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การยดึมัน่ในคณุธรรมของเรา  
หลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัขิอง Cigna

ทกุวนั เราขอความไวว้างใจจากลกูคา้และผูใ้ชบ้รกิารของเรา ความไวว้างใจในความสามารถของเราทีจ่ะ
ตอบสนองความตอ้งการของบคุคลเหลา่นัน้ การจัดหาบรกิารอยา่งยอดเยีย่ม และการรักษาขอ้มลูของ 
บคุคลเหลา่นัน้ใหป้ลอดภยั ส�าหรับผมแลว้ การไดรั้บความไวว้างใจของบคุคลเหลา่นัน้หมายความวา่ 
เราตอ้งปฏบิตัอิยา่งมจีรรยาบรรณ ในทกุสิง่ทีเ่ราท�า 

การใหบ้รกิารทีด่ทีีส่ดุแกล่กูคา้และผูใ้ชบ้รกิารทัว่โลกไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย ๆ เลย โลกก�าลงัเปลีย่นไป  
ความตอ้งการของลกูคา้กก็�าลงัเปลีย่นไป และวงการธรุกจิของเรากเ็ต็มไปดว้ยการแขง่ขนัมากกวา่ทีเ่คยเป็น
มา Cigna สามารถรับมอืกบัความทา้ทายนัน้ได ้เรามคีวามสามารถ ทกัษะ และความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ 
และทีส่�าคญัทีส่ดุ เรามบีคุลากรทีจ่ะชว่ยใหล้กูคา้ของเรามชีวีติทีด่ขี ึน้ 

หลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัขิอง Cigna เป็นพืน้ฐานส�าหรับการยดึมัน่อยา่งแน่วแน่ของเราตอ่คณุธรรม 
การปฏบิตัติามกฎหมาย และการประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม หลกัดงักลา่วเป็น "เครือ่งน�าทางในโลกแหง่ความเป็นจรงิ"  
ส�าหรับพฤตกิรรมและหลกัการปฏบิตัขิองทมีงานของเรา ทีมุ่ง่มัน่ตอ่การท�าใหค้นหลายลา้นคนทัว่โลกมสีขุภาพ สขุภาวะ และ 
ความรูส้กึมัน่คงดยีิง่ขึน้ และหลกัเหลา่นีม้ผีลบงัคบัใชก้บัคณุ ในฐานะสมาชกิคนหนึง่ของทมีงาน Cigna ไมว่า่คณุจะมตี�าแหน่งหนา้ที ่
หรอืท�างานอยูท่ีใ่ดกต็าม 

ทีส่ดุแลว้ เราตอ้งใหบ้รกิารแกล่กูคา้ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ชมุชน และกนัและกนัอยา่งซือ่สตัยส์จุรติ เป็นธรรม และโปรง่ใสทีส่ดุ ผมภมูใิจทีไ่ด ้
ท�างานเคยีงขา้งมอือาชพีทีทุ่ม่เทใหแ้กง่าน ผูซ้ ึง่มุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม นีเ่ป็นมาตรฐานอนัสงูสง่ทีเ่ราตัง้ไวส้�าหรับตวัเราเอง 

ผมขอใหท้กุคนประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมคีณุธรรมตอ่ไป ในทกุสิง่ทีค่ณุท�า ทกุ ๆ วนั โปรดระลกึไวว้า่ เมือ่เราท�าเชน่นัน้ เราจะมชียัชนะ และ
ลกูคา้ของเรากจ็ะมชียัชนะเชน่กนั 

ขอบคณุส�าหรับความมุง่มัน่อยา่งแน่วแน่ของคณุในการท�าสิง่ทีถ่กูตอ้งส�าหรับตวัคณุเอง ส�าหรับ Cigna และส�าหรับลกูคา้ ผูใ้ชบ้รกิาร  
และคูค่า้ของเราจ�านวนหลายลา้นคน

David M. Cordani 
ประธานบรษัิทและซอีโีอ Cigna Corporation

การปฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม ยดึมัน่ในคณุธรรม และท�าสิง่ทีถ่กูตอ้ง เป็นหวัใจส�าคญัของการเป็นองคก์รทีล่กูคา้
เป็นศนูยก์ลาง พันธกจิและค�ามัน่สญัญาของแบรนดข์องเราเป็นปฏญิาณทีเ่ราใหแ้กล่กูคา้ ผูใ้ชบ้รกิาร และ
องคก์รก�ากบัควบคมุของเรา ความสมัพันธอ์นัส�าคญัยิง่กบับคุคลเหลา่นีอ้ยูบ่นรากฐานของความไวว้างใจ

เราแตล่ะคนมหีนา้ทีช่ว่ยกนัก�าหนดวฒันธรรมของ Cigna โดยการปฏบิตัติามพันธกจิของเรา ตลอดจนหลกั
จรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัขิองเรา เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ Cigna จะบรรลพัุนธกจิของเราอยา่งถกูตอ้งตามนโยบาย
และมจีรยิธรรม นีเ่ป็นหนา้ทีท่ีเ่ราทกุคนรูส้กึภาคภมูใิจ เนือ่งจากเป็นความพยายามอนัส�าคญัยิง่อยา่งหนึง่ 
ของเรา เพือ่ใหค้วามตอ้งการของลกูคา้เป็นศนูยก์ลางของทกุสิง่ทีเ่ราท�าเสมอ

หลกัจรยิธรรมของเราอยูบ่นพืน้ฐานของพันธกจิและคา่นยิมหลกัของเรา และเป็นการยนืยนัถงึหลกัการและ
มาตรฐานความเชีย่วชาญทีม่อียูแ่ลว้ภายในองคก์รของเรา ขณะทีใ่นแตล่ะวนั เราแตล่ะคนพยายามรับมอื
กบัความทา้ทายตา่ง ๆ จากการแขง่ขนั และเปิดรับโอกาสในการผลกัดนัใหบ้รษัิทของเรากา้วไปขา้งหนา้ แตเ่ราจะใชค้วามกดดนัทีจ่ะตอ้ง
ท�างานใหส้�าเร็จเป็นขอ้อา้งส�าหรับการไมป่ฏบิตัติามคา่นยิมของเราไมไ่ด ้ผูถ้อืหุน้ของเราและผูท้ีเ่ราใหบ้รกิาร คาดหวงัและสมควรทีจ่ะได ้
รับบรกิารทีด่ทีีส่ดุและพฤตกิรรมทีถ่กูหลกัจรยิธรรม

ตวัผมเองและสมาชกิทกุคนในทมีผูน้�าของ Cigna สญัญาวา่ Cigna จะยดึมัน่อยา่งเหนยีวแน่นในคา่นยิมทีอ่ยูใ่นหลกัจรยิธรรมของเรา

การปฏบิตัติามนโยบายเป็นสิง่ส�าคญัตอ่เรา ในทกุการตดัสนิใจของเรา ทกุวนั

Tom O’Neil 
เจา้หนา้ทีด่แูลการปฏบิตัติามนโยบายทัว่โลก, Cigna Corporation 
Thomas.O’Neil@Cigna.com
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หลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัขิองเรา

เราใหค้�าม ัน่วา่จะรกัษา:
› คณุธรรมในการปกป้องทรัพยส์นิ ชือ่เสยีง 

และคา่ความนยิมของบรษัิท

› คณุธรรมในตลาด

› คณุธรรมในภาครัฐ

› คณุธรรมในฐานะพลเมอืงภาคองคก์ร 
ทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคม

› คณุธรรมในสถานทีท่�างาน

นโยบายของ Cigna วา่ดว้ยการไมต่อบโต ้
เมือ่คณุรายงานขอ้กงัวลเกีย่วกบัการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตั ิหรอืนโยบายอยา่งอืน่ดว้ยความสจุรติใจ หรอืมสีว่นรว่ม 
ในการสบืสวนเรือ่งเหลา่นี ้คณุจะไมถ่กูตอบโต ้พนักงานของ Cigna ทีก่ระท�าการตอบโต ้จะถกูลงโทษทางวนัิย ขัน้สงูสดุถงึการไลอ่อก 
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หลกัจรยิธรรมและหลกัปฏบิตัขิองเรา

หลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัขิอง Cigna ("หลกัจรยิธรรม") 
เป็นแนวทางและหลกัการของเราในการปฏบิตัติามมาตรฐาน
สงูสดุทางคณุธรรม การปฏบิตัติามกฎหมาย และการประพฤติ
ปฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม 

หลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัขิองเราไดรั้บการน�ามาใชแ้ละ
อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร Cigna ก�าลงัจัดท�าหลกัจรยิธรรม
และหลกัการปฏบิตัฉิบบัใหมข่ึน้มา โดยจะผนวกรวม 
หลกัจรยิธรรมที ่Cigna และ Express Scripts ไดใ้ชก้นัมาเป็น
เวลาหลายปีแลว้ คณะกรรมการบรหิารขององคก์รใหมท่ีเ่กดิจาก
การรวมตวัของบรษัิททัง้สองนี ้จะทบทวนหลกัจรยิธรรมฉบบัใหม ่
ดงักลา่วในระหวา่งการประชมุไตรมาสแรก เมือ่ไดรั้บการอนุมตัแิลว้  
จงึจะท�าการแจกจา่ยหลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัฉิบบัใหม่
ใหแ้กพ่นักงานทกุคน แตใ่นระหวา่งนี ้หลกัจรยิธรรมและหลกัการ
ปฏบิตัขิอง Cigna ฉบบัปัจจบุนัยงัคงมผีลบงัคบัใชก้บัพนักงาน 
ทกุคนในองคก์รผสมนี ้ไมว่า่พนักงานจะมตี�าแหน่งใดกต็ามหรอื
อยูใ่นส�านักงานใดกต็าม นอกจากนี ้หลกัปฏบิตัขิอง  
Express Scripts และ eviCore จะยงัคงมผีลบงัคบัใชต้อ่ไปกบั
พนักงานของบรษัิทนัน้ ๆ และพนักงานของบรษัิทลกูและ 
สาขาของบรษัิทนัน้ คา่นยิมหลกัทีอ่ยูใ่นหลกัปฏบิตัเิหลา่นีม้ี
ความสอดคลอ้งกนั และเป็นพืน้ฐานของความมุง่มัน่อยา่งแน่วแน่
ของเราทีจ่ะยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม การปฏบิตัติามกฎหมายและ
จรยิธรรม

ไมม่เีอกสารใดเพยีงอยา่งเดยีวทีจ่ะสามารถคาดการณแ์ละ 
กลา่วถงึทกุสถานการณท์ีค่ณุอาจเผชญิได ้ในหลายสถานการณ ์
แนวทางทีด่ทีีส่ดุคอื การใชส้ามญัส�านกึและวจิารณญาณทีด่ ี 
มนีโยบายตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัจรยิธรรมของเราในหนา้ตอ่ ๆ 
ไป ซึง่มขีอ้มลูส�าคญัในการชว่ยเหลอืคณุ 

หากคณุไมแ่น่ใจวา่จะจัดการกบัสถานการณห์นึง่อยา่งไร  
ขอใหป้รกึษากบัผูอ้ืน่ เชน่ ผูจั้ดการของคณุ เจา้หนา้ที ่
แผนกทรัพยากรบคุคล เจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตัติาม หรอื
พนักงานในแผนกกฎหมาย 

นอกจากนี ้คณุยงัสามารถโทรศพัทถ์งึศนูยช์ว่ยเหลอื 
ดา้นจรยิธรรม เพือ่รายงานขอ้กงัวลของคณุได ้

การยดึม ัน่ในคณุธรรมของเรา

ค�าพดูและการกระท�าของเราสะทอ้นถงึความมุง่มัน่และคา่นยิม
ของ Cigna Corporation และบรษัิทในเครอืทีเ่ราถอืหุน้หรอื
ควบคมุทัง้หมดดว้ย (รวมเรยีกวา่ "Cigna" หรอื "บรษัิทฯ")  
แมว้ธิปีฏบิตัธิรุกจิอาจเปลีย่นแปลงไปเมือ่เวลาผา่นไป  
แตค่วามมุง่มัน่ทีเ่รามตีอ่ลกูคา้และมาตรฐานสงูสดุดา้นคณุธรรม
ของเราจะยงัคงเหมอืนเดมิ 

การด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ตอ่ความส�าเร็จ
ของเรา ในฐานะบรษัิทชัน้น�าระดบัโลกทีใ่หบ้รกิารดา้นสขุภาพ 
เราตอ้งยดึถอืลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง และเสนอผลติภณัฑแ์ละ 
บรกิารทีม่นีวตักรรม เพือ่ชว่ยใหล้กูคา้มสีขุภาพ สขุภาวะ และ
ความรูส้กึมัน่คงดยีิง่ขึน้ 

การด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมหมายความมากกวา่เพยีงการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ แตย่งัหมายความวา่ 
มาตรฐานทีค่งเสน้คงวาทางคณุธรรมเป็นพืน้ฐานของทกุสิง่ทีเ่รา
ท�าที ่Cigna โปรดระลกึวา่ เมือ่คณุท�างานในฐานะตวัแทนของ 
Cigna ชือ่เสยีงอนัยาวนานและทีส่�าคญัดา้นคณุธรรมของ Cigna 
อยูใ่นมอืของคณุ 

หลกัจรยิธรรมนีม้ผีลบงัคบัใชก้บัทกุคนทีท่�างานให ้Cigna ไมว่า่
จะเป็นพนักงาน (ประจ�าและพารท์ไทม)์ ทีป่รกึษา ผูจั้ดหา  
อาสาสมคัร และพนักงานฝึกงาน คูค่า้ทางธรุกจิบางรายขอ 
งบรษัิทฯ เชน่ ตวัแทน หุน้สว่น และทีป่รกึษา ไดรั้บการคาดหวงั
ใหป้ฏบิตัติามเจตนารมณข์องหลกัจรยิธรรมของเรา และตามบท 
บญัญัตติามสญัญา ขณะทีท่�างานในฐานะตวัแทนของบรษัิทฯ 

ในฐานะบรษัิทระดบัโลก เราอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายของ
หลายประเทศและเขตอ�านาจศาลทัว่โลก หากบทบญัญัตใิด 
ในหลกัจรยิธรรมของเราขดัแยง้กบักฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช ้ 
ขอใหย้ดึตามบทบญัญัตทิีเ่ขม้งวดมากกวา่เป็นส�าคญั เวน้เสยี 
แตว่า่บทบญัญัตนัิน้จะฝ่าฝืนกฎหมายนัน้ ส�าหรับกฎหมายและ 
ขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัคณุ ขอใหป้รกึษากบัเจา้หนา้ทีด่า้น
การปฏบิตัติามหรอืแผนกกฎหมายในประเทศของคณุ 

"เราเป็นบรษัิทระดบัโลกทีใ่หบ้รกิารดา้นสขุภาพ เรามสี�านักงานและพนักงานอยูท่ัว่โลก ในสภาพแวดลอ้มอนัซบัซอ้นมากนี ้
เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายในทกุประเทศทีเ่ราด�าเนนิงานอยู ่และปฏบิตัติามมาตรฐานสงูสดุดา้นจรยิธรรม"
Nicole Jones รองประธานบรหิาร หวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย

หลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัขิองเรา 
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หลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัขิองเรา 

การแกไ้ขภาวะยุง่ยากใจ 
เกีย่วกบัจรยิธรรม
บางครัง้หลกัจรยิธรรมของเราไมอ่าจ
จัดการกบัสถานการณท์ีเ่ฉพาะเจาะจง 
ของคณุไดโ้ดยตรง เมือ่เกดิภาวะเชน่นีข้ ึน้ 
ขอใหค้ดิถงึค�าถามตอ่ไปนีเ้พือ่ชว่ยคณุ
จัดการกบัประเด็นนัน้ และตดัสนิใจวา่ 
ควรท�าอยา่งไร

วเิคราะหส์ถานการณนั์น้

› ผลทีอ่าจเกดิขึน้มอีะไรบา้ง

› การตดัสนิใจของฉันอาจท�าใหใ้คร 
ไดรั้บความเสยีหาย และชว่ยเหลอื 
ใครบา้ง

› ในบรรดาทางเลอืกทัง้หมดทีม่ ี 
ทางใดทีล่ดความเสยีหายไดม้ากทีส่ดุ 
ทางใดทีช่ว่ยเหลอืไดม้ากทีส่ดุ  
ทางใดทีส่อดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรม
ของเรามากทีส่ดุ

ถามตวัคณุเอง

› การกระท�าของฉันจะเป็นสิง่ทีถ่กู
กฎหมาย ถกูจรยิธรรม และสอดคลอ้ง
กบัหลกัจรยิธรรมของ Cigna หรอืไม่

› ฉันจะรูส้กึสบายใจหรอืไมท่ีจ่ะใหก้าร
ในศาลเกีย่วกบัการตดัสนิใจของฉัน

› ฉันจะรูส้กึอยา่งไร ถา้การตดัสนิใจ
ของฉันถกูเปิดเผยแกส่าธารณชน 
ผา่นทางหนังสอืพมิพ ์โทรทศัน ์หรอื
อนิเทอรเ์น็ต 

ความคาดหวงั: ปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมของเรา 
นโยบายทีเ่ก ีย่วขอ้ง และกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช้

› อา่นหลกัจรยิธรรมของเรา และรับการอบรมทีจ่�าเป็นตาม
ก�าหนดเวลา รวมถงึการอบรมเรือ่งจรยิธรรม การเกบ็รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคล การปกป้องขอ้มลู และการปฏบิตัติาม 

› ใชห้ลกัจรยิธรรมของเรา ตลอดจนนโยบายและระเบยีบการที่
เกีย่วขอ้งกบังานของคณุ และใชก้ฎหมาย เพือ่เป็นแนวทาง
ในการท�าธรุกจิของคณุในทกุหนทกุแหง่ 

› ใชว้จิารณญาณทีด่ ีและหลกีเลีย่งการกระท�าทีอ่าจดไูม ่
เหมาะสม

› ขอค�าแนะน�าเมือ่คณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัหลกัจรยิธรรมของเรา 
กฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช ้หรอืสถานการณท์ีไ่มแ่น่ใจ

› แจง้ใหบ้รษัิททราบถงึการกระท�าทีอ่าจฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรม 
นโยบายของบรษัิท หรอืกฎหมาย ตลอดจนปัญหาหรอื 
ขอ้กงัวลอืน่ ๆ เกีย่วกบัการปฏบิตัติาม

ความคาดหวงัตอ่ผูจ้ดัการ: สง่เสรมิวฒันธรรมทีย่ดึม ัน่
ในจรยิธรรมและการปฏบิตัติาม

› เป็นตวัอยา่งทีด่ขีองการกระท�าทีเ่หมาะสม

› ท�าใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุเขา้ใจหนา้ทีค่วามรับ
ผดิชอบของตนภายใตห้ลกัจรยิธรรมและนโยบายอืน่ ๆ ของ
บรษัิท

› หารอืถงึหลกัจรยิธรรมของเรา และย�้าถงึความส�าคญัของ
จรยิธรรมและการปฏบิตัติาม

› สรา้งสภาพแวดลอ้มทีพ่นักงานรูส้กึสะดวกใจทีจ่ะบอกกลา่ว
ถงึขอ้กงัวลของพนักงาน

› เมือ่ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงาน ขอใหพ้จิารณา
การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมของพนักงานคนนัน้ดว้ย

› อยา่สง่เสรมิหรอืสัง่ใหพ้นักงานบรรลผุลลพัธท์างธรุกจิ  
โดยกระท�าสิง่ทีข่ดัจรยิธรรม

› ด�าเนนิการทนัท ีเพือ่ป้องกนัการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมของเรา
หรอืกฎหมาย
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› คณุเห็นการกอ่กวนเกดิขึน้

› ผูจั้ดการของคณุสัง่ใหค้ณุลงขอ้ความทีไ่มถ่กูตอ้งในบนัทกึ 
ทางธรุกจิ

› คณุบงัเอญิไดย้นิเพือ่นรว่มงานคยุกนัถงึขอ้มลูสว่นตวัทีอ่ยูใ่น
แฟ้มของพนักงานอกีคนหนึง่

› ผูจั้ดการของคณุไมด่�าเนนิการใด ๆ เมือ่คณุแจง้ใหผู้จั้ดการ 
ทราบเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีน่่าสงสยั

› คณุไดรั้บรายงานวา่อาจมกีารฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมของเรา 
นโยบายอืน่ ๆ ของ Cigna หรอืกฎหมายเกดิขึน้

จดุตดัสนิใจ – ตวัอยา่งของการกระท�าทีส่มควรตอ้งรายงาน

ทกุคนมหีนา้ทีร่ายงานสิง่ทีท่ราบหรอืสงสยัวา่เป็น 
การฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมของเรา

หากคณุทราบหรอืมเีหตผุลใหส้งสยัวา่มกีารฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรม
ของเรา คณุมหีนา้ทีต่อ้งรายงานใหบ้รษัิททราบทนัท ีการรายงาน
ของคณุเป็นการชว่ยปกป้องธรุกจิ ผูใ้ชบ้รกิาร ลกูคา้ และ 
คูค่า้ของบรษัิทฯ ตลอดจนเพือ่นรว่มงานของคณุ และตวัคณุเอง  
คณุสามารถรายงานการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมและการฝ่าฝืน 
การปฏบิตัติามอืน่ ๆ ทีค่ณุทราบหรอืสงสยัแกผู่จั้ดการของคณุ  
เจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตัติาม เจา้หนา้ทีแ่ผนกทรัพยากรบคุคล 
เจา้หนา้ทีแ่ผนกตรวจสอบประจ�าส�านักงานใหญ ่หรอื 
ศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรม 

ผูจั้ดการ เจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตัติาม เจา้หนา้ทีแ่ผนกทรัพยากร
บคุคล และเจา้หนา้ทีแ่ผนกตรวจสอบประจ�าส�านักงานใหญ ่ 
ตอ้งสง่รายงานดงักลา่วไปยงัศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรมทนัที

การฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมของเรา รวมทัง้การไมร่ายงานใหท้ราบ
ทนัทถีงึการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมของเรา หรอืการรายงานเท็จ  
อาจเป็นผลใหถ้กูลงโทษทางวนัิย ขัน้สงูสดุถงึการไลอ่อก

การรายงานอยา่งเป็นความลบัและการสบืสวน

เมือ่คณุรายงานสิง่ทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรม นโยบายของ
บรษัิท หรอืกฎหมาย ผา่นทางศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรม  
เราขอสนับสนุนใหค้ณุแจง้ชือ่ของคณุ เพือ่อ�านวยสะดวกใน 
การสือ่สาร อยา่งไรกต็าม คณุสามารถรายงานโดยไมเ่ปิดเผยชือ่
ของคณุได ้หากคณุตอ้งการ รายงานจะไดรั้บการเกบ็ไวเ้ป็น 
ความลบัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้และขอ้มลูในรายงานจะไดรั้บ 
การสง่ใหแ้กเ่ฉพาะผูท้ีจ่�าเป็นตอ้งทราบเทา่นัน้ เพือ่ใหส้ามารถ
ด�าเนนิการสบืสวนไดอ้ยา่งถีถ่ว้นและยตุธิรรม และเป็นไปตาม 
ขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งทางกฎหมาย

หวัหนา้ผูต้รวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย และเจา้หนา้ทีด่แูล 
การปฏบิตัติามนโยบายทัว่โลก และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจาก
บคุคลเหลา่นัน้ จะด�าเนนิการสบืสวนเกีย่วกบัการฝ่าฝืนทีถ่กูกลา่ว
หานัน้ นอกจากนี ้Cigna ยังอาจรายงานการฝ่าฝืนแกเ่จา้หนา้ที่
ของรัฐ เพือ่ใหท้�าการสบืสวนและ/หรอืด�าเนนิคดดีว้ย

หลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัขิองเรา 
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คณุธรรมในการปกป้องทรัพยส์นิ ชือ่เสยีง  
และคา่ความนยิมของบรษัิท

การปกป้องทรพัยส์นิของ Cigna

เพือ่เป็นตวัแทนอยา่งดทีีส่ดุของ Cigna และผูท้ีเ่ราใหบ้รกิาร เราตอ้งแสดงให ้
เห็นถงึการดแูลรักษาและใชท้รัพยส์นิของ Cigna อยา่งเหมาะสม

ขอ้มลูหวงหา้มและขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นมาก: เราแตล่ะคนตอ้งท�าใหแ้น่ใจ
วา่ขอ้มลูหวงหา้มทีล่ะเอยีดออ่นมากเกีย่วกบัธรุกจิ พนักงาน ลกูคา้ ผูใ้ชบ้รกิาร 
และ/หรอืคูค่า้ธรุกจิของบรษัิท ไดรั้บการจัดการอยา่งระมดัระวงั และเปิดเผยแก่
เฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตและจ�าเป็นตอ้งทราบเทา่นัน้

ทรพัยส์นิทีจ่บัตอ้งไดข้อง Cigna: ทรัพยส์นิของ Cigna รวมทัง้
อสงัหารมิทรัพย ์อปุกรณแ์ละพัสด ุตอ้งไดรั้บการป้องกนัจากการใชใ้นทางทีผ่ดิ 
ความเสยีหาย การลกัขโมย หรอืการจัดการอืน่ ๆ อยา่งไมเ่หมาะสม ทรัพยส์นินี้
เป็นของ Cigna และมไีวเ้พือ่ธรุกจิของ Cigna 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ: ระบบของ Cigna รวมถงึคอมพวิเตอร ์
ทรัพยากรเครอืขา่ย ระบบอเีมล ระบบเสยีง และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีป่ระมวลผลดว้ย
คอมพวิเตอร ์เราแตล่ะคนมคีวามรับผดิชอบในการปกป้องระบบเหลา่นีแ้ละ
ขอ้มลูในระบบ จากการเขา้ถงึอยา่งไมเ่หมาะสม ความเสยีหาย หรอื 
การลกัขโมย

ภายใตก้ฎหมายในทอ้งถิน่ Cigna อาจมสีทิธิต์รวจสอบอเีมลทัง้หมดและขอ้มลู
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ เพือ่ดวูา่เป็นไปตามหลกัจรยิธรรมและนโยบายของบรษัิท
เราหรอืไม่

ทรพัยส์นิทางปญัญา: ทรัพยส์นิทางปัญญาของ Cigna รวมถงึนวตักรรม 
เครือ่งหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์และความลบัทางการคา้ ซึง่ไดรั้บการพัฒนาขึน้ 
โดยใชเ้วลาของ Cigna หรอืใชท้รัพยากรของ Cigna ตลอดจนความคดิ
ทัง้หมดทางธรุกจิ หรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทฯ เป็นเจา้ของ เชน่ ผลติภณัฑท์ีเ่ป็น
เอกลกัษณ ์และระเบยีบวธิทีางธรุกจิ เราแตล่ะคนตอ้งปกป้องและรักษา
ทรัพยส์นิทางปัญญาของ Cigna ไวเ้ป็นความลบั ผลงานหรอืทรัพยส์นิทาง
ปัญญาทีค่ณุพัฒนาขึน้ในขณะทีท่�างานกบั Cigna ถอืวา่ยงัคงเป็นทรัพยส์นิของ 
Cigna หากคณุยตุกิารท�างานกบั Cigna พันธะผกูพันของคณุในการเก็บขอ้มลู
ไวเ้ป็นความลบัยงัคงมอียูต่อ่ไป นอกจากนีแ้ลว้ คณุยงัตอ้งเคารพทรัพยส์นิทาง
ปัญญาของผูอ้ืน่ดว้ย เชน่ คณุตอ้งไมใ่ชท้รัพยส์นิทางปัญญาของอดตีนายจา้ง
ของคณุในขณะทีค่ณุท�างานที ่Cigna หรอืตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูนีแ้ก ่Cigna

เงนิ: ควรใชเ้งนิของ Cigna อยา่งมคีวามรับผดิชอบและเฉพาะเพือ่จดุมุง่หมาย
ทางธรุกจิของ Cigna เทา่นัน้ เราแตล่ะคนตอ้งปกป้องเงนิของ Cigna จากการ
ใชใ้นทางทีผ่ดิหรอืการลกัขโมย และท�าใหแ้น่ใจวา่ Cigna ไดรั้บคณุคา่ทีด่ ี 
เมือ่ใชจ้า่ยเงนิของ Cigna การเบกิเงนิคนืจะอนุญาตใหเ้ฉพาะส�าหรับคา่ใชจ้า่ย
ทางธรุกจิทีแ่ทจ้รงิ สมเหตสุมผล และทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้เทา่นัน้

"ขอ้มลูท�าใหธ้รุกจิของเรามพีลงั ผูใ้ชบ้รกิารและลกูคา้ของเรา ตลอดจนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีคนอืน่ ๆ พึง่พาเราและไวว้างใจ
ใหเ้ราดแูลขอ้มลูของพวกเขา นีเ่ป็นสิง่ส�าคญัยิง่ตอ่การปกป้องแบรนดแ์ละชือ่เสยีงของ Cigna ดงันัน้ เราทกุคนจงึมหีนา้ทีใ่น
การใชท้รัพยส์นิของ Cigna ตามนโยบายของเรา"
มารก์ บ็อกเซอร,์ รองประธานบรหิารและผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายสารสนเทศ

นโยบายและระเบยีบการทีเ่ก ีย่วขอ้ง

› ของก�านลั และความบนัเทงิ 
เพือ่ธรุกจิ

› ทรพัยส์นิของ Cigna 

› การวางแผนความตอ่เนือ่งของ 
ธรุกจิ – มาตรฐานและแนวทาง

› ผลประโยชนท์บัซอ้น 

› การควบคมุ การบญัช ีและ 
การรายงาน

› การปกป้องขอ้มลูและมาตรฐาน
เกีย่วกบัขอ้มลู

› ทรพัยส์นิทางปญัญา

› ศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย

› การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล

› การจดัการบนัทกึ

› การใชช้ือ่และโลโกข้อง Cigna

นโยบายอืน่ ๆ ภายในประเทศนัน้อาจมผีล
บงัคบัใชด้ว้ย หากตอ้งการอา่นนโยบาย
ใดทีอ่า้งองิถงึในหลกัจรยิธรรมนี ้ 
โปรดไปทีห่นา้ นโยบายส�าหรับสถานที่
ท�างานของ Cigna 

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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คณุธรรมในการปกป้องทรัพยส์นิ ชือ่เสยีง  
และคา่ความนยิมของบรษัิท

การรกัษาบนัทกึทางการเงนิและทางธรุกจิทีถ่กูตอ้ง 

Cigna มุง่มัน่ทีจ่ะจัดหารายงานทีถ่กูตอ้งตรงความเป็นจรงิ 
สมบรูณ ์และทนัเวลา เกีย่วกบัสภาพการเงนิและผลการปฏบิตั ิ
งานของ Cigna ใหแ้กบ่รรดานักลงทนุ หน่วยงานก�ากบัดแูล 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ ๆ วธิจัีดการ เกบ็รักษา และรายงาน
ขอ้มลูนี ้อาจมผีลกระทบอยา่งมากตอ่ชือ่เสยีงของ Cigna และ
ความสามารถของผูบ้รหิารในการตดัสนิใจอยา่งถกูตอ้ง  
ดงันัน้ เราจงึมุง่มัน่ทีจ่ะบนัทกึธรุกรรมทัง้หมดอยา่งครบถว้น 
ตรงตามความเป็นจรงิ และทนัเวลา นอกจากนี ้รายงานและ
การสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกบรษัิท ตอ้งมคีวามสมบรูณ ์
ยตุธิรรม ทนัเวลา ถกูตอ้ง และเขา้ใจได ้

เราแตล่ะคนมคีวามรับผดิชอบในการจัดท�า รักษา และ 
ก�าจัดบนัทกึของบรษัิทตามขอ้ก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดแูล
และขอ้ก�าหนดทางธรุกจิ ตลอดจนนโยบายของบรษัิท  
คณุตอ้งปฏบิตัติามระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการเกบ็รักษาบนัทกึ
ของบรษัิท โดยใหเ้ป็นไปตามตารางเวลาการเกบ็รักษาบนัทกึ
ของบรษัิท และตามกระบวนการเกบ็รักษาเอกสารเพือ่ 
การด�าเนนิคด ี(หากเกีย่วขอ้ง) 

ส�าหรับแนวทางเพิม่เตมิ โปรดอา่นนโยบายของ Cigna วา่ดว้ย
การจัดการบนัทกึ

"การยดึมัน่อยา่งแน่วแน่ตอ่หลกัจรยิธรรมทีด่เีลศิ เป็นการตดัสนิใจทีช่าญฉลาดทางธรุกจิ" ลกูคา้และผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการท�าธรุกจิ
กบับรษัิททีม่คีณุธรรม พืน้ฐานของสมัพันธภาพทัง้หมดของเรากบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดของเรา ไมว่า่จะเป็นลกูคา้ทีพ่ ึง่พา 
เราในยามจ�าเป็น ผูถ้อืหุน้ทีล่งทนุในเรา หรอืคูค่า้ทีท่�างานรว่มกบัเรา กค็อื ความไวว้างใจ พนักงานของเราตอ้งการรักษาความ 
ไวว้างใจนัน้เอาไวท้กุวนั โดยการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง และปฏบิตัติามมาตรฐานสงูสดุทางจรยิธรรม" 
Eric Palmer, รองประธานบรหิารและผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายการเงนิ

จดุตดัสนิใจ – รักษาบนัทกึทางการเงนิและทางธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ

ถ.  วรีะไดท้�างานเกีย่วกบัธรุกรรมทีส่�าคญัอยา่งหนึง่ และ
ลกูคา้รายนัน้รับรองกบัเขาวา่เธอจะเซน็สญัญาในอกีไมช่า้ 
ไตรมาสนัน้ก�าลงัจะปิดลงวนันี ้และวรีะอยากทีจ่ะใสธ่รุกรรม
นัน้ลงในรายงานประจ�าไตรมาสนีข้องเขา เขาควรท�าเชน่นัน้
หรอืไม่

ต.  ไมค่วร ตอ้งลงบนัทกึธรุกรรมอยา่งครบถว้น ตรงตามความ
เป็นจรงิ และทนัเวลา ธรุกรรมนัน้ยงัไมเ่สร็จ และจะใสล่งไป
ในรายงานของบรษัิทไมไ่ดจ้นกวา่จะมกีารเซน็สญัญานัน้ 
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การหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น

อยา่ปลอ่ยใหก้ารตดิตอ่ท�าธรุกจิของคณุในฐานะตวัแทนของ 
Cigna ถกูหรอืแมก้ระทัง่ดเูหมอืนวา่ถกูชกัจงูใจอยา่งไมเ่หมาะสม 
โดยผลประโยชนส์ว่นตวัของคณุ พนักงานตอ้งประพฤตปิฏบิตัติน
ในทางทีห่ลกีเลีย่งการเกดิหรอืดเูหมอืนวา่จะเกดิผลประโยชน ์
ทบัซอ้น

โอกาสทางธรุกจิของบรษิทั: คณุตอ้งไมรั่บหรอืชีน้�าบคุคล
อืน่ไปยงัโอกาสทางธรุกจิทีเ่กดิขึน้จากการใชท้รัพยส์นิ ขอ้มลู 
หรอืต�าแหน่งหนา้ทีข่องคณุที ่Cigna นอกจากนี ้คณุตอ้งไมใ่ช ้
ทรัพยส์นิ ขอ้มลู หรอืต�าแหน่งหนา้ทีข่องคณุที ่Cigna  
เพือ่ประโยชนส์ว่นตวัประเภทอืน่ ๆ หรอืเพือ่แขง่ขนักบั Cigna 
หากคณุเป็นกรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารของ Cigna  
คณุไมส่ามารถเขา้รว่มในธรุกรรมสว่นตวักบั Cigna หรอื 
กบับรษัิทลกูของ Cigna โดยไมแ่จง้แกแ่ละไดรั้บอนุมตัจิาก
หวัหนา้ฝ่ายกฎหมายกอ่น

การท�างานและกจิกรรมอืน่นอก Cigna: กจิกรรมการท�างาน
ภายนอกบรษัิทอาจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้นขึน้ได ้ตวัอยา่ง
เชน่ ผลประโยชนท์บัซอ้นอาจเกดิขึน้เมือ่คณุท�างานใหแ้กอ่กี
บรษัิทหนึง่ เป็นหุน้สว่นหรอืกรรมการบรษัิท เป็นเจา้หนา้ทีรั่ฐ หรอื
ลงสมคัรรับเลอืกตัง้ หรอือยูใ่นหรอืเป็นสมาชกิในคณะกรรมการ
ของวงการธรุกจิหนึง่ เพือ่หลกีเลีย่งการดเูหมอืนวา่จะเกดิผล
ประโยชนท์บัซอ้นขึน้ ขอใหป้รกึษากบัผูจั้ดการของคณุและ
ส�านักงานจรยิธรรม

ความสมัพนัธท์างครอบครวั: คนใกลช้ดิในครอบครัว คูค่รอง 
และบคุคลในบา้นของคณุ ตอ้งไมม่อีทิธพิลอยา่งไมเ่หมาะสมตอ่
การตดัสนิใจทางธรุกจิของคณุ ความสมัพันธเ์หลา่นีต้อ้งใชค้วาม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษ ในเรือ่งผลประโยชนท์บัซอ้นและการรักษา
ขอ้มลูเป็นความลบั คณุตอ้งรายงานความสมัพันธท์างครอบครัวให ้
ผูจั้ดการและส�านักงานจรยิธรรมทราบ เมือ่ใดกต็ามทีค่วามสมัพันธ์
นัน้กอ่ใหเ้กดิหรอืดเูหมอืนวา่จะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น 
ทัง้นีใ้หอ้ยูใ่นขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต 

"ความส�าเร็จอยา่งตอ่เนือ่งของเราในตลาด เริม่ดว้ยการประพฤตปิฏบิตัตินของเราอยา่งมจีรยิธรรมและดว้ยความ
ซือ่สตัยส์จุรติ นีไ่มใ่ชแ่คเ่พยีงการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ เทา่นัน้ แตเ่ป็นการท�าสิง่ทีถ่กูตอ้ง ทกุวนั"
Brian Evanko, ประธานบรหิาร, สว่นงานธรุกจิรัฐบาล

จดุตดัสนิใจ

การหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น

› ตดัสนิใจโดยค�านงึถงึประโยชนส์งูสดุของ Cigna

› หลกีเลีย่งสถานการณท์ีม่หีรอืดเูหมอืนวา่จะมอีทิธพิลอยา่ง 
ไมเ่หมาะสมตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิของคณุ

› หากไมแ่น่ใจ โปรดขอความชว่ยเหลอื

ถามตวัคณุเอง: 

› ผลประโยชนส์ว่นตวัของฉันหรอืของครอบครัวฉันลดิรอน 
ความสามารถของฉันในการตดัสนิใจทางธรุกจิอยา่งปราศจาก
ความล�าเอยีง ท�าใหฉั้นท�างานของฉันอยา่งไมม่ปีระสทิธผิล 
หรอืท�าใหฉั้นใชท้รัพยส์นิของ Cigna ในทางทีผ่ดิหรอืไม ่หรอื 

› คนอืน่อาจมองวา่เป็นเชน่นัน้หรอืไม ่

คณุธรรมในการปกป้องทรัพยส์นิ ชือ่เสยีง  
และคา่ความนยิมของบรษัิท
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คณุธรรมในการปกป้องทรัพยส์นิ ชือ่เสยีง  
และคา่ความนยิมของบรษัิท

การใหแ้ละรบัของก�านลัทางธรุกจิและความบนัเทงิ: ของ
ก�านัลเล็กๆ นอ้ยๆ และความบนัเทงิเพือ่ธรุกจิทีส่มเหตสุมผล 
สามารถกระชบัความสมัพันธท์างธรุกจิได ้ไมว่า่คณุจะเป็นผูใ้ห ้
หรอืผูรั้บกต็าม ของก�านัลหรอืความบนัเทงิตอ้งไมม่อีทิธพิลหรอื
ดเูหมอืนวา่มอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ ความเหมาะสม
ของการใหแ้ละรับของก�านัลหรอืความบนัเทงิมกัจะขึน้อยูก่บั
สถานการณแ์วดลอ้มโดยเฉพาะ 

โดยทัว่ไปแลว้ คณุตอ้งไมเ่สนอหรอืใหข้องก�านัล เพือ่ใหไ้ดข้อ้ 
ไดเ้ปรยีบอยา่งไมเ่ป็นธรรมกบัคูค่า้ทางธรุกจิ นอกจากนี ้ 
คณุตอ้งไมข่อหรอืรับของก�านัลทีม่มีลูคา่มากจากบคุคลใดกต็าม
ทีต่อ้งการไดธ้รุกจิจาก หรอืทีท่�าธรุกจิกบับรษัิทฯ หรอืจากบคุคล
หรอืบรษัิทใดกต็ามทีแ่ขง่ขนักบั Cigna 

คณุสามารถเลีย้งและรับเลีย้งอาหาร หรอืความบนัเทงิเล็ก ๆ  
นอ้ย ๆ รปูแบบอืน่ทีส่มเหตสุมผลและเหมาะสมแกโ่อกาสได ้
ตราบเทา่ทีค่ณุไปดว้ยกนักบัผูเ้ลีย้งหรอืผูรั้บเลีย้ง และ 
ความบนัเทงินัน้มคีวามเหมาะสม และจะไมม่อีทิธพิลอยา่งไม่
เหมาะสมตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ หรอืไมท่�าใหเ้กดิหรอื 
ดเูหมอืนวา่จะเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นขึน้ 

ขอใหใ้ชว้จิารณญาณทีด่กีอ่นทีจ่ะรับหรอืใหข้องก�านัลหรอื 
ความบนัเทงิเพือ่ธรุกจิ และหากมขีอ้สงสยัใด ๆ ขอใหป้รกึษากบั 
ผูบ้รหิาร ส�านักงานการปฏบิตัติาม หรอืส�านักงานจรยิธรรม 

ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ เมือ่คณุคดิทีจ่ะเสนอของก�านัล
หรอืความบนัเทงิใหแ้กข่า้ราชการหรอืลกูจา้งของรัฐบาลหรอืของ
รัฐวสิาหกจิ คณุตอ้งปรกึษากบัเจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตัติามของ
คณุกอ่นทีจ่ะเสนอของก�านัลหรอืความบนัเทงิใหแ้กข่า้ราชการ
หรอืลกูจา้งของรัฐบาลหรอืของรัฐวสิาหกจิ ส�าหรับแนวทาง 
เพิม่เตมิเกีย่วกบัการใหแ้ละรับของก�านัลและความบนัเทงิ  
โปรดอา่นนโยบายวา่ดว้ยของก�านัลและความบนัเทงิเพือ่ธรุกจิ

จดุตดัสนิใจ

ความบนัเทงิเพือ่ธรุกจิ
ถ.  คูค่า้ธรุกจิคนหนึง่เสนอทีจ่ะใหต้ัว๋ชมการแขง่ขนักอลฟ์ 

แกศ่ริพิร ศริพิรควรยอมรับตัว๋ดงักลา่วหรอืไม่

ต. แลว้แตส่ถานการณ ์ถา้คูค่า้ธรุกจิคนนัน้จะไปชมการแขง่ขนั
กอลฟ์นัน้กบัศริพิรดว้ย นีอ่าจถอืวา่เป็นความบนัเทงิเพือ่ธรุกจิ 
และจะเป็นสิง่ทีย่อมรับไดถ้า้เป็นไปตามแนวทางทีเ่กีย่วขอ้ง 
วา่ดว้ยความบนัเทงิเพือ่ธรุกจิ ถา้คูค่า้คนนัน้จะไมเ่ขา้ชม 
การแขง่ขนักอลฟ์นัน้ 

 
 กบัศริพิร จะถอืวา่ตัว๋นัน้เป็นของก�านัล ศริพิรจะยอมรับตัว๋ 

ดงักลา่วไดก้็ตอ่เมือ่เป็นไปตามแนวทางทีเ่กีย่วขอ้งวา่ดว้ย 
ของก�านัล รวมทัง้ขอ้จ�ากดัใด ๆ เกีย่วกบัราคาคา่ตัว๋  
ถา้ศริพิรไมแ่น่ใจวา่ควรท�าอยา่งไร เธอตอ้งอา่นนโยบายวา่
ดว้ยของก�านัลและความบนัเทงิเพือ่ธรุกจิ และนโยบายที่
เฉพาะเจาะจงทัง้หมดเกีย่วกบัธรุกจิ เพือ่เป็นแนวทางใน 
การตดัสนิใจส�าหรับสถานการณน์ี้
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คณุธรรมในตลาด
นโยบายและระเบยีบการทีเ่ก ีย่วขอ้ง
การปฏบิตัติามกฎหมายป้องกนัการทจุรติ

การป้องกนัการผกูขาดและการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

การสือ่สารและสือ่สงัคม

วธิบีงัคบัทางเศรษฐกจิและขอ้จ�ากดัทางการคา้

การปกป้องขอ้มลูและมาตรฐานเกีย่วกบัขอ้มลู 

ความเป็นสว่นตวั

ธรุกรรมเกีย่วกบัหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยโ์ดย
อาศยัขอ้มลูภายใน

การบรหิารจัดการโซอ่ปุทาน

วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการคา้

หากตอ้งการอา่นนโยบายใดทีอ่า้งองิถงึในนี ้โปรดไปทีห่นา้ 
นโยบายส�าหรับสถานทีท่�างานของ Cigna 

เคารพวธิปีฏบิตัทิางธรุกจิและการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

Cigna มองหาขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัผา่นทางวธิปีฏบิตั ิ
ทางกฎหมายและทางธรุกจิทีม่จีรยิธรรม เราตอ้งด�าเนนิธรุกจิ 
อยา่งเป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นการขายสนิคา้และการท�าการตลาด  
การท�าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการรักษาพยาบาลและผูจั้ดหา 
การจา่ยคา่สนิไหม การตอบขอ้ซกัถามหรอืค�ารอ้งเรยีนของลกูคา้ 
การเอาเปรยีบบคุคลใดกต็าม โดยการปลอมหรอืการบดิเบอืน
ขอ้มลู เป็นสิง่ทีย่อมรับไมไ่ดห้รอืทนไมไ่ด ้

Cigna แขง่ขนัอยา่งจรงิจังและเป็นธรรมทัว่โลก เราตอ้งการรักษา 
และขยายธรุกจิของเราดว้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่หนอืกวา่ 
ไมใ่ชด่ว้ยวธิปีฏบิตัทิางธรุกจิอยา่งไมเ่หมาะสมหรอืยบัยัง้ 
การแขง่ขนั ดงันัน้ เราแตล่ะคนตอ้งพยายามเขา้ใจและ 
ปฏบิตัติามกฎหมายทัว่โลกวา่ดว้ยการแขง่ขนัและการป้องกนัการ
ผกูขาด กฎหมายเหลา่นีม้คีวามซบัซอ้นมาก หากคณุไมแ่น่ใจวธิี
ปฏบิตัทิางธรุกจิทีเ่หมาะสม ขอใหป้รกึษากบัเจา้หนา้ทีด่า้นการ
ปฏบิตัติามของคณุหรอืทีป่รกึษาทางกฎหมายในบรษัิทของคณุ

จดุตดัสนิใจ

วธิปีฏบิตัธิรุกจิอยา่งเป็นธรรม - ขอ้ควรปฏบิตัแิละ
หลกีเลีย่ง
ควร: อาศยัแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ

ไมค่วร: หาขอ้มลูเกีย่วกบัราคาหรอืขอ้มลูส�าคญัเกีย่วกบัราคา
จากคูแ่ขง่ขนัโดยตรง

ควร: ปรกึษากบัแผนกกฎหมายในส�านักงานของคณุหรอื 
แผนกปฏบิตัติาม กอ่นทีจ่ะหาขอ้มลูจากแหลง่ทีไ่มใ่ชส่าธารณะ 
หรอืกอ่นทีจ่ะใหท้ีป่รกึษาชว่ยหาขอ้มลูเกีย่วกบัคูแ่ขง่ขนั

ไมค่วร: พยายามหาขอ้มลูลบัเกีย่วกบัคูแ่ขง่ขนัจากผูส้มคัรงานใน
ระหวา่งการสมัภาษณง์าน

ควร: ลงบนัทกึแหลง่ทีม่าของขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกบัคูแ่ขง่ขนั

ไมค่วร: ใชท้รัพยส์นิทางปัญญาของอกีบรษัิทหนึง่

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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คณุธรรมในตลาด
มสีว่นรว่มในการสือ่สารทางธรุกจิอยา่งเปิดเผย  
เป็นธรรม และถกูตอ้ง
ความสมัพันธข์อง Cigna กบัลกูคา้และคูค่า้ทางธรุกจิขึน้ 
อยูก่บัการแลกเปลีย่นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ  
ผา่นทางชอ่งทางทีเ่หมาะสมตา่ง ๆ เราสนับสนุนใหใ้ช ้
การสือ่สารดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ เพือ่สง่เสรมิธรุกจิของเรา  
และบรหิารความสมัพันธต์า่ง ๆ รวมทัง้การใชส้ือ่สงัคม  

(บล็อก หอ้งแชท็ และไซต ์wiki) 

เราตอ้งไมแ่ถลงขอ้เท็จจรงิทีไ่มถ่กูตอ้งเกีย่วกบัธรุกจิของเรา  
หรอืปกปิดขอ้มลูทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิธรุกจิของเราอยา่ง 
เป็นธรรม คณุจะพดูในฐานะตวัแทนของ Cigna ไดก้ต็อ่เมือ่ 
คณุไดรั้บอนุญาตและอนุมตัลิว่งหนา้แลว้จากแผนกการสือ่สาร 
ประจ�าส�านักงานใหญห่รอืระหวา่งประเทศ และคณุตอ้งพดูตาม
บททีไ่ดรั้บอนุมตัแิลว้ คณุตอ้งสง่ขอ้ซกัถามทัง้หมดจากสือ่ไปยงั
แผนกการสือ่สารประจ�าส�านักงานใหญ ่นอกจากนี ้ในการสือ่สาร
สว่นตวัทัง้หมดของคณุ คณุตอ้งไมท่�าใหค้นอืน่รูส้กึวา่คณุก�าลงั
พดูในฐานะตวัแทนของ Cigna 

ปกป้องความเป็นสว่นตวัและความลบัของลกูคา้  
พนกังาน และผูใ้ชบ้รกิาร
ลกูคา้ พนักงาน และผูใ้ชบ้รกิารของเรา คาดหวงัใหเ้ราปกป้อง
ขอ้มลูสว่นตวัและขอ้มลูทางธรุกจิของพวกเขา คณุตอ้งไมท่�าลาย
ความไวว้างใจของคนเหลา่นัน้ โดยการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื 
เปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัหรอืขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น นอกเหนอืจากที่
ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืแจง้เรือ่งการเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของ 
Cigna และการท�าตามนโยบายของ Cigna วา่ดว้ยการเกบ็รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคลและการปกป้องขอ้มลู 

พนักงานจ�านวนมากเห็นขอ้มลูสว่นบคุคลของผูป่้วยและของ
พนักงานในบรษัิทเป็นประจ�า ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของรัฐบาลกลางที่
รวมเรยีกวา่ HIPAA มขีึน้เพือ่ปกป้อง "ขอ้มลูสขุภาพทีไ่ดรั้บการ
คุม้ครอง (Protected Health Information หรอื PHI) ไวเ้ป็น
ความลบั ขอ้มลูสว่นบคุคลอาจไดรั้บการถอืวา่เป็น PHI หากขอ้มลู
นัน้เกีย่วขอ้งกบัภาวะทางกายหรอืจติใจของผูป่้วย ตลอดจนการ
ใหก้ารรักษาพยาบาลหรอืการจา่ยคา่รักษาพยาบาล 

พนักงานจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งทราบขอ้บงัคบัของ HIPAA อยา่งละเอยีด 
ตลอดจนโยบายและระเบยีบการของเราวา่ดว้ยการเกบ็รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคล หากคณุเขา้ถงึ PHI ได ้คณุมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้ง
ปกป้องขอ้มลูนัน้จากการถกูใชแ้ละเปิดเผยอยา่งไมเ่หมาะสม  
คณุตอ้งไมเ่ขา้ถงึ ใช ้หรอืเปิดเผย PHI เวน้เสยีแตว่า่คณุจะม ี
จดุมุง่หมายทีช่อบธรรมทางธรุกจิหรอืในการดแูลรักษาผูป่้วย  

ตามทีไ่ดก้�าหนดไวใ้น HIPAA และนโยบายของบรษัิท และหา้ม
ไมใ่หใ้ช ้PHI เพือ่ผลประโยชนส์ว่นตวัของคณุ กฎหมายของรัฐ 
ยงัมบีทบาทส�าคญัในการปกป้องขอ้มลูเกีย่วกบัผูป่้วยดว้ย  
นอกเหนอืจาก HIPAA แลว้ กฎหมายของรัฐยงัใหก้ารคุม้ครอง
เพิม่เตมิแกข่อ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น และหลายรัฐยงัมขีอ้ก�าหนดของ
ตนเองเกีย่วกบัการแจง้ใหบ้คุคลทราบ ในกรณีทีม่กีารร่ัวไหลของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื PHI ของบคุคลเหลา่นัน้ กฎหมาย
ของรัฐบาลกลางและของมลรัฐเกีย่วกบัเรือ่งนีม้คีวามสลบัซบัซอ้น 
และเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ การฝึกอบรมเกีย่วกบัหวัขอ้
เหลา่นีจ้งึเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ กฎหมายและขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลาง 
และของมลรัฐใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูทีร่ะบถุงึตวับคุคลได ้
(Personally Identifiable Information หรอื PII) แมข้อ้มลูนัน้จะ
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการรักษาพยาบาลกต็าม PII ไดแ้ก ่ชือ่หรอืตวัเลข
ทีอ่าจไดรั้บการน�าไปใชเ้พือ่ระบตุวับคุคลหนึง่ ตวัอยา่งเชน่ ชือ่ 
หมายเลขประกนัสงัคม วนัเดอืนปีเกดิ และหมายเลขใบขบัขีข่อง
บคุคลคนหนึง่ เราทกุคนมหีนา้ทีใ่นการปกป้อง PII จากการถกูขโมย 
เพือ่น�าไปใชส้วมรอยบคุคล

ขอใหค้ณุตดิตอ่หวัหนา้ของคณุหรอืเจา้หนา้ทีด่า้นการเกบ็รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเรา หากคณุมปัีญหาเกีย่วกบั HIPAA หรอื
การเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคล

หลายประเทศนอกสหรัฐอเมรกิามกีฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคลของตวัเอง และบงัคบัใชก้ฎหมายดงักลา่วเอง 
บางครัง้ กฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของตา่ง
ประเทศมคีวามเขม้งวดมากกวา่หรอืมผีลบงัคบัใชก้วา้งวา่กฎหมาย
ในสหรัฐอเมรกิา หากมคี�าถามเกีย่วกบักฎหมายนอกสหรัฐอเมรกิา 
รวมทัง้แตไ่มจ่�ากดัอยูแ่ตเ่พยีงขอ้บงัคบัทัว่ไปวา่ดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลู (General Data Protection Regulation หรอื GDPR) ที่
ใชใ้นสหภาพยโุรป โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีด่า้นการเกบ็รักษาขอ้มลู
สว่นบคุคลระหวา่งประเทศ 

การจัดหมวดขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มลูธรุกจิอาจแตกตา่งกนั
ไปในแตล่ะประเทศ รัฐ หรอืเทศบาล คณุมหีนา้ทีต่อ้งทราบและ
ปฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมดวา่ดว้ยการปกป้องขอ้มลูและการเกบ็
รักษาขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่เกีย่วขอ้งกบัหนา้ทีข่องคณุที ่Cigna
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สือ่สงัคม
ถ. ฉันควรระลกึถงึอะไรบา้ง ถา้ฉันก�าลงัอยูใ่นไซตส์ือ่สงัคม 

ต. คณุตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัหรอืขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น 
ตอ้งไมใ่ชภ้าษาทีเ่ป็นการกอ่กวน เลอืกปฏบิตั ิหรอืหยาบ
คาย ขอใหค้ดิอยา่งถีถ่ว้นวา่คณุ ครอบครัวหรอืเพือ่นของคณุ 
จะรูส้กึอยา่งไร ถา้ค�าพดูหรอืความเห็นของคณุถกูเปิดเผยตอ่
สาธารณชนในหนา้หนึง่ของหนังสอืพมิพใ์นประเทศของคณุ 
ส�าหรับแนวทางเพิม่เตมิ โปรดอา่นนโยบายวา่ดว้ยการสือ่สาร
และสือ่สงัคม

ขอ้ควรปฏบิตัแิละหลกีเลีย่งเกีย่วกบัการปกป้อง
ขอ้มลู
ควร: เขา้ใจขอ้มลูหมวดตา่ง ๆ – ละเอยีดออ่นมาก หวงหา้ม 
กรรมสทิธิเ์ฉพาะ และสาธารณะ – และมาตรการทีจ่�าเป็นใน
การปกป้องขอ้มลูเหลา่นัน้

ไมค่วร: ตดิตัง้หรอืใชฮ้ารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วรท์ีไ่มไ่ดรั้บ
อนุมตัจิาก Cigna

ควร: หยบิเอกสารลบัทีพ่มิพอ์อกมาจากเครือ่งพมิพห์รอื
เครือ่งโทรสารทนัที

ไมค่วร: สง่อเีมลขอ้มลูของ Cigna ถงึบญัชอีเีมลสว่นตวั 
ของคณุ (เชน่ gmail) หรอืเกบ็บนัทกึขอ้มลูของ Cigna  
ลงในอปุกรณท์ีไ่มใ่ชข่อง Cigna เชน่ คอมพวิเตอร ์
สว่นบคุคลทีบ่า้น แท็บเล็ต หรอืสมารท์โฟน

รายงานการเปิดเผยขอ้มลูทีร่ะบถุงึตวับคุคลได ้
(PII)  
ถ. หากทราบวา่เกดิการเปิดเผยขอ้มลูทีร่ะบตุวับคุคลได ้
อยา่งไมเ่หมาะสมขึน้ ฉันควรรายงานใหผู้ใ้ดทราบ 

ต. โปรดอยา่รอชา้ หาก PII ของบคุคลใดถกูเปิดเผยออกไป 
อยา่งไมเ่หมาะสม ขอใหร้ายงานถงึ Enterprise Privacy 
Office ทนัท ีขอใหร้ายงานปัญหาวา่ดว้ยการเกบ็รักษาขอ้มลู
สว่นบคุคลถงึแผนกกฎหมายหรอืเจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตั ิ
ตามภายในประเทศของคณุ 

รายงานใหบ้รษิทัทราบ หากขอ้มลูทีล่ะเอยีด
ออ่นมากหรอืขอ้มลูหวงหา้มถกูเปิดเผยออกไป 
ถ. หากทราบวา่เกดิการเปิดเผยขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นมาก 
และขอ้มลูหวงหา้มอยา่งไมเ่หมาะสม ฉันควรรายงานให ้
ผูใ้ดทราบ 

ต. ขอใหร้ายงานการเปิดเผยขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นมาก 
หรอืขอ้มลูหวงหา้มอยา่งไมเ่หมาะสมถงึแผนกกฎหมาย 
ของ Cigna

จดุตดัสนิใจ
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ซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย

มกีฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวด ซึง่หา้มการคา้หลกัทรัพย ์
โดยอาศยัขอ้มลูภายใน การคา้หลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้มลูภายใน
หมายถงึการกระท�าทีผ่ดิกฎหมายในการคา้หลกัทรัพย ์ขณะทีค่ณุ
ทราบขอ้มลูส�าคญัเกีย่วกบับรษัิททีย่งัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน 
(หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ "ขอ้มลูภายใน") คณุตอ้งไมซ่ือ้ ขาย หรอื 
คา้หลกัทรัพยข์อง Cigna หรอืหลกัทรัพยข์องบรษัิทอืน่  
จนกวา่ขอ้มลูนัน้จะไดรั้บการเผยแพรแ่กส่าธารณชน ขอ้มลูหนึง่จะ
ถอืวา่เป็นขอ้มลูสาธารณะ เมือ่บรษัิทเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ 
(เชน่ โดยขา่วประชาสมัพันธ)์ และเวลาผา่นไปนานพอทีต่ลาด 
การลงทนุจะสามารถท�าความเขา้ใจและประเมนิขอ้มลูนัน้ 

ขอ้มลูภายในอาจอยูใ่นหลายรปูแบบ แตโ่ดยทัว่ไปแลว้ หมายถงึ
ขอ้มลูทีเ่ป็นไปไดว้า่นักลงทนุทีส่มเหตสุมผลคนหนึง่จะถอืวา่ส�าคญั
ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการลงทนุ ทีจ่ะซือ้ ขาย หรอืเกบ็หลกัทรัพย์
ของบรษัิทหนึง่เอาไว ้ขอ้มลูนัน้อาจเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีก่ระทบตอ่ 
บรษัิทหนึง่นอกเหนอืจาก Cigna ซึง่คณุทราบมาในฐานะเป็น
พนักงานคนหนึง่ของ Cigna ตวัอยา่งทัว่ไปไดแ้ก ่ขอ้มลูทางการเงนิ  
สญัญาใหม ่ๆ แผนเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืการขยายธรุกจิ และ 
การเปลีย่นแปลงส�าคญัเกีย่วกบัโครงสรา้งองคก์ร 

ขอใหจั้ดการกบัขอ้มลูภายในเชน่เดยีวกบัการจัดการกบัขอ้มลูลบัอืน่ ๆ  
ของ Cigna อยา่หารอืขอ้มลูนัน้กบัครอบครัว เพือ่น หรอืบคุคลอืน่ 
อยา่พดูถงึขอ้มลูนัน้ในทีส่าธารณะ อยา่สง่ขอ้มลูนัน้ทางโทรสาร 
ไปยงัเครือ่งโทรสารทีไ่มม่คีนคอยรับอยู ่อยา่อเีมลขอ้มลูนัน้ถงึทีอ่ยู่
อเีมลขอ้มลูทัว่ไป และอยา่บอกขอ้มลูนัน้แกค่นอืน่ที ่Cigna  
เวน้เสยีแตว่า่คนนัน้ตอ้งทราบขอ้มลูนัน้เพราะมเีหตผุลทางธรุกจิ 
เพือ่ใหส้ามารถท�างานตามหนา้ทีข่องตนได ้
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เคารพวธิบีงัคบัทางเศรษฐกจิและขอ้จ�ากดัทางการคา้ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามโครงการวา่ดว้ยวธิบีงัคบัของสหรัฐอเมรกิา 
หรอือืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เราจะไมส่ามารถท�าธรุกจิในบางประเทศ 
หรอืกบับางรัฐบาล บคุคล และองคก์รได ้เชน่ ผูท้ีต่อ้งสงสยัวา่
กอ่การรา้ย หรอืรัฐบาลผูก้อ่การรา้ย หรอืผูท้ีต่อ้งสงสยัวา่ 
คา้ยาเสพตดิ หากคณุมขีอ้กงัวลหรอืขอ้สงสยัวา่รัฐบาล บคุคล  
หรอืองคก์รหนึง่อยูภ่ายใตข้อ้จ�ากดัเหลา่นีห้รอืไม ่โปรดปรกึษากบั
เจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตัติามของคณุ 

เรายงัถกูหา้มไมใ่หเ้ขา้รว่มในการคว�า่บาตรประเทศใดประเทศหนึง่
โดยเฉพาะ เวน้เสยีแตว่า่ประเทศนัน้จะถกูคว�า่บาตรโดยรัฐบาล
สหรัฐอเมรกิา หากคณุถกูขอใหเ้ขา้รว่มในหรอืใหจั้ดหาขอ้มลู 
เกีย่วกบัการสนับสนุนการคว�า่บาตร ขอใหร้ายงานเรือ่งนีแ้ก ่
เจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตัติามของคณุกอ่นทีจ่ะด�าเนนิการใด ๆ 

เราท�างานใหแ้กบ่รษัิทระดบัโลก นีห่มายความวา่กฎหมายและ 
ขอ้บงัคบัของประเทศตา่ง ๆ อาจแตกตา่งกนัไป หรอืแมก้ระทัง่ขดั
แยง้กบัขอ้จ�ากดัเหลา่นี ้ดงันัน้ จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีค่ณุควรปรกึษากบั
เจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตัติามของคณุ หากคณุมขีอ้สงสยัใด ๆ

บรหิารผูจ้ดัหาและผูร้บัจา้งอยา่งระมดัระวงั

เราคาดหวงัวา่ผูจั้ดหาและผูรั้บจา้งของเราจะกระท�าการในฐานะ
ตวัแทนบรษัิทฯ อยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรมของเรา และ
ตามสญัญาทีท่�าไวก้บั Cigna เราตอ้งระมดัระวงัทีจ่ะท�าใหแ้น่ใจวา่
บคุคลเหลา่นีป้ฏบิตัติามพันธะผกูพันดงักลา่ว คูค่า้ทางธรุกจิตอ้งไม่
สรา้งแรงจงูใจแกบ่คุคลใดกต็ามที ่Cigna ใหฝ่้าฝืนหลกัจรยิธรรม
และนโยบายของเราหรอืกฎหมาย 

คดัคา้นการตดิสนิบนและการทจุรติ

เราตอ้งไมใ่ชว้ธิทีีไ่มเ่หมาะสม เพือ่มอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจทาง
ธรุกจิของอกีฝ่ายหนึง่ นีห่มายความวา่ พนักงานของ Cigna ตอ้ง 
ไมเ่สนอหรอืใหส้นิบนหรอืผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสมอืน่ ๆ แก่
บคุคล เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิ
ทีไ่มเ่ป็นธรรม ซึง่เกีย่วขอ้งกบั Cigna ลกูคา้หรอืพนักงานของเรา 

ทีส่�าคญัอยา่งยิง่คอื เราตอ้งไมจ่า่ยเงนิ หรอืสญัญาหรอืเสนอสิง่ทีม่ี
มลูคา่ ใหแ้กข่า้ราชการหรอืลกูจา้งรัฐบาล เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรักษาไว ้
ซึง่ธรุกจิ หรอืเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิทีไ่มเ่ป็นธรรม 
สิง่ทีม่คีา่ไมไ่ดจ้�ากดัอยูแ่ตเ่พยีงการจา่ยเงนิแกข่า้ราชการเทา่นัน้ 
ตวัอยา่งเชน่ การตกลงทีจ่ะจา่ยเงนิแกอ่งคก์รการกศุลตามค�าขอ
ของขา้ราชการคนหนึง่ กถ็อืเป็นสิง่ทีม่มีลูคา่เชน่กนั 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ วา่ดว้ยการป้องกนั
การผกูขาด Cigna มมีาตรการควบคมุทีเ่ขม้งวดเกีย่วกบัทรัพยส์นิ
และวธิปีฏบิตัทิางการบญัชขีองบรษัิทฯ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สมดุบญัชี
และบนัทกึตา่ง ๆ มคีวามถกูตอ้งและตรงตามความเป็นจรงิ  
หากคณุทราบหรอืสงสยัวา่มกีารฝ่าฝืนกฎหมายใดเหลา่นี ้ 
คณุตอ้งรายงานแกเ่จา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตัติามของคณุทนัที

"ในฐานะบรษัิทชัน้น�าระดบัโลกทีใ่หบ้รกิารดา้นสขุภาพ เราตอ้งตอบสนองตอ่พลวตัของตลาดและอ�านาจการก�ากบัดแูลทัว่โลกที่
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาตอ่ไป เป็นสิง่ส�าคญัยิง่ทีเ่ราตอ้งตระหนักเสมอถงึความหลากหลายและซบัซอ้นของกฎหมายทีส่ง่ผล
ตอ่วธิกีารด�าเนนิธรุกจิของเรา แตล่ะประเทศและเขตอ�านาจศาลทีเ่ราท�าธรุกจิของเราอยู ่มกีฎหมายและกรอบงานการก�ากบัดแูล
ของตนเอง และเราตอ้งพยายามอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เราปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดทางกฎหมายทัง้หมดภายในประเทศนัน้

Jason Sadler, ประธานบรษัิท, ตลาดตา่งประเทศ

จดุตดัสนิใจ 

ขา้ราชการคอืใคร
ค�าวา่ ขา้ราชการ มคีวามหมายทีก่วา้ง และอาจรวมถงึเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานขององคก์รทีรั่ฐบาลเป็นเจา้ของ
หรอืควบคมุทัง้หมดหรอืบางสว่น เชน่ ผูใ้ชบ้รกิารแผนการรักษาพยาบาลหรอืแผนยาตามใบสัง่แพทยข์อง
รัฐหรอืรัฐบาลกลาง โรงพยาบาลรัฐ ผูล้งสมคัรเขา้รับต�าแหน่งทางการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของ
องคก์รรัฐบาลตา่งประเทศ 
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คณุธรรมในภาครัฐ

นโยบายและระเบยีบการทีเ่ก ีย่วขอ้ง
การปฏบิตัติามกฎหมายป้องกนัการทจุรติ 
ค�าเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทีไ่มเ่ป็นความจรงิ
สญัญากบัรัฐบาล/การป้องกนัสนิบน
การบรจิาคเพือ่การเมอืง/การตดิตอ่กบัรัฐบาล
หากตอ้งการอา่นนโยบายใดทีอ่า้งองิถงึในนี ้โปรดไปทีห่นา้ 
นโยบายส�าหรับสถานทีท่�างานของ Cigna 

สง่ค�าเรยีกรอ้งทีเ่ป็นความจรงิและถกูตอ้งถงึรฐับาล 

หากเรามสีว่นรว่มในการสง่ค�าเรยีกรอ้งคา่สนิไหมถงึรัฐบาลหรอื
หน่วยงานของรัฐบาล เพือ่ขอการช�าระเงนิ เชน่ เมดแิครห์รอื 
เมดเิคดในสหรัฐอเมรกิา เราตอ้งท�าใหแ้น่ใจวา่ค�าเรยีกรอ้งดงั
กลา่วเป็นความจรงิและถกูตอ้ง มฉิะนัน้แลว้ ทัง้ Cigna และ
พนักงานอาจมภีาระรับผดิได ้คณุตอ้งรายงานการฝ่าฝืนทัง้หมด
ประเภทนีท้นัท ีหากคณุทราบหรอืสงสยัวา่เกดิการโกงหรอื 
การกระท�าทีไ่มถ่กูตอ้งขึน้ 

ตดิตอ่ขา้ราชการอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

การสือ่สารกบัขา้ราชการหรอืลกูจา้งรัฐบาลตอ้งมขีอ้มลูทีค่รบถว้น 
เป็นจรงิ และถกูตอ้งเสมอ เราไดรั้บอนุญาตใหต้ดิตอ่กบัขา้ราชการ
หรอืลกูจา้งรัฐบาล (เชน่ ผูท้ีม่หีนา้ทีก่�ากบัดแูล) เพือ่ด�าเนนิธรุกจิ
โดยปกตขิอง Cigna หากน่ันเป็นสว่นหนึง่ของความรับผดิชอบใน
งานของเรา การตดิตอ่อยา่งอืน่ทัง้หมดกบัขา้ราชการหรอืลกูจา้ง
รัฐบาล (เชน่ การแสวงหาธรุกจิใหมจ่ากหน่วยงานรัฐบาล  
หรอืการพยายามมอีทิธพิลตอ่การจัดท�ากฎหมาย ขอ้บงัคบั  
หรอืนโยบาย) ตอ้งเกดิขึน้ผา่นทาง: 

› แผนก Public Policy and Government Affairs ของ Cigna 
ส�าหรับการตดิตอ่กบัรัฐสภาหรอืหน่วยงานของรัฐบาลกลาง
สหรัฐอเมรกิา

› แผนก Regulatory and State Government Affairs  
ส�าหรับการตดิตอ่กบัรัฐตา่ง ๆ หรอืหน่วยงานของรัฐ

› แผนกกฎหมายในส�านักงานของคณุ ส�าหรับการตดิตอ่กบั
รัฐบาลหรอืหน่วยงานนอกสหรัฐอเมรกิา 

ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องรฐับาลวา่ดว้ยการท�าสญัญา
เมือ่โปรแกรมของรัฐบาลเป็นผูจ้า่ยคา่ผลติภณัฑห์รอืบรกิารของ 
Cigna (แมจ้ะเพยีงบางสว่นกต็าม) เราอาจอยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่
ขอ้ก�าหนดทางกฎหมายเพิม่เตมิ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการท�าสญัญา
กบัรัฐบาล หากเราท�างานในธรุกจิทีด่�าเนนิงานภายใตส้ญัญาของ
รัฐบาล เราไดรั้บการคาดหวงัใหป้ฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง นีร่วมถงึกฎเกณฑเ์ฉพาะเจาะจงทีห่า้มการจงใจ 
ขอหรอืรับคา่ตอบแทนใด ๆ (รวมถงึบรกิารทีไ่มม่คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ  
หรอืทีม่คีา่ใชจ้า่ยต�า่) เพือ่ตอบแทนการแนะน�าหรอืการจัดแจง
เรือ่งการซือ้สนิคา้ สิง่ของ หรอืบรกิารทีเ่บกิเงนิคนืไดจ้ากรัฐบาล 
เป็นตน้ 

จดุตดัสนิใจ 

การตดิตอ่ขา้ราชการอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ – ขอ้ควรปฏบิตัแิละหลกีเลีย่ง

ควร: ตดิตอ่แผนก Public Policy and Government Affairs หรอืแผนกกฎหมายภายในประเทศของคณุ หากขา้ราชการหรอื 
ลกูจา้งรัฐบาลขอขอ้มลูจากคณุ และคณุไมม่อี�านาจทีจ่ะตอบค�าขอดงักลา่ว

ไมค่วร: ตดิตอ่ขา้ราชการหรอืลกูจา้งรัฐบาล เพือ่แสวงหาธรุกจิใหม ่กอ่นทีค่ณุจะตดิตอ่แผนก Public Policy and Government 
Affairs หรอืแผนกกฎหมายภายในประเทศของคณุตามความเหมาะสม

ควร: ใหค้�าตอบทีค่รบถว้นและตามความเป็นจรงิ หากคณุมอี�านาจทีจ่ะตอบขอ้ซกัถามของรัฐบาล

ไมค่วร: ปิดบงับนัทกึหรอืเอกสารเพือ่ไมใ่หข้า้ราชการหรอืลกูจา้งรัฐบาลทราบ 

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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คณุธรรมในฐานะพลเมอืงภาคองคก์รทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคม

นโยบายและระเบยีบการทีเ่ก ีย่วขอ้ง
การบรจิาคแกก่ารกศุล
การบรจิาคเพือ่การเมอืง/การตดิตอ่กบัรัฐบาล
หากตอ้งการอา่นนโยบายใดทีอ่า้งองิถงึในนี ้โปรดไปทีห่นา้ 
นโยบายส�าหรับสถานทีท่�างานของ Cigna 

มสีว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืงอยา่งระมดัระวงั

Cigna สนับสนุนใหพ้นักงาน เจา้หนา้ที ่และกรรมการของบรษัิท 
มสีว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืงในฐานะพลเมอืงของ
ประเทศ อยา่งไรกต็าม เมือ่คณุบรจิาคเพือ่การเมอืงหรอืเกีย่วขอ้ง
ในกจิกรรมทางการเมอืงเป็นการสว่นตวั ตอ้งใชค้วามระมดัระวงั
เพือ่แยกแยะทศันะทางการเมอืงสว่นตวัของคณุออกจากทศันะ
ของบรษัิทฯ อยา่งชดัเจน การใชอ้ปุกรณ ์พัสด ุเวลา สิง่อ�านวย
ความสะดวก โทรศพัท ์หรอืการสนับสนุนดา้นธรุการของ Cigna 
เพือ่กจิกรรมทางการเมอืงประเภทใดกต็าม จะถอืวา่เป็นการใช ้
ทรัพยส์นิของ Cigna ในทางทีผ่ดิ และยงัอาจถอืวา่เป็น  
"การบรจิาคเพือ่การเมอืง" ดว้ย ซึง่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและ
นโยบายของ Cigna ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรจิาคของบรษัิท  
ในบางกรณี แมก้ารบรจิาคเป็นการสว่นตวักอ็าจถกูหา้มดว้ย  
ในบางกรณี อาจหา้มพนักงานหรอืแมก้ระทั่ง่คูส่มรสของพนักงาน
จากการบรจิาคดว้ย 

บรจิาคอยา่งสอดคลอ้งกบัการใหข้องบรษิทั 

Cigna บรจิาคเพือ่การกศุล ใหก้ารอปุถมัภแ์ละชว่ยเหลอืแก่
องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไรตา่ง ๆ ซึง่ท�างานเพือ่สนับสนุนสขุภาพ 
สขุภาวะ และความรูส้กึมัน่คงของบคุคลและชมุชนทัว่โลก  
เราภมูใิจในการตอบแทนแกช่มุชนทีเ่ราใหบ้รกิาร และในการเป็น
บรษัิททีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมมาโดยตลอด อยา่งไรกต็าม 
การบรจิาคเพือ่การกศุลทัง้หมดตอ้งมคีวามโปรง่ใส และ 
ใหแ้กอ่งคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไรทีม่เีป้าหมายสอดคลอ้งกบั
นโยบายของ Cigna 

กอ่นทีค่ณุจะใชเ้งนิของ Cigna จากงบประมาณของธรุกจิสาย
ใดกต็าม เพือ่บรจิาคแกก่ารกศุล โดยการใหเ้งนิหรอืสิง่ของหรอื
บรกิาร ใหก้ารอปุถมัภเ์พือ่ประโยชนข์ององคก์รการกศุล หรอื 
มอบทรัพยส์นิของ Cigna แกอ่งคก์รการกศุล หรอืยอมใหอ้งคก์ร
การกศุลใชท้รัพยส์นิของ Cigna คณุตอ้งขอการอนุมตัเิป็น 
ลายลกัษณอ์กัษรจากผูอ้�านวยการแผนก Civic Affairs หรอื 
ผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูอ้�านวยการกอ่น ในการขออนุมตัเิป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากผูอ้�านวยการแผนก Civic Affairs คณุตอ้ง
สง่ค�าขอโดยใชแ้บบฟอรม์ค�าขอบรจิาคแกก่ารกศุล ทีไ่ดรั้บการ
อนุมตัแิลว้ภายในส�านักงานของคณุ มลูนธิ ิCigna เป็นนติบิคุคล
แยกตา่งหาก ซึง่ใหเ้งนิชว่ยเหลอืการกศุลแกโ่ครงการไมห่วงั 
ผลก�าไรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพเป็นหลกั การสง่ค�าขอเงนิทนุ  
ไมว่า่จะในรปูแบบใดกต็าม จากกระบวนการของมลูนธิ ิCigna 
ตอ้งท�าโดยใชใ้บสมคัรของมลูนธิ ิและตอ้งไดรั้บอนุมตัโิดย 
ผูอ้�านวยการบรหิารของมลูนธิิ

จดุตดัสนิใจ 

การใหข้องบรษิทั
ถ. ฉันไดรั้บการสนับสนุนจากผูจั้ดการของฉันแลว้ เพือ่เขา้รว่มในงานการกศุลเล็ก ๆ งานหนึง่ภายในประเทศ เพราะเหตใุดฉันจงึตอ้ง

ขออนุมตัจิากแผนก Civic Affairs ของ Cigna ดว้ย

ต. การบรจิาคเงนิและทรัพยส์นิของ Cigna ทกุครัง้ เป็นการสนับสนุนชือ่เสยีงของ Cigna ในฐานะพลเมอืงภาคองคก์รทีด่ ีการบรจิาค
ทกุครัง้มนัียส�าคญัทางกฎหมายดว้ยเชน่กนั แผนก Civic Affairs มคีวามรับผดิชอบในการท�าใหแ้น่ใจวา่การบรจิาคเพือ่การกศุลของ
เราเป็นไปตามกฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง และตามมาตรฐานการจดทะเบยีนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยน์วิยอรก์ แผนก Civic 
Affairs ยงัตดิตามขอ้มลูการบรจิาค เพือ่ใชใ้นรายงานประจ�าปีของส�านักงานใหญ ่และรายงานการบรจิาครายปีของ Cigna และ 
เพือ่การสือ่สารและค�าขอขอ้มลูจากองคก์รของรัฐบาล องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร และลกูคา้เป้าหมาย

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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คณุธรรมในสถานทีท่�างาน
"เราที ่Cigna ยดึมัน่อยา่งแรงกลา้มาโดยตลอด ในความหลากหลายและโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั เรามุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติอ่
พนักงานทกุคนอยา่งเป็นธรรม และนโยบายเกีย่วกบัสถานทีท่�างานของเราหา้มการเลอืกปฏบิตัหิรอืการกอ่กวนในทกุรปูแบบ
อยา่งชดัเจน ทีส่�าคญัยิง่กวา่นัน้ เราคาดหวงัใหพ้นักงานทกุคนรักษาคา่นยิมของ Cigna ทกุวนั ในทกุปฏสิมัพันธ ์กบัทกุคน"
John Murabito รองประธานบรหิาร และผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายทรัพยากรบคุคล

จดุตดัสนิใจ 

ไมต่อบโต้

ถ. เมือ่เร็ว ๆ นี ้สายใจไดย้นิพนักงานหลายคนพดูถงึเพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของเธอ โดยใชค้�าพดูทีด่ถูกูและเหยยีดหยาม  
เธอควรท�าอยา่งไร

ต. สายใจควรรายงานใหผู้จั้ดการของเธอหรอืแผนกทรัพยากรบคุคลทราบทนัท ีถา้เธอไมส่บายใจทีจ่ะรายงานแกผู่จั้ดการของ
เธอ เธอควรตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกพนักงานสมัพันธ ์เจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตัติาม หรอืศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรม 

นโยบายและระเบยีบการทีเ่ก ีย่วขอ้ง

การสือ่สารและสือ่สงัคม
โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัในการจา้งงาน
การหลกีเลีย่งการกอ่กวน
หากตอ้งการอา่นนโยบายใดทีอ่า้งองิถงึในนี ้โปรดไปทีห่นา้ 
นโยบายส�าหรับสถานทีท่�างานของ Cigna 

Cigna เชือ่วา่การปฏบิตัติอ่พนักงาน ผูป่้วย และทกุคนอยา่งเป็น
ธรรมและเสมอภาค เป็นสิง่ส�าคญัยิง่ตอ่การบรรลพัุนธกจิของเรา 

การไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่ลกูคา้และผูป่้วย

Cigna มนีโยบายทีจ่ะลงทะเบยีนและใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิาร 
สมาชกิ ผูป่้วย และลกูคา้ โดยไมค่�านงึถงึเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ  

ชาตพัินธุ ์อาย ุภาวะทพุพลภาพ สถานภาพเกีย่วกบัความชว่ยเหลอื
จากรัฐ ขอ้มลูทางพันธกุรรม หรอืหมวดหมูใ่ดกต็ามทีไ่ดรั้บ 
การคุม้ครองภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

สง่เสรมิโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัในการจา้งงาน

Cigna สง่เสรมิความหลากหลายและโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัในการ
จา้งงาน เราแตล่ะคนมคีวามรับผดิชอบในการรักษาสภาพแวดลอ้มที่
ดใีนการท�างาน และท�าใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิตัติอ่ทกุคนอยา่งเคารพ
และใหเ้กยีรต ิการตดัสนิใจของเราในการจา้งบคุลากรตอ้งขึน้อยูก่บั
ทกัษะ คณุสมบตั ิและผลการท�างานของบคุคลนัน้ เราไมอ่นุญาต 
ใหต้ดัสนิใจโดยอาศยัปัจจัยใด ๆ ทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัแิละทีห่า้ม
โดยกฎหมาย รวมทัง้ (เชน่ ในสหรัฐอเมรกิา) เชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ 
(รวมทัง้การตัง้ครรภ)์ อาย ุภาวะทพุพลภาพ สถานภาพการเป็น
ทหารผา่นศกึ ศาสนา แหลง่ก�าเนดิ บรรพบรุษุ วถิทีางเพศ  
อตัลกัษณท์างเพศ สถานภาพการสมรส สถานภาพการใชช้วีติ 
รว่มกนั ขอ้มลูทางพันธกุรรม หรอืสถานภาพการเป็นพลเมอืง 

ป้องกนัการกอ่กวน 

Cigna ไมย่อมรับการกอ่กวนในทกุรปูแบบโดยเด็ดขาด ซึง่รวมถงึ
พฤตกิรรมทางวาจาหรอืทางกายทกุประเภท ซึง่เป็นการขู ่คกุคาม 
หรอืลบหลู ่(เชน่ การเหยยีดเชือ้ชาต ิการเหยยีดเพศ หรอืค�าพดูหรอื
การลอ้เลยีนเกีย่วกบัชาตพัินธุ)์ การกอ่กวนไมเ่พยีงเป็นสิง่ทีย่อมรับ
ไมไ่ดใ้นส�านักงานของ Cigna เทา่นัน้ แตย่งัในสถานทีอ่ืน่ทัง้หมด
ทีเ่กีย่วกบังานของ Cigna ทีง่านที ่Cigna เป็นผูใ้หก้ารอปุถมัภ ์หรอื
เมือ่ใชท้รัพยส์นิอเิล็กทรอนกิสข์อง Cigna (เชน่ อเีมล ระบบฝาก
ขอ้ความ และการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต) เราแตล่ะคนตอ้งไมเ่กีย่วขอ้ง
ในการกระท�าใด ๆ เหลา่นี ้และหากเราพบเห็นการกระท�าเหลา่นี ้
ตอ้งรายงานใหผู้บ้รหิารหรอืแผนกทรัพยากรบคุคลทราบ

 
 

สือ่สารอยา่งเปิดเผย ใหเ้กยีรต ิและเป็นความจรงิ

การสือ่สารอยา่งเปิดเผยหมายความวา่ เราใหข้อ้มลูทีเ่ป็นความจรงิ
เกีย่วกบัเรือ่งตา่ง ๆ ทางธรุกจิแกก่นัและกนัอยา่งทนัเวลา  
ความแตกตา่งในความคดิเห็นและการแสดงออกถงึขอ้กงัวลตา่ง 
ๆ เป็นสิง่ทีด่ ีแมเ้ราอาจมคีวามเห็นทีต่า่งกนั แตก่ารถกกนัอยา่งให ้
เกยีรตซิ ึง่กนัและกนัเป็นสิง่ส�าคญั การสือ่สารของเรากบักนัและกนั
ตอ้งท�าอยา่งเป็นมอือาชพีและสภุาพเสมอ การแสดงความหยาบคาย 
หรอืดหูมิน่เหยยีดหยามเป็นสิง่ทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดขาด การสือ่สาร 

อยา่งเปิดเผยเป็นการแสดงออกถงึการเคารพใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนั

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki


ขอ้มลูส�าคญัส�าหรับการตดิตอ่

ผูจ้ดัการของคณุ 
จดุมุง่หมาย: บคุคลทีด่ทีีส่ดุทีค่วรตดิตอ่ เมือ่เกดิปัญหาในทีท่�างาน

เจา้หนา้ทีแ่ผนกทรพัยากรบคุคล
ศนูย ์Cigna Life Service ของคณุ:
โทรฟร:ี +1.800.551.3539* 
เจา้หนา้ทีแ่ผนกพนักงานสมัพันธภ์ายในประเทศของคณุ:
+1.215.761.1900 (ตา่งประเทศ/ภายในประเทศ)
จดุมุง่หมาย: ขอ้กงัวลเรือ่งการจา้งงาน

Cigna Information Protection 
อเีมล: CignaInformationProtection@Cigna.com
จดุมุง่หมาย: ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัปัญหาเรือ่งการปกป้องขอ้มลู

Global Security and Aviation
หมายเลขฉุกเฉนิตลอด 24 ชัว่โมง
โทรฟร:ี +1.800.222.0852* หรอื
+1.215.761.6279 (ตา่งประเทศ/ภายในประเทศ)
จดุมุง่หมาย: รายงานการลกัขโมยทรัพยส์นิทีจั่บตอ้งไดข้อง Cigna

Enterprise Compliance
ส�าหรับพนักงาน: ใน Iris, ใต ้Enterprise (กจิการ) > Our 
Business Units (หน่วยธรุกจิของเรา) > Cigna Legal  
(แผนกกฎหมายของ Cigna) > Ethics and Compliance  
(จรยิธรรมและการปฏบิตัติาม)
จดุมุง่หมาย: ค�าแนะน�าและการตคีวามหลกัจรยิธรรมและ 
นโยบายเสรมิตา่ง ๆ ของเรา

Enterprise Privacy Office
อเีมล: PrivacyOffice@Cigna.com หรอื 
CignaHealthCarePrivacyOffice@Cigna.com
จดุมุง่หมาย: ค�าแนะน�าและการตคีวามนโยบายเกีย่วกบัปัญหาหรอื
เหตกุารณภ์ายในประเทศวา่ดว้ยการเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคล

ศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรม**
โทรฟร:ี +1.800.472.8348*  
จากนอกสหรัฐอเมรกิา สามารถโทรฟรไีดโ้ดยใชร้หสัการเขา้ถงึ
อเีมล: Ethics@Cigna.com
เว็บไซต:์ 
ส�าหรับพนักงานและบคุคลในสหรัฐฯ และนอกยโุรป:  
CignaEthicsHelpline.Alertline.com
พนักงานในยโุรป:  
CignaeuEthicsHelpline.Alertline.com
จดุมุง่หมาย: ค�าแนะน�าและการตคีวามหลกัจรยิธรรมของเรา และ
การรายงานขอ้กงัวลตา่ง ๆ

แผนกกฎหมาย
ส�าหรับพนักงาน: ใน Iris, ใต ้Enterprise (กจิการ) > Our 
Business Units (หน่วยธรุกจิจองเรา) > Cigna Legal  
(แผนกกฎหมายของ Cigna)
จดุมุง่หมาย: ค�าแนะน�าและการตคีวามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ

แผนก Corporate Audit
อเีมล: GeneralAuditor@Cigna.com 
จดุมุง่หมาย: รายงานการกระท�าทีฝ่่าฝืนหรอืสงสยัวา่ฝ่าฝืน 
หลกัจรยิธรรมของเรา

International Privacy Office
อเีมล: InternationalPrivacyMailbox@Cigna.com
จดุมุง่หมาย: ค�าแนะน�าและการตคีวามนโยบายเกีย่วกบัปัญหาใน
ตา่งประเทศวา่ดว้ยการเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคล

ในเพยีงบางสถานการณ ์ผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายการปฏบิตัติามหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย อาจพจิารณายกเวน้บางสว่นของหลกัจรยิธรรม
ของเรา ค�าขอการยกเวน้บทบญัญัตขิอ้ใดกต็ามทีอ่ยูใ่นหลกัจรยิธรรม ตอ้งกระท�าเป็นลายลกัษณอ์กัษร คณะกรรมการบรหิารของ 
Cigna ตอ้งเป็นผูพ้จิารณาและอนุมตักิารยกเวน้ทัง้หมดส�าหรับกรรมการบรหิารและกรรมการบรษัิท จะเปิดเผยการยกเวน้ตา่ง ๆ 
ทนัท ีเมือ่ก�าหนดโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
Cigna อาจปรับแกห้ลกัจรยิธรรมของเราเป็นระยะ ๆ และแผนก Enterprise Compliance จะสือ่สารใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงที่
ส�าคญั ๆ
หลกัจรยิธรรมของ Cigna ไมใ่ชส่ญัญาการจา้งงาน และไมไ่ดท้�าใหเ้กดิสทิธิต์ามสญัญาแตอ่ยา่งใดระหวา่ง Cigna และผูท้ีอ่ยู ่
ภายใตบ้งัคบัแหง่หลกัจรยิธรรมของเรา 
  *   หมายเหต:ุ หากคณุโทรมาจากนอกสหรัฐอเมรกิา และคณุไมต่อ้งการเสยีคา่โทรศพัท ์โปรดกดหมายเลข: รหสัการเขา้ถงึ  

+ 800.472.8348 หากคณุไมท่ราบรหสัการเขา้ถงึ สามารถดรูหสัไดโ้ดยคลกิทีน่ ี่
**  ศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรมไดรั้บการจัดการโดยสว่นงานปฏบิตัติามนโยบาย ซึง่เป็นสว่นงานอสิระทีข่ ึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ

บรหิารของ Cigna หมายเลขทีข่ ึน้ตน้ดว้ย +1.800 มเีจา้หนา้ทีป่ระจ�าอยูท่กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง และสามารถตอบโทรศพัท์
เป็นภาษาตา่ง ๆ ไดห้ลายภาษา

หลกัจรยิธรรมนีเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง ไมม่สี ิง่ใดในหลกัจรยิธรรมนีท้ีจ่ะจงใจหา้มหรอืกดีกนั
พนักงานจากการเขา้รว่มในกจิกรรมรว่มกนัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครอง เพือ่ความชว่ยเหลอืหรอืการคุม้ครองรว่มกนั ตามทีอ่ธบิายไวใ้น
มาตรา 7 ของกฎหมายแหง่ชาตวิา่ดว้ยแรงงานสมัพันธ ์
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทัง้หมดของ Cigna ไดรั้บการจัดหาใหแ้ตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยหรอืผา่นทางบรษัิท
ลกูของ Cigna Corporation รวมทัง้ Cigna Health and Life Insurance Company, Connecticut 
General Life Insurance Company, Cigna Behavioral Health, Inc. และ HMO หรอืบรษัิทลกูของ 
Cigna Health Corporation ทีใ่หบ้รกิาร Cigna Intellectual Property, Inc. เป็นเจา้ของชือ่และโลโก ้
ของ Cigna และเครือ่งหมายอืน่ ๆ ของ Cigna รปูภาพทัง้หมดทีใ่ชเ้ป็นเพยีงภาพประกอบเทา่นัน้
841044TH i  12/18     © 2018 Cigna. เน้ือหาบางสว่นทีน่�าเสนอไวน้ีไ้ดรั้บสทิธิอ์นุญาตใหใ้ชไ้ด ้

Cigna มทีางเลอืกหลายทาง เพือ่ชว่ยคณุเกีย่วกบัขอ้สงสยัตา่ง ๆ และในการรายงานขอ้กงัวลของคณุ

นโยบายของ Cigna วา่ดว้ยการไมต่อบโต ้
เมือ่คณุรายงานขอ้กงัวลเกีย่วกบัการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมและหลกัการปฏบิตัหิรอืนโยบายอยา่งอืน่ดว้ยความสจุรติใจหรอืมสีว่นรว่มใน 
การสบืสวนเรือ่งเหลา่นี ้คณุจะไมถ่กูตอบโต ้พนักงานของ Cigna ทีก่ระท�าการตอบโต ้จะถกูลงโทษทางวนัิย ขัน้สงูสดุถงึการไลอ่อก 
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