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 ดิฉันขอเชิญชวนให้พี่น้องไทยธรรม สังเกตก�รเปลี่ยนแปลง
ของทุกสิ่งทุกอย่�งรอบตัว ศ�สน�ทุกศ�สน�สอนว่� ก�รเปลี่ยนแปลง
นั้นเป็นนิรันดร์ และเป็นสัจธรรมเดียวของจักรว�ล ขอให้พี่น้องที่รัก 
ระลึกไว้เสมอว่� ทุกก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์เดิมที่
เป็นอยู่ยังไม่ดีพอ ขอให้มองห�โอก�สใหม่ๆ ในทุกก�รเปลี่ยนแปลง และ 
จงมองโลกด้วยส�ยต�รื่นรมย์ของเด็กน้อย ในทุกวิน�ที ไม่มีสิ่งใดหยุด
นิ่งอยู่กับที่ไม่ว่�คว�มทุกข์ หรือ คว�มสุข ใช้ชีวิตในโลกนี้ให้เต็มที่ โดย
ใช้พลังแห่งคว�มดีขับเคลื่อน

 ไทยธรรมในปี 2014 นี้ ก็มีก�รเปลี่ยนแปลงม�กม�ย ทั้งใน
เรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นนโยบ�ยหลักของบริษัทฯอยู่แล้ว ในด้�น
ก�รเคลื่อนไหว    และพัฒน�องค์กรตลอดเวล�   ไม่มีวันหยุดอยู่กับที่ 
โครงก�รใหม่ๆ  เพื ่อนใหม่ ก�รทำ�เทคโนโลยีม�ใช้กับธุรกิจ และวิธี
ก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์ ในรูปแบบที่แตกต่�งไปจ�กเดิม เพื่อให้เข้�ถึง
สม�ชิก และกลุ่มเป้�หม�ยได้ม�กขึ้น

 คว�มรัก และมิตรภ�พที่เร�พี่น้องครอบครัวไทยธรรมมีต่อกัน 
ก็มีก�รเปลี่ยนแปลง เพร�ะเร�รู้จักกันย�วน�นขึ้น คว�มเข้�อกเข้�ใจ 
คว�มยืดหยุ่น และก�รปรับตัวเข้�ห�กัน ก็ย่อมมีก�รพัฒน�ขึ้นต�มก�ล
เวล� มีคำ�กล่�วเก่�แก่ว่� มี 3 สิ่งในโลกนี้ ที่ยิ่งเพ�ะบ่มน�นยิ่งมีคุณค่� 
ได้แก่ มิตรภ�พ คว�มรัก และไวน์ ดิฉันขอถือโอก�สมงคลของปีม้�แห่ง
ก�รเฉลิมฉลองนี้ เป็นตัวแทนของทีมง�นเบื้องหลัง ส่งมิตรภ�พ คว�มรัก 
และคว�มปร�รถน�ดี ไปยังพี่น้องครอบครัวไทยธรรมทุกท่�น ให้เร�ก้�ว
เข้�สู่ปีใหม่นี้ และปีถัดๆไป ด้วยคว�มรัก คว�มส�มัคคี และมิตรภ�พดีๆ
ที่เร�มีซึ่งกันและกัน  

จ�รุณี เดส์แน็ช
กรรมก�รบริห�ร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com 

ด้วยคว�มรัก และห่วงใย

สวัสดี
ปีม้ามงคล

มีคำ�กล่�วเก่�แก่ว่� มี 3 สิ่งในโลกนี้ ที่ยิ่ง
เพ�ะบ่มน�นยิ่งมีคุณค่� ได้แก ่

มิตรภาพ ความรัก และไวน์

ย่�งก้�วสู่ปี 2014 ปีแห่งก�รเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่�งไปใน
ท�งที่ดี ทั้งสำ�หรับประเทศช�ติ สำ�หรับโลก และสำ�หรับไทยธรรมเอง 
ก�รเปล่ียนแปลงทุกอย่�งในจักรว�ลน้ี นำ�ไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่�เสมอ เม่ือสถ�นก�รณ์
เดิมๆ หรือ ก�รกระทำ�แบบเดิม ไม่ส�ม�รถทำ�ให้เกิดก�รพัฒน� และ
ก�รเติบโต ทั้งท�งโลก และท�งจิตวิญญ�ณได้ 

ห�กเร�เฝ้�มองก�รเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย�่งในโลก เร�จะ
พบว่� กว่�ที่จะกล�ยเป็นผีเสื้อแสนสวยนั้น จะต้องเริ่มม�จ�กไข่ผีเสื้อ 
ซึ่งกล�ยเป็นตัวหนอน จ�กนั้นตัวหนอนจะชักใยคลุมตัวกล�ยเป็นดักแด้ 
สร้�งปีกแสนสวย สร้�งข� อยู่ภ�ยในเกร�ะหุ้ม และเม่ือถึงเวล�ท่ีเหม�ะสม 
ผีเสื้อก็จะสลัดเกร�ะหุ้มที่ในช่วงเวล�หนึ่งเคยเป็นที่อบอุ่นปลอดภัยนั้น
ทิ้ง เพื่อก�งปีกบินสู่โลกกว้�งที่สวยง�ม ไม่ถูกจำ�กัดพื้นที่ เหมือนตอนที่
ยังเป็นไข่ ตัวหนอน และดักแด้

บ้านนี้
ข อ ง เ ร า
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สวัสดีปีใหม่ค่ะเพ่ือนๆไทยธรรมท่ีรัก และคิดถึงทุกคน ปีใหม่ 2014 น้ี
ต้องมีก�รเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึน ท้ังเร่ืองส่วนตัวของพวกเร� และท้ังประเทศ
ของเร�ด้วย ไม่ว่�ส่ิงใดท่ีทำ�ให้เกิดก�รเปล่ียนแปลง ต้องขอขอบคุณจริงๆ  
ไม่มีอะไรหยุด  หรืออยู่นิ ่งได้  แม้ว่�อย�กจะหยุดก็ต�ม สัจธรรม คือ
คว�มเป็นธรรมช�ติ เกิด แก่ เจ็บ ต�ย เป็นก�รเคลื่อนตัวผ่�นไป ดังนั้น
อยู่ท่ีตัวของพวกเร�จะให้ชีวิตเร�ไปในทิศท�งไหน เร�เป็นคนเลือกของเร�เอง 
ดังนั้น ทุกคนจึงต้องเลือกในท�งท่ีดี และต้องเป็นท�งท่ีอยู่ในศีลธรรม  ยุติธรรม
และไม่ทำ�ให้ใครเดือดร้อน พวกเร�ต้องยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง อย่�งดีด้วย ง้ัน
ถ้�พวกเร�ต้องทำ�ให้ได้  ต้องดำ�รงชีพได้ด้วยอ�ชีพท่ีทำ�ร�ยได้อย่�งพอเพียง 
และไม่เบียดเบียนใคร  ย่ิงทำ�ย่ิงมีคว�มสุข  คือมีคว�มสุขกับง�นท่ีทำ�ทุกวัน
น้ันเอง  ใครบ้�งจะโชคดีเหมือนพวกเร�ท่ีทำ�ง�นไป ใช้ชีวิตไปอย่�งมีคว�มสุข  
สดใสร่�เริง กระตือรือร้นตลอดเวล� น่ีคือง�นของพวกเร�ในไทยธรรมค่ะ

ก�รตล�ดแบบเครือข่�ยเป็นง�นท่ีต้องสร้�งองค์กร มีลูกทีม มีทีมง�น
ที่ได้จ�กก�รรีครูทเอง   และลูกหล�นเร�รีครูท   ก�รสร้�งสม�ชิกใหม่ๆ
ตลอดเวล�เพ่ือห�เพชรแท้ด้วย ในกลุ่มสม�ชิกเร�จะมีผู้บริโภค มีคนชอบข�ย 
และมีคนต้องก�รสร้�งอน�คตท่ีย่ิงใหญ่  พวกเร�ต้องห�คนอย่�งน้ี  เม่ือพบ
สม�ชิกท่ีต้องก�รอน�คตท่ีย่ิงใหญ่ รวมกลุ่มเอ�ไว้  อย่�งแรกต้องให้คว�มรู้กับ
พวกเข� ทั้งตัวสินค้� และแผนก�รตล�ด เมื่อเข้�ใจแล้ว  ก็ต้องว�งแผน
ก�รทำ�ง�น ม�ร่วมว�งแผนกับทีมง�นทีละคน ทีละคน เพร�ะแต่ละคนมีคว�มคิด 
คว�มเข้�ใจไม่เท่�กัน รวมท้ังทัศนคติด้วย พวกเร�ต้องใช้เวล�กันหน่อยเร่ืองน้ี  
ต้องปรับทัศนคติให้เป็นผู้ให้ เสียสละเป็น แบ่งปันได้  ใจกว้�งๆ “ย่ิงให้ ย่ิงได้”
เป็นวลีที่เป็นจริงเสมอ ดังนั้นเรื่องของสม�ชิกผู้ที่จะประสบคว�มสำ�เร็จได้ 
ต้องใช้คว�มต้ังใจ อดทน และให้อภัย ในก�รพัฒน�เข� และเม่ือถึงเวล� ทีมง�น
ของพวกเร�ก็พร้อมท่ีจะสะสมคว�มสำ�เร็จกัน
 แผนก�รตล�ดของไทยธรรม ใช้แผนหลักเป็นแบบข้ันบันได เป็น
แผนก�รปันผลตอบแทนที่ยุติธรรมที่สุด  ใครเข้�ม�ก่อนได้ก่อน ไม่มีก�รกั๊ก
ใครม�ก่อนได้ก่อน  เก่งกว่�ขยันกว่�ขึ้นไปก่อน  แต่ก�รปันผลทุกคนก็ได้
ทุกตำ�แหน่งไม่ว่�จะเล็ก   หรือใหญ่  ไทยธรรมยังมีแผนจ่�ยค่�ตอบแทน
ก�รแนะนำ�สม�ชิกใหม่ ซ่ึงใช้แผนแนวด่ิง 5 ช้ัน ให้ผลตอบแทน 5 ช้ันสำ�หรับ
ต้นส�ย  ห�กเร�จับจองเฉพ�ะแผนน้ีดู  จะพบว่�ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ม�ก
มห�ศ�ลเช่นกัน  เพร�ะแผนน้ีท�งไทยธรรมฯ เร�คำ�นวณจ่�ยจ�กยอดข�ยท่ี
เป็นบ�ท  แนะนำ�ก่ีคน นับร�ยได้ได้เลย ไทยธรรมฯมีแผนตัวอย่�ง 1 แตก 5 

ท่ีใช้คำ�นวณร�ยได้จ�กก�รแนะนำ�สม�ชิกใหม่ อย�กให้เพ่ือนๆเข้�ไปทบทวน  
ตัวอย่�งก�รคำ�นวณก�รแนะนำ�คนใหม่ 1 คนซ้ือ 500 บ�ทตอบแทน 20% 
เท่�กับ 100 บ�ท ก�รแนะนำ�สม�ชิกใหม่ซ้ือยอดแค่ 500 บ�ท มีก�รสอนคน
ใหม่ ใๆห้ทำ�เหมือนกัน คือแนะนำ�สม�ชิกใหม่เดือนละ 5 คน ซ้ือคนละ 500 บ�ท 
ในเดือนถัดไปทุกคน อย่�งต่อเน่ือง ครบ 5 เดือนต้นส�ยก็จะมีร�ยได้ 1 แสน
กว่�บ�ท หรือจะใช้วิธีแนะนำ�สม�ชิกใหม่ซ้ือคนละ 1,000 หรือ 3,000 บ�ท
ก็ได้แนะนำ� 5 คน ต่อเนื่อง 5 เดือน จะทำ�ร�ยได้ 2 แสนกว่�บ�ท หรือ 
6 แสนกว่�บ�ทต่อเดือน อยู่ท่ีคว�มต้ังใจ และเป้�หม�ยของแต่ละคน ต้อง
ลองทำ�ดูค่ะ
 สำ�หรับนักข�ยมืออ�ชีพ จะเข้�ใจตรงกันว่� ง�นสำ�คัญท่ีต้องทำ�ทุกวัน 
ทำ�สม่ำ�เสมอ คือ แนะนำ�คนใหม่แล้วสอนให้สม�ชิกทุกคนมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ 
ท้ังเร่ืองสินค้� แผนก�รตล�ด และวิธีข�ยให้เป็น ท่ีสุดของง�นน้ีคือให้กำ�ลังใจ 
และเป็นท่ีปรึกษ�ทุกเร่ืองให้กับทีมง�น เม่ือไรท่ีทีมง�นของเร�เก่ง มีคว�มเช่ียวช�ญ
ในง�นข�ย  เม่ือน้ันคุณจะเป็นผู้ม่ังค่ัง  มีเครือข่�ยของตนเองท่ีส�ม�รถสร้�ง
อ�ชีพเลี้ยงตัว และส�นฝันให้พวกเข�สำ�เร็จ มีเงินทองม�กม�ยใช้ไม่หมด  
มีคว�มสุขในชีวิตท่ีได้เห็นคว�มสำ�เร็จของเพ่ือนร่วมอ�ชีพ คว�มสุขท่ีคุณห�ได้
เม่ือคุณได้เรียนรู้วิธีประสบคว�มสำ�เร็จ แล้วถ่�ยทอดวิธีก�รส่งต่อให้ผู้นำ�ในทีม
ของเร�ทำ�ต่อไป  แบ่งปัน   สร้�งสรรค์สังคมใหม่  สังคมแห่งมิตรไมตรี  
สังคมแห่งคว�มม่ังค่ัง มีคว�มสุขด้วยกันทุกคน ท้ังสังคม หล�ยคนอ�จจะเกิดม�
เพ่ือเป็นผู้นำ� หล�ยคนเกิดม�เป็นผู้ต�ม และอีกหล�ยๆคนต้องได้รับก�รปลุกเร้� 
ถึงจะดำ�เนินชีวิตให้ยกระดับข้ึนได้  สำ�คัญตัวคุณต้องเป็นหลัก เป็นผู้เริ่ม ผู้นำ� 
ท่ีจะสร้�งสรรค์ส่ิงดีให้เกิดข้ึนในสังคมน้ีได้ พวกเร�ม�ร่วมแรง ร่วมใจกัน 
สร้�งบ้�นเมือง ใช้ตัวคุณเป็นศูนย์รวมแห่งคว�มสุข คว�มม่ังค่ังสมบูรณ์ 
สร้�งสรรค์ส่ิงดีๆ รักส�มัคคี แบ่งปัน ซ่ือสัตย์ และยุติธรรม สร้�งคว�มเป็นธรรม
ให้สังคมด้วยกันค่ะ และขอส่งคว�มสุขปีใหม่ 2014 ไปยังมวลหมู่สม�ชิก
ไทยธรรมทุกท่�น ขอให้สำ�เร็จ สมปร�รถน� ทุกประก�ร
 
ขอเป็นกำ�ลังใจให้คนดีทุกท่�นต่อสู้เพ่ือคว�มถูกต้อง ห�กต้องก�รคว�มช่วยเหลือ
หรือคำ�แนะนำ�ใดๆติดต่อม�ได้เสมอค่ะ

บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2014

อ�จ�รย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com

Facebook : Rinrapat Sririvatthana@facebook.com
ID LINE : 081-6344693

แผนการตลาดของไทยธรรม 
ใช้แผนหลักเป็นแบบข้ันบันได
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ความสำาเร็จ สร้างได้
สวัสดีพี่น้องไทยธรรมที่รักทุกท่�น เคล็ดลับในก�รทำ�ง�นกับคว�มสำ�เร็จ
ที่สร้�งได้ เพื่อนำ�เร�ไปสู่จุดมุ่งหม�ย ทะย�นไปข้�งหน้�อย�่งแข็งแรง สง่� 
รวดเร็ว และว่องไว สมดั่งปีม้�มงคลในปี 2014 นี้

- คว�มเช่ือ เป็นส่ิงท่ีม�ก่อนเสมอ 
- ดึงดูด และรักษ�คนเก่งไว้ในทีม เปล่ียนลูกค้�ข�จร ให้กล�ยเป็นข�ประจำ� 
- เฟ้นห�ด�วจรัสดวงใหม่เพ่ือประดับวงก�ร 
- ออกแบบทีมในฝันของเร� ทีมเครือข่�ยกัลย�ณมิตร ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
- ฝึกทักษะ  ห�ประสบก�รณ์ให้เยอะ เพ่ือให้เกิดมืออ�ชีพ มือพระก�ฬ  
- สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รทำ�ง�น  
- ต้ังเป้�หม�ยบันลือโลก จดจ่ออย่�งใจเย็น แต่ทำ�ง�นให้ถ่ี ผ่อนคล�ยด้วยจิตใจ 
  สร้�งคนดี  และเก่ง ผ่�นมือเร�

ไม่มีอะไรสำ�คัญไปกว่�จิตใจที่มั่นคง และแน่วแน่ พี่น้องไทยธรรม มีทรัพย์สินเป็น
สมองเงินล้�น เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนหน้�ต�ดี เป็นคนพัฒน�ได้  เร�ถึงได้
อยู่รวมกัน  เพร�ะเร�คิดเหมือนกัน คว�มสำ�เร็จไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ 

คุณมินทร์ลด� ฮกชุน 
เพชรบริห�ร

เมื่อ  2  ปีที่แล้ว  ผมเริ่มป่วยเป็นมะเร็งที่กระพุ้งแก้ม  ส�เหตุ
เกิดจ�กก�รเค้ียวอ�ห�รแล้วไปโดนกระพุ้งแก้ม ทำ�ให้เกิดแผล ต่อม�แผลอักเสบ 
และขย�ยวงกว้�งข้ึน  ผมได้ซ้ือย�แก้อักเสบม�รับประท�นเอง  แต่อ�ก�รก็
ยังไม่ดีข้ึน ผมจึงไปพบแพทย์ท่ีโรงพย�บ�ล ผลปร�กฏว่� ผมเป็น  “มะเร็ง”  
ระยะท่ี  4  และแพทย์ต้องทำ�ก�รรักษ�โดยก�รผ่�ตัดเอ�ส่วนท่ีเป็นแผล
ออกไป เพร�ะแผลเร่ิมขย�ยวงกว้�งม�กข้ึน แต่แพทย์แจ้งว่�ไม่รับรองผล
ก�รรักษ�ว่�ผลจะออกม�เป็นอย่�งไร ผมจึงตัดสินใจกลับม�รักษ�ตัวอยู่ท่ีบ้�น  
แต่อ�ก�รของผมก็เร่ิมแย่ลง แผลลุกล�มขย�ยใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ จนกระท่ังเม่ือ
เดือนตุล�คม 2013 หล�นส�วของผมได้พ� คุณมนสิช�  มุสิกโสฬส ม�เย่ียม 
และแนะนำ�ให้ผมรับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รของ บริษัท ไทยธรรมฯ  
คือ สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ สารอาหารสูตรต้านมะเร็ง 
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม น้ำามันปลาเข้มข้น  สารสกัดจากเห็ด
ในทางการแพทย์ สาหร่ายแอสต้าแซนทินเพ่ือการซ่อมแซมร่างกาย หลังจ�ก
ท่ีผมรับประท�นไปได้ประม�ณ 1 สัปด�ห์ แผลก็เริ่มเล็กลง และดีขึ้นเรื่อยๆ  
หลังจ�กน้ันประม�ณ 7 สัปด�ห์ ผมก็ส�ม�รถท่ีจะเค้ียวอ�ห�รอ่อนๆได้  ผม

ช่ือเล่น ธรณ์        อ�ยุ   57 ปี

อ�ชีพ  ทำ�สวนย�ง  จังหวัด สงขล�

  คุณอุธรณ์ พ�นิช

ฟิชเชอร์ อีพีเอ

สเต็มแมค

ไฟโตรเจน

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส ไลโคปีน

ลาดีน

มูชิ
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 หลังจากท่ีผมรับประทานไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์ แผล
ก็เร่ิมเล็กลง และดีข้ึนเร่ือยๆ  หลังจากนั้นประมาณ 
7 สัปดาห์ ผมก็สามารถที่จะเคี้ยวอาหารอ่อนๆ ได้

จึงรับประท�นผลิตภัณฑ์อย่�งต่อเน่ืองม�เป็นเวล� 3  เดือนแล้ว  ตอนน้ีผม
ส�ม�รถท่ีจะช่วยเหลือตัวเองในก�รทำ�อ�ห�รรับประท�นเองได้ และเค้ียวอ�ห�ร
ได้อย่�งเป็นปกติแล้ว  ผมขอขอบคุณ  บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์  จำ�กัด  
ม�กครับ ท่ีมีผลิตภัณฑ์ดีๆ ท่ีผมรับประท�นแล้วเห็นผลได้อย่�งชัดเจน  และ
ทำ�ให้อ�ก�รของผมดีข้ึนอีกคร้ัง  ขอบคุณจริงๆครับ 
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วงก�รแพทย์ย้อนวัยได้พิสูจน์แล้วว่� ก�รรับประท�นคอลล�เจนเปปไตด์
ทำ�ให้มีก�รสร้�งเส้นใยคอลล�เจนใต้ผิวหนังม�กข้ึน มวลกระดูกเพ่ิมข้ึน ผม และ
เล็บแข็งแรงข้ึน ข้อต่อกระดูกเคล่ือนไหว ยืดหยุ่นได้ดีย่ิงข้ึน ผนังหลอดเลือด
แข็งแรง และยืดหยุ่นม�กขึ้น ก�รทำ�ง�นของตับดีขึ้น เมื่อเร�รับประท�น
คอลล�เจนเปปไตด์ลงไป  คอลล�เจนเปปไตด์จะถูกย่อย  โดยเอนไซม์ย่อย
คอลล�เจนในกระเพ�ะอ�ห�ร กล�ยเป็นส�รตั้งต้นในก�รผลิตคอลล�เจน 
ซึ่งส�รตั้งต้นทั้งหล�ยจะวิ่งไปในที่อยู่ของคอลล�เจน และมีก�รสร้�งเป็น
คอลล�เจนขึ้นม�ใหม่  อาหารเสริมคอลลาเจนเปปไตด์   จึงกลายเป็น
อาหารเสริมจำาเป็น ในการป้องกันภาวะข้อเสื่อม เข่าเสื่อม กระดูกพรุน 
ผิวแห้ง ผิวมีร้ิวรอย ผมร่วง และเล็บเปราะหักง่าย

คอลล�เจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง  ซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ท่ีสำ�คัญท่ีสุดในร่�งก�ย  โครงสร้�งโมเลกุลของคอลล�เจน  ประกอบด้วย
กรดอะมิโนหล�ยชนิด เช่น โพรลีน ไกลซีน อะล�นีน และกรดอะมิโนชนิดอ่ืนๆ 
ซ่ึงกรดอะมิโนแต่ละชนิด นอกจ�กจะประกอบเป็นโครงสร้�งของคอลล�เจน
แล้ว ยังมีบทบ�ทโดดเด่นในก�รบำ�รุงผิว และลดร้ิวรอย เป็นคุณสมบัติเฉพ�ะ
ของตัวมันเอง

BeDrinks  Gold  ประกอบด้วยกรดอะมิโนหล�ยชนิด  ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของโครงสร้�งคอลล�เจน แร่ธ�ตุท่ีทำ�หน้�ท่ี
ต้�นอนุมูลอิสระ และวิต�มินบำ�รุงผิว ได้รับก�รออกแบบให้อยู่ในรูปของผงชง 
รสโกโก้ ปร�ศจ�กน้ำ�ต�ล และส่วนประกอบใดๆของโปรตีนจ�กสัตว์

แอล โพรลีน (L-Proline)   หนึ่งกรดอะมิโนที่เป็นส�รตั้งต้น
ในก�รผลิตเส้นใยคอลล�เจนใต้ผิว  ถึงแม้ว่�ร่�งก�ยมนุษย์ จะสังเคร�ะห์เส้นใย
คอลล�เจนได้เอง แต่ในผู้ท่ีรับประท�นโปรตีนน้อยเกินไป และในผู้ท่ีรับประท�น
มังสวิรัติ มักจะมีปริม�ณ แอล โพรลีนไม่เพียงพอกับก�รผลิตคอลล�เจนใน
ร่�งก�ย ก�รรับประท�น แอล โพรลีนเสริม จะทำ�ให้มีก�รสร้�งเส้นใยคอลล�เจน
เพ่ิมข้ึนในร่�งก�ยได้ แอล โพรลีนส�ม�รถซึมผ่�นไปยังกระดูก และกระดูกอ่อน 
เพ่ือสร้�งเป็นโครงสร้�งของกระดูก และกระดูกอ่อนได้ และมีก�รนำ�ม�ใช้ใน
ก�รรักษ�ข้อกระดูกอักเสบ

  สู่คว�มสวยย่ิงกว่�สวย

BeDrinks
 Gold

วิธีก�รรับประท�น : ชง BeDrinks Gold
1 ซอง ลงในน้ำ�อุ่น 1 แก้ว คนจนละล�ย 

6

บีดริงส์ โกลด์
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 แอล ไกลซีน   (L-Glycine)  หนึ่งกรดอะมิโนที่เป็น
ส�รตั้งต้นในก�รผลิตเส้นใยคอลล�เจนใต้ผิว   ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพ�ะด้�น
ต้�นก�รอักเสบ และกระตุ้นก�รผลิตส�รส่ือประส�ทท่ีจำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�น
ของสมอง แอล ไกลซีนชะลอก�รสล�ยตัวของกล้�มเน้ือ ปกป้อง และกระตุ้น
ระบบภูมิต้�นท�นของร่�งก�ยให้ทำ�หน้�ท่ีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ แอล ไกลซีน
ส�ม�รถผ่�นเย่ือหุ้มสมองได้โดยตรง ทำ�ให้อ�รมณ์ดีข้ึน คว�มเครียดลดลง 
และทำ�ให้คว�มจำ�ดีข้ึน

 แอล อะล�นีน (L-Alanine) หน่ึงกรดอะมิโนท่ีเป็นส�รต้ังต้น
ในก�รผลิตเส้นใยคอลล�เจนใต้ผิว และมีคุณสมบัติเฉพ�ะด้�นก�รควบคุม
ระดับน้ำ�ต�ลในเลือด ป้องกันอ�ก�รน้ำ�ต�ลในเลือดตกได้ และให้พลังง�น
อย่�งรวดเร็วในก�รกระตุ้นให้มีก�รปล่อยน้ำ�ต�ลเข้�กระแสเลือด แอล อะล�นีน 
กระตุ้นระบบภูมิต้�นท�น ป้องกันก�รเกิดน่ิวในไต และกระตุ้นก�รสร้�งกล้�มเน้ือ

 ซิงค์ คอปเปอร์ แมงก�นีส  (Zinc AAC, Copper 
AAC, Manganese AAC) ส�มแร่ธ�ตุท่ีเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ของเอนไซม์ SOD ส�รต้�นอนุมูลอิสระประสิทธิภ�พสูงในเซลล์ ช่วยชะลอ
คว�มเส่ือมของเซลล์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 เหล็ก  (Iron AAC)  แร่ธ�ตุสำ�คัญ  ในกระบวนก�รสร้�ง
ฮีโมโกลบิน องค์ประกอบสำ�คัญของเม็ดเลือดแดง ช่วยในก�รลำ�เลียงออกซิเจน 
ไปยังสมอง และส่วนต่�งๆของร่�งก�ย

 ดี ไบโอติน  (D-Biotin)  เสริมสร้�งสุขภ�พผม  และเล็บ
ให้แข็งแรง บรรเท�อ�ก�รผมหลุดร่วง

 
BeDrinks Gold เหม�ะสำ�หรับ
1. ผู้ที่ต้องก�รบำ�รุงผิวพรรณ ผนังหลอดเลือด กระดูก ข้อต่อ ผม เล็บ 
2. ผู้ที่มีริ้วรอยม�ก และต้องก�รลดเลือนริ้วรอย
3. ผู้ที่ผิวแห้ง กร�้น ข�ดคว�มชุ่มชื้น ผมแห้ง เล็บเปร�ะ
4. ผู้ที่รับประท�นมังสวิรัติ 
5. ผู้ท่ีต้องก�รลดน้ำ�หนัก โดยรับประท�น BeDrinks Gold เป็นส�รอ�ห�ร
ทดแทน   นอกจ�กช่วยไม่ให้หิวแล้ว   ยังช่วยบำ�รุงผิวพรรณ   ผม  เล็บ 
ผนังหลอดเลือด กระดูกอ่อน และกระดูกอีกด้วย

7
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เผาให้ผอม
COCONUTQ10

เม่ือพูดถึงน้ำ�มัน คว�มรู้สึกแรกของคนส่วนใหญ่จะเป็นคว�มรู้สึกท่ีว่� กินแล้วอ้วน กินแล้วน้ำ�หนักเพ่ิม แต่ในคว�ม
เป็นจริงแล้ว น้ำ�มัน และไขมัน เป็นแหล่งพลังง�นซ่ึงร่�งก�ยส�ม�รถนำ�ไปใช้ดำ�รงชีวิตได้ กลุ่มน้ำ�มันชนิดดี เช่น น้ำ�มันปล�  
น้ำ�มันมะพร้�ว ซ่ึงเป็นกรดไขมันส�ยกล�ง (medium chain triglyceride) น้ำ�มันรำ�ข้�ว น้ำ�มันมะกอก น้ำ�มันเมล็ดองุ่น ล้วน
แล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภ�พด้วยกันท้ังส้ิน ปัจจุบัน มีก�รกล่�วถึง น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็นกันอย่�งกว้�งขว�ง ถึงประโยชน์
ในด้�นสุขภ�พ ประโยชน์ในด้�นคว�มง�ม และประโยชน์ในด้�นก�รลดน้ำ�หนัก

8
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ประโยชน์ของน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น 
 

ด้านสุขภาพ และความงาม
ในน้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็นมีส�รสำ�คัญ คือ กรดลอริก (Lauric 

Acid) ถึง 50% ซึ่งมีฤทธิ์ต�้นเชื้อแบคทีเรีย ต้�นเชื้อร� ต้�นไวรัส รวม
ท้ังเช้ือยีสต์ และแคนดิด�ในลำ�ไส้ นอกจ�กน้ัน ยังเต็มไปด้วยวิต�มิน 
เส้นใยอ�ห�ร และส�รต้�นอนุมูลอิสระจำ�นวนม�ก  เช่น วิต�มินอี น้ำ�มัน
มะพร้�วสกัดเย็น ยังมีคุณสมบัติกระตุ้นภูมิต้�นท�น ทำ�ให้ต่อมธัยรอยด์
ทำ�ง�นดีข้ึน และปรับสมดุลน้ำ�ต�ลในเลือด ทำ�ให้เซลล์ในร่�งก�ยของเร�ไว
ต่อฮอร์โมนอินซูลินม�กข้ึน ลดน้ำ�ต�ลในเลือดได้ในผู้ป่วยเบ�หว�นประเภท
ท่ี 2 คือ เบ�หว�นท่ีเกิดจ�กก�รรับประท�นส�รอ�ห�รจำ�พวกแป้ง และ 
น้ำ�ต�ลม�กเกินไป ให้พลังง�นได้ทันที เน่ืองจากมีโครงสร้างเป็นกรดไขมัน
สายกลางท่ีผ่านเข้าเซลล์ นำาไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้เลย โดยไม่ต้อง
อาศัยแอล คาร์นิทีน ล�กเข้�เซลล์ เหมือนกรดไขมันชนิดอ่ืนๆ 

 ในคนท่ีมีไขมันในเลือดสูง ข่�วดีคือ กรดลอริคในน้ำ�มันมะพร้�ว
สกัดเย็น ทำ�ให้ผู้ท่ีบริโภคมีไลโปโปรตีนชนิดดี คือ แอลดีแอล (LDL) ใน
เลือดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงโดยท่ัวไป ระดับแอลดีแอล จะเพิ่มได้จ�กก�รออกกำ�ลังก�ย
เป็นหลัก หน้�ท่ีของแอลดีแอลในร่�งก�ยคือ นำ�ไขมันจ�กส่วนต่�งๆของ
ร่�งก�ยไปสล�ยท่ีตับ

ประโยชน์ด้านอื่นๆ
ของน้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็น คือ ช่วยทำ�ให้ก�รย่อยอ�ห�รดีข้ึน 

ปรับสมดุลประจำ�เดือนในสตรี ทำ�ให้ก�รนอนหลับดีข้ึน ล้�งส�รพิษออก
จ�กร่�งก�ย  และกระตุ้นก�รไหลเวียนโลหิต  ด้านการลดน้ำาหนัก  ทฤษฎี
 ก�รลดน้ำ�หนัก  ในก�รใช้พลังง�นจ�กไขมันเป็นแหล่งพลังง�นแรก มีช่ือว่�
คีโตเจนิค ไดเอ็ท (Ketogenic Diet) โดยปกติแล้ว ในขณะออกกำ�ลังก�ย
ร่�งก�ยของมนุษย์จะใช้แหล่งพลังง�นจ�กน้ำ�ต�ลในเลือดเป็นแหล่งพลังง�นแรก 
เม่ือน้ำ�ต�ลในเลือดลดระดับลง ร่�งก�ยจะหันไปใช้แหล่งพลังง�นท่ี  2 คือ 
แป้งในกล้�มเน้ือ จ�กน้ันจึงไปใช้พลังง�นจ�กแหล่งท่ี 3 คือ ไขมัน แต่ใน

ผู้ท่ีงดแป้ง และน้ำ�ต�ลต�มแบบคีโตเจนิค ไดเอ็ท ร่�งก�ยจะหันไปใช้ไขมัน
เป็นแหล่งพลังง�นแรก มีผู้รวบรวมสถิติแล้วพบว่� ก�รรับประท�นน้ำ�มัน
ชนิดดี โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น ก่อนการออกกำาลังกาย 
ทำาให้อัตราการเผาผลาญไขมัน เพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ท่ี
ออกกำาลังกายตอนท้องว่าง ห่�งจ�กอ�ห�รม้ือสุดท้�ย ประม�ณ 3 ช่ัวโมง 
ก�รออกกำ�ลังก�ยอ�จทำ�ได้หล�ยรูปแบบ เช่น ก�รเดินเร็วๆประม�ณ 30 น�ที 
หรือ  ก�รแกว่งแขนอยู่กับที่ประม�ณ  30 น�ที หรือ ก�รถีบจักรย�น
ออกกำ�ลังก�ย เป็นต้น

 น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็น ทำ�ล�ยเช้ือยีสต์ และเช้ือแคนดิด�ใน
ลำ�ไส้ ซ่ึงก�รมีเช้ือยีสต์ และแคนดิด�ม�กเกินไป ทำ�ให้น้ำ�หนักลดย�ก และ 
เป็นส�เหตุหน่ึงท่ีทำ�ให้คนอ้วนข้ึน และน้ำ�หนักลดย�กแบบไม่ทร�บส�เหตุ 
ก�รบริโภคน้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็นจะช่วยแก้ไขปัญห�น้ีได้ ทำ�ให้น้ำ�หนักลดลงได้ 
         ในสูตรของผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รโคโคนัท   คิวเท็น   นอกจ�ก
น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็น 940 มก. แล้ว ยังมีส่วนผสมของโคคิวเทน 30 มก. 
โคคิวเทนเป็นส�รสำ�คัญในขบวนก�รสร้�งพลังง�นของเซลล์ สูตรน้ำ�มัน
มะพร้�วสกัดเย็น ผสมโคเอนไซม์คิวเทน  จึงเป็นสูตรท่ีเหม�ะสมสำ�หรับผู้ท่ี
ต้องก�รพลังง�นทันที ผู้ท่ีเหน่ือยล้� อ่อนเพลีย ผู้ท่ีออกกำ�ลังก�ย และผู้ท่ี
ต้องก�รลดน้ำ�หนัก

วิธีก�รรับประท�น : 
บำ�รุงร่�งก�ยท่ัวไป : คร้ังละ 1-2 แคปซูล ตอนท้องว่�ง
ลดน้ำ�หนัก-กระตุ้นก�รเผ�ผล�ญไขมัน : ครั้งละ 2-3 แคปซูล 
ตอนท้องว่�ง ก่อนออกกำ�ลังก�ย
   

โคโคนัท คิวเท็น

สูตรของผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รโคโคนัท คิวเท็น 
ประกอบจ�กน้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็น  940  มก.                                                  
                                               โคคิวเทน 30 มก. 
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กระแสท่ีม�แรงในวงก�รย้อนวัยโลกขณะน้ี คือ ก�รค้นพบว่� 
ภ�วะท่ีไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้ของผู้คนจำ�นวนม�ก ท่ีมีปริม�ณ
จุลินทรีย์ตัวร้�ยม�กเกินไป เป็นส�เหตุทำ�ให้เกิดโรคอ้วน และภ�วะน้ำ�หนัก
ลงย�ก ไม่ว่�จะพย�ย�มลดน้ำ�หนักด้วยวิธีก�รใดก็ต�ม

 เม่ือเร�มีจุลินทรีย์ตัวร้�ยม�กเกินไปในลำ�ไส้ จะทำ�ให้เร�มีอ�ก�ร
ท้องอืด ท้องเฟ้อ อ่อนเพลียโดยไม่ทร�บส�เหตุ กระห�ยของหว�น คล่ืนไส้ 
ปวดศีรษะ ท้องผูก หรือท้องเสีย และน้ำ�หนักเกิน ลดย�ก

 
จุลินทรีย์ชนิดดีช่วยเร�ลดน้ำ�หนักได้   

 จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์หล�ยส�ยพันธ์ุ เช่น Bifidobacteria 
และ Lactobacilli ทำ�ให้ก�รอักเสบในลำ�ไส้ และในร่�งก�ยลดลง ภ�วก�รณ์
อักเสบเร้ือรังในร่�งก�ย ทำ�ให้ร่�งก�ยของเร�ค่ัง และบวมน้ำ� มีก�รศึกษ�
พบว่� ท�รกท่ีถูกเล้ียงด้วยน้ำ�นมม�รด� จะมีปริม�ณ Bifidobacteria ใน
ลำ�ไส้ม�กกว่� ท�รกท่ีถูกเล้ียงดูด้วยนมสำ�เร็จรูป และยังพบอีกว่� ในท�รก
อ�ยุ 6 เดือน ถึง 1 ปีท่ีสุขภ�พแข็งแรง จะมีปริม�ณ Bifidobacteria ในลำ�ไส้ 
ม�กกว่�ท�รกท่ีอ้วน และไม่แข็งแรงถึง 2 เท่�

 มีง�นวิจัยอีก 2 ง�นที่ค้นพบว่�  ในคนที่เป็นโรคอ้วน จะมี
จุลินทรีย์ชื่อ  Firmicutes  ม�กกว่�คนที่น้ำ�หนักพอดีถึง 20% และมี
จุลิินทรีย์มีประโยชน์ท่ีช่ือว่� Bacteroidetes น้อยกว่�ผู้ท่ีมีน้ำ�หนักพอดีถึง 
90% จุลินทรีย์ Firmicutes จะทำ�ให้ร่�งก�ยของเร�เปล่ียนค�ร์โบไฮเดรต
ที่เร�ได้รับในรูปแบบใดก็ต�ม ให้กล�ยเป็นไขมันสะสมไดอ้ย่�งรวดเร็ว มี
ก�รทดลองใส่จุลิินทรีย์ Firmicutes ลงในลำ�ไส้ของหนูปกติ พบว่� หนูปกติ
จะกล�ยเป็นหนูอ้วนซ่ึงมีไขมันสะสมม�กกว่�หนูปกติถึง 2 เท่� ในระยะเวล�
ไม่นาน

อยาก
ผอมต้อง 
BOWIS

แบคทีเรีย
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ประโยชน์ของโพรไบโอติก
1. มีประโยชน์ในผู้ป่วยท่ีมีภ�วะเมต�โบลิค ซินโดรม หรือ ภ�วะอ้วนลงพุง  
   ซึ่งมักมีน้ำ�ต�ลในเลือดสูง  คว�มดันโลหิตสูง  และไขมันในเลือดสูง 
   ร่วมด้วย
2. ช่วยให้ม�รด�หลังคลอดลดน้ำ�หนักได้อย่�งรวดเร็ว  หลังก�รคลอดบุตร 
   โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง ถ้�มีก�รได้รับโพรไบโอติกในช่วง 3 เดือนแรกหลังคลอด

วิธีก�รปฏิบัติตัว เพ่ือก�รลดน้ำ�หนักด้วยโพรไบโอติก
1. หลีกเล่ียงก�รรับประท�นของหว�น และค�ร์โบไฮเดรตสำ�เร็จรูป เพร�ะ
  น้ำ�ต�ลเป็นอ�ห�รสำ�คัญของจุลิินทรีย์ตัวร้�ย
2. หลีกเล่ียงก�รรับประท�นอ�ห�รสำ�เร็จรูป เพร�ะอ�ห�รสำ�เร็จรูปจะทำ�ล�ย
   จุลินทรีย์ชนิดดี และทำ�ให้จุลินทรีย์ชนิดร�้ย   และยีสต์เติบโต  และ
   แพร่พันธ์ุอย่�งรวดเร็ว
3. หลีกเล่ียงก�รใช้ย�ฆ่�เช้ือใดๆเกินคว�มจำ�เป็น เพร�ะย�ฆ่�เช้ือทำ�ให้เกิด
   คว�มไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้
4. รับประท�นโพรไบโอติก (จุลินทรีย์ชนิดดี) และพรีไบโอติก (อ�ห�ร
   เล้ียงจุลินทรีย์ชนิดดี) 

วิธีก�รรับประท�นโบวิส
รับประท�นโบวิส วันละ 3-6 แคปซูล ขณะท้องว่�งโบวิส

11

I Belift นวัตกรรมเวชสำ�อ�งด้วยส�รสกัดจ�กดอกล�เวนเดอร์ทะเล ที่มี
ผลวิจัยว่� ลดริ้วรอยได้ภ�ยใน 1-2 ชั่วโมง ยกกระชับ และผลอยู่ได้ถึง 
24 ช่ัวโมงหลังก�รท� 

ยกหน้าไม่ต้องผ่าตัด

 ลดริ้วรอยได้ภ�ยใน 1-2 ชั่วโมง
 ยกกระชับผิวหน้� ผลอยู่ได้ถึง 24 ชั่วโมงหลังก�รท�
 เนื้อเซรั่มเบ�สบ�ย ไม่เหนียวเหนอะหนะ แต่งหน้�ได้ทันที
    หลังก�รท�
 ได้ผลดีกับทั้งริ้วรอยลึก และริ้วรอยตื้น
 ให้ผลลดริ้วรอยทั้งระยะสั้น และระยะย�ว

วิธีใช้ : ท�ให้ทั่วผิวหน�้ และลำ�คอ เช้�-ก่อนนอน
ขน�ดบรรจุ 15 กรัม ร�ค�สม�ชิก 1,200 บ�ท
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สวยด้วยตาสวย
วันนี้ Kryolan ขอแนะนำ�ก�รแต่งหน้� โดยเฉพ�ะแต่งต�ให้ดูโดดเด่น 

ดึงดูด เป็นก�รสร้�งเสน่ห์จ�กดวงต� โดยใช้เครื่องสำ�อ�งชุดที่เร�มีกันอยู่นี่หล่ะค่ะ 
ม�แต่งแนะนำ�กัน น�งแบบของเร�เป็นส�วทำ�ง�น ที่พย�ย�มจะแต่งตัวแต่งหน้�
ให้เข้�กับยุคสมัย เหม�ะกับก�รใช้ชีวิตในที่ทำ�ง�น แต่สิ่งหนึ่งที่ยังติดอยู่ในใจเสมอ 
คือทำ�อย่�งไรในแต่ละวันเธอจะดูดี โดดเด่น ซึ่งก็จะมีผลกับก�รทำ�ง�นเช่นกัน วันนี้
น�งแบบที่หน้�ต�ธรรมด�ๆ จะถูกแต่งให้มีดวงต�ที่สวยดึงดูด โดดเด่นกว่�ใครๆ

เร่ิมจ�กล้�งหน้�ด้วยครีมล้�งหน้� Dermacolor Cleansing Milk เม่ือเช็ดออก 
ก็ใช้สำ�ลีชุบโทนเนอร์กุหล�บ Kryolan Skin Tonic Rose เช็ดย้อนรูขุมขน เพื่อ
ทำ�คว�มสะอ�ดอีกครั้ง และกระชับผิว เมื่อเตรียมผิวเสร็จ ต้องให้คว�มชุ่มชื้น ด้วย 
Aqua Splash Moisturizer  และกันแดดด้วย  Superblock SPF 50

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ส�วๆที่รักก�รแต่งหน้�ให้ดูโดดเด่น ไฉไลกว่�ใครๆ ปีใหม่ของ
ทุกปี ของทุกคน ก็อย�กจะเปลี่ยนตัวเองกันใหม่ วิธีหนึ่งที่จะทำ�ให้หล�ยๆคนเปลี่ยนไป
อย่�งน่�ตะลึงพรึงเพริด คือก�รหัดแต่งหน้� แต่งต�ให้ดึงดูด น่�สนใจ ดึงส�ยต�ให้
น่�มองน�นๆ พวกคุณสนใจแล้วใช่ไหมคะ

Dermacolor Refill 
Palette : D3

Dermacolor Refill 
Palette : D0

Dermacolor Refill 
Palette : D19

Dermacolor Refill 
Palette : D64

1 2 3ลง Kryolan Ultra Base Plus
ให้ท่ัวใบหน้�

ลงรองพ้ืน Dermacolor Refill Palette 
: D3 และ D64 เพร�ะน�งแบบข�วม�ก 
สัดส่วน 50 : 50% ใช้แปรงเกล่ียรองพ้ืน 
และกดให้ติดผิวด้วยฟองน้ำ�

ลงไฮไลท์ด้วย  Dermacolor  Refill 
Palette : D0 และเฉดดิ้งด้วย D19 ตาม
ขั้นตอนที่เคยแนะนำ�ไปแล้ว

Dermacolor 
Cleansing Milk

Kryolan Skin 
Tonic Rose

Kryolan Ultra 
Base Plus กมลณัฐ ศรีชาย

ฝ่ายการตลาด บ.ไทยธรรมฯ
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Dermacolor Fixing Powder P4

 Kryolan Eye 
Shadow Base

4 5 6

12

13

7
1 2

3 4

5

ซับหน้�ด้วยแป้งฝุ่น Dermacolor 
Fixing Powder P4 เพ่ือ เซ็ท
รองพื้นให้อยู่คงทน

ใช้พู่กันแตะสีน้ำ�ต�ลอ่อนเขียน
ขอบต�ล่�ง จ�กหัวต�จรดห�งต�

ปัดแก้มด้วย Dermacolor 
Light Blusher Trio Set 
สีพีท

ใช้พู่กันอันเดิม เช็ดสีทองออก แล้วแตะสีน้ำ�ต�ลอ่อน 
ในชุด Dermacolor Light Eye Shadow Set : 

BKK 2 ลงต�มภ�พท่ี 2

ใช้พู่กัน Kryolan Professional Filbert Size 
14 แตะสีเน้ือ หรือไฮไลท์ฝุ่น เก็บบริเวณหัวต� 
โหนกค้ิว และใต้ต� ต�มภ�พท่ี 5

ใช้พู่กัน Kryolan Professional Filbert Size 14 
แตะสีทองในชุด Dermacolor Light Eye Shadow 
Set : BKK1 ท�เป็นบริเวณ 2/3 ของเปลือกต� 
ต�มภ�พท่ี 1

ลงเปลือกต�ด้วย Kryolan Eye 
Shadow Base ก�รลง
อ�ย ช�โดว์ เบสน้ี เพ่ือให้สีสัน
ท่ีท�บนเปลือกต�ติดทนน�น 
และไม่ไหลกองเป็นแถบๆ

ใช้ ลิปสติก  Kryolan 
Lip Rouge Palette 18 
Color ผสมสีครีมข�วกับ
ส้มอ่อนๆ ได้สใีหม่ม�
ท�ริมฝีป�ก

ใช้ Kryolan Lip Shine 
Circle เฉพ�ะสีทอง ท�
บริเวณกล�งริมฝีป�กล่�ง 
และบน เพ่ือให้ริมฝีป�ก
อวบอ่ิมข้ึน

ใช้พู่กัน Kryolan Toray Flat Brush Size 8 
แตะสีน้ำ�ต�ลเข้ม ลงต�มภ�พท่ี 3

เร่ิมเขียนค้ิว ต�มสัดส่วนท่ี
เคยสอนไปแล้ว

ใช้พู่กัน Kryolan  Professional  Filbert Size 16  
เบลนสีต�มแนวเบ้�ต� หรือจุดพับต� เพ่ือให้สีติดทน 
และค่อยๆฟุ้งเป็นเง� จ�กสีเข้ม ให้จ�ง เบ�บ�งลง 
ต�มภ�พท่ี 4

Dermacolor Light 
Blusher Trio Set Kryolan Lip Rouge 

Palette 18 Color

Kryolan Lip 
Shine Circle

เทคนิคก�รแต่งต�ให้ดูดึงดูดโดดเด่นน้ี เร�ใช้สีทอง เป็นสีดึงดูด และมีขอบเขตสีน้ำ�ต�ลเพ่ือให้ดวงต�
มีมิติบริเวณห�งต� และใช้สีป�กสีอ่อน เพร�ะจะได้ไม่ดึงจุดสนใจไปท่ีอ่ืน นอกจ�กดวงต�เท่�น้ัน

เทคนิคก�รแต่งต� ต้องใช้พู่กันให้ถนัด มีอันท่ี 1 สำ�หรับลงสีอ่อน อันท่ี 2 สำ�หรับสีเข้ม 
และอันท่ี 3 สำ�หรับเบลนสีให้ฟุ้ง ดูไม่เป็นก้อน และติดทนน�น เป็นไงคะ น�งแบบของเร�ดูมี
เสน่ห์ข้ึนม�กเลยใช่ไหมคะ

กรีด อ�ย ไลเนอร์ 
Kryolan Eye Liner : 
Black เส้นไม่หน�ม�ก 
จ�กหัวต�ไปถึงห�งต� 
ชิดขอบต� ยกห�งต�
เล็กน้อย

ติดขนต�เพ่ิม หลังจ�กปัด
ม�สค�ร่� Dermacolor 
Light Mascara ท่ีขนต�
จริงแล้ว

Dermacolor Light 
Mascara

Kryolan Eye liner
 : Black

8 9 10

11

After

Dermacolor Light Eye 
Shadow Set : BKK 1 Dermacolor Light Eye 

Shadow Set : BKK 2

Kryolan Professional 
Filbert Size 14, 16

Kryolan Toray Flat 
Brush Size 8

Before

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทร. 02-363-7699

13
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คุณสะการียา   สาหลี     
ชื่อเล่น ย�                           อ�ยุ  41 ปี 
อ�ชีพ ดีเจคลื่นวิทยุ                         จังหวัด สงขล�

หลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน อาการต่างๆที่เคยเป็นก็หายไป
อย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนี้ก็สามารถกลับมาทำางานได้เป็นปกติ ไม่มีอาการ

ปวดหัว หรือชาบริเวณนิ้วมือ นิ้วเท้า แขน  และขาอีกเลย

คุณวรรณา   คำาหล้า     
ชื่อเล่น แจด                     อ�ยุ  35 ปี  
อ�ชีพ เกษตรกร              จังหวัด  สงขล�  

ดิฉันมีอาการเหน็บชามานาน 5 ปี  อาการท่ีเป็นคือ มีเส้นเลือดขอด
ท่ีน่อง และมีอาการชาบริเวณน้ิวมือ น้ิวเท้า  แขน และขา 
อาการท้ังหมดมักจะเป็นในช่วงเช้า หรือหลังต่ืนนอน ซึ่งถ้าหาก
มีอาการชาบริเวณขา ก็จะมีอาการตึง   และปวดร่วมด้วย    
ทำาให้ขยับตัวไม่ได้    ต้องรอไปสักพัก ให้อาการชาดีข้ึน จึงจะ
สามารถขยับตัวได้อีกคร้ัง นอกจากน้ี ดิฉันยังมีอาการปวดหัว 
ซ่ึงเวลาปวด  จะปวดมากจนทำางานไม่ได้  ต้องนอนพัก    และ
รับประทานยาแก้ปวดจึงจะหาย แต่บางคร้ังแม้จะรับประทาน
ยา และนอนพักแล้ว อาการก็ไม่ดีข้ึน ทำาให้ต้องรับประทานยา
แก้ปวดเพ่ิมอีก โดยแต่ละวันดิฉันต้องรับประทานยาแก้ปวดถึง
วันละ  4  เม็ดทุกวัน  เป็นเวลาเกือบ  5  ปีแล้ว จนปลายปี 2011
ดิฉันได้ไปซ้ือของท่ีร้านคุณนงเยาว์  ล่องแก้ว และได้รู้จัก
กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม ดิฉันได้รับประทาน
ผลิตภัณฑ์สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ เพราะสามารถ
ช่วยในเร่ืองของเส้นเลือดขอดได้  หลังจากรับประทานไปได้
ประมาณ  1  สัปดาห์  อาการชาบริเวณแขน และขา  ก็หายไป 

ดิฉันเป็นโรคภูมิแพ้เป็นมาต้ังแต่เด็ก แพ้ฝุ่น  แพ้อากาศ มักมี
อาการคัดจมูก จาม หายใจไม่สะดวก รับประทานยาแก้แพ้ไปก็
ไม่ดีข้ึน นอกจากน้ีดิฉันยังเป็นคนท่ีผิวแพ้ง่ายมากๆ    และเป็น
คนท่ีน้ำาเหลืองไม่ค่อยดี จะแพ้ยุง แพ้ใบไม้ใบหญ้า ท้ังตามแขน 
และขาก็จะเป็นผ่ืนข้ึน ดิฉันจึงมีจุดด่างดำาเยอะ ดิฉันหาข้อมูล
เร่ืองภูมิแพ้จากอินเตอร์เน็ต จนค้นเจอศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ
จ.พัทลุง จึงลองเข้าไปขอคำาแนะนำาดู ดิฉันตัดสินใจสมัครสมาชิก
พร้อมกับซ้ือสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น 
น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย สารอาหารต้านสิว สารอาหาร
สำาหรับหอบหืด – ภูมิแพ้ สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเล
น้ำาลึก  สารอาหารบำารุงตับ และรับประทานสารอาหารเพ่ือ
การล้างพิษ   เพราะเคยฉีดสารกลูต้าไธโอนท่ีทำาให้ผิวขาวมาก่อน
หลังจากรับประทานได้ไม่นาน อาการทุกอย่างก็ดีข้ึน จากท่ีเคย
เป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆก็หายไป  อาการภูมิแพ้ต่างๆก็เร่ิมดีข้ึน
เร่ือยๆ ไม่มีอาการคัน หรือแพ้ง่ายอีกเลย และช่วงท่ีอากาศ
หนาวมากๆ ก็ไม่มีอาการภูมิแพ้เลยค่ะ และเพ่ือนๆยังทักว่า

รู้สึกนอนหลับสบายข้ึน  ต่ืนมาก็ไม่ปวดศีรษะอีกเลย  หลังจากน้ัน
ดิฉันได้รับการแนะนำาให้รับประทานสารสกัดคอลลาเจนจาก
ปลาทะเลน้ำาลึกเพ่ิม รับประทานไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์ 
อาการชาก็ดีข้ึนมาก และหลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน 
อาการต่างๆท่ีเคยเป็นก็หายไปอย่างไม่น่าเช่ือ ตอนน้ีก็สามารถ
กลับมาทำางานได้เป็นปกติ ไม่มีอาการปวดหัว หรือชาบริเวณ
น้ิวมือ น้ิวเท้า แขน และขาอีกเลย  เรียกได้ว่าหายขาดเพราะ
ไทยธรรมค่ะ    

หน้าใสข้ึน ท้ังถาม และชมกันเยอะ ดิฉันจึงได้แนะนำาผลิตภัณฑ์ 
ของ บริษัท ไทยธรรมฯ ให้เพ่ือนๆรับประทาน  ก็ได้ผล เลยบอกกัน
ปากต่อปากกันไปเร่ือยๆ จากเพ่ือนสู่เพ่ือน สวยข้ึนกันถ้วนหน้า 
ตัวเองก็สุขภาพดีข้ึน สวยข้ึน แถมยังมีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกด้วยค่ะ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช ้                     

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

หลังจากรับประทานไปได้ไม่นาน อาการทุกอย่างก็ดีขึ้น สิวเริ่มยุบตัว จากที่เคย
เป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆ ก็หายไป อาการภูมิแพ้ต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ

Before

After

คุณปิยพัชร์  สงมาตร    
ชื่อเล่น น้ำ�ต�ล                      อ�ยุ  23 ปี 
อ�ชีพ นักศึกษ�                     จังหวัด พัทลุง

ผมมีอาการปวดเอวมานานกว่า 1 ปี  โดยปกติผมออกกำาลังกาย
เป็นประจำา แต่ช่วงหลังรู้สึกว่าออกกำาลังกายได้ไม่นาน เหน่ือย
ง่ายข้ึน ปวดหลัง และหายใจไม่ค่อยออก เวลานอนกลางคืน
จะไอตลอดเวลา ทำาให้ปวดบริเวณใต้ราวนม  เหมือนมีเข็มมาท่ิม
ตลอดเวลา ทำาให้นอนไม่ค่อยหลับ   จนเร่ิมสังเกตุว่า เวลาออกไป
ข้างนอกเจอฝุ่น ก็จะหายใจไม่ออก มีอาการไอ เหน่ือย และ
เพลียง่าย จนเม่ือประมาณต้นเดือน ต.ค. 2013 ผมได้ไปพบแพทย์
เพ่ือตรวจสุขภาพ แพทย์แจ้งว่า ผมเป็นโรคหอบ และจะฉีดยา
ขยายหลอดลมให้ แต่ผมปฏิเสธการรับยาน้ี เพราะมีคนบอก
มาว่า ถ้าฉีดยาน้ีแล้ว  จะต้องฉีดไปเร่ือยๆ จนกระท่ังผมมารู้จัก
กับบริษัท  ไทยธรรมฯ   แล้วได้ลองด่ืมน้ำาด่างจากเคร่ืองผลิต 
น้ำาอัลคาไลน์ไวทอป   วันน้ันผมจึงตัดสินใจซ้ือน้ำาด่างจาก
ศูนย์ฯ อ.หาดใหญ่ไป 1 โหล และรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมมะเขือเทศ หลังจากรับประทานไปประมาณ  5 วัน ผมรู้สึก

ว่าร่างกายสดช่ืนข้ึน ไอน้อยลง หลังจากรับประทานไปได้ 10 วัน  
รู้สึกได้เลยว่าอาการแน่นหน้าอกดีข้ึน  นอนหลับสบายข้ึน เจอ
ฝุ่นก็ไม่รู้สึกเหน่ือย หรือหายใจไม่ออกอีกเลย แล้วยังออกกำาลังกาย
ได้นานข้ึน และท่ีรู้สึกอัศจรรย์มาก คือหายจากอาการปวดหลัง
โดยท่ีไม่รู้ตัว และสังเกตุว่า  หลังจากท่ีด่ืมน้ำาด่าง ปัสสาวะ
ท่ีเคยมีสีขุ่น  เข้ม และมีกล่ินเหม็น ก็เป็นสีขาวใส เหมือนน้ำา
ปกติเลย และไม่มีกล่ินเหม็นอีกด้วย  ผมเลยรู้สึกว่าเราสามารถ
ดูแลสุขภาพของตัวเองได้ด้วยการด่ืมน้ำาด่าง เรียกได้ว่าน้ำาด่าง
ถือว่าเป็นน้ำามหัศจรรย์ของผมเลยครับ   

หลังจากรับประทานไปประมาณ  5 วัน ผมรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้น  ไอน้อยลง หลังจากรับประทาน
ไปได้ 10 วัน รู้สึกได้เลยว่าอาการแน่นหน้าอกดีขึ้น นอนหลับสบายขึ้น ดีขึ้นเรื่อยๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      
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หลังจากรับประทานไปได้เพียงแค่ 1 วัน อาการปวดประจำาเดือน
ก็น้อยลง  ดิฉันจึงรับประทานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

คุณผ๊ะ       เส็นเจริญ   
ชื่อเล่น ผ๊ะ              อ�ยุ     45 ปี   
อ�ชีพ เกษตรกร    จังหวัด สงขล�  

เร่ิมแรกดิฉันมีอาการปวดท้อง ปวดบริเวณเอว ปวดมากจน
ทำางานหนักไม่ได้ เวลามีประจำาเดือนจะปวดจนเดินไม่ได้ และ
มีล่ิมเลือดออกมาด้วย เป็นมาประมาณ 4-5 ปี   จนมีอยู่วันหน่ึง 
ปวดท้องมาก ปวดจนนอนไม่ได้ ขับรถก็ไม่ได้ ปวดอยู่นานกว่า 
3 วันก็ไม่หาย ดิฉันจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ ซ่ึงแจ้งว่าดิฉัน
เป็นโรคพังผืดท่ีมดลูก แล้วก็ให้ยามารับประทาน แต่อาการก็
ไม่ค่อยดีข้ึน  ตอนน้ันดิฉันได้รู้จัก  บริษัท  ไทยธรรมฯ จาก
การแนะนำาของ   คุณประพันธ์   หัดกาเจ   ดิฉันจึงตัดสินใจ
รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ น้ำามันปลาผสม
ใบแปะก๊วย สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม สมุนไพรจีน
เพ่ือการบำารุงร่างกาย สารอาหารเพ่ือการต้านมะเร็ง หลังจาก
รับประทานไปได้เพียงแค่ 1 วัน อาการปวดน้อยลง  ดิฉันจึง
รับประทานอย่างต่อเน่ืองตลอด 1 เดือน ก็ไม่มีอาการปวดอีก
เลย ฉันรู้สึกดีใจมากท่ีไม่ต้องทนทรมาน กับอาการปวดท้อง

ในปี 2011 ดิฉันรู้สึกเจ็บๆบริเวณเต้านม จึงลองคลำาดู เจอก้อนเน้ือ
ที่หน้าอกข้างซ้าย หลังจากพบแพทย์ ผลตรวจปรากฏว่า ดิฉัน
เป็นมะเร็ง  จึงตัดสินใจที่จะตัดเต้านม  และรับเคมีบำาบัด  หลัง
การผ่าตัด  คุณโสภา  แวงซอง สมาชิกไทยธรรม แนะนำาให้ดิฉัน
รับประทานสารสกัดจากเห็ดในทางการแพทย์เพ่ือการต้านมะเร็ง 
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น  น้ำามันปลา
ชนิดเข้มข้น  และสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม ดิฉันได้
รับประทานอย่างต่อเนื่องมาตลอด จนกระทั่งเข้ารับการผ่าตัด 
ผลการผ่าตัด แพทย์ก็แจ้งว่าดิฉันโชคดีมาก เพราะเพิ่งเริ่มเป็น
มะเร็งระยะที่ 1 มีโอกาสหาย 100% เพราะมะเร็งไม่ได้ลุกลาม
ไปไหนเลย ดิฉันมั่นใจว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ 
บริษัท ไทยธรรมฯ แน่ๆ ที่ช่วยระงับเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลามไป
มากกว่านี้   หลังจากผ่าตัดดิฉันรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมสารสกัดจากขมิ้นชัน  และยิ่งดิฉันต้องรับคีโมอยู่  ดิฉันจึง

อีกแล้ว และท่ีดีใจมากข้ึนไปอีกก็คือ  ฝ้าท่ีใบหน้าก็จางลงด้วย
ค่ะ ตอนน้ีสุขภาพของดิฉันดีข้ึนมากๆ ทำางานได้เป็นปกติ และ
ไม่มีอาการปวดอีกเลยค่ะ

รับประทานสารแอสต้าแซนทินเพื่อการซ่อมแซมร่างกาย 
และสารสกัดเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วย    
ทำาให้ ผลข้างเคียงจากการให้เคมีบำาบัดน้อยมาก จนแทบจะ
ไม่มีเลย อาการท่ีเคยปวดหัวเข่าก็ดีข้ึน ดิฉันจึงแนะนำาให้เพื่อนๆ
ได้ลองรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก บริษัท ไทยธรรมฯ 
ด้วยค่ะ

คุณพัชรินทร์   ชูตระกูร     
ชื่อเล่น ต�                           อ�ยุ 42 ปี  
อ�ชีพ พนักง�นบริษัท        จังหวัด กรุงเทพฯ  

แพทย์ก็แจ้งว่าดิฉันโชคดีมาก เพราะเพิ่งเริ่มเป็นมะเร็งระยะที่ 1 มีโอกาส
หาย 100% เพราะมะเร็งไม่ได้ลุกลามไปไหนเลย ดิฉันมั่นใจ

ว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ แน่ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ดิฉันเป็นสมาชิกไทยธรรมมาเกือบ 3 ปีแล้ว ดิฉันรับประทานสารสกัด
เมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศมาตลอด จนประมาณเดือน ก.ย. 2011 
ดิฉันมีอาการปวดเข่ามาก ปวดบริเวณตามเส้น กดไปก็ย่ิงเจ็บ น่ัง
ก็ไม่ได้ เวลาน่ังต้องยืดขาตลอด ทรมานมาก  ดิฉันจึงไปพบแพทย์ 
แพทย์จึงฉีดยาแก้ปวดให้ อาการปวดก็หายไป แต่หลังจากน้ัน 15 วัน
ก็รู้สึกปวดอีก จนได้คุยกับคุณดวงใจ ต่อเช้ือ ซ่ึงแนะนำาให้รับประทาน
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย 
และใช้ที่รัดเข่าไวทอปร่วมด้วย   รับประทานไปช่วแรกรู้สึกปวด
มากข้ึนกว่าเดิม   แต่หลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน อาการปวด
ก็หายไปทันที ดิฉันจึงรับประทานต่อเน่ือง 3 เดือน อาการปวด
ก็หายไปเลย หลังจากดิฉันหายปวดจากอาการข้อเข่าเส่ือมแล้ว    
จึงหยุดรับประทานสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม  แต่ยังคง
รับประทานน้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย และใส่ท่ีรัดเข่าไวทอป แต่
รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น สารสกัด
คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำาลึก และใส่ถุงเท้าไวทอปเพิ่ม พอ
สุขภาพตัวเองเร่ิมดีข้ึน ดิฉันจึงซ้ือให้ลูกรับประทานด้วย เพราะอยาก

ให้ลูกสูง ซ่ึงตอนน้ัน ลูกสาวดิฉัน อายุ 12 ปี สูง 158 ซม. 
หลังจากรับประทาน ชุดบำารุงสมอง สร้างความสูง ลูกรัก
คือ สารอาหารเพื่อกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมน และ
สารสกัดน้ำามันปลาเพ่ือการบำารุงสมอง  ปัจจุบันน้ี  ลูกสาว
ของดิฉันอายุ 14 ปี สูง 165 ซม. ซ่ึงสูงข้ึนจากเดิม 7 ซม. 
ดิฉันชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยธรรมฯ มาก  
และตอนนี้ดิฉันก็ลองรับประทานสารอาหารเพื่อกระตุ้น
โกรทฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัยด้วย ซึ่งนอกจากจะมี
สุขภาพท่ีดีข้ึนแล้ว ยังมีคนทักว่าดิฉันสวยข้ึนด้วยค่ะ

คุณสุกัญญา  ป้อมแก้ว       
ชื่อเล่น เจี๊ยบ                                 อ�ยุ  40 ปี 
อ�ชีพ ธุรกิจส่วนตัว              จังหวัด ปทุมธ�นี 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

รับประทานไปช่วงแรกรู้สึกปวดมากขึ้นกว่าเดิม 
แต่หลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน  อาการปวดก็หายไปทันที



16

เดือน พฤศจิกายน 2013

เดือน ธันวาคม 2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน ธันวาคม 2013
คุณนเรศ  จันทราพัฒนะ

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,013,989 บาท

คุณเกณิกา วิทยผโลทัย 
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,009,138 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2013

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน ธันวาคม 2013

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย 
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 555,410 บาท

คุณธิดารัตน์  ประทุมราช
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 270,660 บาท

New 
Active

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2013
มียอด New Active Recruit 

จำานวน 10 ท่าน

คุณธิติพงศ์   กุลเกียรติประเสริฐ

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำาเดือน ธันวาคม 2013
มียอด New Active Recruit 

จำานวน 28 ท่าน

คุณพรรณี   วนิชเวคินทร์

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR 2014
ตารางสัมมนา กุมภาพันธ์ 2014

ตารางสัมมนา มีนาคม 2014

วัน/เดือน/ปี   เวลา              หัวข้อ                                  สถานที่                                         วิทยากร

   วัน/เดือน/ปี         เวลา                           หัวข้อ                                            สถานที่                     วิทยากร

14-16 ก.พ. 2014    3 วัน 2 คืน     Booming               บ้านนารีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก                   ทีมงานบริษัท

 เสาร์ 15 มี.ค. 2014    13.00-17.00 น.   TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR    ณ ห้องประชุม บ้านนารีสอร์ท         ทีมงานบริษัท
                                             ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ          อ.บ้านนา จ.นครนายก 

 อาทิตย์ 16 มี.ค. 2014   13.00-17.00 น.   TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR    ณ ห้องประชุม ภัตตาคาร                  ทีมงานบริษัท
                                             ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ           แสนสว่างใจ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

 อาทิตย์ 23 มี.ค. 2014   13.00-17.00 น.  TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR    ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี    ทีมงานบริษัท
                                             ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ           อ.เมือง จ.ชุมพร 

 เสาร์ 22 มี.ค. 2014    13.00-17.00 น.      TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR    ณ ห้องประชุม โรงแรมอวยชัยแกรนด์  ทีมงานบริษัท
                                             กา้วสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ            อ.หลังสวน จ.ชุมพร
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่�นผู้นำ� ผู้เป็นเจ้�ของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย    ในเดือนตุล�คม   2014   ด้วยทริปพิเศษ   เย่ียม
ชมสำานักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป ท่ีเมืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่  ช้อปป้ิงท่ีตลาดใต้ดินกงเป่ย  แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ของเมืองจูไห่ จ�กน้ันนำ�ท่�นสู่ม�เก๊� ชม “โบสถ์เซนต์ปอล”  สัญลักษณ์
แห่งเมืองม�เก๊�   ช้อปป้ิงท่ี เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปป้ิงอันเล่ืองช่ือของม�เก๊� ชม คว�มย่ิงใหญ่อลังก�รของ THE VENETIAN  
ล�สเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินท�งไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak”  ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสก�ร เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นสถ�นท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิของฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพ�ะศูนย์ใหญ่ 
และศูนย์ย่อยเท�่นั้น

สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน  นำ�ไปรวมทริปใหญ่ต่�งประเทศ   
  และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณเป็นต๋ัวฟรี
  หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. ห�กท่�นตัดสินใจไม่ไปกับทริป  คะแนนทุกคะแนน
   ส�ม�รถคืนกลับเป็นโปรโมช่ันยอดศูนย์ และโปรโมช่ัน
  ของร�งวัลในเดือนพฤศจิก�ยน 2014 ได้

ฮ่องกง-จูไห่-ม�เก๊� เยี่ยมชมสำ�นักง�นใหญ่ไวทอป
ส�นสัมพันธ์ ไทย-จีน ส�ยสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอปChina

Hi-light

ครั้งที่ 4

กติกาท่องเที่ยว
1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่�ยไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
   อัจฉริยะ MBF และเคร่ืองทำ�น้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป)  
  ต้ังแต่วันท่ี 6 ตุล�คม 2013 ถึง 5 ตุล�คม 2014
  (12 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ    
   96,000 คะแนน)
3. ผู้ท่ีย่ืนคว�มจำ�นงทริป Hi-Light China คร้ังท่ี 4 
   ไม่ส�ม�รถ นำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป  ไปรวมกับ
   โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้

R
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เยือนประเทศญี่ปุน

¡µÔ¡Ò·‹Í§à·ÕèÂÇ

¡®à¡³±�¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹

มีนาคม 2015  เบปปุ-คุมาโมโต-ฟ�คูโอกะ

1. ÁÕµÓáË¹‹§â¡àÁ¹¢Öé¹ä» 
2. à¡çº¤Ðá¹¹ 12 à ×́Í¹ (¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2014 – Á¡ÃÒ¤Á 2015) ·‹Í§à·ÕèÂÇ
  »ÃÐÁÒ³ ÁÕ¹Ò¤Á 2015
3. ¤Ðá¹¹ÂÍ´«×éÍ¡ÅØ‹ÁÊ‹Ç¹µÑÇ 12 à ×́Í¹ ÊÐÊÁÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹ 
   (à©ÅÕèÂà ×́Í¹ÅÐ 33,000 ¤Ðá¹¹) áÅÐ¤Ðá¹¹ÂÍ´¡ÅØ‹Á¢Í§ÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑé¹·Õè 1   
   ÃÇÁ¡Ñ¹ 2,352,000 ¤Ðá¹¹ (à©ÅÕèÂà ×́Í¹ÅÐ 196,000 ¤Ðá¹¹ËÒ¡ÁÕâ¡àÁ¹ 
   8 ¤¹ à©ÅÕèÂÂÍ´¡ÅØ‹Á¤¹ÅÐ 24,500 ¤Ðá¹¹µ‹Íà´×Í¹)
4. µŒÍ§Â×è¹ãºÊÁÑ¤Ã Promotion ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2014

1. ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·Ø¡·‹Ò¹¨Óà»š¹µŒÍ§¼‹Ò¹¡µÔ¡Ò¢ŒÍáÃ¡ (ÂÍ´«×éÍ¡ÅØ‹Á
   Ê‹Ç¹µÑÇÊÐÊÁ 12 à´×Í¹ ÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹)   
   áÅÐÁÕÂÍ´¡ÅØ‹ÁÊ‹Ç¹µÑÇ¢Í§ÅÙ¡ªÑé¹·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹¡Ç‹Ò 50%  
  (¤Ðá¹¹¡ÅØ‹ÁÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑé¹·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,176,000  
  ¤Ðá¹¹)ÁÕÊÔ· Ô̧ÃÑº¡ÒÃ Roll Up ¤Ðá¹¹¨Ò¡ Down-Line 
2. ¤Ðá¹¹·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ Roll Up ̈ ¹àÊÃç̈ ÊÔé¹áÅŒÇ ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ
  µÕà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒµÑëÇ·‹Í§à·ÕèÂÇä Œ́ àª‹¹ ·Ó¤Ðá¹¹ä Œ́ 80% ¨Ò¡
   ¡µÔ¡Ò ‹̈ÒÂà§Ô¹Ê´¤‹ÒµÑëÇà»š¹ÁÙÅ¤‹Ò 20% ¢Í§¤‹ÒµÑëÇ à»š¹µŒ¹
3. ¤Ðá¹¹¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·Õè·Ó¤Ðá¹¹à¡Ô¹ 50% ¢Í§¡®à¡³±�
   ¢ŒÍ 1 áµ‹äÁ‹¶Ö§ 100% ¨Ð¶Ù¡ Roll-UP ¢Öé¹ä»à»š¹¤Ðá¹¹
   ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§ Up-Line ·Õè¼‹Ò¹¡®à¡³±�¡ÒÃ¤Ố ¤Ðá¹¹
   ã¹¢ŒÍ 1

ãËŒÃÒ§ÇÑÅ¡ÑºµÑÇàÍ§ áÅÐ¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡ 
ä»·‹Í§à·ÕèÂÇá´¹»ÅÒ´Ôº¡Ñºä·Â¸ÃÃÁ¡Ñ¹¹Ð¤Ð

  ¢ÍàªÔÞ¾Õè¹ŒÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â¸ÃÃÁ àÂ×Í¹á´¹»ÅÒ´Ôº ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ 
5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹ ÊÙ‹¿Ø¤ÙâÍ¡Ð àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ àÂÕèÂÁªÁ¿Ø¤ÙâÍ¡Ð ·ÒÇàÇÍÃ�
¢Í¾Ã·ÕèÈÒÅà Œ̈Ò¤Òä«¿Ø ·ÕèÁÕÍÒÂØÂÒÇ¹Ò¹¡Ç‹Ò¾Ñ¹»‚ àÂÕèÂÁàÁ×Í§àº»»Ø áËÅ‹§¹éÓáÃ‹
áÅÐ¹éÓ¾ØÃŒÍ¹·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§·ÕèÊǾ ¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ ÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº¡ÒÃÍÒº¹éÓáÃ‹ ËÃ×Í
ÍÍ¹à«ç¹ áººÞÕè»Ø†¹á·Œ ªÁÀÙà¢Òä¿ÍÐâÊÐ ÀÙà¢Òä¿·ÕèãËÞ‹·ÕèÊǾ ¡ÅÒ§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ
ªÁÊÇ¹«ØÂà«¹¨Ô ÍØ·ÂÒ¹¢¹Ò´ãËÞ‹ ·ÕèµÔ´ÍÑ¹´Ñº 1 ã¹ 3 ÊÇ¹ÊÇÂ·ÕèÊØ´
ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ªŒÍ»»�œ§ÍÂ‹Ò§ Ø̈ã¨ ·Ñé§ã¹Â‹Ò¹¤ÒÁÔâµÃÔ Â‹Ò¹ªÔâÁâµÃÔ Â‹Ò¹à·¹ Ô̈¹
¤Ðá¹Å«ÔµÕé áÅÐâ·ÊØàÍŒÒ·�àÅ· ªÁ»ÃÒÊÒ·¤ØÁÒâÁâµŒÍÑ¹àÅ×Í§ª×èÍ ¾ÃŒÍÁ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¹Ñè§Ã¶ä¿ªÔ¹¤Ñ§à«¹Ã¶ä¿¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§¢Í§ÞÕè»Ø†¹ ´ŒÇÂ¡µÔ¡Ò
·ÕèàÃÒÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ¤Ø³·Óä´Œ ´Ñ§¹Õé 



18

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789

ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 802-1656

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. (044) 341-387
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. (073) 516-195
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 253-377
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685

ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครนายก โทร. (037) 315-952
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866

ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต�่งจังหวัด

“ม�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ข่าว... ประชาสัมพันธ์

ต้องก�รศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
•	กรุงเทพฯ	
		(เขตละ	1	ศูนย์)
•	กาญจนบุรี
•	ฉะเชิงเทรา
•	ชัยนาท
•	ประจวบคีรีขันธ์
•	นนทบุรี
•	ปทุมธานี
•	พระนครศรีอยุธยา

•	ราชบุรี
•	ลพบุรี
•	สมุทรสงคราม
•	สมุทรสาคร
•	สุพรรณบุรี
•	สระบุรี
•	สิงห์บุรี
•	อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•	กาฬสินธ์ุ
•	ขอนแก่น
•	ชัยภูมิ
•	นครพนม
•	นครราชสีมา
		(อ.ปากช่อง)		
•	บุรีรัมย์
•	บึงกาฬ
•	มหาสารคาม
•	มุกดาหาร
•	ยโสธร

•	ร้อยเอ็ด
•	เลย
•	ศรีสะเกษ
•	สกลนคร
•	สุรินทร์
•	หนองคาย
•	หนองบัวล�าภู
•	อ�านาจเจริญ
•	อุดรธานี
•	อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
•	เชียงราย
•	เชียงใหม่	
•	ตาก	(อ.เมือง)
•	น่าน 
•	พะเยา
•	เพชรบูรณ์
•	แม่ฮ่องสอน
•	ล�าปาง
•	ล�าพูน
•	สุโขทัย
•	อุตรดิตถ์

ภาคใต้
•	กระบี่

•	ปัตตานี
•	ตรัง
•	พังงา
•	ภูเก็ต
•	ระนอง
•	สตูล
•	สงขลา	(อ.เมือง)

ภาคตะวันออก
•	ชลบุรี	(อ.เมือง)
•	ตราด
•	ระยอง
•	สระแก้ว

•	สุราษฎร์ธาน	ี
		(อ.เกาะพะงัน)	
•	สุราษฎร์ธาน	ี
		(อ.เกาะสมุย)		
•	ยะลา

•	ก�าแพงเพชร
•	พิจิตร
•	อุทัยธานี

1. คุณปนัดด� วิถีพัฒน์ (มด)  

   โทร. 08-6367-7804 

2. คุณรัชช�ภ� ไชยมล (วิว)  

   โทร. 08-6358-8052     

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบ�ยในก�รกระจ�ยศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงก�รใหม่ที่เตรียมเปิดตัว

ในปี 2014 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ ทร�บถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่ พี่น้องท่�นใด หรือส�ยง�นของ

พี่น้องท่�นใดที่สนใจ ส�ม�รถยื่นแบบฟอร์มแสดงคว�มจำ�นงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่ ผู้จัดก�รเขต (Area Manager) 

และผู้ช่วยผู้จัดก�รเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่�น ดังร�ยชื่อต่อไปนี้
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เพศ    ช�ย    หญิง หม�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชน........................................ชื่อ.................................น�มสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อ�ชีพ........................

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

บ้�นของเร� บอกข่�วคร�วคว�มเคลื่อนไหว  โปรแกรมก�รบรรย�ยทั่วประเทศ  ข่�วส�รทันสมัย และแพทย์ท�งเลือก 
รวมประสบก�รณ์จริงจ�กผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ  เพียงสมัครสม�ชิกเล่มละ  25 บ�ท (รวมค่�จัดส่ง) ปีละ 150 บ�ท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บ�ท ท่�นก็จะได้รับว�รส�ร 4 สี ขน�ด A4 คว�มหน� 20 หน้� ส่งตรงถึงบ้�นทุกฉบับ

ใบสมัครสม�ชิกว�รส�ร TDA Newsletter
สมัครใหม่               ต่ออ�ยุ (หม�ยเลขสม�ชิก)...................................................................

ข้อมูลสม�ชิก

สถานที่จัดส่งวารสาร

เลขที่.........................บริษัท/อ�ค�ร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................

เขต/อำ�เภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้�น)..................................................................

โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรส�ร........................................................E-mail..............................................................................................

ม�เป็นสม�ชิก TDA Newsletter กันเถอะ

การชำาระค่าสมัคร

        ชำ�ระเป็นเงินสด

        ชำ�ระค่�สมัคร โดยก�รโอนเงินเข้�ท�งบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

        ธน�ค�ร กรุงเทพ     ส�ข�อินทร�รักษ์     เลขที่ 212-0-81073-0

        ธน�ค�ร กสิกรไทย    ส�ข�พระร�ม 9     เลขที่ 713-2-33215-5

        ธน�ค�ร กรุงศรีอยุธย� ส�ข�สุข�ภิบ�ล 1    เลขที่ 265-1-22092-8

        ธน�ค�ร ไทยพ�ณิชย์  ส�ข�ถนนนวมินทร์   เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่�ยสำ�เน�ส่งม�ที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด โครงก�รพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรส�ร 02-363-4422 www.thaidham.com

1. เวลาทำาการของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการท่ีส่ังมาท่ี
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีช่ือ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 212-0-81073-0
        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 713-2-33215-5
        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 265-1-22092-8
        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 077-2-43476-3
   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ
   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทข้ึนไป
3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)
   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่ังซ้ือล่วงหน้า
        อย่างน้อย 1 วัน
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เร่ิม 7 มี.ค. 2008)
     4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
        • ส่ังซ้ือ 3,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
        • ส่ังซ้ือ 5,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (EMS)                 
        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)
        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - ส่ังซ้ือ 10,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีท่ีไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซ้ือสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ท้ังหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดท่ีมี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซ่ึงจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันท่ี 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เง่ือนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ช่ือ-สกุล
    1.2 ท่ีอยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสะดวกในการติดต่อ
    1.4 เลขท่ีบัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา
    1.5 เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ
         สำาเนา
    1.6 ช่ือสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)
    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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ไครโยแลน
เครื่องสำ�อ�งระดับโลก
จ�กเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส

ก่อน

หลัง

คุณสุภ�พร ฉล�ดก�รกิจ 
เพชรบริห�ร

 ผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ จ�ก

Dermacolor 
Cleansing Milk

Kryolan Skin 
Tonic Rose

Dermacolor Cleansing Milk 
เดอร์ม�่คัลเลอร์ คลีนซิ่ง มิลค์ 
ใช้เช็ดทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องสำ�อ�งออกจ�กใบหน้� และใช้ได้ดีกับ 
เดอร์ม่�คัลเลอร์ ค�โมฟล�จ ครีม เหม�ะสำ�หรับทุกสภ�พผิว

Kryolan Skin Tonic Rose 
ไครโยแลน สกิน โทนิค โรส 
ให้คว�มสดชื่นคืนสู่ผิวหน้� หลังจ�กล้�งเครื่องสำ�อ�งออกแล้ว ด้วยส่วนผสม
ของฮ�ม�เมลิส เมื่อใช้เป็นประจำ� จะปกป้องผิวจ�กก�รระค�ยเคือง และคืน
คว�มสมดุลให้แก่ผิวหน้�

ให้การปกปิดที่สมบูรณ์
เพื่อคว�มง�มอย�่งเป็นธรรมช�ติ

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
โครงก�รพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทร. 02-363-7699, 085-920-6609    แฟกซ์ 02-363-4422
www.thaidham.com www.KryolanThailand.com E-mail : kryolanthailand@gmail.com


