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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป 2563

เปาหมายป 2563
บร�ษัทมุงมั่นไมใหเกิดการทุจร�ตคอรรัปชันในทุกสวนงาน รวมถึง
คูคาที่สําคัญลําดับที่ 1

รักษาสถานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจร�ต

ผลการดําเนินงานเทียบเปาหมาย
อัตราการเกิดทุจร�ตตอรานสาขา (รอยละ)

2559
2560
2561
2562
2563

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG16 สงเสร�มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคน
เขาถึงความยุตธิ รรม และสรางสถาบันทีม่ ี
ประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และ
ครอบคลุม ในทุกระดับ
16.5 ลดการทุจร�ตในตําแหนงหนาที่
และการรับสินบนทุกรูปแบบ

0.016
0.026
0.022
0.033
0.032

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางการด�ำเนินงาน

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกลอง
วงจรปดรานเซเวนอีเลฟเวน (CCTV)
ระบบแจงเตือนการทําธุรกรรม
ผานแบงกกิ�งเอเจนท
โครงการ Anti-Corruption
Awards 2020

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

HOME
ภาคผนวก

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีส่ ง่ ผลรุนแรงไปทัว่ โลก
ผลักดันให้การเกิดคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ ๆ
อาทิ การกักตุนหน้ากากอนามัย และสินค้าทีม่ ี
ความต้องการสูงอืน่ ๆ ทีถ่ อื เป็นการคอร์รปั ชัน
ใกล้ ตั ว มากที่ สุ ด ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ การคอร์รัปชัน
ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรวดเร็ว และเกิด
ภาวะขาดแคลนทันที พร้อมกันนี้ จะเห็นได้วา่
การคอร์ รั ป ชั น ที่ เ กิ ด ในช่ ว งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนอย่าง
เท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
แรงงานนอกระบบที่ได้รบั ผลกระทบมากกว่า
ประชาชนกลุ่มอื่น ดังนั้น บริษัทเล็งเห็นถึง
ความเสี่ยงจากปัญหาการคอร์รัปชันที่อาจ
เกิดขึน้ จึงได้กำ� หนดแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้
• หน่วยงานบริหารผลิตภัณฑ์วางแผน
การกระจายสินค้าทีม่ คี วามต้องการสูง
ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยัง
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทัว่ ประเทศพร้อมทั้ง
ก�ำหนดสิทธิ์จ�ำกัดการซื้อต่อคนเพื่อ
ให้เกิดการกระจายอย่างทั่วถึง
• จ�ำกัดสิทธิ์ ในระบบการสั่งซื้อเพื่อลด
ความผิ ด พลาดในการสั่ ง ซื้ อ ของ
พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
• หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบ
ร้ า นคุ ณ ภาพ (QSSI) – ท� ำ หน้ า ที่
สุ ่ ม ตรวจสอบการบริ ก ารและข้ อ มู ล
การขายในช่วงเวลาขายดี

HEALTH

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
มาอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่
คุณค่าขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งปรับปรุงกรอบนโยบายให้มี
ความสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของข้อก�ำหนดกฎหมายอย่างต่อเนือ่ ง
พร้อมกับสือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ ห้แก่พนักงานทุกระดับในบริษทั
ตลอดจนคู่ค้าธุรกิจได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและด�ำเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในปี 2563 บริษทั ก�ำหนดให้มหี ลักสูตรอบรมธรรมาภิบาล
และการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ตั้ ง แต่ ร ะดั บ บั ง คั บ บั ญ ชาไปจนถึ ง ระดั บ
พนักงาน และเจ้าหน้าทีร่ า้ น ทีม่ งุ่ ให้ความส�ำคัญในการยึดหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั มาอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้นโยบาย
และเป้าหมายบริษัทที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของบุคลากรทุกระดับ
ตลอดจนสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อจัดการ
กรณีการเกิดทุจริตทุกรูปแบบในบริษัท และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใสตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความคืบหนาป 2563

HEART

การทุจริตคอร์รปั ชันเป็นประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญ และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทัว่ โลก โดยเฉพาะ
ในการด�ำเนินธุรกิจ เพราะหากเกิดขึน้ แล้วจะส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ซึง่ ท�ำให้การด�ำเนินงานทัง้ ในด้านธุรกิจ และ
ด้านความยัง่ ยืนเป็นไปอย่างยากล�ำบาก และอาจไม่ประสบผลตามทีต่ งั้ เป้าไว้
บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของประเด็นนี้ จึงด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
รวมถึงประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ต่าง ๆ โดยมุง่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ นอกจากนี้
ยังใช้เป็นแนวทางให้พนักงานในบริษทั ตัง้ แต่ผบู้ ริหารจนถึงพนักงานทุกระดับ
น�ำหลักการไปใช้ในการด�ำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต
เพือ่ ให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมอย่างสมบูรณ์แบบ

บทนํ า

ความเสี่ยงและโอกาส
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

สรุปผลการดําเนินงานดานทุจร�ตคอรรัปชัน

รอยละ

100

พนักงานไดรับการสื่อสาร
นโยบายดานการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชันผานคูมือ
จร�ยธรรมและขอพ�งปฏิบัติ
ในการทํางาน

การทุจร�ตที่ตรวจพบทั้งหมด
กรณี

รอยละ

100

คูคาไดรับการสื่อสาร
นโยบายดานการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชันผานคูมือ
จร�ยธรรมและขอพ�งปฏิบัติ
ในการทํางาน

ตรวจสอบวาผิดจร�ง
กรณี

409

ดําเนินการแก ไข
กรณี

409

409

คิดเปนรอยละ

100

บร�ษัทกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพ�่อปองกันการเกิดคอรรัปชัน ดังนี้

นโยบาย และแนวปฏิบัติ
สําหรับการตอตาน
การทุจร�ต

แนวปฏิบัติในการใหและ/หร�อ
รับของขวัญ ของชํารวย
และการรับรอง

แนวปฏิบัติในการบร�จาค
เพ�่อการกุศล

นโยบายการแจงเบาะแส
และการคุมครอง
ผูแจงเบาะแส

นโยบายการปองกัน
การฟอกเง�น

แนวปฏิบัติกรณี
กระทําการทุจร�ต
ผิดกฎหมาย

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

การเกิดการทุจร�ตเฉลี่ยตอรานตอป
อัตราการเกิดทุจร�ต (รอยละ)

2559
2560
2561
2562
2563

รายงานการทุจร�ต (กรณี)

0.016
0.026
0.022
0.033
0.032

2559
2560
2561
2562
2563

156
268
247
388
409

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และการบริหารจัดการกรณีทุจริต
บริษทั เห็นถึงความส�ำคัญและคุณค่าของพนักงาน โดยสนับสนุนให้พนักงานแจ้งเบาะแสหรือพฤติกรรมทีผ่ ดิ จริยธรรม ทุจริต
หรือข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (Whistle-blower) ไปยัง
คณะกรรมการทีท่ ำ� งานรับข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย อาทิ อีเมล จดหมาย โทรศัพท์ แพลตฟอร์มดิจทิ ลั ต่าง ๆ ดังนี้
ชองทางรับเร�่องรองเร�ยนและรายงานการกระทําผิด
กรณีละเมิดผิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจหร�อกรณีทุจร�ต
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

HEART

ชองทาง
การแจงเบาะแส
หร�อขอรองเร�ยน

โครงการเคาะระฆัง
โทรศัพท 0 2071 1717

HEALTH

โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการคุ้มครองผ่านกระบวนการป้องกันคุ้มครองจากบริษัท ครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ พร้อมกับได้รบั การชดเชยความเสียหายหากได้รบั ผลกระทบ ผลด�ำเนินการในปี 2563 มีรายงานการทุจริต
จ�ำแนกตามประเภท ดังนี้
ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ความขัดแยงทางผลประโยชน

0

0

0

การทุจร�ตในรายงาน

N/A

N/A

N/A

การยักยอกทรัพย

N/A

N/A

N/A

1
4
383

0
5
404

HOME

ประเภทการทุจร�ต (กรณี)

ภาคผนวก

62

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบจากคณะกรรมการที่รับเรื่องร้องเรียนของบริษัทจะเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่อง
ทีร่ อ้ งเรียน หากพบมีการกระท�ำความผิด จะมีการพิจารณาและลงโทษผูก้ ระท�ำผิดตามความเหมาะสม พร้อมกับมีการก�ำหนดมาตรการ
การแก้ไข อาทิ
กํากับดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ทีมตรวจนับทรัพยสินรานทําหนาที่ตรวจสอบและตรวจนับเง�นสดทันทีเมื่อถึงราน

ทีมตรวจสอบคุณภาพสินคาทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพสินคา บร�การ และปฏิบัติงานตามขอกําหนดตาง ๆ

ทีมปองกันการสูญหายทําหนาที่ติดตามขอมูลสินคาที่หายไปจากการตรวจนับ

สื่อสารและสรางความตระหนักใหกับพนักงานในรานอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารและเตรียมพร้อมให้พนักงานเมื่อพบเจอสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันผ่านการพัฒนาและฝึกอบรม
เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ในปี 2563 บริษัทด�ำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
โครงการฝึกอบรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทเพิ่มเติมเนื้อหาการก�ำกับดูแล และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเข้าเป็นหลักสูตรมาตรฐานในการฝึกอบรมผ่านระบบ E-Learning
ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในองค์กร พร้อมทัง้ ด�ำเนินการขยายหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2563
มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
รอยละ

100

ผูบร�หารระดับ
บังคับบัญชาผาน
การฝกอบรมหลักสูตร
มาตรการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชัน

รอยละ

100

พนักงานใหมและ
สโตรพารทเนอร
ผานการอบรม
หลักสูตร
On-boarding

รอยละ

100

คูคาลําดับที่ 1
ไดรับการสื่อสารนโยบาย
การตอตานการทุจร�ต
คอรรัปชันผานคูมือ
จร�ยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับคูคา

รอยละ

100

เจาหนาที่และพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการผาน
การฝกอบรมหลักสูตร
มาตรการตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชัน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

63

ภาคผนวก

โครงการ Anti-Corruption Awards 2020
เพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง และกระตุ้นจิตส�ำนึกคนไทยตระหนัก
ถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง รวมถึงสร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้บคุ คล องค์กร และสือ่ มวลชน ทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการต่อต้านการทุจริต
บริษทั ร่วมกับสมาคมผูส้ อื่ ข่าวต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) บริษทั การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จัดงานมอบ
รางวั ล “Anti-Corruption Awards 2020” ส่ ง เสริ ม การต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชัน ประจ�ำปี 2563 เพื่อให้ก�ำลังใจ ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร
และสือ่ มวลชน ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติ

HOME

โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตส�ำหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในการด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ขยายขอบเขตการด�ำเนิน
การต่อต้านคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า โดยได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้คู่ค้า ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตส�ำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

HEALTH

การท�ำงานร่วมกับเครือข่ายของภาครัฐ “รวมพลัง อาสาสู้โกง”
เพื่อเป็นการประกาศจุดยืนและความมุ่งมั่นของบริษัทในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความโปร่งใส และการต่อต้านทุจริต
ในทุกรูปแบบ ในปี 2563 บริษทั ได้มกี ารสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกง
โคตรง่ายแค่ปลายนิว้ - Power of Data” ในรูปแบบงานใหม่ ที่เรียกว่า Virtual Collaboration ซึ่งเป็นครั้งแรกขององค์กร ที่
ย้ายการแสดงพลังจากโลกออฟไลน์ มาสู่โลกออนไลน์ ซึง่ ในงานมีการเปิดตัวเครือ่ งมือใหม่ “จับโกงงบโควิด ด้วย ACT Ai” ชูแนวคิด
“จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิว้ - Power of Data” เน้นป้องกันคอร์รปั ชันด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีสร้างการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน
สร้างการมีส่วนร่วมของพลังสังคมในพื้นที่ปลอดภัย สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
งานวันต่อต้านคอร์รปั ชันแห่งชาติ จัดขึน้ โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งมีตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับชมกว่า 65,000 ราย

HEART

โครงการระบบแจ้งเตือนการท�ำธุรกรรม
ผ่านแบงก์กิ้งเอเจนท์
ระบบปิดงาน Fraud Counter Service เป็นระบบทีใ่ ช้ในการบันทึกข้อมูลรายการทีผ่ ดิ ปกติ และรายการต้องสงสัยทีเ่ ป็นรายการ
รับช�ำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วสิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเป็นช่องทางการฟอกเงินและเพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ให้ผบู้ ริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในการก�ำกับดูแลในการป้องกันทุจริต ซึง่ ระบบ Fraud Counter Service สามารถช่วยให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบและติดตามการทุจริตหรือการท�ำรายการธุรกรรมแบงก์กงิ้ เอเจนท์ทผี่ ดิ ปกติได้ทนั เวลา และทราบผูก้ ระท�ำผิดชัดเจน
โดยเปิดใช้ระบบทั่วประเทศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

บทนํ า

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ CCTV
เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดเวลาการท�ำงานของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และลดความเสี่ยงในการทุจริต รวมถึง
ลดความยุ่งยากในกระบวนการตรวจสอบเงินขาดหรือเกิน ตลอดจนการนับสินค้า โดยในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินการเพิ่ม
การติดตัง้ กล้อง CCTV ความละเอียดสูง เป็นระบบดิจทิ ลั จ�ำนวน 9,271 สาขา และจัดตัง้ คณะท�ำงานคอยติดตามการปฏิบตั งิ าน
ผ่านกล้อง CCTV ในรูปแบบออนไลน์ เพือ่ ตรวจสอบการท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ สามารถช่วยป้องปรามการทุจริต และช่วยในการ
สอบสวนถึงผูก้ ระท�ำผิดตัวจริง ไม่ผดิ ตัว และยังช่วยติดตามเงินและทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ทุจริตกลับคืนได้ ร้อยละ 99 ของมูลค่าการทุจริต

