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TTW ; Vision New CEO คุณภาพน�้ำ
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า...อย่างยั่งยืนตลอดไป...
เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TTW มีการผลัดใบ
ผู้บริหารระดับสูงนั่นคือการเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทฯ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ ก้าวขึ้นนั่งต�ำแหน่งนี้แทนคุณ 'ชัยวัฒน์
อุทัยวรรณ์' ซึ่งหมดวาระลงตามแผนทดแทนบุคลากร (Succession Plan) ของบริษัทฯ   
ส�ำหรับผู้บริหารหญิงคนใหม่ที่ชื่อ ‘วลัยณัฐ’ แล้ว จากนี้ไป เธอคือผู้น�ำในการคัดท้ายเรือองค์กร
และน�ำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งการก�ำหนดนโนยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เติบโต
สร้างผลก�ำไรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างมองหา เพราะเป็นหัวใจของการท�ำธุรกิจ คือ
การท�ำก�ำไร...
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TTW เติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TTW เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเอกชน
ที่เห็นความส�ำคัญในการจัดสรรทรัพยากรน�้ำ  และมีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ส�ำหรับนโยบายของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด  
คุณวลัยณัฐ›  กล่าวว่า  
“บริษทั เป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม
และปทุมธานี-รังสิต จากการน�ำน�ำ้ ดิบจากแหล่งน�ำ้ ผิวดินเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตน�ำ้
ประปา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการใช้แหล่งน�้ำใต้ดิน (น�ำ้ บาดาล) ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาน�ำ้

เค็มและน�้ำทะเลรุกล�้ำเข้ามาแทนที่น�้ำจืด รวมถึง
ปัญหาการยุบตัวของผิวดินและแผ่นดินทรุดที่ก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
TTW ไม่ได้เชี่ยวชาญแค่เฉพาะเรื่องการผลิต
น�ำ้ ประปาเท่านัน้ แต่ธรุ กิจทีด่ ำ� เนินการอยูค่ อื การ
บริหารจัดการน�ำ้ แบบครบวงจร เริม่ ตัง้ แต่การบริหาร
น�้ำดิบ การผลิตน�้ำประปา การบริหารและจัดการ
บ�ำบัดน�้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จาก
ความเป็นมืออาชีพของ TTW Tris Rating ได้จัด
อันดับความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินในส่วนของ
เครดิตองค์กรและตราสารหนี้ ทีร่ ะดับ AA- และมี
แนวโน้มอันดับเครดิต Stable รวมถึงได้รับการ
คั ด เลื อกให้ อยู ่ ใ น ESG100, หุ้น ยั่ง ยืน (THSI),
Thailand Top Company Awards ในปี 2017
และ 2018 ฯลฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวนั้น นับเป็นการ
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ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต้องพิจารณา คือ ท�ำอย่างไร???...ให้ธุรกิจ
มีก�ำไร ซึ่งดูจากประสบการณ์การท�ำงาน วัยวุฒิและคุณวุฒิของเธอแล้ว ถือว่ามีมาก
พอส�ำหรับต�ำแหน่งนี้…โดยคุณ วลัยณัฐ› จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of
Science in Administrative Studies Sub concentration : Financial Economics,
Boston University เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร บมจ.
ทีทดี บั บลิว และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงิน บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (ปัจจุบนั
คือ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ)
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ยืนยันถึงความมุง่ มัน่ และเป็นความภาคภูมิใจที่ทีทีดับบลิว ได้เป็น
หนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นน�ำด้านการบริหารจัดการน�้ำครบวงจร เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน
และถ้าถามถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจหลังเข้ามารับต�ำแหน่งนั้น
บริษทั ฯ มีแผนระยะยาว ได้แก่ การก่อสร้างโรงผลิตน�ำ้ ประปาแห่งที่ 2
ณ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อในปี 2560 เพื่อใช้
เป็นแหล่งน�้ำส�ำรอง (Backup Plant) และเป็นสิ่งสะท้อนถึงการ
เตรี ย มความพร้ อ มในการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ ในพื้ น ที่
บริการได้มคี วามมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ จะสามารถให้บริการน�ำ้ ประปาได้
อย่างต่อเนื่องแม้เกิดกรณีฉุกเฉินใดๆ ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมหากมีการขยายพืน้ ทีบ่ ริการในอนาคต โดยโรงผลิตน�ำ้ ประปา
แห่งนีไ้ ด้นำ� เทคโนโลยี “เมมเบรน” (Membrane) ในการกรองระดับ
Ultrafiltration เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ซึง่ มีความทันสมัยและ
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชีย”คุณวลัยณัฐกล่าว
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ปี’60 ก�ำไรสุทธิ 2,663.2 ล้านบาท
ส�ำหรับผลประกอบการปี 2560 ของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด
(มหาชน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติงบการเงิน
รวมของปี 2560 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ 2,663.2
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.6 สินทรัพย์
รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 23,277 ล้าน
บาท หนี้สิน 11,399 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 11,878 ล้าน
บาท และมีอัตราส่วนหนี้สิน : ทุนเพียง 0.96 เท่า จากผลประกอบ
การของปี 2560 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2561 ขออนุมัติจ่ายเงินปันผล
ครึ่งปีหลังอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท�ำการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อเดือน
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กันยายน 2560 รวมเงินปันผลตลอดปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท
คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 2,394 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดราย
ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ยอดขายปีนี้โตไม่ต�่ำกว่า 3%
ส�ำหรับเรือ่ งของรายได้ และการเงินของ
TTW นั้น คุณวลัยณัฐกล่าวว่า บริษัทฯ ได้
ลดภาระต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
โดยปลายปี ก ่ อ นได้ คื น เงิ น กู ้ ก ่ อ นครบ
ก�ำหนด จ�ำนวน 1.7 พันล้านบาท ซึ่งช่วย
ลดดอกเบี้ยจ่ายลง 20 ล้านบาท และช่วย
ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยด้านเงินในปี 2561 ขณะ
ที่บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มวงเงินกู้ได้อีกราว
1 หมื่นล้านบาท
“ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดราว
2,000 ล้านบาท และมีอัตราหนี้สินต่อทุน
(D/E) อยูท่ ี่ 0.96 เท่า โดยสิน้ ปี 2561 คาดว่า
จะปรับตัวลดลงมาอยูท่ รี่ ะดับ 0.90 เท่า จาก
การคืนหนีส้ ถาบันการเงิน 1.7 พันล้านบาท
ดังกล่าว ไปในช่วงปลายปี 2560 ทีผ่ า่ นมา”
TTW ตัง้ งบลงทุนปี 2561 ไว้ที่ 50 ล้านบาท
ส�ำหรับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตน�ำ้ ประปา อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
ยังเหลือเงินกู้ และหุน้ กู้ ประมาณ 1.07 หมืน่

ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ กู้ 6.4 พันล้านบาท และ
เงินกู้ 4.3 พันล้านบาท โดยเดือนกุมภาพันธ์
ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ กู้ 1 พันล้านบาท
เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบก�ำหนด โดยได้
อัตราดอกเบี้ยใหม่ เพียงร้อยละ 2.33 และ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะมีหน้ ุ กูค้ รบก�ำหนด
อีก 1.5 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การศึกษาว่า จะออกหุ้นกู้ หรือ น�ำกระแส
เงินสดไปช�ำระคืนให้กับธนาคาร”
ลงทุน CLM รอความชัดเจน
กรรมการผู้จัดการคนใหม่ TTW เปิด
เผยต่อว่า TTW ได้เข้าไปยื่นข้อเสนอในการ
ขยายการลงทุนธุรกิจน�้ำประปา ณ เมือง
เมาะล�ำไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษาข้อสัญญา
และรายละเอียดต่างๆ  
“คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถลงนาม
สั ญ ญาโครงการผลิ ต น�้ ำ ประปาในเมื อ ง
เมาะล�ำไยกับทางการของเมียนมาฯ ได้ใน

ช่วงไตรมาส 2/61 โดยจะมีก�ำลังการผลิต
สูงสุด 40,000 ลูกบาศก์เมตร /วัน ครอบคลุม
12 เขตเมือง มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 400
ล้านกว่าบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน
คาดเริม่ ผลิตได้ในปี 2564 โดยระยะแรกผลิต
18,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งแหล่งเงินลงทุนจะมา
จากกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยเบื้องต้น
จะได้รบั สัญญาสัมปทาน 30 ปี และสามารถ
ขยายเวลาได้ 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี”
กรรมการผู้จัดการ TTW กล่าว พร้อม
บอกต่อว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความ
สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตน�้ำประปาในเมือง
เมียวดี และเมืองพะอัน ของเมียนมา ซึ่งอยู่
ระหว่างศึกษาความต้องการใช้น�้ำ คาดว่า
จะมีความชัดเจนในช่วงครึ่งหลังปีนี้ โดย
ประเมินในเบือ้ งต้นจะลงทุนขนาดก�ำลังการ
ผลิต 40,000 ลบ.ม./วัน แต่มลู ค่าลงทุนต้อง
พิจารณาในรายละเอียดอีกครัง้ ซึง่ มีแนวโน้ม
ว่าจะใช้เงินลงทุนมากกว่า 400 ล้านบาท
‹“เราต้องการศึกษาให้ชัดเจนก่อนที่
จะลงทุน โดยการศึกษาจะดู Seasonal ของ
น�ำ้ ทีจ่ ะน�ำมาใช้การผลิต เมืองเมียวดี มีการ
เติบโตมาก แต่แหล่งน�ำ้ ดิบอยูใ่ กล้แม่นำ�้ เมย
และน�้ ำ ไม่ ค ่ อ ยมี คุ ณ ภาพเพราะมี ก ารทิ้ ง
ขยะ และยังมีปัญหาน�้ำไม่เพียงพอ”
คุณวลัยณัฐ กล่าวแล้วอธิบายต่อว่า
นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังมีความสนใจลงทุน
ในธุรกิจผลิตน�้ำประปาในเมืองย่างกุ้งด้วย
แต่เห็นว่าไม่คมุ้ ค่ากับการลงทุน ขณะทีเ่ มือง
มัณฑะเลย์ปัจจุบันมีผู้ผลิตน�้ำประปาหลาย
รายแล้ว  
นอกจากนี้ ยังมีความสนใจลงทุนใน
ธุรกิจผลิตน�้ำประปาที่เมืองเสียมเรียบของ
กัมพูชาด้วย ส่วนในลาวยังเห็นว่าการเติบโต
ช้าไม่คุ้มค่าการลงทุน”
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EEC รอความชัดเจนนโยบายภาครัฐ
ส�ำหรับในประเทศไทยนัน้ สิง่ ทีน่ กั ลงทุน
ให้ความสนใจมากที่สุด คือ เรื่องระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่
รัฐบาลก�ำลังด�ำเนินการผลักดันโครงการ
หลักเร่งด่วน 5 อันดับแรก ได้แก่ รถไฟ
ความเร็วสูง, ท่าเรือแหลมฉบัง, สนามบินอู่
ตะเภา, อุตสาหกรรมยานยนต์ /ชิน้ ส่วนอิเล็ก
ทรอนิ ก ส์ / หุ ่ น ยนต์ และการขยายเมือ ง/
สร้างเมืองใหม่ ซึ่งความกังวลที่เกิดขึ้นใน
อนาคตส� ำ หรั บ พื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเรือ่ ง
ของทรัพยากรน�้ำ  ซึ่งถือว่า มีความส�ำคัญ
หากมีภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดได้แก่ ฉะเชิงเทรา,
ชลบุรี และระยอง จะต้องมีการจัดสรรน�ำ้ เพือ่
ใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภคและรักษา
ระบบนิเวศให้พอดี และคาดว่าอีก 20 ปีขา้ ง
หน้าหรือปี 2579 กรณีไม่มี EEC เกิดขึ้น จะ
มีการใช้น�้ำ  570 ล้านลบ.ม. แต่ถ้ามีโครง
การ EEC เกิดขึน้ จะต้องใช้นำ�้ ถึง 1,000 ล้าน
ลบ.ม ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดหา
น�้ำมาเพิ่มให้กับภาคตะวันออก
โดยคุณวลัยณัฐ กล่าวว่าเรื่องนี้ถือว่า
มีความส�ำคัญ ท�ำให้บริษัทฯ มีความสนใจ
เข้าไปลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และยังมีพื้นที่แหล่ง
ท่องเทีย่ วส�ำคัญๆ อาทิ ภูเก็ต สมุย สุราษฎร์ฯ
อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอความ
ชัดเจนจากภาครัฐบาล
“ต้องรอนโยบายจากภาครัฐ โดยเฉพาะ
การประปาภูมิภาคว่าจะเปิดให้เอกชนเข้า
ร่วมลงทุนอย่างไร ทัง้ นี้ บริษทั ได้ตดิ ตามข้อมูล
ในพืน้ ที่ EEC เกีย่ วกับโครงการสาธารณูปโภค
พื้นฐานด้านน�้ำจากหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริม
ให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) และการซื้อสิทธิ
บริหารจัดการโครงการน�้ำจากภาคเอกชน
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ขนาดใหญ่ที่เหมาะสม
รวมทัง้ ธุรกิจบ�ำบัดน�ำ้ เสียซึง่ ก�ำลังด�ำเนิน
การศึกษาที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติม
จากปัจจุบันมี 3 แห่ง ได้แก่ ที่นิคมอุตสาห
กรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ส่วนงบลงทุน
ในปีนี้ตั้งงบไว้ 50 ล้านบาท เพื่อใช้ส�ำหรับ
ปรุงปรุงโรงผลิตน�ำ้ ประปา” กรรมการผูจ้ ดั การ
TTW กล่าว
ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณวลัยณัฐ กล่าวเพิม่ เติมว่า “แม้วา่ TTW
จะเป็นผูป้ ระกอบการภาคเอกชนทีต่ อ้ งสร้าง
ธุรกิจให้มีผลก�ำไร แต่การด�ำเนินธุรกิจต้อง
ก้าวไปพร้อมกับการค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเสมอ                            
“TTW ตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำตามพระราช
ด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ พระองค์ทรงกล่าวไว้วา่
‘น�้ำ  คือ ชีวิต’ ซึ่งค�ำสอนของพระองค์ท่าน
ยังคงเป็นความจริงส�ำหรับทุกชีวติ และเป็น
ความจริงเสมอส�ำหรับทีทดี บั บลิว และปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่า “คุณภาพน�ำ้ ก็หมายถึงคุณภาพ
ชีวติ ถ้าคุณภาพน�ำ้ ดี...เราก็จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีตามไปด้วย” TTW จึงตระหนักและให้
ความส�ำคัญกับเรื่องนี้เสมอมา
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนิน ‘โครงการ 1 ล้านกล้า
สร้างป่าต้นน�้ำ’ ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่
เสื่อมโทรมในเขตหมู่บ้านอีต่อง ต.ปิล็อก
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ปีละ 1,000 ไร่
หรือคิดเป็น 200,000 ต้นกล้า ตัง้ แต่ปี 2554
ถึง 2558 รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 5,000 ไร่ หรือ
คิดเป็น 1,000,000 ต้นกล้า พร้อมกับท�ำการบ�ำรุง
รักษาป่าทีป่ ลูกอีก 2 ปีตอ่ เนือ่ ง รวมระยะเวลา
ของโครงการทัง้ สิน้ 7 ปี (พ.ศ. 2554 - 2560)

โดยกล้าไม้ที่เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จะ
ถูกทยอยส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดูแลรักษาเป็นสมบัติ
ของแผ่นดินต่อไป
ระยะเวลา 7 ปีที่ TTW ด�ำเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง สามารถปลูกต้นกล้าได้ครบ
1,000,000 ต้น ท�ำให้ประเทศไทยมีพื้นที่สี
เขียวเพิม่ ขึน้ อีกกว่า 5,000 ไร่ ซึง่ ในสิน้ ปี 2560
บริษทั ฯ ได้ทำ� การส่งมอบผืนป่าแปลงสุดท้าย
ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชเป็นสมบัติของชาติต่อไป กิจกรรม
ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแค่การปลูกป่าตาม
สมัยนิยมแล้วปล่อยทิ้งไปโดยไม่ได้ดูแล แต่
การปลู ก ป่ าของ TTW ในครั้ง นี้ เป็น การ
ปลูกป่าที่ต้องได้ป่าอย่างแท้จริง และยังเป็น
ต้นน�ำ้ ทีน่ ำ� มาซึง่ “น�ำ้ ” เพือ่ ใช้ในการอุปโภค
และบริโภค หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งตั้งแต่ต้นน�้ำ
จรดปลายน�้ำอย่างยั่งยืน
มอบสิ่งที่ดีให้สังคม
บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน
ของกิจการ ไม่เพียงขึน้ อยูก่ บั ความรับผิดชอบ
ต่อผลการด�ำเนินการของบริษัทฯ เท่านั้น
แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่
เราประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวม
จึงก�ำหนดพันธกิจไว้ว่า “เติบโตอย่างมั่นคง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า
พนักงาน คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม”
“บริษทั ได้สนับสนุนโครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อย
โอกาส ซึ่งโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของโรงเรี ย นที่
ด้อยโอกาสให้นักเรียนมีหลักโภชนาการที่ดี
มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย มีการพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้ง
มุง่ เน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

SPECIAL Report

Thailand Top Company Awards 2018
เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้
เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัล «Thailand Top Company Awards 2018» หรือสุดยอด
องค์กรแห่งปี 2561 จัดโดยนิตยสาร Business+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบ
รางวัลให้แก่บริษทั ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ โดยคุณวลัยณัฐ ได้รบั มอบ
โล่รางวัลจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ โรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ  
“Thailand Top Company Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลการด�ำเนิน
งานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มแบ่งตามประเภทการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งทางด้านความสามารถใน
การแข่งขัน และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในมิติต่างๆ ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทที่มีรายได้
สูงสุด 1,000 อันดับแรก โดยรางวัลที่ TTW ได้รับนั้น จัดอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมสาธารณู
โภค(จัดกลุ่มโดยอ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) และได้รับเป็นปีที่ 3
ตอกย�้ ำ การเป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ ไทยที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในระดั บ สู ง สุ ด ของประเทศใน
การด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค
ซึง่ ปัจจุบนั TTW คือ ผูผ้ ลิตน�ำ้ ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ ทีม่ กี ำ� ลังการผลิตกว่า 1,000,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้บริการในพืน้ ทีส่ มุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต โดยด�ำเนิน
ธุรกิจบนความตัง้ มัน่ ทีว่ า่ ‘คุณภาพน�ำ้ ...เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่าน�ำไปสูก่ ารสรรสร้างสังคมและ
สิง่ แวดล้อมทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน” กรรมการผูจ้ ดั การคนใหม่ บมจ.ทีทดี บั บลิว (TTW) กล่าวในท้ายทีส่ ดุ
นี่คือ แนวคิด และนโยบายของผู้ที่จะมาสานต่อธุรกิจของ บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW) โดย
‘วลัยณัฐ ตรีวศิ วเวทย์’ เน้นย�ำ้ เรือ่ ง ‘คุณภาพ’ และ ‘ความสะอาด’ รวมไปถึง ‘ความเพียงพอ’
และ ‘ความต่อเนื่อง’ ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดที่ TTW ส่งมอบให้แก่ผู้ใช้น�้ำทุกภาคส่วน...
เพราะน�ำ 
้ ถือเป็นต้นก�ำเนิดของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หมด ซึง่ ในอนาคต คงได้เห็น TTW ท�ำอะไร
หลายๆ อย่างให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะด้วยต้นทุนที่บริษัทฯ มีอยู่ คือสิ่งที่ขาดไม่
ได้ส�ำหรับมนุษย์ทุกคน นั่นคือ ‘น�้ำ’ แต่ที่ส�ำคัญกว่า คือเพิ่มเติมมาอีกค�ำ  คือ ‘น�้ำใจ’ ซึ่ง
TTW มีพร้อมที่จะมอบให้อยู่เสมอทั้งสองสิ่ง ‘น�้ำ’ กับ ’น�้ำใจ’ ประโยคสั้นๆ แต่มีความหมาย
เพราะ ‘คุณภาพน�้ำ’ หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า’ อย่างยั่งยืนตลอดไป...นั่นเอง....
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ทีด่ ตี อ่ การใช้ชวี ติ ของนักเรียน โดย TTW ได้
รับเกียรติและความไว้วางใจจากรองนายก
รัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จัน่ ตอง
ให้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการเสริม
สร้างคุณภาพชีวติ ของนักเรียนในโรงเรียนที่
ด้อยโอกาสต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2560
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ จ�ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
วัดบ้านพร้าวใน โรงเรียนบึงเขาย้อน และ
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนล้วนตั้งอยู่ในพื้นที่ด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ”
นอกจากนี้ TTW ได้นำ� ตะกอนน�ำ้ ประปา
จากกระบวนการผลิตของโรงผลิตน�ำ้ ประปา
ปทุมธานี มาใช้ประโยชน์ ด้วยการน�ำมา
ถมบริเวณสนามหญ้าของโรงเรียนวัดบ้าน
พร้าวใน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับ
โรงผลิตน�ำ้ ประปาปทุมธานีของบริษทั ฯ โดย
ตะกอนน�ำ้ ประปาดังกล่าว สามารถช่วยลด
ปั ญ หาพื้ น ที่ ร าบลุ ่ ม และมี น�้ ำ ท่ ว มขั ง ของ
โรงเรียนฯ ให้กลับมามีภูมิทัศน์ที่ดี และมี
ความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน”
และอีกหนึง่ โครงการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดำ� เนิน
การ ได้แก่ โครงการวิจัยและน�ำตะกอนน�้ำ
ประปาทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตฯ มาใช้
ประโยชน์ โดย TTW ได้รว่ มมือกับศูนย์ความ
เป็ น เลิ ศ ด้านการจัดการสารและของเสีย
อันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาและท�ำการวิจัยดินตะกอนน�้ำประปา
ที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงผลิต
น�้ำประปาปทุมธานีมาตั้งแต่กลางปี 2560
เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีผลลัพธ์ทไี่ ด้จาก
การวิจยั แล้ว เช่น เม็ดดูดซับฟลูออไรด์ (ทด
แทนผงถ่านในขั้นตอนกวนเร็วของกระบวน
การผลิตน�้ำประปา) อิฐบล็อกประสาน (ทด

แทนดินลูกรัง) กระเบื้องปูพื้น (ทดแทนทราย) และกระเบื้องดินเผา (ทดแทนดินเหนียว)
เป็นต้น และในปี 2561 TTW ได้รว่ มมือกับโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ภายใต้การก�ำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา และภาควิชาวิทยา
ศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาโครงการฯ ลักษณะ
เดียวกันในฝัง่ ของโรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลน จ.นครปฐม โดยโครงการฯ ทัง้ 2 พืน้ ทีจ่ ะสามารถ
ต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพแก่ชมุ ชนใกล้เคียงโรงผลิตน�ำ้ ประปาในลักษณะการพัฒนาเชิงสังคม
ในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรกับสังคมและชุมชน (Creating Shared
Value : CSV) ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากจะสามารถน�ำตะกอนน�้ำประปาที่เป็นของเหลือไปใช้
ประโยชน์ได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความผูกพันร่วมกันให้เกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียงโรงผลิต
น�้ำประปาของ TTW อีกทางหนึ่งด้วย

