร่งใส การทำงานเป็นทีม การบริหารบุคลากรอย่างเป็นธรรมโดยยึดผลงาน
และความสามารถเป็นท่ีต้ัง และความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการออกหลักปฏิบัติฉบับน้ี เราขอรับรองต่อพนักงานทุกคนว่าจะไม่มีผู้ใดได้รับโทษ 
จากผลกระทบใด ๆ ท้ังส้ิน รวมถึงการสูญเสียธุรกิจซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมเหล่าน้ี

รายละเอียดเก่ียวกับหลัก 
ปฏิบัติทางจริยธรรม

โปรดคำนึงถึงส่ิงแวดล้อม 
ก่อนส่ังพิมพ์เอกสารฉบับน้ี

สารบัญ
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1. หลักปฏิบัติทางจริยธรรม

หลักปฏิบัติทางจริยธรรมคืออะไร
หลักปฏิบัติทางจริยธรรมของไอเอจี (“หลักปฏิบัติ”) เป็นตัวกำหนด 
แนวทางพ้ืนฐานในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของเรา

หลักปฏิบัติฉบับน้ีไม่มีเจตนาจะนำมาใช้แทนนโยบายต่าง ๆ ท่ีเรามีอยู่ 
แต่เป็นคำแถลงถึงหลักจริยธรรมของเราในเร่ืองสำคัญ ๆเท่าน้ัน 

ส่วนหลักปฏิบัติในการทำงานซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับหลักปฏิบัติฉบับน้ี 
จะเป็นตัวกำหนดแนวทางท่ีเฉพาะเจาะจงย่ิงข้ึนและอาจมีความแตกต่าง 
กันไปในแต่ละภูมิภาคข้ึนอยู่กับกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับทาง 
กฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่

หลักจริยธรรมของเรา
หลักปฏิบัติฉบับน้ีแสดงหลักพ้ืนฐานทางจริยธรรมท่ีใช้กับทุกส่วนของ 
ธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงประเทศท่ีเราประกอบธุรกิจอยู่ 

หลักจริยธรรมของเราจะเป็นแนวทางให้กับพนักงานแต่ละคนเม่ือต้อง 
ตัดสินใจว่า ส่ิงใดถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยหลัก 
จริยธรรมเหล่าน้ีจะช่วยให้เราสามารถ

•	 เลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการปฏิบัติตามคำม่ันสัญญาของ ไอเอจีใน 
อันท่ีจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีเป็นธรรม สามารถประเมินค่าความ 
เส่ียงภัยได้ถูกต้อง ลดความเส่ียงภัย และ บริหารต้นทุนอย่างมี     
ประสิทธิภาพ; และ

•	 นำค่านิยมของไอเอจีในด้าน ความซ่ือตรง การทำงานท่ีโปร่งใส 
การทำงานเป็นทีม การบริหารบุคลากรอย่างเป็นธรรมโดยยึดผลงาน
และความสามารถเป็นท่ีต้ัง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม มาปฏิบัติ 
ให้เป็นรูปธรรมในการดำเนินงานแต่ละวัน

หลักจริยธรรมดังกล่าวนำมาใช้ใน 4 เร่ืองต่อไปน้ี
1. การดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล;
2. การทำงาน โดยคำนึงถึงบุคลากร;
3. การให้ความช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงลูกค้า; และ
4. การลดความเส่ียงภัยโดย คำนึงถึงชุมชนและส่ิงแวดล้อม

ความคาดหวังของเราคืออะไร
ความประพฤติทางด้านจริยธรรมเป็นแนวทางสำหรับพวกเราทุกคนใน 
การตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้และปฏิบัติ

ท่ีไอเอจี เราต้องแน่ใจว่าการตัดสินใจใด ๆ ของเราเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับท้ังหมดของประเทศท่ีเราประกอบธุรกิจ รวมท้ังเป็น
ไปตามหลักจริยธรรมท่ีกำหนดไว้ในหลักปฏิบัติฉบับน้ีและตามนโยบาย 
และมาตรฐานของไอเอจีซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีรับผิดชอบของเรา

เราทุกคนจะเป็นผู้ระบุว่าพฤติกรรมใดไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติฉบับน้ีและ
รายงานพฤติกรรมเหล่าน้ันตามความเหมาะสม วัฒนธรรมองค์กรของ 
เราสนับสนุนให้ทุกคนหยิบยกปัญหาท่ีพบข้ึนมาบอกกล่าวโดยไม่ปกปิด
หรือละเลยปัญหาเหล่าน้ัน

หลักปฏิบัติทางจริยธรรมใช้กับผู้ใด
หลักปฏิบัติฉบับน้ีใช้กับ
•	 พนักงานทุกคนของบริษัทใด ๆ ซ่ึงถือว่าเป็นบริษัทในเครือของไอเอจี 

ตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย; และ 
•	 กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการบริหารท้ังหมด

หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน – เราคือใครและกำลังทำอะไร

ค่านิยมของไอเอจี คำม่ันสัญญาของไอเอจี

หลักปฏิบัติทางจริยธรรม

นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติระดับกลุ่ม

นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติระดับภูมิภาค

นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติระดับประเทศ

1.
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2. วัตถุประสงค์ของ       
ไอเอจี

3. ค่านิยมของไอเอจี

เราเช่ือว่าการสร้างวัฒนธรรมร่วมโดยมีพ้ืนฐานอยู่ 
บนคำม่ันสัญญา 4 ประการข้างล่างน้ีจะทำให้เรา 
สามารถนำเสนอส่ิงท่ีมีคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือ
หุ้นของเราได้ในระยะยาว
คำม่ันสัญญาของไอเอจี
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีเป็นธรรม
เราสัญญาว่าจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีเป็นธรรม
กรมธรรม์ประกันภัยถือเป็นคำม่ันสัญญาในการชำระค่าสินไหมทดแทน 
เราพยายามท่ีจะชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
เอาใจใส่ และเรายังมุ่งม่ันท่ีจะให้ความรู้แก่ลูกค้าเพ่ือให้เข้าใจว่ากรมธรรม์ 
ท่ีลูกค้าได้ทำไว้น้ันได้รับคุ้มครองในเร่ืองใดบ้างซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของ
คำม่ันสัญญาดังกล่าว 

การประเมินค่าความเส่ียงภัยท่ีถูกต้อง
เราสัญญาว่าจะทำความเข้าใจและประเมินค่าความเส่ียงภัยอย่าง 
เหมาะสม
ลูกค้าของเราคาดหวังว่าเราเป็นผู้เช่ียวชาญในการกำหนดและประเมิน
ค่าความเส่ียงได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นงานหลักของเรา

การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
เราสัญญาว่าจะพยายามทำให้ลูกค้าเข้าถึงการทำประกันภัยมากข้ึน
เราคาดหวังให้ทุกคนในบริษัทระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรและ 
พยายามพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจของเราอยู่เสมอ และด้วยวิธีน้ี 
เราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงการทำประกันภัยมากข้ึน ได้ต่อไป 
และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ถือหุ้นแน่ใจได้ถึงความสามารถในการ 
ทำกำไรของบริษัท

การลดความเส่ียง
เราสัญญาว่าจะช่วยลูกค้าและชุมชนโดยรวมลดความเส่ียงภัยท่ีอาจ 
เกิดข้ึน
ไม่มีใครอยากเผชิญกับความเดือดร้อนซ่ึงนำไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน เราจะใช้ข้อมูลท่ีเรารวบรวมไว้เพ่ือช่วยเหลือลูกค้าของเราและ
ชุมชนโดยรวมในการประเมินความเส่ียงภัยหลัก ๆ และดำเนินการต่างๆ 
เพ่ือลดความเส่ียงเหล่าน้ัน ซ่ึงจะช่วยให้ทุกคนมีความปลอดภัยมากข้ึน

ค่านิยมของเราคือส่ิงท่ีเรายึดม่ันในฐานะท่ีเราเป็น 
บริษัท ค่านิยมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ 
ของเราท่ีมีต่อการปฏิบัติต่อลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของเราและในระหว่างพวกเรากันเอง
เราให้คุณค่ากับความซ่ือตรง
ซ่ือตรงต่อค่านิยมและหลักการของเราเสมอ รักษาคำม่ันสัญญา 
และรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของเรา
ด้วยคำม่ันท่ีไม่มีวันเปล่ียนแปลงว่าเราจะเคารพผู้อ่ืนและทำในส่ิงท่ีถูกต้อง 
เราจะทำให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาสามารถเช่ือใจได้ว่าเราจะซ่ือสัตย์สุจริต 
ยุติธรรมและทำตามท่ีพูด

เราให้คุณค่ากับความโปร่งใส
เปิดเผย ตรงไปตรงมา และส่ือสารด้วยความรวดเร็ว
ในแต่ละวันเราติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนมากมายหลายกลุ่ม ท้ังลูกค้า 
คนกลาง พันธมิตร ผู้จัดหาสินค้า ผู้ถือหุ้น หน่วยราชการ 
และในระหว่างเรากันเอง ซ่ึงในการติดต่อสัมพันธ์ดังกล่าวน้ี เราจะเน้นท่ี 
ความโปร่งใสและการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าใจง่าย

เราให้คุณค่ากับการทำงานเป็นทีม
ร่วมกันทำงาน เคารพในความแตกต่างและจุดแข็งของผู้อ่ืน และใช้ 
ความสามารถอันหลากหลายเหล่าน้ันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ท่ีกำหนดไว้
เม่ือเราทำงานเป็นทีมเท่ากับเราได้เพ่ิมขีดความสามารถในการประสบ 
ความสำเร็จและเสริมสร้างบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง เป็นหน่ึงเดียว 
มีศักยภาพท่ีจะเติบโตและเจริญรุ่งเรือง เน่ืองจากเป็นการรวมจุดแข็งท้ัง
หมดของเราเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างประโยชน์ให้ไอเอจี

เราให้คุณค่ากับการบริหารบุคลากรอย่างเป็นธรรม
ยอมรับและให้โอกาสกับผู้อ่ืนตามความสามารถ ผลงาน และการมี 
ส่วนส่งเสริมต่อความสำเร็จของเรา
เม่ือเรายอมรับคนท่ีผลงานโดยไม่คำนึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา เผ่าพันธ์ุ 
เพศ หรือฉันทาคติเท่ากับเราสร้างวัฒนธรรมท่ีเอ้ือต่อการประสบความ
สำเร็จของธุรกิจ

เราให้คุณค่ากับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
ให้ความเคารพต่อการมีจริยธรรม ต่อบุคลากร ต่อลูกค้า ต่อชุมชน 
และต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืนของความสำเร็จในระยะยาว
การคงอยู่ของธุรกิจของเรามีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับการคงอยู่ของชุมชน 
ท่ีเราประกอบธุรกิจอยู่ เราเช่ือว่าผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เสถียรภาพ 
และศักยภาพในการเติบโตของบริษัทจะมีได้ก็ด้วยการประกอบธุรกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมน้ันๆ โดยเรามุ่งม่ันท่ีจะสร้างคุณค่า 
ให้กับสังคมในหลายรูปแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจในทุกแง่มุม

2.
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4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล

การกระทำความผิดทางการเงิน
เรามุ่งม่ันท่ีจะป้องกันและตรวจสอบการกระทำความผิดทางการเงิน 
และร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือลดโอกาสของการฉ้อฉลและการกระทำ
ความผิดทางอาญา

การติดต่อกับทางราชการ
เราเคารพในอำนาจของรัฐบาลในประเทศท่ีเราประกอบธุรกิจและมุ่งม่ัน
ท่ีจะดำรงความสัมพันธ์ท่ีเปิดเผย ซ่ือตรง และพร้อมให้ความช่วยเหลือกับ 
รัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีของทางราชการ เราจะคงความเป็นกลางในเร่ือง 
ท่ีเก่ียวกับพรรคการเมืองต่าง ๆ

การให้สินบนและคอรัปช่ัน
เราให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ท่ีเปิดเผยซ่ือตรงกับทุกฝ่ายและเช่ือว่าการ
ให้สินบนและการคอรัปช่ันไม่ควรเข้ามามีบทบาทในการติดต่อทางธุรกิจ
ของเรา รวมท้ังมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ

ของกำนัล การเล้ียงรับรอง และผลประโยชน์อ่ืน ๆ
เราเช่ือว่าของกำนัล การเล้ียงรับรอง และผลประโยชน์อ่ืน ๆ จะทำลาย
ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยความเท่ียงตรงยุติธรรมของ 
เรา และการรับของกำนัล รับเล้ียง และรับผลประโยชน์อ่ืน ๆ น้ันควรอยู่ 
ในขอบเขตท่ีเหมาะสม และทำเฉพาะเม่ือเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าว 
จะไม่นำมาซ่ึงความไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อความ
สัมพันธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ 

การบริหารความเส่ียงภัย
เราเช่ือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นส่ิงสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างย่ัง
ยืนของไอเอจีเพราะจะช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของเรา 
เราต้องการปลูกฝังทัศนะเชิงรุกเก่ียวกับความเส่ียงภัยซ่ึงจะก่อให้เกิด 
พฤติกรรมการบริหารความเส่ียงโดยสม่ำเสมอ

การใช้บุคคลภายนอกและตัวแทน
เราเช่ือในการใช้ตัวแทนหรือบุคคลภายนอกในนามหรือเพ่ือปกป้องผล
ประโยชน์ของไอเอจี หากวิธีน้ันถือเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการทำ
ธุรกิจตามหลักจริยธรรมของเรา

การใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เราควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ และเรา 
ต้องรับผิดชอบในการป้องกันข้อมูลของบริษัทซ่ึงได้มีการส่ือสารหรือเก็บ
รักษาไว้ด้วยระบบดังกล่าว

ทรัพย์สินทางปัญญา
เรายึดม่ันต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน และการ 
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงปรากฏอยู่ในงานของบุคลากรของ 
เราท้ังหมด รวมท้ังการจัดการบุคลากรของเราให้แน่ใจว่ามีมาตรการท่ี 
เหมาะสมในการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

การเปิดเผยข้อมูลบริษัทสู่สาธารณะ
เราควรส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดของเราอย่างโปร่งใส 
ซ่ือตรง ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมท้ังเคารพความเป็นส่วนตัวและข้อ 
กำหนดอ่ืนๆทางกฎหมาย          

การขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคลากรของเราควรหลีกเล่ียงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ซ่ึง 
ขัดหรือดูเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือการปฏิบัติหน้าท่ีหรือ 
ความรับผิดชอบของตนในฐานะตัวแทนของไอเอจี

การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหุ้น
บุคลากรของเราต้องแน่ใจว่าตนจะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือซ้ือขายหลัก 
ทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทใด ๆ ในกลุ่มไอเอจี รวมท้ังไม่เปิดเผยข้อมูลภาย
ในต่อบุคคลใดซ่ึงอาจทำการซ้ือขายหลักทรัพย์ของไอเอจีอยู่

สิทธิมนุษยชน
เราเคารพและสนับสนุนคำประกาศสากลของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ 
มนุษยชน และยอมรับว่าในการเติบโตในฐานะองค์กรข้ามชาติ เราจำเป็น 
ต้องคำนึงถึงและรวมนโยบายและแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในการ 
ดำเนินงานในทุก ๆ ด้านของเรา

4.
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5. การทำงานโดยคำนึงถึงบุคลากรของเรา 6. การให้ความช่วยเหลือ
โดยคำนึงถึงลูกค้าของเรา

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
เราจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดถูกสุขอนามัยและปลอดภัยให้กับ 
บุคลากร ลูกค้า และผู้มาติดต่อ เราจึงมุ่งหมายท่ีจะสร้างวัฒนธรรมด้าน 
ความปลอดภัยข้ึนในสถานท่ีทำงานทุกแห่งของเรา

ค่าตอบแทน
เราจัดจ้างและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ จ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
และให้การสนับสนุน การยอมรับ รวมถึงการให้รางวัลแก่ผลงานท่ีมี 
คุณภาพ

การบอกเล่าปัญหา
เราต้องการให้บุคลากรของเราบอกเล่าถึงปัญหาข้อวิตกต่าง ๆ หรือเม่ือ
สงสัยว่าพฤติกรรมใดอาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายของไอเอจี

การไขข้อข้องใจ
เราจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานซ่ึงสามารถรับรู้และเข้าใจในข้อข้อง
ใจของบุคลากร โดยเราได้จัดให้มีการหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อข้องใจ
เหล่าน้ันด้วย

สิทธิในท่ีทำงาน
เราเคารพและสนับสนุนคำประกาศขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และสิทธิพ้ืนฐานในท่ีทำงาน เราจึงมุ่งม่ันท่ีจะจัดการ 
ให้แน่ใจว่าบุคลากรของเราได้รับสิทธิพ้ืนฐานตามท่ีกำหนดในคำ 
ประกาศดังกล่าว รวมท้ังท่ีกำหนดในมาตรฐานและกฎหมายแรงงานของ
ประเทศท่ีเราประกอบธุรกิจอยู่

กิจกรรมทางการเมือง
เรายอมรับว่าบุคลากรของเรามีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใน 
ฐานะบุคคลได้ แต่ไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของไอเอจี

การช่วยเหลือลูกค้า
เราเช่ือว่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัยท่ีเราจัดให้น้ันจะต้อง 
เน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า และเราเล็งเห็นความเป็นไปได้ใน 
การติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากข้ึนเพ่ือช่วยลดความเส่ียงของลูกค้าให้ 
น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้

การร้องทุกข์โดยลูกค้า
เรายินดีรับฟังความเห็นจากลูกค้าเพราะเราเช่ือว่าความเห็นของลูกค้าจะ 
ช่วยให้เราเปิดกว้างและสามารถตอบสนองความต้องการและความคาด
หวังของลูกค้า รวมท้ังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงบริการท่ีลูกค้าจะได้รับ 
จากเราให้ดีย่ิงข้ึน

การรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
เราเคารพในการรักษาความลับและสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
และจะพยายามรักษาความเช่ือถือท่ีลูกค้ามีต่อเราในการจัดการกับข้อมูล
อันเป็นความลับของลูกค้า เราจะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าต่อบุคคลภาย 
นอกเฉพาะเม่ือได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือตามท่ีกฎหมายกำหนดเท่าน้ัน

ความรับผิดชอบในการดำเนินการทางการตลาด
เราเช่ือในการทำการตลาดและในการขายผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิด 
ชอบ และเช่ือในการรับผิดชอบต่อคำม่ันสัญญาท่ีเราให้ไว้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดของเรา

การเข้าถึงการประกันภัย
เราเช่ือในการทำความเข้าใจต่อความต้องการของชุมชนในประเทศท่ีเรา 
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการเข้าถึงการประกันภัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
สำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ท่ีอยู่ในชนบท และมุ่งท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบริการซ่ึงตอบสนองต่อความต้องการของคนเหล่าน้ัน

การสนับสนุนมาตรฐานและหลักปฏิบัติของ 
อุตสาหกรรม
เราสนับสนุนมาตรฐานและหลักปฏิบัติซ่ึงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรม และเราจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของเราในส่วนท่ีเก่ียว
กับมาตรฐานและหลักปฏิบัติซ่ึงเราให้ความเห็นชอบน้ัน

การค้าและการแข่งขัน
เราสนับสนุนการทำการค้าด้วยความเปิดเผยยุติธรรมและเช่ือในการแข่ง
ขันทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมและมีจริยธรรม

การทำงานท่ีไอเอจี
เรามุ่งม่ันท่ีจะตอบสนองความต้องการของบุคลากรด้วยการจัดให้มี     
สภาพแวดล้อมการทำงานซ่ึงให้ทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จและมี 
พัฒนาการในส่วนของตน

การบริหารบุคลากร
เราเช่ือว่าการดำรงอยู่ได้ของพนักงานมีส่วนสำคัญต่อการประสบความ
สำเร็จในระยะยาว เราจึงพยายามจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานซ่ึง 
มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักของผลงาน ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวสูง

การพัฒนาบุคลากร
เราเช่ือในการให้โอกาสในการพัฒนาตนเองแก่บุคลากรเพ่ือช่วยเหลือ
พวกเขาในการปฏิบัติงานและช่วยให้ตระหนักถึงศักยภาพในความก้าว 
หน้าทางวิชาชีพของตน

การให้โอกาสเท่าเทียมกัน
เราเช่ือในการปฏิบัติต่อบุคลากรของเราอย่างเสมอภาคและยุติธรรมโดย
ไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความทุพพลภาพ เช้ือชาติ หรือศาสนา

ความหลากหลาย
เราเช่ือว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราควรให้คุณค่ากับความแตกต่างและ
จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ียืดหยุ่นและครอบคลุมถึงส่วนท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของเราทุกคนบรรลุศักยภาพของตน

ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เราให้ความเคารพและความเข้าใจต่อวัฒนธรรมและประเพณีของ 
ประเทศท่ีเราประกอบธุรกิจอยู่

ชีวิตและการทำงาน
เราเช่ือว่าสถานท่ีทำงานท่ีดีคือสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมการทำงานซ่ึง 
เราสามารถรักษาสมดุลระหว่างเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัวได้

5.
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7. การลดความเส่ียงภัยโดยคำนึงถึงชุมชนและส่ิงแวดล้อม

พันธะต่อชุมชน
เรามุ่งม่ันท่ีจะทำความเข้าใจและให้การสนับสนุนชุมชนในประเทศท่ี
เราประกอบธุรกิจ โดยเน้นท่ีการลดความเส่ียงให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของเราทุกคน

การลงทุนในชุมชน
เราจะเข้าร่วมกับองค์กรและโครงการต่าง ๆ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการช่วยเหลือชุมชนในการลดความเส่ียงท้ังด้านความปลอดภัยและ 
ส่ิงแวดล้อม

การสร้างความเข้าใจต่อการประกันภัย
เราตระหนักดีว่าชุมชนต้องการรู้จักการประกันภัยและผลของการทำ 
ประกันภัยมากข้ึน เราจึงมุ่งม่ันท่ีจะช่วยให้ชุมชนท่ีเราประกอบธุรกิจได้เข้า 
ใจย่ิงข้ึนถึงผลของการทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าและการไม่ทำประกันภัย

การบริหารด้านส่ิงแวดล้อม
เราตระหนักดีว่ากิจกรรมทางธุรกิจของเรามีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม เราจึงมุ่งม่ันท่ีจะลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
ท่ีสำคัญ ๆ ใน การดำเนินงานในทุก ๆ ด้านของเรา

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เราเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากการกระทำของมนุษย์ 
เป็นผลคุกคามซับซ้อนอย่างชนิดท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อเศรษฐกิจและ 
สังคมในระยะยาว เราจึงมุ่งม่ันท่ีจะทำความเข้าใจภัยอันตรายท่ีจะมีผล 
กระทบต่อธุรกิจของเราและชุมชน เรามีเจตนาเพ่ิมผลประโยชน์ท่ีชุมชน
และไอเอจีจะได้รับร่วมกันด้วยการร่วมกันศึกษาผลกระทบร้ายแรงของ
การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศดังกล่าว

การให้คำแนะนำ
เราเช่ือว่าเรามีบทบาทสำคัญในการทำให้ชุมชนตระหนักถึงประโยชน์ 
ของการบริหารจัดการความเส่ียงภัยและการลดความเส่ียงภัยด้วยการให้ 
คำแนะนำและการส่ือสารข้อมูล

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
เราตระหนักดีว่าในบางประเทศมีกลุ่มคนท่ีด้อยโอกาสท้ังในสถานท่ีทำงาน 
และในชุมชนโดยรวม และเราคำนึงถึงความต้องการทางธุรกิจและทาง 
สังคมของคนเหล่าน้ัน เราจึงมุ่งม่ันเพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายและการดำเนิน
การต่าง ๆ ของเราจะไม่ไปลดสิทธิของพวกเขาหรือปฏิเสธการเข้าถึง
บริการท่ีพวกเขามีสิทธิได้รับ

ความเส่ียงและโอกาสด้านส่ิงแวดล้อม 
เราเช่ือว่าในแง่ของธุรกิจแล้ว เราควรทำความเข้าใจกับความเส่ียงและ 
โอกาสทางส่ิงแวดล้อม เราจึงมุ่งม่ันท่ีจะบอกเล่าประสบการณ์ของเราใน 
การประเมินความเส่ียงท่ียุ่งยากซับซ้อนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการ
ศึกษาปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม

การตระหนักถึงผลกระทบ
เราตระหนักดีว่าธุรกิจของเรามีผลกระทบต่อชุมชน ส่ิงแวดล้อม 
และระบบเศรษฐกิจโดยรวม เราเช่ือว่าเป็นการดีท่ีจะประกอบธุรกิจด้วย 
ความตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงเหล่าน้ันและบริหารผลกระทบดัง 
กล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

7.
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8. การแก้ไขปัญหาทาง 
จริยธรรม

9. การขอคำแนะนำและ 
การรายงานปัญหา

พฤติกรรมทางจริยธรรมและการตัดสินใจในเร่ือง 
ต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือข้อกำหนดของกฎหมาย 
และด้วยเหตุน้ี พนักงานจึงต้องใช้วิจารณญาณ 
และความรับผิดชอบของตนเองเป็นตัวกำหนด
ท่ีไอเอจี เราสนับสนุนให้พนักงานขอความช่วยเหลือ หรืออาจโต้แย้ง 
เพ่ือหาข้อยุติกับผู้อ่ืนเพ่ือกำหนดวิธีท่ีดีท่ีสุดในการดำเนินการใด ๆ 

และหากท่านต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาด้านจริยธรรม ให้เร่ิมต้นด้วย 
การถามตัวท่านเอง ดังน้ี
•	 การกระทำตามท่ีฉันต้ังใจจะทำน้ีเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อ

บังคับท่ีเก่ียวข้องหรือไม่
•	 การกระทำตามท่ีฉันต้ังใจจะทำน้ีสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของไอเอจี 

หรือไม่
•	 การกระทำตามท่ีฉันต้ังใจจะทำน้ีเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางจริยธรรม

ของไอเอจีหรือไม่
•	 หากมีการรายงานในหน้าหนังสือพิมพ์ การกระทำของฉันจะถูกมอง

ในทางบวกหรือไม่
•	 หากการกระทำตามท่ีฉันต้ังใจจะทำน้ีประสบเข้ากับตัวฉันเองหรือคน

ท่ีฉันรัก ฉันจะมีความสุขกับการถูกกระทำน้ันหรือไม่
•	 ฉันและคนท่ีฉันเคารพจะภาคภูมิใจกับการกระทำของฉันท้ังในปัจจุบัน

และต่อไปในอนาคตหรือไม่
หากคำตอบของคำถามข้างต้นคือ “ไม่” หรือ “ไม่แน่ใจ” ให้อ่านหัวข้อ 
“การขอคำแนะนำและการรายงานปัญหา” และหารือเก่ียวกับสถานการณ์ 
ดังกล่าวและการกระทำท่ีท่านต้ังใจหรือการตัดสินใจท่ีท่านต้ังใจกระทำ 
กับช่องทางใดช่องทางหน่ึงท่ีมีอยู่

ไอเอจีจะมีผู้ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน 
เสมอ เม่ือท่านต้องการความช่วยเหลือซ่ึงเก่ียวกับ 
ปัญหาด้านจริยธรรม

ท่านสามารถใช้ช่องทางต่อไปน้ีเพ่ือขอความช่วยเหลือ ขอข้อมูลหรือ 
แนวทางดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองทางจริยธรรม หรือเพ่ือรายงาน 
เหตุการณ์อันน่าสงสัย

ปัญหาท่ีท่านรายงานจะได้รับการเอาใจใส่และพิจารณาโดยละเอียด 
โดยไม่คำนึงถึงวิธีท่ีท่านเลือกใช้ เม่ือมีการรายงานถึงความเป็นไปได้ 
ของการกระทำความผิด เราจะทำการตรวจสอบและดำเนินการอย่าง 
เหมาะสม

ผู้จัดการของท่าน
โดยท่ัวไป ผู้จัดการของท่านเป็นผู้ท่ีท่านจะขอคำแนะนำได้ดีท่ีสุด ดังน้ัน 
หากท่านไม่แน่ใจว่าควรดำเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสมใน 
สถานการณ์ใด ๆ ท่านสามารถขอคำแนะนำจากผู้จัดการของท่านได้

ผู้บังคับบัญชาในลำดับช้ันเหนือข้ึนไป
ในกรณีท่ีท่านเห็นว่าไม่สมควรหารือกับผู้จัดการโดยตรงของท่านได้ 
ท่านสามารถเลือกหารือกับผู้บังคับบัญชาในลำดับช้ันเหนือข้ึนไปแทน 
เพ่ือขอคำแนะนำหรือรายงานเก่ียวกับปัญหาด้านจริยธรรมน้ัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทฯของท่าน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทฯของท่านเปิดโอกาสให้หารือปัญหาทาง
จริยธรรมท่ีท่านมีอยู่ รวมท้ังปัญหาเก่ียวกับข้อข้องใจ ผลการปฏิบัติงาน 
และความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสท่ีได้รับ หรือการร้องทุกข์กรณีถูก
กล่ันแกล้งก่อกวน

การรายงานปัญหาโดยปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน
หากท่านมีความสงสัยในพฤติกรรมใดอันไม่เหมาะสมและรู้สึกไม่สะดวก
ใจท่ีจะใช้ช่องทางดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถหารือกับฝ่ายทรัพยากร 
บุคคลในประเทศของท่านถึงวิธีรายงานปัญหาโดยปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน

ไอเอจีไม่ยินยอมให้มีการตอบโต้ในรูปแบบใด ๆท้ังส้ินกับผู้ท่ีรายงาน 
โดยสุจริตถึงการกระทำความผิดทางกฎหมายหรือทางจริยธรรมหรือ
การฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทอย่างเด็ดขาด

8.


