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คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

เอาใจเขามาใส่ใจเรา
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การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความ
จ�เป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงานอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการวางนโยบาย

บริหารงานที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
หัวใจของการท�ธุรกิจ มาท�ความรู้จักและแนวการท�งานผู้บริหารหญิง 
คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�กัด 
(มหาชน) ผู้ผลิตและจ�หน่ายน�้าประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย  

  BE CONSIDERATE.
ความภาคภูมิใจที่ทีทีดับบลิว ได้เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นน�า
ด้านการบริหารจัดการน�้าครบวงจร 
เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ของประชาชนโดยด�าเนินธุรกิจบนความตั้งมั่นที่ว่า 
“คุณภาพน�้า...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
น�าไปสู่การสรรสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน” 
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ปร ะ วั ติ โ ด ย สั ง เ ข ปก่ อ น รั บ

ต�ำแหน่งกำรท�ำงำนในปัจจุบัน

จบการศึกษาปริญญาโท Science 

in Admin is t ra t i ve  S tud ies  Sub 

concentration : Financial Economics, 

Boston University จากสหรัฐอเมริกา 

หลังจากจบการศึกษาในช่วงแรกนัน้

เข้ามาช่วยบริหารงานธุรกิจของครอบครัว

ระยะหนึ่ง แล้วคณุปลิว ตรีวิศวเวทย์ ได้

ชวนให้มาร่วมงานในกลุ่ม ช.การช่าง  

จึงเข้าท�างานท่ี บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ

ในต�าแหน่งผู้ ช่ วยกรรมการผู้ จัดการ

สายงานการเงิน จากนัน้ได้เข้ามารับ

ต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน

บริหารท่ี TTW โดยเม่ือต้นปี พ.ศ.2561 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมตแิตง่ตัง้ขึน้รับ

ต�าแหนง่ กรรมการผู้จดัการ ของ TTW

อุปสรรคในกำรท�ำงำนในเรื่องของธุรกิจ

 TTW มีลกัษณะการด�าเนินธุรกิจแบบสมัปทานในการผลิตและจ�าหน่าย

น�า้ประปา ซึ่งมีอุปสรรคบ้าง ในด้านการด�าเนินงาน แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือช่วง

เร่ิมต้นเป็นช่วงท่ีเราต้องศึกษา พร้อมทัง้เจรจา จัดเตรียมเอกสารท�าสญัญา

ต่างๆ ร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐ หลงัจากนัน้เม่ือวางแผนการด�าเนินงาน

ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือรองรับการบริหารจัดการงานในอนาคต ช่วงต่อมาเป็น

เร่ืองของการบริหารจดัการ การรักษา ปรับปรุงคณุภาพของการด�าเนินงานให้

ตรงตามมาตรฐานท่ีก�าหนดอยา่งสม�า่เสมอ โดยให้ความส�าคญักบัผู้มีสว่นได้ส่วน

เสียในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

ให้ได้รับความพึ่งพอใจมากท่ีสุด
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กำรวำงนโยบำยในกำรท�ำงำน 

ในการท�างานเราได้วางนโยบายในการปรัปปรุง

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน การให้บริการ และการ

สร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึน้ ทัง้การท�างานภายในของเราเอง 

และการด�าเนินงานร่วมกับลูกค้าหลักของเราอย่างการ

ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเราจะดูแลผู้ ใช้น�า้ร่วมกัน

มาโดยตลอด  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ ใช้น�า้ภาคอตุสาหกรรม 

ซึ่งเป็นผู้ ใช้น�า้รายใหญ่ บริษัทฯ มีทีมงานเพ่ือคอยดแูล โดย

เข้ารับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะท่ีผู้ ใช้น�า้ต้องการ น�ามา

หารือร่วมกับ กปภ. เพ่ือแก้ปัญหา ท�าให้เกิดการท�างาน

แบบบูรณาการร่วมกันในทุกส่วนงาน

ผลกำรด�ำเนินงำนและอัตรำกำรเจริญเติบโต

ปี พ.ศ. 2560 ก�าไรสทุธิทัง้ปีประมาณ 2,663 ล้านบาท 

เติบโตประมาณ 7.6 เปอร์เซ็นต์ และในช่วงคร่ึงปีแรกของ

ปี พ.ศ. 2561 ก�าไรสทุธิรวมอยูท่ี่ 1,360.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

8.7 เปอร์เซน็ต์ ซึง่แสดงให้เหน็วา่ TTW มีผลประกอบการท่ี

เตบิโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

พื้นที่ในกำรด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรในปัจจุบัน 

TTW ถือเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการน�า้แบบ

ครบวงจร เราผลิตและจ�าหน่ายน�า้ประปาให้แก่การประปา

สว่นภมิูภาค แบง่ออกเป็น 2 พืน้ท่ีหลกั คือฝ่ังตะวนัตกของ

กรุงเทพฯ (สมุทรสาคร - นครปฐม) (พืน้ท่ี อ.นครชัยศรี 

อ.สามพราน อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม อ.กระทุม่แบน และ 

อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร) และฝ่ังเหนือของกรุงเทพฯ 

(ปทมุธานี - รังสติ) (พืน้ท่ีของ อ.ล�าลกูกา อ.สามโคก อ.ธญับรีุ 

และรังสติ) นอกจากการผลติน�า้ประปาในพืน้ท่ีดงักลา่วแล้ว 

เรายงัให้บริการผลิตน�า้ประปาตลอดจนบริหารจดัการบ�าบดั

น�า้เสยีในนิคมอตุสาหกรรม ได้แก่ นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซตีิ ้

กำรด�ำเนินกำรลงทุนที่เมียนมำร์ 

ปัจจุบันบริษัทฯ เลือกท่ีจะเร่ิมด�าเนินโครงการผลิตน�า้

ประปาแห่งแรกท่ีเมืองเมาะล�าไย ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติ

จาก MIC (Myanmar Investment Commission) แล้ว 

ยังเหลือรายละเอียดของสญัญาอีกเพียงเล็กน้อย ซึ่งหาก

ท�าการลงนามแล้ว ก็จะถือเป็นโครงการน�าร่อง เพ่ือเป็น

แนวทางส�าหรับพืน้ท่ีอ่ืนท่ีมีศกัยภาพตอ่ไป เชน่ เมืองเมียวดี 

และ เมืองพะอนั เป็นต้น
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สัดส่วนผู้ใ ช้น�้ ำ และกำรขยำย
ตัวกำรให้บริกำรของ TTW

สัดส่วนผู้ ใช้น�า้ในพืน้ท่ีฝ่ังตะวันตกของ 

TTW แบง่เป็น ภาคอตุสาหกรรม ภาคครัวเรือน 

และภาคพาณิชยกรรม โดยมีสดัสว่นร้อยละ 47 

ร้อยละ 37 และ ร้อยละ 16 เรียงตามล�าดบั และ

จากข้อมูลงานวิจัยพฤติกรรมการใช้น�า้โดย

สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (Asian Institute 

of Technology หรือ AIT) พบวา่สดัสว่นผู้ใช้

น�า้บาดาลในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของกรุงเทพฯ ยงั

มีอยูม่ากกวา่ ร้อยละ 50 อีกทัง้นโยบายของ

ภาครัฐ ท่ีผลักดันใ ห้ประชาชนหันมาใช้

น�า้ประปาทดแทนน�า้บาดาล เพ่ือแก้ปัญหา

แผ่นดินทรุดและปัญหาน� า้เค็มแทรกซึมสู่

แหล่งน�า้ใต้ดิน โดย TTW ได้ท�างานร่วมกับ 

กปภ. อยู่ตลอดเวลาในการด�าเนินการเร่ืองนี ้

อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ TTW  ยงัมองหาโอกาส

ตลอดจนความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 

หากภาครัฐเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าไปร่วม

ลงทนุ ซึง่ TTW มีความพร้อมอยูต่ลอดเวลา

วิธีท�ำให้ประชำชนมั่นใจในคุณภำพ
ของ TTW 

TTW ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อ

คณุภาพ ความเพียงพอ และความต่อเน่ือง

ในการส่งจ่ ายน� า้ประปารวมถึงการลด

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก

ท่ีจะมีผลกระทบต่อปริมาณการจ่ายน�า้ของ 

บริษัทฯ โดยมีการบริหารจัดการแรงดัน

ในระบบท่อจ่าย (LDN) ของบริษัทฯ ด้วย

การเพ่ิมสถานีจ่ายน�า้จาก 2 สถานี เป็น 4 

สถานี เพ่ือความเพียงพอของพืน้ท่ีปลาย

เส้นท่อ และปรับปรุงระบบส่ง  -  จ่ ายน� า้

ไ ป ยั ง พื น้ ท่ี  ท่ีมีความต้องการใช้น�า้สูงให้

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  อีกทัง้บริษัทฯ 
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ยงัมีการบริหารจดัการและดแูลเคร่ืองจกัรอปุกรณ์หลกั และ

ระบบไฟฟ้าพร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันให้

มีความปลอดภยัมากย่ิงขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ 

ได้ตัง้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ส�าหรับการปรับปรุง

ระบบและการซ่อมบ�ารุง ให้การผลิตและส่งจ่ายน�า้ประปา

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ เพ่ือให้ผู้ ใช้น�า้ในทุกภาคส่วนได้

มั่นใจว่าจะมีน�า้ประปาส�าหรับอุปโภคและบริโภคตลอด 

24 ชัว่โมง

นอกจากนีเ้ราสร้างโรงผลิตน� า้ประปากระทุ่มแบน 

เพ่ือใช้เป็นแหล่งส�ารอง (Backup Plant) ท�าให้ผู้ ใ ช้น� า้

ในพืน้ท่ีบริการเกิดความมัน่ใจได้วา่บริษัทฯ สามารถให้บริการ

น�า้ประปาได้อย่างตอ่เน่ืองแม้เกิดเหตฉุกุเฉิน อีกทัง้เป็นการ

เตรียมความพร้อมหากมีการขยายพืน้ท่ีบริการการในอนาคต

ทิศทำงของกำรลงทุนของ TTW ในระยะใกล้นี้ 

ภายในประเทศ TTW ติดตามข้อมลูการขยายตวั ทัง้ใน

ด้านการส่งออก  และมีความพร้อมในการเข้าร่วมลงทุนใน

โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจ (Eastern Economic Corridor : EEC) 

โครงการสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน จากหน่วยงานภาครัฐ

ท่ีส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partner-

ship : PPP) และการซือ้สิทธ์ิ บริหารจัดการโครงการด้าน

น�า้จากภาคเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีความเหมาะสม  ซึ่งเป็น

ไปตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12  และยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการทรัพยากรน�า้ปี พ.ศ. 2558 - 2569
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ด้านการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯ 

ได้มองหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ 

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งปัจจุบัน TTW  

ได้เข้าไปศึกษาการพัฒนา ธุรกิจน� า้ประปาท่ีเมือง

เมาะล�าไยตลอดจนเมืองอ่ืนๆ ได้แก่เมืองเมียวดี และ

เมืองพะอัน แต่อย่างไรก็ตามการด�าเนินธุรกิจในต่าง

แดนต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบโดยจะต้อง

ศกึษาข้อมลูต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบในการตดัสินใจก่อน

การลงทนุ  เน่ืองด้วยในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา

มีความผันผวนในเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ

ปัจจยัด้านการเมือง และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบ

อีกหลายด้าน

ธุรกจิของ TTW มคีวำมแตกตำ่งจำกธุรกจิอืน่ 

TTW เป็นผู้ผลิตและจ่ายน�า้ประปาให้กับ กปภ. ซึง่

เป็นเอกชนรายใหญ่ท่ีสดุของประเทศ ซึ่งน�า้เป็นปัจจยั

พืน้ฐานในการด�ารงชีวิต  ดงันัน้การด�าเนินธุรกิจของเรา 

จะหยุดไม่ได้ เพราะต้องส่งจ่ายน�า้ให้กับผู้ ใช้น�า้อย่าง

เพียงพอและต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง นัน้ถือเป็นหวัใจ

หลกัของเราท่ีแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน  

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ TTW 

ตลอดระยะเวลาท่ี TTW ด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ มี

ความตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมและจะต้องเติบโตไปพร้อมๆ จึงมีความมุ่งมั่น

สร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวม

ถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอยู่บนพืน้ฐานของ

ความสมดุลของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้สงัคมได้รับ

ประโยชน์อย่างแท้จริง ช่วยให้คนในสังคมมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการ

เรียนรู้ และยืนหยัดได้ด้วยตวัเองเป็นแบบอย่างความ

เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน โดยบริษัทฯ 

มีโครงการท่ีท�ากันมาอย่างต่อเน่ือง เช่น 
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โครงการดูแลสังคมสู่ความยั่ งยืน ส่งเสริม และขยายโอกาสด้านการศึกษาของเยาวชน โดยจัดกิจกรรม

• สนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ี

ด้อยโอกาส ของส�านักงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

• การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพืน้ท่ีบริการ และการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการด�าเนินธุรกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม การประหยดัพลงังาน การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้อย่างครบวงจร รวมถึงการสร้างสรรค์โครงการดูแล และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมคงอยู่สืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป

โครงการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ และชุมชน (Creating Shared Value) 

เพ่ือน�าไปสู่ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสงัคม และก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนบริษัทฯ ได้จดัให้มีโครงการการ

วิจัยตะกอนจากการผลิตน�า้ประปาใน 2 พืน้ท่ี 

• การวิจัยตะกอนน�า้ประปาเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงผลิตน�า้ประปาปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมมูลค่า

ดินตะกอนท่ีเกิดจากการผลิตน�า้ประปาโดยสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ และท่ีโรงผลิตน�า้ประปาบางเลนได้ร่วมมือ

กับโครงการศึกษาวิจัยและพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบีย้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ภายใต้การก�ากับดูแลของ

มลูนิธิชยัพฒันาและภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พฒันาโครงการฯ 

ลกัษณะเดียวกันในฝ่ังของโรงผลิตน�า้ประปาปทุมธานี
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โครงการดูแลส่ิงแวดล้อมสู่ความยั่ งยืน

บริษัทฯ มีความตระหนักในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

ตลอดจนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประกอบธุรกิจ ท่ีต้องมีการเติบโตแบบยั่งยืนเป็นแนวคิดหลักท่ีต้อง

พิจารณาคู่ขนานกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าโครงการ 1 ล้านกล้า..... สร้างป่าต้นน�า้ เป็นการปลูกป่าต้นน�า้ 1 ล้านต้นในพืน้ท่ี 

ป่าเสื่อมโทรม ของกรมอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรี พืน้ท่ี 5,000 ไร่ เป็นระยะเวลา 5 ปี และดูแลต่อเน่ือง

อีก 2 ปี ก่อนส่งมอบให้กับกรมอุทยานสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช เป็นสมบตัิของชาติต่อไป โดยผืนป่าแห่งนีถื้อเป็นป่าต้นน�า้ของ

แม่น�า้แม่กลอง ซึ่งส่วนหนึ่งถูกผันมาท่ีแม่น�า้ท่าจีน โครงการนีจ้ึงนับเป็นการคืนน�า้กลบัสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริง และยั่งยืน

กำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในธุรกิจ 

TTW มีระบบ Supervisory Control and Data Acquisition  หรือ SCADA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุมระบบ

ผลิตและสบูจ่ายน�า้  และระบบการบริหารจดัการน�า้ระยะไกล โดยเป็นระบบท่ีเราสามารถสัง่การและควบคุมการท�างานได้

ทุกจุดท่ีเช่ือมต่อสญัญาณอินเตอร์เน็ตได้ ท�าให้สามารถลดการสญูเสีย และการสิน้เปลืองรวมทัง้ลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ 

ได้จ�านวนมาก  อย่างไรก็ตามในอนาคตเรายงัคงศึกษาและมองหาเทคโนโลยีในการผลิต และการบริหารจัดการด้านต่างๆ

ท่ีทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการเสริมสร้างความรู้ให้กับทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้เข้าใจถึงการเปล่ียนผ่านจาก

ระบบเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลตลอดเวลา

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงผลติน�า้ประปาแหง่ท่ี 2 ท่ีอ�าเภอกระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร โดยได้น�าเทคโนโลยี “เมมเบรน  

(Membrane)” ในการกรองระบบ “Ultrafiltration” มาใช้ในระบบกระบวนการผลิต ซึ่งมีความทันสมัย และใหญ่เป็นอนัดบั 

2 ของภูมิภาคอาเซียน  ณ ปัจจุบนั
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บุคคลต้นแบบ หรือ IDOL ในกำรท�ำงำน

ท่านแรก คือ คณุพ่อ (คณุยิม้ ตรีวิศวเวทย์) ท่านเป็นคนตัง้ใจท�างาน มุ่งมัน่จนสดุความสามารถ ในทกุๆ งานท่ีท�า รุ่งน�า

ความตัง้ใจของคุณพ่อมาเป็นแรงผลกัดนัในการท�างานเสมอเม่ือเจอปัญหา อุปสรรค์ในการท�างาน ท่านต่อมาคือ คุณแม ่

(คุณแช่มช้อย ตรีวิศวเวทย์) เราเอานิสัยความประนีประนอม ของท่านมาใช้กับการท�างานในแง่ของการประสานงาน 

การเจรจาต่อรองให้ประสานการท�างานในบริษัทฯ ได้ราบร่ืน และท่านสดุท้ายคือ คณุอา (คณุปลิว ตรีวิศวเวทย์) คณุอาท่าน

มีแนวคิดการท�างานแบบคนรุ่นใหม่ หาองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กับการท�างานอยู่เสมอ ผนวกเข้ากับประสบการณ์

การท�างานของท่าน ถือเป็นคนรุ่นใหม่ในเจเนอเรชั่นของคุณพ่อเลยก็ว่าได้ และท่านมีทัศนคติหลายอย่างท่ีช่วยสอนเราใน

การท�างาน สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตการท�างานปัจจุบนัได้เป็นอย่างดี

วิธีแก้ปัญหำเมื่อเกิดวิกฤตในธุรกิจ

โดยปกติเรามีการประชุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกเดือน ดังนัน้เม่ือเกิดปัญหาแม้เพียงเล็กน้อย จึงได้รับการ

แก้ไขอย่างรวดเร็ว และตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ของการด�าเนินธุรกิจก็อาจมีปัญหาเกิดขึน้บ้างเป็นเร่ืองปกติ แต่ไม่

กระทบกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ จนกลายเป็นวิกฤตเพราะพนักงานและเจ้าหน้าท่ีทุกคนได้ปฏิบัติตามคู่มือการ

ปฏิบัติงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอและเคร่งครัด อีกทัง้ยงัได้รับการฝึกอบรม และการปฏิบตัิและ

ท�าการทบทวนตามมาตรฐานการท�างานอย่างสม�่าเสมอ  ซึ่งหากในกรณีเกิดภาวะวิกฤต ทุกคนสามารถเตรียมความพร้อม

กับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงที อย่างในช่วงท่ีมีน�า้ท่วมปี พ.ศ. 2554 เราสามารถส่งจ่ายน�า้ประปาได้ตามปกติ
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แบ่งปันประสบการณ์
               ถึงคนรุ่นใหม่
 “การท�างานทุกท่ีไม่ว่าจะเป็นงานยาก หรือง่าย สิ่งแรก
ที่ต ้องพบเจอคือ ปัญหา ไม ่ เรื่องคน ก็ เรื่องการท�างาน 
ดังนั้นเม่ือเจอปัญหา ให้เรามองว่า ปัญหาที่เราก�าลังเผชิญ 
คือประสบการณ์ ท่ีจะคอยสอนเรา ให้เรียนรู้ วิธีการรับมือ
หรือจัดการกับส่ิงเหล่านั้นให้ได้ และเมื่อเราสามารถผ่านจุดท่ี
เป็นปัญหามาได้ เราจะมองเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นมันเล็กมาก 
และมันยังท�าให้คุณภูมิใจในตัวเอง”


