คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
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BE CONSIDERATE.
ความภาคภูมิใจที่ทีทีดับบลิว ได้เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นน�ำ
ด้านการบริหารจัดการน�้ำ ครบวงจร
เพื่อให้ไ ด้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ของประชาชนโดยด�ำเนินธุรกิจบนความตั้งมั่นที่ว่า
“คุณภาพน�้ำ ...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
น�ำ ไปสู่การสรรสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน”

การ

บริ ห ารงานหรื อ การจั ด การองค์ ก รมีความ
จำ�เป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงานอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการวางนโยบาย
บริหารงานที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
หัวใจของการทำ�ธุรกิจ มาทำ�ความรู้จักและแนวการทำ�งานผู้บริหารหญิง
คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด
(มหาชน) ผู ้ ผ ลิ ต และจำ�หน่ า ยน�้ ำ ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศไทย
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ป ร ะ วั ติ โ ด ย สั ง เ ข ป ก่ อ น รั บ
ต�ำแหน่งการท�ำงานในปั จจุ บัน
จบการศึก ษาปริ ญ ญาโท Science
in Administrative Studies Sub
concentration : Financial Economics,
Boston University จากสหรั ฐ อเมริ ก า
หลั ง จากจบการศึ ก ษาในช่ ว งแรกนั น้
เข้ ามาช่วยบริ หารงานธุรกิจของครอบครัว
ระยะหนึ่ง แล้ วคุณปลิว ตรี วิศวเวทย์ ได้
ชวนให้ มาร่ ว มงานในกลุ่ ม ช.การช่ า ง
จึ ง เข้ า ท� ำ งานที่ บมจ.ทางด่ ว นกรุ ง เทพ
ในต� ำ แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ
สายงานการเงิ น จากนั น้ ได้ เข้ ามารั บ
ต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงาน
บริ หารที่ TTW โดยเมื่อต้ นปี พ.ศ.2561
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติแต่งตังขึ
้ ้นรับ
ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จดั การ ของ TTW

อุ ปสรรคในการท�ำงานในเรื่องของธุรกิจ
TTW มีลกั ษณะการด�ำเนินธุรกิจแบบสัมปทานในการผลิตและจ� ำหน่าย
น�ำ้ ประปา ซึ่งมีอุปสรรคบ้ าง ในด้ านการด�ำเนินงาน แบ่งได้ เป็ น 2 ช่วง คือช่วง
เริ่ มต้ นเป็ นช่วงที่เราต้ องศึกษา พร้ อมทัง้ เจรจา จัดเตรี ยมเอกสารท�ำสัญญา
ต่างๆ ร่ วมกับทางหน่วยงานภาครัฐ หลังจากนัน้ เมื่อวางแผนการด�ำเนินงาน
ไว้ อย่างชัดเจน เพื่ อรองรั บการบริ หารจัดการงานในอนาคต ช่วงต่อมาเป็ น
เรื่ องของการบริ หารจัดการ การรักษา ปรับปรุ งคุณภาพของการด�ำเนินงานให้
ตรงตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยให้ ความส�ำคัญกับผู้มสี ว่ นได้ ส่วน
เสียในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้ า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
ให้ ได้ รับความพึ่งพอใจมากที่สุด
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การวางนโยบายในการท�ำงาน

พื้นที่ในการด�ำเนินธุรกิจให้บริการในปั จจุ บัน

ในการท� ำ งานเราได้ วางนโยบายในการปรั ป ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งาน การให้ บ ริ ก าร และการ
สร้ างที มเวิร์คให้ เกิ ดขึน้ ทัง้ การท� ำงานภายในของเราเอง
และการด� ำ เนิ น งานร่ ว มกับ ลูก ค้ า หลัก ของเราอย่ า งการ
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเราจะดูแลผู้ใช้ น�ำ้ ร่ วมกัน
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ น� ้ำภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็ นผู้ใช้ น� ้ำรายใหญ่ บริ ษัทฯ มีทีมงานเพื่อคอยดูแล โดย
เข้ ารับฟั งปั ญหา และข้ อเสนอแนะที่ผ้ ูใช้ น�ำ้ ต้ องการ น�ำมา
หารื อร่ วมกับ กปภ. เพื่อแก้ ปัญหา ท�ำให้ เกิ ดการท�ำงาน
แบบบูรณาการร่ วมกันในทุกส่วนงาน

TTW ถือเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารจัดการน�ำ้ แบบ
ครบวงจร เราผลิตและจ�ำหน่ายน� ้ำประปาให้ แก่การประปา
ส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็ น 2 พื ้นที่หลัก คือฝั่ งตะวันตกของ
กรุ ง เทพฯ (สมุท รสาคร - นครปฐม) (พื น้ ที่ อ.นครชัย ศรี
อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ.กระทุม่ แบน และ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร) และฝั่งเหนือของกรุงเทพฯ
(ปทุมธานี - รังสิต) (พื ้นที่ของ อ.ล�ำลูกกา อ.สามโคก อ.ธัญบุรี
และรังสิต) นอกจากการผลิตน� ้ำประปาในพื ้นที่ดงั กล่าวแล้ ว
เรายังให้ บริ การผลิตน� ้ำประปาตลอดจนบริหารจัดการบ�ำบัด
น� ้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรม ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

ผลการด�ำเนินงานและอัตราการเจริญเติบโต
ปี พ.ศ. 2560 ก�ำไรสุทธิทงปี
ั ้ ประมาณ 2,663 ล้ านบาท
เติบโตประมาณ 7.6 เปอร์ เซ็นต์ และในช่วงครึ่ งปี แรกของ
ปี พ.ศ. 2561 ก�ำไรสุทธิรวมอยูท่ ี่ 1,360.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
8.7 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า TTW มีผลประกอบการที่
เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

การด�ำเนินการลงทุนที่เมียนมาร์
ปั จจุบันบริ ษัทฯ เลือกที่ จะเริ่ มด�ำเนิ นโครงการผลิตน� ้ำ
ประปาแห่งแรกที่เมืองเมาะล�ำไย ซึ่งโครงการได้ รับอนุมัติ
จาก MIC (Myanmar Investment Commission) แล้ ว
ยัง เหลื อรายละเอียดของสัญญาอีกเพียงเล็กน้ อย ซึ่งหาก
ท�ำการลงนามแล้ ว ก็ จะถื อเป็ นโครงการน� ำ ร่ อ ง เพื่ อ เป็ น
แนวทางส�ำหรับพื ้นที่อื่นที่มีศกั ยภาพต่อไป เช่น เมืองเมียวดี
และ เมืองพะอัน เป็ นต้ น
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สั ด ส่ ว นผู ้ ใ ช้ น�้ ำ และการขยาย
ตัวการให้บริการของ TTW
สัด ส่ ว นผู้ใ ช้ น� ำ้ ในพื น้ ที่ ฝั่ ง ตะวัน ตกของ
TTW แบ่งเป็ น ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรื อน
และภาคพาณิชยกรรม โดยมีสดั ส่วนร้ อยละ 47
ร้ อยละ 37 และ ร้ อยละ 16 เรียงตามล�ำดับ และ
จากข้ อมูลงานวิจัยพฤติกรรมการใช้ น�ำ้ โดย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute
of Technology หรื อ AIT) พบว่าสัดส่วนผู้ใช้
น� ้ำบาดาลในพื ้นทีฝ่ ั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ยัง
มีอยูม่ ากกว่า ร้ อยละ 50 อีกทังนโยบายของ
้
ภาครั ฐ ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ ประชาชนหั น มาใช้
น�ำ้ ประปาทดแทนน�ำ้ บาดาล เพื่อแก้ ปัญหา
แผ่ น ดิ น ทรุ ด และปั ญ หาน� ำ้ เค็ ม แทรกซึ ม สู่
แหล่งน�ำ้ ใต้ ดิน โดย TTW ได้ ท�ำงานร่ วมกับ
กปภ. อยู่ตลอดเวลาในการด�ำเนินการเรื่ องนี ้
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ TTW ยังมองหาโอกาส
ตลอดจนความเคลื่ อ นไหวอยู่ ต ลอดเวลา
หากภาครั ฐเปิ ดโอกาสให้ เอกชนเข้ าไปร่ วม
ลงทุน ซึง่ TTW มีความพร้ อมอยูต่ ลอดเวลา

วิธีท�ำให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพ
ของ TTW
TTW ตระหนัก และให้ความส� ำ คัญ ต่ อ
คุณภาพ ความเพียงพอ และความต่อเนื่ อง
ในการส่ ง จ่ า ยน� ำ้ ประปารวมถึ ง การลด
ความเสี่ ย งจากปั จ จัย ภายในและภายนอก
ที่จะมีผลกระทบต่อปริ มาณการจ่ายน� ำ้ ของ
บริ ษั ท ฯ โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การแรงดั น
ในระบบท่อ จ่ า ย (LDN) ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ย
การเพิ่มสถานี จ่ายน� ำ้ จาก 2 สถานี เป็ น 4
สถานี เพื่ อ ความเพี ย งพอของพื น้ ที่ ป ลาย
เส้ นท่อ และปรั บ ปรุ งระบบส่ ง - จ่ า ยน� ำ้
ไปยั ง พื น้ ที่ ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ น� ำ้ สูง ให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น้ อี ก ทั ง้ บริ ษั ท ฯ
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ยังมีการบริ หารจัดการและดูแลเครื่ องจักรอุปกรณ์หลัก และ
ระบบไฟฟ้าพร้ อมทัง้ ก� ำหนดแนวทางแก้ ไขและป้องกันให้
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 บริ ษัทฯ
ได้ ตงั ้ งบประมาณกว่า 50 ล้ านบาท ส�ำหรั บการปรั บปรุ ง
ระบบและการซ่อมบ�ำรุ ง ให้ การผลิตและส่งจ่ายน� ้ำประปา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ูใช้ น�ำ้ ในทุกภาคส่วนได้
มั่น ใจว่า จะมี น� ำ้ ประปาส� ำ หรั บ อุป โภคและบริ โ ภคตลอด
24 ชัว่ โมง
นอกจากนี เ้ ราสร้ างโรงผลิ ต น� ำ้ ประปากระทุ่ ม แบน
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แหล่ ง ส� ำ รอง (Backup Plant) ท� ำ ให้ ผ้ ู ใช้ น� ำ้
ในพื ้นทีบ่ ริการเกิดความมัน่ ใจได้ วา่ บริษทั ฯ สามารถให้ บริการ
น� ้ำประปาได้ อย่างต่อเนื่องแม้ เกิดเหตุฉกุ เฉิน อีกทังเป็
้ นการ
เตรียมความพร้ อมหากมีการขยายพื ้นทีบ่ ริการการในอนาคต

ทิศทางของการลงทุนของ TTW ในระยะใกล้นี้
ภายในประเทศ TTW ติดตามข้ อมูลการขยายตัว ทังใน
้
ด้ านการส่งออก และมีความพร้ อมในการเข้ าร่ วมลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ (Eastern Economic Corridor : EEC)
โครงการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน จากหน่วยงานภาครัฐ
ที่ส่งเสริ มให้ เอกชนร่ วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP) และการซื ้อสิทธิ์ บริ หารจัดการโครงการด้ าน
น�ำ้ จากภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็ น
ไปตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ การให้ เอกชนร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ การบริ หาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ ปี พ.ศ. 2558 - 2569
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ด้ านการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศ บริ ษั ท ฯ
ได้ มองหาโอกาสการลงทุ น ในต่ า งประเทศ อาทิ
ในสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งปั จจุบัน TTW
ได้เข้ าไปศึ ก ษาการพัฒ นา ธุ ร กิ จ น� ำ้ ประปาที่ เ มื อ ง
เมาะล�ำไยตลอดจนเมืองอื่นๆ ได้ แก่เมืองเมียวดี และ
เมืองพะอัน แต่อย่างไรก็ตามการด�ำเนินธุรกิ จในต่าง
แดนต้ องใช้ ความระมัดระวังและรอบคอบโดยจะต้ อง
ศึกษาข้ อมูลต่างๆ เพื่อใช้ ประกอบในการตัดสินใจก่อน
การลงทุน เนื่องด้ วยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มีความผันผวนในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ
ปั จจัยด้ านการเมือง และปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
อีกหลายด้ าน

ธุรกิจของ TTW มีความแตกต่างจากธุรกิจอืน่
TTW เป็ นผู้ผลิตและจ่ายน�ำ้ ประปาให้ กับ กปภ. ซึง่
เป็ นเอกชนรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศ ซึ่งน� ้ำเป็ นปั จจัย
พื ้นฐานในการด�ำรงชีวิต ดังนันการด�
้
ำเนินธุรกิจของเรา
จะหยุดไม่ได้ เพราะต้ องส่งจ่ายน�ำ้ ให้ กับผู้ใช้ น�ำ้ อย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่ โมง นันถื
้ อเป็ นหัวใจ
หลักของเราที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ TTW
ตลอดระยะเวลาที่ TTW ด�ำเนินธุรกิ จ บริ ษัทฯ มี
ความตระหนัก อยู่เ สมอว่ า องค์ ก รเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของ
สัง คมและจะต้ อ งเติ บ โตไปพร้ อมๆ จึง มี ค วามมุ่ง มั่น
สร้ างสรรค์ โ ครงการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม รวม
ถึ ง การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น อยู่ บ นพื น้ ฐานของ
ความสมดุลของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อให้ สงั คมได้ รับ
ประโยชน์ อย่างแท้ จริ ง ช่วยให้ คนในสังคมมี คุณภาพ
ชี วิตที่ ดี ส่งผลให้ เกิ ดชุมชนเข้ มแข็งจากกระบวนการ
เรี ยนรู้ และยืนหยัดได้ ด้วยตัวเองเป็ นแบบอย่างความ
เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างแข็งแกร่ ง และยั่งยืน โดยบริ ษัทฯ
มีโครงการที่ท�ำกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น
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โครงการดูแลสังคมสู่ความยั่งยืน ส่ งเสริ ม และขยายโอกาสด้ านการศึกษาของเยาวชน โดยจัดกิจกรรม
• สนับ สนุน โรงเรี ย นด้ อ ยโอกาสจัง หวัด สุริ น ทร์ ภายใต้ โ ครงการเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นที่
ด้ อยโอกาส ของส�ำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
• การมอบทุนการศึกษาให้ กับนักเรี ยนในพืน้ ที่บริ การ และการมอบทุนการศึกษาให้ กับบุตรหลานพนักงาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยัง ให้ ค วามส� ำคัญด้ านความรั บผิ ดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยการด� ำเนิ นธุรกิ จที่ ไ ม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม การประหยัดพลังงาน การบริ หารจัดการทรั พยากรน�ำ้ อย่างครบวงจร รวมถึงการสร้ างสรรค์โครงการดูแล และ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมคงอยู่สืบทอดไปสู่คนรุ่ นต่อไป
โครงการสร้างคุณค่ าร่วมระหว่ างบริ ษัทฯ และชุมชน (Creating Shared Value)
เพื่อน�ำไปสู่ประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อสังคม และก่อให้ เกิดการสร้างรายได้ ให้ คนในชุมชนบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีโครงการการ
วิจัยตะกอนจากการผลิตน�ำ้ ประปาใน 2 พืน้ ที่
• การวิ จัย ตะกอนน� ำ้ ประปาเพื่ อ พัฒ นาเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ ข องโรงผลิต น� ำ้ ประปาปทุม ธานี ร่ ว มกับ ศูน ย์ ค วามเป็ น เลิศ
ด้ านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเพิ่มมูลค่า
ดินตะกอนที่เกิดจากการผลิตน�ำ้ ประปาโดยสามารถน�ำมาใช้ ประโยชน์ และที่โรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลนได้ ร่วมมือ
กับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้ อมแหลมผักเบี ้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ภายใต้ การก�ำกับดูแลของ
มูลนิธิชยั พัฒนาและภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมคณะสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาโครงการฯ
ลักษณะเดียวกันในฝั่ งของโรงผลิตน�ำ้ ประปาปทุมธานี
NO. 344
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โครงการดูแลสิ่งแวดล้ อมสู่ความยั่งยืน
บริ ษัทฯ มีความตระหนักในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรั บผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต และการใช้ ทรั พยากรอย่างยั่งยืน
ตลอดจนการรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมควบคู่กับการประกอบธุรกิ จ ที่ต้องมีการเติบโตแบบยั่งยืนเป็ นแนวคิดหลักที่ต้อง
พิ จารณาคู่ข นานกัน ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ ท� ำโครงการ 1 ล้ านกล้ า ..... สร้ างป่ าต้ นน� ำ้ เป็ นการปลูกป่ าต้ นน� ำ้ 1 ล้ านต้ นในพื น้ ที่
ป่ าเสื่อมโทรม ของกรมอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พืน้ ที่ 5,000 ไร่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี และดูแลต่อเนื่อง
อีก 2 ปี ก่อนส่งมอบให้ กับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็ นสมบัติของชาติต่อไป โดยผืนป่ าแห่งนีถ้ ือเป็ นป่ าต้ นน� ำ้ ของ
แม่น�ำ้ แม่กลอง ซึ่งส่วนหนึ่งถูกผันมาที่แม่น�ำ้ ท่าจีน โครงการนีจ้ ึงนับเป็ นการคืนน�ำ้ กลับสู่ธรรมชาติอย่างแท้ จริ ง และยั่งยืน

การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ
TTW มีระบบ Supervisory Control and Data Acquisition หรื อ SCADA ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ ในการควบคุมระบบ
ผลิตและสูบจ่ายน�ำ้ และระบบการบริ หารจัดการน�ำ้ ระยะไกล โดยเป็ นระบบที่เราสามารถสัง่ การและควบคุมการท�ำงานได้
ทุกจุดที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์ เน็ตได้ ท�ำให้ สามารถลดการสูญเสีย และการสิ ้นเปลืองรวมทังลดการใช้
้
ทรัพยากรมนุษย์
ได้ จ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตามในอนาคตเรายังคงศึกษาและมองหาเทคโนโลยีในการผลิต และการบริ หารจัดการด้ านต่างๆ
ที่ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการเสริ มสร้ างความรู้ ให้ กับทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯ ให้ เข้ าใจถึงการเปลี่ยนผ่านจาก
ระบบเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลตลอดเวลา
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ก่อสร้ างโรงผลิตน� ้ำประปาแห่งที่ 2 ที่อ�ำเภอกระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร โดยได้ น�ำเทคโนโลยี “เมมเบรน
(Membrane)” ในการกรองระบบ “Ultrafiltration” มาใช้ ในระบบกระบวนการผลิต ซึ่งมีความทันสมัย และใหญ่เป็ นอันดับ
2 ของภูมิภาคอาเซียน ณ ปั จจุบนั
16

			 NO. 344

บุ คคลต้นแบบ หรือ IDOL ในการท�ำงาน
ท่านแรก คือ คุณพ่อ (คุณยิ ้ม ตรี วิศวเวทย์) ท่านเป็ นคนตังใจท�
้ ำงาน มุ่งมัน่ จนสุดความสามารถ ในทุกๆ งานที่ท�ำ รุ่ งน�ำ
ความตังใจของคุ
้
ณพ่อมาเป็ นแรงผลักดันในการท�ำงานเสมอเมื่อเจอปั ญหา อุปสรรค์ในการท�ำงาน ท่านต่อมาคือ คุณแม่
(คุณ แช่ ม ช้ อ ย ตรี วิ ศ วเวทย์ ) เราเอานิ สัย ความประนี ป ระนอม ของท่ า นมาใช้ กับ การท� ำ งานในแง่ ข องการประสานงาน
การเจรจาต่อรองให้ ประสานการท�ำงานในบริ ษัทฯ ได้ ราบรื่ น และท่านสุดท้ ายคือ คุณอา (คุณปลิว ตรี วิศวเวทย์) คุณอาท่าน
มีแนวคิดการท�ำงานแบบคนรุ่ นใหม่ หาองค์ความรู้ ใหม่ๆ เข้ ามาปรับใช้ กับการท�ำงานอยู่เสมอ ผนวกเข้ ากับประสบการณ์
การท�ำงานของท่าน ถือเป็ นคนรุ่ นใหม่ในเจเนอเรชั่นของคุณพ่อเลยก็ว่าได้ และท่านมีทัศนคติหลายอย่างที่ช่วยสอนเราใน
การท�ำงาน สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตการท�ำงานปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี

วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดวิกฤตในธุรกิจ
โดยปกติเรามีการประชุมภายในของบริ ษัทฯ เป็ นประจ�ำทุกเดือน ดังนัน้ เมื่อเกิ ดปั ญหาแม้ เพียงเล็กน้ อย จึงได้ รับการ
แก้ ไขอย่างรวดเร็ ว และตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ของการด�ำเนิ นธุรกิ จก็ อาจมี ปัญหาเกิ ดขึน้ บ้ างเป็ นเรื่ องปกติ แต่ไม่
กระทบกับการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ จนกลายเป็ น วิ ก ฤตเพราะพนัก งานและเจ้ า หน้ า ที่ ทุก คนได้ ป ฏิ บัติ ต ามคู่มื อ การ
ปฏิ บัติงานอาชี วอนามัย และความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอและเคร่ งครัด อีกทัง้ ยังได้ รับการฝึ กอบรม และการปฏิบตั ิและ
ท�ำการทบทวนตามมาตรฐานการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งหากในกรณีเกิดภาวะวิกฤต ทุกคนสามารถเตรี ยมความพร้ อม
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที อย่างในช่วงที่มีน� ้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 เราสามารถส่งจ่ายน� ้ำประปาได้ ตามปกติ
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แบ่งปันประสบการณ์
ถึงคนรุ่นใหม่
“การท�ำงานทุกที่ไม่ว่าจะเป็นงานยาก หรือง่าย สิ่งแรก
ที่ ต ้ อ งพบเจอคื อ ปั ญ หา ไม่ เ รื่ อ งคน ก็ เ รื่ อ งการท� ำ งาน
ดังนั้นเมื่อเจอปัญหา ให้เรามองว่า ปัญหาที่เราก�ำลังเผชิญ
คือประสบการณ์ ที่จะคอยสอนเรา ให้เรียนรู้ วิธีการรับมือ
หรือจัดการกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ และเมื่อเราสามารถผ่านจุดที่
เป็นปัญหามาได้ เราจะมองเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นมันเล็กมาก
และมันยังท�ำให้คุณภูมิใจในตัวเอง”
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