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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 107.25 คลืน่ วิทยุมวลชนตำ�บลบ้านดู่ จ.เชียงราย
ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 14.00-16.00 น.

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
http://www.youtube.com/healtisecret
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พบกับรายการ Beauty Secret by Thaidham มหัศจรรย์โลกความงาม
กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ดำ�เนินรายการโดย พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช
พร้อมแขกรับเชิญทีจ่ ะมาแชร์ประสบการณ์การลดน้�ำ หนัก และเคล็ดลับ
ทีท่ �ำ ให้ทง้ั ผอม สวย และรวยมาก
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.30 - 13.45 น.
ทางช่อง True Vision 48, 71, CTH 121
หรือติดตามรับชมได้ทางออนไลน์ www.manager.co.th/entertainment,
http://www.stationg.com/super, www.stat.or.th
และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ทาง http//stationg.com/sbt.apk

บ้ข อาง เนนี
้
รา

สวัสดี
ปี ใหม่ ไทย
2559

เมืองไทยของเรา เป็นประเทศทีม่ กี ารเฉลิมฉลองตามเทศกาล
ต่างๆ ในแต่ละโอกาส วันเวลาที่ถูกตั้งขึ้นเป็นวันปีใหม่ เนื่องจาก
การเคลือ่ นย้ายของดวงดาวต่างๆ ในสุรยิ ะจักรวาล นักโหราศาสตร์ตา่ งก็
มีหลักการในการทำ�นายทายทักว่า เมือ่ เปลีย่ นปี ก็จะมีการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละคน
ในเดือนที่เป็นปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นของสากล ของจีน หรือ
ของไทย จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องดี เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
เข้าสูส่ ง่ิ ใหม่ๆ จริงๆ ชีวติ นัน้ เริม่ ต้นใหม่ได้ทกุ วัน เพียงเราเปลีย่ นความคิด
เราก็จะได้เราคนใหม่ และชีวิตใหม่ในทันที

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ กำ�ลังก้าวย่างอยู่ในช่วงปีที่ 12
ในระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนา
บริษัทฯ ไปสู่สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ในทุกการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องราว
ของความร่วมมือ ความรัก และมิตรภาพ ซึ่งเราแต่ละคนจะได้สัมผัส
เสมอในไทยธรรมแห่งนี้ พี่น้องไทยธรรมหลายท่านมักพูดเสมอว่า
ชีวติ เปลีย่ นแปลงไปทีไ่ ทยธรรม และในทุกการเปลีย่ นแปลงของทุกชีวติ
ก็สง่ ผลกระทบในทางบวกอันหาค่ามิได้กบั ไทยธรรมเช่นกัน คลืน่ ความรัก
ความปรารถนาดีอนั ไม่มที ส่ี น้ิ สุด สะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างผูใ้ ห้
และผูร้ บั และคลืน่ แห่งความรัก และมิตรภาพนีเ่ อง ทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ น
ไทยธรรมของเราให้ก้าวไปข้างหน้า อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน
ในวารดิถขี น้ึ ปีใหม่ไทย 2559 บริษทั ฯ ขออาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก ทุกความเชื่อ และทุกศาสนา จงดลบันดาลให้
พี่น้องไทยธรรม และครอบครัว รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักของทุกท่าน
จงแข็งแรง ปลอดภัย เข้มแข็งทัง้ ร่างกาย และจิตใจ ประสบความสำ�เร็จ
สมดังตั้งใจ ทั้งทางโลก และทางธรรม มีความสงบใจ และร่มเย็น
ตั้งแต่นี้ และตลอดไปชั่วกาลนาน
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
ID Line : ariyathaidham
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จากอดีตปี 2011 เคยหนัก 62 กิโลกรัม
ใครๆ ก็เรียกเจ๊ ปัจจุบัน ปี 2016
เหลือ 48 กิโล ใครๆ ก็เรียกน้อง
หรือไม่ก็เรียก “สาว 2000 ปี”
ช่างมีความสุขเหลือเกินค่ะ

Before

After

ดิฉันชื่อ  วนาลี  เลิศวาทิน  หรือ โค้ชลี  รู้จักไทยธรรม
ในปี 2014 ในขณะทีก่ �ำ ลังรักษาโรคไฮโปไทรอยด์ทโ่ี รงพยาบาลแห่งหนึง่
และกำ�ลังรอคอยความหวัง ว่าจะมียาอะไรรักษาโรคที่บั่นทอนชีวิต
และจิตใจอีกโรคหนึ่ง นั่นก็คือ โรคความจำ�เสื่อม และแล้วโชคชะตา
ก็น�ำ พามาพบกับบริษทั ไทยธรรมฯ ทีม่ นี �ำ้ มันปลาผสมใบแปะก๊วย และ
สารสกัดเมล็ดองุน่ ของดีเมืองลับแล แห่งนีแ้ หละค่ะ ทีช่ ว่ ยฟืน้ ความจำ� 
ขึน้ มาภายใน 2 เดือนครึง่ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ แถมยังทำ�ให้รปู ร่างกระชับ
หน้าตาสดใส “สวยขึน้ จนผิดหูผดิ ตา ชนิดทีว่ า่ คนละคนเลย” หลายคน
บอกอย่างนัน้ ก็เลยติดใจ และเริม่ บำ�รุงสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ไทยธรรม
อย่างต่อเนื่อง ยิ่งกิน ยิ่งสวย ยิ่งหน้าเด็ก โอ้โห! อะไรจะขนาดนั้น!
เริม่ ทำ�ธุรกิจไทยธรรม อย่างจริงจัง เมือ่ ปี 2015 เมือ่ สัมผัส
ความเป็นไทยธรรมให้ลึกซึ้ง ก็พบว่า ทุกสรรพสิ่งในไทยธรรม ล้วน
มหัศจรรย์ค่ะ เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลมหัศจรรย์ในดวงใจ
อยู่แล้วคือ ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
ชะลอวัย และคุณเปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช นักแสดงในดวงใจตลอดกาล
เพราะท่านทัง้ สอง มีนโยบายบริหารแบบ “ใช้ความรักนำ�ทาง” ซึ่งเป็น
เสน่ห์ และเอกลักษณ์เฉพาะของไทยธรรมก็ว่าได้ค่ะ เป็นการส่ง
คลื่นพลังบวกจากผู้บริหารถึงสมาชิกอย่างต่อเนื่อง จึงทำ�ให้รู้สึกว่า
“เราเป็นคนสำ�คัญเสมอ”
จุดเปลี่ยนชีวิต คือได้ทดลองชุดลดน้ำ�หนักที่คนไทยธรรม
เรียกว่า “คู่จิ้น” คือน้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และ
น้ำ�มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ที่ทำ�ให้น้ำ�หนักลดลงไปอีก
จากอดีตปี 2011 เคยหนัก 62 กิโลกรัม ใครๆ ก็เรียกเจ๊  ปัจจุบัน
ปี 2016 เหลือ 48 กิโลกรัม ใครๆ ก็เรียกน้อง หรือไม่ก็เรียก
“สาว 2000 ปี” ช่างมีความสุขเหลือเกินค่ะ กับสิง่ มหัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้
กับชีวติ “ผอม สวย และรวยมาก” ฟังดูแรกๆ ก็แอบคิดอยูว่ า่ ผอม สวย
แล้วจะรวยได้ยงั ไง เวอร์ไปหรือเปล่านะ แต่พอตัวเองหุน่ ดี เดินไปไหน
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ก็มแี ต่คนทัก และฝากซือ้ ชุดลดน้�ำ หนัก จนกลายเป็นนักธุรกิจไทยธรรม
โดยไม่รู้ตัว กับโปรแกรมลดน้ำ�หนักที่ชื่อ “คีโตเจนิค ไดเอท” ซึ่งเป็น
จุดขายของไทยธรรม เพราะลดน้�ำ หนักลงได้อย่างเห็นผลชัด วัดผลได้
และยังช่วยให้คนอ้วน ที่มีภาวะ Metabolic Syndrome หรือ
โรคอ้วนลงพุง มีสุขภาพดีขึ้น และแข็งแรงขึ้น เหมือนได้ทำ�บุญ และ
มีสตางค์เข้ากระเป๋าอีก “ยิ่งให้ ยิ่งได้” เป็นแบบนี้นี่เอง ก็เลยเริ่ม
สนใจ และเข้าร่วมอบรม สัมมนากับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จนได้
ความรู้ระดับหนึ่ง ได้ใบประกาศวิทยากรมืออาชีพ Master Trainer
และใบประกาศการเป็น โค้ชลดน้�ำ หนัก Defini Coach อย่างเต็มตัวค่ะ
จากนั้น บริษัทฯ ก็สนับสนุน และส่งเสริมการทำ�ธุรกิจ ให้
ประสบความสำ�เร็จในทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะให้โอกาสสมาชิกได้ผูกลิงค์
ขายออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กับโปรแกรม
Thaidham Facebook Auto Post ลงวารสาร TDA Biz เปิดตัว
ทีม Defini Coach โค้ชลดน้ำ�หนักมืออาชีพ  ในนิตยสาร “เส้นทาง
ทำ�มาหากิน” และนิตยสาร “เปิดร้าน” รวมทัง้ ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ
คลื่น FM 101 RR1 และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่องทรู และ
อืน่ ๆ จะหาบริษัทไหนได้อีกที่มีแต่ให้แบบนี้ และล่าสุดความมหัศจรรย์
ก็เกิดขึน้ กับตัวเองอีกครัง้ กับการได้รบั ตัว๋ เทีย่ วออสเตรีย ดินแดนในฝัน
ในราคาเพียง 715 บาท ผลพวงจากการดูแลลูกค้า และทีมงานด้วย
นโยบายเดียวกัน คือใช้ “ความรักนำ�ทาง” ค่ะ
วันที่ได้เห็นตัวเอง ขึ้นปก นิตยสาร “เส้นทางทำ�มาหากิน”
ทีว่ างแผงใน 7-11 ก็รสู้ กึ เหมือนตัวเองเป็นดาราแล้วล่ะ ดาราทีว่ า่ นี้ คือ
“ดาราในดวงใจของคนอยากผอม” นะคะ รู้สึกปลื้มมากค่ะ ขอบคุณ
ความรักจากไทยธรรม ทีส่ ง่ มาให้ไม่ขาดสาย ถ้าใครอยากเป็นสาว 2000 ปี
สุขภาพดี “ผอม สวย และรวยมาก” มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ กับไทยธรรม
นะคะ แล้วพบกันใน รายการ Beauty Secret ทางทรูวิชั่นค่ะ

ก้าวไปกับ
ไทยธรรม
ดิฉันชื่อ มนต์สินี สิงห์นพคุณ หรือ นิ ค่ะ ย้อนไปเมื่อ
ปี 2006 ดิฉันประสบอุบัติเหตุ ได้รับการกระทบกระเทือนจนทำ�ให้
เดินได้ไม่ปกติ  ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตลอด  แพทย์แจ้งว่าเป็น
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุ มีปัญหาเรื่องการเดิน และ
ภาวการณ์สง่ั งานต่างระดับ ทำ�ให้เดินขึน้ บันไดลำ�บากมาก ซึง่ เป็นโรคที่
ไม่มยี ารักษา แพทย์จา่ ยยาสเตียรอยด์ให้รบั ประทานเพือ่ บรรเทาอาการ
ไปเรื่อยๆ ดิฉันรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาตลอดนานหลายปี ทำ�ให้
เกิดผลข้างเคียงของยา ทั้งตับ และไตผิดปกติ น้ำ�ตาลในเลือดสูง
และมีภาวะไขมันเกาะตับด้วย
โชคดีทด่ี ฉิ นั ได้มารูจ้ กั กับบริษทั ไทยธรรมฯ ดิฉนั ได้ชวี ติ ใหม่
จากไทยธรรมจริงๆ ค่ะ  ทั้งจากมิตรภาพที่ดีที่ครอบครัวไทยธรรม
มีให้  และด้วยการซ่อมแซมร่างกาย  โดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรม ดิฉนั รับประทานสาหร่ายแอสต้าแซนทินผสมน้�ำ มันรำ�ข้าว
เพื่อการซ่อมแซมร่างกาย สมุนไพรจีนเพื่อการบำ�รุงร่างกาย
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ น้ำ�มันปลาสกัดผสมใบแปะก๊วย
สารอาหารเพื่อการบำ�รุงตับ สารอาหารเพื่อการควบคุมน้ำ�หนัก
และล้างสารพิษ น้ำ�มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPAเข้มข้น และ
สารอาหารซ่อมสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ ทำ�ให้อาการของดิฉัน
เริม่ ดีขน้ึ เรือ่ ยๆ ขาเริม่ มีแรงมากขึน้ อาการลีบของขาก็เริม่ กลับมาเป็น
ปกติ อาการตัวบวมจากภาวะไตยุบลงภายในเดือนแรก ค่าตับทีเ่ คยสูง
มาตลอดก็ลดลงเป็นปกติภายใน 3 เดือน อาการปวดเส้นประสาท
ก็หายไป การก้าวเดินของขาก็ดีขึ้น จนปัจจุบันดิฉันสามารถกลับมา
เดินได้เป็นปกติ ไม่ต้องใช้ไม้เท้า และไม่ต้องกลัวล้มอีกแล้ว

ดิฉันสุขใจมาก และรู้สึกโชคดีที่ได้มาเจอ
บริษัทไทยธรรมฯ ดิฉันได้ชีวิตใหม่จากไทยธรรม
ทั้งเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความอบอุ่นจาก
ครอบครัวไทยธรรม

ดิฉนั สุขใจมาก และรูส้ กึ โชคดีทไ่ี ด้มาเจอ บริษทั ไทยธรรมฯ
ดิฉันได้ชีวิตใหม่จากไทยธรรม ทั้งเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ และ
ความอบอุน่ จากครอบครัวไทยธรรม มีความสุขทุกครัง้ ทีไ่ ด้ท�ำ งานทีร่ กั
เพราะงานไทยธรรมเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือผู้คน เป็นอาชีพใหม่ที่ทำ�
ด้วยความสุข ได้บอกต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการ
ดูแลสุขภาพ ด้วยความจริงใจ เพราะอยากให้คนไทยทุกคนมีสขุ ภาพทีด่ ี
ขอขอบคุณไทยธรรม ที่ทำ�ให้ชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้ง มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น แถมยังได้ย้อนวัยไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะ
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Glutathione
กลูต้าไธโอน โมเลกุลแห่งชีวิต
กลูต้าไธโอน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่
มีความสำ�คัญเป็นอันดับหนึ่งของร่างกาย
มั น มี บ ทบาทที ่ ส ำ � คั ญ อย่ า งยิ ่ ง ยวดในการ
ทำ�หน้าที่ล้างสารพิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์
ในร่างกาย โครงสร้างโมเลกุลของกลูต้าไธโอน
ประกอบด้วยกรดอะมิโน 3 ชนิด มารวมกัน
ได้แก่ ไกลซีน กรดกลูตามิก และซีสเทอีน
ในบรรดากรดอะมิโนทัง้ สามชนิด ทีป่ ระกอบเป็น
โครงสร้างของกลูตา้ ไธโอน ซีสเทอีนมีความสำ�คัญ
มากที่สุด ปริมาณของกลูต้าไธโอนในเซลล์
แต่ละเซลล์ขึ้นกับปริมาณซีสเทอีนในเซลล์

หลังจากมนุษย์มีอายุ 21 ปี ระดับกลูต้าไธโอน
ในร่างกายจะลดลงในอัตรา 1% ต่อปี ในช่วงอายุ 20-40 ปี
มนุษย์จะมีระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายสูงที่สุด และใน
ผู้หญิงจะมีมากกว่าในผู้ชาย หลังจากมนุษย์มีอายุ 40 ปี
ไปแล้ว กลูต้าไธโอนในร่างกายจะลดลงประมาณ 30%
ของระดับสูงสุด หลังจากมนุษย์มีอายุ 60 ปี กลูต้าไธโอน
จะลดลงประมาณ 60% ของระดับสูงสุด ในผู้หญิงระดับ
กลูต้าไธโอนเมื่ออายุ 60 ปี จะเหลือเพียง 50% ของระดับ
ที่เคยมีตอนอายุ 20 ปี ส่วนในผู้ชาย ระดับกลูต้าไธโอน
เมื่ออายุ 60 ปี จะเหลือเพียง 40% ของระดับที่เคยมีตอน
อายุ 20 ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การลดลงอย่างมาก
ของปริมาณกลูต้าไธโอนในร่างกายเป็นสาเหตุสำ�คัญที่
ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด และเป็นสาเหตุหลักของ
การเกิดมะเร็งในผูส้ งู อายุ ซึง่ มีอตั ราในการเกิดมากกว่าผูท้ อ่ี ยู่
ในวัยหนุ่มสาว
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นักวิทยาศาสตร์ได้มกี ารสำ�รวจพบว่า  ผูท้ ม่ี อี ายุเกิน
100 ปี จำ�นวนมาก มีระดับกลูต้าไธโอนเท่ากับระดับที่มีใน
คนอายุ 30 ปี และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ระดับกลูต้าไธโอน
ในร่างกายนีเ่ อง เป็นหนึง่ ในปัจจัยหลักทีเ่ ป็นตัวกำ�หนดอายุขยั
ของมนุษย์

ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ ร ะดั บ กลู ต้ า ไธโอนใน
ร่างกายลดลง
1. การสัมผัส หรือได้รบั สารพิษต่างๆ ในชีวติ ประจำ�วัน
2. การมีสารอนุมลู อิสระจำ�นวนมากในร่างกาย ในปริมาณ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ที่ร่างกายกำ�จัดออกไม่ทัน
การใช้ยามากเกินไป
การบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินไป
การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ
อายุที่มากขึ้น
การอักเสบเรื้อรังในร่างกาย
การติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยไวรัสตับ
อักเสบเรื้อรัง ผู้ป่วยงูสวัด และเริม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต
โรคไขข้ออักเสบ ฯลฯ
การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ
ความเครียด

มียามากกว่า 900 ชนิด ที่มนุษย์ใช้อยู่สร้างความ
เสียหายให้กับตับ ได้แก่ ยาลดไขมันในเลือดในกลุ่มสเตทิน
ยาคุมกำ�เนิด พาราเซตามอล ยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยาในกลุ่มอิริโทรไมซิน
มีรายงานว่า ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำ�บัด เมื่อ
เวลาผ่านไปหลายปี ผูป้ ว่ ยมีอตั ราการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
และมะเร็งต่อมน้�ำ เหลืองเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากในผูท้ ไ่ี ด้รบั เคมีบ�ำ บัด
ระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายจะลดลงอย่างมากหลังการบำ�บัด

บทบาทของกลูต้าไธโอนในร่างกาย
1. เพิ่มระดับพลังงาน
2. ทำ�ให้หลับลึกขึ้น
3. ทำ�ให้สมาธิดีขึ้น และสมองปลอดโปร่งขึ้น
4. ต้านการอักเสบ
5. กำ�จัดสารพิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย
6. ทำ�ให้การทำ�งานของหัวใจ ตับ สมอง ปอด และ
7.
8.
9.
10.

ไตดีขึ้น
ทำ�ให้ระบบภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้น
ชะลอความชรา
ทำ�ให้ออกกำ�ลังกายได้นานขึ้น และร่างกายฟื้นตัว
ได้เร็วขึ้นหลังการออกกำ�ลังกายอย่างหนัก
เพิม่ ระดับสารต้านอนุมลู อิสระต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่
วิตามินซี วิตามินอี ไลโปอิค แอซิด โคเอนไซม์ควิ เทน
และเอนไซม์เอสโอดี
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สารสกัดเมล็ดองุ่น
กับการต้านมะเร็ง

OPC

สาร OPC ในเมล็ดองุน่ มีบทบาทสำ�คัญทัง้ ในการป้องกัน และการร่วมบำ�บัดมะเร็ง ควบคูไ่ ปกับการรักษามะเร็งในการแพทย์แผนปัจจุบนั
โรคมะเร็งไม่ใช่โรคเดีย่ วๆแต่แท้จริงแล้ว มันคือการจัดกลุม่ ของโรคทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันหลายชนิด มะเร็งเองมีมากกว่า 100 ชนิด เซลล์มะเร็งเป็น
เซลล์ที่ระบบการควบคุมการแบ่งเซลล์ของร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ มะเร็งส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้องอก แต่ไม่ใช่ว่าเนื้องอก
ทุกชนิดจะกลายเป็นมะเร็ง
ปกติแล้วเซลล์ของเราจะทำ�หน้าทีใ่ นการควบคุมการแบ่งตัวของตัวเองได้ แต่หากร่างกายมีสารอนุมลู อิสระมากเกินไป เกินกว่าขบวนการ
กำ�จัดอนุมูลอิสระตามธรรมชาติในร่างกายจะทำ�งานได้ทัน อนุมูลอิสระจะทำ�ลายหน่วยความจำ�ของเซลล์ ทำ�ให้การควบคุมการแบ่งตัวของ
เซลล์เสียไป เซลล์จะแบ่งตัวแบบควบคุมไม่ได้ และจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด

ในการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งจนกลายเป็น กลไกของสารสกัดเมล็ดองุ่นในการยับยั้ง
ก้อนมะเร็ง มีขั้นตอนดังนี้
และร่วมบำ�บัดมะเร็ง
1.
2.
3.
4.
5.

การเริ่มต้นการแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์แบบต่อเนื่อง
การเกิดเนื้อเยื่อมะเร็ง
การเกิดก้อนมะเร็ง
การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

หากเราสามารถหยุดยั้งเซลล์มะเร็งตั้งแต่การแบ่งเซลล์ที่
ผิดปกติออกมาเซลล์แรกๆได้ มันก็จะไม่ลุกลามไปจนเป็นก้อนมะเร็ง
โดยปกติแล้ว เมื่อมีเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้น ระบบภูมิต้านทานของ
ร่างกาย จะทำ�ลายเซลล์ที่ผิดปกติก่อนที่มันจะแบ่งตัวลุกลามไปจน
กลายเป็นมะเร็ง
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1. สาร OPC ในเมล็ดองุ่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง    
   จะทำ�ลายอนุมลู อิสระ ป้องกันอนุมลู อิสระไปทำ�ลายหน่วยความจำ�
   ของเซลล์ ทำ�ให้เซลล์มีโอกาสกลายพันธุ์
2. สาร OPC ในเมล็ดองุน่ ยับยัง้ การเปลีย่ นแปลงของสารเคมีไปเป็น
   สารก่อมะเร็งในร่างกาย
3. สาร OPC ในเมล็ดองุ่น ยับยั้งการกระตุ้นกลไกการแบ่งตัวที่
   ผิดปกติของเซลล์ โดยการยับยั้ง Oncogenes
4. สาร OPC ในเมล็ดองุ่น มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย
5. สาร OPC ในเมล็ดองุน่ ยับยัง้ การเกาะตัวกันของเซลล์มะเร็ง และ
   ยับยั้งการเกาะติดของเซลล์มะเร็งกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่น จึง
   ให้ผลยับยั้งกลไกการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

6. สาร OPC ในเมล็ดองุ่นมีกลไกกระตุ้นการฆ่าตัวตาย หรือการฝ่อ
   ตายไปเองของเซลล์มะเร็งหลายชนิด
7. สาร OPC ในเมล็ดองุ่นมีกลไกยับยั้งการเกิดเนื้องอก
8. สาร OPC ในเมล็ดองุ่นมีงานวิจัยการยับยั้งการเจริญเติบโต และ
   กระตุน้ การฝ่อตายของเซลล์มะเร็งต่อไปนี้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด
   มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมลูกหมาก
   มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งผิวหนัง

งานวิจัยสารสกัดเมล็ดองุ่นกับมะเร็ง

ผลงานวิจยั มากมายทัว่ โลก แสดงให้เห็นว่า สารสกัดเมล็ดองุน่
เป็นอาหารเสริมที่แนะนำ�ในผู้ป่วยมะเร็งบริโภค ในระดับเซลล์
สารสกัดเมล็ดองุ่นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นอันตรายต่อดีเอ็นเอ
และการเปลี่ยนแปลงของยีนส์ สำ�หรับมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่
คร่าชีวิต อันดับหนึ่งของสตรี สารสกัดเมล็ดองุ่นสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านมได้ถงึ 72% และกระตุน้ การฆ่าตัวตาย
ของเซลล์มะเร็งเต้านมได้ถึง 33% ในแง่ของการป้องกันโรค สตรีท่ี
บริโภคสารสกัดเมล็ดองุน่ หรือผลิตภัณฑ์จากองุน่ มีโอกาสเกิดมะเร็ง
เต้านมได้น้อยกว่าสตรีที่ไม่ได้บริโภคถึง 34%1
การบริโภคสารสกัดเมล็ดองุ่น ยังให้ผลป้องกันมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Nutrition and Cancer
เป็นการวิจยั เปรียบเทียบผูช้ าย อายุ 50 – 76 ปี จำ�นวน 32,000 คน
ซึ่งครึ่งหนึ่งบริโภคสารสกัดเมล็ดองุ่นเป็นประจำ� เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้
บริโภค เป็นระยะเวลา 3 ปี (2000-2002) พบว่า กลุ่มที่บริโภค
สารสกัดเมล็ดองุ่นเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง มีอัตราการเกิดมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้บริโภค 41%2
เซลล์มะเร็ง เจริญเติบโตได้จากการได้รับสารอาหารจาก
กลุ่มหลอดเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ขบวนการนี้เรียกว่า
แองจิโอเจเนซีส (Angiogenesis) มีงานวิจัยเซลล์มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
ในหลอดทดลอง พบว่า สารสกัดเมล็ดองุ่นสามารถยับยั้งการสร้าง
กลุ่มหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง โดยการยับยั้ง แฟคเตอร์
การก่อตัวของหลอดเลือด คือ VEGF (Vascular Endothelial
Growth Factor) และ Angiopoietin 1 (Ang1) เป็นการตัดทางเดิน
อาหารที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง3

งานวิจยั ตีพมิ พ์ใน Journal of Pancreas ปี 2012
ระบุวา่ สาร OPC จากเมล็ดองุน่ ให้ผลยับยัง้ การแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็งตับอ่อน โดยทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
การแสดงออกของยีนส์ ที่มีต่อ เมทริกซ์ เมทัลโลโปรตีเอส
(Matrix Metalloproteases)4 ให้ผลยับยัง้ การสลายคอลลาเจน
ในเนือ้ เยือ่ ทำ�ให้หยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะ
อื่นได้
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จุลชีพ
ตัวดี

นักวิทยาศาสตร์พบว่า คนอ้วน และคนผอม มี
จุลชีพในลำ�ไส้ชนิดต่างๆ ในสัดส่วนทีแ่ ตกต่างกัน มีงานวิจยั
ในเรื่องสัดส่วนของประชากรแบคทีเรียในลำ�ไส้ออกมา
หลากหลายงานวิจยั บางงานวิจยั แสดงให้เห็นว่า ในคนอ้วน
จะมีจ�ำ นวนของไบฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) น้อยกว่า
ในคนผอม และบางงานวิจัยก็แสดงให้เห็นว่า ในคนอ้วน
จะมีจำ�นวนของแลคโตแบซิลไล (Lactobacilli) น้อยกว่า
ในคนผอม
ทั้งไบฟิโดแบคทีเรีย และแลคโตแบซิลไล ล้วน
อยู่ในกลุ่มจุลชีพตัวดี หรือ จุลชีพที่มีประโยชน์ต่อลำ�ไส้
และต่อร่างกายด้วยกันทั้งสิ้น นักวิทยาศาสตร์พบว่า
ประชากรจุลชีพตัวดีในลำ�ไส้ มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งใน
การกำ�หนดอัตราการเผาผลาญของร่างกายมนุษย์ และ
การทีม่ นุษย์จะมีสดั ส่วนของประชากรจุลชีพตัวดีในลำ�ไส้มาก
เป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างยิง่ ในโปรแกรมลดน้�ำ หนักทุกรูปแบบ

กลไกในการที่จุลชีพตัวดีในลำ�ไส้ช่วยในการ
ควบคุมน้ำ�หนัก ผ่านกลไกการลดการอักเสบของลำ�ไส้
และการบำ�บัดลำ�ไส้รว่ั การย่อยสลายอาหารให้เกิดพลังงาน
การเพิ่มความไวของเซลล์ร่างกายต่อฮอร์โมนอินซูลิน
ซึง่ มีประโยชน์อย่างยิง่ ในการควบคุมน้�ำ ตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยเบาหวาน และการผลิตพลังงานในเซลล์ต่างๆ
ของร่างกาย
ชนิดของอาหารที่เรารับประทานมีผลอย่างยิ่ง
ต่อประชากรจุลชีพในลำ�ไส้ของเรา ขณะเดียวกัน จุลชีพ
ในลำ�ไส้ของเราก็เป็นตัวกำ�หนดชนิดของอาหารที่เรา
รับประทาน เมือ่ ในทางเดินอาหารของเรามียสี ต์มากเกินไป
จะทำ�ให้เรามีความรูส้ กึ อยากรับประทานของหวาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งน้ำ�ตาล และทำ�ให้เรารู้สึกหิวตลอดเวลา
10

นักวิทยาศาสตร์พบว่า กรรมพันธุม์ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับความอ้วน
และจุลชีพของมารดาก็ถูกส่งต่อให้กับทารกในครรภ์ในขณะคลอด
และในช่วงเวลาของการให้นมบุตร เด็กทารกยังได้รับจุลชีพสายพันธุ์
ต่างๆ จากความใกล้ชดิ และการสัมผัสจากคนในครอบครัว จุลชีพทีท่ �ำ
ให้อ้วนก็เช่นกัน มันถูกส่งต่อจากมารดาสู่ทารกได้ เด็กทารกที่ผ่าน
การผ่าคลอด มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องอ้วนมากกว่าเด็กทารกที่
ลืมตาดูโลกจากการคลอดโดยธรรมชาติ เนื่องจากเด็กทารกที่มาจาก
การผ่าคลอดจะขาดจุลชีพหลายชนิดที่ควรจะได้รับจากช่องคลอดของ
มารดา ปริมาณ และสัดส่วนของจุลชีพในลำ�ไส้ของเด็กต่�ำ กว่า 1 ขวบ
มีความสัมพันธ์กบั ภาวะอ้วนเมือ่ เด็กเติบโตขึน้ นักวิทยาศาสตร์พบว่า
ในเด็กที่มีประชากรจุลชีพชนิดไบฟิโดแบคทีเรียอยู่น้อยในลำ�ไส้ มี
แนวโน้มว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนเมื่อเติบโตขึ้น
ในคนอ้วน มักจะมีสดั ส่วนของจุลชีพตัวดีนอ้ ยกว่าในคนผอม
และมีจลุ ชีพชนิด LPS (Liposaccharide) และจุลชีพทีผ่ ลิตสารมีเทน
(Methane) อยู่ในปริมาณมาก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความอ้วน
การเกิดลำ�ไส้รั่ว และการอักเสบเรื้อรัง
นักวิทยาศาสตร์พบว่า สัดส่วนของประชากรจุลชีพในหนู
มีความคล้ายคลึงกับประชากรจุลชีพในมนุษย์   งานวิจัยหลายชิ้น
ในหนู ให้สัตว์ทดลองรับประทานจุลชีพชนิดไบฟิโดแบคทีเรีย และ
แลคโตบาซิลไลพบว่า สัตว์ทดลองมีน้ำ�หนักลดลง นักวิทยาศาสตร์
ยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่า ในสัตว์ที่เลี้ยงในอุตสาหกรรมเกษตร เช่น
วัว ควาย จะได้รบั ยาปฎิชวี นะจำ�นวนมาก และมีปริมาณไขมันสีขาวใน
ร่างกายมาก เนือ่ งจากยาปฏิชีวนะที่สัตว์ได้รับ ไปทำ�ลายสมดุลจุลชีพ
ในลำ�ไส้ของสัตว์

มาเติมจุลชีพตัวดีลงในโปรแกรม
ลดน้ำ�หนัก เพื่อปรับสมดุลจุลชีพในลำ�ไส้
กันเถอะ
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หลังจากที่ดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์ ไปได้ประมาณ 10 วัน อาการทุกอย่าง
ที่เคยเป็นก็ดีขึ้นมาก อาการปวดหลัง และอาการตกขาวก็หายไป
ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ คือมีตกขาวเยอะมาก เยอะจนรูส้ กึ
ผิดปกติ มีอาการเหน็บชาทีเ่ ท้า มดลูกอักเสบ มีกลิน่ และมีอาการคัน
เวลานอนตอนกลางคืน และมีการปวดหลังร่วมด้วย ผลการตรวจมดลูก
พบว่า ดิฉนั มีอาการมดลูกโต และเป็นช็อกโกแลตซีส ขนาดประมาณ
10 ซม. หมอได้แนะนำ�ให้ผ่าตัด แต่ดิฉันเลือกที่จะไม่ผ่า ก็พยายาม
ดูแลตัวเองเรื่อยมา รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อต่างๆ
แต่กไ็ ม่ดขี น้ึ จนน้องสาวของดิฉนั ได้แนะนำ�ให้รจู้ กั คุณมณฑา รัตนพันธ์
หรือคุณตู่ ดิฉันก็ได้เล่าอาการที่เป็นให้คุณตู่ฟัง คุณตู่จึงแนะนำ�ให้
รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ และสมุนไพรจีน
เพือ่ การเสริมสมรรถนะ บำ�รุงร่างกาย ร่วมกับการใส่กางเกงในไวทอป
และถุงเท้าไวทอปเป็นประจำ�  หลังจากที่ดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์ ไปได้
ประมาณ 10 วัน อาการทุกอย่างทีเ่ คยเป็นก็ดขี น้ึ มาก อาการปวดหลัง
และอาการตกขาวก็หายไป เหน็บชาที่เท้าก็หายไปด้วย ไปพบแพทย์
เพื่อตรวจร่างกาย ผลปรากฏว่า ช็อกโกแลตซีสก็ยุบลง ดิฉันรู้สึก

ดีใจมาก ที่สุขภาพกลับมาแข็งแรงดังเดิม และรู้สึกมั่นใจ
ในผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึน้ จึงรับประทานต่อเนือ่ งมาโดยตลอด
ดิฉันต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ จากบริษัท ไทยธรรมฯ
มากค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณสุรยิ า มีแสง

อายุ 41 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ภายใน 3 เดือน น้ำ�หนักลดลงไปถึง 10 กิโลกรัม

Before
63.5 Kg.

After
52.6 Kg.

คุณปภัทรดา ชูปัญญา
อายุ 54 ปี อาชีพ แม่บ้าน
จังหวัด กรุงเทพฯ

ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งน้�ำ หนักตัวมาตลอด  ผิวหน้าก็ดหู มองคล้� 
ำ ก็ดีขึ้น รู้สึกมีความสุข ทั้งกาย และใจ ชีวิตดีขึ้นเพราะ
ไม่สดใส ท้องผูกเป็นประจำ�  ตอนนั้นน้�ำ หนักสูงสุด 63.5 กิโลกรัม ไทยธรรมจริงๆ ค่ะ
ส่วนสูง 156 เซนติเมตร จึงดูอว้ นกลมเลยค่ะ ดิฉนั พยายามลดน้�ำ หนัก
มาหลายวิธี แต่น้ำ�หนักก็ไม่ลดลงอย่างถาวร จนได้มารู้จักกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ไทยธรรมฯ จากการฟังรายการ TDA Healti Secret ทาง FM 101
RR1 โดย ดร.ภญ. อาริยา สาริกะภูติ และคุณเปิล้ -จารุณี เดส์แน็ช
คุยเรื่องความสวยความงามกับการลดน้�ำ หนัก ซึ่งเกี่ยวกับการปรับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยงดแป้ง และน้�ำ ตาล ดิฉันจึง
เข้าไปปรึกษาทีบ่ ริษทั ซึง่ พนักงานแนะนำ�ให้รบั ประทานชุดล้างพิษ 1 วัน
สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมมะเขือเทศ น้�ำ มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น
น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น ผลปรากฏว่า ภายใน  3 เดือน
น้ำ�หนักลดลงไปถึง 10 กิโลกรัม เหลือ 52.6 กิโลกรัม ดิฉนั ยังคง
รับประทานอย่างต่อเนื่อง น้ำ�หนักก็ลดลงอีก เมื่อได้น้ำ�หนักตามที่
ต้องการแล้ว ก็หันมาบำ�รุงผิวพรรณ ด้วยการรับประทานสารกระตุน้
การสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ และสารอาหารเพื่อกระตุ้น
โกรทฮอร์โมนเพือ่ การย้อยวัย เพือ่ การปรับสมดุลฮอร์โมน ผิวพรรณ

ผลการเรียนเขาดีขึ้นกว่าเดิม วัดได้จากผลสอบค่ะ
ลูกชายของดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งสมาธิสน้ั ดิฉนั เริม่ สังเกตว่า
ลูกมีอารมณ์โมโหง่าย โวยวายเวลาทำ�อะไรไม่ได้ แต่เขาเป็นเด็ก
เรียนเก่ง เรียนรู้เร็ว เมื่อเริ่มขึ้นชั้นอนุบาล 3 อาการกลับยิ่งหนัก
มากขึ้น โมโหง่าย เสียใจง่าย ไม่ยอมร่วมกิจกรรมเลย จนย้าย
โรงเรียนเมื่อขึ้น ป.1 ก็ยังเป็นมากขึ้น ดิฉันจึงพาไปพบแพทย์เพื่อ
วัดไอคิว แพทย์แจ้งว่าน้องมีปญ
ั หาเรือ่ งสมาธิ จัดอยูใ่ นกลุม่ สมาธิสน้ั
ไอคิวดีมาก แต่ไม่ค่อยมีสมาธิ ทำ�ให้เขาแสดงศักยภาพออกมา
ได้แค่ 60-70% ดิฉันจึงตัดสินใจรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน
ควบคู่กับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม คือ
น้ำ�มันปลาสกัดเข้มข้นเพื่อบำ�รุงสมอง ต่อเนื่องตลอด 3-4 เดือน
ผลปรากฏว่า ผลการเรียนเขาดีขึ้นกว่าเดิม วัดได้จากผลสอบค่ะ
ดร.ภญ. อาริยา สาริกะภูติ ได้แนะนำ�ให้รบั ประทานสารสกัดจาก
ใบแปะก๊วย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงสมอง หลังจาก
รับประทานไปได้ 2 เดือน ไปพบแพทย์ตามนัด แพทย์ชมว่าน้อง
ดีขน้ึ มาก และลดยาจากมือ้ ละ 1 เม็ด เหลือแค่มอ้ื ละครึง่ เม็ด จน
12

เข้าเดือนที่ 3 น้องสามารถต่อตัวต่อเลโก้ได้ จากทีเ่ คยต่อ
ไม่ได้เลย วาดรูปสวย ผลการเรียนก็ดีขึ้น จากเมือ่ ก่อน
อยู่ลำ�ดับที่ 167 ก็เลื่อนขึ้นมาเป็นลำ�ดับที่ 85 จาก
นักเรียน  319  คน  น้องภูมิใจมากที่เขาทำ�ได้ มี
ความสุขขึ้น ดิฉันต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ
ที่ผลิตภัณฑ์ดีๆ ไว้รักษาสุขภาพ ขอบคุณค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ด.ช. กันต์ธนัท อินทร์ประสิทธิ์
อายุ 7 ปี อาชีพ นักเรียน
จังหวัด กรุงเทพฯ

จากเมื่อก่อนหนัก 65 กิโลกรัม ตอนนี้เหลือ 55 กิโลกรัมแล้วค่ะ
อาการปวดข้อเข่าก็ดีขึ้น อาการเส้นเลือดขอดก็ดีขึ้นมาก

Before
65 Kg.

After
55 Kg.

คุณวันทนา ศรีเหรา

อายุ 50 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด ชลบุรี

         ดิฉนั เคยมีน�ำ้ หนักตัวเกิน เส้นเลือดขอด ใบหน้าหมองคล้� 
ำ
และข้อเข่าเสื่อม ทำ�ให้ไม่สามารถนั่งนานๆ หรือนั่งพับเพียบได้
ดิฉันเป็นคนชอบรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่แล้ว
อันไหนที่ใครๆว่าดี  ดิฉันลองมาหมด  แต่สุขภาพร่างกาย ก็ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จนกระทั่งได้มาเจอกับบริษัท
ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของคุณสุมาลี กิจอัจฉรานุกุล หรือ
คุณตุย๋ ทีแ่ นะนำ�ให้ดฉิ นั ลองรับประทาน สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสม
มะเขือเทศ น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้�ำ มันปลา
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัดจากกระดูกปลาฉลาม
ผสมคอลลาเจน และน้�ำ มันปลาชนิด EPA ผสมผลโรสฮิป ร่วมกับ
การใช้สตู รการลดน้�ำ หนักคีโตเจนิค ไดเอท คืองดแป้ง และน้�ำ ตาล
และดืม่ น้�ำ ด่างจากเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอปร่วมด้วย ดิฉนั
รูส้ กึ ว่ามีการเปลีย่ นแปลง   คือผิวทีเ่ คยแห้งกร้านมีความชุม่ ชืน้   
และขาวใสขึ้น และน้ำ�หนักตัวลดลงมาเรื่อยๆ จากเมื่อก่อน
หนัก 65 กิโลกรัม ตอนนี้เหลือ 55 กิโลกรัมแล้วค่ะ อาการปวด

ข้อเข่าก็ดีขึ้น และสามารถนั่งพับเพียบได้แล้วด้วย อาการ
เส้นเลือดขอดก็ดีขึ้นมาก ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมาก
ที่มีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งกาย และใจ และต้องขอขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ดีๆ จากบริษัท ไทยธรรมฯ และคุณตุ๋ยที่แนะนำ�
สิ่งดีๆมาให้ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ผ่านไปประมาณ 2 เดือน น้ำ�หนักของดิฉันลดลงถึง 6 กิโลกรัม
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องน้ำ�หนักเกิน เคย
รับประทานอาหารเสริมเพื่อการลดน้�ำ หนักมาหลายยี่ห้อ แต่
น้ำ�หนักก็ไม่ลดลง จนมีโอกาสได้พบกับคุณอิษฏา รัชตนันทิ
หรือคุณส้ม ซึ่งดูผอม และสวยขึ้นกว่าเดิม คุณส้มแนะนำ�ให้
ดิฉนั รูจ้ กั กับไทยธรรม และให้ดฉิ นั ลองใช้สตู รคีโตเจนิค ไดเอท
ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชุดคูจ่ น้ิ น้�ำ มันปลา
สกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น และน้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น ร่วมกับสมุนไพรจีนชาชง ผ่านไปประมาณ  
2 เดือน น้�ำ หนักของดิฉนั ลดลงถึง 6 กิโลกรัม จากน้�ำ หนัก 71
กิโลกรัม ลดลงเหลือ 65 กิโลกรัม เสื้อผ้าที่เคยคับ ก็กลับ
มาใส่ได้อีกครั้ง ไขมันรอบเอวก็หายไป สัดส่วนกระชับมากขึ้น
หลังจากน้�ำ หนักลดลง ดิฉันก็ได้ลองดื่มกาแฟสำ�เร็จรูป ผสม
โอลิโกฟรุกโตส และสารสกัดกระบองเพชร ของไทยธรรม
ทั้งหอม และอร่อย ดิฉนั ติดใจมาก ชงดืม่ ทุกวัน วันละ 2 ซอง
น้�ำ หนักก็ไม่ขน้ึ และดิฉนั ยังสนใจดูแลผิวพรรณ จึงเพิม่ สารอาหาร
กระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัย สารสกัดเมล็ดองุ่น

ผสมมะเขือเทศ และน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุน่ ทำ�ให้ผวิ พรรณของดิฉนั ดูสดใสขึน้ จนรูส้ กึ ได้ พอใช้
ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลจริง จึงแนะนำ�ให้กบั ญาติทม่ี ภี าวะไขมัน
ในตับลองรับประทานดู ผลปรากฏว่า พอไปตรวจสุขภาพ
ค่าไขมันในตับก็ลดลง ดิฉันรู้สึกมั่นใจมาก จึงได้บอกต่อคน
รอบข้างอีกหลายคน ต้องขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้
ดิฉันลดน้ำ�หนักได้ และสุขภาพก็ยังดีขึ้นด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
Before
71 Kg.

After
65 Kg.

คุณจงจิตต์ แสนจินดา

อายุ 65 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด จันทบุรี

ภายใน 2 เดือน อาการปวดข้อก็หายไป ทำ�ให้ดิฉันไม่ต้องรับประทาน
ยาสเตียรอยด์อีก

คุณดวงเดือน นิลศาสตร์
อายุ 38 ปี อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
จังหวัด สมุทรสงคราม

เมื่อ 10 ปีก่อนดิฉันมีอาการปวดตามข้อ แพทย์
วินจิ ฉัยว่าดิฉนั เป็นโรค ข้ออักเสบ จึงทำ�การรักษาแบบรูมาตอยด์
โดยจ่ายยาสเตียรอยด์ และยาเมโธเทรกเซทมาประมาณ 1 ปี
จนอาการดีขึ้น จนหยุดยาได้ แต่ถ้าช่วงไหนที่ดิฉันทำ�งานหนัก
พักผ่อนน้อย เครียด หรือร่างกายเกิดการติดเชื้อ  จะทำ�ให้
อาการปวดตามข้อกำ�เริบขึน้ มาอีก แพทย์กไ็ ด้จา่ ยยาสเตียรอยด์
มาให้รับประทานเหมือนเดิม อาการก็ดีขึ้น เป็นแบบนี้มาตลอด
จนดิฉนั ได้มาพบกับคุณอรวรรณ เทพศิริ หรือโค้ชหญิง ทีแ่ นะนำ�ให้
ดิฉนั ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษทั ไทยธรรมฯ
ซึง่ สามารถรับประทานควบคูก่ บั ยาทีแ่ พทย์สง่ั ได้ โดยไม่มผี ลข้างเคียง
ดิฉนั จึงตัดสินใจรับประทานสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามผสม
คอลลาเจน น้ำ�มันปลาชนิด EPA ผสมผลโรสฮิป อย่างละ
1 เม็ด เช้า-เย็น และน้ำ�มันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วย
1 เม็ด ตอนเช้า ผลปรากฏว่า ภายใน 3 วัน อาการปวดตาม
ข้อก็ดีขึ้นจนรู้สึกได้ ดิฉันจึงลดยาสเตียรอยด์ลง และหันมา

รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมอย่างต่อเนือ่ ง ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน อาการปวดข้อก็หายไป ทำ�ให้ดฉิ นั ไม่ตอ้ งรับประทาน
ยาสเตียรอยด์อีก ดีใจที่สุดเลยค่ะ ดิฉันเลยแนะนำ�ให้คุณป้าของดิฉัน
ที่มีอาการปวดข้อ และเข่าเสื่อมลองรับประทานดู ผลปรากฏว่า
เพียง 2 สัปดาห์ อากาปวดเข่าของคุณป้าก็ดีขึ้น ดิฉันต้องขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ดิฉันหายจากอาการปวดข้อที่แสนทรมาน  
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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มกราคม 2016

มกราคม 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2016

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ สายไหม จ.กรุงเทพ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,359,225 บาท

กุมภาพันธ์ 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,467,535 บาท

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 415,415 บาท

กุมภาพันธ์ 2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2016

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 336,310 บาท

New Active
Recruit

2016

ธนัทพร แสงอรุณรัตน์
มกราคม 2016

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน มกราคม 2016
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 19 ท่าน

กุมภาพันธ์ 2016

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2016
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 25 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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เปิดฉากอย่างยิง่ ใหญ่กบั Booming Thaidham Seminar ครัง้ ที่ 20 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Together
เพราะเรามีเรา” ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2016  ณ เดอะ เกรซ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทีน่ �ำ พาให้สมาชิกครอบครัวไทยธรรมได้มาทำ�กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตลอด 3 วัน 2 คืน เพือ่ เพิม่ เติม
ความรู้ และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้สนุกไปกับค่�ำ คืน “Together Party” แสนหรรษา และพิเศษยิง่ กว่า
ครัง้ ไหนๆ ด้วยการร่วมเฉลิมฉลองการย่างก้าวสูป่ ที ่ี 12 ของไทยธรรม ทีท่ ง้ั ยิง่ ใหญ่ และงดงาม พร้อม
กลับบ้านไปด้วยรอยยิม้ ความอุน่ ใจ และความประทับใจอย่างไม่รลู้ มื
คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
เพชรบริหารคนที่ 4 ของไทยธรรม

TDA TEAMWORK สูๆ้

รวมพลังทีมเวิรค์ เต้นให้พร้อมเพรียงกัน

รับรางวัลคูจ่ น้ิ ฟินเว่อร์

ทีมฟุตบอล TDA รับรางวัลจากพีเ่ ปิล้

16 TDA เซเลอร์มนู ในค่�ำ คืน “Together Party”

ร่วมแสดงความยินดีกบั เพชรบริหารคนใหม่

ทีมดัมเมเยอร์สดุ เซ็กซี่ ในคืนปาร์ตแ้ี สนสนุก  

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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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

