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เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำาเร็จ ในรายการ TDA Healti Secret 
ดำาเนินรายการโดยพี่เปิ้ล 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 สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว 

จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หรือฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr1media.com

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่  
http://www.youtube.com/healtisecret
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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

 บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เปิดดำาเนินการในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2548 ด้วยพันธกิจในการสร้างธุรกิจ เพ่ือคนไทย ในทุกระดับ 
โดยมีการคัดสรร และเลือกจัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในกลุ่มของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ นวัตกรรมด้านการแพทย์ เภสัชกรรม เคร่ืองสำาอาง 
และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยนำาวัตถุดิบคุณภาพสูงจากท่ัวโลก 
ที่มีงานวิจัยมาจำาหน่ายให้กับผู้บริโภค ด้วยราคายุติธรรม

 ตลอดระยะเวลาในการดำาเนินการของบริษัทฯ ใน 12 ปี
ที่ผ่านมา เราได้รับรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานของทั้งรัฐบาล และ
เอกชน ดังนี้

 ปี 2012  ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 46 บริษัทนวัตกรรม
ยอดเยี่ยม จากสำานักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (NIA)
 ปี 2012 รางวัล  1  ใน  10  ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยอดเย่ียมจาก
ผลิตภัณฑ์รักษาสิว และรอยแผลเป็นจากสิว Silkane โดยบริษัทเอทิกา 
บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์ในเครือของไทยธรรม จากสำานักนวัตกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NIA)
 ปี 2014 รางวัลบริษัทธุรกิจหน้าใหม่ยอดเย่ียม จากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (NEC)
 ปี 2016 ไทยธรรมได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก 
โดย INTARG (International Exhibition of Economic and Scientific 
Innovation) จำานวน 5 รางวัล จากผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดที่ส่งประกวด

รางวัลสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลกในการจัดงาน INTARG 
2016 ได้แก่ GT Mac กรดอะมิโนกระตุ้นการผลิตโกรท 
ฮอร์โมน เพื่อการย้อนวัย

ไทยธรรมกับรางวัล
สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก 

INTARG 2016

รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก ได้แก่ GT Mac 
กรดอะมิโนกระตุ้นการผลิตโกรท ฮอร์โมน เพื่อการย้อนวัย

รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก ได้แก่ Peurra 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยย้อนวัยระดับโลก

รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก ได้แก่ Be Drinks 
Gold กรดอะมิโนหน้าเรียว

รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก ได้แก่ Pharmacare 
Silk Repair ผลิตภัณฑ์ครีมโปรตีนไหมลดเลือนริ้วรอย และ 
ซ่อมแซมผิว

 
 บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกไทยธรรมทุกท่าน 
ที่ให้โอกาสบริษัทฯ ในการดูแลสุขภาพ และความงามให้กับท่าน 
และคนที่ท่านรัก ซึ่งทำาให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสเติบโตก้าวไกลสู่
ระดับโลกตลอดระยะเวลา 12 ปีท่ีผ่านมา และบริษัทฯ ขอสัญญาว่า 
เราจะทำาทุกอย่างเต็มความสามารถที่เรามี ในการให้บริการดูแล
สุขภาพ และความงามของท่าน และเติมเต็มพันธกิจในชีวิตของ
ท่าน ในการประกอบธุรกิจสุขภาพ และความงาม ให้สำาเร็จอย่าง
งดงามร่วมกันต่อไป 

GT Mac รางวัลชนะเลิศสุดยอด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016

Pharmacare Silk Repair 
รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016

Peurra รางวัลเหรียญทอง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก 

INTARG 2016

Be Drinks Gold รางวัลเหรียญเงิน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก 

INTARG 2016
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	 อดีตผมเคยเป็นเจ้าของกิจการด้านการศึกษา	
และประสบความสำาเร็จทางด้านธุรกิจในระดับหน่ึง		ผมเปิด
โรงเรียนมาประมาณ	12	ปี	มีเจ้าหน้าที่ประมาณ	40	คน
และมีรายได้ประมาณ	8	หลักต่อปี	รายได้ท่ีมากย่อมหมายถึง
ปัญหา	และความรับผิดชอบท่ีมากตามไปด้วยเช่นกัน	ผมจึง
มีความคิดที่จะทำาธุรกิจเครือข่าย	 เพราะมีความม่ันใจว่า
เป็นธุรกิจท่ีม่ันคง	 สามารถหยุดได้โดยท่ียังมีรายได้ตลอด	
หรือท่ีเราเรียกว่า	Passive	Income	และยังสามารถส่งต่อ
ธุรกิจท่ีเราสร้างข้ึนมา	รวมถึงรายได้ให้กับทายาทได้	โดยที่
ผู้รับมรดกทางธุรกิจไม่ต้องมาเร่ิมต้นนับ	1	ใหม่	ซ่ึงผมก็เคย
ทำามาหลายบริษัทฯ	 ก็ไม่เคยประสบความสำาเร็จถึงที่สุด	
ด้วยเหตุผลหลายประการ	เช่น	มีคนทำาเยอะแล้ว	ไปท่ีไหน
ใครก็รู้จัก	ต้องรักษายอดรายเดือนสูง	ต้องรักษายอดกลุ่ม	
ต้องใช้เงินลงทุนในการเปิดรหัส	หรือขึ้นตำาแหน่งมาก	ทำา
แล้วบอกว่าหยุดทำาได	้แต่พอหยุดรายได้ก็หยุดทุกที

	 เหตุผลเหล่าน้ีทำาให้ผมรู้สึกท้อ	และคิดว่าเส้นทางน้ี
คงไม่ใช่คำาตอบสำาหรับชีวิตผม	ผมจึงตัดสินใจหยุดทำาธุรกิจ
เครือข่าย	 เพราะเจ็บมากกว่าได้	จนวันหน่ึงมีโอกาสได้ฟัง
รายการ	 Healti	 Secret	 by	 Thaidham	 ทางคลื่นวิทย	ุ
FM101	RR1	ได้ยินเสียงของ	คุณเปิ้ล	จารุณี	เดส์แน็ช	
และ	ดร.	ภญ.	อาริยา	สาริกะภูติ	ในรายการ	และได้พูดถึง
สารอาหารท่ีเป็นสารต้ังต้นการสร้างคอลลาเจน	ท่ี	ดร.	อาริยา
เรียกว่าคอลลาเจนตัวแม	่ผมได้ฟังก็รู้สึกตื่นเต้น	ต้องการ
ทดลองรับประทาน	จึงติดต่อ	และเข้าไปพูดคุยที่บริษัทฯ
 
 

ธุรกิจนี้น่าจะตอบโจทย์ที่ผมเคย
พยายามค้นหามานาน  เกี่ยวกับ

ธุรกิจเครือข่าย  จึงตัดสินใจ
เข้าร่วมธุรกิจแบบจริงจัง
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คุณอัครรัสม์ิ	พุทธยะศิริ
Master	Trainer



	 ก้าวแรกท่ีเข้ามาในไทยธรรม	 ผมรับรู้ได้ถึงความเอ้ืออาทร	
และเป็นความมิตร	 ไม่เน้นเรื่องการขาย	 แต่เน้นเรื่องการอธิบาย	
และทำาความเข้าใจกับลูกค้า	ทำาให้รู้สึกประทับใจมาก	จึงเริ่มสั่งซื้อ
สินค้ามาทดลองรับประทาน	 โดยได้ซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือการลดน้ำาหนัก	
และรักษาโรคไทรอยด์มาฝากแฟนผมด้วย	ซึ่งแฟนของผมป่วยเป็น
โรคไฮโปไทรอยด์	จึงทำาให้อ้วน	เคยพยายามลดน้ำาหนักอยู่หลายวิธี
แต่ก็ไม่สำาเร็จ	ผมได้รับคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าท่ีว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม	ไม่ใช่ยา	แต่เป็นสารอาหารท่ีช่วยเร่งระบบการเผาผลาญ	
และปรับการทำางานของระบบไทรอยด์ให้ดีขึ้น	ซึ่งหลังจากที่แฟน
ผมได้ทดลองรับประทาน	ผลปรากฏว่า	เพียง	1	สัปดาห์	น้ำาหนัก
ลดลงไป	1	กิโลกรัม	แฟนผมรู้สึกต่ืนเต้นมาก	หลังจากท่ีได้รู้วิธีการ
ลดน้ำาหนักแบบท่ีไม่ต้องอดอาหาร	ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารในสูตรเฉพาะของไทยธรรม	แฟนผมก็เริ่มโพสต์ลง
Facebook	 และทุกสัปดาห์ที่ลง	 ก็จะมีข้อมูลอัพเดทเรื่องน้ำาหนัก
ทุกครั้ง	ก็จะมีคนติดตามว่าใช้อะไร	น้ำาหนักถึงลงได้มากแบบนี้
และท่ีสำาคัญไม่โทรมอีกด้วย	ก็มีการฝากส่ังสินค้าไปทดลองรับประทาน
และสมัครสมาชิก	จากเหตุการณ์น้ี	ทำาให้แฟนผมมีรายได้ในเดือนแรก
จากการแนะนำาสินค้าประมาณ	8,000	บาท	 เดือนที	่ 2	ขยับขึ้น
มาที่ประมาณ	18,000	บาท	และในเดือนที	่ 3	 แฟนผมมีรายได้
ประมาณ	37,000	บาท	

 หลังจากที่ผมเห็นรายได้ของแฟนจากการที่รับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วน้ำาหนักลดลง	สุขภาพดีข้ึน	โรคไทรอยด์
หาย	ประกอบกับรายได้ที่ได้มาจากการโพสต	์Facebook	100%	
หรือที่เรียกว่าขายของ	Online	สามารถทำารายได้แบบก้าวกระโดด
ขนาดนี้	 ธุรกิจนี้น่าจะตอบโจทย์ที่ผมเคยพยายามค้นหามานาน
เก่ียวกับธุรกิจเครือข่าย	 จึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจแบบจริงจัง	 และ
น่ันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำาเร็จในวันนี้	 ซึ่งในปัจจุบัน	 ทั้งผม	
และแฟนเป็นโค้ชลดน้ำาหนักมืออาชีพ	และตัวผมเองยังมีโอกาสได้
เข้าอบรบ	และได้รับใบประกาศเป็น	Master	Trainer	ของบริษัท	
ไทยธรรมฯ	อย่างเป็นทางการ	วันน้ีผม	และแฟน	เรา	2	คนร่วมกัน
ทำางานด้านสุขภาพกับ	บริษัท	 ไทยธรรมฯ	มาเป็นเวลา	 2	ปี	 มี
รายได้ต่อเดือนประมาณ	 6	 หลัก	 ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ผมเองรู้สึก
ภาคภูมิใจ	 เพราะนอกจากจะมีรายได้ที่ดีแล้ว	 เราเองก็มีสุขภาพ
ที่ดี	และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้สุขภาพของคนรอบข้างดีขึ้นด้วย	

 ฝากถึงทุกท่านท่ีกำาลังมองหาธุรกิจ
ใหม่ๆ บริษัท ไทยธรรมฯ เป็นบริษัทฯ ที่ใช้
ความรักนำาธุรกิจ พันธกิจของบริษัทฯ มี
คุณธรรม แผนการตลาดไม่ซับซ้อน รักษา
ยอดต่ำา ไม่มีการรักษายอดกลุ่ม ไม่กำาหนด
เวลาในการขึ้นตำาแหน่ง ไม่มีการบังคับขา 
ตำาแหน่งขึ้นแล้วไม่ตก และต้องขอขอบคุณ
ท่านผู้บริหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ และ 
พนักงานไทยธรรมทุกท่าน รวมถึงสมาชิก
ไทยธรรมทุกคน ที่ให้การส่งเสริม และ
สนับสนุน จนผมประสบความสำาเร็จมาจนถึง
ทุกวันนี้

COCONUTQ10

5
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	 ดิฉันเป็นคนที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กๆ	 เลยก็ว่าได้ค่ะ	 แม่
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิด	ดิฉันหนักประมาณ	5	กิโลกรัม	ตุ้ยนุ้ยมา
ตลอดเลยค่ะ	ดิฉันชอบกิน	กิน	และก็กิน	น่ิงเป็นหลับขยับเป็นกิน
ค่ะ	อร่อยหมดทุกอย่าง	จนอายุ	24	ปี	น้ำาหนักขึ้นมาเป็น	113	
กิโลกรัม	ตอนน้ีแหล่ะ	ความหายนะเร่ิมถามหา	โรคต่างๆ	เร่ิม
มาเยือนค่ะ	เร่ิมมีอาการเจ็บหน้าอก	หายใจเหน่ือย	ความดันโลหิต
สูง	 ไขมันสูง	 ไตรกลีเซอไรด์สูง	 ปวดหัว	 ปวดขา	 ปวดหลัง	
และป่วยบ่อย	เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ	เส้นเลือดตีบ	และเส้นเลือด
อุดตัน	จนเมื่อวันอาทิตย์ที	่13	กันยายน	2015	เป็นวันที่ดิฉัน
รู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม	 เป็นพรหมลิขิตที่
ดิฉันได้เจอกับพ่ีเป้ิล	จารุณี	เดส์แน็ช	และ	พ่ียุ้ย	ดร.ภญ.อาริยา	
สาริกะภูติ	โค้ชพี่ปุ๊ก	มินทร์ลดา	ฮกชุน	และโค้ชพี่เอิร์ท	นเรศ	
จันทราพัฒนะ	และอีกหลายๆ	ท่าน	วันนั้นดิฉันได้ถ่ายรูปกับ
พี่เปิ้ล	 แล้วพี่เปิ้ลก็พูดคำาๆ	 หนึ่งว่า	 “สุขภาพแข็งแรงนะคะ”		
ทำาให้ดิฉันมีกำาลังใจที่อยากมีสุขภาพดี	 แข็งแรง	 และสวย	
แบบพี่เปิ้ล	ดิฉันจึงตั้งใจที่จะลดน้ำาหนัก	ตั้งเป้าหมายว่าจะลด
ให้ได้	30	กิโลกรัม	โดยโค้ชพี่ปุ ๊ก	และโค้ชพี่เอิร์ท	แนะนำา
ให้ใช้สูตรคีโตเจนิค	 ไดเอท	 คือกินมัน	 เผามัน	 ย่ิงกิน	 ย่ิงผอม	

วันนั้นดิฉันได้ถ่ายรูปกับพี่เปิ้ล แล้ว
พี่เปิ้ลก็พูดคำาๆ หนึ่งว่า “สุขภาพ

แข็งแรงนะคะ”  ทำาให้ดิฉันมีกำาลังใจ
ที่อยากมีสุขภาพดี แข็งแรง และสวย 
แบบพี่เปิ้ล จากวันนั้น  ดิฉันสามารถ

ลดน้ำาหนักได้ถึง 42 กิโลกรัม

Before After
พฤษภาคม 2016

71 Kg.
กันยายน 2015

113 Kg.

ก่อน
Kg.113 

กันยายน 2015
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กินได้จนอิ่ม	 โดยไม่ต้องอดอาหาร	 เพียงแค่ไม่รับประทานแป้ง	
น้ำาตาล	 ผลไม้	 รวมถึงผักมีหัวทุกชนิด	 และที่สำาคัญดิฉันยัง
สามารถรับประทานของที่ชอบได	้ เช่น	 หมูสามชั้นทอดน้ำาปลา	
ชาบู	ทะเลเผา	เนย	ชีส	แกงกะทิ	แคปหมู	ส้มตำา	น้ำาตก	และ
อีกหลายๆ	อย่าง	ซึ่งโค้ชทั้งสองบอกว่า	เป็นอาหารที่รับประทาน
ได้ไม่อ้ัน	รับประทานได้เต็มท่ี	ดิฉันเร่ิมใช้สูตรน้ี	ร่วมกับรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารอาหารเพื่อการล้างสารพิษตำารับไทย 
น้ำามันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น
ผสมโคคิวเท็น สารอาหารเพื่อการล้างพิษตับ สมุนไพรจีนชาชง 
สารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ผสมมะเขือเทศ สารสกัดจากกระบองเพชรเพื่อช่วยกระตุ้น
การเผาผลาญ สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำาตาลเพ่ือการเผาไขมัน 
สารสกัดซีแอลเอเพื่อช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกาย 
สารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัย	 ดิฉัน
ก็ทำาตามสูตรอย่างเคร่งครัด	แต่ก็ยังสนุกกับการกิน	และช่ังน้ำาหนัก
ส่งให้โค้ชท้ังสองทุกวันด้วย	ผลปรากฏว่า	น้ำาหนักดิฉันลดลงทุกวัน
เลยค่ะ	ภายใน	4	เดือน	น้ำาหนักตัวของดิฉันลดลงเหลือ	77	กิโลกรัม
เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกค่ะ	อาการป่วยที่เคยเป็นก็ดีขึ้นด้วย	และ
ดิฉันก็ยังคงลดน้ำาหนักอย่างต่อเนื่อง	 จนปัจจุบันน้ำาหนักตัวของ
ดิฉันเหลือ	71	กิโลกรัมแล้วค่ะ	ดิฉันสามารถลดน้ำาหนักได้ถึง	42	
กิโลกรัม	จากเส้ือผ้าไซส์	XXL	กางเกงรอบเอว	40-42	น้ิว	ตอนน้ี
ดิฉันใส่เสื้อผ้าไซส์		M		กางเกงไซส	์L	กับรอบเอว	34	นิ้ว	เป็น
ตัวเลขที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลย	 ว่าตัวเองจะลดน้ำาหนักได้เยอะ
ขนาดน้ี	เม่ือลดน้ำาหนักด้วยตัวเองสำาเร็จ	ดิฉันก็ได้เข้าอบรมการเป็น
โค้ชลดน้ำาหนักมืออาชีพกับพี่หมอยุ้ย	ดร.	ภญ.	อาริยา	สาริกะภูติ		
พ่ีหมอยุ้ยสอนดิฉันท่ีเป็นคนธรรมดา	ท่ีไม่ใช่หมอ	และเภสัชกร	แต่
สามารถทำาให้ดิฉันมีความรู้	และเข้าใจได้ง่ายๆ	ว่าเราจะดูแลตัวเอง	
ครอบครัว	ญาติพี่น้อง	และเพื่อนๆ	ให้มีสุขภาพดีต้องทำาอย่างไร	
ทำาให้ดิฉันมีรายได้จากการเป็นโค้ชลดน้ำาหนักมืออาชีพแซงหน้า
งานหลักที่ทำามานานถึง	 13	 ป	ี ดิฉันจึงตัดสินใจลาออกจากงาน
ที่ทำาอยู่	มาเป็นโค้ชลดน้ำาหนักมืออาชีพแบบเต็มตัว	ทุกอย่างเป็น
เหมือนเรื่องอัศจรรย์ของดิฉันเลยค่ะ

น.ส.	รสจรินทร์	บุญอยู่คง	
ชื่อเล่น	ฝน		อายุ	34	ปี	

หลัง
Kg.71 

พฤษภาคม 2016
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 โกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใต้สมอง มีบทบาทในการควบคุมฮอร์โมนหลักต่างๆ ของร่างกาย โดย
เฉพาะกลุ่มฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัย โกรท ฮอร์โมนมีผลกับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์ โดยมีบทบาทในการฟื้นฟู และเสริมสร้าง
เซลล์ต่างๆ เหล่านี้ใหม่ ได้แก่ เซลล์ผิวหนัง เซลล์กระดูก เซลล์หัวใจ เซลล์ตับ เซลล์ปอด เซลล์ไต รวมทั้งซ่อมแซม และฟื้นฟูอวัยวะต่างๆ 
ของร่างกายให้แข็งแรง สดชื่นเหมือนในวัยหนุ่มสาว

สารอาหารกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน
กรดอะมิโนเพื่อการย้อนวัย

	 จากการทดลองฉีดโกรท	ฮอร์โมนในอาสาสมัครสูงอายุเป็นระยะเวลา	6	เดือน	ของ	นพ.	Daniel	Rudman	และคณะ	จาก	Medical	College	
of	Wisconsin	สหรัฐอเมริกา	ในป	ี1990	พบว่า	การเพิ่มระดับของโกรท	ฮอร์โมนให้ผลในการเพิ่มสมรรถนะของร่างกายในด้านต่างๆ	ต่อไปนี้

•	เพิ่มมวลกล้ามเนื้อถึง	8.8%	โดยไม่ได้ผ่านการออกกำาลังกาย
•	ลดไขมันสะสมถึง	14.4%	โดยไม่ได้อดอาหาร	หรือจำากัดแคลอรี่
•	ร่างกายมีพลังงานเพิ่มขึ้น
•	สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น
•	หัวใจ	ตับ	ม้าม	ไต	มีขนาดเพิ่มขึ้น	อวัยวะเหล่านี้	ส่วนใหญ่จะมี
		ขนาดที่ลดลง	เมื่ออายุเพิ่มขึ้น	
•	หัวใจสูบฉีดโลหิตออกมาได้มากขึ้น
•	ระบบภูมิต้านทานดีขึ้น
•	มีสมรรถนะในการออกกำาลังกายเพิ่มขึ้น
•	ไตทำางานได้ดีขึ้น
•	ความดันโลหิตลดลง	ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
•	ค่าไขมันในเลือดดีขึ้น	คือมี	HDL	เพิ่มขึ้น	และ	LDL	ลดลง
•	กระดูกแข็งแรงขึ้น
•	แผลหายเร็วขึ้น
•	ผิวพรรณอ่อนเยาว์ขึ้น	กระชับมากขึ้น	ชั้นหนังแท้หนาขึ้น
•	ผมที่ร่วงกลับขึ้นใหม่
•	ริ้วรอยลดลง	
•	เซลลูไลท์ลดลง
•	สายตามองเห็นคมชัดขึ้น
•	อารมณ์ดีขึ้น	
•	ความจำาดีขึ้น
•	การนอนหลับดีขึ้น	หลับได้ลึกขึ้น

รางวัลชนะเลิศงานสุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
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	 การให้โกรท	 ฮอร์โมนแบบฉีดเพื่อการย้อนวัย	 มีรายงาน
ว่า	สามารถถอยวัยของผู้เข้ารับการรักษาได้เป็น	10	ปี	อย่างไรก็ตาม	
การให้โกรท	 ฮอร์โมนแบบฉีด	 ต้องมีการวัดระดับโกรท	 ฮอร์โมน	 ใน
กระแสเลือดอย่างสม่ำาเสมอ	 เนื่องจาก	 อาจมีผลข้างเคียงสูง	 และ
ราคาแพง
 
 นักวิทยาศาสตร์พบว่า	กรดอะมิโนบางชนิด	เช่น	อาร์จีนีน
ไกลซีน	กลูตามีน	ไลซีน	ออร์นิทีน	และทริบโทแฟน	ซึ่งเราเรียกว่า
ซีครีตาก็อค	 (Secretagogues)	 สามารถเพิ่มการกระตุ้นการหลั่ง
โกรท	 ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองโดยธรรมชาต	ิ และสามารถใช้เพิ่ม
ระดับโกรท	ฮอร์โมนเพ่ือการย้อนวัย	และการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอได้	
โกรท	ฮอร์โมน	ถือเป็น	ฮอร์โมนหลักของร่างกาย	เน่ืองจากมันเก่ียวพัน
กับฮอร์โมนเกือบทุกชนิดในร่างกาย	 นอกจากผลในการย้อนวัยแล้ว	
โกรท	ฮอร์โมนยังให้ผลในการกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน	และสร้าง
โปรตีนในร่างกาย	ทำาให้มีการนำาผลของโกรท	ฮอร์โมนมาในการลดไขมัน
ในร่างกาย	และลดน้ำาหนักได้ด้วย

รางวัลเหรียญทอง
สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก	
INTARG	2016

รางวัลสุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก	INTARG	2016	กรดอะมิโนกระตุ้นการผลิตโกรท ฮอร์โมน 

เพื่อการย้อนวัย

ก่อน
พ.ต.หญิง	กรวรรณ	มีสิทธ์ิ

ก่อน
เวียงคำา	ราชาวงค์

ก่อน
จุฑานาถ	สิงห์ถม

หลัง
พ.ต.หญิง	กรวรรณ	มีสิทธ์ิ

หลัง
เวียงคำา	ราชาวงค์

หลัง
จุฑานาถ	สิงห์ถม
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 ความหย่อนคล้อย และริ้วรอยบนใบหน้า ไม่ได้มีผลมาจากริ้วรอยบนชั้นหนังกำาพร้า หรือชั้นหนังแท้เท่านั้น แต่มีผลมาจาก
องค์ประกอบ และโครงสร้างของใบหน้าที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่ชั้นผิวหนัง ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูกใบหน้า
 
	 สารอาหารท่ีมีผลให้รูปหน้ากลับมาสวย	เพรียว	เรียวกระชับ	มีมิติ	เหมือนใบหน้าของวัยหนุ่มสาว	จะต้องประกอบด้วยสารอาหารท่ีมีผล
ต่อโครงสร้างของใบหน้าในหลายองค์ประกอบ	 คอลลาเจนโปรตีนเป็นเน้ือเย่ือเก่ียวพันท่ีสำาคัญท่ีสุดในร่างกาย	 โครงสร้างโมเลกุลของคอลลาเจน	
ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด	เช่น	โพรลีน	ไกลซีน	อะลานีน	และกรดอะมิโนชนิดอ่ืนๆ	ซ่ึงกรดอะมิโนแต่ละชนิด	นอกจากจะเป็นสารต้ังต้น
ในการผลิตคอลลาเจนแล้ว	ยังมีบทบาทเฉพาะในการออกฤทธิ	์ตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวมันเอง

กรดอะมิโนหน้าเรียว

 แอล โพรลีน (L-Proline)	 หนึ่งกรดอะมิโนที่เป็น
สารต้ังต้นในการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว	 แอล	 โพรลีนสามารถ
ซึมผ่านไปยังกระดูก	 และกระดูกอ่อน	 เพ่ือสร้างเป็นโครงสร้างของ
กระดูก	และกระดูกอ่อนได้	 และมีการนำามาใช้ในการรักษาข้อกระดูก
อักเสบ
 

 แอล ไกลซีน	 (L-Glycine)	 หนึ่งกรดอะมิโนที่เป็น
สารตั้งต้นในการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว	 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ
ด้านต้านการอักเสบ	และกระตุ้นการผลิตสารสื่อประสาทที่จำาเป็นต่อ
การทำางานของสมอง	ไกลซีนชะลอการสลายตัวของกล้ามเน้ือ	ปกป้อง	
และกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกาย	 ให้ทำาหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	แอล	ไกลซีนสามารถผ่านเย่ือหุ้มสมองได้โดยตรง	ทำาให้
อารมณ์ดีขึ้น	ความเครียดลดลง	และทำาให้ความจำาดีขึ้น
 

 แอล อะลานีน	(L-Alanine)	หนึ่งกรดอะมิโนที่เป็น
สารตั้งต้นในการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว	 และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ด้านการควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด	 ป้องกันอาการน้ำาตาลในเลือดตกได้	
และให้พลังงานอย่างรวดเร็วในการกระตุ้นให้มีการปล่อยน้ำาตาลเข้า
กระแสเลือด	แอล	อะลานีน	กระตุ้นระบบภูมิต้านทาน	ป้องกันการเกิด
นิ่วในไต	และกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อ

รางวัลเหรียญเงินงานสุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
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กรดอะมิโนหน้าเรียว
References :
1.	 “Murakami,	 H	 et	 al.	 (2012).	 Importance	 of	 amino	 acid	
composition	to	improve	skin	collagen	protein	synthesis	rates	
in	UV-irradiated	mice.	Amino	Acids.	Volume	42,	Issue	6,	(pp.	
2481-9).”	
2.	 “Karna	 E.	 et	 al.	 (2001).	 The	 potential	 mechanism	 for	
glutamine-induced	collagen	biosynthesis	in	cultured	human	
skin	 fibroblasts.	 Comparative	Biochemistry	 and	Physiology	
Part	 B:	 Biochemistry	 and	Molecular	 Biology.	 Volume	 130,	
Issue	1,	(pp.	23–32).”	
3.	“Ponrasu,	T	et	al.	(2013).	Efficacy	of	L-proline	administration	
on	the	early	responses	during	cutaneous	wound	healing	in	
rats.	Amino	Acids.	Volume	45,	Issue	1	(pp.	179-89).”	

กรดอะมิโนหน้าเรียว

ก่อน
มินทร์ลดา	ฮกชุน

ก่อน
รุ่งทิวา	ตาใจ 

ก่อน
ณพิชญา	เลิศวาทิน

ก่อน
มนต์สินี	สิงห์นพคุณ

ก่อน
สุคนธ์	มาตรพลากร

ก่อน
ฐิตารีย์	โพธ์ิดีบุศกุล

หลัง
มินทร์ลดา	ฮกชุน

หลัง
รุ่งทิวา	ตาใจ

หลัง
ณพิชญา	เลิศวาทิน

หลัง
มนต์สินี	สิงห์นพคุณ

หลัง
สุคนธ์	มาตรพลากร

หลัง
ฐิตารีย์	โพธ์ิดีบุศกุล

รางวัลเหรียญเงิน
สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก	
INTARG	2016
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 คืนความสาวสวยให้สตรีทุกวัย ด้วยไฟโตเอสโตรเจนจากสมุนไพรธรรมชาติ ตำารับแพทย์แผนไทย ด้วย 6 สุดยอดสมุนไพร
ชะลอวัย ปรับสมดุลฮอร์โมน คืนความสาว และความสดใสของวัยสาว ช่วยอาการปวดท้องประจำาเดือน รอบเดือนไม่ปกติ และสตรี
วัยหมดประจำาเดือน 
 

ย้อนวัยตำารับไทย

 กวาวเครือขาว เป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์
อย่างมากสำาหรับเพศหญิง	 แต่สำาหรับเพศชายก็สามารถรับประทาน
ได้เช่นกัน	 เพราะมีสรรพคุณช่วยทำาให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย	 และ
เป็นยาอายุวัฒนะ	มีสารออกฤทธ์ิสำาคัญท่ีออกฤทธ์ิคล้ายฮอร์โมนเพศหญิง
ได้แก่	 ไมโรเอสตรอล	 (Miroestrol)	 และดีออกซีไมโรเอสตรอล	
(Deoxymiroestrol)	 ท่ีมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ลักษณะความเป็นเพศหญิง
ออกมา	 เช่น	 หน้าอกขยายใหญ่ข้ึน	 ตงึกระชับขึ้น	 ผิวพรรณสดใส
เปล่งปล่ังข้ึน	ขาวกระจ่างข้ึน	นวลเนียนข้ึน	รูขุมขนเล็กลง	ลดเลือนร้ิวรอย
ช่วยเพ่ิมปริมาณเส้นผม	และช่วยให้เส้นผมดกดำาข้ึน	ลดการหลุดร่วง
ของเส้นผม	ลดความมันบนใบหน้า	มีส่วนลดการเกิดสิว	ช่วยให้ร่างกาย
กระชุ่มกระชวย	ป้องกันการสูญเสียแคลเซียมออกจากกระดูก	ป้องกัน
กระดูกพรุน	 ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนเพศหญิงในวัยหมดประจำาเดือน	
ช่วยให้ช่องคลอดชุ่มช้ืน	และกระชับข้ึน	ช่วยอาการปวดท้องประจำาเดือน
และรอบเดือนไม่ปกติ
 

 โกฐเชียง	 หรือตังกุย	 มีต้นกำาเนิดจากประเทศจีน	 มี
สารไฟโตเอสโตรเจน	 ประโยชน์ของตังกุยนั้นมีมากมาย	 โดยเฉพาะ
ประโยชน์เพื่อผู้หญิง	 เช่น	 กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต	 บำารุงโลหิต	
ช่วยให้ประจำาเดือนมาเป็นปกติ	 และแก้อาการปวดประจำาเดือน	ทำาให้
กล้ามเนื้อมดลูกกระชับ	 ปรับสมดุลไขมันในเลือด	 และกระตุ้นระบบ
ภูมิต้านทานของร่างกาย
 

 โกฐหัวบัว	 ช่วยอาการปวดท้องประจำาเดือน	 และ
รอบเดือนมาไม่ปกติ	 กระตุ้นการไหลเวียนเลือด	 ให้ผลดีกับโรคหัวใจ	
และหลอดเลือด	ตำารับไทยใช้ในการบำาบัดอาการปวดศีรษะไมเกรน

สิบห้าอีกครั้ง สะพรั่งอีกหน

รางวัลเหรียญทองงานสุดยอด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
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รางวัลเหรียญทองสุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก	INTARG	2016

 

 แห้วหม ู ต้านอนุมูลอิสระ	 ป้องกันโรคหัวใจ	 ช่วย
ลดความดันในเลือด	 เป็นยาอายุวัฒนะตามตำารับไทย	 ช่วยทำาให้
ร่างกายแข็งแรง	กระชุ่มกระชวย	ช่วยป้องกันตามัว	
 

 กระชายขาว ต้านการอักเสบ	 กระตุ้นการทำางาน
ระบบประสาท	 เสริมสมรรถนะทั้งชาย	 และหญิง	 ปรับสมดุล
ความดันโลหิต	บำารุงสมอง	ต้านการอักเสบ

 โสม	 ปรับสมดุลน้ำาตาลในเลือด	 ป้องกันโรคหัวใจ	
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน		เสริมสมรรถนะท้ังชาย	และหญิง	ปรับสมดุล
ความดันโลหิต	บำารุงสมอง

References :
1.	Pope	GS,	Grundy	HM,	Jone	HEH,	Tait	SAS	 (1958).	
“The	estrogenic	substance	miroestrol	from	the	tuberous	
roots	of	P.	mirifica”.	J	Endocrinol	17:	15–16.
2.	Chansakaow	S,	Ishikawa	T,	Seki	H,	Sekine	K,	Okada	
M,	 Chaichantipyuth	 C;	 Ishikawa;	 Seki;	 Sekine	 (N้e	 Yo-
shizawa);	 Okada;	 Chaichantipyuth	 (2000).	 “Identification	
of	deoxymiroestrol	as	the	actual	rejuvenating	principle	of	
“Kwao	Keur”,	Pueraria	Mirifica.	The	known	miroestrol	may	
be	an	artifact”.	J	Nat	Prod	63	(2):	173–175

PEURRA
ย้อนวัยตำารับไทย

สิบห้าอีกครั้ง สะพรั่งอีกหน

ก่อน
มนัสนันท์	ศฤงฆ์อนันต์

หลัง
มนัสนันท์	ศฤงฆ์อนันต์
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 นวัตกรรมใหม่เพื่อผิวหน้าที่ชุ ่มชื้น  ลดริ้วรอยจากแสงแดด  จุดด่างดำา  ฝ้า  กระ เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มปริมาณ
การสร้างคอลลาเจนบนผิวหนังท่ีเสื่อมสลายเมื่อวัยเพิ่มสูงขึ้น  พร้อมวิตามิน E  ช่วยบำารุงผิว  เหมาะสำาหรับผิวแพ้ง่าย  ผลิตจาก
ธรรมชาติแท้ 100%  เหมาะสำาหรับผิวทุกเพศทุกวัย

Pharmacare Silk Repair

	 ด้วยประโยชน์อันทรงคุณค่าของโปรตีนไหม	ที่มีผลการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์	 รับรองจากโครงการนวัตกรรมของ	 NIA	 หรือ
สำานักนวัตกรรมแห่งชาติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์	ว่าสามารถกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจนในเซลล์ผิวหนังได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำากว่า	30%	เมื่อใช้
ต่อเน่ืองเพียง		2		สัปดาห์		ทำาให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นสูงข้ึน	ผิวหน้า
นุ่ม	 เนียนขึ้น	 รอยด่างดำาจางลง	 ผิวหน้าสามารถอุ้มความชื้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	อันเป็นปัจจัยสำาคัญในการลดริ้วรอย

 รังไหม  ประกอบด้วยโปรตีน	2	ชนิด	คือโปรตีนเส้นไหม	
และโปรตีนกาวไหม	ในประเทศญ่ีปุ่นมีการสังเกตพบว่าหญิงท่ีมีหน้าที่
สาวเส้นไหมจะมีผิวหนังท่ีมืออ่อนนุ่ม		มีร้ิวรอยลดลง		ผิวหนังอ่อนกว่าวัย	
ด้วยเหตุน้ีจึงมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณสมบัติของโปรตีนไหม	 พบว่า		
สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน	ต้านสารอนุมูลอิสระ	ลดการเกิด
ของสารผลิตเม็ดสีท่ีเป็นสาเหตุของกระ	 และฝ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
ด้วยเทคโนโลยี	Encapsulation	ทำาให้โปรตีนไหมท่ีใช้ใน	Pharmacare	
Silk	Repair	ดูดซึมได้ง่าย	และไม่ก่อให้เกิดการแพ้		

 วิตามิน อี  เป็นส่วนประกอบสำาคัญในผลิตภัณฑ์บำารุงผิว
หลายชนิด	เนื่องจากเป็นที่พิสูจน์แล้วว่า	วิตามิน	อี	ช่วยชะลอ
ความเส่ือมของเซลล์ผิว	 เพ่ิมพลังให้แก่กล้ามเน้ือ	 ช่วยลดรอยเห่ียวย่น	
กระตุ้นการผลิตเซลล์ผิวหนังใหม่	ป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัย	ช่วย
ทำาให้ผิวชุ่มชื้น	 ลดฝ้า	 กระ	 จุดด่างดำา	 และรักษาแผลเป็นให้นุ่มลง	
เมื่อใช้เป็นประจำา		

รางวัลเหรียญเงินงานสุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016



15

 คอลลาเจน มีบทบาทสำาคัญในการทำาให้ผิวพรรณเต่งตึง	
แต่เมื่ออายุที่เพิ่มมากขึ้น	 คอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวหนังจะลดลงตามลำาดับ	
การย้ิม	ขมวดค้ิว	หรือความเครียด	ก็มีผลทำาให้คอลลาเจนใต้ผิวเส่ือมสภาพ	
ผลท่ีตามมาก็คือ	 ร้ิวรอย	 รวมถึงรอยตีนกาบนใบหน้า	 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
การสลายตัวของคอลลาเจน	คือ	สารอนุมูลอิสระท่ีเกิดจากแสงแดด	มลพิษ
ต่างๆ	บุหร่ี	สารปนเป้ือนในอาหารท่ีรับประทานเข้าไป	และการเปล่ียนแปลง
ของฮอร์โมน	ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีส่งผลต่อผิวในช้ันหนังกำาพร้า	และช้ันหนังแท้
ที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ	 2	 ชนิด	 คือ	 คอลลาเจน	 และอีลาสติน	 ที่มี
บทบาทสำาคัญในการทำาให้ผิวพรรณเต่งตึง	มีความยืดหยุ่น	และควบคุม
ความชุ่มชื้น	 เมื่อถูกทำาลายให้บางลง	และด้วยอายุที่มากขึ้น	ทำาให้เกิด
ความไม่สมดุลกันระหว่างการผลิต	 และการสลายตัวของคอลลาเจน
ตามธรรมชาติ	ส่งผลให้เกิดร้ิวรอย	ผิวหน้าหย่อนคล้อย	และหยาบกระด้าง	
ดังนั้น	 วิธีที่จะทำาให้ผิวพรรณกลับคืนสู่ความวัยเยาว์นั้น	 ก็คือการเพิ่ม
คอลลาเจนให้กับผิว

Pharmacare Silk Repair ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ 
100% ไม่ก่อให้เกิดการแพ้  ใช้ได้ทุกเพศวัย แม้ในเด็ก  ท่านสามารถ
เห็นความแตกต่างของผิวหน้า หากใช้ติดต่อกันเพียง 2 สัปดาห์  

•	ซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสียหาย
•	กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว
•	ลดเลือนริ้วรอย
•	สร้างความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณ

เปรียบเทียบแผลของหนูที่ทา Betadine® 
กับ แผลที่ทา 8% Sericin ในระยะเวลา 15 วัน

แผลท่ีทา	Betadine® แผลท่ีทา	Sericin

ส่วนประกอบสำาคัญ  
โปรตีนไหม	(Silk	Protein)
วิตามิน	อี	(Vitamin	E)
คอลลาเจน	และอีลาสติน	(Collagen	&	Elastin)

ผลการตรวจชิ้นเนื้อ Histological Exam
Betadine compared with 8% Silk Repair

รางวัลเหรียญเงินงานสุดยอด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก	2016

ก่อน

ก่อน

หลัง	(Betadine®)

หลัง	(8%	Sericin)	

ย้อมติดเส้นใยคอลลาเจน
ท่ีสร้างใหม่จำานวนมาก

ผลิตภัณฑ์ครีมโปรตีนไหมลดเลือนริ้วรอย และซ่อมแซมผิว

รางวัลเหรียญเงินสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก	INTARG	2016
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มิถุนายน  2016 มิถุนายน  2016

พฤษภาคม  2016 พฤษภาคม  2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน พฤษภาคม 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน พฤษภาคม 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,346,110  บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน มิถุนายน  2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน มิถุนายน  2016

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 486,480  บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 379,250  บาท

ธนัทพร   แสงอรุณรัตน์
พฤษภาคม 2016
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน พฤษภาคม 2016
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 15 ท่าน

มิถุนายน  2016
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน มิถุนายน  2016
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 18 ท่าน

16

Recruit
New Active

2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,469,450  บาท



17

เยี่ยมชมกรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค เมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล แม่น้ำาสวอน แม่น้ำาสายหลักของเมือง
เพิร์ธโชว์การตัดขนแกะ ชิมไวน์ช้ันเลิศท่ีไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด พร้อมเลือกซ้ือช็อกโกแลต และนูการ์เป็นของฝาก เข้าชมสวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ 
ปาร์ค ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย เช่น โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1.	ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก	(ยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวสะสม	19	เดือน	
รวมกัน	396,000	คะแนน)	เพื่อรับสิทธิ์การไปท่องเที่ยวกับไทยธรรม
2.	ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก	 สามารถนำาคะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่	 1		
มาคำานวณมูลค่าตั๋วตามจริง		เช่นทำาคะแนนได้		40	%	จากกติกา	จะต้องจ่าย
ค่าตั๋วมูลค่า	60	%
3.	หากมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่	1	สะสมเกินกว่า	50	%		(	คะแนนกลุ่ม
ลูกโกเมนชั้นที่	 1	สะสมเกิน	1,375,000	คะแนน	 )		มีสิทธิ์รับการ	Roll	Up	
คะแนนจาก	Downline
4.	คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวท่ีทำาคะแนนเกิน	 50	%	ของกฎเกณฑ์ข้อ	 1	 จะถูก	
Roll	Up		ข้ึนไปเป็นคะแนนท่องเท่ียวของ	Up-Line	ท่ีสมัครท่องเท่ียวต่างประเทศ

กติกาท่องเที่ยว
1.	มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป 
2.	เก็บคะแนน	19	เดือน	(กุมภาพันธ์	2559	–	สิงหาคม	2560)	ท่องเท่ียว
ประมาณ	ตุลาคม	2560	
3.	คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัว	19	เดือน	สะสมรวมกัน	396,000	คะแนน	
และ	คะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนช้ันท่ี	1	รวมกัน	2,750,000	คะแนน
4.	ต้องย่ืนใบสมัคร	Promotion	ท่องเท่ียวก่อนวันท่ี	30	มิถุนายน	2560

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้ 

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย
 ดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

5 4แกรนด์ออสเตรเลีย

กับทีมผู้บริหารงานขาย
ที่เราภาคภูมิใจก้าวไกลแค่ไหน
ก้าวไปด้วยกัน 

Together we can

คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao

ก้าวสู่ปีที่ 12

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม
           กับเราสิคะ”

กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

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

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

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271

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

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด

1.	การตักเตือนด้วยวาจา	
2.	การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	หากการตักเตือนด้วยวาจา
			ไม่เป็นผล	
3.	การตัดรหัสสมาชิก	หากบริษัทฯ	ทำาการตักเตือนด้วยวาจา	และ
			ลายลักษณ์อักษรแล้ว	แต่ยังไม่เป็นผล

	 บริษัทฯ	ขอกราบขอบพระคุณในความอุปการคุณที่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ	 เสมอมา	 และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตร	ี คุณธรรม	
และจริยธรรมร่วมกัน		
																												ขอแสดงความนับถือ
                             

                             ปนัดดา	วิถีพัฒน์
																											ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
																							บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด

ศูนย์ใหญ่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

	 การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ	 ของบริษัทฯ	 ในราคาที่ต่ำากว่า
ราคาสมาชิก	 ถือเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำาธุรกิจ
กับบริษัทฯ	เนื่องจากขัดกับหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ	 ที่ว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม	 และ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
 
	 หากพี่น้องไทยธรรมท่านใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว	
ขอให้ท่านกรุณาส่งข้อมูลมาที	่thaidhamallianze@hotmail.com	
หรือ	unique21th@hotmail.com	หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวมา
ท่ีพนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ	ได้ทุกคน	บริษัทฯ	จะทำาการตรวจสอบ	
สืบค้น		โดยบริษัทฯ		จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้		และหาก
บริษัทฯ	พบว่า	พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็นเช่นน้ันจริง	
บริษัทฯ	จะกระทำาการ	3	ขั้นตอนคือ

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

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

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

เพศ				ชาย				หญิง	หมายเลขประจำาตัวประชาชน........................................ชื่อ.................................นามสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อาชีพ........................

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

บ้านของเรา	บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว		โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ		ข่าวสารทันสมัย	และแพทย์ทางเลือก	
รวมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ		เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ		25	บาท	(รวมค่าจัดส่ง)	ปีละ	150	บาท	หรือ
เพียงเดือนละ	12.50	บาท	ท่านก็จะได้รับวารสาร	4	สี	ขนาด	A4	ความหนา	20	หน้า	ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร	TDA	Newsletter
สมัครใหม่															ต่ออายุ	(หมายเลขสมาชิก)...................................................................

ข้อมูลสมาชิก

สถานที่จัดส่งวารสาร

เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำาบล..........................................................................

เขต/อำาเภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์	(บ้าน)..................................................................

โทรศัพท์	(มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................

มาเป็นสมาชิก	TDA	Newsletter	กันเถอะ

การชำาระค่าสมัคร

								ชำาระเป็นเงินสด

								ชำาระค่าสมัคร	โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์	บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด

								ธนาคาร	กรุงเทพ					สาขาอินทรารักษ	์				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 หรือถ่ายสำาเนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
• กรุงเทพฯ 

  (เขตละ 1 ศูนย์)

• กาญจนบุรี

• ฉะเชิงเทรา

• ชัยนาท

• ประจวบคีรีขันธ์

• นนทบุรี

• ปทุมธานี

• พระนครศรีอยุธยา

• ราชบุรี

• กาฬสินธ์ุ

• ขอนแก่น

• ชัยภูมิ

• นครพนม

• นครราชสีมา

• บุรีรัมย์

• บึงกาฬ

• มหาสารคาม

• มุกดาหาร

• ยโสธร

• เชียงราย

• เชียงใหม่ 

• ตาก (อ.เมือง)

• น่าน 

• พะเยา

• เพชรบูรณ์

• แม่ฮ่องสอน

• ลำาปาง

• ลำาพูน

• สุโขทัย

• กระบี่

• นราธิวาส

• ปัตตานี

• ตรัง

• พังงา

• ภูเก็ต

• ระนอง

• สตูล

• สงขลา (อ.เมือง)

• สุราษฎร์ธานี 
  (อ.เกาะพะงัน) 

• ชลบุรี (อ.เมือง)

• ตราด

• ระยอง

• สระแก้ว

• ลพบุรี

• สมุทรปราการ

• สมุทรสงคราม

• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี

• สระบุรี

• สิงห์บุรี

• อ่างทอง

• นครนายก

• ร้อยเอ็ด

• เลย

• ศรีสะเกษ

• สกลนคร

• สุรินทร์

• หนองคาย

• หนองบัวลำาภู

• อำานาจเจริญ

• อุดรธานี

• อุบลราชธานี

• อุตรดิตถ์

• กำาแพงเพชร

• พิจิตร

• อุทัยธานี

• พิษณุโลก

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เกาะสมุย)

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เมือง)  

• ยะลา

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

แจ้งความจ�านงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line :	v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line :	jutatip_ao


