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กุลโชค ทองดอนใหม่
ศศินันท์ เชิดชู

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 95.75 MHz. อสมท. จ.พัทลุง ทุกวันเสาร์ เวลา 14.10-15.30 น.
คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่ : 12 อำ�เภอของจังหวัดพัทลุง, บางส่วน
ของพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช, บางส่วนของพื้นที่ จ.ตรัง, บางส่วน
ของพื้นที่ จ.สงขลา
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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

12
ปี
ไทยธรรม

ย่างก้าวสูป่ ที ่ี 12 ของไทยธรรม จึงเต็มไปด้วยประสบการณ์
หลากหลาย และความทรงจำ�ที่ดี การผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง 11
ฤดูกาล กัลยาณมิตรทั้งเก่า และใหม่มากมาย ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
และพร้อมย่างก้าวสู่ปีที่ 12 ในรอบใหม่ พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ของไทยธรรมไปพร้อมกัน

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ตั้งขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2548 ที่ซอยนวลจันทร์ 12 จนมาถึงก้าวย่างสู่ปีที่ 12 ในวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2559 พี่เปิ้ล จารุณีเคยบอกดิฉันว่า เลข 12 เป็นเลขที่มี
ความสำ�คัญ และพัวพันกับชีวิตของเธออย่างมาก ตั้งแต่เลขที่วันเกิด
การเริม่ ต้นธุรกิจทีต่ ง้ั ใจ เรือ่ งราวหลากหลายเรือ่ งในชีวติ ทีม่ หี มายเลข
12 เข้ามาเกี่ยวข้อง

ขอให้ยา่ งก้าวสูป่ ที ่ี 12 ของพวกเราไทยธรรม ประวัตศิ าสตร์
หน้าใหม่อีกหนึ่งรอบที่เราจะร่วมเขียนไปด้วยกัน เป็นประวัติศาสตร์
ของคุณงามความดี ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ และคุณธรรม เป็น
ประวัติศาสตร์แห่งการก้าวย่างสู่ความสำ�เร็จในชีวิตของพวกเรา
ไทยธรรม ทั้งทางโลก และทางธรรมไปพร้อมกัน

สำ�หรับโหราศาสตร์ ในรอบ 12 ปี หรือครบหนึง่ รอบ หรือก่อน
ปีที่ 12 ก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงในการก้าวย่างสู่รอบใหม่ ไทยธรรม
ในวันนี้ ต่างจากไทยธรรมเมื่อ 11 ปีที่แล้ว เพียงในแง่ของผลิตภัณฑ์
การพัฒนาบริษัทฯ ไปในทุกด้าน งานวิจัยที่ต่อเนื่องยาวนาน แต่สิ่งที่
คงเดิม ไม่มีผิดเพี้ยนไปจากอุดมการณ์ตั้งต้นเมื่อ 11 ปีที่แล้ว คือ
ความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการดำ�เนินธุรกิจ และการพัฒนาบริษัทฯ อย่าง
ไม่หยุดยั้ง เพื่อสมาชิก เพื่อคนไทย เพื่อตอบแทนสังคมไทย และเพื่อ
ประเทศไทย ในนามของมูลนิธิ “ไทยคุณธรรม”

ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
ID Line : ariyathaidham
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“มีความสุขทุกย่างก้าว
ที่เดินร่วมชีวิตไปกับ
ไทยธรรม”

“การทำ�ธุรกิจที่ถูกต้อง
ทำ�ให้พวกเราที่มีความฝัน
ประสบความสำ�เร็จที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง”

มีความสุขทุกย่างก้าว ที่เดินร่วมชีวิตไปกับไทยธรรม
อย่างสง่างาม ดิฉนั นางวัลทณีย์ ห้องสีปาน จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำ�แหน่งเพชรบริหาร เป็นตำ�แหน่งทีม่ เี กียรติยศ และศักดิศ์ รี สง่างาม
ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต เป็นตำ�แหน่งแห่งความสุข ความสมบูรณ์
ความร่�ำ รวย ความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางจิตใจ สุขจากทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือ
คนอื่น และคนที่เรารักให้สำ�เร็จ สุขจากที่ได้สร้างฐานะ หลักทรัพย์
ให้กับตนเอง และผูอ้ น่ื สุขจากทีล่ กู ทีม คนทีเ่ รารักมีรายได้เพิม่ ขึน้
ร่�ำ รวยขึน้ สุขจากทีค่ นทีเ่ รารัก เพือ่ นทีร่ กั ญาติทร่ี กั มีแต่ความสุข
พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพดี สวย รวย สุขจากที่ได้มอบโอกาส
และของขวัญล้�ำ ค่าให้แก่ญาติ พีน่ อ้ ง เพือ่ น และคนทีเ่ รารัก สุขจากที่
ได้สร้างมรดกบุญ มรดกทรัพย์ให้กับลูกหลาน มีความสุขทุกวินาที
ไปกับ “เครือข่ายแห่งรักไทยธรรม” ด้วยคุณธรรมนำ�ธุรกิจ ตาม
ปณิธานบริษัทฯ

ตำ�แหน่งเพชรบริหารไทยธรรม ไม่ใช่แค่ต�ำ แหน่งของบุคคล
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จทางธุรกิจสูงสุดเท่านัน้   แต่เป็นตำ�แหน่งทีส่ ร้าง
แรงบันดาลใจ แล้วถ่ายทอดวิธี และเทคนิคต่างๆ ทีจ่ ะให้สมาชิกได้
ประสบความสำ�เร็จเหมือนกับเรา เป็นตัวอย่างที่ดี ในการทำ�ธุรกิจ
แบบสัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพแบบไม่เบียดเบียนผู้อื่น   
ตำ�แหน่งเพชรบริหารนำ�มาซึ่งเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ
ซึ่งมาพร้อมแบบอย่างที่ดีของเพชรบริหารไทยธรรม นั่นก็คือสานฝัน
ให้ผู้อื่นมีสุขภาพที่ดีขึ้น หน้าตาสดใส มีรายได้ที่มั่นคง โดยใช้ความรัก
ความจริงใจเป็นสิ่งเกี่ยวนำ�ทุกอย่าง ภายใต้การทำ�ธุรกิจโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด ตามต้นแบบผู้บริหาร
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราทั้งหมด
การทำ�ธุรกิจที่ถูกต้อง ทำ�ให้พวกเราที่มีความฝัน ประสบ
ความสำ�เร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

วัลทณีย  
์ ห้องสีปาน

มินทร์ลดา ฮกชุน

“ความสำ�เร็จที่ฉันใฝ่ฝัน
โดย ไทยธรรมอัลไลแอนซ์
บริษัทของคนไทย
เพื่อคนไทย”
ดิฉนั เป็นลูกเกษตรกร จ.เพชรบุรี พ่อแม่คาดหวังให้เป็นทีพ่ ง่ึ
ยามแก่เฒ่า ต้องการให้ดฉิ นั รับราชการ แต่ดฉิ นั ไม่เคยมีความต้องการ
รับราชการเลย อยากมีงานทีไ่ ม่ตอ้ งอยูใ่ นกรอบ อยูใ่ นเวลางานทีท่ �ำ เกิน
เงินเดือน และมีผลตอบแทนที่เกินเงินเดือน ดิฉันเดินหน้าตามหา
ความฝัน สักวันต้องเจอ และก็ได้มาเจอ “บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์”
บริษัทที่มีผู้บริหารที่มีเจตนารมณ์ที่ดี ธุรกิจที่ดี แผนการตลาด
ยุติธรรมที่สุด
ในเวลา 1 ปี 6 เดือน ทีด่ ฉิ นั ทุม่ เทเวลาทำ�งานอย่างสนุก
และมุง่ มัน่ ก็ท�ำ ให้ฝนั นัน้ เป็นจริง ”งานทีท่ �ำ เกินเงินเดือน รายได้เกิน
เงินเดือน” นัน้ มีอยูจ่ ริง ดิฉนั ได้ขน้ึ ตำ�แหน่งสูงสุดของบริษทั คือตำ�แหน่ง
“เพชรบริหาร” เป็นตำ�แหน่งอันทรงเกียรติ ทีเ่ ปลีย่ นชีวติ ให้ดฉิ นั มีรายได้ท่ี
สูงมาก สามารถเลือกชีวติ สร้างชีวติ และดูแลคนทีเ่ รารักได้ทุกอย่าง
ตามที่เราต้องการ ดิฉันขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้
ดิฉันมีวันนี้ค่ะ “ความสำ�เร็จที่ฉันใฝ่ฝัน” โดย ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
บริษัทของคนไทย เพื่อคนไทย

“วันนี้ ดิฉันได้เลือกร่วมงาน
กับบริษัทฯ ที่ใช่ ซึ่งอาจเป็น
สิ่งที่หลายๆ คนมองหาอยู่”
ดิฉนั ชือ่ จุฑานาถ สิงห์ถม อายุ 41 ปี โชคดีทอ่ี ดีตไม่ได้มี
โอกาสเรียนหนังสือในระดับสูงสุด เหมือนใครหลายๆ คนทีม่ โี อกาสนัน้
เพราะวันนี้ดิฉันอาจได้เป็นนักวิชาการ หรือผู้บริหาร ทำ�งานอะไรๆ
เหมือนเดิม ไม่มโี อกาสได้รบั อิสระทางด้านเวลา และรายได้ วันนีด้ ฉิ นั
ได้เลือกร่วมงานกับบริษัทฯที่ใช่ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่หลายๆ คนมองหาอยู่
กลางปี 2558 ดิฉันตั้งใจใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษทั ไทยธรรมฯ เพือ่ สุขภาพ และลดน้�ำ หนักอย่างจริงจัง จากการแนะนำ�
ของคุณภูดทิ บวรธรรมรักษ์ ซึง่ ดูแลทีมงานดีมากๆ ผลทีไ่ ด้รบั นัน้ เกินคาด
ทำ�ให้ดิฉันเริ่มแนะนำ� และบอกต่อคนใกล้ตัวให้รู้จักผลิตภัณฑ์ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ดิฉันได้รับตำ�แหน่งสูงสุด คือเพชรบริหาร
มีรายได้ต่อเดือนถึง 6 หลัก พร้อมมีทีมงานที่เกิดจากความรัก และ
ความปรารถนาดีต่อกันมากมาย
จุฑานาถ  สิงห์ถม

วิภากมล เจริญยิ่ง
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สารอาหารหลัก
ป้องกันเส้นเลือด

ในสมองแตก

ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ซึง่ จะนำ�ไปสู่
การเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ หรือแม้แต่เสียชีวิต
หรือทุพพลภาพ เป็นภาวะทีท่ กุ คนหวาดกลัว
ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และคนที่รัก
ปัจจัยเสี่ยงในการนำ�ไปสู่ภาวะเส้นเลือดใน
สมองแตก เหมือนกับปัจจัยเสี่ยงที่จะนำ�ไปสู่
โรคหัวใจ และหลอดเลือด แต่ในเรือ่ งของอัมพาต
อัมพฤกษ์ เส้นเลือดที่ตีบ แตก หรืออุดตันจะ
เป็นเส้นเลือดบริเวณคอ หรือศีรษะ

ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก

เกิดจากการสะสมของคราบไขมัน และลิ่มเลือดใน
หลอดเลือดแดงหลักที่ไปเลี้ยงสมอง และลำ�คอ บางครั้งลิ่มเลือดที่
เกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือด จะแตกหรือหลุดออกไป และถูกพัดพาไป
ตามกระแสเลือด จนอาจก่อให้เกิดการอุดตันในบริเวณเส้นเลือดที่
เล็กกว่า เมือ่ เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ จะทำ�ให้เซลล์สมองส่วนทีห่ ลอดเลือด
ที่อุดตันนั้นไปหล่อเลี้ยง เกิดภาวะการขาดเลือดชั่วคราว ซึ่งบางครั้ง
ก็นานพอทีจ่ ะทำ�ให้เซลล์สมองทีข่ าดเลือดเสียชีวติ ได้ ภาวะเซลล์สมอง
ขาดเลือดชั่วคราวจากการอุดตันมีประมาณ 85%-90% ของการเกิด
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ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกทัง้ หมด อีก 10%-15% คือ ภาวะเลือดออก
ในสมองเนือ่ งจากเส้นเลือดทีอ่ ดุ ตันโป่ง และแตกออก
ข่าวดีก็คือ ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกสามารถถูกควบคุม
และป้องกันการเกิดได้ ซึ่งต้องเป็นการป้องกันแบบองค์รวม ตั้งแต่
การออกกำ�ลังกาย การดูแลอาหาร การจัดการความเครียด และ
การรับประทานอาหารเสริมที่มีผลป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 สารอาหารหลักดังนี้

น้ำ�มันปลา

ในน้ำ�มันมีกรดไขมันโอเมก้า-3 อยู่ 2 ชนิด คือ DHA และ EPA
โดยที่ DHA ออกฤทธิป์ กป้องสมอง หัวใจ เส้นเลือด และจอประสาทตา
ในขณะที่ EPA มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โอเมก้า-3 ในน้�ำ มันปลามี
ฤทธิ์ลดความดันโลหิต ลดการอักเสบ ลด LDL ตัวร้าย ปรับสมดุล
โคเลสเตอรอล และเป็นสารละลายลิ่มเลือดโดยธรรมชาติที่ดีที่สุด
ชนิดหนึ่ง และยังทำ�ให้ผนังหลอดเลือดสุขภาพดีขึ้น การรับประทาน
น้�ำ มันปลาอย่างต่อเนือ่ ง ลดความเสีย่ งจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตก
ลงได้ ขนาดรับประทานที่แนะนำ�คือ ขนาดที่ทำ�ให้ได้รับโอเมก้า
ประมาณ 2,000–3,000 มก./ วัน  

สารสกัดเมล็ดองุ่น

สารสกัดเมล็ดองุ่น มีสารออกฤทธิ์ชื่อ OPC (Oligomeric
Proanthocyanidin) เป็นสารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูง มีฤทธิ์
ป้องกันการอักเสบของผนังหลอดเลือด และป้องกัน LDL ถูกทำ�ลาย
ด้วยอนุมูลอิสระ รวมทั้งป้องกัน LDL เกาะหลอดเลือด สารสกัด
เมล็ดองุน่ ยังป้องกันภาวะเลือดหนืด กระตุน้ การไหลเวียนเลือดอีกด้วย
และทำ�ให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรง และยืดหยุน่ ขึน้ ขนาดรับประทาน
ที่แนะนำ�คือ วันละ 60–200 มก.  

แมกนีเซียม

แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งยวดสำ�หรับ
การทำ�งานอย่างเป็นปกติของหัวใจ และหลอดเลือด โดยทำ�งานร่วมกับ
แคลเซียมในการควบคุมการหด และขยายตัวของกล้ามเนือ้ ซึง่ รวมถึง
กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือด แมกนีเซียมมี
ฤทธิล์ ดความดันโลหิต และลดการเกิดคราบไขมันเกาะผนังหลอดเลือด
โดยการลดขบวนการอักเสบ สาเหตุหลักที่ท�ำ ให้คราบไขมันเกาะผนัง
หลอดเลือดได้ แมกนีเซียมทำ�ให้เซลล์ร่างกายไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน
มากขึน้ ทำ�ให้ลดน้�ำ ตาลลงได้ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน และผูป้ ว่ ยก่อนเบาหวาน
(ภาวะที่น้ำ�ตาลในเลือดสูงเกิน 100 มก./ดล แต่ไม่ถึง 125 มก/ดล)
ขนาดรับประทานทีใ่ ช้ปอ้ งกันเส้นเลือดแตก คือ วันละ 400–600 มก.

กรดโฟลิก

กรดโฟลิกละลายน้ำ�ได้ พบมากในพืชผักสีเขียว และธัญพืช
กรดโฟลิกให้สารโฟเลท ซึ่งมีฤทธิ์ลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบของ
หัวใจ และหลอดเลือดที่มีชื่อว่า โฮโมซีสเทอิน (Homocystein) หาก
ร่างกายเรามีสารโฮโมซีสเทอินมากเกินไป จะทำ�ลายผนังด้านในของ
หลอดเลือด ทำ�ให้เกิดการสะสมของคราบไขมันได้ มีแคลเซียมมา
เกาะผนังหลอดเลือด รวมทั้งลิ่มเลือด ทำ�ให้ผนังหลอดเลือดสูญเสีย
ความยืดหยุน่ นำ�ไปสูก่ ารอุดตัน เปราะ และแตกง่าย ขนาดรับประทาน
เพื่อป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกคือ ประมาณ 1-4 มก./วัน
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งานวิจัย

OPCs
OPCs (Oligomeric proanthocyanidins) เป็นสารโพลีฟนี อล
ที่พบมากในผลไม้หลายชนิด เช่น แอปเปิ้ล แพร์ องุ่น และใน
อาหารบางชนิด เช่น ไวน์ ชา และช็อคโกแล็ต สาร OPCs ใน
อาหารเสริมโดยมากจะสกัดจากเมล็ดองุ่น หรือเปลือกสน
ในเมล็ดองุ่นมีปริมาณสาร OPCs สูงถึง 95% ในขณะที่ใน
เปลือกสนมีปริมาณ OPCs อยู่ที่ 65% - 75%
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งานวิจัยทางคลินิกของสาร OPCs ในทางการแพทย์
OPCs รักษาความผิดปกติของหลอดเลือด

สาร OPCs จับกับคอลลาเจนได้ดี จึงจับกับคอลลาเจนที่
ผนังหลอดเลือด จับกับคอลลาเจนในชัน้ หนังแท้ และจับกับคอลลาเจน
ที่เยื่อบุผนังกระเพาะ และลำ�ไส้ งานวิจัยทางคลินิกหลายชิ้นให้ผล
ตรงกันว่า การรับประทานสาร OPCs จากเปลือกสน และเมล็ดองุ่น
ใช้ในการรักษาโรคเส้นเลือดที่ผิดปกติ เช่น เส้นเลือดขอดที่ขา และ
น่อง ภาวะชาตามปลายมือ ปลายเท้า เนื่องจากการไหลเวียนเลือด
ไม่สะดวก ภาวะหลอดเลือดฝอยเปราะ และแตกง่าย โรคจอตาเสื่อม
ขนาดรับประทานที่ใช้ในเส้นเลือดขอดในงานวิจัยคือ 150
มก./วัน สามารถทำ�ให้เส้นเลือดขอดจางลงในเวลา 1 เดือน ซึ่งให้ผล
ที่รวดเร็วกว่ายา Diosmin ที่ใช้รักษาเส้นเลือดขอดที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
บางงานวิจยั ใช้ปริมาณถึง 300 มก. นอกจากเส้นเลือดขอดจะจางลง
แล้ว ยังมีรายงานการลดความเจ็บปวด ลดอาการชา เสียวแปลบ
คล้ายเข็มทิ่มแทง หรือมีอะไรมาไต่ตามผิวหนัง อาการเป็นตะคริวที่
น่อง และอาการขาบวม
มีงานวิจยั การรับประทานสาร OPCs ในการลดอาการไม่สบาย
ของสตรีกอ่ นมีประจำ�เดือน พบว่า ลดอาการหน้าอกบวมน้� 
ำ หน้าท้อง
บวม และอาการเจ็บปวดอุง้ เชิงกราน ซึง่ ได้ผลถึง 60% ในอาสาสมัคร
ที่ร่วมวิจัย นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยการใช้ OPCs 600 มก./วัน ใน
การลดอาการบวมหลังผ่าตัดเต้านมออกในคนไข้มะเร็งเต้านม พบว่า
อาการเจ็บปวดลดลง แขน และไหล่เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
สาร OPCs ทำ�ให้ความต้านทานของผนังหลอดเลือดเพิม่ ขึน้
ทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรง และยืดหยุน่ ได้ดขี น้ึ ผ่านเยือ่ หุม้ สมอง และ
จอตาได้ดี จึงใช้รบั ประทานเพือ่ ป้องกันโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก
และป้องกันจอตาเสื่อม

OPCs ป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด

นักวิทยาศาสตร์ได้ต้ังข้อสังเกตถึงปรากฎการณ์ท่ีเรียกว่า
“French Paradox” คือ ปรากฏการณ์ที่ชาวฝรั่งเศสมีอัตราการเกิด
โรคหัวใจ และหลอดเลือดต่ำ�มาก เทียบกับชาวสหรัฐอเมริกา ซึง่
รับประทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูงคล้ายคลึงกัน นักวิทยาศาสตร์ตง้ั สมมุตฐิ าน
ว่า หนึ่งในเคล็ดลับที่ทำ�ให้อัตราการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
ของชาวฝรั่งเศสต่ำ� คือ ไวน์แดงที่ชาวฝรั่งเศสดื่มกันเป็นกิจวัตร ใน
ไวน์แดงเป็นการหมักทัง้ เมล็ดองุน่ ทำ�ให้ไวน์แดงเป็นเครือ่ งดืม่ ซึง่ มีทง้ั
OPCs และเรสเวอราทรอลสูงมาก สาร OPCs จากเมล็ดองุ่น ลดการ
ถูกทำ�ลายของ LDL จากอนุมูลอิสระลงถึง 20% และยังเพิ่มไขมัน
ตัวดี คือ HDL และ Apolipopretein A ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก
ของ HDL ได้ด้วย และป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ลดโอกาส
เกิดลิม่ เลือดอุดตันหลอดเลือด ผลการสำ�รวจทางระบาดวิทยาพบว่า ผู้ที่
ดื่มไวน์แดงเป็นประจำ�  จะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
ในอัตราที่ต่ำ�กว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มมาก
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OPCs ป้องกัน และร่วมบำ�บัดมะเร็ง

งานวิจยั ในจานเพาะเซลล์พบว่า OPCs มีฤทธิฆ์ า่ เซลล์มะเร็ง
หลายชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร
โดยไม่ท�ำ อันตรายต่อเซลล์ปกติ และยังมีฤทธิป์ กป้องเซลล์ดจี ากการทำ�ลาย
ของเคมีบ�ำ บัดได้อกี ด้วย แพทย์ทางเลือกจึงแนะนำ�ให้รบั ประทานสาร
OPCs จากเมล็ดองุ่น หรือเปลือกสน ร่วมไปกับการรักษามะเร็งใน
แบบแผนปัจจุบัน และให้ร่วมกับการให้เคมีบำ�บัด

OPCs บำ�บัดภาวะสมาธิสั้น และภาวะหลงลืม

มีงานวิจัยการนำ�สาร OPCs จากเมล็ดองุ่นมาใช้ในภาวะ
สมาธิสน้ ั ทัง้ ในเด็ก และผูใ้ หญ่ พบว่าทำ�ให้มสี มาธิเพิม่ ขึน้ ขนาดรับประทาน
ในงานวิจัยคือ 50 มก./วัน ไม่เพียงแต่สมาธิเพิ่มขึ้น ภาวะจิตใจยัง
สงบขึ้น และความสามารถในการจดจำ�ดีขึ้น

OPCs ช่วยให้ผู้ป่วย SLE อาการดีขึ้น

งานวิจยั การให้สาร OPCs ในผูป้ ว่ ย SLE ร่วมกับการรักษา
SLE ในแบบแผนปัจจุบัน พบว่า ลดอาการอักเสบทั่วร่างกายของ
ผูป้ ว่ ย SLE ลง ทำ�ให้เซลล์รา่ งกายต้านตัวเองน้อยลง ขนาดรับประทาน
ในงานวิจยั คือ 60-120 มก./วัน ซึง่ จะเห็นผลทีแ่ ตกต่างตัง้ แต่เดือนแรก
ที่รับประทาน

OPCs กับการรักษาฝ้า และการปรับสีผิวให้สม่ำ�เสมอ

สาร OPCs จากเมล็ดองุ่น และเปลือกสน มีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิต
เม็ดสีเมลานินใต้ผิวหนัง ทำ�ให้ลดฝ้า กระ และรอยด่างดำ�บนผิวหนัง
ลงได้ ขนาดทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ 1.1 มก./น้�ำ หนักตัว 1 กก. คือ ประมาณ
60-120 มก./วัน เป็นขนาดรับประทานที่เห็นผลเรื่องฝ้า กระ และ
รอยด่างดำ� ลดเลือนลงตั้งแต่เดือนแรก ผลของการนำ� OPCs มาใช้
รักษาฝ้า ขึ้นกับขนาดรับประทาน หากมีการรับประทานในขนาดสูง
จะเห็นผลที่รวดเร็ว และชัดเจนกว่าขนาดรับประทานที่ต่ำ�กว่า

OPCs กับการบำ�บัดภาวะจอตาเสื่อม
และภาวะตาบอดกลางคืน

งานวิจยั มากมายในฝรัง่ เศส สนับสนุนว่า การบริโภคสาร
OPCs ใช้ปอ้ งกัน และร่วมบำ�บัดภาวะจอตาเสือ่ มได้ มีการนำ� OPCs
มาวิจัยเปรียบเทียบกับสารบิลเบอร์รี่ (Bilberry) ที่ขนาดรับประทาน
300 มก/วัน พบว่า สาร OPCs ให้ผลในการบำ�บัดภาวะจอตาเสื่อม
สูงกว่าสารบิลเบอร์รี่มาก สาร OPCs ยังมีงานวิจัยว่า ช่วยให้อาการ
มองไม่เห็นในเวลากลางคืน หรือตาบอดกลางคืนดีขึ้น และสายตามี
ความคมชัดในการมองมากขึ้น  ขนาดรับประทานในงานวิจัยคือ
100-300 มก/วัน
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OPCs กับผู้ป่วยเอดส์

งานวิจยั สาร OPCs จากเมล็ดองุน่ ในจานเพาะเซลล์ พบว่า
สาร OPCs สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของ เชื้อ HIV ได้ และยัง
ป้องกันเซลล์ปกติจากการติดเชื้อได้ด้วย มีรายงานทางการแพทย์ถึง
การเพิม่ ระดับภูมติ า้ นทานของผูป้ ว่ ยเอดส์ โดยดูจากค่า CD4 ทีเ่ พิม่ ขึน้
หลังการรับประทานสาร OPCs จากเมล็ดองุน่ ในปริมาณ 100-200 มก/วัน

OPCs ช่วยบำ�บัดอาการตับอ่อนอักเสบ

มีงานวิจัยของการรับประทาน OPCs ในผู้ป่วยตับอ่อน
อักเสบ โดยใช้ขนาดรับประทานประมาณ 200-300 มก/วัน พบว่า
อาการตับอ่อนอักเสบลดลง อาการเจ็บในช่องท้องดีขน้ึ อาการคลืน่ ไส้
อาเจียนจากภาวะตับอ่อนอักเสบลดลง

OPCs กับการปรับสมดุลน้�ำ ตาลในเลือด

งานวิจัยสาร OPCs ในสัตว์ทดลองพบว่า การรับประทาน
สาร OPCs ทำ�ให้เซลล์ร่างกายของสัตว์ทดลอง มีความไวต่อ
ฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้น ทำ�ให้ลดน้�ำ ตาลในเลือดลงได้ ในสัตว์ทดลอง
ที่มีน้ำ�ตาลในเลือดสูง และยังทำ�ให้ความดันโลหิตของสัตว์ทดลอง
ลดลงจนเป็นปกติ และยังลดภาวะเลือดหนืดลงได้

OPCs ช่วยให้แผลหายเร็ว

นักวิทยาศาสตร์พบว่า การรับประทานสาร OPCs ทำ�ให้
กระตุ้นการสร้างชั้นผิวหนังเพิ่มขึ้น และซ่อมแซมผิวหนังที่บาดเจ็บ
โดยการกระตุน้ สารทีม่ ชี อ่ื ว่า วีอจี เี อฟ (VEGF-Vascular Endothelial
Growth Factor) ซึ่งเป็นสารสำ�คัญที่ร่างกายผลิตขึ้นเพื่อซ่อมแซม
ผิวหนัง OPCs จึงเป็นสารอาหารที่แนะนำ�ให้รับประทานก่อน และ
หลังการผ่าตัด หรือทำ�ศัลยกรรมทุกชนิด

OPCs ป้องกันตับ และไตจากการถูกทำ�ลาย
ด้วยยาหรือสารเคมี

งานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า สาร OPCs ป้องกันเซลล์ตับ
จากการถูกทำ�ลายด้วยยาพาราเซตตามอล และยาชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็น
พิษต่อตับ และยังป้องกันไตจากการถูกทำ�ลายด้วยสารเคมีอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังช่วยให้การทำ�งานของไตดีขึ้น

OPCs ลดภาวะหอบหืด และภูมิแพ้

มีงานวิจัยการลดอาการหอบหืด และภูมิแพ้ในอาสาสมัคร
โดยใช้ขนาดรับประทานประมาณ 100-200 มก./วัน ขึน้ กับน้�ำ หนักตัว
ของอาสาสมัคร (2 มก./กก.) เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า อาสาสมัคร
มีการหายใจที่ดีขึ้น มีลมหายใจเข้า-ออกจากปอดมากขึ้น ลดอาการ
ภูมิแพ้ลง และมีการผลิตฮีสตามีนลดลง

Power of
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ใช้ ไปได้ประมาณ 2 อาทิตย์ ทั้งอาการปวดตา และปวดเอว
ที่เป็นมานานกว่า 5 ปี ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว
เมื่อหลายปีก่อนขณะที่ก�ำ ลังตัดกิ่งไม้ตามปกติ กิ่งไม้ที่
ตัดดีดเข้าที่ตาซ้ายของดิฉันอย่างแรง แพทย์แจ้งว่าเลนส์ตาแตก
ต้องทำ�การผ่าตัดใส่เลนส์ตาเทียม ต้องใส่ที่ครอบตา และไปล้างตา
ที่โรงพยาบาลทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่นั้นมา ตาข้างซ้าย
ของดิฉนั ก็มปี ญ
ั หาด้านสายตามาตลอด มีอาการปวดตา จนทำ�ให้ปวด
และเวียนศีรษะมาตลอดนานกว่า 5 ปี วันหนึ่งได้ฟังรายการวิทยุ
ทางคลื่น FM 101 MHz. RR1 เกี่ยวกับเส้นใยอัจฉริยะ MBF และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษทั   ไทยธรรมฯ  จึงเริม่ ศึกษาข้อมูล และ
ลองใช้ผา้ ปิดตาไวทอป ปิดตาตอนนอนทุกคืน ร่วมกับการรับประทาน
สารอาหารเพือ่ การซ่อมแซมร่างกายแอสต้าแซนทิน สารสกัดจาก
กระดูกอ่อนปลาฉลามผสมคอลลาเจน น้�ำ มันปลาชนิด EPA ผสม
ผลโรสฮิป และใช้ทร่ี ดั เอวไวทอปด้วย เพือ่ รักษาอาการปวดเอว ใช้

ไปได้ประมาณ 2 อาทิตย์ ทั้งอาการปวดตา และปวดเอว
ทีเ่ ป็นมานานกว่า 5 ปี ก็ดขี น้ึ เรือ่ ยๆ จนตอนนีห้ ายเป็น
ปกติแล้ว ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดๆี ของ บริษทั ไทยธรรมฯ
นะคะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณจริยา ทิพย์วงศ์
อายุ 50 ปี อาชีพ แม่บ้าน
จังหวัด กรุงเทพฯ

นำ�ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับตัวเอง ผ่านไป 3 เดือน น้ำ�หนักลดลงไป
7 กิโลกรัม เหลือ 58 กิโลกรัม

Before
65 Kg.

After
58 Kg.

คุณสุมาลี กิจอัจฉรานุกูล
อายุ 50 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท
จังหวัด กรุงเทพฯ

ดิฉันเป็นคนที่ตามใจปาก รับประทานอะไรก็อร่อยไปหมด
โดยเฉพาะน้�ำ อัดลม แถมยังไม่ชอบทานผัก และผลไม้ ทำ�ให้มักมี
อาการท้องผูก ต้องพึ่งยาถ่ายเป็นประจำ�  จนกระทั่งดื้อยา และ
การทำ�งานก็นง่ั อยูห่ น้าจอคอมทัง้ วัน ทำ�ให้เกิดความเครียด จนน้�ำ หนัก
เพิม่ ขึน้ เป็น 65 กก. รูส้ กึ อึดอัด ขีห้ งุดหงิดง่าย มีคนเริม่ ทักว่าอ้วนขึน้ มาก
บางคนก็แซวว่า “พีต่ ยุ๋ มีนอ้ งหรือเปล่า” ทำ�ให้ขาดความมัน่ ใจ จนได้มีโอกาส
ปรึกษากับคุณจุฑานาถ สิงห์ถม หรือโค้ชเอ๋ ซึ่งแนะนำ�ให้ดิฉันใช้สูตร
คีโตเจนิค ไดเอท ในการลดน้�ำ หนัก ควบคู่ไปกับการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชุดคู่จิ้น น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น
และน้�ำ มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น  และดืม่ สมุนไพรจีนชาชง
น้�ำ หนักก็เริม่ ลดลงมาเหลือ 63 กก. โค้ชเอ๋ได้แนะนำ�ให้เข้าอบรมหลักสูตร
Defini  Coach  รุ่น  2  กับ  ดร.ภญ.  อาริยา  สาริกะภูต  
ิ แล้วได้
นำ�ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับตัวเอง  ผ่านไป 3 เดือน น้�ำ หนักลดลง

ไป 7 กก. เหลือ 58 กก. อาการท้องผูกก็หายไปเลยค่ะ
ต้องขอขอบคุณ โค้ชเอ๋ และบริษัทไทยธรรมฯ มากๆ ค่ะ
ที่ท�ำ ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ขอบคุณค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

รับประทานไปได้ 1 เดือนกว่าๆ คนรอบข้างมาทักว่าไปทำ�อะไรมา
ผิวพรรณดูดีขึ้น เนียนขึ้นกว่าเดิมมาก
ดิฉันมีอาการวัยทอง หงุดหงิดง่าย นอนไม่ค่อยหลับ
ครั่นเนื้อครั่นตัว ปัสสาวะบ่อย ผิวพรรณก็ไม่เรียบเนียน แถมยัง
มีฝ้าที่ใบหน้าอีกด้วย ดิฉันไม่ได้ไปพบแพทย์ เพราะคิดว่าเดี๋ยว
อาการก็คงหายไปเอง แต่ไม่เป็นอย่างที่ดิฉันคิดเลยค่ะ ดิฉันเป็น
อยูน่ านเกือบ 5 ปีอาการก็ไม่หาย หรือทุเลาลงเลย จนกระทัง่ ดิฉนั
มีโอกาสได้คยุ กับพีส่ าว ซึง่ เป็นสมาชิกของบริษทั ไทยธรรมฯ และ
ดิฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่สาว จากผิวพรรณที่เคยดำ�ๆ ก็
ดูกระจ่างใส ดูดีขึ้นมาก พี่สาวจึงชวนมาที่บริษัท ไทยธรรมฯ ซึ่ง
ได้แนะนำ�ให้ลองรับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น และสารอาหารจำ�เป็นสำ�หรับสตรีวัยทอง
รับประทานไปได้ 1 เดือนกว่าๆ คนรอบข้างมาทักว่าไปทำ�อะไรมา
ผิวพรรณดูดขี น้ึ เนียนขึน้ กว่าเดิมมาก ฝ้าทีเ่ คยเป็นก็จางลงไปด้วย
รับประทานต่อเนือ่ งตลอด 3 เดือน อาการของวัยทองก็หายไปเลย
ค่ะ ไม่หงุดหงิด หรือครั่นเนื้อครั่นตัวอีก นอนหลับง่ายขึ้นมาก
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ทำ�ให้ตอนนี้เพื่อนๆ ของดิฉันสนใจ และใช้ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรมหลายคนเลยค่ะ เพราะเห็น
จากการเปลี่ยนแปลงของดิฉัน ต้องขอบคุณไทยธรรม
มากๆ ทีท่ �ำ ให้สขุ ภาพดีขน้ึ และผิวพรรณก็สวยขึน้ ด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
Before

After

คุณยุพนิ ศิระพรหม
อายุ 56 ปี อาชีพ แม่บ้าน
จังหวัด บุรีรัมย์

ภายในระยะเวลา 3 เดือนดิฉันสามารถลดน้ำ�หนัก
ไปได้ถึง 10 กิโลกรัม

Before
60 Kg.

After
50 Kg.

คุณอรวรรณ เทพศิริ

อายุ 43 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

		
จากปัญหาเรื่องน้ำ�หนักตัว   ทำ�ให้ดิฉันหันไปพึ่ง ยังมีรายได้จากการขายน้ำ�ด่างอีกด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณ
ยาลดน้�ำ หนัก ทำ�ให้สขุ ภาพเริม่ แย่ สมาธิไม่ดี หงุดหงิดง่าย จึงลอง บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อคนไทย ขอบคุณค่ะ
เจาะเลือดไปตรวจ พบว่าผลเลือดมีความผิดปกติ เลยตัดสินใจ
เลิกรับประทานยาลดน้ำ�หนัก แต่ก็ยังมีอาการข้างเคียงของยาอยู่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เช่น ปวดตา ปวดข้อเข่า จนกระทั่งดิฉันได้พูดคุยกับคุณเอ๋
จุฑานาถ สิงห์ถม ที่ดูดี และสวยขึ้นมาก ซึ่งคุณเอ๋แนะนำ�ให้รจู้ กั
กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไทยธรรมฯ คุณเอ๋ได้แนะนำ�ให้ลอง
ใช้สตู รคีโตเจนิค ไดเอท และรับประทานชุดคู่จิ้น น้ำ�มันปลาสกัด
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น
สมุนไพรจีนชาชง สารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก
สารอาหารกระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัย  พร้อมกับ
ออกกำ�ลังกาย และเพิ่มสารอาหารเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญ
และสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำ�ตาล ภายในระยะเวลา 3 เดือน
ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนักไปได้ถึง 10 กิโลกรัม และดิฉันยังได้ลอง
ใช้ผ้าห่มไวทอป และที่ปิดตาไวทอปด้วย นอกจากหลับสบาย
มากยิง่ ขึน้ แล้ว  อาการปวดข้อเข่าก็ลดลง  อาการปวดตาทีเ่ ป็นอยู่
ดีขน้ึ ด้วย รวมทัง้ ยังดืม่ น้�ำ ด่างจากเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอปด้วย  
สุขภาพดีขึ้นมาก นอกจากจะได้สุขภาพที่ดี น้ำ�หนักที่ลดลงแล้ว

รับประทานต่อเนื่องตลอด 2 เดือนรู้สึกได้เลยว่าน้ำ�หนักลดลง
และไม่ค่อยอึดอัดเหมือนแต่ก่อน ระบบขับถ่ายดีขึ้น
ก่อนหน้านี้ ดิฉนั หนัก 65 กก. และยังมีปญ
ั หาสุขภาพ
เรื่องไขมันเกาะตับ ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดี บางครั้งก็มีอาการ
ท้องผูกร่วมด้วย ทำ�ให้รู้สึกอึดอัด ไม่ค่อยสบายตัว จึงเริ่มหา
วิธีการลดน้ำ�หนัก โดยรับประทานอาหารเสริมยี่ห้อต่างๆ
รับประทานยาของคลีนิก และออกกำ�ลังกายควบคู่ไปด้วย แต่
น้ำ�หนักก็ไม่ลดลงเท่าไร  แต่พอหยุดรับประทานยา  น้�ำ หนัก
ก็กลับมาเท่าเดิม จนวันหนึง่ ได้มโี อกาสคุยกับคุณอิษฏา รัชตนันทิ
หรือคุณส้ม ซึ่งได้แนะนำ�ให้ดิฉันลองใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท  
ควบคู่ไปกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารอาหาร
บำ�รุง และล้างพิษตับ และชุดคู่จิ้น น้ำ�มันปลาชนิดกรดไขมัน
EPA เข้มข้น น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และดื่ม
สมุนไพรจีนชาชง รับประทานต่อเนือ่ งตลอด 2 เดือน รูส้ กึ ได้เลย
ว่าน้�ำ หนักลดลง และไม่คอ่ ยอึดอัดเหมือนแต่กอ่ น ระบบขับถ่าย

ดีขน้ึ และปัจจุบนั น้�ำ หนักลดลงเหลือเพียง 59 กก. รอบเอว
จาก 34 นิ้ว เหลือ 32 นิ้ว รู้สึกสบายตัวขึ้นมาก ต้อง
ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆ จากบริษัทไทยธรรมฯ ที่
ทำ�ให้รู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
Before
65 kg.

After
59 kg.

คุณทิพวรรณ อนันต์วัฒนกิจ
อายุ 42 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพฯ

รับประทานไปได้ประมาณ 4 เดือน อาการต่างๆ ที่เคยเป็นก็หายไปเลยค่ะ
รอบเดือนมาเป็นปกติ ผิวพรรณดูดีขึ้นมาก

คุณทองดี สีสงคราม

อายุ 45 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กาญจนบุรี

ตอนอายุ  35  ปี  ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ  มีอาการ
ปวดหัวข้างเดียว รับประทานยาแก้ปวดติดต่อกันประมาณ
15 วัน แต่อาการปวดจะดีขน้ึ ช่วงทีย่ าออกฤทธิเ์ ท่านัน้ แพทย์
แจ้งว่าดิฉันเป็นไมเกรน จึงให้ยาแก้ปวด และยาคลายเครียด
มารับประทาน ดิฉนั ต้องรับประทานยาวันละ 6-8 เม็ดทุกวัน
จนมีโรคแทรกซ้อนขึน้ มาอีก คือมีอาการปวดท้องมาก อาเจียน
จนต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง   แพทย์ระบุว่าดิฉันเป็น
โรคเครียดลงกระเพาะ และมีอาการของสตรีวัยทอง คือ
ปวดแสบตามตัว  หงุดหงิดง่าย  ผิวพรรณดำ�คล้ำ�  เป็น
เส้นเลือดขอด และประจำ�เดือนมาน้อย แพทย์ฉีดยา และให้
ยากลับมารับประทาน แต่อาการก็แค่ทุเลาลง แต่ไม่หายขาด
จนได้มโี อกาสปรึกษาปัญหาสุขภาพ กับคุณเอ๋ จุฑานาถ  สิงห์ถม
ซึ่งแนะนำ�ให้ลองรับประทานสมุนไพรชะลอวัยตำ�รับไทย
สมุนไพรจีนเพื่อการเสริมสมรรถนะ   และบำ�รุงร่างกาย
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น หลังจาก

รับประทานชุดแรก อาการปวดแสบตามตัวก็ดีขึ้น ประจำ�เดือน
ก็มาเยอะขึ้น หลังจากรับประทานไปได้ประมาณ 4 เดือน อาการ
ต่างๆ ทีเ่ คยเป็นก็หายไปเลยค่ะ รอบเดือนมาเป็นปกติ ผิวพรรณดูดี
ขึน้ มาก ปัจจุบนั นี้ ไม่มอี าการปวดหัวไมเกรนอีกแล้ว ร่างกายแข็งแรงขึน้
จนไม่ต้องรับประทานยาของโรงพยาบาล ดิฉันได้แนะนำ�ให้
คนรอบข้างที่มีปัญหาสุขภาพ ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรมด้วย ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ
ที่มีผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพดีๆ ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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พฤศจิกายน 2015

พฤศจิกายน 2015

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2015

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,024,935 บาท

ธันวาคม 2015

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันวาคม 2015

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,136,615 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 442,500 บาท

ธันวาคม 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันวาคม 2015

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 410,445 บาท

New Active
Recruit

2015

ธนัทพร แสงอรุณรัตน์
พฤศจิกายน 2015

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2015
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 7 ท่าน

ธันวาคม 2015

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ธันวาคม 2015
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 21 ท่าน
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แกรนด์ออสเตรเลีย 5

4

เยี่ยมชมกรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค เมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล แม่น้ำ�สวอน แม่น้ำ�สายหลักของเมือง
เพิรธ์ โชว์การตัดขนแกะ ชิมไวน์ชน้ั เลิศที่ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด พร้อมเลือกซือ้ ช็อกโกแลต และนูการ์เป็นของฝาก เข้าชมสวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ ไลฟ์
ปาร์ค ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย เช่น โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้
กติกาท่องเที่ยว
1.มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2.เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2559 – มกราคม 2560) ท่องเทีย่ ว
ประมาณ มีนาคม 2560
3.คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน 396,000 คะแนน
(เฉลี่ยเดือนละ 33,000 คะแนน) และ คะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมน
ชั้นที่ 1 รวมกัน 2,750,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 230,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 30,000 คะแนนต่อเดือน)
4.ต้องยืน่ ใบสมัคร Promotion ท่องเทีย่ วก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1.ผูส้ มัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก  (ยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวสะสม 12 เดือน
รวมกัน 396,000 คะแนน) เพื่อรับสิทธิ์การไปท่องเที่ยวกับไทยธรรม
2.ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่ 1  
มาคำ�นวณมูลค่าตั๋วตามจริง  เช่นทำ�คะแนนได้  40 % จากกติกา จะต้องจ่าย
ค่าตั๋วมูลค่า 60 %
3.หากมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสมเกินกว่า 50 %  ( คะแนนกลุ่ม
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,375,000 คะแนน )  มีสิทธิ์รับการ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4.คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวทีท่ �ำ คะแนนเกิน 50 % ของกฎเกณฑ์ขอ้ 1 จะถูก
Roll Up  ขึน้ ไปเป็นคะแนนท่องเทีย่ วของ Up-Line ทีส่ มัครท่องเทีย่ วต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย
ดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

Thaidha

m go to

Hi-light
Korea

Korea

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

ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนตุลาคม 2016 ด้วยทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจ เยือนประเทศเกาหลี 4 วัน 3 คืน ท่องเที่ยวไปที่
เกาะนามิ เกาะสำ�หรับคู่รัก สถานที่ถ่ายทำ�ละครดัง “เพลงรักในสายลมหนาว” เยี่ยมชมหมู่บ้านฝรั่งเศส ชมเทศกาล
ดอกไม้นับล้านต้นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งสุดประทับใจที่ตลาดดงแดมูน และตลาดเมียนคง เยี่ยมชมหอคอยแห่ง
กรุงโซล ชมความสวยงามของ คลองชองเกชอน อายุ 600 ปี ที่ลือชื่อของเกาหลี ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ ใหญ่
และศูนย์ย่อยเท่านั้น
กติกาการท่องเที่ยวกับ Vitop Trip 2016

1. เป็นผู้น�ำ 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

สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ
และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตัว๋ ฟรี  
หรือส่วนหนึง่ ของตัว๋ Vitop Trip 2016 ได้
3.เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนน Vitop Trip ในวันที่ 5
กันยายน 2016 ท่านสามารถนำ�คะแนน 1,000,000
คะแนน มาแลกเป็นตั๋วไปท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม หรือเวชสำ�อางมูลค่าเท่าตั๋วท่องเที่ยว
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Master
Trainer

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2015 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
จัดอบรมหลักสูตร ”Master Trainer หลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ที่สำ�นักงานใหญ่ไทยธรรม
ซอยนวลจันทร์ 50  โดยได้รับเกียรติจาก อ. ณัชชา สุวรรณทรัพย์ อดีตอาจารย์ประจำ�ศูนย์ฝึกอบรมของ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต่างก็ได้เรียนรู้ ฝึกฝน
และพัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพกันอย่างตั้งใจ เพื่อก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพต่อไป

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2015 ที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด นำ�ทีมโดยพี่เปิ้ล
จารุณี เดส์แน็ช  และพีย่ ยุ้ ดร.ภญ. อาริยา สาริกะภูต  ิ
ได้จดั อบรม “Thaidham Diamond Booming II” ขึน้
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ�ให้กับผู้เข้าอบรม
ตำ�แหน่งเพชรทุกท่าน ที่นอกจากจะอัดแน่นไปด้วย
ความรูจ้ ากวิทยากรทุกท่าน และได้รจู้ กั ระบบการทำ�งาน ง่ายขึน้ แล้ว ยังได้มกี ารกำ�หนดกลยุทธ์การทำ�งานร่วมกัน
ด้วยสื่อดิจิตอลออนไลน์ เครื่องมือที่ช่วยให้การทำ�งาน เพือ่ ก้าวสู่การเพชรบริหารต่อไปอีกด้วย
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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)...................................................................
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มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

สถานที่จัดส่งวารสาร
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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.เมือง จ.จันทบุรี โทร. (094) 929-6956
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.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685

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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ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (084) 057-3922
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

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

• 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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ID Line :

jutatip_ao

