
ของขวัญแห่งความพอเพียง ของขวัญแห่งความพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

การบริหารธุรกจิ 
ตามแนวทาง 



การเร่ิมต้นธรุกิจในปี 2538 

ตู้อาบน ้าผลิตตามสัง่ 



วกิฤตเิศรษฐกจิ  
ปี 2540 

บ. บาธรมูดีไซน์ จก. ได้รบัผลกระทบ
อย่างหนักในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 
โดยเฉพาะจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนลง
มากกว่า 100 % และก าลงัซ้ือ
ภายในประเทศหดหายไป 



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การประยุกต์ใช้ 

ในการบริหารองค์กร บจก.บาธรูมดีไซน์  



   ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศท่ีรุ่งเรืองท่ีสดุในโลก 
หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก  

แต่กข็อให้เมืองไทยเป็นประเทศท่ีมีความมัน่คง มีความสงบได้  

เพราะว่าโลกน้ีหายากแล้ว.. เราท าเป็นประเทศท่ีสงบ 

ประเทศท่ีมีคนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจริงๆ 

เราจะเป็นที่หน่ึงในโลกในข้อนี ้ 

เน่ืองในวโรกาสฉลองสิริราชสมบติัครบ ๕๐ ปี 

พระราชด ารสั พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 



ค าพ่อสอน 

เพราะมีความสมดุลย์ในตัวเอง...” 

“...สรรพสิ่งทัง้หลายด ารงอยู่ 

พร้อมกับเจริญยั่งยืนไปได้ 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช  บรมนาถบพิตร 



 “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม                                                        
เพื่อประโยชน์สุข                                                   

แห่งมหาชนชาวสยาม”                                                                   
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 



 “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด                                                        
และครองแผ่นดนิโดยธรรม                                                  

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”                                                                   

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 

 

พระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารกัขาแก่ประชาชนชาวไทย 

 

 

วนัที ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 



ทศพธิราชธรรม 10  

1. ทาน  – ผู้ให้ ( สังคหวัตถุ 4 )                         



2. สีล   – ส ารวมในศีล ( กาย วาจา ใจ ) 



3. ปริจจฺาค  – เสียสละเพื่อส่วนรวม 



4. อาชฺชว     – ความเป็นผู้ตรง ต่อตนเอง และผู้อ่ืนอย่างจริงใจ 



5. มททฺว   – ความเป็นผู้อ่อนโยน 



6. ตป        – ความเพียร 



7. อกฺโกธ   - ความไม่โกรธ 



8. อวิหงิสา – ความไม่เบียดเบียน 



9. ขันต ิ    – ความอดทนต่อ โลภะ โทสะ โมหะ 



10. อวิโรธน  – ความไม่คลาดธรรม 
วางตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรม 



คนเราก็อยู่เป็นสุข....”                                                                  

ก็มีความโลภน้อย      

“.... คนเราถ้าพอใจในความต้องการ  

เม่ือมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย 

ถ้าทุกประเทศมีความคดิ อันนีไ้ม่ใช่เศรษฐกิจ  

มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง  

หมายความว่า พอประมาณ  

 ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก  

ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจติรลดา  พระราชวังดุสิต 
พระราชด ารัส พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 



ความสุข ที่จะมีร่วมกัน  ในการท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน...”                                                                  

“ ...ขอบใจนะที่มาช่วยฉันท างาน  ท างานกับฉันนัน้  

ไม่มีอะไรจะให้นะ  นอกจาก                                           

พระราชด ารสั พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 



SUSTAINABLE  DEVELOPMENT 

SOCIAL  ENTERPRISE 

TRIPLE BOTTOM LINE 

    PROFIT PEOPLE 

  PLANET 

ECONOMIC 
เศรษฐกิจ 

SOCIAL 
สงัคม 

ENVIRONMENT 
ส่ิงแวดล้อม 



ทางสาย
กลาง 

สรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสายกลาง 

ความรู้ 
รอบรู้ , ระลึกรู้ , รู้แจ้ง 

คุณธรรม 
ซื่อสัตย์ , รับผิดชอบ , จติอาสา 

เศรษฐกิจม่ันคง 
ชีวิตสมดุล 

สังคมยั่งยืน 



VISION 
ผูน้ าองคก์รนวตักรรม ท่ีน้อมน าแนวทาง        
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารองคก์ร เพื่อประโยชน์และความสุข  
แก่ลกูค้า พนักงาน สงัคมและส่ิงแวดล้อม  
อย่างสมดลุยแ์ละยัง่ยืน 



ด้านความพอประมาณ 



ด้านท่ี 1.  ความพอประมาณ 

1. มุ่งด าเนินธรุกิจท่ีตนเองช านาญ ไม่ด าเนินธรุกิจ 

        ด้านท่ีตนเองไม่มีความเช่ียวชาญหรือ 

        ไม่มีประสบการณ์ 



การขยายกิจการอย่างพอเพียง  
บริหารหน้ีสิน : ทุน ไม่เกิน 1:1 

บริหาร CASH FLOW 
และ Stock ให้สมดลุ 



3R 

Reduce Reuse Recycle 



ด้านความมีเหตผุล 



ด้านท่ี 2.  ความมีเหตผุล 

• ค ำนึงถงึผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder)  ทุกสว่น อยำ่งเป็นธรรม ด้วยความรกั 

 

• ปฏิบติักบัผูอ่ื้นเหมือนเป็น คนในครอบครวั 



แม้ปัญหา นายจ้าง-ลูกจ้าง 

พุทธทาสภกิขุ 

ว่ากันว่า “อ้อยเข้าปากช้างอย่าง้างออกเลย”          

ดูกจ็ริงอยู่ แต่มีผู้ง้างออกมาได้นัน้ คือ ลูกช้าง     
บางทแีม่จะรีบคายให้ด้วยซ า้ไป  

“อ้อยเข้าปากช้าง” 

จงรีบใช้ ความรัก แก้ปัญหาต่างๆเถดิ 





ด้านความใส่ใจต่อลกูค้าหรือผูบ้ริโภค 

ปฏิบติัต่อลกูค้า เหมือนคณุพ่อคณุแม่ของเรา 



ด้านการใส่ใจต่อลกูค้า และผูบ้ริโภค 

ปฏิบติัต่อลกูค้า เหมือนคณุพ่อคณุแม่ของเรา 

ด้านการใส่ใจต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค 

Raw Material Final Goods In - Process 

Quality control Quality control Quality control 



กระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานสากล 

ม.อ.ก 



การบริการก่อนการขาย การบริการหลงัการขาย ศนูยบ์ริการทัว่ประเทศ 

การบริการลูกค้า 



ด้านความใส่ใจต่อพนักงาน 

ปฏิบติัต่อพนักงาน เหมือนพ่ีน้องของเรา 



การมอบทุนการศึกษาต่อให้กบัพนักงาน ตัง้แต่ชัน้ ปวช - ปริญญาโท 



ทุนการศึกษาให้บตุรพนักงาน 



บริการ Day Care ส าหรบับตุรพนักงานในโรงงาน 



ส่งเสริมการเรียนและเล่นดนตรีของพนักงาน 



ส่งเสริมการเรียนท าขนมและอาหาร 



ชมรมหตัถกรรมและงานฝีมือ 



ชมรมพระเครื่อง 



ชมรมจิตอาสา 



บริการอาหารกลางวนัฟรี ให้พนักงาน 

เงินได้ไม่ส าคญัเท่ากบัเหลือ 



การจดัชดุอาหารกลางวนั ให้ช่างฝ่ายบริการและฝ่ายจดัส่ง   

ท่ีออกไปปฏิบติังานภายนอกโรงงาน 



สวสัดิการเลี้ยงน ้าหวานฟรีหลงัอาหารกลางวนั 



สวัสดกิารน า้แข็งและกระตกิน า้แข็งฟรี 



การจดัตัง้ร้านค้าสหกรณ์จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค ราคาถกู             
ให้พนักงานถือหุ้นและแบง่ปันผลก าไร 



 วนัเกิดพนักงานถือเป็นวนัหยดุพิเศษ 

  มอบเค้กวนัเกิดให้พนักงาน 

  จบัฉลากของขวญัวนัเกิด  ( เงินสด1000บ. , 500บ. หรือบตัรชมภาพยนตร ์ 2 ใบ) 



แบง่ปันเงินรางวลัวนัเกิด 15 % น ามาซ้ือกล้วยแจกเพื่อนพนักงาน 



  มอบการด์อวยพรวนัเกิดพ่อแม่          ร่วมท าบญุวนัครบรอบเสียชีวิตพ่อแม่พนักงาน 



                    มอบการด์อวยพรและดอกกหุลาบให้พนักงานเพ่ือมอบให้คู่ครอง 
                                            ในวนัครบรอบวนัแต่งงาน 



วันแม่ 

บริษัทฯ มอบดอกมะลแิละการ์ดอวยพรให้พนักงานทุกคนประดษิฐ์และเขียน 
ค าอวยพรจากใจถงึแม่ โดยบริษัทจะเป็นผู้ตดิแสตมป์ จัดส่งให้แม่พนักงานทุกคน 

กจิกรรมส่งเสริมความกตัญญู 



บริษัทฯ จัดให้มีกจิกรรมร าลึกพระคุณพ่อแม่ของบุตรหลานพนักงาน 

วันแม่ 



พนักงานร่วมกันศกึษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 





ACTION 

ปริยัต ิ ปฏบิัต ิ
PLAN DO CHECK 

 ปฏเิวธ 
เข้าใจ เข้าถงึ พัฒนา 

การประยกุต ์หลกัการทรงงาน กบั การบริหารองคก์ร 



ปริยตัิ 

๑. ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ 

๒. ระเบิดจากด้านใน 

๓. แก้ปัญหาท่ีจดุเลก็  

๔. ท าตามล าดบัขัน้ 

๕. ภมิูสงัคม 

๖. องคร์วม 

๗. ไม่ติดต ารา 

๘. ประหยดั เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงูสดุ 

๙. ท าให้ง่าย 

๑๐. การมีส่วนร่วม 

 

เข้าใจ 



ปฏิบัต ิ

๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม 

๑๒. บริการรวมท่ีจดุเดียว 

๑๓. ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ 

๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม 

๑๕. ปลกูป่าในใจคน 

๑๖. ขาดทุนคือก าไร 

๑๗. การพ่ึงตนเอง 

๑๘. พออยู่พอกิน 

๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง 

๒๐. ความซ่ือสตัย ์สจุริต จริงใจต่อกนั 

 

DO 

เข้าถึง 



ปฏิเวธ 

๒๑. ท างานอย่างมีความสุข 

๒๒. ความเพียร 

๒๓. รู้ รัก สามัคคี  

CHECK 

พฒันา 



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility) 

ปฏิบติัต่อคนในสงัคม เหมือนญาติในครอบครวั 



ชมุชน 

การศึกษา 

อาชีพ 

สาธารณสุข 

ส่ิงแวดล้อม 

สังคม 

Corporate Social Responsibility  (CSR) 



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility) 

ด้านชุมชน 
……………………….. 

………………………. 



การส่งพนักงานไปช่วยงานบา้นเดก็อ่อนรงัสิตในทุกวนัพธุ 



การส่งพนักงานไปช่วยงานบา้นเดก็อ่อนรงัสิตในทุกวนัพธุ 



การซ่อมจักรยานให้กับบ้านเดก็อ่อนรังสติ 



กิจกรรมวาดภาพการต์นูบนผนังอาคารทุกอาคาร บา้นเดก็อ่อนรงัสิต 



ปันน ้าใจผูส้งูวยั บา้นพกัคนชรารงัสิต 



การส่งพนักงานบริษทัฯ ช่วยเหลืองาน 

บา้นพกัคนชรารงัสิต ใน ทุกวนัพธุ 



        การส่งพนักงานบริษทัฯ  ช่วยเหลืองาน  บ้านพกัคนชรารงัสิต  ใน ทกุวนัพธุ 



การตดัเยบ็ผา้ม่านให้เรือนพกัคณุยาย 



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility) 

ด้านการศึกษา 
……………………….. 

………………………. 



กองทุนพ่ีน้องบาธรมูดีไซน์ช่วยเหลือสงัคม 



คณะกรรมการกองทุนฯ สมัภาษณ์และพิจารณาให้ทุนการศึกษากบั
นักเรียนยากจน 5 โรงเรียน บริเวณชมุชนรอบโรงงาน เป็นประจ าทุกปี 



การร่วมสร้างอาคารเรียนบนดอย 



ทีมช่างของบริษทัร่วมกนัเดินสายไฟโรงเรียน 



อาคารใหม่ โรงเรียนบา้นแม่หลองใต้ อ.อมก๋อย 



การเดินทางไปสอนหนังสือให้กบัเดก็ๆ บนดอยร่วมกบัครบูนดอย 



สอนหนังสือให้กบัเดก็ๆ บนดอยร่วมกบัครบูนดอย  

ณ ศศช.บา้นกรโูบ อ.อุ้มผาง จ.ตาก 



ท่ีนอนยามพกักลางวนั ของเดก็บนดอย 



ร่วมเป็นกรรมการบริหารทุนการศึกษา นักเรียนชาวเขาบนดอย 
โครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่า 



การหามผูป่้วยไปส่งสถานีอนามยัท่ีใกล้ท่ีสดุใช้เวลากว่า 8 ชม.  



สถานีอนามัยบนดอย ที่ยังขาดแคลนบุคคลากรสาธารณสุข 



การสมัภาษณ์และนิเทศน์นักเรียนทนุด้านสาธารณสขุ 
 โครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่าส าหรบั 

ชาวเขาในพืน้ท่ี 9 จงัหวดัชายแดนภาคเหนือ 



การประชาสมัพนัธง์านทุนการศึกษา ด้านสาธารณสขุ 
โครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่าให้กบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ 



การสมัภาษณ์และนิเทศน์ นักศึกษาทุนสาธารณสขุ 
โครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่า ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 



การประชมุพิจารณาคดัเลือกนักศึกษาขอรบัทุนการศึกษาด้านสาธารณสขุ 
โดยมี พณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม  วฒันชยั เป็นประธานโครงการ 



บาธรูมดไีซน์ ร่วมลงนาม MOU กับ กยศ.ในการเป็นองค์กรเอกชนต้นแบบ 
สร้างความรับผิดชอบของผู้กู้ กยศ.ในองค์กร 



   ร่วมเป็นคณะท างานริเร่ิม โครงการรางวัล       
ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์                   
เพ่ือเชดิชูครูผู้เสียสละที่ปฏบัิตหิน้าที่อยู่ใน 
ถิ่นทุรกันดารเป็นประจ าทุกปี 

โครงการ รางวลัครเูจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์



การสัมภาษณ์ครูที่ผ่านเข้ารอบของทัง้ 3 หน่วยงาน 



การลงพืน้ท่ีและสมัภาษณ์
ครท่ีูผา่นเข้ารอบสดุท้าย 



โครงการ รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

งานรับรางวลัครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คร้ังที ่1     
วนัที ่6 พฤษภาคม 2551 ณ พระต าหนักวลิล่าวฒันา 



งานมอบรางวลัครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คร้ังที ่11                         
วนัที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ มูลนิธิ พอ.สว. 



 ครูนฤมล  แก้วสัมฤทธ์ิ  อายุงาน 13 ปี ( ศศช.บ้านกรูโบ อ.อุ้มผาง จ. ตาก ) 
ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปี 2552 



ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจ าปี 2553 
ครูพสิมัย  เหมะธุลิน อายุงาน 12 ปี ( ศศช.บ้านแม่หลองใต้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ )  



เดก็นักเรียนต้องช่วยกันลงมาขนหนังสือเรียนและอาหารกลางวันในบางฤดูกาล 



ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปี 2552 
ครู ส.ต.อ. สุวิทย์  ช่วยเทวฤทธ์ิ อายุงาน 13 ปี (ร.ร.ตชด.บ้านละโอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ) 



ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุน 
การร่วมถอดองค์ความรู้ของครูเจ้าฟ้าฯทุกรุ่น 



ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุน 
การร่วมถอดองค์ความรู้ของครูเจ้าฟ้าฯทุกรุ่น 



หนังสือการถอดองค์ความรู้ครูเจ้าฟ้าฯสนับสนุนโดย 



ตัวอย่างธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ 



วิทยากรเผยแพร่ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์แนวทาง 

ในการบริหารองค์กร 

…………………………………………………… 



วิทยากรเผยแพร่ หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กบัการบริหารองคก์ร 

การบรรยาย เร่ืองเศรษฐกจิพอเพียงกับการด าเนินธุรกจิให้กับ นักศกึษา
ปริญญาตรี โท เอก คณะพาณิชย์ศาสตร์  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 



 
บรรยายให้ข้าราชการระดบัสูง ส านักงาน ก.พ. 



 

ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) 



ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 



บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่  มูลนิธิบ้านเดก็อ่อนในสลัม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



การบรรยายให้กับ ผู้ต้องขัง ณ เรือนจ าพเิศษธนบุรี 



ค่าตอบแทนวทิยากรทัง้หมดมอบให้เป็นสาธารณกุศล   และร่วมขยายผล 
การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่ชุมชนผู้ด้อยโอกาส 



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility) 

ด้านอาชีพ 
……………………….. 

………………………. 



บริษทัได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กบัคนพิการโดยรบัเข้า
ท างานในต าแหน่งท่ีมีความสามารถ 



ให้โอกาสเดก็จากสถานสงเคราะหเ์ยาวชน มลูนิธิมหาราช 
เข้าร่วมท างานท่ีบริษทั ฯ 



ร่วมจดัตัง้ธนาคารข้าว กองทุนพริก กองทุนสกุร 

ให้หมู่บา้นบนดอย 



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility) 

ด้านสาธารณสขุ 
……………………….. 

………………………. 



จดัให้พนักงานบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน (ปีละ 4ครัง้)                     
และร่วมบริจาคอวยัวะกบัสภากาชาดไทย 



การร่วมท างานกบั มลูนิธิแพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี                                          



ร่วมออกหน่วยจกัษุแพทย ์เคล่ือนท่ีสภากาชาดไทย 



ประสานหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีสภากาชาดไทย เข้ารกัษา            
เจ้าหน้าท่ีผูพิ้ทกัษ์ป่าและชาวบา้นในเขตป่าใหญ่ตะวนัตก 



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility) 

ด้านศาสนา 
……………………….. 

………………………. 



การร่วมท าบญุใส่บาตรของพนักงานและครอบครวั ทุกวนัเสารท่ี์ 2 ของเดือน 



มีการจดัให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบติัธรรม ทุกวนัศกุร ์- อาทิตย ์



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility) 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
……………………….. 

………………………. 



“ ผมเหน็ใจ  คนท่ีไม่มีโอกาสในสงัคมถกูบีบคัน้ เอาเปรียบทกุอย่าง  
ประเทศไทยจะดีขึน้ ถ้าคนไทยท่ีมีโอกาส   ยอมสละโอกาสบ้าง” 

สืบ นาคะเสถียร 



ภาพถ่ายทางอากาศ พืน้ท่ีป่าคงเหลือในประเทศไทย 



แผนท่ีผนืป่าตะวนัตก ประกอบด้วย 
6 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า 11 อทุยานแห่งชาติ บนพืน้ท่ี 11.7 ล้านไร่ 



7 ผูย่ิ้งใหญ่ แห่งผนืป่าตะวนัตกของประเทศไทย 

ช้างป่า ควายป่า 

กระทิง นกยงู สมเสรจ็ 

เสือโคร่ง 

ววัแดง 



การเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร มลูนิธิสืบนาคะเสถียร 



สนับสนุนงบประมาณในการติดตัง้อปุกรณ์ส่งสญัญาณอินเตอรเ์น็ตให้กบั 
 7 หน่วยพิทกัษ์ป่าในเขตฯทุ่งใหญ่นเรศวรตะวนัตกและเขตฯห้วยขาแข้ง 



ผลิตกล่องรบับริจาค ประสานพืน้ท่ีออกบูธ๊ 



โครงการด้านสงัคม และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility) 

ด้านสงัคม 
……………………….. 

………………………. 



การเดินทางน าส่ิงของเข้าไปบริจาคในพืน้ท่ีทุรกนัดาร 



   แบ่งปันความอบอุ่นให้ชาวไทยภเูขาด้วยการมอบของอุปโภคบริโภค 
และหนังสือให้กับเดก็ๆ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 



   แบ่งปันความอบอุ่นให้ชาวไทยภเูขาด้วยการมอบของ
อุปโภคบริโภค และหนังสือให้กับเดก็ๆ อ.อุ้มผาง จ.ตาก 



ก๋วยเตี๋ยวชามแรกของเดก็และชาวบ้านบนดอย 



ก๋วยเตี๋ยวชามแรกของเดก็และชาวบ้านบนดอย 



ก๋วยเตี๋ยวชามแรกของเดก็และชาวบ้านบนดอย 



ร้านตดัผมเคล่ือนท่ี  จาก บ.บาธรมูดีไซน์ จก. 





ด้านภมิูคุ้มกนั 



• กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างบูรณาการ จนเกิดเป็น
ภมิูคุ้มกนัท่ีสามารถป้องกนัผลกระทบจากภายนอกในหลาย ๆ 
ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  ส่ิงแวดล้อม  และวฒันธรรม     

 

 

 

ด้านที่ 3.  ภมูคุ้ิมกัน 



 

2. การจดัการด้านความเส่ียง  
 

   2.1  การขยายตลาดการส่งออกมากขึน้ เพ่ือกระจายความเส่ียงของตลาดในประเทศ 

   2.2  ท าการ Forward อตัราแลกเปล่ียนทางการเงิน โดยการใช้สกลุเงินตามภมิูภาคของ 

          ประเทศนัน้ ๆ   

   2.3  การจดัซ้ือประกนัทางด้านต่าง ๆ เช่น ประกนัอคัคีภยั, ประกนัชีวิต 

   2.4  การจดทะเบียนทรพัยสิ์นทางปัญญา 

   2.5  จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกนัจดุรัว่ไหลต่าง ๆ ภายในองคก์ร 

   2.6  จดัตัง้หน่วยงานเพ่ือจดัการด้านความเส่ียงโดยเฉพาะ 



การสร้างนวตักรรม 
เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสินค้า 

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          
- ความสขุ  ในการใช้                                                                                           
...................สินค้า   

- ซ้ือ  ..........สินค้า 

เกดิ 6th sense 

CREATIVE   ECONOMY 



BRAND & PRODUCT RANGE 

BATHTUB SHOWER ENCLOSURE 

ACCESSORIES SANITARY FAUCET & SHOWER 



 แผนงานด้านการตลาดเพ่ือสร้าง 
Global Brand ในอนาคต 

         บริษทัฯ ได้จดัท าแผนงาน และงบประมาณในการสร้าง Brand   

         ในต่างประเทศเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผา่นมามากขึน้เพ่ือเร่งยกระดบัตราสินค้า 

         ในตลาดโลก โดยกระจายความส าคญัไปในเร่ืองต่างๆ  

 

 



การประกวดสินค้าในเวทีโลกเพื่อยกระดับสินค้า ที่ออกแบบและผลิตโดย
คนไทยให้เป็นที่ รู้จักและยอมรับ  โดยได้รับการรับรองจากสถาบันที่มี
ช่ือเสียงระดับโลก เพื่อส่งผลให้เกดิการยอมรับความม่ันใจ และน่าเชื่อถือ 
ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึน้ 

  

การส่งสินค้าเข้าประกวดในเวทรีะดับโลก 



แผนงานด้านการตลาดเพ่ือสร้าง 
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
















INTERNATIONAL  
OUTLET 



เงื่อนไขความรู้ 



เง่ือนไข 
ความรู้ 

รอบรู้ มีปัญญา มีสติ 



 
      องค์กรเน้นการพฒันาศักยภาพภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความรู้ 
และทกัษะของพนักงาน โดยการส่งเสริมเร่ืองต่าง ๆ  อาท ิเช่น.- 
 
1. การเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง  
 
  ส่งเสริมการศึกษา โดยให้ทุนในการศึกษาแก่พนักงาน 

 
  ส่งเสริมพนักงานในด้านการอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

 
  การปรับเปล่ียนต าแหน่งหน้าที่เดมิให้ 
      เรียนรู้หน้าที่ใหม่ ๆ ภายในองค์กร 
 

เงื่อนไขความรู้ 



2. การว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอก ดงัน้ี.- 

 - กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (MDICP)  
       o  ด้านการผลิต 

       o  ด้านมาตรฐานกิจการ 

       o  ด้านการวางแผนและการจดัการเทคโนโลยี 

       o  การบริหารการเงินและการลงทุน 

       o  การตลาดและการขาย 

- ท่ีปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ 

                   
3. สร้างหน่วยงานวจิัยและพัฒนาเป็นของตนเอง  
          โดยเป็นทีมงานคนไทยทัง้หมด 



เงื่อนไขคณุธรรม 



เงื่อนไข 

คุณธรรม 

ซื่อสัตย์        รับผิดชอบ จติอาสา 



          องค์กรด าเนินธุรกจิภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรมของบริษัทฯ ที่จัดขึน้  

โดยเอาใจใส่ต่อผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี.้- 

           1.  คู่มือจรรณยาบรรณ  ของ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ ากัด มีหวัข้อดังต่อไปนี.้- 

 1.1 การรักษากฎหมายและบรรทดัฐานของสังคม 

 1.2 ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อช่ือเสียงของบริษัท ฯ 

 1.3 การให้ความเคารพผู้อ่ืน 

 1.4 ความปลอดภยั สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 

 1.5 ความขัดแย้งในเร่ืองผลประโยชน์ 

 1.6 การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและการบริจาคเพื่อการกุศล 

ต่อ.- 



                1.7   การปฏิบัตต่ิอคู่ค้าทางธุรกิจ สาธารณชน และตัวแทนองค์กรอ่ืนๆ 
                1.8   การปฏิบัตใินเร่ืองการตลาดและการแข่งขัน 
                1.9   การปกป้องทรัพย์สินและป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลส าคัญในองค์กร 
                1.10 การหลีกเล่ียงความเส่ียงในการท าสัญญา 
                1.11 ความซ่ือสัตย์เร่ืองการเงนิ 
                1.12 การละเมิดกฎ การบังคับใช้กฎ และบทลงโทษ 
 

        2.   โครงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี 
 
        3.    การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล คือ “ความรักผู้อ่ืน” โดยเป้าหมายแท้จริง 
              ขององค์กรคือ ต้องการให้ส่ิงที่ดีที่สุดกับลูกค้า, พนักงาน, คนในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 



- แบรนด์ระดับโลก ( GLOBAL BRAND ) 

1. EFFICIENCY 

- นวัตกรรมระดับโลก ( EXCELLENT INNOVATION ) 
- ระบบงานระดบัโลก ( WORLD- CLASS STANDARDIZE ) 

PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY  

(สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้) 



2. SUFFICIENCY 

-  ไม่มีหนีส้ินมากเกนิไป 

-  ขยายกิจการอย่างสมดุล 

 -  ประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสูงสุด 

( พึ่งพาตนเองได้ ) 

PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY  



3. SOCIAL RESPONSIBILITY 

- พนักงานและผู้บริหารมีความรักและความสุขในการท างานสูงสุด 

- ลูกค้าได้รับการปฏิบัตเิหมือนคุณพ่อคุณแม่ 

- คู่ค้าได้รับการปฏิบัตอิย่างเป็นธรรมที่สุด 

- มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมทุกรูปแบบ 

- ร่วมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้เกิดความยั่งยนืสูงสุด 

(รับผิดชอบต่อผู้เก่ียวข้องทุกส่วน ) 

PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY  



เป้าหมาย 

องค์กรแหง่ความรัก 

องค์กรแหง่ความสขุ 



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพฒันาอย่างสมดลุ 

พ่ึงพาตนเองได้ 

ความรู้ คณุธรรม 

สมดุลที่ 1 ตัวองค์กร  

ปรบัตวัแข่งขนัได้ เป็นท่ีพ่ึงผูอ่ื้นได้ 

สมดุลที่ 2 คนในองค์กร  

พอประมาณ 

มีภมิูคุ้มกนั มีเหตผุล 



การพฒันาอย่างสมดลุ 

สมดุลที่ 3 เป้าหมายขององค์กร 

สมดุลที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร   
 

ประโยชน์ ( ส าเรจ็ ) สขุ 

ลูกค้า 

พนักงาน 

คู่ค้า 

ผู้ถือหุ้น 

สิ่งแวดล้อม 

 
สังคม 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บตุร ภรรยา 
สามี 

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์

มิตรสหาย 

คร ู,ผูมี้พระคณุ บิดา มารดา 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา
ผูด้้อยโอกาส 

ทิศทัง้ 6 

ธุรกจิ 



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ 



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ 



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ 



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ 



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ 



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ 



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ 



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ 



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ 



ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อ 



“ ฉันไปได้ ”  



“จะหลบัลงได้อย่างไร…ในเม่ือประชาชนไม่มีท่ีจะนอน…” 



“....งานยังไม่เสร็จ.... ”  



จดหมายจากพ่อถงึลูก 

จักด าเนินให้ไปถงึความสว่าง หรือความดนัีน้ 

ความรักผู้อ่ืนจักเกิดขึน้ได้ 

ลูกพ่อ 
ในพืน้แผ่นดนินี ้ ทุกส่ิงเป็นของคู่กันมาโดยตลอด  
มีความมืดและความสว่าง  ความดแีละความชั่ว   
ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว  ทุกคนปรารถนา 
ความสว่าง ปรารถนาความดด้ีวยกันทุกคน  
แต่ความปรารถนานัน้จักส าเร็จลงได้  จักต้องมีวิธีที่ 

ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดกี็คือ รักผู้อ่ืน เพราะ 
ความรักผู้อ่ืน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา  
ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันตภิาพ  



พ่อขอบอกลูกดังนี.้.. 

ไม่ว่าอดีต...ปัจจุบัน...อนาคต 

ความเป็นจริง  อันจักเป็นทางแก้ปัญหา 

3. มีความสันโดษ  คือ 

 ไม่มีกไ็ด้ พอใจตามก าลัง คือมีน้อยกพ็อใจตามที่ได้น้อย 

- ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกดิความเดือนร้อนในภายหลัง 

1. ขอให้ลูกมองผู้อ่ืนว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่  
เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกัน ทัง้หมดทัง้สิน้  

2. มองโลกในแง่ด ี และจะให้ดียิ่งขึน้ควรมองโลกจาก 

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- มีความพอใจเป็นพืน้ฐานของจติใจ พอใจตามมีตามได้ 

คือได้อย่างไร กเ็อาอย่างนัน้ ไม่ยดึตดิ ขอให้คดิว่า มีกด็ี 



เป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโศกานึกว่า  “ ช่ังมัน ”  

- พอใจตามสมควร คือท างานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน 

- ให้ด ารงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน 

พ่อ 

สริินธร 

๖ / ๑๐ / ๒๕๔๗ 

4. มีความม่ันคงแห่งจติใจ  คือ ให้มองเหน็โทษของ 
ความเกียจคร้าน และมองเหน็คุณประโยชน์ของ 
ความเพียร และเมื่อเกิดส่ิงที่ไม่พงึปรารถนา 
ให้ภาวนาว่า...มีลาภ มียศ สุขทุกข์ปรากฏ 
สรรเสริญนินทา เส่ือมลาภ เส่ือมยศ 

ฉันหวังว่า ค าสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานีจ้ะเกดิประโยชน์ 
แก่ท่านผู้อ่าน ที่ได้พบเหน็และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน 

ฉันรัก พ่อฉันจัง 




