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COVER  Story  

	 เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TTW	มีการผลัดใบ	
ผู้บริหารระดับสูงนั่นคือการเข้ารับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทฯ	 โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคุณวลัยณัฐ	ตรีวิศวเวทย์	ก้าวขึ้นนั่งต�าแหน่งนี้แทนคุณ	'ชัยวัฒน์	
อุทัยวรรณ์'	ซึ่งหมดวาระลงตามแผนทดแทนบุคลากร	(Succession	Plan)	ของบริษัทฯ			
	 ส�าหรับผู้บริหารหญิงคนใหม่ที่ชื่อ	‘วลัยณัฐ’	แล้ว	จากนี้ไป	เธอคือผู้น�าในการคัดท้ายเรือองค์กร	
และน�าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน	 ทั้งการก�าหนดนโนยบายต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ให้เติบโต
สร้างผลก�าไรอย่างต่อเน่ือง	อันเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างมองหา	เพราะเป็นหัวใจของการท�าธุรกิจ	คือ	
การท�าก�าไร...	

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

 TTW ; Vision New CEO คุณภาพน�้า 

   คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า...อย่างย่ังยืนตลอดไป... 
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	 ดังนั้น	สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต้องพิจารณา	คือ	ท�าอย่างไร???...ให้ธุรกิจ

มีก�าไร	ซึ่งดูจากประสบการณ์การท�างาน	วัยวุฒิและคุณวุฒิของเธอแล้ว	ถือว่ามีมาก

พอส�าหรับต�าแหน่งนี้…โดยคุณ	วลัยณัฐ››› › › ›	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	Master	of	

Science	in	Administrative	Studies	Sub	concentration	:	Financial	Economics,	

Boston	 University	 เคยด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร	 บมจ. 

ทีทดีบับลวิ	และผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการสายงานการเงนิ	บมจ.ทางด่วนกรงุเทพ	(ปัจจบุนั	

คือ	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ)

TTW เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TTW	เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเอกชน

ที่เห็นความส�าคัญในการจัดสรรทรัพยากรน�้า	 และมีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี	ส�าหรับนโยบายของบริษัทฯ	ในฐานะผู้บริหารสูงสุด		

	 คุณวลัยณัฐ›		กล่าวว่า		

	 “บริษทัเป็นผูผ้ลติน�า้ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศ	 ประกอบธรุกจิผลติ

และจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีสมุทรสาคร-นครปฐม	

และปทุมธานี-รงัสติ	 จากการน�าน�า้ดบิจากแหล่งน�า้ผวิดนิเข้ามาใช้ในกระบวนการผลติน�า้

ประปา	 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการใช้แหล่งน�้าใต้ดิน	 (น�า้บาดาล)	 ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาน�า้

เค็มและน�้าทะเลรุกล�้าเข้ามาแทนที่น�้าจืด	 รวมถึง

ปัญหาการยุบตัวของผิวดินและแผ่นดินทรุดที่ก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

	 TTW	ไม่ได้เชี่ยวชาญแค่เฉพาะเรื่องการผลติ

น�า้ประปาเท่านัน้	แต่ธรุกจิทีด่�าเนนิการอยูค่อื	การ

บรหิารจัดการน�า้แบบครบวงจร	 เร่ิมตัง้แต่การบริหาร

น�้าดิบ	การผลิตน�้าประปา	การบริหารและจัดการ

บ�าบัดน�้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	จาก

ความเป็นมืออาชีพของ	TTW	Tris	Rating	ได้จัด

อันดับความน่าเช่ือถือทางด้านการเงนิในส่วนของ

เครดติองค์กรและตราสารหนี	้ทีร่ะดับ	AA-	และมี

แนวโน้มอันดับเครดิต	 Stable	 รวมถึงได้รับการ

คัดเลือกให้อยู่ใน	ESG100,	หุ ้นยั่งยืน	 (THSI),	

Thailand	Top	Company	Awards	ในปี	2017	

และ	2018	ฯลฯ	ซึ่งรางวัลดังกล่าวนั้น	นับเป็นการ
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ยนืยนัถงึความมุง่มัน่	และเป็นความภาคภูมิใจที่ทีทีดับบลิว	ได้เป็น

หนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นน�าด้านการบริหารจัดการน�้าครบวงจร	เพื่อ

ให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน	

	 และถ้าถามถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจหลังเข้ามารับต�าแหน่งนั้น	

บรษัิทฯ	มแีผนระยะยาว	ได้แก่	การก่อสร้างโรงผลิตน�า้ประปาแห่งที	่2	

ณ	อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อในปี	2560	เพื่อใช้

เป็นแหล่งน�้าส�ารอง	 (Backup	 Plant)	 และเป็นสิ่งสะท้อนถึงการ 

เตรียมความพร้อมในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู ้ใช้น�้าในพื้นท่ี

บริการได้มคีวามมัน่ใจว่าบรษิทัฯ	 จะสามารถให้บรกิารน�า้ประปาได้

อย่างต่อเนื่องแม้เกิดกรณีฉุกเฉินใดๆ	 ตลอดจนการเตรียมความ

พร้อมหากมกีารขยายพืน้ทีบ่รกิารในอนาคต	 โดยโรงผลติน�า้ประปา

แห่งนีไ้ด้น�าเทคโนโลย	ี“เมมเบรน”	(Membrane)	ในการกรองระดับ	

Ultrafiltration	 เข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ	 ซึง่มีความทนัสมยัและ 

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ	2	ของภูมิภาคเอเชีย”คุณวลัยณัฐกล่าว

ปี’60 ก�าไรสุทธิ 2,663.2 ล้านบาท
	 ส�าหรับผลประกอบการปี	2560	ของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	

(มหาชน)	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติงบการเงิน

รวมของปี	 2560	 โดยบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ	 2,663.2	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	187.6	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	7.6	สินทรัพย์

รวมของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีจ�านวน	23,277	ล้าน

บาท	หนี้สิน	11,399	ล้านบาท	และส่วนของผู้ถือหุ้น	11,878	ล้าน

บาท	และมีอัตราส่วนหนี้สิน	:	ทุนเพียง	0.96	เท่า	จากผลประกอบ

การของปี	 2560	 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	 ในปัจจุบัน	 ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น	ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่	19	เมษายน	2561	ขออนุมัติจ่ายเงินปันผล

ครึ่งปีหลังอีกในอัตราหุ้นละ	0.30	บาท	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ท�าการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ	 0.30	 บาท	 เมื่อเดือน

กนัยายน	2560	รวมเงนิปันผลตลอดปี	2560	ในอตัราหุ้นละ	0.60	บาท	

	 คิดเป็นจ�านวนเงิน	 2,394	บาท	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดราย

ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันที่	13	มนีาคม	2561	

และก�าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที่	7	พฤษภาคม	2561	
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ช่วงไตรมาส	 2/61	 โดยจะมีก�าลังการผลิต

สงูสดุ	40,000	ลกูบาศก์เมตร	/วนั	ครอบคลมุ	

12	เขตเมือง	มูลค่าเงินลงทุนประมาณ	400	

ล้านกว่าบาท	ระยะเวลาก่อสร้าง	18	เดือน	

คาดเริม่ผลติได้ในปี	2564	โดยระยะแรกผลติ	

18,000	ลบ.ม./วัน	ซึ่งแหล่งเงินลงทุนจะมา

จากกระแสเงินสดของบริษัทฯ	โดยเบื้องต้น

จะได้รบัสญัญาสมัปทาน	30	ปี	และสามารถ

ขยายเวลาได้	2	ครั้งๆ	ละ	10	ปี”	 	

	 กรรมการผู้จัดการ	TTW	กล่าว	พร้อม

บอกต่อว่า	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีความ

สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตน�้าประปาในเมือง

เมียวดี	และเมืองพะอัน	ของเมียนมา	ซึ่งอยู่

ระหว่างศึกษาความต้องการใช้น�้า	คาดว่า

จะมีความชัดเจนในช่วงคร่ึงหลังปีน้ี	โดย 

ประเมนิในเบือ้งต้นจะลงทนุขนาดก�าลงัการ

ผลติ	40,000	ลบ.ม./วนั	แต่มูลค่าลงทนุต้อง

พจิารณาในรายละเอยีดอกีครัง้	 ซึง่มแีนวโน้ม

ว่าจะใช้เงินลงทุนมากกว่า	400	ล้านบาท

	 ‹“เราต้องการศึกษาให้ชัดเจนก่อนที่

จะลงทุน	โดยการศกึษาจะด	ูSeasonal	ของ

น�า้ท่ีจะน�ามาใช้การผลติ	เมอืงเมยีวด	ีมกีาร

เตบิโตมาก	 แต่แหล่งน�า้ดิบอยูใ่กล้แม่น�า้เมย	

และน�้าไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะมีการทิ้ง

ขยะ	และยังมีปัญหาน�้าไม่เพียงพอ”

	 คุณวลัยณัฐ	 กล่าวแล้วอธิบายต่อว่า	

นอกจากนี้	บริษัทฯ		ยังมีความสนใจลงทุน

ในธุรกิจผลิตน�้าประปาในเมืองย่างกุ้งด้วย	

แต่เห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน	ขณะทีเ่มอืง	

มัณฑะเลย์ปัจจุบันมีผู้ผลิตน�้าประปาหลาย

รายแล้ว		

	 นอกจากนี้	 ยังมีความสนใจลงทุนใน

ธุรกิจผลิตน�้าประปาที่เมืองเสียมเรียบของ

กมัพชูาด้วย	ส่วนในลาวยงัเห็นว่าการเตบิโต

ช้าไม่คุ้มค่าการลงทุน”

ยอดขายปีนี้โตไม่ต�่ากว่า 3%   
	 ส�าหรับเรือ่งของรายได้	และการเงนิของ	

TTW	นั้น	คุณวลัยณัฐกล่าวว่า	บริษัทฯ	ได้

ลดภาระต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง	

โดยปลายปีก ่อนได ้คืนเงินกู ้ก ่อนครบ

ก�าหนด	จ�านวน	 1.7	พันล้านบาท	ซึ่งช่วย

ลดดอกเบี้ยจ่ายลง	 20	 ล้านบาท	 และช่วย

ลดต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านเงนิในปี	2561	ขณะ

ที่บริษัทฯ	 ยังสามารถเพิ่มวงเงินกู้ได้อีกราว	

1	หมื่นล้านบาท

	 “ปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดราว	

2,000	 ล้านบาท	 และมีอัตราหนี้สินต่อทุน	

(D/E)	อยูท่ี่	0.96	เท่า	โดยส้ินปี	2561	คาดว่า

จะปรบัตวัลดลงมาอยูท่ีร่ะดบั	0.90	เท่า	จาก

การคนืหนีส้ถาบนัการเงนิ	 1.7	พนัล้านบาท

ดงักล่าว	ไปในช่วงปลายปี	2560	ทีผ่่านมา”		

	 TTW	ตัง้งบลงทนุปี	2561	ไว้ที	่50	ล้านบาท	

ส�าหรับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลติน�า้ประปา	อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	

ยงัเหลอืเงนิกู	้และหุน้กู	้ประมาณ	1.07	หมืน่

ล้านบาท	แบ่งเป็นหุน้กู	้6.4	พนัล้านบาท	และ

เงินกู้	4.3	พันล้านบาท	โดยเดือนกุมภาพันธ์

ทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	ได้ออกหุน้กู	้1	พนัล้านบาท	

เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีครบก�าหนด	โดยได้

อัตราดอกเบี้ยใหม่	 เพียงร้อยละ	2.33	และ

ในเดอืนกุมภาพนัธ์	2562	จะมหุ้ีนกู้ครบก�าหนด

อีก	1.5	พันล้านบาท	ซึ่งบริษัทฯ	อยู่ระหว่าง

การศึกษาว่า	 จะออกหุ้นกู้	 หรือ	น�ากระแส

เงินสดไปช�าระคืนให้กับธนาคาร”

ลงทุน CLM รอความชัดเจน
	 กรรมการผู้จัดการคนใหม่	 TTW	 เปิด

เผยต่อว่า	TTW	ได้เข้าไปยื่นข้อเสนอในการ

ขยายการลงทุนธุรกิจน�้าประปา	ณ	 เมือง

เมาะล�าไย	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	

โดยขณะนี้อยู ่ในขั้นตอนศึกษาข้อสัญญา	

และรายละเอียดต่างๆ		

	 “คาดว่าบริษัทฯ	 จะสามารถลงนาม

สัญญาโครงการผลิตน�้าประปาในเมือง

เมาะล�าไยกับทางการของเมียนมาฯ	ได้ใน



COVER  Story  
ปีท

ี่ 1
4 

Vo
l.1

44
  
คู่ม

ือ 
คู่ค

ิด 
พ
ิชิต

หุ้น
 

32 Corehoon  Investor  guide

EEC รอความชัดเจนนโยบายภาครัฐ 
	 ส�าหรับในประเทศไทยนัน้	 ส่ิงทีน่กัลงทนุ

ให้ความสนใจมากที่สุด	คือ	เรื่องระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 ที่

รัฐบาลก�าลังด�าเนินการผลักดันโครงการ

หลักเร่งด่วน	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่	 รถไฟ

ความเร็วสูง,	ท่าเรือแหลมฉบัง,	สนามบินอู่

ตะเภา,	อตุสาหกรรมยานยนต์	/ช้ินส่วนอเิลก็	

ทรอนิกส์/หุ่นยนต์	 และการขยายเมือง/

สร้างเมืองใหม่	 ซึ่งความกังวลที่เกิดขึ้นใน

อนาคตส�าหรับพ้ืนที่ เขตพัฒนาระเบียง

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	ในเรือ่ง

ของทรัพยากรน�้า	 ซึ่งถือว่า	 มีความส�าคัญ	

หากมีภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจ�านวนมาก	

โดยเฉพาะใน	3	จังหวัดได้แก่	ฉะเชิงเทรา,	

ชลบรีุ	และระยอง	จะต้องมกีารจัดสรรน�า้เพือ่

ใช้ในการเกษตร	 อุปโภคบริโภคและรักษา

ระบบนิเวศให้พอด	ีและคาดว่าอกี	20	ปีข้าง

หน้าหรือปี	2579	กรณีไม่มี	EEC	เกิดขึ้น	จะ

มีการใช้น�้า	 570	 ล้านลบ.ม.	 แต่ถ้ามีโครง	

การ	EEC	เกดิขึน้	จะต้องใช้น�า้ถงึ	1,000	ล้าน

ลบ.ม	ดงันัน้	จงึมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องจัดหา

น�้ามาเพิ่มให้กับภาคตะวันออก	

	 โดยคุณวลัยณัฐ	กล่าวว่าเรื่องนี้ถือว่า

มีความส�าคัญ	ท�าให้บริษัทฯ	มีความสนใจ

เข้าไปลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก	(EEC)	และยังมีพื้นที่แหล่ง

ท่องเท่ียวส�าคัญๆ	อาท	ิภเูกต็	สมยุ	สรุาษฎร์ฯ	

อีกด้วย	แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอความ

ชัดเจนจากภาครัฐบาล

	 “ต้องรอนโยบายจากภาครฐั	 โดยเฉพาะ

การประปาภูมิภาคว่าจะเปิดให้เอกชนเข้า

ร่วมลงทุนอย่างไร	ทัง้นี	้บรษิทัได้ตดิตามข้อมลู

ในพืน้ที	่EEC	เกีย่วกบัโครงการสาธารณปูโภค

พื้นฐานด้านน�้าจากหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริม

ให้เอกชนร่วมลงทุน	(PPP)	และการซื้อสิทธิ

บริหารจัดการโครงการน�้าจากภาคเอกชน

ขนาดใหญ่ที่เหมาะสม

	 รวมทัง้ธรุกิจบ�าบดัน�า้เสียซ่ึงก�าลังด�าเนิน

การศึกษาที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติม

จากปัจจุบันมี	3	แห่ง	ได้แก่	ที่นิคมอุตสาห	

กรรมบางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	นิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร	จ.ชลบุรี	และนิคม

อตุสาหกรรมอมตะซติี	้จ.ระยอง	ส่วนงบลงทนุ

ในปีนี้ตั้งงบไว้	50	ล้านบาท	เพื่อใช้ส�าหรับ

ปรงุปรงุโรงผลติน�า้ประปา”	กรรมการผูจ้ดัการ	

TTW	กล่าว

ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 คณุวลยัณฐั	กล่าวเพ่ิมเตมิว่า	“แม้ว่า	TTW	

จะเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนทีต้่องสร้าง	

ธุรกิจให้มีผลก�าไร	แต่การด�าเนินธุรกิจต้อง

ก้าวไปพร้อมกับการค�านึงถึงผลกระทบต่อ

สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมเสมอ																												

	 “TTW	 ตระหนักถึงความส�าคัญในการ

ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าตามพระราช

ด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช	 ซึง่พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า	

‘น�้า	คือ	ชีวิต’	ซึ่งค�าสอนของพระองค์ท่าน	

ยงัคงเป็นความจรงิส�าหรบัทกุชวีติ	 และเป็น

ความจรงิเสมอส�าหรับททีีดับบลวิ	และปฏเิสธ

ไม่ได้เลยว่า	 “คณุภาพน�า้ก็หมายถงึคณุภาพ

ชีวติ	 ถ้าคณุภาพน�า้ดี...เรากจ็ะมคีณุภาพชวีติ

ที่ดีตามไปด้วย”	TTW	จึงตระหนักและให้

ความส�าคัญกับเรื่องนี้เสมอมา

	 บรษิทัฯ	ได้ด�าเนิน	‘โครงการ	1	ล้านกล้า	

สร้างป่าต้นน�้า’	ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่ 

เสื่อมโทรมในเขตหมู่บ้านอีต่อง	ต.ปิล็อก	

อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	ปีละ	1,000	ไร่	

หรอืคิดเป็น	200,000	ต้นกล้า	ตัง้แต่ปี	2554	

ถึง	2558	รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น	5,000	ไร่	หรือ

คดิเป็น	1,000,000	ต้นกล้า	พร้อมกับท�าการบ�ารงุ

รกัษาป่าทีป่ลกูอกี	2	ปีต่อเนือ่ง	รวมระยะเวลา

ของโครงการทัง้สิน้	7	ปี	(พ.ศ.	2554	-	2560)	

โดยกล้าไม้ที่เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จะ

ถูกทยอยส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาต	ิ

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 ดูแลรักษาเป็นสมบัติ

ของแผ่นดินต่อไป

	 ระยะเวลา	7	ปีที่	TTW	ด�าเนินการมา

อย่างต่อเนื่อง	 สามารถปลูกต้นกล้าได้ครบ	

1,000,000	 ต้น	 ท�าให้ประเทศไทยมีพื้นที่สี

เขยีวเพิม่ขึน้อกีกว่า	5,000	ไร่	ซึง่ในสิน้ปี	2560	

บรษิทัฯ	 ได้ท�าการส่งมอบผนืป่าแปลงสดุท้าย

ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ

พันธุ์พืชเป็นสมบัติของชาติต่อไป	 กิจกรรม

ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแค่การปลูกป่าตาม

สมัยนิยมแล้วปล่อยทิ้งไปโดยไม่ได้ดูแล	แต่

การปลูกป่าของ	TTW	ในครั้งนี้	เป็นการ

ปลูกป่าที่ต้องได้ป่าอย่างแท้จริง	และยงัเป็น	

ต้นน�า้ทีน่�ามาซึง่	“น�า้”	เพือ่ใช้ในการอุปโภค

และบริโภค	 หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งตั้งแต่ต้นน�้า

จรดปลายน�้าอย่างยั่งยืน	 

มอบสิ่งที่ดีให้สังคม

	 บรษัิทเชือ่ม่ันว่าความส�าเร็จอย่างยัง่ยนื

ของกจิการ	ไม่เพยีงขึน้อยูก่บัความรบัผดิชอบ

ต่อผลการด�าเนินการของบริษัทฯ	เท่าน้ัน	

แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่

เราประกอบธุรกิจ	 ตลอดจนสังคมโดยรวม	

จึงก�าหนดพันธกิจไว้ว่า	“เติบโตอย่างมั่นคง	

ต่อเนื่อง	และย่ังยืน	เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน	์ 

บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า	

พนกังาน	คูค้่า	ผูถ้อืหุน้	ชมุชน	และสิง่แวดล้อม”

	 “บรษิทัได้สนบัสนนุโครงการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อย

โอกาส	ซ่ึงโครงการฯ	นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนท่ี

ด้อยโอกาสให้นักเรียนมีหลักโภชนาการที่ดี

มกีารเสรมิสร้างสขุภาพอนามยั	 มกีารพฒันา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา	รวมทั้ง

มุง่เน้นให้เกดิสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
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SPECIAL Report 

ท่ีดต่ีอการใช้ชีวติของนกัเรยีน	โดย	TTW	ได้

รบัเกยีรตแิละความไว้วางใจจากรองนายก

รฐัมนตรี	พลอากาศเอก	ดร.ประจนิ	จัน่ตอง	

ให้เข้าร่วมเป็นผู้สนบัสนนุหลกัโครงการเสรมิ

สร้างคณุภาพชวีติของนกัเรียนในโรงเรยีนที่

ด้อยโอกาสต่อเนือ่งเป็นปีที	่2	 โดยในปี	2560	

บริษทัฯ	 ได้พิจารณาคดัเลอืกโรงเรยีนเข้าร่วม

โครงการฯ	จ�านวน	3	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีน

วัดบ้านพร้าวใน	 โรงเรียนบึงเขาย้อน	 และ

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม	จังหวัดปทุมธานี	

ซึ่งทั้ง	 3	 โรงเรียนล้วนตั้งอยู่ในพื้นที่ด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ”

	 นอกจากนี	้TTW	ได้น�าตะกอนน�า้ประปา

จากกระบวนการผลติของโรงผลติน�า้ประปา

ปทุมธานี	มาใช้ประโยชน์	ด้วยการน�ามา

ถมบริเวณสนามหญ้าของโรงเรียนวัดบ้าน

พร้าวใน	 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับ

โรงผลิตน�า้ประปาปทมุธานขีองบรษัิทฯ	โดย

ตะกอนน�า้ประปาดงักล่าว	 สามารถช่วยลด

ปัญหาพ้ืนที่ราบลุ่มและมีน�้าท่วมขังของ 

โรงเรียนฯ	ให้กลับมามีภูมิทัศน์ที่ดี	และมี

ความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน”

	 และอกีหนึง่โครงการทีบ่รษัิทฯ	ได้ด�าเนิน

การ	ได้แก่	โครงการวิจัยและน�าตะกอนน�้า

ประปาทีเ่หลอืจากกระบวนการผลิตฯ	มาใช้

ประโยชน์	โดย	TTW	ได้ร่วมมอืกบัศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสีย

อนัตราย	 (ศสอ.)	 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

ศกึษาและท�าการวิจัยดินตะกอนน�้าประปา

ที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงผลิต

น�้าประปาปทุมธานีมาตั้งแต่กลางปี	 2560	

เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์	 โดยมผีลลพัธ์ทีไ่ด้จาก

การวจิยัแล้ว	เช่น	เมด็ดูดซบัฟลอูอไรด์	(ทด	

แทนผงถ่านในข้ันตอนกวนเร็วของกระบวน	

การผลิตน�้าประปา)	อิฐบล็อกประสาน	(ทด	

แทนดินลูกรัง)	 กระเบื้องปูพื้น	 (ทดแทนทราย)	 และกระเบื้องดินเผา	 (ทดแทนดินเหนียว)	

เป็นต้น	และในปี	2561	TTW	ได้ร่วมมอืกบัโครงการศึกษาวจัิยและพัฒนาสิง่แวดล้อมแหลมผักเบีย้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ภายใต้การก�ากับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา	และภาควิชาวิทยา	

ศาสตร์สิง่แวดล้อม	คณะส่ิงแวดล้อม	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	พฒันาโครงการฯ	ลกัษณะ

เดยีวกนัในฝ่ังของโรงผลติน�า้ประปาบางเลน	จ.นครปฐม	โดยโครงการฯ	ทัง้	2	พืน้ท่ีจะสามารถ

ต่อยอดด้วยการสร้างอาชพีแก่ชมุชนใกล้เคยีงโรงผลติน�า้ประปาในลกัษณะการพัฒนาเชิงสังคม

ในรปูแบบของการสร้างคณุค่าร่วมกันระหว่างองค์กรกับสงัคมและชมุชน	 (Creating	 Shared	

Value	:	CSV)	ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากจะสามารถน�าตะกอนน�้าประปาที่เป็นของเหลือไปใช้

ประโยชน์ได้แล้ว	 ยังเป็นการสร้างความผูกพันร่วมกันให้เกิดข้ึนในชุมชนใกล้เคียงโรงผลิต

น�้าประปาของ	TTW	อีกทางหนึ่งด้วย 

Thailand Top Company Awards 2018

	 เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 บริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับคัดเลือกให้

เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัล	 «Thailand	Top	Company	Awards	2018»	หรือสุดยอด

องค์กรแห่งปี	 2561	จัดโดยนิตยสาร	Business+	และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 เพื่อมอบ

รางวลัให้แก่บริษทัทีป่ระสบความส�าเรจ็ในระดบัสงูสดุของประเทศ	โดยคณุวลยัณฐั	ได้รบัมอบ

โล่รางวลัจาก	ฯพณฯ	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	นายแพทย์เกษม	วฒันชยั	องคมนตร	ีณ	โรงแรม

ดุสิตธานี	กรุงเทพฯ		

	 “Thailand	 Top	Company	Awards	 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลการด�าเนิน

งานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มแบ่งตามประเภทการด�าเนินธุรกิจ	 ทั้งทางด้านความสามารถใน

การแข่งขัน	 และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในมิติต่างๆ	 ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทที่มีรายได้

สูงสุด	1,000	อันดับแรก	โดยรางวัลที่	TTW	ได้รับนั้น	จัดอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมสาธารณู

โภค(จัดกลุ่มโดยอ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์)	และได้รับเป็นปีที่	3	

ตอกย�้าการเป็นองค์กรธุรกิจไทยที่ประสบความส�าเร็จในระดับสูงสุดของประเทศใน 

การด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

	 ซึง่ปัจจบุนั	TTW	คอื	ผูผ้ลติน�า้ประปาภาคเอกชนรายใหญ่	ทีม่กี�าลงัการผลิตกว่า	1,000,000	

ลกูบาศก์เมตรต่อวนั	ให้บริการในพืน้ทีส่มทุรสาคร-นครปฐม	และปทมุธาน-ีรงัสติ	โดยด�าเนนิ

ธรุกจิบนความตัง้มัน่ทีว่่า	 ‘คณุภาพน�า้...เพือ่คณุภาพชวีติทีด่กีว่าน�าไปสูก่ารสรรสร้างสงัคมและ

สิง่แวดล้อมทีด่อีย่างยัง่ยนื”	กรรมการผูจ้ดัการคนใหม่	บมจ.ทีทดีบับลวิ	(TTW)	กล่าวในท้ายทีส่ดุ	

	 นี่คือ	แนวคิด	และนโยบายของผู้ที่จะมาสานต่อธุรกิจของ	บมจ.ทีทีดับบลิว	(TTW)	โดย	

‘วลยัณัฐ	ตรวีศิวเวทย์’	เน้นย�า้เรือ่ง	‘คณุภาพ’	และ	‘ความสะอาด’	รวมไปถงึ	‘ความเพยีงพอ’	

และ	‘ความต่อเนื่อง’	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่	TTW	ส่งมอบให้แก่ผู้ใช้น�้าทุกภาคส่วน...

	 เพราะน�า้	ถอืเป็นต้นก�าเนดิของสิง่มีชวีติทัง้หมด	ซึง่ในอนาคต	คงได้เหน็	TTW	ท�าอะไร

หลายๆ	อย่างให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพราะด้วยต้นทุนที่บริษัทฯ	มีอยู่	คือสิ่งที่ขาดไม่

ได้ส�าหรับมนุษย์ทุกคน	นั่นคือ	‘น�้า’	แต่ที่ส�าคัญกว่า	คือเพิ่มเติมมาอีกค�า	คือ	‘น�้าใจ’	ซึ่ง	

TTW	มีพร้อมที่จะมอบให้อยู่เสมอทั้งสองสิ่ง	‘น�้า’	กับ	’น�้าใจ’	ประโยคสั้นๆ	แต่มีความหมาย	

เพราะ	‘คุณภาพน�้า’	หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า’	อย่างยั่งยืนตลอดไป...นั่นเอง....


