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ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

รักษาสถานะสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน
การทุจร�ต 

SDG16 ส�งเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
 เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให�ทุกคน
 เข�าถึงความยุติธรรม และสร�างสถาบันท่ีมี 
 ประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และ  
 ครอบคลุม ในทุกระดับ
 16.5 ลดการทุจร�ตในตําแหน�งหน�าท่ี

และการรบัสินบนทกุรปูแบบ  

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บร�ษัทมุ�งมั่นไม�ให�เกิดการทุจร�ตคอร�รัปชันในทุกส�วนงาน รวมถึง
คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1

ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ 
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู
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ความเสี่ยงและโอกาส

กำรทจุริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นทีเ่ป็นปัญหำส�ำคญั และเป็นอปุสรรคต่อ
กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกจิและสังคมทัว่โลก โดยเฉพำะ 
ในกำรด�ำเนินธรุกจิ เพรำะหำกเกดิข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือม่ัน 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม ซึง่ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนทัง้ในด้ำนธรุกจิ และ 
ด้ำนควำมย่ังยืนเป็นไปอย่ำงยำกล�ำบำก และอำจไม่ประสบผลตำมทีต้ั่งเป้ำไว้ 
บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) เล็งเห็นถงึ
ควำมส�ำคญัของประเด็นน้ี จงึด�ำเนินธรุกจิโดยยึดม่ันในหลักธรรมำภิบำล 
รวมถงึประกำศใช้นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบติัทีดี่ 
ต่ำง ๆ โดยมุ่งสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม นอกจำกน้ี 
ยังใช้เป็นแนวทำงให้พนักงำนในบริษทัต้ังแต่ผู้บริหำรจนถงึพนักงำนทกุระดับ
น�ำหลักกำรไปใช้ในกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงถกูต้อง ด้วยควำมซือ่สัตย์ สุจริต 
เพ่ือให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมอย่ำงสมบรูณ์แบบ

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจภำยใต้นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
มำอย่ำงต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกกิจกรรมทำงธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่
คุณค่ำขององค์กร นอกจำกน้ี บริษัทยังมุ่งปรับปรุงกรอบนโยบำยให้มี 
ควำมสอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงของข้อก�ำหนดกฎหมำยอย่ำงต่อเน่ือง 
พร้อมกบัส่ือสำรนโยบำยและแนวปฏิบติัให้แก่พนักงำนทกุระดับในบริษทั
ตลอดจนคู่ค้ำธุรกิจได้รับทรำบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและด�ำเนินไปใน
ทศิทำงเดียวกนั ในปี 2563 บริษทัก�ำหนดให้มีหลักสูตรอบรมธรรมำภิบำล 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต้ังแต่ระดับบังคับบัญชำไปจนถึงระดับ
พนักงำน และเจ้ำหน้ำทีร้่ำน ทีมุ่่งให้ควำมส�ำคญัในกำรยึดหลักจริยธรรม
ทำงธรุกจิในกำรด�ำเนินธรุกจิของบริษทัมำอย่ำงต่อเน่ือง ภำยใต้นโยบำย
และเป้ำหมำยบริษัทที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบุคลำกรทุกระดับ 
ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง มีระบบ 
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือจัดกำร
กรณีกำรเกิดทุจริตทุกรูปแบบในบริษัท และเพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงโปร่งใสตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19  ท่ีส่งผลรนุแรงไปท่ัวโลก 
ผลักดันให้การเกิดคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ ๆ 
อาทิ การกักตนุหน้ากากอนามัย และสนิค้าท่ีมี
ความต้องการสงูอืน่ ๆ  ท่ีถอืเป็นการคอร์รปัชนั
ใกล้ตัวมากท่ีสุด ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนไม่
สามารถเข้าถงึได้ นอกจากน้ี การคอร์รัปชัน
ส่งผลกระทบต่อสงัคมอย่างรวดเรว็ และเกิด
ภาวะขาดแคลนทันที พร้อมกันน้ี จะเหน็ได้ว่า 
การคอร์รัปชันท่ีเกิดในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19  
ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนอย่าง 
เท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
แรงงานนอกระบบท่ีได้รบัผลกระทบมากกว่า
ประชาชนกลุ่มอื่น ดังน้ัน บริษัทเล็งเห็นถึง
ความเสี่ยงจากปัญหาการคอร์รัปชันท่ีอาจ
เกิดข้ึน จงึได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินการ ดงัน้ี 

• หน่วยงานบริหารผลิตภัณฑ์วางแผน
การกระจายสนิค้าท่ีมีความต้องการสงู
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ไปยัง 
ร้านเซเว่นอเีลฟเว่นท่ัวประเทศพร้อมท้ัง
ก�าหนดสิทธ์ิจ�ากัดการซ้ือต่อคนเพื่อ
ให้เกิดการกระจายอย่างทั่วถึง

• จ�ากัดสิทธ์ิในระบบการสั่งซ้ือเพื่อลด 
ความผิดพลาดในการสั่ ง ซ้ือของ 
พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

• หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบ
ร้านคุณภาพ (QSSI) – ท�าหน้าท่ี 
สุ่มตรวจสอบการบริการและข้อมูล
การขายในช่วงเวลาขายดี 

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกลอง
วงจรปดรานเซเวนอีเลฟเวน (CCTV)

ระบบแจงเตือนการทําธุรกรรม
ผานแบงกกิ�งเอเจนท

โครงการ  Anti-Corruption 
Awards 2020
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สรุปผลการดําเนินงานดานทุจร�ตคอรรัปชัน

การทุจร�ตที่ตรวจพบทั้งหมด

409 กรณี

ตรวจสอบว�าผิดจร�ง  

409 กรณี

ดําเนินการแก�ไข

409 กรณี

คิดเป�นร�อยละ 100

ร�อยละ

100
พนักงานได�รับการสื่อสาร
นโยบายด�านการต�อต�าน
การทุจร�ตคอร�รัปชันผ�านคู�มือ
จร�ยธรรมและข�อพ�งปฏิบัติ
ในการทํางาน

ร�อยละ

100
คู�ค�าได�รับการสื่อสาร
นโยบายด�านการต�อต�าน 
การทุจร�ตคอร�รัปชันผ�านคู�มือ
จร�ยธรรมและข�อพ�งปฏิบัติ
ในการทํางาน 

บร�ษัทกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพ�่อป�องกันการเกิดคอร�รัปชัน ดังนี้

แนวปฏิบัติในการให�และ/หร�อ
รับของขวัญ ของชําร�วย 

และการรับรอง

นโยบาย และแนวปฏิบัติ
สําหรับการต�อต�าน

การทุจร�ต  

แนวปฏิบัติในการบร�จาค
เพ�่อการกุศล

นโยบายการแจ�งเบาะแส
และการคุ�มครอง

ผู�แจ�งเบาะแส

นโยบายการป�องกัน
การฟอกเง�น

แนวปฏิบัติกรณี
กระทําการทุจร�ต

ผิดกฎหมาย

สามารถติดตามอานนโยบายและแนวปฏิบัติเพ�่อปองกันการเกิดคอรรัปชันเพ�่มเติมไดจากเว็บไซตของบร�ษัท 
https://www.cpall.co.th/sustain/economic-dimension/anti-corruption

การเกิดการทุจร�ตเฉลี่ยต�อร�านต�อป�

อัตราการเกิดทุจร�ต (รอยละ) รายงานการทุจร�ต (กรณี)

0.016
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0.022

0.033

0.032
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การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และการบริหารจัดการกรณีทุจริต
บริษทัเห็นถงึควำมส�ำคญัและคณุค่ำของพนักงำน โดยสนับสนุนให้พนักงำนแจ้งเบำะแสหรือพฤติกรรมทีผิ่ดจริยธรรม ทจุริต 
หรือข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (Whistle-blower) ไปยัง 
คณะกรรมกำรทีท่�ำงำนรับข้อร้องเรียน ผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำย อำท ิอเีมล จดหมำย โทรศพัท์ แพลตฟอร์มดิจทิลัต่ำง ๆ  ดังน้ี

ช�องทางรับเร�่องร�องเร�ยนและรายงานการกระทําผิด
กรณีละเมิดผิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจหร�อกรณีทุจร�ต

ช�องทาง
การแจ�งเบาะแส
หร�อข�อร�องเร�ยน

โครงการเคาะระฆัง
โทรศัพท� 0 2071 1717

ผูรับเร�่อง:
HR Operations

หมายเลขโทรศัพท
0 2071 2770, 0 2071 7744, 0 2071 8623

ผูรับเร�่อง:
Call Service

ไปรษณียจาหนาซองถึง
สํานักงานตรวจสอบ บร�ษัท ซีพ� ออลล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผูรับเร�่อง: 
สํานักงานตรวจสอบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส
AuditCommittee@cpall.co.th
CGcommittee@cpall.co.th
BOD@cpall.co.th

ผูรับเร�่อง:
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
3. คณะกรรมการบร�ษัท

สื่อออนไลนบร�ษัท
www.cpall.co.th/whistleblowing
หร�อ www.facebook.com/CPALL7 (Inbox)

ผูรับเร�่อง:
สํานักบร�หารการสื่อสาร
และภาพลักษณองคกร

โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส จะได้รับกำรคุ้มครองผ่ำนกระบวนกำรป้องกันคุ้มครองจำกบริษัท ครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทกุกลุ่ม พร้อมกบัได้รับกำรชดเชยควำมเสียหำยหำกได้รับผลกระทบ ผลด�ำเนินกำรในปี 2563 มีรำยงำนกำรทจุริต
จ�ำแนกตำมประเภท ดังนี้

ประเภทการทุจร�ต (กรณี) ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 0 0 0 1 

การทุจร�ตในรายงาน N/A N/A N/A 4 

การยักยอกทรัพย N/A N/A N/A 383 

 ป 2563 

 0 

 5 

 404 

  

  

61รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก



นอกจำกน้ี บริษัทมีกำรส่ือสำรและเตรียมพร้อมให้พนักงำนเม่ือพบเจอสถำนกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชันผ่ำนกำรพัฒนำและฝึกอบรม  
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักถึงหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงเคร่งครัด ในปี 2563 บริษัทด�ำเนินงำนผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้

โครงการฝึกอบรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทเพิ่มเติมเนื้อหำกำรก�ำกับดูแล และกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันเข้ำเป็นหลักสูตรมำตรฐำนในกำรฝึกอบรมผ่ำนระบบ E-Learning  
ให้กับเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนระดับปฏิบติักำรในองค์กร พร้อมทัง้ด�ำเนินกำรขยำยหลักสูตรกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2563  
มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

 ป 2563 

 0 

 5 

 404 

  

  

ร�อยละ 100 

ผูบร�หารระดับ
บังคับบัญชาผาน
การฝกอบรมหลักสูตร
มาตรการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชัน

ร�อยละ 100 

พนักงานใหมและ
สโตรพารทเนอร
ผานการอบรม
หลักสูตร 
On-boarding

ร�อยละ 100 

คูคาลําดับที่ 1 
ไดรับการสื่อสารนโยบาย
การตอตานการทุจร�ต
คอรรัปชันผานคูมือ
จร�ยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับคูคา

ร�อยละ 100 

เจาหนาที่และพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการผาน
การฝกอบรมหลักสูตร
มาตรการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชัน

ภำยหลังจำกที่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบจำกคณะกรรมกำรที่รับเร่ืองร้องเรียนของบริษัทจะเข้ำตรวจสอบหำข้อเท็จจริงเร่ือง 
ทีร้่องเรียน หำกพบมีกำรกระท�ำควำมผิด จะมีกำรพิจำรณำและลงโทษผู้กระท�ำผิดตำมควำมเหมำะสม พร้อมกบัมีกำรก�ำหนดมำตรกำร
กำรแก้ไข อำทิ 

กํากับดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด

ทีมตรวจนับทรัพยสินรานทําหนาที่ตรวจสอบและตรวจนับเง�นสดทันทีเมื่อถึงราน

ทีมตรวจสอบคุณภาพสินคาทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพสินคา บร�การ และปฏิบัติงานตามขอกําหนดตาง ๆ

ทีมปองกันการสูญหายทําหนาที่ติดตามขอมูลสินคาที่หายไปจากการตรวจนับ

สื่อสารและสรางความตระหนักใหกับพนักงานในรานอยางตอเนื่อง

62 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ CCTV
เป็นโครงกำรที่พัฒนำข้ึนเพ่ือลดเวลำกำรท�ำงำนของพนักงำนร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น และลดควำมเส่ียงในกำรทุจริต รวมถึง 
ลดควำมยุ่งยำกในกระบวนกำรตรวจสอบเงินขำดหรือเกิน ตลอดจนกำรนับสินค้ำ โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินกำรเพิ่ม
กำรติดต้ังกล้อง CCTV ควำมละเอยีดสูง เป็นระบบดิจทิลั จ�ำนวน 9,271 สำขำ และจดัต้ังคณะท�ำงำนคอยติดตำมกำรปฏิบติังำน 
ผ่ำนกล้อง CCTV ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบกำรท�ำงำนทีผิ่ดปกติ ซึง่สำมำรถช่วยป้องปรำมกำรทจุริต และช่วยในกำร
สอบสวนถงึผู้กระท�ำผิดตัวจริง ไม่ผิดตัว และยังช่วยติดตำมเงนิและทรัพย์สินทีถ่กูทจุริตกลับคนืได้ ร้อยละ 99 ของมูลค่ำกำรทจุริต

โครงการระบบแจ้งเตือนการท�าธุรกรรม
ผ่านแบงก์กิ้งเอเจนท์
ระบบปิดงำน Fraud Counter Service เป็นระบบทีใ่ช้ในกำรบนัทกึข้อมูลรำยกำรทีผิ่ดปกติ และรำยกำรต้องสงสัยทีเ่ป็นรำยกำร
รับช�ำระผ่ำนช่องทำงเคำน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรเป็นช่องทำงกำรฟอกเงนิและเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ 
ให้ผู้บริหำรร้ำนเซเว่นอเีลฟเว่นในกำรก�ำกบัดูแลในกำรป้องกนัทจุริต ซึง่ระบบ Fraud Counter Service สำมำรถช่วยให้หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบและติดตำมกำรทจุริตหรือกำรท�ำรำยกำรธรุกรรมแบงก์กิง้เอเจนท์ทีผิ่ดปกติได้ทนัเวลำ และทรำบผู้กระท�ำผิดชัดเจน  
โดยเปิดใช้ระบบทั่วประเทศเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2563

การท�างานร่วมกับเครือข่ายของภาครัฐ “รวมพลัง อาสาสู้โกง”
เพ่ือเป็นกำรประกำศจุดยืนและควำมมุ่งม่ันของบริษัทในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมโปร่งใส และกำรต่อต้ำนทุจริต 
ในทุกรูปแบบ ในปี 2563 บริษทัได้มีกำรสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชัน 2563 ภำยใต้แนวคดิ “จบัโกง 
โคตรง่ำยแค่ปลำยนิว้ - Power of Data” ในรูปแบบงำนใหม่ ที่เรียกว่ำ Virtual Collaboration ซึ่งเป็นครั้งแรกขององค์กร ที่
ย้ำยกำรแสดงพลังจำกโลกออฟไลน์ มำสู่โลกออนไลน์ ซึง่ในงำนมีกำรเปิดตัวเคร่ืองมือใหม่ “จบัโกงงบโควิด ด้วย ACT Ai” ชูแนวคดิ  
“จบัโกงโคตรง่ำยแค่ปลำยน้ิว - Power of Data” เน้นป้องกนัคอร์รัปชันด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีสร้ำงกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของพลังสังคมในพ้ืนที่ปลอดภัย สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
งำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันแห่งชำติ จดัข้ึนโดยองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภำคีเครือข่ำย ซึ่งมีตัวแทนจำก
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ภำคประชำสังคม นิสิต นักศึกษำ และสื่อมวลชน เข้ำร่วมรับชมกว่ำ 65,000 รำย

โครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติส�าหรบัผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 
บริษทัได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชันในกำรด�ำเนินธรุกจิตลอดห่วงโซ่คณุค่ำ ขยำยขอบเขตกำรด�ำเนิน
กำรต่อต้ำนคอร์รัปชันไปยังคู่ค้ำ โดยได้มีกำรจัดสัมมนำให้ควำมรู้คู่ค้ำ ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตส�ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

โครงการ Anti-Corruption Awards 2020
เพื่อให้สังคมเกิดกำรเปลี่ยนแปลง และกระตุ้นจิตส�ำนึกคนไทยตระหนัก
ถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้ำง รวมถึงสร้ำงขวัญก�ำลังใจ
ให้บคุคล องค์กร และส่ือมวลชน ทีเ่ป็นตัวอย่ำงทีดี่ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 
บริษทัร่วมกบัสมำคมผู้ส่ือข่ำวต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บริษทักำรทำง
พิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) จัดงำนมอบ
รำงวัล “Anti-Corruption Awards 2020” ส่งเสริมกำรต่อต้ำน 
คอร์รัปชัน ประจ�ำปี 2563 เพื่อให้ก�ำลังใจ ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร 
และส่ือมวลชน ทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบัปัญหำกำรทจุริตคอร์รัปชัน เป็นแบบ
อย่ำงที่ดีให้กับสังคมและประเทศชำติ

63รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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