
บริษััท์มุ่ีงมัี�นไม่ีให้เกิิดิ์กิารทุ์จีริตคัอร์รัปชันในทุ์กิสุ่วนงานรวมีถึง 
คู่ัค้ัาที์�สุำาคััญลำาดัิ์บที์� 1 (Critical Tier 1 Suppliers) 

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

ยื่นหยั่ดคว�มสัตย์่ซืี�อ
ถือ “ทุจัริู้ตคอร์ู้รัู้ปชัน” เป็นศัตรู้้

SDG16 สุ่งเสุริมีสัุงคัมีสุงบสุุข็  
  ยุติธิรรมี ไม่ีแบ่งแยกิ
 16.5 ลุ่ดการทุจริต่  
  แลุ่ะติ่ดสินบนทุกร่ปแบบ

รู้�อย่ละ 

100

รู้�อย่ละ 

100

จัำ�นวน

99,334 รู้�ย่

ข้องสม�ชิกในคณ์ะกรู้รู้มก�รู้
และอนุกรู้รู้มก�รู้ธรู้รู้ม�ภิบ�ล 
ที�ได�รัู้บก�รู้สื�อส�รู้เรืู้�องนโย่บ�ย่ 
และกรู้ะบวนก�รู้ด��น
ก�รู้ต่อต��นคอร์ู้รัู้ปชัน

ข้องพีนักง�นที�ได�รัู้บก�รู้สื�อส�รู้ 
เรืู้�องนโย่บ�ย่และกรู้ะบวนก�รู้ 
ด��นก�รู้ต่อต��นคอร์ู้รัู้ปชัน
แบ่งต�มปรู้ะเภทข้องพีนักง�น

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

จัำ�นวน 

31 รู้�ย่

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

443 กรณี 

ตรวจพบว่าทุจริต

388 กรณี 

ดําเนินการแก้ไข

388 กรณี คิดเป็นร้อยละ 100
จํานวนข้อร้องเรียนท้ังหมด

คู่ค้าลําดับท่ี 1 (Tier 1 Supplier) 
ได้รับการส่ือสารนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือจริยธรรม
และแนวทางปฏิบัติสําหรับคู่ค้า 

ร้อยละ
100

ของพนักงานได้รับการส่ือสาร
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ผ่านคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติ
ในการทํางาน 

ร้อยละ
100

อัตราเกิดทุจริตต่อร้านสาขา (ร้อยละ)

2559

2560

2561

2562

0.016

0.026

0.022

0.033

ปี 2562
ผู้บริหารระดับ
บังคับบัญชาของบริษัท
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

100ร้อยละ 

ปี 2562
พนักงานใหม่
และสโตร์พาร์ทเนอร์
ผ่านการอบรม
หลักสูตร
On-boarding

100ร้อยละ 

ปี 2562
เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการ 
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

100ร้อยละ 

ปี 2562
คู่ค้าลําดับท่ี 1 
(Tier 1 Supplier) ได้รับ
การส่ือสารนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือ
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
สําหรับคู่ค้า (Supplier Code
of Conduct & Guideline)

100ร้อยละ 
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aคัวามีท้์าท์าย

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) ป็ร้ะกาศใชุ้นโยบายการ้ต่อต้าน 
การ้ทัุ้จำร้ิต คอร้์ร้ัป็ชุัน ร้วมี่ถึึงแนวป็ฏิิบัติต่าง ๆ  ทั้่�เก่�ยวข้องของกลุ่มี่บร้ิษัทั้ย่อย โดัยมีุ่่งเน้น 
การ้ป็ลูกฝังแนวป็ฏิิบัติท่ั้�ด่ั สิร้้างความี่ตร้ะหนักถึึงการ้ต่อต้านทุั้จำริ้ตคอร์้รั้ป็ชัุนทุั้กรู้ป็แบบ 
พร้้อมี่ทั้ั�งสิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่องค์กร้ภายใตร้้ะบบการ้กำากับดัูแลกิจำการ้ทั้่�ดั่และการ้ป็ฏิิบัติตามี่ 
จำร้ิยธิร้ร้มี่ในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ เพ่�อสิร้้างความี่เชุ่�อมี่ั�นและตอบสินองความี่คาดัหวังของ 
ผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยทัุ้กกลุ่มี่ นอกจำากน่� ยังมี่่ความี่ทั้้าทั้ายจำากการ้ดัำาเนินงานการ้ต่อต้าน 
การ้ทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ัป็ชุัน ให้สิามี่าร้ถึคร้อบคลุมี่ความี่หลากหลายของธิุร้กิจำย่อยและสิ่�อสิาร้ 
ไป็ถึึงจำำานวนพนักงาน กว่า 99,334 คน หร้่อร้้อยละ 100 ของพนักงานทั้ั�งหมี่ดั ซื้ึ�งใน 
จำำานวนน่� ร้วมี่ถึึงบุคลากร้ในหน่วยงานกำากับดูัแล เพ่�อให้ทุั้กธุิร้กิจำย่อยและพนักงานสิามี่าร้ถึ 
นำานโยบายและหลักการ้ต่อต้านทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ัป็ชุันไป็ใชุ้ไดั้อย่างสิมี่บูร้ณ์แบบ

คว�มคืบหน��ปี 2562

ก�รู้ทำ�ง�นรู่้วมกับเครืู้อข่้�ย่
ข้องภ�ครัู้ฐ “รู้วมพีลัง อ�ส�ส้�โกง”

โครู้งก�รู้ว�งรู้ะบบควบคุม
ภ�ย่ในเพืี�อป้องกันคว�มเสี�ย่ง

โครู้งก�รู้ปรัู้บปรุู้งปรู้ะสิทธิภ�พี CCTV 
ลดคว�มเสี�ย่งในก�รู้เกิดก�รู้ทุจัริู้ต

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นทุจัริู้ตคอร์ู้รัู้ปชัน

กิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้ดัำาเนินกิจำกร้ร้มี่ทั้างธิุร้กิจำภายในองค์กร้และห่วงโซื้่อุป็ทั้าน 
ภายใต้กร้อบนโยบายการ้ต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ัป็ชุันมี่าอย่าง 
ต่อเน่�อง พร้้อมี่ทั้ั�งป็ร้ับป็รุ้งให้สิอดัคล้องกับการ้เป็ล่�ยนแป็ลงตามี่ 
ข้อกำาหนดัทั้างกฎีหมี่ายและลักษณะเฉพาะของการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
ของอุตสิาหกร้ร้มี่ ร้วมี่ไป็ถึึงสิ่ �อสิาร้นโยบายและแนวป็ฏิิบัติทั้่ � 
เก่�ยวข้องให้คณะกร้ร้มี่การ้ พนักงานทัุ้กร้ะดัับในองค์กร้ ร้วมี่ถึึงคู่ค้า 
ไดั้ร้ับทั้ร้าบ เชุ่น แนวป็ฏิิบัติสิำาหร้ับการ้ต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิต แนวป็ฏิิบัติ 
เพ่�อการ้กุศล แนวป็ฏิิบัติในการ้ให้เงินสินับสินุน แนวป็ฏิิบัติการ้ร้ับ 
ของชุำาร้่วยและการ้ร้ับร้อง การ้มี่อบของขวัญ มี่าตร้การ้ป็้องกัน 
การ้ทุั้จำริ้ต เป็็นต้น พร้้อมี่ทัั้�งกำาหนดักร้ะบวนการ้ทั้ำางานและร้ะเบ่ยบ 

ป็ฏิิบัติต่าง ๆ ให้สิอดัคล้องกับนโยบายแนวป็ฏิิบัติขององค์กร้ พร้้อมี่กันน่�
บร้ิษัทั้ไดั้กำาหนดับทั้บาทั้หน้าทั้่ �ในการ้ดัำาเนินงานตามี่มี่าตร้การ้ 
ต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ ัป็ชุันและสิ่ �อสิาร้ผ่านการ้จำัดัอบร้มี่และ 
ทั้บทั้วนให้แก่คณะกร้ร้มี่การ้ และพนักงานทัุ้กร้ะดัับอย่างต่อเน่�อง 
เพ่�อสิร้้างความี่เข้าใจำแก่พนักงานและตร้ะหนักถึึงหน้าท่ั้�ในการ้ป็ฏิิบัติ 
ตามี่มี่าตร้การ้ต่อต้านการ้ทุั้จำริ้ตคอร์้รั้ป็ชัุนอย่างเคร่้งครั้ดั โดัยในปี็ 2562 
บร้ิษัทั้ไดั้มี่่การ้ขยายหลักสิูตร้การ้ฝึกอบร้มี่การ้ต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิต 
คอร์้รั้ป็ชัุนไป็ยังเจ้ำาหน้าท่ั้�และพนักงานในร้ะดัับป็ฏิิบัติการ้ พร้้อมี่ทัั้�ง 
เพิ�มี่เติมี่เน่�อหาการ้กำากับดัูแลและการ้ต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิตคอร้์ร้ัป็ชุัน 
ให้เป็็นหลักสูิตร้มี่าตร้ฐานผ่านร้ะบบ E-learning ขององค์กร้

443 กรณี 

ตรวจพบว่าทุจริต

388 กรณี 

ดําเนินการแก้ไข

388 กรณี คิดเป็นร้อยละ 100
จํานวนข้อร้องเรียนท้ังหมด

คู่ค้าลําดับท่ี 1 (Tier 1 Supplier) 
ได้รับการส่ือสารนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือจริยธรรม
และแนวทางปฏิบัติสําหรับคู่ค้า 

ร้อยละ
100

ของพนักงานได้รับการส่ือสาร
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ผ่านคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติ
ในการทํางาน 

ร้อยละ
100

อัตราเกิดทุจริตต่อร้านสาขา (ร้อยละ)

2559

2560

2561

2562

0.016

0.026

0.022

0.033

ปี 2562
ผู้บริหารระดับ
บังคับบัญชาของบริษัท
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

100ร้อยละ 

ปี 2562
พนักงานใหม่
และสโตร์พาร์ทเนอร์
ผ่านการอบรม
หลักสูตร
On-boarding

100ร้อยละ 

ปี 2562
เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการ 
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

100ร้อยละ 

ปี 2562
คู่ค้าลําดับท่ี 1 
(Tier 1 Supplier) ได้รับ
การส่ือสารนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือ
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
สําหรับคู่ค้า (Supplier Code
of Conduct & Guideline)

100ร้อยละ 
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กิารบริหารจัีดิ์กิารเร้�องร้องเรียนและกิรณีทุ์จีริต

บร้ิษัทั้สินับสินุนให้พนักงานในบร้ิษัทั้แจำ้งเบาะแสิหร้่อข้อมีู่ลการ้กร้ะทั้ำาทั้่�ไมี่่สิอดัคล้องกับนโยบายต่อต้านการ้คอร้์ร้ัป็ชุันและแนวป็ฏิิบัติ 
ท่ั้�เก่�ยวข้องผ่านชุ่องทั้างท่ั้�หลากหลาย เชุ่น อ่เมี่ล แพลตฟ่อร์้มี่ดิัจิำทัั้ล จำดัหมี่าย และโทั้ร้ศัพท์ั้ โดัยบริ้ษัทั้ให้ความี่สิำาคัญในการ้เก็บข้อมูี่ลของการ้แจ้ำง 
เบาะแสิเป็็นความี่ลับโดัยไมี่่เป็ิดัเผยตัวตนของผู้ร้ายงาน พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้ยังมี่่กร้ะบวนการ้ป็้องกันและคุ้มี่คร้องผู้แจำ้งเบาะแสิร้วมี่ถึึง 
การ้ชุดัเชุยความี่เสิ่ยหายทั้่�ผู้ร้้องเร้่ยนหร้่อผู้แจำ้งเบาะแสิอาจำไดั้ร้ับผลกร้ะทั้บโดัยในป็ี 2562 พบว่า

ซื้ึ�งข้อร้้องเร้่ยนดัังกล่าว ผ่านการ้ตร้วจำสิอบและแก้ไขข้อร้้องเร้่ยน  
โดัยบริ้ษัทั้ม่ี่การ้พิจำาร้ณา และดัำาเนินการ้ลงโทั้ษพนักงานผู้กร้ะทั้ำาผิดัตามี่ 
ความี่เหมี่าะสิมี่ ทัั้�งน่�บริ้ษัทั้ได้ัม่ี่การ้กำาหนดัมี่าตร้การ้ในการ้ป้็องกัน
การ้ทุั้จำริ้ตท่ั้�เหมี่าะสิมี่และพัฒนาอย่างต่อเน่�อง อาทั้ิ 1) กำากับดัูแลให้ 
พนักงานป็ฏิิบัติตามี่ขั�นตอนทั้่�กำาหนดั เชุ่น ผู้จำัดัการ้ร้้านทั้ำาหน้าทั้่� 
ควบคุมี่ดัูแลและตร้วจำนับเงินสิดัร้ายไดั้ในแต่ละผลัดั เอฟ่ซื้่ (FC) 
ทั้ำาหน้าทั้่�ควบคุมี่ดูัแลการ้ดัำาเนินงานของผู้จัำดัการ้ร้้าน โดัยการ้เข้าร้้าน 
ตร้วจำนับเงินสิดั 2) ท่ั้มี่ตร้วจำนับทั้รั้พย์สิินร้้านทั้ำาหน้าท่ั้�ตร้วจำสิอบและ 

ตร้วจำนับเงินสิดัทั้ันทั้่เมี่่�อถึึงร้้าน พร้้อมี่ทั้ั�งตร้วจำนับสิินค้าเทั้่ยบกับ 
ยอดัสิต็อกสิินค้า 3) ทั้่มี่ตร้วจำสิอบคุณภาพสิินค้า (QSSI) ทั้ำาหน้าทั้่� 
ตร้วจำสิอบคุณภาพสิินค้า การ้ให้บร้ิการ้ และการ้ป็ฏิิบัติงานตามี่ 
ข้อกำาหนดัต่าง ๆ 4) ทั้่มี่ป็้องกันการ้สิูญหาย (Loss Prevention)  
ทั้ำาหน้าท่ั้�ติดัตามี่ข้อมูี่ลสิินค้าท่ั้�หายไป็จำากการ้ตร้วนับ ซึื้�งม่ี่การ้ดัำาเนินการ้
โดัยไม่ี่แจ้ำงร้้านสิาขาล่วงหน้า 5) การ้ส่ิ�อสิาร้และสิร้้างความี่ตร้ะหนัก
ให้กับพนักงานในร้้านอย่างต่อเน่�อง

ร้อยละของอัตราเกิดทุจริตต่อร้านสาขา

2559

2560

2561

2562

0.016

0.026

0.022

0.033

2559

2560

2561
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ข้อร้องเรียน (กรณี)

รายงานการกล่าวโทษ
หรือร้องเรียนจํานวนท้ังส้ิน

443  กรณี

การทุจริต

388  กรณี

โดยสามาร แยกประเ ทการทุจริตได้ดังน้ี

การติดสินบน
(กรณี)

การทุจริต
ในรายงาน (กรณี)

การยักยอกทรัพย์
(กรณี)

2559 2560 2561 2562

*เร่ิมเก็บข้อมูลในปี 2562

0 0 0 1

- - - 4

- - - 383

การละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล (กรณี)

การละเมิด
สิทธิมนุษยชน
(กรณี)

2559 2560 2561 2562

- - - 0

0 0 0 0

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและรายงานการกระทําผิด
กรณีละเมิดผิดก ระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือกรณีทุจริต 

ผู้รับเร่ือง  
Call Ser ice

ผู้รับเร่ือง  
สํานักงานตรวจสอบ

ผู้รับเร่ือง
1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
2  คณะกรรมการบรรษัท ิบาล
 คณะกรรมการบริษัท 

ผู้รับเร่ือง
 Operation

ช่องทาง
การแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน

หมายเลขโทร ัพท์
02-071-2770, 02-071-7744, 02-071-8623

โครงการเคาะระ ัง
โทร ัพท์ 2- 1-1 1

ไปรษณีย์จ่าหน้า อง ึง
สํานักงานตรวจสอบ บริษัท ีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 11  ช้ัน 16 อาคารธาราสาทร อยสาทร 5 
นนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเม  เขตสาทร กรุงเทพ  1 12

จดหมายอิเลกทรอนิกส์
uditCo ittee cpall co t

CGco ittee cpall co t
O cpall co t

ส่ือออนไลน์บริษัท 
cpall co t i tleblo ing

หรือ faceboo co C  ( nbo )

ผู้รับเร่ือง  
สํานักบริหารการส่ือสาร
และ าพลักษณ์องค์กร

50  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



กิารท์ำางานร่วมีกัิบเคัร้อข่็ายข็องภาคัรัฐ
“รวมีพลัง อาสุาสูุ้โกิง”

ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) พร้้อมี่ใจำร่้วมี่แสิดังพลัง           
แห่งความี่ดั่อย่างเข้มี่แข็งในวันต่อต้านคอร้์ร้ัป็ชุันแห่งชุาติ เพ่�อเป็็น 
การ้ป็ร้ะกาศจำุดัย่นและความี่มีุ่่งมี่ั�นขององค์กร้ในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
ภายใต้ความี่โป็ร้่งใสิ และต่อต้านการ้ทัุ้จำร้ิตในทัุ้กรู้ป็แบบ โดัย 
งานวันต่อต้านคอร้์ร้ ัป็ชุันแห่งชุาติจำ ัดัขึ �นโดัยองค์กร้ต่อต้าน 
คอร้์ร้ัป็ชุัน (ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย) ร้่วมี่กับภาค่เคร้่อข่าย ภายใต้แนวคิดั 
“ร้วมี่พลัง อาสิาสู้ิโกง” ซึื้�งม่ี่ตัวแทั้นจำากหน่วยงานภาครั้ฐและเอกชุน 
ภาคป็ร้ะชุาสิังคมี่ นิสิิต นักศึกษา และสิ่�อมี่วลชุน เข้าร้่วมี่ร้วมี่พลัง 
กว่า 5,000 คน นอกจำากน่� ภายในงานยังมี่่การ้นำาเสินอข้อมีู่ลและ 
แนวทั้างใหมี่่ ๆ เชุ่น ความี่ก้าวหน้าของพลังคนไทั้ยแต่ละภาคสิ่วน 
เป้็าหมี่ายการ้ร้ณร้งค์ให้เกิดัการ้ป็ฏิิบัติร่้วมี่กัน เคร่้�องม่ี่อหร่้อกลไกใหม่ี่ ๆ 
ท่ั้�เป็็นป็ร้ะโยชุน์ และอุป็สิร้ร้คสิำาคัญในการ้แก้ปั็ญหาการ้คอร์้รั้ป็ชัุน

โคัรงกิารรับรองกิารต่อต้านคัอร์รัปชัน
ข็องภาคัเอกิชนไท์ย (CAC)

โคร้งการ้ร้ับร้องการ้ต่อต้านคอร้์ร้ัป็ชุันของภาคเอกชุนไทั้ย (CAC) 
เป็็นโคร้งการ้บร้ร้ยายเพ่�อสิร้้างความี่เข้าใจำถึึงป็ัญหาคอร้์ร้ัป็ชุันใน 
ภาคธิุร้กิจำของผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย (SME) พร้้อมี่ทั้ั�งแนวทั้าง 
การ้เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ภายใต้โคร้งการ้ เชุ่น การ้เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ 
ในการ้วางร้ะบบควบคุมี่ภายในเพ่�อป็้องกันความี่เสิ่�ยง โดัยมี่่เน่�อหา 
การ้บร้ร้ยายคร้อบคลุมี่เร้่�องป็ัญหาคอร้์ร้ัป็ชุัน ทั้่�มี่าของโคร้งการ้ 
CAC กร้ะบวนการ้ร้ับร้องตามี่แบบป็ร้ะเมี่ิน 17 ข้อ ของ SME และ 
การ้เตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่เพ่�อร่้วมี่โคร้งการ้ ซึื้�งไม่ี่ม่ี่ค่าใชุ้จ่ำายในการ้เข้าร่้วมี่

โคัรงกิารวางระบบคัวบคุัมีภายใน
เพ้�อป�องกัินคัวามีเสีุ�ยง

จำากการ้จำัดัการ้ความี่เสิ่�ยงทั้่�กล่าวถึึงไว้ในบทั้การ้กำากับดัูแล หนึ�งใน 
หัวข้อความี่เสิ่�ยงทั้่�ไดั้ร้ับการ้ป็ร้ะเมี่ิน ค่อการ้ทัุ้จำร้ิตในองค์กร้ ซื้ึ�ง 
บริ้ษัทั้ม่ี่กร้ะบวนการ้จัำดัการ้ป็ร้ะเด็ันต่าง ๆ ท่ั้�ถูึกบ่งชุ่�ว่าม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิง 
ตามี่ขั�นตอนการ้ทั้ำางานหลักทั้่�แสิดังไว้ในบทั้การ้กำากับดัูแล

โคัรงกิารปรับปรุงประสิุท์ธิิภาพ CCTV

โคร้งการ้ป็ร้ับป็รุ้งป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ CCTV ถึูกพัฒนาขึ�นเพ่�อลดัเวลา 
การ้ทั้ำางานของพนักงานร้้านสิาขาและลดัความี่เสิ่ �ยงในการ้เกิดั 
การ้ทัุ้จำร้ิต เน่�องจำากกล้อง CCTV ดัังกล่าวสิามี่าร้ถึเก็บภาพทั้่�มี่่ 
คุณภาพขึ�น และมีุ่มี่กล้องคร้อบคลุมี่ทั้ั�งร้้าน ทั้ำาให้สิามี่าร้ถึลดั 
ความี่ถึ่�ในกร้ะบวนการ้ตร้วจำสิอบเงินขาดัเกิน และการ้นับสิินค้าไดั ้

ร้อยละของอัตราเกิดทุจริตต่อร้านสาขา
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ข้อร้องเรียน (กรณี)

รายงานการกล่าวโทษ
หรือร้องเรียนจํานวนท้ังส้ิน

443  กรณี

การทุจริต

388  กรณี

โดยสามาร แยกประเ ทการทุจริตได้ดังน้ี

การติดสินบน
(กรณี)

การทุจริต
ในรายงาน (กรณี)

การยักยอกทรัพย์
(กรณี)

2559 2560 2561 2562

*เร่ิมเก็บข้อมูลในปี 2562

0 0 0 1

- - - 4

- - - 383

การละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล (กรณี)

การละเมิด
สิทธิมนุษยชน
(กรณี)

2559 2560 2561 2562

- - - 0

0 0 0 0

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและรายงานการกระทําผิด
กรณีละเมิดผิดก ระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือกรณีทุจริต 

ผู้รับเร่ือง  
Call Ser ice

ผู้รับเร่ือง  
สํานักงานตรวจสอบ

ผู้รับเร่ือง
1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
2  คณะกรรมการบรรษัท ิบาล
 คณะกรรมการบริษัท 

ผู้รับเร่ือง
 Operation

ช่องทาง
การแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน

หมายเลขโทร ัพท์
02-071-2770, 02-071-7744, 02-071-8623

โครงการเคาะระ ัง
โทร ัพท์ 2- 1-1 1

ไปรษณีย์จ่าหน้า อง ึง
สํานักงานตรวจสอบ บริษัท ีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 11  ช้ัน 16 อาคารธาราสาทร อยสาทร 5 
นนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเม  เขตสาทร กรุงเทพ  1 12

จดหมายอิเลกทรอนิกส์
uditCo ittee cpall co t

CGco ittee cpall co t
O cpall co t

ส่ือออนไลน์บริษัท 
cpall co t i tleblo ing

หรือ faceboo co C  ( nbo )

ผู้รับเร่ือง  
สํานักบริหารการส่ือสาร
และ าพลักษณ์องค์กร

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  51


