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มูลนิธิ ไทยคุณธรรม โดยบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ฉลองวันคริสต์มาส ปี 2013 เมือ่ วันที่ 25 ธ.ค. ที่ผา่ นมา โดยการนำ�เงินสด
ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธธิ รรมิกชนเพือ่ คนตาบอดใน
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ ทำ�ให้บรรยากาศภายในงาน
เต็มไปด้วยความสุข ทั้งผู้ให้ และผู้รับเลยค่ะ

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด มอบเงินสดให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
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อีกหนึ่งภาพความประทับใจของ
ผู้ส่งมอบความสุข

ร่วมถ่ายภาพกับน้องๆที่มาร่วม
สร้างความสุขให้กับเด็กผู้พิการ

คณะผู้บริหารเก็บภาพความประทับใจ
ร่วมกับคณาจารย์ และเด็กๆ

บ้ข อาง เนนี
้
รา

สวัสดี
ปีม้ามงคล

มีคำ�กล่าวเก่าแก่ว่า มี 3 สิ่งในโลกนี้ ที่ยิ่ง
เพาะบ่มนานยิ่งมีคุณค่า ได้แก่

มิตรภาพ ความรัก และไวน์

ดิฉันขอเชิญชวนให้พี่น้องไทยธรรม สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว ศาสนาทุกศาสนาสอนว่า การเปลี่ยนแปลง
นั้นเป็นนิรันดร์ และเป็นสัจธรรมเดียวของจักรวาล ขอให้พี่น้องที่รัก
ระลึกไว้เสมอว่า ทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์เดิมที่
เป็นอยู่ยังไม่ดีพอ ขอให้มองหาโอกาสใหม่ๆ ในทุกการเปลี่ยนแปลง และ
จงมองโลกด้วยสายตารื่นรมย์ของเด็กน้อย ในทุกวินาที ไม่มีสิ่งใดหยุด
นิ่งอยู่กับที่ไม่ว่าความทุกข์ หรือ ความสุข ใช้ชีวิตในโลกนี้ให้เต็มที่ โดย
ใช้พลังแห่งความดีขับเคลื่อน
ไทยธรรมในปี 2014 นี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งใน
เรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯอยู่แล้ว ในด้าน
การเคลื่อนไหว และพัฒนาองค์กรตลอดเวลา ไม่มีวันหยุดอยู่กับที่
โครงการใหม่ๆ เพื่อ นใหม่ การทำ�เทคโนโลยีม าใช้กับธุรกิจ และวิธี
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้เข้าถึง
สมาชิก และกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
ความรัก และมิตรภาพที่เราพี่น้องครอบครัวไทยธรรมมีต่อกัน
ก็มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเรารู้จักกันยาวนานขึ้น ความเข้าอกเข้าใจ
ความยืดหยุ่น และการปรับตัวเข้าหากัน ก็ย่อมมีการพัฒนาขึ้นตามกาล
เวลา มีคำ�กล่าวเก่าแก่ว่า มี 3 สิ่งในโลกนี้ ที่ยิ่งเพาะบ่มนานยิ่งมีคุณค่า
ได้แก่ มิตรภาพ ความรัก และไวน์ ดิฉันขอถือโอกาสมงคลของปีม้าแห่ง
การเฉลิมฉลองนี้ เป็นตัวแทนของทีมงานเบื้องหลัง ส่งมิตรภาพ ความรัก
และความปรารถนาดี ไปยังพี่น้องครอบครัวไทยธรรมทุกท่าน ให้เราก้าว
เข้าสู่ปีใหม่นี้ และปีถัดๆไป ด้วยความรัก ความสามัคคี และมิตรภาพดีๆ
ที่เรามีซึ่งกันและกัน
ย่างก้าวสู่ปี 2014 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปใน
ทางที่ดี ทั้งสำ�หรับประเทศชาติ สำ�หรับโลก และสำ�หรับไทยธรรมเอง
การเปลีย่ นแปลงทุกอย่างในจักรวาลนี้ นำ�ไปสูส่ ง่ิ ทีด่ กี ว่าเสมอ เมือ่ สถานการณ์
เดิมๆ หรือ การกระทำ�แบบเดิม ไม่สามารถทำ�ให้เกิดการพัฒนา และ
การเติบโต ทั้งทางโลก และทางจิตวิญญาณได้
หากเราเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เราจะ
พบว่า กว่าที่จะกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยนั้น จะต้องเริ่มมาจากไข่ผีเสื้อ
ซึ่งกลายเป็นตัวหนอน จากนั้นตัวหนอนจะชักใยคลุมตัวกลายเป็นดักแด้
สร้างปีกแสนสวย สร้างขา อยูภ่ ายในเกราะหุม้ และเมือ่ ถึงเวลาทีเ่ หมาะสม
ผีเสื้อก็จะสลัดเกราะหุ้มที่ในช่วงเวลาหนึ่งเคยเป็นที่อบอุ่นปลอดภัยนั้น
ทิ้ง เพื่อกางปีกบินสู่โลกกว้างที่สวยงาม ไม่ถูกจำ�กัดพื้นที่ เหมือนตอนที่
ยังเป็นไข่ ตัวหนอน และดักแด้

ด้วยความรัก และห่วงใย

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร
E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
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บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2014

สวัสดีปใี หม่คะ่ เพือ่ นๆไทยธรรมทีร่ กั และคิดถึงทุกคน ปีใหม่ 2014 นี้
ต้องมีการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ง่ิ ทีด่ ขี น้ึ ทัง้ เรือ่ งส่วนตัวของพวกเรา และทัง้ ประเทศ
ของเราด้วย ไม่วา่ สิง่ ใดทีท่ �ำ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ต้องขอขอบคุณจริงๆ
ไม่มีอะไรหยุด หรืออยู่นิ่งได้ แม้ว่าอยากจะหยุดก็ตาม สัจธรรม คือ
ความเป็นธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นการเคลื่อนตัวผ่านไป ดังนั้น
อยูท่ ต่ี วั ของพวกเราจะให้ชวี ติ เราไปในทิศทางไหน เราเป็นคนเลือกของเราเอง
ดังนั้น ทุกคนจึงต้องเลือกในทางทีด่ ี และต้องเป็นทางทีอ่ ยูใ่ นศีลธรรม ยุตธิ รรม
และไม่ท�ำ ให้ใครเดือดร้อน พวกเราต้องยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง อย่างดีดว้ ย งัน้
ถ้าพวกเราต้องทำ�ให้ได้ ต้องดำ�รงชีพได้ดว้ ยอาชีพทีท่ �ำ รายได้อย่างพอเพียง
และไม่เบียดเบียนใคร ยิง่ ทำ�ยิง่ มีความสุข คือมีความสุขกับงานทีท่ �ำ ทุกวัน
นัน้ เอง ใครบ้างจะโชคดีเหมือนพวกเราทีท่ �ำ งานไป ใช้ชวี ติ ไปอย่างมีความสุข
สดใสร่าเริง กระตือรือร้นตลอดเวลา นีค่ อื งานของพวกเราในไทยธรรมค่ะ
การตลาดแบบเครือข่ายเป็นงานทีต่ อ้ งสร้างองค์กร มีลกู ทีม มีทมี งาน
ที่ได้จากการรีครูทเอง และลูกหลานเรารีครูท การสร้างสมาชิกใหม่ๆ
ตลอดเวลาเพือ่ หาเพชรแท้ดว้ ย ในกลุม่ สมาชิกเราจะมีผบู้ ริโภค มีคนชอบขาย
และมีคนต้องการสร้างอนาคตทีย่ ง่ิ ใหญ่ พวกเราต้องหาคนอย่างนี้ เมือ่ พบ
สมาชิกทีต่ อ้ งการอนาคตทีย่ ง่ิ ใหญ่ รวมกลุม่ เอาไว้ อย่างแรกต้องให้ความรูก้ บั
พวกเขา ทั้งตัวสินค้า และแผนการตลาด เมื่อเข้าใจแล้ว ก็ต้องวางแผน
การทำ�งาน มาร่วมวางแผนกับทีมงานทีละคน ทีละคน เพราะแต่ละคนมีความคิด
ความเข้าใจไม่เท่ากัน รวมทัง้ ทัศนคติดว้ ย พวกเราต้องใช้เวลากันหน่อยเรือ่ งนี้
ต้องปรับทัศนคติให้เป็นผูใ้ ห้ เสียสละเป็น แบ่งปันได้ ใจกว้างๆ “ยิง่ ให้ ยิง่ ได้”
เป็นวลีที่เป็นจริงเสมอ ดังนั้นเรื่องของสมาชิกผู้ที่จะประสบความสำ�เร็จได้
ต้องใช้ความตัง้ ใจ อดทน และให้อภัย ในการพัฒนาเขา และเมือ่ ถึงเวลา ทีมงาน
ของพวกเราก็พร้อมทีจ่ ะสะสมความสำ�เร็จกัน
แผนการตลาดของไทยธรรม ใช้แผนหลักเป็นแบบขัน้ บันได เป็น
แผนการปันผลตอบแทนที่ยุติธรรมที่สุด ใครเข้ามาก่อนได้ก่อน ไม่มีการกั๊ก
ใครมาก่อนได้ก่อน เก่งกว่าขยันกว่าขึ้นไปก่อน แต่การปันผลทุกคนก็ได้
ทุกตำ�แหน่งไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ ไทยธรรมยังมีแผนจ่ายค่าตอบแทน
การแนะนำ�สมาชิกใหม่ ซึง่ ใช้แผนแนวดิง่ 5 ชัน้ ให้ผลตอบแทน 5 ชัน้ สำ�หรับ
ต้นสาย หากเราจับจองเฉพาะแผนนีด้ ู จะพบว่าสามารถสร้างรายได้มาก
มหาศาลเช่นกัน เพราะแผนนีท้ างไทยธรรมฯ เราคำ�นวณจ่ายจากยอดขายที่
เป็นบาท แนะนำ�กีค่ น นับรายได้ได้เลย ไทยธรรมฯมีแผนตัวอย่าง 1 แตก 5

แผนการตลาดของไทยธรรม
ใช้แผนหลักเป็นแบบขัน้ บันได
ทีใ่ ช้ค�ำ นวณรายได้จากการแนะนำ�สมาชิกใหม่ อยากให้เพือ่ นๆเข้าไปทบทวน
ตัวอย่างการคำ�นวณการแนะนำ�คนใหม่ 1 คนซือ้ 500 บาทตอบแทน 20%
เท่ากับ 100 บาท การแนะนำ�สมาชิกใหม่ซอ้ื ยอดแค่ 500 บาท มีการสอนคน
ใหม่ๆให้ท�ำ เหมือนกัน คือแนะนำ�สมาชิกใหม่เดือนละ 5 คน ซือ้ คนละ 500 บาท
ในเดือนถัดไปทุกคน อย่างต่อเนือ่ ง ครบ 5 เดือนต้นสายก็จะมีรายได้ 1 แสน
กว่าบาท หรือจะใช้วธิ แี นะนำ�สมาชิกใหม่ซอ้ื คนละ 1,000 หรือ 3,000 บาท
ก็ได้แนะนำ� 5 คน ต่อเนื่อง 5 เดือน จะทำ�รายได้ 2 แสนกว่าบาท หรือ
6 แสนกว่าบาทต่อเดือน อยูท่ ค่ี วามตัง้ ใจ และเป้าหมายของแต่ละคน ต้อง
ลองทำ�ดูคะ่
สำ�หรับนักขายมืออาชีพ จะเข้าใจตรงกันว่า งานสำ�คัญทีต่ อ้ งทำ�ทุกวัน
ทำ�สม่�ำ เสมอ คือ แนะนำ�คนใหม่แล้วสอนให้สมาชิกทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
ทัง้ เรือ่ งสินค้า แผนการตลาด และวิธขี ายให้เป็น ทีส่ ดุ ของงานนีค้ อื ให้ก�ำ ลังใจ
และเป็นทีป่ รึกษาทุกเรือ่ งให้กบั ทีมงาน เมือ่ ไรทีท่ มี งานของเราเก่ง มีความเชีย่ วชาญ
ในงานขาย เมือ่ นัน้ คุณจะเป็นผูม้ ง่ั คัง่ มีเครือข่ายของตนเองทีส่ ามารถสร้าง
อาชีพเลี้ยงตัว และสานฝันให้พวกเขาสำ�เร็จ มีเงินทองมากมายใช้ไม่หมด
มีความสุขในชีวติ ทีไ่ ด้เห็นความสำ�เร็จของเพือ่ นร่วมอาชีพ ความสุขทีค่ ณ
ุ หาได้
เมือ่ คุณได้เรียนรูว้ ธิ ปี ระสบความสำ�เร็จ แล้วถ่ายทอดวิธกี ารส่งต่อให้ผนู้ �ำ ในทีม
ของเราทำ�ต่อไป แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมใหม่ สังคมแห่งมิตรไมตรี
สังคมแห่งความมัง่ คัง่ มีความสุขด้วยกันทุกคน ทัง้ สังคม หลายคนอาจจะเกิดมา
เพือ่ เป็นผูน้ �ำ หลายคนเกิดมาเป็นผูต้ าม และอีกหลายๆคนต้องได้รบั การปลุกเร้า
ถึงจะดำ�เนินชีวติ ให้ยกระดับขึน้ ได้ สำ�คัญตัวคุณต้องเป็นหลัก เป็นผู้เริ่ม ผู้นำ�
ทีจ่ ะสร้างสรรค์สง่ิ ดีให้เกิดขึน้ ในสังคมนีไ้ ด้ พวกเรามาร่วมแรง ร่วมใจกัน
สร้างบ้านเมือง ใช้ตวั คุณเป็นศูนย์รวมแห่งความสุข ความมัง่ คัง่ สมบูรณ์
สร้างสรรค์สง่ิ ดีๆ รักสามัคคี แบ่งปัน ซือ่ สัตย์ และยุตธิ รรม สร้างความเป็นธรรม
ให้สงั คมด้วยกันค่ะ และขอส่งความสุขปีใหม่ 2014 ไปยังมวลหมูส่ มาชิก
ไทยธรรมทุกท่าน ขอให้ส�ำ เร็จ สมปรารถนา ทุกประการ
ขอเป็นกำ�ลังใจให้คนดีทกุ ท่านต่อสูเ้ พือ่ ความถูกต้อง หากต้องการความช่วยเหลือ
หรือคำ�แนะนำ�ใดๆติดต่อมาได้เสมอค่ะ

อาจารย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com
Facebook : Rinrapat Sririvatthana@facebook.com
ID LINE : 081-6344693
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ความสำ�เร็จ สร้างได้

สวัสดีพี่น้องไทยธรรมที่รักทุกท่าน เคล็ดลับในการทำ�งานกับความสำ�เร็จ
ที่สร้างได้ เพื่อนำ�เราไปสู่จุดมุ่งหมาย ทะยานไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง สง่า
รวดเร็ว และว่องไว สมดั่งปีม้ามงคลในปี 2014 นี้
-

คุณมินทร์ลดา ฮกชุน
เพชรบริหาร

ความเชือ่ เป็นสิง่ ทีม่ าก่อนเสมอ
ดึงดูด และรักษาคนเก่งไว้ในทีม เปลีย่ นลูกค้าขาจร ให้กลายเป็นขาประจำ�
เฟ้นหาดาวจรัสดวงใหม่เพือ่ ประดับวงการ
ออกแบบทีมในฝันของเรา ทีมเครือข่ายกัลยาณมิตร ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ฝึกทักษะ หาประสบการณ์ให้เยอะ เพือ่ ให้เกิดมืออาชีพ มือพระกาฬ
สร้างแรงบันดาลใจในการทำ�งาน
ตัง้ เป้าหมายบันลือโลก จดจ่ออย่างใจเย็น แต่ท�ำ งานให้ถ่ี ผ่อนคลายด้วยจิตใจ
สร้างคนดี และเก่ง ผ่านมือเรา

ไม่มีอะไรสำ�คัญไปกว่าจิตใจที่มั่นคง และแน่วแน่ พี่น้องไทยธรรม มีทรัพย์สินเป็น
สมองเงินล้าน เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนหน้าตาดี เป็นคนพัฒนาได้ เราถึงได้
อยู่รวมกัน เพราะเราคิดเหมือนกัน ความสำ�เร็จไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ

หลังจากทีผ่ มรับประทานไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์ แผล
ก็เริม่ เล็กลง และดีขน้ึ เรือ่ ยๆ หลังจากนั้นประมาณ
7 สัปดาห์ ผมก็สามารถที่จะเคี้ยวอาหารอ่อนๆ ได้
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ผมเริ่มป่วยเป็นมะเร็งที่กระพุ้งแก้ม สาเหตุ
เกิดจากการเคีย้ วอาหารแล้วไปโดนกระพุง้ แก้ม ทำ�ให้เกิดแผล ต่อมาแผลอักเสบ
และขยายวงกว้างขึน้ ผมได้ซอ้ื ยาแก้อกั เสบมารับประทานเอง แต่อาการก็
ยังไม่ดขี น้ึ ผมจึงไปพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล ผลปรากฏว่า ผมเป็น “มะเร็ง”
ระยะที่ 4 และแพทย์ตอ้ งทำ�การรักษาโดยการผ่าตัดเอาส่วนทีเ่ ป็นแผล
ออกไป เพราะแผลเริม่ ขยายวงกว้างมากขึน้ แต่แพทย์แจ้งว่าไม่รบั รองผล
การรักษาว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ผมจึงตัดสินใจกลับมารักษาตัวอยูท่ บ่ี า้ น
แต่อาการของผมก็เริม่ แย่ลง แผลลุกลามขยายใหญ่ขน้ึ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ เมือ่
เดือนตุลาคม 2013 หลานสาวของผมได้พา คุณมนสิชา มุสกิ โสฬส มาเยีย่ ม
และแนะนำ�ให้ผมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษทั ไทยธรรมฯ
คือ สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดมะเขือเทศ สารอาหารสูตรต้านมะเร็ง
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม น้ำ�มันปลาเข้มข้น สารสกัดจากเห็ด
ในทางการแพทย์ สาหร่ายแอสต้าแซนทินเพือ่ การซ่อมแซมร่างกาย หลังจาก
ทีผ่ มรับประทานไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์ แผลก็เริ่มเล็กลง และดีขึ้นเรื่อยๆ
หลังจากนัน้ ประมาณ 7 สัปดาห์ ผมก็สามารถทีจ่ ะเคีย้ วอาหารอ่อนๆได้ ผม

คุณอุธรณ์ พานิช

ชือ่ เล่น ธรณ์
อายุ 57 ปี
อาชีพ ทำ�สวนยาง จังหวัด สงขลา

จึงรับประทานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ งมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว ตอนนีผ้ ม
สามารถทีจ่ ะช่วยเหลือตัวเองในการทำ�อาหารรับประทานเองได้ และเคีย้ วอาหาร
ได้อย่างเป็นปกติแล้ว ผมขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
มากครับ ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ดๆี ทีผ่ มรับประทานแล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน และ
ทำ�ให้อาการของผมดีขน้ึ อีกครัง้ ขอบคุณจริงๆครับ

ฟิชเชอร์ อีพีเอ

ไฟโตรเจน
สเต็มแมค

ลาดีน
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส ไลโคปีน

มูชิ
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BeDrinks

Gold
สูค่ วามสวยยิง่ กว่าสวย

วงการแพทย์ยอ้ นวัยได้พสิ จู น์แล้วว่า การรับประทานคอลลาเจนเปปไตด์
ทำ�ให้มกี ารสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ หนังมากขึน้ มวลกระดูกเพิม่ ขึน้ ผม และ
เล็บแข็งแรงขึน้ ข้อต่อกระดูกเคลือ่ นไหว ยืดหยุน่ ได้ดยี ง่ิ ขึน้ ผนังหลอดเลือด
แข็งแรง และยืดหยุ่นมากขึ้น การทำ�งานของตับดีขึ้น เมื่อเรารับประทาน
คอลลาเจนเปปไตด์ลงไป คอลลาเจนเปปไตด์จะถูกย่อย โดยเอนไซม์ย่อย
คอลลาเจนในกระเพาะอาหาร กลายเป็นสารตั้งต้นในการผลิตคอลลาเจน
ซึ่งสารตั้งต้นทั้งหลายจะวิ่งไปในที่อยู่ของคอลลาเจน และมีการสร้างเป็น
คอลลาเจนขึ้นมาใหม่ อาหารเสริมคอลลาเจนเปปไตด์ จึงกลายเป็น
อาหารเสริมจำ�เป็น ในการป้องกันภาวะข้อเสื่อม เข่าเสื่อม กระดูกพรุน
ผิวแห้ง ผิวมีรว้ิ รอย ผมร่วง และเล็บเปราะหักง่าย
คอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในร่างกาย โครงสร้างโมเลกุลของคอลลาเจน ประกอบด้วย
กรดอะมิโนหลายชนิด เช่น โพรลีน ไกลซีน อะลานีน และกรดอะมิโนชนิดอืน่ ๆ
ซึง่ กรดอะมิโนแต่ละชนิด นอกจากจะประกอบเป็นโครงสร้างของคอลลาเจน
แล้ว ยังมีบทบาทโดดเด่นในการบำ�รุงผิว และลดริว้ รอย เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ของตัวมันเอง

BeDrinks Gold

ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของโครงสร้างคอลลาเจน แร่ธาตุทท่ี �ำ หน้าที่
ต้านอนุมลู อิสระ และวิตามินบำ�รุงผิว ได้รบั การออกแบบให้อยูใ่ นรูปของผงชง
รสโกโก้ ปราศจากน้�ำ ตาล และส่วนประกอบใดๆของโปรตีนจากสัตว์

แอล โพรลีน (L-Proline)

หนึ่งกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้น
ในการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ ถึงแม้วา่ ร่างกายมนุษย์ จะสังเคราะห์เส้นใย
คอลลาเจนได้เอง แต่ในผูท้ ร่ี บั ประทานโปรตีนน้อยเกินไป และในผูท้ ร่ี บั ประทาน
มังสวิรตั ิ มักจะมีปริมาณ แอล โพรลีนไม่เพียงพอกับการผลิตคอลลาเจนใน
ร่างกาย การรับประทาน แอล โพรลีนเสริม จะทำ�ให้มกี ารสร้างเส้นใยคอลลาเจน
เพิม่ ขึน้ ในร่างกายได้ แอล โพรลีนสามารถซึมผ่านไปยังกระดูก และกระดูกอ่อน
เพือ่ สร้างเป็นโครงสร้างของกระดูก และกระดูกอ่อนได้ และมีการนำ�มาใช้ใน
การรักษาข้อกระดูกอักเสบ
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บีดริงส์ โกลด์

วิธีการรับประทาน : ชง BeDrinks Gold
1 ซอง ลงในน้ำ�อุ่น 1 แก้ว คนจนละลาย

แอล ไกลซีน (L-Glycine) หนึ่งกรดอะมิโนที่เป็น
สารตั้งต้นในการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะด้าน
ต้านการอักเสบ และกระตุน้ การผลิตสารสือ่ ประสาททีจ่ �ำ เป็นต่อการทำ�งาน
ของสมอง แอล ไกลซีนชะลอการสลายตัวของกล้ามเนือ้ ปกป้อง และกระตุน้
ระบบภูมติ า้ นทานของร่างกายให้ท�ำ หน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ แอล ไกลซีน
สามารถผ่านเยือ่ หุม้ สมองได้โดยตรง ทำ�ให้อารมณ์ดขี น้ึ ความเครียดลดลง
และทำ�ให้ความจำ�ดีขน้ึ
แอล อะลานีน (L-Alanine) หนึง่ กรดอะมิโนทีเ่ ป็นสารตัง้ ต้น

ในการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว และมีคุณสมบัติเฉพาะด้านการควบคุม
ระดับน้�ำ ตาลในเลือด ป้องกันอาการน้�ำ ตาลในเลือดตกได้ และให้พลังงาน
อย่างรวดเร็วในการกระตุน้ ให้มกี ารปล่อยน้�ำ ตาลเข้ากระแสเลือด แอล อะลานีน
กระตุน้ ระบบภูมติ า้ นทาน ป้องกันการเกิดนิว่ ในไต และกระตุน้ การสร้างกล้ามเนือ้

ซิงค์ คอปเปอร์ แมงกานีส (Zinc AAC, Copper
AAC, Manganese AAC) สามแร่ธาตุทเ่ี ป็นองค์ประกอบสำ�คัญ

ของเอนไซม์ SOD สารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูงในเซลล์ ช่วยชะลอ
ความเสือ่ มของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหล็ก (Iron AAC)

แร่ธาตุสำ�คัญ ในกระบวนการสร้าง
ฮีโมโกลบิน องค์ประกอบสำ�คัญของเม็ดเลือดแดง ช่วยในการลำ�เลียงออกซิเจน
ไปยังสมอง และส่วนต่างๆของร่างกาย

ดี ไบโอติน (D-Biotin)

ให้แข็งแรง บรรเทาอาการผมหลุดร่วง

เสริมสร้างสุขภาพผม และเล็บ

BeDrinks Gold เหมาะสำ�หรับ

1. ผู้ที่ต้องการบำ�รุงผิวพรรณ ผนังหลอดเลือด กระดูก ข้อต่อ ผม เล็บ
2. ผู้ที่มีริ้วรอยมาก และต้องการลดเลือนริ้วรอย
3. ผู้ที่ผิวแห้ง กร้าน ขาดความชุ่มชื้น ผมแห้ง เล็บเปราะ
4. ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ
5. ผูท้ ต่ี อ้ งการลดน้�ำ หนัก โดยรับประทาน BeDrinks Gold เป็นสารอาหาร
ทดแทน นอกจากช่วยไม่ให้หิวแล้ว ยังช่วยบำ�รุงผิวพรรณ ผม เล็บ
ผนังหลอดเลือด กระดูกอ่อน และกระดูกอีกด้วย
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COCONUT Q10
เผาให้ผอม
เมือ่ พูดถึงน้�ำ มัน ความรูส้ กึ แรกของคนส่วนใหญ่จะเป็นความรูส้ กึ ทีว่ า่ กินแล้วอ้วน กินแล้วน้�ำ หนักเพิม่ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว น้�ำ มัน และไขมัน เป็นแหล่งพลังงานซึง่ ร่างกายสามารถนำ�ไปใช้ด�ำ รงชีวติ ได้ กลุม่ น้�ำ มันชนิดดี เช่น น้�ำ มันปลา
น้�ำ มันมะพร้าว ซึง่ เป็นกรดไขมันสายกลาง (medium chain triglyceride) น้�ำ มันรำ�ข้าว น้�ำ มันมะกอก น้�ำ มันเมล็ดองุน่ ล้วน
แล้วแต่มปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพด้วยกันทัง้ สิน้ ปัจจุบนั มีการกล่าวถึง น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นกันอย่างกว้างขวาง ถึงประโยชน์
ในด้านสุขภาพ ประโยชน์ในด้านความงาม และประโยชน์ในด้านการลดน้�ำ หนัก
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ประโยชน์ของน้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น
ด้านสุขภาพ และความงาม

ในน้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นมีสารสำ�คัญ คือ กรดลอริก (Lauric
Acid) ถึง 50% ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ต้านไวรัส รวม
ทัง้ เชือ้ ยีสต์ และแคนดิดาในลำ�ไส้ นอกจากนัน้ ยังเต็มไปด้วยวิตามิน
เส้นใยอาหาร และสารต้านอนุมลู อิสระจำ�นวนมาก เช่น วิตามินอี น้�ำ มัน
มะพร้าวสกัดเย็น ยังมีคณ
ุ สมบัตกิ ระตุน้ ภูมติ า้ นทาน ทำ�ให้ตอ่ มธัยรอยด์
ทำ�งานดีขน้ึ และปรับสมดุลน้�ำ ตาลในเลือด ทำ�ให้เซลล์ในร่างกายของเราไว
ต่อฮอร์โมนอินซูลนิ มากขึน้ ลดน้�ำ ตาลในเลือดได้ในผูป้ ว่ ยเบาหวานประเภท
ที่ 2 คือ เบาหวานทีเ่ กิดจากการรับประทานสารอาหารจำ�พวกแป้ง และ
น้�ำ ตาลมากเกินไป ให้พลังงานได้ทนั ที เนือ่ งจากมีโครงสร้างเป็นกรดไขมัน
สายกลางทีผ่ า่ นเข้าเซลล์ นำ�ไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้เลย โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยแอล คาร์นทิ นี ลากเข้าเซลล์ เหมือนกรดไขมันชนิดอืน่ ๆ
ในคนทีม่ ไี ขมันในเลือดสูง ข่าวดีคอื กรดลอริคในน้�ำ มันมะพร้าว
สกัดเย็น ทำ�ให้ผทู้ บ่ี ริโภคมีไลโปโปรตีนชนิดดี คือ แอลดีแอล (LDL) ใน
เลือดเพิม่ ขึน้ ซึง่ โดยทัว่ ไป ระดับแอลดีแอล จะเพิ่มได้จากการออกกำ�ลังกาย
เป็นหลัก หน้าทีข่ องแอลดีแอลในร่างกายคือ นำ�ไขมันจากส่วนต่างๆของ
ร่างกายไปสลายทีต่ บั

ประโยชน์ด้านอื่นๆ

ของน้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น คือ ช่วยทำ�ให้การย่อยอาหารดีขน้ึ
ปรับสมดุลประจำ�เดือนในสตรี ทำ�ให้การนอนหลับดีขน้ึ ล้างสารพิษออก
จากร่างกาย และกระตุน้ การไหลเวียนโลหิต ด้านการลดน้�ำ หนัก ทฤษฎี
การลดน้�ำ หนัก ในการใช้พลังงานจากไขมันเป็นแหล่งพลังงานแรก มีชอ่ื ว่า
คีโตเจนิค ไดเอ็ท (Ketogenic Diet) โดยปกติแล้ว ในขณะออกกำ�ลังกาย
ร่างกายของมนุษย์จะใช้แหล่งพลังงานจากน้�ำ ตาลในเลือดเป็นแหล่งพลังงานแรก
เมือ่ น้�ำ ตาลในเลือดลดระดับลง ร่างกายจะหันไปใช้แหล่งพลังงานที่ 2 คือ
แป้งในกล้ามเนือ้ จากนัน้ จึงไปใช้พลังงานจากแหล่งที่ 3 คือ ไขมัน แต่ใน

สูตรของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโคนัท คิวเท็น
ประกอบจากน้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น 940 มก.
โคคิวเทน 30 มก.

โคโคนัท คิวเท็น

ผูท้ ง่ี ดแป้ง และน้�ำ ตาลตามแบบคีโตเจนิค ไดเอ็ท ร่างกายจะหันไปใช้ไขมัน
เป็นแหล่งพลังงานแรก มีผรู้ วบรวมสถิตแิ ล้วพบว่า การรับประทานน้�ำ มัน
ชนิดดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น ก่อนการออกกำ�ลังกาย
ทำ�ให้อตั ราการเผาผลาญไขมัน เพิม่ ขึน้ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ่ี
ออกกำ�ลังกายตอนท้องว่าง ห่างจากอาหารมือ้ สุดท้าย ประมาณ 3 ชัว่ โมง
การออกกำ�ลังกายอาจทำ�ได้หลายรูปแบบ เช่น การเดินเร็วๆประมาณ 30 นาที
หรือ การแกว่งแขนอยู่กับที่ประมาณ 30 นาที หรือ การถีบจักรยาน
ออกกำ�ลังกาย เป็นต้น
น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น ทำ�ลายเชือ้ ยีสต์ และเชือ้ แคนดิดาใน
ลำ�ไส้ ซึง่ การมีเชือ้ ยีสต์ และแคนดิดามากเกินไป ทำ�ให้น�ำ้ หนักลดยาก และ
เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ให้คนอ้วนขึน้ และน้�ำ หนักลดยากแบบไม่ทราบสาเหตุ
การบริโภคน้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นจะช่วยแก้ไขปัญหานีไ้ ด้ ทำ�ให้น�ำ้ หนักลดลงได้
ในสูตรของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโคนัท คิวเท็น นอกจาก
น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น 940 มก. แล้ว ยังมีสว่ นผสมของโคคิวเทน 30 มก.
โคคิวเทนเป็นสารสำ�คัญในขบวนการสร้างพลังงานของเซลล์ สูตรน้�ำ มัน
มะพร้าวสกัดเย็น ผสมโคเอนไซม์ควิ เทน จึงเป็นสูตรทีเ่ หมาะสมสำ�หรับผูท้ ่ี
ต้องการพลังงานทันที ผูท้ เ่ี หนือ่ ยล้า อ่อนเพลีย ผูท้ อ่ี อกกำ�ลังกาย และผูท้ ่ี
ต้องการลดน้�ำ หนัก

วิธกี ารรับประทาน :
บำ�รุงร่างกายทัว่ ไป : ครัง้ ละ 1-2 แคปซูล ตอนท้องว่าง
ลดน้ำ�หนัก-กระตุ้นการเผาผลาญไขมัน : ครั้งละ 2-3 แคปซูล
ตอนท้องว่าง ก่อนออกกำ�ลังกาย
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อยาก
ผอมต้อง

BOWIS
กระแสทีม่ าแรงในวงการย้อนวัยโลกขณะนี้ คือ การค้นพบว่า
ภาวะทีไ่ ม่สมดุลของจุลนิ ทรียใ์ นลำ�ไส้ของผูค้ นจำ�นวนมาก
ทีม่ ปี ริมาณ
จุลนิ ทรียต์ วั ร้ายมากเกินไป เป็นสาเหตุท�ำ ให้เกิดโรคอ้วน และภาวะน้�ำ หนัก
ลงยาก ไม่วา่ จะพยายามลดน้�ำ หนักด้วยวิธกี ารใดก็ตาม
เมือ่ เรามีจลุ นิ ทรียต์ วั ร้ายมากเกินไปในลำ�ไส้ จะทำ�ให้เรามีอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อ อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ กระหายของหวาน คลืน่ ไส้
ปวดศีรษะ ท้องผูก หรือท้องเสีย และน้�ำ หนักเกิน ลดยาก

จุลินทรีย์ชนิดดีช่วยเราลดน้ำ�หนักได้

จุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์หลายสายพันธุ์ เช่น Bifidobacteria
และ Lactobacilli ทำ�ให้การอักเสบในลำ�ไส้ และในร่างกายลดลง ภาวการณ์
อักเสบเรือ้ รังในร่างกาย ทำ�ให้รา่ งกายของเราคัง่ และบวมน้�ำ มีการศึกษา
พบว่า ทารกทีถ่ กู เลีย้ งด้วยน้�ำ นมมารดา จะมีปริมาณ Bifidobacteria ใน
ลำ�ไส้มากกว่า ทารกทีถ่ กู เลีย้ งดูดว้ ยนมสำ�เร็จรูป และยังพบอีกว่า ในทารก
อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปีทส่ี ขุ ภาพแข็งแรง จะมีปริมาณ Bifidobacteria ในลำ�ไส้
มากกว่าทารกทีอ่ ว้ น และไม่แข็งแรงถึง 2 เท่า
มีงานวิจัยอีก 2 งานที่ค้นพบว่า ในคนที่เป็นโรคอ้วน จะมี
จุลินทรีย์ชื่อ Firmicutes มากกว่าคนที่น้ำ�หนักพอดีถึง 20% และมี
จุลนิ ทรียม์ ปี ระโยชน์ทช่ี อ่ื ว่า Bacteroidetes น้อยกว่าผูท้ ม่ี นี �ำ้ หนักพอดีถงึ
90% จุลนิ ทรีย์ Firmicutes จะทำ�ให้รา่ งกายของเราเปลีย่ นคาร์โบไฮเดรต
ที่เราได้รับในรูปแบบใดก็ตาม ให้กลายเป็นไขมันสะสมได้อย่างรวดเร็ว มี
การทดลองใส่จลุ นิ ทรีย์ Firmicutes ลงในลำ�ไส้ของหนูปกติ พบว่า หนูปกติ
จะกลายเป็นหนูอว้ นซึง่ มีไขมันสะสมมากกว่าหนูปกติถงึ 2 เท่า ในระยะเวลา
ไม่นาน
10

แบคทีเรีย

ประโยชน์ของโพรไบโอติก
1. มีประโยชน์ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเมตาโบลิค ซินโดรม หรือ ภาวะอ้วนลงพุง
ซึ่งมักมีน้ำ�ตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
ร่วมด้วย
2. ช่วยให้มารดาหลังคลอดลดน้�ำ หนักได้อย่างรวดเร็ว หลังการคลอดบุตร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีการได้รบั โพรไบโอติกในช่วง 3 เดือนแรกหลังคลอด

วิธกี ารปฏิบตั ติ วั เพือ่ การลดน้�ำ หนักด้วยโพรไบโอติก
1. หลีกเลีย่ งการรับประทานของหวาน และคาร์โบไฮเดรตสำ�เร็จรูป เพราะ
น้�ำ ตาลเป็นอาหารสำ�คัญของจุลนิ ทรียต์ วั ร้าย
2. หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารสำ�เร็จรูป เพราะอาหารสำ�เร็จรูปจะทำ�ลาย
จุลินทรีย์ชนิดดี และทำ�ให้จุลินทรีย์ชนิดร้าย และยีสต์เติบโต และ
แพร่พนั ธุอ์ ย่างรวดเร็ว
3. หลีกเลีย่ งการใช้ยาฆ่าเชือ้ ใดๆเกินความจำ�เป็น เพราะยาฆ่าเชือ้ ทำ�ให้เกิด
ความไม่สมดุลของจุลนิ ทรียใ์ นลำ�ไส้
4. รับประทานโพรไบโอติก (จุลินทรีย์ชนิดดี) และพรีไบโอติก (อาหาร
เลีย้ งจุลนิ ทรียช์ นิดดี)
โบวิส

วิธกี ารรับประทานโบวิส

รับประทานโบวิส วันละ 3-6 แคปซูล ขณะท้องว่าง

ยกหน้าไม่ตอ้ งผ่าตัด
I Belift นวัตกรรมเวชสำ�อางด้วยสารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์ทะเล ที่มี
ผลวิจัยว่า ลดริ้วรอยได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง ยกกระชับ และผลอยู่ได้ถึง
24 ชัว่ โมงหลังการทา
 ลดริ้วรอยได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง
 ยกกระชับผิวหน้า ผลอยู่ได้ถึง 24 ชั่วโมงหลังการทา
 เนื้อเซรั่มเบาสบาย ไม่เหนียวเหนอะหนะ แต่งหน้าได้ทันที
หลังการทา
 ได้ผลดีกับทั้งริ้วรอยลึก และริ้วรอยตื้น
 ให้ผลลดริ้วรอยทั้งระยะสั้น และระยะยาว

วิธีใช้ : ทาให้ทั่วผิวหน้า และลำ�คอ เช้า-ก่อนนอน
ขนาดบรรจุ 15 กรัม ราคาสมาชิก 1,200 บาท
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สวยด้วยตาสวย
สวัสดีปีใหม่ค่ะ สาวๆที่รักการแต่งหน้าให้ดูโดดเด่น ไฉไลกว่าใครๆ ปีใหม่ของ
ทุกปี ของทุกคน ก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองกันใหม่ วิธีหนึ่งที่จะทำ�ให้หลายๆคนเปลี่ยนไป
อย่างน่าตะลึงพรึงเพริด คือการหัดแต่งหน้า แต่งตาให้ดึงดูด น่าสนใจ ดึงสายตาให้
น่ามองนานๆ พวกคุณสนใจแล้วใช่ไหมคะ
วันนี้ Kryolan ขอแนะนำ�การแต่งหน้า โดยเฉพาะแต่งตาให้ดูโดดเด่น
ดึงดูด เป็นการสร้างเสน่ห์จากดวงตา โดยใช้เครื่องสำ�อางชุดที่เรามีกันอยู่นี่หล่ะค่ะ
มาแต่งแนะนำ�กัน นางแบบของเราเป็นสาวทำ�งาน ที่พยายามจะแต่งตัวแต่งหน้า
ให้เข้ากับยุคสมัย เหมาะกับการใช้ชีวิตในที่ทำ�งาน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังติดอยู่ในใจเสมอ
คือทำ�อย่างไรในแต่ละวันเธอจะดูดี โดดเด่น ซึ่งก็จะมีผลกับการทำ�งานเช่นกัน วันนี้
นางแบบที่หน้าตาธรรมดาๆ จะถูกแต่งให้มีดวงตาที่สวยดึงดูด โดดเด่นกว่าใครๆ
เริม่ จากล้างหน้าด้วยครีมล้างหน้า Dermacolor Cleansing Milk เมือ่ เช็ดออก
ก็ใช้สำ�ลีชุบโทนเนอร์กุหลาบ Kryolan Skin Tonic Rose เช็ดย้อนรูขุมขน เพื่อ
ทำ�ความสะอาดอีกครั้ง และกระชับผิว เมื่อเตรียมผิวเสร็จ ต้องให้ความชุ่มชื้น ด้วย
Aqua Splash Moisturizer และกันแดดด้วย Superblock SPF 50

Dermacolor
Cleansing Milk

Kryolan Ultra
Base Plus

กมลณัฐ ศรีชาย
ฝ่ายการตลาด บ.ไทยธรรมฯ

Kryolan Skin
Tonic Rose

Dermacolor Refill
Palette : D3

Dermacolor Refill
Palette : D64

1
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ลง Kryolan Ultra Base Plus
ให้ทว่ั ใบหน้า

2

ลงรองพืน้ Dermacolor Refill Palette
: D3 และ D64 เพราะนางแบบขาวมาก
สัดส่วน 50 : 50% ใช้แปรงเกลีย่ รองพืน้
และกดให้ตดิ ผิวด้วยฟองน้�ำ

Dermacolor Refill
Palette : D0

Dermacolor Refill
Palette : D19

3

ลงไฮไลท์ด ้วย Dermacolor Refill
Palette : D0 และเฉดดิ้งด้วย D19 ตาม
ขั้นตอนที่เคยแนะนำ�ไปแล้ว

4

ซับหน้าด้วยแป้งฝุน่ Dermacolor
Fixing Powder P4 เพือ่ เซ็ท
รองพื้นให้อยู่คงทน

5

6

ลงเปลือกตาด้วย Kryolan Eye
Shadow Base การลง
อาย ชาโดว์ เบสนี้ เพือ่ ให้สสี นั
ที่ท าบนเปลื อ กตาติ ด ทนนาน
และไม่ไหลกองเป็นแถบๆ

Dermacolor Fixing Powder P4

เริม่ เขียนคิว้ ตามสัดส่วนที่
เคยสอนไปแล้ว

Kryolan Eye
Shadow Base

71

ใช้พกู่ นั Kryolan Professional Filbert Size 14
แตะสีทองในชุด Dermacolor Light Eye Shadow
Set : BKK1 ทาเป็นบริเวณ 2/3 ของเปลือกตา
ตามภาพที่ 1

2

ใช้พกู่ นั อันเดิม เช็ดสีทองออก แล้วแตะสีน�ำ้ ตาลอ่อน
ในชุด Dermacolor Light Eye Shadow Set :
BKK 2 ลงตามภาพที่ 2

ใช้พกู่ นั Kryolan Toray Flat Brush Size 8
แตะสีน�ำ้ ตาลเข้ม ลงตามภาพที่ 3

4

ใช้พู่กัน Kryolan Professional Filbert Size 16
เบลนสีตามแนวเบ้าตา หรือจุดพับตา เพือ่ ให้สตี ดิ ทน
และค่อยๆฟุง้ เป็นเงา จากสีเข้ม ให้จาง เบาบางลง
ตามภาพที่ 4

3
5

Kryolan Toray Flat
Brush Size 8

ใช้พกู่ นั Kryolan Professional Filbert Size
14 แตะสีเนือ้ หรือไฮไลท์ฝนุ่ เก็บบริเวณหัวตา
โหนกคิว้ และใต้ตา ตามภาพที่ 5

Kryolan Professional
Filbert Size 14, 16
Dermacolor Light Eye
Shadow Set : BKK 1

8
Kryolan Eye liner
: Black

กรี ด อาย ไลเนอร์
Kryolan Eye Liner :
Black เส้นไม่หนามาก
จากหัวตาไปถึงหางตา
ชิดขอบตา ยกหางตา
เล็กน้อย

ด้วย Dermacolor
11 ปัLightดแก้มBlusher
Trio Set

ดขนตาเพิม่ หลังจากปัด
10
9 ติมาสคาร่
า Dermacolor
Light Mascara ทีข่ นตา
จริงแล้ว

Dermacolor Light
Mascara

สีพที

Dermacolor Light
Blusher Trio Set

Dermacolor Light Eye
Shadow Set : BKK 2

Kryolan Lip Rouge
Palette 18 Color

ใช้พู่กันแตะสีน้ำ�ตาลอ่อนเขียน
ขอบตาล่าง จากหัวตาจรดหางตา

13
ปสติก Kryolan
12 ใช้Lip ลิRouge
Palette 18
Color ผสมสีครีมขาวกับ
ส้มอ่อนๆ ได้สใี หม่มา
ทาริมฝีปาก

Kryolan Lip
Shine Circle

ใช้ Kryolan Lip Shine
Circle เฉพาะสีทอง ทา
บริเวณกลางริมฝีปากล่าง
และบน เพือ่ ให้รมิ ฝีปาก
อวบอิม่ ขึน้

เทคนิคการแต่งตาให้ดดู งึ ดูดโดดเด่นนี้ เราใช้สที อง เป็นสีดงึ ดูด และมีขอบเขตสีน�ำ้ ตาลเพือ่ ให้ดวงตา
มีมติ บิ ริเวณหางตา และใช้สปี ากสีออ่ น เพราะจะได้ไม่ดงึ จุดสนใจไปทีอ่ น่ื นอกจากดวงตาเท่านัน้

เทคนิคการแต่งตา ต้องใช้พกู่ นั ให้ถนัด มีอนั ที่ 1 สำ�หรับลงสีออ่ น อันที่ 2 สำ�หรับสีเข้ม
และอันที่ 3 สำ�หรับเบลนสีให้ฟงุ้ ดูไม่เป็นก้อน และติดทนนาน เป็นไงคะ นางแบบของเราดูมี
เสน่หข์ น้ึ มากเลยใช่ไหมคะ

After

Before

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.

02-363-7699
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หลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน อาการต่างๆที่เคยเป็นก็หายไป
อย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนี้ก็สามารถกลับมาทำ�งานได้เป็นปกติ ไม่มีอาการ
ปวดหัว หรือชาบริเวณนิ้วมือ นิ้วเท้า แขน และขาอีกเลย
ดิฉนั มีอาการเหน็บชามานาน 5 ปี อาการทีเ่ ป็นคือ มีเส้นเลือดขอด
ทีน่ อ่ ง และมีอาการชาบริเวณนิว้ มือ นิว้ เท้า แขน และขา
อาการทัง้ หมดมักจะเป็นในช่วงเช้า หรือหลังตืน่ นอน ซึ่งถ้าหาก
มีอาการชาบริเวณขา ก็จะมีอาการตึง
และปวดร่วมด้วย
ทำ�ให้ขยับตัวไม่ได้ ต้องรอไปสักพัก ให้อาการชาดีขน้ึ จึงจะ
สามารถขยับตัวได้อกี ครัง้ นอกจากนี้ ดิฉนั ยังมีอาการปวดหัว
ซึง่ เวลาปวด จะปวดมากจนทำ�งานไม่ได้ ต้องนอนพัก และ
รับประทานยาแก้ปวดจึงจะหาย แต่บางครัง้ แม้จะรับประทาน
ยา และนอนพักแล้ว อาการก็ไม่ดขี น้ึ ทำ�ให้ตอ้ งรับประทานยา
แก้ปวดเพิม่ อีก โดยแต่ละวันดิฉนั ต้องรับประทานยาแก้ปวดถึง
วันละ 4 เม็ดทุกวัน เป็นเวลาเกือบ 5 ปีแล้ว จนปลายปี 2011
ดิฉนั ได้ไปซือ้ ของทีร่ า้ นคุณนงเยาว์
ล่องแก้ว และได้รจู้ กั
กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม ดิฉนั ได้รบั ประทาน
ผลิตภัณฑ์สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมมะเขือเทศ เพราะสามารถ
ช่วยในเรือ่ งของเส้นเลือดขอดได้ หลังจากรับประทานไปได้
ประมาณ 1 สัปดาห์ อาการชาบริเวณแขน และขา ก็หายไป

รูส้ กึ นอนหลับสบายขึน้ ตืน่ มาก็ไม่ปวดศีรษะอีกเลย หลังจากนัน้
ดิฉันได้รับการแนะนำ�ให้รับประทานสารสกัดคอลลาเจนจาก
ปลาทะเลน้�ำ ลึกเพิม่ รับประทานไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์
อาการชาก็ดขี น้ึ มาก และหลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน
อาการต่างๆทีเ่ คยเป็นก็หายไปอย่างไม่นา่ เชือ่ ตอนนีก้ ส็ ามารถ
กลับมาทำ�งานได้เป็นปกติ ไม่มอี าการปวดหัว หรือชาบริเวณ
นิว้ มือ นิว้ เท้า แขน และขาอีกเลย เรียกได้วา่ หายขาดเพราะ
ไทยธรรมค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณวรรณา คำ�หล้า

ชื่อเล่น แจด
อาชีพ เกษตรกร

อายุ 35 ปี
จังหวัด สงขลา

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

คุณสะการียา สาหลี
ชื่อเล่น ยา
อาชีพ ดีเจคลื่นวิทยุ

อายุ 41 ปี
จังหวัด สงขลา

ผมมีอาการปวดเอวมานานกว่า 1 ปี โดยปกติผมออกกำ�ลังกาย
เป็นประจำ� แต่ชว่ งหลังรูส้ กึ ว่าออกกำ�ลังกายได้ไม่นาน เหนือ่ ย
ง่ายขึน้ ปวดหลัง และหายใจไม่คอ่ ยออก เวลานอนกลางคืน
จะไอตลอดเวลา ทำ�ให้ปวดบริเวณใต้ราวนม เหมือนมีเข็มมาทิม่
ตลอดเวลา ทำ�ให้นอนไม่คอ่ ยหลับ จนเริม่ สังเกตุวา่ เวลาออกไป
ข้างนอกเจอฝุน่ ก็จะหายใจไม่ออก มีอาการไอ เหนือ่ ย และ
เพลียง่าย จนเมือ่ ประมาณต้นเดือน ต.ค. 2013 ผมได้ไปพบแพทย์
เพือ่ ตรวจสุขภาพ แพทย์แจ้งว่า ผมเป็นโรคหอบ และจะฉีดยา
ขยายหลอดลมให้ แต่ผมปฏิเสธการรับยานี้ เพราะมีคนบอก
มาว่า ถ้าฉีดยานีแ้ ล้ว จะต้องฉีดไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ผมมารูจ้ กั
กับบริษทั ไทยธรรมฯ แล้วได้ลองดืม่ น้�ำ ด่างจากเครือ่ งผลิต
น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
วันนัน้ ผมจึงตัดสินใจซือ้ น้�ำ ด่างจาก
ศูนย์ฯ อ.หาดใหญ่ไป 1 โหล และรับประทานสารสกัดเมล็ดองุน่
ผสมมะเขือเทศ หลังจากรับประทานไปประมาณ 5 วัน ผมรูส้ กึ

ว่าร่างกายสดชืน่ ขึน้ ไอน้อยลง หลังจากรับประทานไปได้ 10 วัน
รูส้ กึ ได้เลยว่าอาการแน่นหน้าอกดีขน้ึ นอนหลับสบายขึน้ เจอ
ฝุน่ ก็ไม่รสู้ กึ เหนือ่ ย หรือหายใจไม่ออกอีกเลย แล้วยังออกกำ�ลังกาย
ได้นานขึน้ และทีร่ สู้ กึ อัศจรรย์มาก คือหายจากอาการปวดหลัง
โดยทีไ่ ม่รตู้ วั และสังเกตุวา่ หลังจากทีด่ ม่ื น้�ำ ด่าง ปัสสาวะ
ทีเ่ คยมีสขี นุ่ เข้ม และมีกลิน่ เหม็น ก็เป็นสีขาวใส เหมือนน้�ำ
ปกติเลย และไม่มกี ลิน่ เหม็นอีกด้วย ผมเลยรูส้ กึ ว่าเราสามารถ
ดูแลสุขภาพของตัวเองได้ดว้ ยการดืม่ น้�ำ ด่าง เรียกได้วา่ น้�ำ ด่าง
ถือว่าเป็นน้�ำ มหัศจรรย์ของผมเลยครับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

หลังจากรับประทานไปได้ ไม่นาน อาการทุกอย่างก็ดีขึ้น สิวเริ่มยุบตัว จากที่เคย
เป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆ ก็หายไป อาการภูมิแพ้ต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ
ดิฉนั เป็นโรคภูมแิ พ้เป็นมาตัง้ แต่เด็ก แพ้ฝนุ่
แพ้อากาศ มักมี
อาการคัดจมูก จาม หายใจไม่สะดวก รับประทานยาแก้แพ้ไปก็
ไม่ดขี น้ึ นอกจากนีด้ ฉิ นั ยังเป็นคนทีผ่ วิ แพ้งา่ ยมากๆ และเป็น
คนทีน่ �ำ้ เหลืองไม่คอ่ ยดี จะแพ้ยงุ แพ้ใบไม้ใบหญ้า ทัง้ ตามแขน
และขาก็จะเป็นผืน่ ขึน้ ดิฉนั จึงมีจดุ ด่างดำ�เยอะ ดิฉนั หาข้อมูล
เรือ่ งภูมแิ พ้จากอินเตอร์เน็ต จนค้นเจอศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ
จ.พัทลุง จึงลองเข้าไปขอคำ�แนะนำ�ดู ดิฉนั ตัดสินใจสมัครสมาชิก
พร้อมกับซื้อสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
น้�ำ มันปลาผสมใบแปะก๊วย สารอาหารต้านสิว สารอาหาร
สำ�หรับหอบหืด – ภูมแิ พ้ สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเล
น้�ำ ลึก สารอาหารบำ�รุงตับ และรับประทานสารอาหารเพือ่
การล้างพิษ เพราะเคยฉีดสารกลูตา้ ไธโอนทีท่ �ำ ให้ผวิ ขาวมาก่อน
หลังจากรับประทานได้ไม่นาน อาการทุกอย่างก็ดขี น้ึ จากทีเ่ คย
เป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆก็หายไป อาการภูมแิ พ้ตา่ งๆก็เริม่ ดีขน้ึ
เรือ่ ยๆ ไม่มอี าการคัน หรือแพ้งา่ ยอีกเลย และช่วงทีอ่ ากาศ
หนาวมากๆ ก็ไม่มอี าการภูมแิ พ้เลยค่ะ และเพือ่ นๆยังทักว่า
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After

หน้าใสขึน้ ทัง้ ถาม และชมกันเยอะ ดิฉนั จึงได้แนะนำ�ผลิตภัณฑ์
ของ บริษทั ไทยธรรมฯ ให้เพือ่ นๆรับประทาน ก็ได้ผล เลยบอกกัน
ปากต่อปากกันไปเรือ่ ยๆ จากเพือ่ นสูเ่ พือ่ น สวยขึน้ กันถ้วนหน้า
ตัวเองก็สขุ ภาพดีขน้ึ สวยขึน้ แถมยังมีรายได้เพิม่ ขึน้ อีกด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before

คุณปิยพัชร์ สงมาตร
ชื่อเล่น น้ำ�ตาล
อาชีพ นักศึกษา

อายุ 23 ปี
จังหวัด พัทลุง

หลังจากรับประทานไปได้เพียงแค่ 1 วัน อาการปวดประจำ�เดือน
ก็น้อยลง ดิฉันจึงรับประทานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

คุณผ๊ะ

เส็นเจริญ

ชื่อเล่น ผ๊ะ
อายุ 45 ปี
อาชีพ เกษตรกร จังหวัด สงขลา

เริม่ แรกดิฉนั มีอาการปวดท้อง ปวดบริเวณเอว ปวดมากจน
ทำ�งานหนักไม่ได้ เวลามีประจำ�เดือนจะปวดจนเดินไม่ได้ และ
มีลม่ิ เลือดออกมาด้วย เป็นมาประมาณ 4-5 ปี จนมีอยูว่ นั หนึง่
ปวดท้องมาก ปวดจนนอนไม่ได้ ขับรถก็ไม่ได้ ปวดอยูน่ านกว่า
3 วันก็ไม่หาย ดิฉนั จึงตัดสินใจไปพบแพทย์ ซึง่ แจ้งว่าดิฉนั
เป็นโรคพังผืดทีม่ ดลูก แล้วก็ให้ยามารับประทาน แต่อาการก็
ไม่คอ่ ยดีขน้ึ ตอนนัน้ ดิฉนั ได้รจู้ กั บริษทั ไทยธรรมฯ จาก
การแนะนำ�ของ คุณประพันธ์ หัดกาเจ ดิฉนั จึงตัดสินใจ
รับประทานสารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมมะเขือเทศ น้�ำ มันปลาผสม
ใบแปะก๊วย สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม สมุนไพรจีน
เพือ่ การบำ�รุงร่างกาย สารอาหารเพือ่ การต้านมะเร็ง หลังจาก
รับประทานไปได้เพียงแค่ 1 วัน อาการปวดน้อยลง ดิฉนั จึง
รับประทานอย่างต่อเนือ่ งตลอด 1 เดือน ก็ไม่มอี าการปวดอีก
เลย ฉันรูส้ กึ ดีใจมากทีไ่ ม่ตอ้ งทนทรมาน กับอาการปวดท้อง

แพทย์ก็แจ้งว่าดิฉันโชคดีมาก เพราะเพิ่งเริ่มเป็นมะเร็งระยะที่ 1 มีโอกาส
หาย 100% เพราะมะเร็งไม่ ได้ลุกลามไปไหนเลย ดิฉันมั่นใจ
ว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ แน่ๆ
ในปี 2011 ดิฉนั รูส้ กึ เจ็บๆบริเวณเต้านม จึงลองคลำ�ดู เจอก้อนเนือ้
ที่หน้าอกข้างซ้าย หลังจากพบแพทย์ ผลตรวจปรากฏว่า ดิฉัน
เป็นมะเร็ง จึงตัดสินใจที่จะตัดเต้านม และรับเคมีบำ�บัด หลัง
การผ่าตัด คุณโสภา แวงซอง สมาชิกไทยธรรม แนะนำ�ให้ดิฉัน
รับประทานสารสกัดจากเห็ดในทางการแพทย์เพือ่ การต้านมะเร็ง
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น น้ำ�มันปลา
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 และทีด่ ใี จมากขึน้ ไปอีกก็คอื ฝ้าทีใ่ บหน้าก็จางลงด้วย
ค่ะ ตอนนีส้ ขุ ภาพของดิฉนั ดีขน้ึ มากๆ ทำ�งานได้เป็นปกติ และ
ไม่มอี าการปวดอีกเลยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณพัชรินทร์ ชูตระกูร
ชื่อเล่น ตา
อาชีพ พนักงานบริษัท

อายุ 42 ปี
จังหวัด กรุงเทพฯ

รับประทานสารแอสต้าแซนทินเพื่อการซ่อมแซมร่างกาย
และสารสกัดเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วย
ทำ�ให้ ผลข้างเคียงจากการให้เคมีบ�ำ บัดน้อยมาก จนแทบจะ
ไม่มเี ลย อาการทีเ่ คยปวดหัวเข่าก็ดขี น้ึ ดิฉันจึงแนะนำ�ให้เพื่อนๆ
ได้ลองรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก บริษทั ไทยธรรมฯ
ด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

รับประทานไปช่วงแรกรู้สึกปวดมากขึ้นกว่าเดิม
แต่หลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน อาการปวดก็หายไปทันที

คุณสุกัญญา
ชื่อเล่น เจี๊ยบ
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ดิฉนั เป็นสมาชิกไทยธรรมมาเกือบ 3 ปีแล้ว ดิฉนั รับประทานสารสกัด
เมล็ดองุน่ ผสมมะเขือเทศมาตลอด จนประมาณเดือน ก.ย. 2011
ดิฉนั มีอาการปวดเข่ามาก ปวดบริเวณตามเส้น กดไปก็ยง่ิ เจ็บ นัง่
ก็ไม่ได้ เวลานัง่ ต้องยืดขาตลอด ทรมานมาก ดิฉนั จึงไปพบแพทย์
แพทย์จงึ ฉีดยาแก้ปวดให้ อาการปวดก็หายไป แต่หลังจากนัน้ 15 วัน
ก็รสู้ กึ ปวดอีก จนได้คยุ กับคุณดวงใจ ต่อเชือ้ ซึง่ แนะนำ�ให้รบั ประทาน
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม น้�ำ มันปลาผสมใบแปะก๊วย
และใช้ที่รัดเข่าไวทอปร่วมด้วย รับประทานไปช่วแรกรู้สึกปวด
มากขึน้ กว่าเดิม แต่หลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน อาการปวด
ก็หายไปทันที ดิฉนั จึงรับประทานต่อเนือ่ ง 3 เดือน อาการปวด
ก็หายไปเลย หลังจากดิฉนั หายปวดจากอาการข้อเข่าเสือ่ มแล้ว
จึงหยุดรับประทานสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม แต่ยงั คง
ประทานน้�ำ มันปลาผสมใบแปะก๊วย และใส่ทร่ี ดั เข่าไวทอป แต่
ป้อมแก้ว รัรับบประทานสารสกั
ดเมล็ดองุน่ ผสมน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น สารสกัด
อายุ 40 ปี
คอลลาเจนจากปลาทะเลน้
ำ�ลึก และใส่ถุงเท้าไวทอปเพิ่ม พอ
จังหวัด ปทุมธานี
สุขภาพตัวเองเริม่ ดีขน้ึ ดิฉนั จึงซือ้ ให้ลกู รับประทานด้วย เพราะอยาก

ให้ลกู สูง ซึง่ ตอนนัน้ ลูกสาวดิฉนั อายุ 12 ปี สูง 158 ซม.
หลังจากรับประทาน ชุดบำ�รุงสมอง สร้างความสูง ลูกรัก
คือ สารอาหารเพื่อกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมน และ
สารสกัดน้�ำ มันปลาเพือ่ การบำ�รุงสมอง ปัจจุบนั นี้ ลูกสาว
ของดิฉนั อายุ 14 ปี สูง 165 ซม. ซึง่ สูงขึน้ จากเดิม 7 ซม.
ดิฉันชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยธรรมฯ มาก
และตอนนี้ดิฉันก็ลองรับประทานสารอาหารเพื่อกระตุ้น
โกรทฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัยด้วย ซึ่งนอกจากจะมี
สุขภาพทีด่ ขี น้ึ แล้ว ยังมีคนทักว่าดิฉนั สวยขึน้ ด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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New
Active

เดือน พฤศจิกายน 2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด

ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2013

ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2013

คุณเกณิกา วิทยผโลทัย

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,009,138 บาท
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 555,410 บาท

เดือน ธันวาคม 2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณธิดารัตน์ ประทุมราช

ประจำ�เดือน ธันวาคม 2013

ประจำ�เดือน ธันวาคม 2013

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,013,989 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 270,660 บาท

คุณธิติพงศ์ กุลเกียรติประเสริฐ

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2013
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 10 ท่าน

คุณพรรณี วนิชเวคินทร์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันวาคม 2013
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 28 ท่าน

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR 2014
ตารางสัมมนา กุมภาพันธ์ 2014
วัน/เดือน/ปี

เวลา

หัวข้อ

สถานที่

วิทยากร

14-16 ก.พ. 2014

3 วัน 2 คืน

Booming

บ้านนารีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

ทีมงานบริษัท

ตารางสัมมนา มีนาคม 2014
วัน/เดือน/ปี

เสาร์ 15 มี.ค. 2014

เวลา

หัวข้อ

สถานที่

13.00-17.00 น. TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม บ้านนารีสอร์ท
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.บ้านนา จ.นครนายก

วิทยากร

ทีมงานบริษัท

อาทิตย์ 16 มี.ค. 2014 13.00-17.00 น. TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม ภัตตาคาร
ทีมงานบริษัท
ก้าวสูโ่ อกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
แสนสว่างใจ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
เสาร์ 22 มี.ค. 2014 13.00-17.00 น. TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงแรมอวยชัยแกรนด์ ทีมงานบริษัท
ก้าวสูโ่ อกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.หลังสวน จ.ชุมพร
อาทิตย์ 23 มี.ค. 2014 13.00-17.00 น. TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี ทีมงานบริษัท
ก้าวสูโ่ อกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.เมือง จ.ชุมพร
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เยือนประเทศ

ญี่ปุน

มีนาคม 2015 เบปปุ-คุมาโมโต-ฟ�คูโอกะ

¢ÍàªÔÞ¾Õè¹ŒÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â¸ÃÃÁ àÂ×Í¹á´¹»ÅÒ´Ôº ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ
5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹ ÊÙ¿‹ ¤Ø âÙ Í¡Ð àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ àÂÕÂè ÁªÁ¿Ø¤âÙ Í¡Ð ·ÒÇàÇÍÃ
¢Í¾Ã·ÕèÈÒÅà¨ŒÒ¤Òä«¿Ø ·ÕÁè ÍÕ ÒÂØÂÒÇ¹Ò¹¡Ç‹Ò¾Ñ¹»‚ àÂÕÂè ÁàÁ×Í§àº»»Ø áËÅ‹§¹éÓáÃ‹ ¡®à¡³±¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹
áÅÐ¹éÓ¾ØÃÍŒ ¹·ÕÁè ªÕ Íè× àÊÕÂ§·ÕÊè ´Ø ¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ ÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº¡ÒÃÍÒº¹éÓáÃ‹ ËÃ×Í 1. ¼ÙÊŒ ÁÑ¤Ã·Ø¡·‹Ò¹¨Óà»š¹µŒÍ§¼‹Ò¹¡µÔ¡Ò¢ŒÍáÃ¡ (ÂÍ´«×éÍ¡ÅØ‹Á
ÍÍ¹à«ç¹ áººÞÕ»è ¹†Ø á·Œ ªÁÀÙà¢Òä¿ÍÐâÊÐ ÀÙà¢Òä¿·Õãè ËÞ‹·ÊèÕ ´Ø ¡ÅÒ§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ
Ê‹Ç¹µÑÇÊÐÊÁ 12 à´×Í¹ ÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹)
ªÁÊÇ¹«ØÂà«¹¨Ô ÍØ·ÂÒ¹¢¹Ò´ãËÞ‹ ·ÕèµÔ´ÍÑ¹´Ñº 1 ã¹ 3 ÊÇ¹ÊÇÂ·ÕèÊØ´
áÅÐÁÕÂÍ´¡ÅØÁ‹ Ê‹Ç¹µÑÇ¢Í§ÅÙ¡ªÑ¹é ·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹¡Ç‹Ò 50%
ã¹»ÃÐà·ÈÞÕ»è ¹†Ø ªŒÍ»»§œ ÍÂ‹Ò§¨Øã¨ ·Ñ§é ã¹Â‹Ò¹¤ÒÁÔâµÃÔ Â‹Ò¹ªÔâÁâµÃÔ Â‹Ò¹à·¹¨Ô¹
(¤Ðá¹¹¡ÅØ‹ÁÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑé¹·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,176,000
¤Ðá¹Å«ÔµÕé áÅÐâ·ÊØàÍŒÒ·àÅ· ªÁ»ÃÒÊÒ·¤ØÁÒâÁâµŒÍÑ¹àÅ×Í§ª×èÍ ¾ÃŒÍÁ
¤Ðá¹¹)ÁÕÊ·Ô ¸ÔÃºÑ ¡ÒÃ Roll Up ¤Ðá¹¹¨Ò¡ Down-Line
»ÃÐÊº¡ÒÃ³¹Ñè§Ã¶ä¿ªÔ¹¤Ñ§à«¹Ã¶ä¿¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§¢Í§ÞÕè»Ø†¹ ´ŒÇÂ¡µÔ¡Ò 2. ¤Ðá¹¹·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ Roll Up ¨¹àÊÃç¨ÊÔ¹é áÅŒÇ ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ
µÕà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒµÑÇë ·‹Í§à·ÕÂè Çä´Œ àª‹¹ ·Ó¤Ðá¹¹ä´Œ 80% ¨Ò¡
·ÕèàÃÒÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ¤Ø³·Óä´Œ ´Ñ§¹Õé
¡µÔ¡Ò ¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´¤‹ÒµÑÇë à»š¹ÁÙÅ¤‹Ò 20% ¢Í§¤‹ÒµÑÇë à»š¹µŒ¹
¡µÔ¡Ò·‹Í§à·ÕèÂÇ
3. ¤Ðá¹¹¢Í§¼ÙÊŒ ÁÑ¤Ã·Õ·è Ó¤Ðá¹¹à¡Ô¹ 50% ¢Í§¡®à¡³±
¢ŒÍ 1 áµ‹äÁ‹¶§Ö 100% ¨Ð¶Ù¡ Roll-UP ¢Ö¹é ä»à»š¹¤Ðá¹¹
1. ÁÕµÓáË¹‹§â¡àÁ¹¢Öé¹ä»
·‹Í§à·ÕÂè Ç¢Í§ Up-Line ·Õ¼è Ò‹ ¹¡®à¡³±¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹
2. à¡çº¤Ðá¹¹ 12 à´×Í¹ (¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2014 – Á¡ÃÒ¤Á 2015) ·‹Í§à·ÕÂè Ç
ã¹¢ŒÍ 1
»ÃÐÁÒ³ ÁÕ¹Ò¤Á 2015
3. ¤Ðá¹¹ÂÍ´«×Íé ¡ÅØÁ‹ Ê‹Ç¹µÑÇ 12 à´×Í¹ ÊÐÊÁÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹
ãËŒÃÒ§ÇÑÅ¡ÑºµÑÇàÍ§ áÅÐ¤¹·Õ¤è ³
Ø ÃÑ¡
(à©ÅÕÂè à´×Í¹ÅÐ 33,000 ¤Ðá¹¹) áÅÐ¤Ðá¹¹ÂÍ´¡ÅØÁ‹ ¢Í§ÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑ¹é ·Õè 1
ä»·‹
Í
§à·Õ
Â
è
Çá´¹»ÅÒ´Ô
º
¡Ñ
º
ä·Â¸ÃÃÁ¡Ñ
¹¹Ð¤Ð
ÃÇÁ¡Ñ¹ 2,352,000 ¤Ðá¹¹ (à©ÅÕÂè à´×Í¹ÅÐ 196,000 ¤Ðá¹¹ËÒ¡ÁÕâ¡àÁ¹
8 ¤¹ à©ÅÕèÂÂÍ´¡ÅØ‹Á¤¹ÅÐ 24,500 ¤Ðá¹¹µ‹Íà´×Í¹)
4. µŒÍ§Â×¹è ãºÊÁÑ¤Ã Promotion ·‹Í§à·ÕÂè Ç¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2014

Hi-light

China
ครั้งที่ 4

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผูน้ �ำ ผูเ้ ป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ย ในเดือนตุลาคม 2014 ด้วยทริปพิเศษ เยีย่ ม
ชมสำ�นักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ ไวทอป ทีเ่ มืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่ ช้อปปิง้ ทีต่ ลาดใต้ดนิ กงเป่ย แหล่งช้อปปิง้ ใหญ่ของเมืองจูไห่ จากนัน้ นำ�ท่านสูม่ าเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล” สัญลักษณ์
แห่งเมืองมาเก๊า ช้อปปิง้ ที่ เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิง้ อันเลือ่ งชือ่ ของมาเก๊า ชม ความยิง่ ใหญ่อลังการของ THE VENETIAN
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak” ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซึง่ เป็นสถานทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ ใหญ่
และศูนย์ย่อยเท่านั้น
กติกาท่องเที่ยว

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
อัจฉริยะ MBF และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป)
ตัง้ แต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2013 ถึง 5 ตุลาคม 2014
(12 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ
96,000 คะแนน)
3. ผูท้ ย่ี น่ื ความจำ�นงทริป Hi-Light China ครัง้ ที่ 4
ไม่สามารถ นำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
R

สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ
และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตัว๋ ฟรี
หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน
สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ และโปรโมชัน่
ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2014 ได้
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ศูนย์ ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789 ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866
ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 802-1656 ศูนย์สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
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

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 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

ข่าว... ประชาสัมพันธ์
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม”

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัว
ในปี 2014 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่ พี่น้องท่านใด หรือสายงานของ
พี่น้องท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำ�นงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่ ผู้จัดการเขต (Area Manager)
และผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)
โทร. 08-6367-7804
2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)
โทร. 08-6358-8052

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ

  (เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
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• ราชบุรี
• ลพบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ • ร้อยเอ็ด

• ขอนแก่น • เลย
• ศรีสะเกษ
• ชัยภูมิ
• นครพนม • สกลนคร
• นครราชสีมา • สุรินทร์
  (อ.ปากช่อง)  • หนองคาย
• หนองบัวล�ำภู
• บุรีรัมย์
• อ�ำนาจเจริญ
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม • อุดรธานี
• มุกดาหาร • อุบลราชธานี
• ยโสธร

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• ก�ำแพงเพชร
• เชียงใหม่
• พิจิตร
• ตาก (อ.เมือง) • อุทัยธานี
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ล�ำปาง
• ล�ำพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ์

ภาคใต้

• สุราษฎร์ธานี
• กระบี่
  (อ.เกาะพะงั
น)
• ปัตตานี
•
สุ
ร
าษฎร์
ธ
านี
• ตรัง
  (อ.เกาะสมุย)  
• พังงา
• ยะลา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)

ภาคตะวันออก

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

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก
รวมประสบการณ์จริงจากผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ทว่ั ประเทศ เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ 25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บาท ท่านก็จะได้รบั วารสาร 4 สี ขนาด A4 ความหนา 20 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร TDA Newsletter
สมัครใหม่

ต่ออายุ (หมายเลขสมาชิก)...................................................................

ข้อมูลสมาชิก
เพศ

ชาย

หญิง หมายเลขประจำ�ตัวประชาชน........................................ชื่อ.................................นามสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อาชีพ........................

มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

สถานที่จัดส่งวารสาร
เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................
เขต/อำ�เภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................
การชำ�ระค่าสมัคร
ชำ�ระเป็นเงินสด
ชำ�ระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
สาขาอินทรารักษ์
เลขที่ 212-0-81073-0
ธนาคาร กรุงเทพ
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาพระราม 9
เลขที่ 713-2-33215-5
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสุขาภิบาล 1 เลขที่ 265-1-22092-8
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวมินทร์ เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่ายสำ�เนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
3.3 ส่งโดย Messenger
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
ณ ปัจจุบนั )
อย่างน้อย 1 วัน
3.
ได้
รบั บัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
4.
ผลประโยชน์
ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
บริ
ษ
ท
ั
ฯ
ซึ
ง
่
จะโอนเข้
าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
วันทำ�การถัดไป)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)
5.
สิ
ทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
เงื
อ
่
นไขการสมั
ครสมาชิก
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
ที
่
ถ
ก
ู
ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.1
ชือ่ -สกุล
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.2
ที
อ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
สำ
�
เนา
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
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ไครโยแลน

เครื่องสำ�อางระดับโลก
ก่อน

จากเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส

หลัง

ให้การปกปิดที่สมบูรณ์

คุณสุภาพร ฉลาดการกิจ
เพชรบริหาร

เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ จาก
Dermacolor Cleansing Milk
เดอร์มา่ คัลเลอร์ คลีนซิ่ง มิลค์

ใช้เช็ดทำ�ความสะอาดเครื่องสำ�อางออกจากใบหน้า และใช้ ได้ดีกับ
เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ ครีม เหมาะสำ�หรับทุกสภาพผิว

Kryolan Skin Tonic Rose
ไครโยแลน สกิน โทนิค โรส
Dermacolor
Cleansing Milk

Kryolan Skin
Tonic Rose

ให้ความสดชื่นคืนสู่ผิวหน้า หลังจากล้างเครื่องสำ�อางออกแล้ว ด้วยส่วนผสม
ของฮามาเมลิส เมื่อใช้เป็นประจำ� จะปกป้องผิวจากการระคายเคือง และคืน
ความสมดุลให้แก่ผิวหน้า

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
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