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TTW กับทิศทางการบริหารงานอย่างยัง
่ ยืน

COMPANY AWARD

FAST - GROWING

ตอกย�ำ้ การเป็นผูน
้ ำ� ในด้านการบริหารจัดการน�ำ้ แบบครบวงจร
บริษท
ั ทีทด
ี บ
ั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผูผ
้ ลิตน�ำ้ ประปา
ภาคเอกชนรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในประเทศไทย บริหารงานโดยตระหนัก
ถึงการด�ำเนินธุรกิจบนพืน
้ ฐานของความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
ชีวิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการรักษาคุณภาพ
สิง
่ แวดล้อม ควบคูก
่ บ
ั การบริหารงานอย่างมัน
่ คงและยัง
่ ยืน

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมให้เอกชนร่วม
ลงทุน (Public Private Partnership : PPP) และการเข้าซือ้ สิทธิบ์ ริหารจัดการ
โครงการด้านน�ำ้ จากภาคเอกชนขนาดใหญ่ทเี่ หมาะสม ซึง่ เป็นไปตามกรอบ
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560-2564
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ปี พ.ศ. 2558-2569

ต้องยอมรับว่า ผลงานทีโ่ ดดเด่นของ บริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
TTW ทีค่ ว้ารางวัลแห่งความเป็นเลิศประเภท FAST - GROWING COMPANY
AWARD จาก THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 มาจาก
ตัวองค์กรทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ด้านผลประกอบการ
ผลก�ำไร อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น และถือได้ว่าเป็นบริษัทที่จะเติบโตอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน

รวมถึงนโยบายความส�ำคัญกับพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การด�ำเนินงานบรรลุความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย TTW วางความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ ไม่เพียงขึน้ อยูก่ บั
ความรับผิดชอบต่อผลการด�ำเนินการของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึง
การมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชน ตลอดจนสังคมโดยรวมดัง่ พันธกิจทีว่ า่ “เติบโต
อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของ
ความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด
(มหาชน) กล่าวย�้ำ “TTW ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน�้ำ
แบบครบวงจร เราผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาให้แก่การประปาส่วนภูมภิ าค
แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่หลัก คือฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ จ่ายน�้ำในพื้นที่
อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ.กระทุ่มแบน และ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และฝัง่ เหนือของกรุงเทพฯ จ่ายน�ำ้ ในพืน้ ที่
อ.ล�ำลูกกา อ.สามโคก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และรังสิต อีกทัง้ ยังบริหารระบบ
ผลิตน�้ำประปาและบ�ำบัดน�้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จ.ชลบุลี และ จ.ระยอง
ปั จ จุ บั น TTW มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต รวมสู ง กว่ า 1,000,000 ลบ.ม./วั น
ดูแลผูใ้ ช้นำ�้ ในพืน้ ทีใ่ ห้บริการกว่า 500,000 ราย หรือกว่าล้านชีวติ ให้มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ คุณภาพ เพียงพอ และ ต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับ
ความต้องการใช้นำ�้ ประปาของทัง้ ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และ
ภาคครัวเรือน

กลยุทธ์ทางธุรกิจของ TTW และโอกาสทางธุรกิจ

TTW มีการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทีจ่ ะสร้างผลก�ำไรให้เพิม่ เติม เช่น
ติดตามข้อมูลการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการส่งออก และเตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะ
การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจ (Eastern Economic Corridor : EEC) โครงการ

“เรามุง่ มัน่ สร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สังคมได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง คนในสังคมมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี พร้อมทัง้ ก่อให้เกิดชุมชน
เข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้และยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เป็นแบบอย่าง
ความเจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืน โดยมีโครงการทีท่ ำ� กันมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง อาทิ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของนักเรียนในโรงเรียน
ที่ด้อยโอกาส ที่ TTW ได้ท�ำมานานเป็นเวลากว่า 14 ปี โครงการวิจัย
น�ำตะกอนน�้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ คือการน�ำดินตะกอน
ที่เหลือจากกระบวนการผลิตฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม
เป็นโครงการทีส่ ร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษทั ฯ และ ชุมชน (Creating Shared
Value) และ โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�ำ้ เป็นการปลูกป่าต้นน�ำ้
บนพื้นที่เสื่อมโทรม ในเขตหมู่บ้านอีต่อง จ.กาญจนบุรี จ�ำนวน 1 ล้านต้น
ท�ำให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มอีกกว่า 5,000 ไร่ รวมระยะเวลาของ
โครงการทัง้ สิน้ 7 ปี (พ.ศ. 2554-2560)”
เห็นได้ชดั เจนว่า TTW เป็นผูน้ ำ� ในด้านการบริหารจัดการน�ำ้ ครบวงจร เพือ่ ให้
ได้มาซึง่ คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่าของประชาชน และจะไม่หยุดนิง่ ในการพัฒนา
เดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น บนพื้นฐานการบริหารงานอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน

