
ของขวัญแห่งความพอเพียง



การเร่ิมต้นธรุกิจในปี 2538

ตู้อาบน ้าผลิตตามสัง่



วิกฤตเิศรษฐกจิ
ปี 2540

บ. บาธรูมดีไซน์ จก. ได้รบัผลกระทบอย่างหนักในช่วง
วิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 โดยเฉพาะจากค่าเงินบาทท่ี
อ่อนลงมากกว่า 100 % และก าลงัซ้ือภายในประเทศ
หดหายไป



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้

ในการบริหารองค์กร บจก.บาธรูมดีไซน์ 



ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศท่ีรุ่งเรืองท่ีสดุในโลก
หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก 

แต่กข็อให้เมืองไทยเป็นประเทศท่ีมีความมัน่คง มีความสงบได้ 
เพราะว่าโลกน้ีหายากแล้ว.. เราท าเป็นประเทศท่ีสงบ

ประเทศท่ีมีคนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจริงๆ
เราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี ้

เน่ืองในวโรกาสฉลองสิริราชสมบติัครบ ๕๐ ปี

พระราชด ารสั พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



สรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

ความรู้
รอบรู้ , ระลึกรู้ , รู้แจ้ง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์ , รับผิดชอบ , จิตอาสา

เศรษฐกิจมั่นคง
ชีวิตสมดุล

สังคมย่ังยืน



VISION

ผู้น าองคก์รนวตักรรม ท่ีน้อมน าแนวทาง ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารองคก์ร 
เพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ลูกค้า พนักงาน สงัคม
และส่ิงแวดล้อม อย่างสมดลุยแ์ละยัง่ยืน



ด้านความพอประมาณ



ด้านท่ี 1.  ความพอประมาณ
1. มุ่งด าเนินธุรกิจท่ีตนเองช านาญ ไม่ด าเนินธุรกิจ

ด้านท่ีตนเองไม่มีความเช่ียวชาญหรือ
ไม่มีประสบการณ์



การขยายกิจการอย่างพอเพียง 
บริหารหน้ีสิน : ทนุ ไม่เกิน 1:1

บริหาร CASH FLOW
และ Stock ให้สมดลุ



3R

Reduce Reuse Recycle



ด้านความมีเหตุผล



ด้านท่ี 2.  ความมีเหตผุล
• ค ำนึงถงึผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

(Stakeholder)  ทุกสว่น อย่ำงเป็นธรรม ด้วยความรกั

• ปฏบิตักิบัผูอ้ื่นเหมอืนเป็นคนในครอบครวั



ด้านความใส่ใจต่อลูกค้าหรือผูบ้ริโภค

ปฏิบติัต่อลูกค้า เหมือนคณุพ่อคณุแมข่องเรา



ด้านการใส่ใจต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

Raw Material Final GoodsIn - Process

Quality control Quality control Quality control



กระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานสากล

ม.อ.ก



ด้านความใส่ใจต่อพนักงาน

ปฏิบติัต่อพนักงาน เหมือนพ่ีน้องของเรา



การมอบทุนการศึกษาต่อให้กบัพนักงาน ตัง้แต่ชัน้ ปวช - ปริญญาโท



ทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน



บริการ Day Care ส าหรบับุตรพนักงานในโรงงาน



สามารถเป็นอาจารยส์อนเพื่อนได้



ส่งเสริมการเรียนและเล่นดนตรขีองพนักงาน



ส่งเสริมการเรียนท าขนมและอาหาร



ชมรมหตัถกรรมและงานฝีมือ



ชมรมจิตอาสา



ชมรมพระเคร่ือง



บริการอาหารกลางวนัฟรี ให้พนักงาน

เงินได้ไม่ส าคญัเท่ากบัเหลือ



การจดัชุดอาหารกลางวนั ให้ช่างฝ่ายบริการและฝ่ายจดัส่ง  
ท่ีออกไปปฏิบติังานภายนอกโรงงาน



สวสัดิการเล้ียงน ้าหวานฟรีหลงัอาหารกลางวนั



การจดัตัง้ร้านค้าสหกรณ์จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถกู             
ให้พนักงานถือหุ้นและแบ่งปันผลก าไร



❑ วนัเกิดพนักงานถือเป็นวนัหยุดพิเศษ
❑ มอบเค้กวนัเกิดให้พนักงาน
❑ จบัฉลากของขวญัวนัเกิด ( เงินสด1000บ. , 500บ. หรือบตัรชมภาพยนตร์  2 ใบ)



แบ่งปันเงินรางวลัวนัเกิด 15 % น ามาซ้ือกล้วยแจกเพื่อนพนักงาน



มอบการด์อวยพรวนัเกิดพ่อแม่ รว่มท าบุญวนัครบรอบเสียชีวิตพ่อแมพ่นักงาน



มอบการด์อวยพรและดอกกหุลาบให้พนักงานเพื่อมอบให้คู่ครอง
ในวนัครบรอบวนัแต่งงาน



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility)

ปฏิบติัต่อคนในสงัคม เหมือนญาติในครอบครวั



Corporate Social Responsibility  (CSR)

ชมุชน

การศึกษา

อาชีพ

สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม

สังคม



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility)

ด้านชุมชน
………………………..

……………………….



การส่งพนักงานไปช่วยงานบ้านเดก็อ่อนรงัสิตในทุกวนัพุธ



การส่งพนักงานไปช่วยงานบ้านเดก็อ่อนรงัสิตในทุกวนัพุธ



กิจกรรมวาดภาพการตู์นบนผนังอาคารทุกอาคาร บ้านเดก็อ่อนรงัสิต



ปันน ้าใจผู้สูงวยั บ้านพกัคนชรารงัสิต



การส่งพนักงานบริษทัฯ ช่วยเหลืองาน

บ้านพกัคนชรารงัสิต ใน ทุกวนัพุธ



การตดัเยบ็ผ้าม่านให้เรือนพกัคุณยาย



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility)

ด้านการศึกษา………………………..

……………………….



กองทุนพี่น้องบาธรมูดีไซน์ช่วยเหลือสงัคม



การร่วมสร้างอาคารเรียนบนดอย



ทีมช่างของบริษทัร่วมกันเดินสายไฟโรงเรียน



อาคารใหม่ โรงเรียนบ้านแม่หลองใต้ อ.อมก๋อย



การเดินทางไปสอนหนังสือให้กบัเดก็ๆ บนดอยร่วมกบัครบูนดอย



สอนหนังสือให้กบัเดก็ๆ บนดอยร่วมกบัครบูนดอย 
ณ ศศช.บ้านกรโูบ อ.อุ้มผาง จ.ตาก



ท่ีนอนยามพกักลางวนั ของเดก็บนดอย



ร่วมเป็นกรรมการบริหารทุนการศึกษา นักเรียนชาวเขาบนดอย
โครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่า



การหามผู้ป่วยไปส่งสถานีอนามยัท่ีใกล้ท่ีสุดใช้เวลากว่า 8 ชม.



สถานีอนามัยบนดอย ท่ียังขาดแคลนบุคคลากรสาธารณสุข



การสมัภาษณ์และนิเทศน์นักเรียนทุนด้านสาธารณสขุ
โครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่าส าหรบั

ชาวเขาในพื้นท่ี 9 จงัหวดัชายแดนภาคเหนือ



การสมัภาษณ์และนิเทศน์ นักศึกษาทุนสาธารณสุข
โครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่า ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้



การประชุมพิจารณาคดัเลือกนักศึกษาขอรบัทุนการศึกษาด้านสาธารณสขุ 
โดยมี พณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม  วฒันชยั เป็นประธานโครงการ



บาธรูมดีไซน์ ร่วมลงนาม MOU กับ กยศ.ในการเป็นองค์กรเอกชนต้นแบบ
สร้างความรับผิดชอบของผู้กู้ กยศ.ในองค์กร



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility)

ด้านสาธารณสุข………………………..

……………………….



จดัให้พนักงานบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน (ปีละ 4ครัง้)                     
และร่วมบริจาคอวยัวะกบัสภากาชาดไทย



การร่วมท างานกบั มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี                                         



ร่วมออกหน่วยจกัษุแพทย ์ เคล่ือนท่ีสภากาชาดไทย



ประสานหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีสภากาชาดไทย เข้ารกัษาเจ้าหน้าท่ี
ผู้พิทกัษ์ป่าและชาวบ้านในเขตป่าใหญ่ตะวนัตก



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility)

ด้านส่ิงแวดล้อม………………………..

……………………….



“ ผมเห็นใจ  คนท่ีไม่มีโอกาสในสงัคมถกูบีบคัน้ เอาเปรยีบทุกอย่าง 
ประเทศไทยจะดีขึน้ ถ้าคนไทยท่ีมีโอกาส   ยอมสละโอกาสบ้าง”

สืบ นาคะเสถียร



ภาพถ่ายทางอากาศ พื้นท่ีป่าคงเหลือในประเทศไทย



แผนท่ีผืนป่าตะวนัตก ประกอบด้วย
6 เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า 11 อุทยานแห่งชาติ บนพ้ืนท่ี 11.7 ล้านไร่



7 ผู้ย่ิงใหญ่ แห่งผืนป่าตะวนัตกของประเทศไทย

ช้างป่า ควายป่า

กระทิง นกยงู สมเสรจ็

เสือโคร่ง

ววัแดง



การเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร



ผลิตกล่องรบับริจาค ประสานพ้ืนท่ีออกบูธ๊



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility)

ด้านสงัคม………………………..

……………………….



การเดินทางน าส่ิงของเข้าไปบริจาคในพ้ืนท่ีทุรกนัดาร



แบ่งปันความอบอุ่นให้ชาวไทยภูเขาด้วยการมอบของอุปโภคบริโภค 
และหนังสือให้กับเด็กๆ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน



แบ่งปันความอบอุ่นให้ชาวไทยภูเขาด้วยการมอบของ
อุปโภคบริโภค และหนังสือให้กับเด็กๆ อ.อุ้มผาง จ.ตาก



ก๋วยเต๋ียวชามแรกของเด็กและชาวบ้านบนดอย



ก๋วยเต๋ียวชามแรกของเด็กและชาวบ้านบนดอย



ก๋วยเต๋ียวชามแรกของเด็กและชาวบ้านบนดอย



ร้านตดัผมเคลื่อนท่ี  จาก บ.บาธรมูดีไซน์ จก.





ด้านภมิูคุ้มกนั



การสร้างนวตักรรม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า

INNOVATION



BATHROOM DESIGN
INNOVATION PROCESS

-Design           
- Function        
- Technology  
- Material

- Social                   
- Environment

-Health                   
-Entertainment               
-Communication

Lifestyle
- รปู                         
- รส                        
- กล่ิน                     
- เสียง                  
- สมัผสั

กระตุ้น 5 Sense

- ความรกั ในสินค้า          
- ความสุข ในการใช้
...................สินค้า  

- ซ้ือ ..........สินค้า

เกิด 6th sense

CREATIVE ECONOMY



BRAND & PRODUCT RANGE

BATHTUB SHOWER ENCLOSURE

ACCESSORIESSANITARY FAUCET & SHOWER



แผนงานด้านการตลาดเพื่อสร้าง
Global Brand ในอนาคต

การส่งสินค้าเข้าประกวดในเวทีการออกแบบระดบัโลก



Together


Year 2007
Year 2008 Year 2009

../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
Together




Year 2008
Year 2007 Year 2009

../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO


Year 2009
Year 2007 Year 2008

../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO


Year 2010
Year 2012

../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO


Year 2012
Year 2010

../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
../VDO_new at 20 aug ยังไม่แก้ nirvana/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO








INTERNATIONAL 
OUTLET



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพฒันาอย่างสมดุล

พ่ึงพาตนเองได้

ความรู้ คุณธรรม

สมดุลที่  1 ตัวองค์กร

ปรบัตวัแข่งขนัได้เป็นท่ีพึ่งผูอ่ื้นได้

สมดุลที่  2 คนในองค์กร

พอประมาณ

มีภมิูคุ้มกนัมีเหตุผล



การพฒันาอย่างสมดุล

สมดุลที่  3 เป้าหมายขององค์กร

สมดุลที่  4 ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร

ประโยชน์ ( ส าเรจ็ ) สุข

ลกูค้า

พนักงาน

คู่ค้า
ผู้ถอืหุ้น

สิ่งแวดล้อม

สังคม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บุตร ภรรยา
สามี

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

มิตรสหาย

ครู ,ผูมี้พระคุณบิดา มารดา

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา
ผูด้้อยโอกาส

ทิศทัง้ 6

ธุรกิจ



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ



“ ฉันไปได้ ” 



“จะหลบัลงได้อย่างไร…ในเม่ือประชาชนไม่มีท่ีจะนอน…”



“....งานยังไม่เสร็จ.... ” 


