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พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้
- FM 101 MHz. RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
ชลบุรี ระยอง อยุธยา สิงห์บรุ ี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว
จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หรือฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr1media.com
- FM 107 MHz. อสมท. จ.สกลนคร ทุกวันเสาร์ เวลา 16.10-17.35 น.
คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์
หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แขวงสะหวันนะเขต แขวงคำ�ม่วน และแขวงบริค�ำ ไชย
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- FM 88.25 MHz. คลื่นวิทยุ Big Love จ.เพชรบุรี
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
http://www.youtube.com/healtisecret

บ้ข อาง เนนี
้
รา

จาก หัวใจ

ไทยธรรม

ปี 2015 ที่กำ�ลังจะผ่านไป เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง
ของไทยธรรม มีเรื่องราวมากมายที่เป็นเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น
ตัง้ แต่การนำ�สมาชิกไทยธรรมไปเยีย่ มเยือนสำ�นักงานใหญ่
ไวทอป ประเทศจีน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กิจกรรม
และการอบรมต่างๆ ของผู้นำ� และสมาชิก เพื่อพัฒนา
ศักยภาพส่วนบุคคลของแต่ละท่าน เป็นการเปิดโลกทัศน์
และมุมมองใหม่ไปด้วยกัน
ไทยธรรม 2015 มีผู้น�ำ หน้าใหม่ รุ่นใหม่ เกิดขึ้น
มากมาย ส่องแสงกระพริบ ระยิบระยับ วับวาวบนฟากฟ้า
ของไทยธรรม ส่องสว่างให้ก�ำ ลังใจกันและกัน ในภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ ริม่ กระเตือ้ งขึน้ และมีแนวโน้มไปในทิศทาง
ทีด่ ขี น้ึ เรือ่ ยๆ ของประเทศไทย ผูน้ �ำ ไทยธรรมหลายท่านมี
ค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้น มีสายงานเพิ่มขึ้น มีความรื่นรมย์
และอิ่มใจมากขึ้น กับธุรกิจไทยธรรม ที่เราแต่ละคนใช้
ธรรมนำ�
ดิฉัน และพี่เปิ้ล จารุณี ในฐานะตัวแทนของ
ทีมงานเบื้องหลัง ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่าน
นับถือ ทุกศาสนาที่แต่ละท่านนับถือ ได้อำ�นวยอวยพรให้
ชาวไทยธรรมทุกท่าน และครอบครัว มีสุขภาพกายที่
สมบูรณ์ และสุขภาพใจที่แข็งแรง ก้าวสู่ปี 2016 แห่ง
การสร้างฐานะ สร้างมิตรภาพ และสร้างเครือข่ายแห่ง
มิตรภาพ และความรัก และสร้างสรรค์สังคมรอบตัว
และประเทศไทยอันเป็นแผ่นดินแม่ของเราไปด้วยกัน
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
ID Line : ariyathaidham
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ชื่อ อรวรรณ เทพศิริ (หญิง)
อายุ 42 ปี จังหวัด กรุงเทพฯ
อาชีพ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
ดิฉันชื่อ อรวรรณ เทพศิริ หรือ หญิง อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
ชำ�นาญการ ดิฉันมีปัญหาเรื่องน้ำ�หนักตัว เคยพยายามออกกำ�ลังกาย
เคยไปพบแพทย์ทค่ี ลินกิ ลดน้�ำ หนัก แต่ประสบกับอาการข้างเคียงของยาจน
ร่างกายทนไม่ไหว จนกระทั่งได้มารู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ จากการ
แนะนำ�ของคุณเอ๋ จุฑานาถ สิงห์ถม ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อการเผาผลาญ ผลปรากฏว่า ภายในระยะเวลา 3 เดือน น้ำ�หนักตัว
ดิฉันลดลงถึง 8 กิโลกรัม รู้สึกดีใจ และประทับใจในผลิตภัณฑ์มาก
ทีน่ อกจากจะทำ�ให้น�ำ้ หนักลดแล้ว สุขภาพยังดีขน้ึ ด้วย ค่าไขมันทีเ่ คยมีก็
ลดลงจากเดิม เคยตรวจวัดแล้วพบว่าค่าโคเลสเตอรอลในเลือดสูง แต่
เดีย๋ วนีค้ า่ ปกติแล้วค่ะ อาการปวดเข่าก็ลดลง ทำ�ให้ทง้ั ผอม ทัง้ สวย และ
สุขภาพดี หน้าเด็กลงด้วย จึงเริม่ หันมาศึกษาผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง และ
เริม่ ดูแลเรือ่ งผิวพรรณ ซึง่ ปกติเป็นคนผิวขาวอยูแ่ ล้ว ก็สามารถทำ�ให้ขาว
มีออร่ามากยิง่ ขึน้ ดูมนี �ำ้ มีนวล ผิวอ่อนเยาว์ขน้ึ พอดูแลตัวเองจนผอมลง
สุขภาพดีขึ้น ผิวพรรณสดใสขึ้น ก็ตัดสินใจที่จะมาดูแลคนอื่นๆ ด้วย
เริ่มจากลูกชายของตัวเอง จากที่เคยเป็นเด็กหัวแถว ดิฉันให้รับประทาน
ชุดเด็กอัจฉริยะ และเพิ่มความสูง ระยะเวลา 3 เดือน ความสูงเพิ่ม
จาก 147 ซม. มาเป็น 153 ซม. ด้านความจำ�ในการเรียนดีขึ้น เรียนได้
เกณฑ์ดีตลอด และสามีของดิฉันยังสามารถลดน้ำ�หนักได้ถึง 8 กิโลกรัม
ในระยะเวลา 3 เดือนด้วยผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมเช่นกัน ทำ�ให้ดิฉัน
ต้องการบอกต่อสิง่ ดีๆ ให้กบั คนทีอ่ ว้ นอยากผอมทุกคนต่อไป เพือ่ ให้ทกุ คน
ผอมลง และสวยขึ้นอย่างมีสุขภาพดี ไม่ต้องเสี่ยงกับผลข้างเคียงของ
ยาลดน้ำ�หนักแบบที่ตัวดิฉันเคยได้ประสบมา ซึ่งผลจากการลดน้ำ�หนัก
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“สุขภาพที่ดี มีรายได้ มีธุรกิจเป็นของ
ตัวเอง และเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ
ของตนเองได้ออกมาอย่างเต็มที่ เป็น
บริษัทที่ตอบโจทย์ชีวิตมากจริงๆ ค่ะ”
ของดิฉนั ทำ�ให้มแี ต่คนทักว่าไปทำ�อะไรมาสวยขึน้ ผอมลง ทำ�ให้
กลายเป็นธุรกิจไปเองโดยปริยาย สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตัวดิฉนั ได้
อีกทางหนึง่
ขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ทีเ่ ปิดโอกาส
ให้ดฉิ นั เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแล
และป้องกันโรคภัย
ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลชัด วัดผลได้ มี
คุณภาพ ปลอดภัย ในราคาทีเ่ หมาะสม ทำ�ให้มที ง้ั สุขภาพทีด่ ี มีรายได้
มีธรุ กิจเป็นของตัวเอง และเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพของตนเองได้
ออกมาอย่างเต็มที่ เป็นบริษัทที่ตอบโจทย์ชีวิตมากจริงๆ ค่ะ

ชีวิตใหม่ที่
ไทยธรรม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
สามารถพลิกชีวิตได้ อาการป่วยของ
ดิฉันดีขึ้นอย่างชัดเจนภายในไม่กี่สัปดาห์
สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็
หายป่วยอย่างถาวร
ชื่อ ธนัทพร แสงอรุณรัตน์ (หมู)
อายุ 48 ปี จังหวัด กรุงเทพฯ
อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม
ดิฉันเป็นทั้งอาจารย์ และวิทยากรชำ�นาญงานทางด้าน
แพทย์แผนไทย และยังมีกิจการส่งออกในระดับแนวหน้าเกี่ยวกับ
ลูกประคบสมุนไพร ดิฉนั ตัง้ ท้องลูกคนแรกตอนอายุ 40 ปี และได้ทราบ
จากแพทย์ว่าดิฉันเป็นโรคเลือดจาง ความดันโลหิตสูง ขาดฮอร์โมน
ร่างกายอ่อนแรง ทำ�ให้เริ่มใช้ชีวิตลำ�บาก สุขภาพทรุดโทรม
เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ในที่สุดชีวิตคู่ก็ล้มเหลว เป็นวันที่
หนักที่สุดของชีวิต ป่วยหนักเกือบตาย รู้สึกท้อแท้กับชีวิต แต่เพราะ
ความเป็นแม่ ทำ�ให้ดิฉันอยากแข็งแรง อยากมีชีวิตอยู่กับลูก และ
ปกป้องลูกให้นานทีส่ ดุ จนดิฉนั ได้มารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
แต่เชือ่ ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมสามารถพลิกชีวติ ได้
อาการป่วยของดิฉันดีขึ้นอย่างชัดเจนภายในไม่กี่สัปดาห์ สุขภาพดีขึ้น
เรือ่ ยๆ และในทีส่ ดุ ก็หายป่วยอย่างถาวร ทำ�ให้เกิดเป็นความประทับใจ
จากการใช้สนิ ค้า โดยเฉพาะสารสกัดเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมมะเขือเทศ
สารอาหารจำ�เป็นสำ�หรับสตรีวยั ทอง สมุนไพรจีนเพือ่ การบำ�รุงร่างกาย
จึงเริม่ ต้นแนะนำ� และบอกต่อ จนกลายเป็นธุรกิจทีเ่ ติบโต ขยายวงกว้าง
ออกไปอย่างไม่รู้ตัว ดิฉันหลงรักธุรกิจไทยธรรม ทั้งมั่นใจในผลิตภัณฑ์
และมั่นใจในธุรกิจ และดิฉันเลือกแล้ว ที่จะเป็นนักธุรกิจไทยธรรม
อย่างเต็มตัว จึงตัดสินใจหยุดงานอื่นๆ เริ่มเรียนรู้ผลิตภัณฑ์อย่าง

จริงจัง และถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง ดิฉันทำ�งาน
อย่างมีความสุข มีของขวัญเป็นสุขภาพทีด่ ที ง้ั ของตัวเอง และคนรอบข้าง
และมีเป้าหมายที่จะทำ�ยอดขายให้มากขึ้น และเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป
“อุปสรรคเป็นเรื่องรอง ความสำ�เร็จไม่ ได้อยู่ที่ใครดวงดี  
แต่เกิดจากความตั้งใจ เรียนรู้อย่างสม่ำ�เสมอ และลงมือทำ�  และ
ดิฉันพิสูจน์มาแล้วค่ะ”
ขอขอบคุณความรัก ความศรัทธาที่สมาชิกสายงานมีให้
ขอบคุณผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ที่ให้ความรู้ อบรม แนะนำ� เป็นกำ�ลังใจ
เป็นทีป่ รึกษา และเป็นแรงหนุนตลอดมา ขอบคุณน้องๆ ทีมงานบริษทั ฯ
ทุกฝ่ายที่น่ารัก ที่คอยอำ�นวยความสะดวก และหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ทั้งคอยให้กำ�ลังใจ และเติมเต็มเสมอมา
ขอบคุณมากค่ะ
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ลดน้ำ�หนัก

Liver

ด้วย การล้าง

พิษตับ

ตับเป็นอวัยวะสำ�คัญทีเ่ ปรียบเสมือนโรงงานหลักของ
ร่างกาย เป็นศูนย์กลางของการแปรรูป ทัง้ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
และโปรตีน และยังทำ�หน้าทีก่ �ำ จัดสารพิษออกจากส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ตับทำ�หน้าทีใ่ นการสังเคราะห์ และทำ�ลายไขมัน
สังเคราะห์น้ำ�ตาลขึ้นจากไกลโคเจน โปรตีน และไขมัน ให้
ร่างกายนำ�ไปใช้ยามจำ�เป็น สังเคราะห์กรดอะมิโน สังเคราะห์
โคเลสเตอรอล สร้างน้�ำ ดี เปลีย่ นโกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง
ให้เป็นรูปทีร่ า่ งกายนำ�ไปใช้การได้ และทำ�หน้าทีใ่ นการขับสารพิษ
ต่างๆ ออกจากร่างกาย สารพิษทัง้ หมดในร่างกาย ไม่วา่ จะได้รบั
มาจากที่ไหนก็ตาม จะถูกส่งไปที่ตับก่อนเพื่อกำ�จัดสารพิษ

ตับทำ�หน้าที่ในการกำ�จัดสารพิษด้วย 2 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนแรกเป็นการทำ�ให้สารพิษ มีความเป็นพิษลดลง และ
ขัน้ ตอนที่ 2 เป็นการทำ�ให้สารพิษทีผ่ า่ นจากขัน้ ตอนแรกละลายน้�ำ
ได้ สารพิษทีม่ คี วามเป็นพิษน้อยลงจะถูกขับออกทางไตในรูปของ
ปัสสาวะ หรือถูกน้ำ�ดีกวาดลงไปรวมกับอุจจาระ ขับออกทาง
ลำ�ไส้ใหญ่ หรือขับออกทางเหงือ่ หรือลมหายใจออก
ร่างกายที่เต็มไปด้วยสารพิษสะสมตามเนื้อเยื่อ และ
อวัยวะต่างๆ จะไม่สามารถลดน้�ำ หนักลงได้ หรือเป็นการลดน้�ำ หนัก
ทีเ่ ต็มไปด้วยความลำ�บากยากเย็น และไม่นานก็จะกลับมาอ้วนใหม่
ตับซึง่ เต็มไปด้วยสารพิษ จะไม่สามารถเผาผลาญ และกำ�จัดไขมัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดน้ำ�หนักในแบบที่ถูกสุขภาพ
จึงควรเป็นการลดน้ำ�หนักที่เริ่มต้นด้วยการล้างพิษตับ หรือ
เป็นการลดน้ำ�หนักควบคู่ไปกับการล้างพิษตับ
ข่าวดีเกีย่ วกับตับ คือตับเป็นอวัยวะทีส่ ามารถซ่อมแซม
ตัวเองได้ หากเราตัดตับออกถึง 3 ใน 4 ส่วน ตับก็สามารถจะ
ซ่อมตัวเองจนสร้างเป็นตับใหม่ได้ สารอาหารทีช่ ว่ ยในกระบวนการ
ล้างสารพิษจากตับมีดังนี้
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• กลูตา
้ ไธโอน (Glutathione) สารต้านอนุมลู อิสระ
ประสิทธิภาพสูง ทีม่ คี วามจำ�เป็นต่อการล้างพิษตับทัง้ สองขัน้ ตอน
ร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์กลูตา้ ไธโอนเองได้ แต่ถา้ ร่างกาย
มีปริมาณสารพิษมากเกินไป จะทำ�ให้ระดับกลูต้าไธโอนลดลง
ทำ�ให้เกิดสารพิษคั่งในตับ และทำ�ให้การทำ�งานของตับเสียไป
สารอาหารที่ช่วยเพิ่มระดับกลูต้าไธโอน มีกระเทียม หัวหอม
บร็อคโคลี่ี เคล และกะหล่ำ� กรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้น
ของการสร้างกลูตา้ ไธโอนคือ ซีสเทอีน ไกลซีน และกลูตามีน
การรับประทานวิตามินซีร่วม ทำ�ให้ระดับกลูต้าไธโอนใน
กระแสเลือดเพิ่มขึ้น
•

เอ็น-อะเซทิล ซีสเทอีน (N-Acetyl Cysteine

หรือ NAC) มีที่ใช้ในทางการแพทย์คือ มีฤทธิ์ทำ�ลาย

ยาพาราเซตามอลจากตับ เพื่อลดพิษของพาราเซตามอล
และเพิ่มระดับกลูต้าไธโอนในกระแสเลือด มีงานวิจัยใน
ปี 2006 ลงในวารสารการแพทย์ชื่อ Journal Apoptosis
เป็นการทดลองในหนูทดลอง พบว่า NAC ปกป้องเซลล์ตับ
จากภาวะตับวายได้ งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง ตีพิมพ์ในปี 2008 ใน
วารสารการแพทย์ชอ่ื Journal Liver Transplantation พบว่า
เด็กทีม่ ภี าวะตับวายเฉียบพลัน ทีไ่ ด้รบั ประทาน NAC มีโอกาส
รอดชีวติ มากกว่าเด็กทีไ่ ม่ได้รบั ประทาน และมีการฟืน้ ฟูสขุ ภาพตับ
หลังตับวายได้ดีกว่าด้วย
NAC ยังทำ�หน้าทีใ่ นการกำ�จัดสารพิษทีเ่ ป็นโลหะหนัก
ออกจากร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารปรอท และป้องกันไต
จากการถูกทำ�ลายโดยสารปรอท และโลหะหนักชนิดอื่นๆ
อีกด้วย

้ ชัน (Turmeric) ให้สารเคอร์ควิ มิน (Curcumin)
• ขมิน
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง และเพิ่มระดับ
กลูตา้ ไธโอนในกระแสเลือด และเป็นสารอาหารต้านการอักเสบ
ที่ทรงพลัง และยังกำ�จัดปรอทออกจากร่างกายได้อีกด้วย
และยังช่วยในกระบวนการกำ�จัดสารพิษในขัน้ ตอนที่ 2 อีกด้วย
ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญในการป้องกันการเกิดสารก่อมะเร็ง
• สมอไทย (Turminalia Chebula) สมอไทย
มีคุณสมบัติล้างสารพิษออกจากเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย
ช่วยระบาย ต้านอนุมลู อิสระ ต้านการอักเสบ ปกป้องเซลล์ตบั
จากการถูกทำ�ลายโดยสารพิษ และการบาดเจ็บ ทัง้ เฉียบพลัน
และเรื้อรัง

ิ า่ (Spirulina) สาหร่ายสไปรูลนิ า่
• สาหร่ายสไปรูลน
ช่ ว ยกำ � จั ดโลหะหนั ก ออกจากร่ า งกายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ได้แก่ สารปรอท แคดเมียม อาร์เซนิค และตะกั่ว รวมทั้ง
กำ�จัดกัมมันตรังสีตกค้างในร่างกายด้วย
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ชา

ตำ�รับล้างพิษ ช่วยระบาย

หลักฐานทางการแพทย์ ชาผู่เอ๋อ

จากศาสตร์การแพทย์แผนจีนกล่าวว่า เคล็ดลับ
ความผอมของชาวจีน อยู่ที่ชาจีน ซึ่งมี
คุณสมบัตใิ นการกระตุน้ การเผาผลาญ ปรับ
สมดุลโคเลสเตอรอล สลายไขมัน ควบคุม
ความอยากอาหาร ทำ�ให้ล�ำ ไส้ชมุ่ ชืน้ กระตุน้
การขับถ่าย และล้างพิษ โดยเฉพาะการ
ล้างพิษออกจากตับ และถุงน้ำ�ดี

ในยุคจีนโบราณใช้เป็นเครื่อง
บรรณาการ เทียบเท่าทองคำ� ปรับสมดุล
น้�ำ ตาล ไขมัน และความดันโลหิต ช่วยเคลือบ
และดูแลกระเพาะอาหาร

ชาเจียวกู่หลาน

นอกจากมีคุณสมบัติ
ในการปรับสมดุลน้ำ�ตาล
ไขมันในเลือด
และความดันโลหิตแล้ว ชาเจียวกู่หลานยังมี
คุณสมบัตคิ ลายเครียด ช่วยให้รา่ งกายปรับตัว
กับความเครียดจากปัจจัยภายนอก และภายใน
ร่างกายได้เป็นอย่างดี

เมี่ยงอิงทิ้ง

ล้างสารพิษออกจากร่างกาย
ล้างสารพิษออกจากตับ และถุงน้ำ�ดี ให้ผลดี
ต่อระบบย่อยอาหาร กระตุ้นการสร้างน้ำ�ดี
ช่วยการทำ�งานของตับ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส

อั่งตัมเซียม

กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
ลดภาวะเลือดหนืด ลดอาการบวม และคัง่ น้�ำ
มีฤทธิ์สงบจิตใจ ต้านแบคทีเรีย บำ�รุงตับ

เมล็ดหัวไชเท้า ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้น
ใบแปะก๊วยสกัด กระตุน้ การไหลเวียนโลหิต
ช่วยความจำ� ช่วยอาการปวดศีรษะแบบวิงเวียน

ริ โซมา อลิสเมทิส ลดอาการบวมน้ำ�

กระตุน้ การขับถ่าย และรักษาสมดุลน้�ำ ในร่างกาย
ทำ�ให้อจุ จาระนิม่ โดยเพิม่ ความชุม่ ชืน้ ในลำ�ไส้
ช่วยการทำ�งานของม้าม

แคชเชีย โทรา
ของตับ

ช่วยระบาย ช่วยการทำ�งาน

กำ�เช่า

เพิ่มพลังชีวิต ล้างพิษ ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ ช่วยเรื่องแผลในกระเพาะอาหาร
และการอักเสบ

References :
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ถังเช่า

งานวิCordyceps
จัย Sinensis

“ถังเช่า” หรือที่รู้จักกันว่า “ไวอากร้า
แห่งเทือกเขาหิมาลัย” หรือตังถั่งเช่า หรือ
ตังถัง่ แห่เช่า แปลเป็นไทยว่า “ฤดูหนาวเป็นหนอน
ฤดูรอ้ นเป็นหญ้า” หรือทีเ่ รียกกันว่า “หญ้าหนอน”
ทั้งนี้เพราะว่า ยาสมุนไพรชนิดนี้ประกอบด้วย
2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวหนอน คือตัวหนอนของ
ผีเสื้อ และบนตัวหนอนมีเห็ดชนิดหนึ่ง มีชื่อ
วิทยาศาสตร์วา่ Cordyceps Sinensis “ถังเช่า”
ที่ใช้ทำ�เป็นยาก็คือ ตัวหนอน และเห็ดที่แห้งแล้ว
นั่นเอง
ถั ง เช่ า เป็ น สมุ นไพรที่ มี ป ระโยชน์ ท าง
เภสัชวิทยามากมาย และได้ถูกนำ�มาวิจัยทั้งใน
หลอดทดลอง ในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์
งานวิจัยถังเช่ามีดังนี้
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มะเร็งเต้านม มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง มะเร็งตับ มะเร็งกล่องเสียง
มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบ มะเร็งผิวหนัง และยังลด
ผลข้างเคียงของการได้รับเคมีบำ�บัด

4. ถังเช่ากับโรคเอดส์

ถังเช่ากระตุน้ ภูมติ า้ นทาน โดยการกระตุน้ การทำ�งาน
และเพิ่มจำ�นวนของเม็ดเลือดขาวชนิด CD4
Helper T Cells ซึง่ เป็นภูมติ า้ นทานที่ถูกไวรัส HIV
ทำ�ลาย Helper T-Cells ทำ�หน้าที่ส่งสัญญาณให้
เม็ดเลือดขาวอื่นๆ มาทำ�ลายเชื้อโรค หรือสิ่ง
แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย

5. ถังเช่ากับโรคภูมิแพ้ตัวเอง

ถังเช่าช่วยลดภูมติ า้ นทานทีส่ ร้างขึน้ มาทำ�ลายเซลล์
ตัวเอง มีงานวิจยั ในหนูทดลอง พบว่าทำ�ให้หนูทดลอง
ทีเ่ ป็น SLE มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

1. ถังเช่ากับโรคเบาหวาน

ถังเช่ามีฤทธิป์ รับสมดุลน้�ำ ตาลในเลือด นอกจากนีย้ งั พบว่า การรับประทาน
ถังเช่า ทำ�ให้ระดับอินซูลินในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้น
เป็นไปได้วา่ ถังเช่าอาจมีฤทธิไ์ ปกระตุน้ การฟืน้ ตัวของตับอ่อน ให้ผลิต
อินซูลินมากขึ้น ทำ�ให้น้ำ�ตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานลดลง
งานวิจัยถังเช่าในการลดน้ำ�ตาลในเลือดเห็นผลทั้งในผู้ป่วยเบาหวาน
ประเภทที่ 1 และในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ขนาดรับประทาน
ในงานวิจัยอยู่ที่ประมาณ 3–3.6 กรัม/วัน

2. ถังเช่ากระตุ้นภูมิตา้ นทาน

ถังเช่ากระตุ้นการทำ�งานของระบบภูมิต้านทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อ NK Cell (Natural Killer Cell) ซึ่งทำ�หน้าที่
ต้านเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอม และทำ�ลายเซลล์มะเร็ง หรือเนื้องอกที่
แบ่งตัวออกมาได้

3. ถังเช่ากับโรคมะเร็ง

ถังเช่ามีงานวิจยั ในการยับยัง้ การเจริญเติบโต และการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งมากมาย โดยเฉพาะงานวิจยั ในมะเร็งปอด ซึง่ ถังเช่าให้ผล
ดีมาก มะเร็งชนิดอืน่ ๆ ได้แก่ มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งต่อมลูกหมาก
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ตัวเองทีไ่ ด้รบั ถังเช่าร่วมมีอาการอ่อนล้าลดลง
และมีพลังงานเพิ่มขึ้น

6. ถังเช่ากับโรคไต

มีความเครียดลดลง

ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ถังเช่าทำ�ให้เลือด
ไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น กระตุ้นการฟื้นฟู และซ่อมแซมตัวเองของ
เนื้อเยื่อหน่วยไต ทำ�ให้ไตซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้น ป้องกันแคลเซียม
เกินในไตส่วนนอก และทำ�ให้เซลล์ไตผลิตพลังงานได้มากขึน้ โดยกระตุน้
การทำ�งานของไมโตคอนเดียร อวัยวะเล็กๆ ที่ทำ�หน้าที่ผลิตพลังงาน
ในเซลล์ไต ในผูป้ ว่ ยโรคไตทีไ่ ด้รบั ไตบริจาค ถังเช่าลดผลข้างเคียงต่อไต
ของยากดภูมิต้านทาน ที่ผู้ป่วยต้องรับประทานเพื่อป้องกันการต้าน
ไตบริจาค

7. ถังเช่ากับโรคตับ

ถังเช่าปกป้องเซลล์ตบั จากการถูกทำ�ลายโดยสารเคมี ทำ�ให้เอนไซม์
ในตับทำ�งานเป็นปกติ ป้องกันเนื้อเยื่อตับถูกทำ�ลายในโรคตับแข็ง
ป้องกันการเกิดพังผืด และแผลเป็นในตับ เพิม่ การผลิตพลังงานของ
เซลล์ตับ กระตุ้นการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ตับ ลดความดันใน
หลอดเลือดดำ�ใหญ่ที่นำ�เลือดออกจากตับ ลดการถูกทำ�ลายของ
เนือ้ เยือ่ ตับจากเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ ลดอาการอ่อนล้าอันเนือ่ งมาจาก
การทำ�งานของตับผิดปกติ

8. ถังเช่ากับโรคปอด

ถังเช่าช่วยปรับสมดุลระบบภูมิต้านทาน ลดการอักเสบ ทำ�ให้
การถ่ายเทอากาศในถุงลมปอดดีขน้ึ ตำ�รับแพทย์แผนจีนช่วยบรรเทา
อาการไอ ขับเสมหะ และทำ�ให้ปอดแข็งแรง ช่วยอาการถุงลมโป่งพอง
ช่วยขยายหลอดลม ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการดีขึ้น โดยลด
การอักเสบในทางเดินหายใจ

9. ถังเช่ากับโรคหัวใจ และหลอดเลือด

ถังเช่าช่วยอาการหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ และ
ปอดเรื้อรัง ทำ�ให้ผู้ป่วยหายใจดีขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจวาย
เรือ้ รังมีอาการดีขน้ึ ทำ�ให้หายใจได้ลกึ และยาวขึน้ ลดอาการอ่อนล้า
และอาการวิตกจริต ทำ�ให้มพี ลังงาน และความอึดมากขึน้ ช่วยขยาย
หลอดเลือดหัวใจ ทำ�ให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้น
หัวใจสูบฉีดโลหิตได้มากขึ้น ช่วยเรื่องผนังหลอดเลือดหัวใจแข็ง
ลดอักเสบ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล

10. ถังเช่ากับอาการอ่อนล้า

ช่วยให้ผทู้ ม่ี อี าการอ่อนล้าเรือ้ รังมีอาการดีขน้ึ ทำ�ให้เซลล์มพี ลังงาน
มากขึน้ โดยกระตุน้ การทำ�งานของไมโตคอนเดียร อวัยวะทีท่ �ำ หน้าที่
ผลิตพลังงานในเซลล์

11. ถังเช่าบำ�รุงสมรรถภาพทางเพศ

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนใช้ถังเช่าบำ�รุงสมรรถภาพทางเพศมากว่า
2,000 ปี และมีงานวิจัยในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และ
เพิ่มความต้องการทางเพศทั้งชาย และหญิง ถังเช่าทำ�ให้สเปิร์ม
แข็งแรงขึน้ เพิม่ จำ�นวนสเปิรม์ ในน้�ำ อสุจิ ทำ�ให้มโี อกาสมีบตุ รมากขึน้
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ปัญหาสุขภาพเริ่มหมดไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า
เส้นใยอัจฉริยะไวทอป เรียกได้ว่าอัจฉริยะสมชื่อจริงๆค่ะ  
ดิฉนั มักมีอาการแสบตา เจ็บตา จะอยูใ่ นทีท่ ม่ี แี สงสว่างมากๆ
ไม่ค่อยได้ ตาจะแดงมากช่วงบ่ายของวัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะดิฉัน
ทำ�งานหน้าคอมพิวเตอร์มาหลายปี แต่เพิง่ จะมีอาการเมือ่ กลางปี 2015
นี้เอง ซึ่งดิฉันรับประทานมังสวิรัติ ทำ�ให้รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารไม่ได้ ดิฉันเลยลองปรึกษากับพี่ตู่ มณฑา รัตนพันธ์
พีต่ แู่ นะนำ�ให้ลองใช้ผา้ ปิดตาไวทอป ทีผ่ ลิตจากเส้นใยอัจฉริยะ MBF
พอใช้ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ อาการดังกล่าวก็เริ่มดีขึ้น ดิฉันดีใจ
มากๆ เลยค่ะ และยังได้ลองสั่งกางเกงในไวทอปมาใช้ด้วย ทำ�ให้
สามารถนั่งทำ�งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ได้โดยไม่รู้สึกเมื่อยก้นเลย
และอาการหน่วงๆ ก่อนมีรอบเดือนก็หายไปด้วยค่ะ ดีใจมากๆ ที่ปัญหา
สุขภาพเริม่ หมดไป ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเส้นใยอัจฉริยะไวทอป

เรียกได้วา่ อัจฉริยะสมชือ่ จริงๆ ค่ะ ดิฉนั ต้องขอขอบคุณพีต่ ู่
ที่แนะนำ�สิ่งดีๆ ให้กับชีวิตดิฉัน และขอขอบคุณบริษัท
ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ ไว้ใช้รักษาสุขภาพค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณจันทิมา  รักบำ�รุง  

อายุ 36 ปี อาชีพ รับราชการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

หลังจากทำ�ตามสูตรได้ 15 วัน น้ำ�หนักดิฉันลดลงไป 3 กิโลกรัม
อาการปวดเข่า ปวดขาก็ดีขึ้นด้วยค่ะ ทั้งโคเลสเตอรอล
และน้ำ�ตาลก็ลดลงตามลำ�ดับค่ะ

Before
มิ.ย. 58 63 Kg.

After
ก.ย. 58 49 Kg.

คุณรุ่งทิวา ตาใจ  

อายุ 29 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ดิฉันมีปัญหาอ้วนหลังคลอดบุตรค่ะ ช่วงที่ตั้งครรภ์น�้ำ หนัก
สูงสุดอยู่ที่ 72 กิโลกรัม หลังจากคลอดบุตรแล้วน้ำ�หนักก็ลดลงเหลือ
55 กิโลกรัม แต่ไม่นานน้ำ�หนักก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นเพราะพฤติกรรม
การรับประทานของตัวดิฉันเองค่ะ น้�ำ หนักก็ขึ้นมาเป็น 63 กิโลกรัม
โคเลสเตอรอลสูง น้ำ�ตาลในเลือดมากกว่าปกติ ดิฉันพยายามสรรหา
วิธีลดน้�ำ หนัก ลองมาแล้วทุกวิธี แต่ก็ยังไม่ได้ผล จนวันหนึ่งได้พบกับ
พี่กุ้ง สุปราณี เห็นว่าพี่เขาผอมลง ก็เลยสอบถามวิธีการ พี่กุ้งบอกว่า
ตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมอยู่ ก็รู้สึกสนใจ ได้มีโอกาสเจอกับ
โค้ชนิก และโค้ชโต้งที่บ้านพี่กุ้งด้วย โค้ชนิกแนะนำ�ให้รับประทาน
สารสกัดจากพรีไบโอติก และโปรไบโอติก สมุนไพรจีนชาชง รวมทัง้
น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้ำ�มันปลาสกัดชนิดกรด
ไขมัน EPA เข้มข้น พร้อมใช้สตู รลดน้�ำ หนักคีโตเจนิก ไดเอท ควบคูไ่ ปด้วย
ยิง่ ได้รจู้ กั สูตรนี้ ก็ยง่ิ ประหลาดใจ ว่าเพียงแค่งดแป้ง น้�ำ ตาล และผลไม้
ทุกชนิด แต่สามารถรับประทานอาหารประเภทไขมันได้ไม่จ�ำ กัด จะ
ลดน้�ำ หนักได้อย่างไร แต่กต็ ดั สินใจลองทำ�ดู 7-10 วันแรก ทรมานมาก

ทั้งเวียนหัว ทั้งหงุดหงิด ในใจคิดว่าร่างกายคงต้องการ
น้ำ�ตาล แต่โค้ชนิกบอกว่าร่างกายกำ�ลังขาดน้ำ� ให้ดื่มน้ำ�
เยอะๆ 3-4 ลิตรต่อวัน อาการก็ดีขึ้น หลังจากทำ�ตาม
สูตรได้ 15 วัน น้�ำ หนักดิฉันลดลงไป 3 กิโลกรัม อาการ
ปวดเข่า ปวดขาก็ดีขึ้นด้วยค่ะ ทั้งโคเลสเตอรอล และ
น้ำ�ตาลก็ลดลงตามลำ�ดับค่ะ รับประทานต่อเนื่องตลอด
4 เดื อ น น้ ำ� หนั ก ลดลงถึ ง 14 กิโลกรัม เหลือ 48.7
กิโลกรัม ผอมแล้วแถมยังสุขภาพดีด้วยนะคะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

รับประทานต่อเนื่องตลอด 3 เดือน ผลปรากฏว่า
ฝ้าจางลงอย่างเห็นได้ชัด
ดิฉันมีปัญหาเรื่องฝ้าค่ะ เป็นมานานกว่า 5 ปีแล้วค่ะ ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมากๆ ค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดๆี
พยายามรักษามาหลายวิธีแล้ว ทั้งไปรักษาที่คลินิก ทั้งทาครีม จากไทยธรรมค่ะ
ทายา ใครแนะนำ�ตัวไหนว่าดี ก็ทดลองใช้ แต่กไ็ ม่ดขี น้ึ เพือ่ นก็ทกั ว่า
เป็นฝ้า หน้าไม่สวย รู้สึกอายมาก ขาดความมั่นใจไปเลย พยายาม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
แก้ปัญหาเรื่องฝ้ามาตลอด 5 ปี จนกระทั่งได้มารู้จักกับบริษัท
ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของคุณเอีย้ ง สุมลรัตน์ บุญรืน่ ศูนย์ยอ่ ย
ไทยธรรม อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งเป็นเพือ่ นกันมาตอนสมัยเรียน
คุณเอีย้ งเห็นว่าใบหน้าของดิฉนั เป็นฝ้า และรูส้ กึ ว่าใบหน้าหมองคล้�ำ
จึงได้แนะนำ�ให้ดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัด
เมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเล
น้ำ�ลึก รับประทานต่อเนือ่ งตลอด 3 เดือน ผลปรากฏว่าฝ้าจางลง
อย่างเห็นได้ชัด ผิวพรรณก็นิ่มขึ้นด้วย ไม่ค่อยหยาบกร้านเหมือน
เมือ่ ก่อน และยังรูส้ กึ ว่าร่างกายสดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่ามากขึน้ ด้วย
จนมีคนทักว่าไปทำ�อะไรมาทำ�ไมหน้าดีขึ้น ทำ�ให้ดิฉันยิ่งมั่นใจใน
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Before

After

คุณเยาวเรษฐ์  จาตุกรณี       
อายุ 41 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด ชุมพร

ลดไปถึง 14  กิโลกรัม ในระยะเวลาเพียงแค่
3 เดือนกว่าๆเท่านั้น แถมสุขภาพดีขึ้นมาก

Before
มิ.ย. 58 72 Kg.

After
ต.ค. 58 57.5 Kg.

คุณณัชชา  พรมบุตร

อายุ 43 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด ปราจีนบุรี

		
ดิฉันเป็นคนที่อ้วนง่ายมากค่ะ น้ำ�หนักสูงสุด
คือ 72 กิโลกรัม พยายามลองลดน้ำ�หนักอยู่หลายวิธี ก็
ยังไม่ผอม จนเริม่ มีปญ
ั หาสุขภาพตามมา รูส้ กึ ปวดแขนมาก
และเริ่มมีอาการเมื่อยที่ใบหน้า เหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ซึง่ ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่าปากเริม่ เบีย้ ว บางครัง้ ก็จะมีอาการ
มึนหัวมาก เมือ่ เพือ่ นแนะนำ�ให้รจู้ กั กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม ดิฉันก็สนใจเพราะอยากลดน้�ำ หนักอยู่แล้ว
จึงลองรับประทานสารสกัดจากโปรไบโอติก และพรีไบโอติก
สารอาหารสูตรกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายจาก
ซีแอลเอ น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และ
น้�ำ มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัด
เมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมมะเขือเทศ ในตอนแรกน้ำ�หนัก
ยังไม่ลด แต่สดั ส่วนเริม่ ลดลง ก็รบั ประทานต่อเนือ่ งมาตลอด
และเพิ่มสมุนไพรจีนชาชง สารอาหารเพือ่ การล้างพิษตับ
และดืม่ น้�ำ ด่างจากเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป น้�ำ หนัก
ก็เริม่ ลดลง จึงเพิม่ เครือ่ งดืม่ ชาเขียวมัทฉะเพือ่ การลดน้�ำ หนัก
และสารอาหารกระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัยด้วย

ปัจจุบันน้ำ�หนักลดเหลือ 57.5 กิโลกรัมแล้วค่ะ ลดไปถึง
14 กิโลกรัม ในระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือนกว่าๆ เท่านั้น
แถมสุขภาพดีขึ้นมาก จากคนที่ขี้เกียจออกกำ�ลังกาย ก็
กลายเป็นชอบออกกำ�ลังกายไปเลยค่ะ อาการปวดแขน และ
ที่เคยรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ดีขึ้น อาการมึนหัว
ก็หายไปเลย ทั้งสวยขึ้น สุขภาพก็ดีขึ้น โดยที่ไม่ต้อง
อดอาหาร ไม่ต้องทนหิว ขอแค่มีวินัยการกินเท่านั้น
เป็นสูตรลดน้�ำ หนักที่มีความสุขมากค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ดิฉันจึงใช้สูตรนี้ต่อเนื่องตลอด 3 เดือน สามารถ
ลดน้ำ�หนักได้ถึง 10 กิโลกรัม
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายน 2015 ดิฉันมี
น้ำ�หนักตัว 85 กิโลกรัม จนกระทั่งเพื่อนของดิฉัน คุณปุ๊ก
มินทร์ลดา ฮกชุน ได้แนะนำ�ให้ทดลองใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท
ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำ�มันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้ำ�มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน
EPA เข้มข้น ดิฉันตัดสินใจลองใช้สูตรนี้ดู เพราะชอบที่ไม่ใช่
ยาลดความอ้วน หลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน ผลปรากฏว่า
น้ำ�หนักลดลงไปถึง 4 กิโลกรัม ทั้งดีใจ และประหลาดใจมาก
ไม่คดิ ว่าการรับประทานอาหารประเภทไขมัน ทัง้ หมูทอด ไก่ยา่ ง
อาหารทีด่ เู หมือนจะยิง่ เพิม่ น้�ำ หนัก จะกลับทำ�ให้น�ำ้ หนักลดลงได้
ดิฉันจึงใช้สูตรนี้ต่อเนื่องตลอด 3 เดือน สามารถลดน้�ำ หนักได้
ถึง 10 กิโลกรัม และเดือนต่อมาทั้งเดือน ดิฉันต้องหยุดใช้สูตร
คีโตเจนิค ไดเอทเลย เนื่องจากป่วย กลับมารับประทานข้าว

และขนมเหมือนปกติ แต่น�้ำ หนักไม่ขึ้นเลย คงที่ 75 กิโลกรัม
เหมือนเดิม หลงรักชุดคู่จิ้นจากไทยธรรมมากเลยค่ะ แนะนำ�
ให้น้องๆ ที่ทำ�งานลองใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมด้วย ทุกคน
ก็ติดใจเหมือนกับดิฉันเลยค่ะ ดีใจที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆ และยัง
ได้บอกต่อให้คนที่เรารักได้ลองใช้ ถึงจะรู้ว่าความสวย ผอม
นั้นไม่ยากอย่างที่คิด ขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ มากๆ ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before
เม.ย 58 85 kg.

After
ก.ค. 58 75 kg.

คุณตวงพร ปัญญามัง

อายุ 38 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพฯ

หลังจากลองใช้ผลิตภัณฑ์ ไป 1 เดือน ผลปรากฏว่า
น้ำ�หนักลดลงไป 2.5 กิโลกรัม  อาการปวดหน่วงๆ ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ  

Before
ก.ค. 58 58 Kg.

After
พ.ย. 58 48.5 Kg.

คุณเอมสิน   ี วันใจ

อายุ 33 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ดิฉนั รูส้ กึ ว่าตัวเองน้�ำ หนักเกินมาตรฐาน ตอนนัน้
หนัก 57 กิโลกรัม แต่สูงเพียง 152 เซนติเมตร พยายามลด
น้�ำ หนักอยู่หลายวิธี แต่น้ำ�หนักก็ไม่ลดเลย รู้สึกอึดอัดตัวเอง
มาก ใส่เสื้อผ้าตัวเดิมไม่ได้แล้ว จากไซส์ M ต้องมาใส่ไซส์ L
จนไปเห็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมโพสต์เฟสบุ๊ค เห็นเขาสวยขึน้
ผอมลง ก็เลยลองทักเข้าไปสอบถามดู เพือ่ นแนะนำ�ให้ลอง
รับประทานผลิตภัณฑ์กลุ่มลดน้ำ�หนักของบริษัท ไทยธรรมฯ
เลยตัดสินใจลองใช้สารอาหารสูตรกระตุ้นการเผาผลาญ
ของร่างกายจากซีแอลเอ สมุนไพรจีนชาชง สารสกัดจาก
เมล็ดกาแฟเขียว และดิฉันยังมีอาการปวดเอว ปวดหน่วงๆ
บริเวณมดลูก และมีตกขาวบ้างบางครัง้ ค่ะ เคยซือ้ ว่านชักมดลูก
มารับประทาน แต่อาการก็ไม่ดขี น้ึ เพือ่ นแนะนำ�ให้เพิม่ สารสกัด
แอลคานิทนี เพือ่ กระชับสัดส่วน ทีน่ อกจากจะช่วยกระชับรูปร่าง
แล้ว ยังช่วยกระชับมดลูกอีกด้วย หลังจากลองใช้ผลิตภัณฑ์
ไปได้เพียง 1 เดือน ผลปรากฏว่า น้�ำ หนักลดลงไป 2.5 กิโลกรัม

อาการปวดหน่วงๆ ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ จึงใช้อย่างต่อเนื่อง อาการ
ปวดหน่วงก็ค่อยๆ หายไป ตกขาวก็หายไปด้วย ซึ่งในตอนนั้นดิฉัน
เน้นการลดน้�ำ หนักเป็นหลัก แต่ได้ผลพลอยได้เรือ่ งสุขภาพไปด้วย ดิฉนั
ใช้ผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งมา 5 เดือนแล้ว น้�ำ หนักลดลงไปถึง 8.5 กิโลกรัม
ปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ก็หายไปด้วย มีความสุขมากเลยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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กันยายน 2015

กันยายน 2015

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2015

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,384,616 บาท

ตุลาคม 2015

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2015

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,306,695 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 487,950 บาท

ตุลาคม 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2015

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 400,245 บาท

New Active
Recruit

2015

กันยายน 2015
ธนัทพร   แสงอรุณรัตน์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กันยายน 2015
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 24 ท่าน

ตุลาคม 2015

ธนัทพร   แสงอรุณรัตน์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ตุลาคม 2015
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 24 ท่าน
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Hi-Light

China

ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารไวทอป ประเทศจีน

ครั้งที่ 5

ประมวลภาพทริปท่องเทีย่ วฮ่องกงจูไห่-เซินเจิน้ -มาเก๊า เมือ่ วันที่ 21-24
ต.ค. 2015 โดยบริษัท ไทยธรรมฯ
นำ�ทีมโดย พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช
และพีย่ ยุ้ ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร ได้พาเหล่าผู้นำ�
บิ น ลั ด ฟ้ า สานสั ม พั น ธ์ ไ ทย-จี น
สายสัมพันธ์ ไทยธรรม-ไวทอป
ที่พิเศษยิ่งกว่าครั้งไหนๆ กับการ
เข้าเยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ไวทอป
ไบโอเอนเนอร์จี บริษทั ผูผ้ ลิตเส้นใย
อัจฉริยะ และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์
ไวทอป พร้อมขนทัง้ ความสนุกสนาน
ภาพประทับใจ มิตรภาพดีๆ และ
ของฝากจากไวทอปกลับบ้านมาแบบ
เต็มกระเป๋าอีกด้วย แล้วพบกันใหม่
ในทริปท่องเทีย่ ว We Love Vitop
2016 ที่เกาหลีนะคะ

ทีมไทยธรรมเยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ไวทอป ตุลาคม 2015

เยี่ยมชมสำ�นักงานผู้ผลิต

ณ สวนหยวนหมิงหยวน ประเทศจีน

ช้อป กิน เที่ยว ไปกับไทยธรรม

แล้วพบกันใหม่นะคะ

ผ้าห่มไวทอป เส้นใยอัจฉริยะ

เสื้อชั้นในไวทอป ป้องกันมะเร็งเต้านม

สดใสรับเช้าวันใหม่

เก็บภาพประทับใจร่วมกัน
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Booming
ThaiDham
ครั้งที่

รุ่น “ซึ่งกันและกัน”
   12-14 กุมภาพันธ์ 2016

20

ขอเรียนเชิญพี่น้องครอบครัวไทยธรรม เข้าร่วมงาน Booming
Thaidham ครัง้ ที่ 20 ซึง่ เป็นเดือนเกิดย่างเข้าปีท่ี 12 ของครอบครัวไทยธรรม
ใน Theme งาน “Together ซึง่ กันและกัน” พบกับเพือ่ นใหม่ รืน่ รมย์กบั
มิตรภาพเก่าแก่ รับฟังความรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบพลังคลื่นบวก การสร้าง
ความสำ�เร็จด้วยพลังจิต การสร้าง และการบริหารทีมขาย ด้วยความรัก
ความจริงใจ และมิตรภาพ จากวิทยากรมืออาชีพ พบกับกลยุทธ์ไทยธรรมปี
2016 ผลิตภัณฑ์ใหม่ไทยธรรม และการเปิดตัว Defini House แฟรนไชส์
เครือ่ งดืม่ อัจฉริยะเพือ่ การควบคุมน้�ำ หนัก และการย้อนวัย พร้อมสิทธิพเิ ศษ
สำ�หรับสมาชิกไทยธรรมเท่านัน้ พบกับ Buddy คนใหม่ เพียงเพื่อให้แน่ใจ
ว่าพรหมลิขิตมีจริง
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ร่วมกับครอบครัวไทยธรรม ร่วมเป็นคนพิเศษ
ในงานสัมมนาที่แสนอบอุ่น ไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ และความรัก ด้วย
2 เงื่อนไขที่ท่านทำ�ได้แน่นอน

1. เป็นผู้นำ�ระดับโกเมนขึ้นไป
2. มียอดกลุม่ ส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บาท สะสมในระยะเวลา 2 เดือน
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2015
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์สู่ความสำ�เร็จกับพี่ๆ น้องๆ
ไทยธรรม สร้างสรรค์สงั คมแห่งความดีงาม มาร่วมเป็นครอบครัวที่ 2 กับเรา
เปิดโอกาสดีๆ ให้กับชีวิต เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัสความรัก และพลังแห่งรัก
จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์

สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำ�นงเข้าร่วมงานได้ที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-363-7699
Thaidha

m go to

Hi-light
Korea

ไปเกาหลีกับ Vitop Trip 2016
We love VITOP 2016
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำ� ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภาพไวทอป

ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนตุลาคม 2016 ด้วยทริปท่องเทีย่ วสุดประทับใจ เยือนประเทศเกาหลี 4 วัน 3 คืน ท่องเทีย่ วไปทีเ่ กาะนามิ
เกาะสำ�หรับคูร่ กั สถานทีถ่ า่ ยทำ�ละครดัง “เพลงรักในสายลมหนาว” เยีย่ มชมหมูบ่ า้ นฝรัง่ เศส ชมเทศกาลดอกไม้นบั ล้านต้นที่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิง้ สุดประทับใจทีต่ ลาดทงแดมูน และตลาดเมียนดง เยีย่ มชมหอคอยแห่งกรุงโซล ชมความสวยงาม
ของคลองชองเกชอน อายุ 600 ปี ทีล่ อื ชือ่ ของเกาหลี ด้วยเงือ่ นไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ยเท่านัน้
กติกาการท่องเที่ยวกับ Vitop Trip 2016

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
อัจฉริยะ MBF และเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2015 ถึง 5 กันยายน
2016 (12 เดือน) 1,000,000 คะแนน (เฉลี่ย
เดือนละ 83,333 คะแนน)
3. ผู้ยื่นความจำ�นงเข้าร่วม Vitop Trip 2016
ไม่สามารถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
R
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Korea

สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ
และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตัว๋ ฟรี
หรือส่วนหนึง่ ของตัว๋ Vitop Trip 2016 ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน
สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชั่นยอดศูนย์ได้ ของรางวัล
ทีจ่ ะคืนกลับจะเป็นของรางวัลของโปรโมชั่นยอดศูนย์
ประจำ�เดือนตุลาคม 2016

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
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การชำ�ระค่าสมัคร
ชำ�ระเป็นเงินสด
ชำ�ระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขาอินทรารักษ์
เลขที่ 212-0-81073-0
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 50 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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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. (081) 924-2551

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
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.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102

ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468 ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178 ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (084) 057-3922
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322

ประกาศ

ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำ�กว่าราคาสมาชิก
การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ำ�กว่า
ราคาสมาชิก ถือเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำ�ธุรกิจ
กับบริษัทฯ เนื่องจากขัดกับหลักจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยการดำ�เนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม และ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
หากพี่น้องไทยธรรมท่านใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว
ขอให้ท่านกรุณาส่งข้อมูลมาที่ thaidhamallianze@hotmail.com
หรือ unique21th@hotmail.com หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวมา
ทีพ่ นักงานฝ่ายขายของบริษทั ฯ ได้ทกุ คน บริษทั ฯ จะทำ�การตรวจสอบ
สืบค้น โดยบริษัทฯ จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้ และหาก
บริษทั ฯ พบว่า พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็นเช่นนัน้ จริง
บริษัทฯ จะกระทำ�การ 3 ขั้นตอนคือ
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1. การตักเตือนด้วยวาจา
2. การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากการตักเตือนด้วยวาจา
ไม่เป็นผล
3. การตัดรหัสสมาชิก หากบริษทั ฯ ทำ�การตักเตือนด้วยวาจา และ
ลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล
บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณในความอุปการคุณที่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอมา และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม
และจริยธรรมร่วมกัน
ขอแสดงความนับถือ
ปนัดดา วิถีพัฒน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ก้าวสู่ปีที่ 12
กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์
กับทีมผู้บริหารงานขายที่เราภาคภูมิใจ
ก้าวไกลแค่ไหน ก้าวไปด้วยกัน

Together we can
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม
กับเราสิคะ”
คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804
ID Line : modtanoy18

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659
ID Line : jutatip_ao
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ
(เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• ราชบุรี

ภาคเหนือ
• ลพบุรี
• สมุทรปราการ
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร
• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง
• นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร

• ร้อยเอ็ด
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวลำ�ภู
• อำ�นาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก (อ.เมือง)
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ลำ�ปาง
• ลำ�พูน
• สุโขทัย

ภาคตะวันออก
• อุตรดิตถ์
• กำ�แพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี
• พิษณุโลก

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

ภาคใต้

• กระบี่
• สุราษฎร์ธานี
• นราธิวาส
(อ.เกาะสมุย)
• ปัตตานี
• สุราษฎร์ธานี
• ตรัง
(อ.เมือง)
• พังงา
• ยะลา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะพะงัน)

แจ้งความจ�ำนงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฎิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659

ID Line : modtanoy18
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jutatip_ao

