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12.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)   

ก. นโยบายภาพรวม 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการโดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลกัธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจการด้วยความซ่ือสตัย์

สจุริต โปร่งใสยติุธรรม และตรวจสอบได้ กลุม่ ACG ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และกลุม่ผู้ มีสว่นได้

เสีย ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดนโยบายและ

แนวทางปฏิบติัเพ่ือให้กลุม่ ACG นํามาใช้เป็นสว่นหนึง่ในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดงันี ้

(1) การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม  

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมัน่กบัผู้ เก่ียวข้อง กลุม่ ACG มุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วย

จรรยาบรรณท่ีดีตอ่คูแ่ข่งขนัเพ่ือให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

1. ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี สง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรม

การเลน่พรรคเลน่พวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮัว้) กนั 

2. ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้าง

ให้กบัพนกังานของคูแ่ข่ง  

3. ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง 

4. ไม่สนบัสนนุการดําเนินการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถกูต้อง 

(2) การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กลุ่ม ACG มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถกูต้อง ไม่สนบัสนนุให้มีการสร้างความสําเร็จของ

งานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกําหนดแนวทาง

ปฏิบติัตามรายละเอียดข้อ (จ) 

(3) การเคารพสทิธิมนุษยชน  

การเคารพสิทธิมนษุยชน หมายถึง การปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสีย ชมุชนและสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของ

มนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของพวกเขา กลุ่ม ACG มีเจตนารมณ์ท่ีจะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมี

แนวทางปฏิบติัดงันี ้

1. สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการ

ลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้ นให้มีการปฏิบัติตาม

หลกัการสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล 
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(4) การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุม่ ACG มีนโยบายปฏิบติัต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดแูลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภยัและ

สุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการทํางานของ

พนกังานอยา่งมืออาชีพ พฒันาระบบการทํางานและสร้างนวตักรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้ 

1. จดัให้มีเง่ือนไขในการจ้างงานท่ีเป็นธรรม และให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

2. จดัให้มีการดแูลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจําปี การทํางานลว่งเวลา

ท่ีสมเหตสุมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็นและสมควร เป็นต้น 

3. การแต่งตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานจะกระทําด้วยความสจุริตใจ เสมอภาคและตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  

4. จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สนิของพนกังาน  

5. พัฒนาพนักงานเพ่ือฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ

สม่ําเสมอ 

6. ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  

7. หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการทํางานของพนักงาน 

ตลอดจนปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

กลุ่ม ACG มุ่งมัน่ท่ีจะขายสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายท่ีเหมาะสม รักษาความลบั

ของลกูค้าอยา่งจริงจงัและสม่ําเสมอ แสวงหาลูท่างอย่างไม่หยดุยัง้ท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเน่ือง และปฏิบติัตาม

เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

1. สง่มอบผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้า ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

2. พฒันาผลติภณัฑ์และบริการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบัธุรกิจและเพ่ือเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้า 

3. ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอใน

การตดัสนิใจ 

4. รักษาความลบัของลกูค้าไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ  

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่ม ACG ตระหนกัถึงความสําคญัของการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะ

โลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตมนษุย์และระบบนิเวศน์ กลุ่ม ACG จึงมีนโยบายไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะส่งผลเสียหาย

ตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

1. ใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และพิจารณานําทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม ่

2. พฒันาสนิค้าและบริการท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม มีความปลอดภยัในการใช้งาน 

3. ใช้เทคโนโลยีและขัน้ตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงการลดปริมาณและการบําบดัมลพิษก่อนปล่อยสู่

ธรรมชาติ 

4. ให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีจะมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งสม่ําเสมอ  



                                                                                   บริษัท ออโตคอร์ป  โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                             Autocorp Holding Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 109 

 

นอกจากนี ้กลุ่ม ACG ยังได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ จัด

จําหน่าย “ดีเลิศ” ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม และยงัได้ร่วมกิจกรรมสร้างบ้านพกัขยะท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

รวมถงึได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์อูสี่เขียว คลนิิกไอเสียมาตรฐาน จากกรมควบคมุมลพิษ อีกด้วย  

(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

กลุม่ ACG มีนโยบายสง่เสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจ

และความเข้มแข็งให้กบัชมุชนและสงัคม โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

1. การสนบัสนนุการจ้างงานในชมุชน 

2. แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคมและชมุชน 

3. ปลกูฝังจิตสํานกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบั  

4. ควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกํากับ

ดแูล  

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้

มีส่วนได้เสีย 

กลุม่ ACG ตระหนกัดีว่าผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีบทบาทสําคญัในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จงึให้ความสําคญัใน

การดแูลและคํานึงถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร กลุม่ ACG จึงมีนโยบายสนบัสนนุสง่เสริมการมีสว่น

ร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวตักรรมท่ีสร้างความสมดุลระหว่างมลูค่าและคุณค่าต่อชุมชน สงัคม 

และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

1. วิเคราะห์กระบวนการทํางานอยา่งละเอียด เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 

2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือความเจริญเติบโตควบคู่กบัการสร้างกําไรของ

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

3. การร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐบาลในการพฒันาผลติภณัฑ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสและสงัคม   

เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ กลุม่ ACG จะเผยแพร่นโยบายดงักลา่วผ่านช่อง

ทางการส่ือสารของกลุ่ม ACG เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-

2) โดยจะทบทวนนโยบายดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอทกุปี 

ข. การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามนโยบายและแนวปฏิบติัข้างต้นนัน้ เป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการดําเนินธุรกิจของกิจการท่ี

กลุ่ม ACG ได้ปฏิบติัมาโดยตลอด โดยกลุ่ม ACG ได้ดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางท่ีกําหนด ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหา

สินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม และเพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก 

กลุ่ม ACG มีการตรวจสอบและควบคุมคณุภาพสินค้าตัง้แต่เร่ิมต้นการสัง่สินค้าจนถึงขัน้ตอนสดุท้ายก่อนท่ีจะส่งมอบสินค้า

ให้แก่ลกูค้าตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลงัการขาย เพ่ือรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากลกูค้า แล้วนํามาปรับปรุงและ

พฒันา ให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้มากย่ิงขึน้  
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ค. การดาํเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

 - ไมมี่ – 

ง. กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process) 

 กลุม่ ACG มีนโยบายทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม   

จ. การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การทจุริต (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจท่ีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยูใ่นทางมิชอบ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัมิควรได้ ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้ อ่ืน การทจุริตอาจเกิดได้

หลายลกัษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนกังานด้วยการให้หรือการรับสินบนทัง้ท่ีเป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดข้อเทจ็จริง การขดัขวางกระบวนการยติุธรรม เป็นต้น 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

1. กลุม่ ACG ไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่ โดยครอบคลมุถงึธุรกิจและรายการทัง้หมดทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่ม ACG ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 

เพ่ือน หรือคนรู้จัก ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่าง

เคร่งครัด  

3. กลุม่ ACG จดัให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว

ทางการปฏิบติัและข้อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ

ข้อกําหนดของกฎหมาย 

4. กลุม่ ACG กําหนดขัน้ตอนการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้การปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายนี ้ทัง้นี ้

กลุม่ ACG จะสอบทานขัน้ตอนการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว 

ทางการปฏิบติัและข้อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ

ข้อกําหนดของกฎหมาย 

5. กลุ่ม ACG จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ว่าการคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้ทัง้การทําธุรกรรมกับ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

แนวทางปฏบัิตเิก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ACG ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดย

ทางตรง หรือทางอ้อม 

2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของกลุ่ม ACG ไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่าย

การคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่ม ACG โดยต้องแจ้งให้หน่วยงาน/บุคคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบ หรือแจ้ง

ผู้บงัคบับญัชาทราบ รวมทัง้ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ ทัง้นี ้หากมีข้อสงสยัหรือข้อ ซกัถาม
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ให้ปรึกษาหน่วยงาน/บุคคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ บริษัท 

หรือผู้บงัคบับญัชา ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้  

3. กลุม่ ACG จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบคุคลท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ หรือแจ้งเร่ืองการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องแก่

กลุม่ ACG โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่ตามท่ีกลุม่ ACG 

กําหนดไว้ในนโยบายการคุ้ มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการ

คอร์รัปชัน่ หรือไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัและจรรยาบรรณกลุม่ ACG  

4. กลุ่ม ACG จะเผยแพร่ให้ความรู้และทําความเข้าใจกบับคุคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกบักลุม่ ACG ใน

เร่ืองท่ีต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

5. กลุ่ม ACG ส่ือสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้บุคคล

ภายในกลุ่ม ACG ทราบ โดยผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลกัสตูรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การสมัมนา

และการอบรมของกลุม่ ACG รวมถงึการแจ้งข้อมลูผ่านทางระบบอินทราเน็ต เป็นต้น เพ่ือนํามาตรการไปปฏิบติัอย่าง

จริงจัง และเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรของกลุ่ม ACG มีความเข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการ

ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

6. กลุ่ม ACG ส่ือสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยัง

สาธารณชน บริษัทแกน คู่ค้าทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง และผู้ มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 

รายงานประจําปี เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจและนํามาตรการไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั  

7. พนกังานลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือยืนยนัว่าพนกังานทกุคนรับทราบ เข้าใจและพร้อมจะนํา

หลกัการในนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เป็นหลกัปฏิบติัในการดําเนินงานด้วยความเคร่งครัดทัว่ทัง้องค์กร 

8. กลุ่ม ACG จดัให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดยกําหนดตารางอํานาจอนุมติั และวงเงินในการอนมุติัซึ่งการเบิกจ่าย

ต้องมีเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจนประกอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ให้เกิดการ

ช่วยเหลือทางการเมืองและเพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริจาคเพ่ือการกศุลไม่ได้เป็นไปเพ่ือการคอร์รัปชัน่ และเงินสนบัสนนุ

เพ่ือธุรกิจ ไมไ่ด้ใช้เป็นข้ออ้างสําหรับการคอร์รัปชัน่ 

9. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ไม่พงึรับหรือให้ของขวญั การเลีย้งรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนใด

ท่ีเกินความจําเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีทําธุรกิจกับกลุ่ม ACG หากได้รับของขวญัท่ีมี

มูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้กรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงานปฏิเสธและไม่รับของขวัญ

ดังกล่าวและต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชัน้เพ่ือทราบ ทัง้นีจ้ะต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

กระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายกํากบัและตรวจสอบภายในอยา่งสม่ําเสมอ  

10. กลุ่ม ACG จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชั่น โดย

กระบวนการ ดงักล่าวครอบคลมุด้านงานขาย การตลาด การจดัซือ้ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี 

การเก็บบนัทึกข้อมูล การปฏิบติังาน รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในกลุ่ม ACG ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ ทัง้นี ้ต้องมีการดําเนินการตามกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายกํากบัและตรวจสอบภายในดงักล่าวอย่าง

สม่ําเสมอ  
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11. กลุ่ม ACG จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมัน่ของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ตัง้แตก่ารคดัเลือกการอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเล่ือนตําแหน่ง  

12. กลุม่ ACG จดัให้มีมาตรการบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชัน่ โดยระบเุหตกุารณ์ท่ีมีความเส่ียงสงูจากการ

คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจ ประเมินระดบัความเส่ียงทัง้โอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทัง้ติดตาม 

ความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ําเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการ

จดัการความเส่ียงให้มีความเหมาะสมท่ีจะปอ้งกนัความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

13. กลุม่ ACG จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดขึน้ช่วยให้กลุม่ 

ACG บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม ACG ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 

กฎระเบียบ 

14. กลุ่ม ACG จัดให้มาตรการปฏิบัตินีไ้ด้รับการจัดทําเป็นเอกสารตามหลกัการควบคุมภายในเพ่ือให้สอดคล้องตาม

นโยบาย และระเบียบของกลุม่ ACG  

15. ฝ่ายกํากับและตรวจสอบภายในกําหนดเป็นวาระการประชุมประจําปี เพ่ือให้กรรมการผู้ จัดการรายงานผลการ

ตรวจสอบตามมาตรการคอร์รัปชัน่ประจําปีตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป  

16. เพ่ือความชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสงูกบัการเกิดการคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และพนกังานของกลุม่ ACG ต้องปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

16.1 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเมือง  

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถงึ การให้การสนบัสนนุนกัการเมือง หรือพรรคการเมืองทัง้ท่ีเป็นตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงิน 

การสนบัสนนุท่ีมิใช่ตวัเงินจะรวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอปุกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทัง้การ

โฆษณาส่งเสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง และ/หรือการส่งเสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของกลุ่ม 

ACG เพ่ือให้ได้มาซึง่ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทัง้นี ้กลุม่ ACG มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเมือง ดงันี ้ 

1. กลุ่ม ACG ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนนุ หรือกระทําการอนัเป็นการ

ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือกบันกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 

2. กลุ่ม ACG ไม่สนบัสนนุทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกทาง

การเมืองใดๆ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายของคํานิยามของการช่วยเหลือทาง

การเมือง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบักลุม่ ACG  

3. พนกังานมีสทิธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบญัญัติแหง่รัฐธรรมนญู แตจ่ะต้องไม่

อ้างความเป็นพนกังาน หรือนําทรัพย์สิน อปุกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของกลุ่ม ACG ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการ

ดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมดัระวงัไม่ให้การดําเนินการใดๆ ทําให้เกิดความ

เข้าใจวา่กลุม่ ACG ไมว่างตวัเป็นกลางทางการเมือง 

4. กลุ่ม ACG แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบว่า กลุ่ม ACG จะไม่เข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือใน

กิจกรรมทางการเมือง 
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16.2 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกศุลและเงินสนบัสนนุ  

การบริจาคเพ่ือการกุศล ทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การให้ความรู้ 

หรือการสละเวลา เป็นต้น กลุ่ม ACG สามารถกระทําได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) โดยมิได้มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ ทัง้นี ้จะต้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบติั เก่ียวกบัการบริจาค

เพ่ือการกศุลและเงินสนบัสนนุอยา่งเคร่งครัด  

เงินสนับสนุนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่กลุ่ม ACG อาจกระทําได้โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของกลุม่ ACG ทัง้นีอ้าจมีความเส่ียงเน่ืองจากเป็นการจ่ายเงินสําหรับการบริการ

หรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวดัผลและติดตาม ดงันัน้ จะต้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกศุล

และเงินสนับสนนุอย่างเคร่งครัด การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนบัสนนุทําให้กลุ่ม ACG เกิดความเส่ียงต่อการคอร์รัปชั่น 

เน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทาง

สําหรับการคอร์รัปชัน่ และเพ่ือไมใ่ห้การบริจาคเพ่ือการกศุลมีวตัถปุระสงค์แอบแฝง  

16.3 แนวปฏิบติัในการดําเนินการเก่ียวกบัของขวญั การบริการต้อนรับ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  

การดําเนินการเก่ียวกบัของขวญั การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสม อาจนํามาซึ่งความเส่ียงต่อการ

คอร์รัปชัน่เป็นช่องทางให้เกิดการทจุริต โดยการจ่ายเงินเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนกังานของกลุม่ 

ACG เพ่ือติดสินบน นอกจากนี ้การท่ีกลุ่ม ACG ให้ของขวญั การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสมแก่ลกูค้า 

อาจเป็นการปฏิบติัท่ีผิดนโยบายของลกูค้าบางราย เป็นเหตใุห้กลุ่ม ACG ต้องเสียโอกาสทางธุรกิจไป กลุ่ม ACG ตระหนกัถึง

ความสําคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีจะนํามาซึ่งความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองของกลุ่ม ACG และใน

ขณะเดียวกันเพ่ือดํารงรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงของกลุ่ม ACG ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและถกูต้องตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้กลุม่ ACG มีแนวปฏิบติัในการดําเนินการเก่ียวกบัของขวญั การบริการต้อนรับ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ดงันี ้ 

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ACG สามารถรับ/ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น การเลีย้งรับรอง หรือการรับเลีย้งจากบคุคลอ่ืน เป็นต้น ได้ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียมประเพณี หรือตาม

มารยาทสงัคมท่ีปฏิบติักนัโดยทัว่ไป โดยจะต้องกระทําด้วยความโปร่งใสในท่ีเปิดเผย โดยการรับ/การให้ดงักล่าวนัน้จะต้องไม่

ทําให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผา่นการกระทําท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่าง ชดัเจน หรือแอบแฝง เพ่ือให้ได้มาซึง่

การช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้เกิดการยินยอมผ่อนปรน ในข้อตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเชิงธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

2. กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ACG จะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ การบริการ

ต้อนรับ หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนจากลกูค้า คูค้่า หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่ ACG ไม่วา่กรณีใดอนัจะทําให้มีผลกระทบต่อ

การตดัสนิใจในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความลําเอียง หรือลําบากใจ หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3. กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ACG ต้องไม่รับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ท่ีเกิน

สมควร อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะต้องไม่รับของขวัญ หรือ ค่าบริการ

ต้อนรับจากบริษัทท่ีเข้าร่วมการประกวดราคาหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องนัน้ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังานของกลุ่ม ACG สามารถรับของขวญั และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้หากเป็นไปตามเทศกาล 
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หรือธรรมเนียมปฏิบติัโดยปกติโดยจะต้องมีมลูค่าไม่เกิน 2,000 บาท (สองพนับาท) ทัง้นี ้ของขวญัท่ีรับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด 

หรือเทียบเทา่เงินสด เช่น บตัรกํานลั บตัรของขวญั เป็นต้น 

4. การห้ามรับของขวญั หรือ ค่าบริการต้อนรับ หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 2,000 บาท (สองพนั

บาท) หรือของขวญัท่ีเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวญั บตัรกํานัล เป็นต้น เม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจ

ปฏิเสธการรับของขวญั หรือผลประโยชน์ดงักลา่วได้ในขณะนัน้ เช่น ในการประชมุหารือกบัลกูค้า เป็นต้น ผู้ รับอาจรับของขวญั

หรือผลประโยชน์ไว้ก่อน โดยจะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาทนัที และจดัทําแบบรายงานการรับของขวญั สง่ให้ฝ่ายบริหารสํานกังาน 

ทัง้นี ้กลุม่ ACG จะพิจารณานําสิง่ของ/ของขวญัท่ีได้รับไปบริจาคแก่สาธารณกศุลเพ่ือสว่นรวมตอ่ไปตามความเหมาะสม  

5. การให้และรับผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การสงัสรรค์รับรอง จะต้องยืนยนัได้ว่าการรับรองนัน้มิได้มีลกัษณะเป็น

การใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระทําบ่อยครัง้ จนทําให้เกิดข้อผกูมดักบัผู้ ท่ีจดัการสงัสรรค์รับรองนัน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

6. กลุ่ม ACG จะประชาสมัพนัธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่ม ACG ทราบถึงแนวทางใน

การปฏิบติัเก่ียวกบัของขวญั การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกลุม่ ACG ผ่านการประชมุประจําปีและผ่านระบบการ

ส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีกลุม่ ACG มีอยู ่

7. กลุม่ ACG จะประชาสมัพนัธ์หรือแจ้งให้ลกูค้า คู่ค้า หรือ ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่ ACG ทราบถึง

นโยบายและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัของขวญั การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกลุม่ ACG ผ่านเอกสารแนะนํา

บริษัทหรือแผน่พบัท่ีใช้ประชาสมัพนัธ์กิจการของกลุม่ ACG  

การพจิารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

1. หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี ้กลุ่ม ACG จะตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการ

สอบสวน ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ทัง้นีค้ณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

ทัง้หมดของกลุ่ม ACG ในกรณีท่ีการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใดมีกรรมการท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายนี ้

เป็นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระท่านนัน้เข้าเป็นคณะกรรมการสอบสวนในคราวดงักลา่ว ในกรณีท่ีพิสจูน์ได้ว่ากรรมการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษ โดยพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริง และ

สถานการณ์แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีและให้รายงานผลการสอบสวน รวมถึงการพิจารณาโทษให้

คณะกรรมการบริษัท (โดยยกเว้นกรรมการท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่) พิจารณาต่อไป ทัง้นีห้าก

การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ก็ให้รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดด้วย 

2. หากผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม ACG ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนีจ้ะมีโทษทางวินัยซึ่งวิธีการลงโทษจะ

ขึน้อยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ทัง้นีห้ากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระทําท่ีผิด

กฎหมายก็ให้รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดด้วย  

กลุ่ม ACG ไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการกระทํานัน้

จะทําให้กลุม่ ACG สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 
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3. กลุม่ ACG ใช้ระบบการส่ือสารภายในองค์กรทกุระบบเพ่ือประชาสมัพนัธ์บทลงโทษหากมีการไม่ปฏิบติัตามมาตรการ

ต่อต้านคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสร้างการรับรู้อย่างชดัเจนถึงนโยบายการไม่มีผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้

การดงักลา่วจะทําให้กลุม่ ACG เสียโอกาสทางธุรกิจ  

4. กลุม่ ACG มีการสร้างการรับรู้ให้เกิดกบัพนกังานทัว่ไป ถึงการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของพนกังาน

คนใดคนหนึง่หรือหลายคน เช่น การประกาศชมเชย หรือให้รางวลั เป็นต้น 

มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือการ

มีพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถงึการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร รวมทัง้ของพนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน การกระทํา

ดังกล่าวรวมถึง รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง และกลุ่ม ACG ต้องมีกลไก ในการ

คุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่ม ACG ได้

อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้  

เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

 การกระทําผิดกฎหมาย ทจุริต ระเบียบบริษัท หรือการทําผิดจรรยาบรรณของกรรมการ และพนกังาน 

 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง  

 เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ประโยชน์หรือช่ือเสียงของกลุม่ ACG   

การนํามาตรการไปปฏบัิตโิดยบริษัทและบุคคลที่เก่ียวข้อง 

1. กลุม่ ACG จะแจ้งและสนบัสนนุให้บริษัทแกนนํามาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 

2. ห้ามพนกังานจ้างตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกระทําการคอร์รัปชัน่ 

3. กลุ่ม ACG จะจดัให้มีการจดัซือ้สินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้จะดําเนินการประเมินเพ่ือ

คดัเลือกผู้ขาย ผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมาตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้กลุ่ม ACG จะแจ้งให้

ผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถงึผู้ รับเหมารับทราบนโยบายและมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฉบบันี ้ 

4. กลุ่ม ACG สงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการจัดซือ้และว่าจ้างหากพบว่าผู้ ขาย ผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมากระทําการ

คอร์รัปชัน่ หรือให้สนิบน  

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

1. กลุม่ ACG จะติดประกาศนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในสถานท่ีเดน่ชดัเพ่ือให้ทกุคนในองค์กรทราบ 

2. กลุ่ม ACG จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 

ระบบอินทราเน็ต หรือแผน่พบั เป็นต้น เพ่ือให้สาธารณชนทราบ 

กลุ่มบริษัทส่ือสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทผ่าน

หลากหลายช่องทาง เช่น หลกัสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท งานอบรม สัมมนา

ประจําปีเป็นต้น เพ่ือให้มีการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่ม ACG มีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทักษะ

เพียงพอตอ่การนํามาตรการปฏิบติัไปใช้ 


