
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท.

ขอมูลอางอิง: รายงานความยั่งยืน ประจําป2561



การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 จัดขึ้นเม่ือวันที่ 

11 เมษายน 2562 ณ หองบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร 

ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว



กิจกรรมสําหรับผูถือหุนสามัญ ป 2561

ปตท. ไดจัดใหผูถือหุนรายยอยเขาเยี่ยมชมกิจการ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยไดมีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงานรับทราบขอมูล พบปะกับ

คณะผูบริหาร ปตท. และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองของ ปตท. อยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 เปนตนมา

สําหรับป 2561 ปตท. ไดมีกําหนดแผนงานจัดกิจกรรมในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 โดยกิจกรรมดังกลาวจะจัดใหผูถือหุนรายยอยเขาเยี่ยมชม

กิจการ ณ โรงเรียนกําเนิดวิทย (Kamnoetvidya Science Academy: KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and 

Technology: VISTEC) และศูนยเรียนรูปาวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง รับฟงขอมูลการดําเนินงานของสถาบันฯ และโรงเรียนฯ จํานวน 300 คน 

โดยแบงเปน 2 รุน รุนละ 150 คน ซ่ึง ปตท. จะนําขอเสนอแนะที่ไดจากผูถือหุนไปปรับปรุงการทํางานในปถัดไป

กิจกรรมสําหรับผูถือหุนกู ป 2561

ปตท. ไดจัดกิจกรรมสําหรับผูถือหุนกู ปตท. อยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2553 เพื่อเปนชองทางในการสรางและรักษาความสัมพันธอันดีระหวาง ปตท. 

กับผูถือหุนกูฯ รวมถึงเปนการตอบแทนความเชื่อม่ันที่ไดลงทุนระยะยาวในหุนกูของ ปตท. ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดข้ึนในป 2561 ยังคงมีความหลากหลายเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูถือหุนกูฯ ที่มีจํานวนกวา 22,500 ราย อาทิ นิตยสารรายไตรมาส Happiness ที่ใชเปนชองทางในการสื่อความขอมูลองคกร 

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุม ปตท. จํานวน 3 ครั้ง และกิจกรรมสานสัมพันธ เชน สัมมนาและเวิรกชอปประเภทตาง ๆ



ปตท. ใหความสําคัญกับการสรางความผูกพันและความพึงพอใจของ

พนักงาน เพ่ือใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความรูสึกมีสวนรวมกับองคกร

มากขึ้น ชวยใหองคกรรักษาบุคลากรที่มีคุณคาใหอยูกับองคกรยาวนานขึ้น

จากการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอ

องคกรพบวา รอยละ 93 ของพนักงานไดเขารวมการสํารวจ และมี

ความผูกพันตอ ปตท. รอยละ 71 โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จากป 2560 ซึ่ง

เปนการเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเปนปที่ 2 ประกอบกับในป 2561 มีการ

กําหนดแนวทางการสรางความผูกพันในภาพรวมของ ปตท. รวมกับการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับความผูกพันของพนักงานแตละสาย

งาน โดยใหผูบริหารและพนักงานของแตละสายงานรวมกันวิเคราะห

ประเด็นสําคัญที่มีผลตอความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 

แลวนํามาจัดทําแผนการปรับปรุงประเด็นดังกลาว เพ่ือใหตอบสนองตอ

ความคาดหวังของพนักงานไดดีมากย่ิงขึ้นดวย

การสรางความผูกพนัตอองคกรของพนักงาน



งานสัมมนาผูคา ประจําป 2562

เพ่ือสื่อความทิศทางและแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากผูคา เพ่ือนํามา

ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



งานสัมมนาผูคา ประจําป 2561

การจัดสัมมนาผูคาของ ปตท. จะมีการสื่อความ ถายทอดทิศทางการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมตามกลุมผูคา โดยหัวขอการสื่อความและ

การจัดกิจกรรมสัมมนาในป 2561 ประกอบดวย

• ทิศทางการดําเนินธุรกิจของวิสัยทัศนและพันธกิจของ ปตท.

• นโยบายและทิศทางการจัดหาสินคาและบริการ ปตท. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

• การจัดหา การบริหารจัดการผูคา และการบริหารองคกรอยางย่ังยืน

• การจัดหาสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

• การจัดกิจกรรมกลุมรวมกันระหวางพนักงานจัดหาและผูคา ใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน โดยผลการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหสามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูคามากข้ึน ตลอดจนเกิดความสัมพันธท่ีดี และกอเกิด

เปนความสัมพันธท่ีย่ังยืน (Sustainable Partnership) ตอไป

• การจัดทําเวิรกชอบ การประเมินความเสี่ยงดาน ESG ใหกับผูคา เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนตลอดหวงโซอุปทานอยางแทจริง

ขอมูลอางอิง: รายงานประจําป 2561



การบริหารจัดการโครงการ 
โดยการสรางการมีสวนรวมกับชุมชนในพื้

นที่โครงการ และจัดประชุมรับฟ
ง

ความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสียในชวงระหวางกอสรางอยางตอเนื่อง

ขอมูลอางอิง: รายงานความยั่งยืน ประจําป2561



การมีสวนรวมกับชุมชน

เพ่ือใหเกิดกลไกในการดําเนินงานรวมกันชุมชนที่

เก่ียวของจะเขารวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจกําหนด

รูปแบบของโครงการเพ่ือสังคมตามบริบทและความตองการ

ของชุมชนในพ้ืนที่ตั้งแตตน ตลอดจนรวมกันประเมินผลการ

ดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงการดําเนินงาน เชน การจัดต้ังคณะทํางานที่มาจาก

ตัวแทนชุมชน การประชุมรับฟงความคิดเห็น และการติดตาม

ประสิทธิผลของโครงการเทียบกับวัตถุประสงคที่ กําหนด

นอกจากนี้ ปตท. ยังมุงมั่นยกระดับการดําเนินงานชุมชน

สัมพันธ ใหเปนโครงการพัฒนาชุมชนระยะยาว เพ่ือใหมั่นใจวา

ชุมชนที่รวมดําเนินโครงการมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี

อยางยั่งยืนอีกดวย

ตัวอยาง: 

โครงการ Open House TA GSP
เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนในเขตมาบตาพุด 

และสวนราชการไดมีโอกาสพูดคุย ซักถาม

ขอกังวลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงแยก

กาซธรรมชาติระยอง

ขอมูลอางอิง: รายงานความยั่งยืน ประจําป 2561 และรายงานผลการดําเนินงาน CSR-DIW Continuous Report ประจําป 2561
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โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน (Community Coffee Sourcing)

สานพลัง วิสาหกิจเพือ่สงัคม
ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ไดแก ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม, จีซี, ไทยออยล, ไออารพีซี, โกลบอลเพาเวอร ซินเนอรยี่, และ ปตท. นํ้ามัน

และการคาปลีก รวมกันจัดต้ังบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด เพื่อรวมมือแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมดวยกลไกธุรกิจที่สามารถสราง

รายไดเพื่อเลี้ยงตนเองอยางยัง่ยืน โดยในป 2561 มีโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไดดําเนินการแลว ไดแก

เพื่อใหกลุมเกษตรกรชาวเขาที่ทําไรกาแฟ ไดมีชองทางการจําหนายเมล็ดกาแฟกะลา มีรายไดที่แนนอน และมี

ความเปนอยูที่ดีข้ึนจากระบบราคาที่เปนธรรม รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรใหปลูกและผลิตกาแฟภายใต

ระบบอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซ่ึงชุมชนจะมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอมของ

ชุมชน เพื่อใหเติบโตไปอยางเก้ือกูลกัน โดยไดพัฒนาการดําเนินงานในดานตาง ๆ ควบคูไปกับการรับซ้ือเมล็ดกาแฟ 

ไดแก การออกแบบปรับปรุงกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ เพื่อใหไดมาตรฐานของคาเฟอเมซอน การบริหารจัดการ

ตนทุนการปลูกและการแปรรูปกาแฟใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการแปรรูปเมล็ด

กาแฟ และการสนับสนุนไมรมเงาซ่ึงเปนไมยืนตนเพิ่มเติมควบคูการปลูกตนกาแฟ 

โดยในป 2560 ไดเริ่มดําเนินการพื้นที่แรก จํานวน 2 ชุมชน ไดแก วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอนและวิสาหกิจ

ชุมชนกาแฟอาขาปางขอน ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และในป 2561 ไดขยายพื้นที่ไปอีก 8 ชุมชน 

ไดแก บานหวยหยวกปาโซ บานหวยหมาก บานสามสูง และบานอาโต ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด

เชียงราย และวิสาหกิจกาแฟยอดดอยปางขอน วิสาหกิจปางขอนคอฟฟฟารม และบานผาลั้ง 2 ชุมชน ซ่ึงต้ังอยูที่

ตําบลหวยชมภูอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในป 2561 สมาชิกแตละรายมีรายไดเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 10 และ

รายไดสวนหน่ึงจากโครงการฯ จะนําไปเปนกองทุนในการพัฒนาอาชีพและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกรผูปลูก

กาแฟไทยตอไป ขอมูลอางอิง: รายงานประจําป 2561 และ รายงานความยั่งยนื ประจําป 2561
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