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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.fm101talk.com
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และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
http://www.youtube.com/healtisecret

บ้ข อาง เนนี
้
รา

งานบรัสเซลส์ ยูเรก้า (Brussels Eureka) จัดโดย The
Belgian Chamber of Inventors ซึ่งเป็นสมาคมส่งเสริม และ
คุ้มครองนักประดิษฐ์ของราชอาณาจักรเบลเย่ียม ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด
ในยุโรป โดยทางคณะผู้จัดงานได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึง 2 ปีติดต่อกัน
คือ ในปี 2000 และปี 2001
รางวัลบรัสเซลส์ ยูเรก้า ทีท่ รงได้รบั การทูลเกล้าฯ ถวายทัง้ 2 ปี
ได้แก่  ในปี  2000  สภาวิจัยแห่งชาติ  ได้นำ�ผลงาน “เครื่องกลเติม
อากาศที่ผิวน้ำ�หมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา”
ในพระองค์เข้าประกวดในสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 เกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษ และสิง่ แวดล้อม (Pollution Control - Environment) ปรากฏว่า
ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการจัดงานว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า
และมีประโยชน์อย่างยิง่ ในการบำ�บัดน้�ำ เสีย ในครัง้ นัน้ ทรงได้รบั ทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
ต่อมาในปี 2001 เป็นอีกครัง้ หนึง่ ทีค่ ณะกรรมการจัดงานบรัสเซลส์
ยูเรก้า ได้เชิญประเทศไทยให้รว่ มจัดนิทรรศการสิง่ ประดิษฐ์อกี ครัง้ ในงาน
บรัสเซลส์ ยูเรก้า 2001 ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย. 2001 โดยสภาวิจัย
แห่งชาติได้จัดแสดงผลงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำ�นวน 3 ชิ้น คือ
ผลงานเรือ่ งทฤษฎีใหม่ (The New Theory) ผลงานเรือ่ งน้�ำ มันไบโอดีเซล
สูตรสกัดจากน้�ำ มันปาล์ม (Palm Oil Formula) และผลงานเรือ่ งฝนหลวง
(Royal Rain Making) โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอีกถึง 5 รางวัล
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เป็นบริษทั ฯ ทีต่ ง้ั ขึน้ โดยมีปรัญชา
ของพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์
ที่ให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ทีห่ นึง่ และได้นอ้ มรับเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเอง
และชาติไทยมาเป็นแบบอย่างตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท ในปี 2016 นี้
ไทยธรรมได้สง่ ผลงานทัง้ การวิจยั และนวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการแพทย์
เข้าร่วมประกวดสิง่ ประดิษฐ์ในงาน Brussels Innova 2016 (Brussels
Eureka 65th) รวมทัง้ สิน้ 7 ผลงาน คือ Grape Seed Extract Plus

Mulberry, Pharma Care Silk Repair, Pharma Care Silk
Repair Golden Silk Serum, GT Mac, Bedrinks Gold, Peurra และ
Peurra Breast Cream และเราได้รับอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินในฐานะ
นักประดิษฐ์จากราชวงศ์เบลเยี่ยม โดยที่เป็นคนจากบริษัทเอกชนแห่ง
แรกในเอเชียที่ได้อิสริยาภรณ์นี้

ในวาระโอกาสนี้ บริษัทฯขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์
ทุกท่านที่เป็นส่วนสำ�คัญในการผลักดันผลงานของไทยธรรมให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สายตาโลก และขอกราบขอบพระคุณพีน่ อ้ งไทยธรรมทุกท่าน
ที่เป็นแรงบันดาลใจที่สำ�คัญที่ท�ำ ให้ทีมงานเบื้องหลังของบริษัทฯ ทุกคน
มีก�ำ ลังกาย กำ�ลังใจ ทีจ่ ะพัฒนาไทยธรรมของเรา ให้กา้ วไกลไร้ขดี จำ�กัด
เพื่อตอบแทนแผ่นดินไทย และเป็นประโยชน์เพื่อพี่น้องชาวไทย และ
ทุกคนในโลกต่อไป
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
ID Line : thaidham
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ผลมัลเบอรี่

• ต้านอนุมูลอิสระ
• ช่วยเรื่องตาบอดกลางคืน

ลูทนี และซีแซนทีน
(Lutein & Zeaxanthin)

• ต้านอนุมูลอิสระ
• กรองแสงสีฟ้าลงได้ถึง 40
• ป้องกันจอประสาทตาเสื่อม
• ผ่านเยื่อหุ้มสมอง และเยื่อหุ้ม
  จอประสาทตาได้

น้�ำ มันปลา :

กรดไขมัน DHA ใน
น้ำ�มันปลา มีความสำ�คัญต่อสมอง และสายตา
น้ำ�มันปลามีงานวิจัยการป้องกันจอประสาทตา
เสื่อม และตาแห้ง

สำ�หรับดวงตา

แอสต้าแซนทิน

• มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระสูงมาก  
มากกว่า Lutein และ Zeaxanthin
ถึง 10 เท่า และมากกว่าวิตามินอี
ถึง 100 เท่า
• ผ่านเยื่อหุ้มสมอง และจอตา
• มีงานวิจัยในต้อหิน ต้อกระจก จอตา
เสื่อม ประสาทตาเสื่อม เนือ่ งจากเบาหวาน
ตามัวแบบจอตาบวม หลอดเลือดดำ�จอตา
อุดตัน สายตาอ่อนล้า และตาอักเสบ

Lutein และ Zeaxanthin กินระยะยาว
ต่อเนื่อง

ร่วมบำ�บัดต้อกระจก
Astaxanthin 6 มก./วัน หรือ
สารสกัดเมล็ดองุ่น 300 มก./วัน
ระยะเวลา : 3 เดือน

• ทำ�ให้การมองเห็นในเวลากลางคืน
  ดีขึ้น
• พิทกั ษ์เซลล์ในจอตาทีท่ �ำ หน้าทีแ่ ยกสี
  และทำ�ให้ดวงตามีความสามารถใน
  การมองเห็นในที่มีแสงน้อย
• ต้านอนุมูลอิสระในจอตา   และ
  เลนส์ตา
• มีงานวิจัยในต้อหิน  ต้อกระจก
ประสาทตาเสือ่ มเนือ่ งจากเบาหวาน  
  จอประสาทตาเสื่อม

เพิ่มสารแคโรทีนอยด์ที่
จอประสาทตา และ
เพิ่มความคมชัด
ของการมองเห็น

สารอาหารสำ�หรับ
จอตาเสือ่ ม

สารอาหารสำ�หรับ
ตาแห้ง

Astaxanthin 6 มก./วัน หรือ
สารสกัดเมล็ดองุ่น 300 มก./วัน
ระยะเวลา : 3 เดือน
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Astaxanthin 6 มก./วัน หรือ
สารสกัดเมล็ดองุ่น 300 มก./วัน
ระยะเวลา : 3 เดือน

อาหารเสริม

ป้องกันต้อกระจก

สารสกัดเมล็ดองุ่น

สารอาหารสำ�หรับ
ต้อหิน

Lutein 8-10 มก./วัน
Zeaxanthin 2 มก./วัน
ระยะเวลา : 6 เดือน
กรดไขมัน DHA 250 มก./วัน
ระยะเวลา : 3 เดือน

กรดไขมันโอเมก้า-3 500 มก./วัน
เก๋ากี้ ระยะเวลา : 3 เดือน

สารอาหารสำ�หรับ
สายตาอ่อนล้า
Astaxanthin 4-6 มก./วัน
ระยะเวลา : 2-4 สัปดาห์

เก๋ากี้

• มีสาร Zeaxanthin ในปริมาณสูง และ
  สารเบต้าแคโรทีน
• ต้านอนุมูลอิสระ
• ป้องกันแสงสีฟ้า
• ป้องกันจอประสาทตาเสื่อม

อาหารเสริม
สำ�หรับหัวใจ

และหลอดเลือด

น้�ำ มันปลา

• ปรับสมดุลไขมันในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
• ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
• ปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือด
• ช่วยอาการอักเสบ
ขนาดรับประทาน 1–3 ก. ของกรดไขมันโอเมก้า-3/วัน

สารสกัดเมล็ดองุน่
• สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง
• รักษาโรคเส้นเลือดเปราะ เลือดออกง่าย และเส้นเลือดขอด
• ทำ�ให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่น และแข็งแรงมากขึ้น
  ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก
• ป้องกันเลือดจับตัวเป็นก้อนเมือ่ นัง่ นาน
• ช่วยในเรื่องอวัยวะเพศชาย
  ไม่แข็งตัว
• ป้องกันอาการแทรกซ้อนจาก
  โรคเบาหวาน
ขนาดรับประทาน 60–240 มก./วัน

สารสกัดจากใบแปะก๊วย
• กระตุ้นการไหลเวียนเลือด
• ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด
• ช่วยเรื่องเส้นเลือดส่วนปลายอุดตัน
ขนาดรับประทาน 60–300 มก./วัน

แอล คาร์นทิ นี
โคเอนไซม์ควิ เทน
• สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง
• ทำ�ให้การทำ�งานของกล้ามเนือ้ หัวใจดีขน้ึ
  • ทำ�ให้เซลล์กล้ามเนือ้ หัวใจมีพลังงานมากขึน้
    • ทำ�ให้แรงบีบตัวของหัวใจเพิ่มมากขึ้น
              • ปรับสมดุลความดันโลหิต
               • ปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือด
                  • ช่วยให้อาการอ่อนล้าดีขึ้น
ขนาดรับประทานเพื่อป้องกัน
โรคหัวใจ และหลอดเลือด
30-60 มก./วัน
ขนาดรับประทานในผู้ที่เป็น
โรคหัวใจ และหลอดเลือด
100-200 มก./วัน

• ทำ�ให้กล้ามเนื้อหัวใจมีพลังงานมากขึ้น
• ป้องกันการกลับซ้ำ�ของโรคในผู้ที่มีภาวะ
  หัวใจวาย
• ป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ
  ในภาวะหัวใจวาย
• ลดอัตราการตายในผู้ป่วยโรคหัวใจ
• ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีอาการดีขึ้น
• ส่งเสริมฤทธิ์ของโคคิวเทนในการป้องกัน
  และร่วมบำ�บัดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
• ปรับสมดุลน้ำ�ตาล และระดับอินซูลินใน
  ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
ขนาดรับประทาน 500-2,000 มก./วัน
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อะเซทิล แอล คาร์นทิ นี

สารสกัดเมล็ดองุน่

• เป็นรูปแบบที่ดัดแปลงของ L-Carnitine
  ไม่สามารถได้รับจากอาหาร
• ผ่านเยื่อหุ้มสมองได้
• ทำ�งานได้ดีขึ้นเมื่อร่วมกับโอเมก้า-3
• ซ่อมไมโทคอนเดรีย
• เพิ่มระดับกลูต้าไธโอนในเลือด
• เพิ่มระดับโคเอนไซม์คิวเทนในเลือด
• ทำ�งานร่วมกับอัลฟา ไลโปอิค แอซิด
• ลดไตรกลีเซอร์ไรด์
• เพิ่ม HDL
• ปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือด
• ช่วยลดน้ำ�หนัก

• ผ่านเยื่อหุ้มสมองได้
• ทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรง ป้องกัน
  เส้นเลือดฝอยในสมองแตก
• ช่วยให้วิตามินซีในสมองทำ�งานดีขึ้น
• ช่วยการสังเคราะห์สารสื่อประสาท NE,
   Epinephrine, Serotonin ทำ�ให้รักษาสมดุล
   สารสือ่ ประสาท ทำ�ให้ตน่ ื ตัว สงบ และผ่อนคลาย
• มีงานวิจัยในเด็กสมาธิสั้น

(Acetyl-L-Carnitine)

(Grape Seed Extract)

สารสกัดเปลือกองุน่
(Grape Skin Extract)

• ปกป้องระบบประสาท
• ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้า
  มากขึ้น เป็นสมองส่วนที่ทำ�หน้าที่
  ควบคุมเกี่ยวกับการพูด บุคลิกภาพ
  และควบคุมความฉลาดระดับสูง ได้แก่
  สมาธิ การวางแผน และการตัดสินใจ

อะเซทิลโคลีน
(Acetylcholine)

• เพิ่มความจำ�
• ป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรค
  ความจำ�เสื่อมทุกประเภท
• บำ�รุงตับ และบำ�บัดตับแข็ง  
  ตับอักเสบ ตับติดเชื้อไวรัส

สารสกัดจากใบแปะก๊วย
(Gingko Biloba Extract)

• ป้องกัน และร่วมบำ�บัด
  อัลไซม์เมอร์
• เพิ่มความจำ�
• เพิ่มประสิทธิภาพ
  การทำ�งานเซลล์สมอง
• ร่วมบำ�บัดอาการปวดหัวไมเกรน
• กระตุ้นการไหลเวียนเลือด

โสม (Panax Ginseng)

• เพิ่มสมาธิ
• เพิ่มความจำ�
• เพิม่ กำ�ลังความอึดในการทำ�งาน
  การอ่านหนังสือ
• ทำ�ให้รา่ งกาย และจิตใจผ่อนคลาย
• ทำ�ให้สมองคิดได้ว่องไวขึ้น

ฟอสฟาทิดลิ ซีรนี

   • ผ่านเยื่อหุ้มสมองได้
• เพิ่มความจำ� 
          • ป้องกัน และร่วมรักษา
         อัลไซม์เมอร์
    • ลดความเครียด
  • ช่วยลดอาการสมาธิสั้น
• เพิ่มความสามารถในการคิด
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แอสต้าแซนทิน

(Phosphatidyl Serine)

(Astaxanthin)

  • สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง
   • ผ่านเยื่อหุ้มสมอง และจอตา ปกป้องเซลล์
(Fish Oil)       สมองจากอนุมูลอิสระ
     • เพิ่มไอคิว
• ฟื้นฟูเซลล์สมองที่บาดเจ็บจากการ
    • เพิ่มความจำ�
    ขาดเลือด
   • เพิ่มความเข้าใจในคณิตศาสตร์
   • ป้องกันเส้นเลือดสมองอุดตัน
  • บำ�รุงสายตา
     • ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก
• มีงานวิจัยในเด็กอ่านหนังสือกลับด้าน
• ทำ�ให้อารมณ์ดี ลดความก้าวร้าวรุนแรง

น้�ำ มันปลา

สารอาหารบำ�รุง

ข้อ และกระดูก
ข้อต่อกระดูกอ่อน
ปลาฉลาม (Shark Cartilage)
• มีสารคอนโดรอิทนิ ซัลเฟต (Chondroitin
Sulfate) และกลูโคซามีน ทำ�หน้าที่
  เป็นนวม ป้องกันการเสื่อมของข้อ
• กระตุ้นการสร้างข้อต่อใหม่
• ลดอักเสบ

คอลลาเจน (Collagen)

• เมื่อร่างกายขาดคอลลาเจน
  จะทำ�ให้กระดูกเปราะขึ้น และ
  กระดูกอ่อนระหว่างข้อต่อเสือ่ ม
  เร็วขึน้ ทำ�ให้เจ็บปวดบริเวณเข่า
  และข้อสะโพก
• 90% ของโครงสร้างกระดูก
  คือ คอลลาเจนโปรตีน
• หากคอลลาเจนใน
  กระดูกน้อย กระดูก
  จะไม่สามารถสะสม
  แคลเซียมได้
• ภาวะกระดูกพรุน
  ไม่สามารถรักษาได้ด้วย
  แคลเซียมอย่างเดียว จำ�เป็นต้องมี
  คอลลาเจนด้วย

ลดข้อเสือ่ มป้องกัน
ข้อเสือ่ ม และข้ออักเสบ

แร่ธาตุเสริมสร้าง
กระดูก (Bone Minerals)
• เหล็ก สังกะสี แมงกานีส โบรอน
ทองแดง ไอโอดีน

น้ำ�มันปลาที่มีกรดไขมัน
EPA สูงๆ (Fish Oil)
• ลดอักเสบ

แคลเซียม (Calcium)

• มีความสำ�คัญต่อการสร้าง การซ่อมแซม
  และการเจริญเติบโตของกระดูก และฟัน

น้�ำ มันผลกุหลาบ
(Rosehip Oil)

• กระตุ้นการสร้างข้อต่อใหม่
• ลดข้อต่ออักเสบ
• ลดความเจ็บปวด

แมกนีเซียม (Magnesium )
• ทำ�หน้าที่เป็นตัวนำ�พาแคลเซียมเข้าสู่
  ภายในเซลล์กระดูก
• ทำ�หน้าที่เสริมสร้างความหนาแน่นของ
  กระดูก
• ปรับแต่งรูปร่างของกระดูก

วิตามินเสริมสร้าง
กระดูก (Bone Vitamins)
วิตามิน B6, B12, C, D3, K
กรดโฟลิค
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สารอาหารสำ�หรับ

ทางเดินอาหาร
ลำ�ไส้แปรปรวน

ลำ�ไส้รว่ั

กรดไหลย้อน
สาหร่ายสไปรูลนิ า่ (Spirulina)
• มีงานวิจัยการนำ�มาใช้รักษาโรคกระเพาะ

อัลฟาฟา (Alfafa)

• มีที่ใช้เพือ่ การรักษาทางการแพทย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ
  โดยมีความโดดเด่นในการนำ�มารักษาอาการอาหารไม่ย่อย
  โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน และมีแก๊สมาก

น้�ำ ส้มสายชูหมัก
จากผลไม้
(Fruit Vinegar)

• ลดน้ำ�หนัก
• ล้างพิษ
• กระตุ้นการเผาผลาญ
• ลดเซลลูไลท์
• ช่วยย่อย
• ช่วยระบบทางเดินอาหาร
• เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพ
  ชนิดดี
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อาหารเลีย้ งจุลชีพ
ชนิดดี (Prebiotics)
• อาหารเส้นใย
• อาหารหมัก เช่น ปลาร้า
  ข้าวหมาก โยเกิร์ต กิมจิ
  น้ำ�ส้มสายชูหมักจากผลไม้

จุลชีพชนิดดี
(Probiotics)

• ทำ�ให้การสื่อสารระหว่างเซลล์
  มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้สุขภาพ
  ลำ�ไส้ดี และสุขภาพทัว่ ร่างกายดี
• เพิ่มประชากรแบคทีเรียตัวดีใน
  ร่างกาย
• ป้องกันร่างกายจากการอักเสบ
  การติ ด เชื ้ อ การเจ็บป่ว ยด้วย
  โรคหัวใจ และหลอดเลือด และ
  โรคมะเร็ง
• กำ�หนดอัตราการเผาผลาญของ
  ร่างกาย

สารอาหารเพือ่ การควบคุมน้�ำ หนัก และล้างพิษ

กลุม่ ลดการดูดซึมแป้ง
และน้�ำ ตาล

กลุม่ ลดน้�ำ หนักล้างพิษ-ช่วยระบาย

กลุม่ กระตุน้
การเผาผลาญไขมัน

กลุม่ กระตุน้
การเผาผลาญ

กลุม่ ล้างพิษตับ

กลุ่มปรับสมดุลฮอร์โมน
เพือ่ กระตุน้ การเผาผลาญ

กลุม่ ช่วยไม่ให้หวิ

กลุม่ ปรับสมดุล
แบคทีเรียในลำ�ไส้
9

สารอาหารเพือ่ การล้างพิษ
ล้างพิษลำ�ไส้

ล้างพิษม้าม ล้างพิษปอด

ล้างพิษถุงน้�ำ ดี

ล้างพิษโลหะหนัก

ล้างพิษตับ
10

ล้างพิษระบบเลือด
และน้�ำ เหลือง

ล้างพิษไต

เห็ดหลินจือแดง
สารสกัดเมล็ดองุน่

• มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
รังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

• มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด
มะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง เนื้องอกไขกระดูก
มะเร็งไขกระดูก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อม  
ไธรอยด์ มะเร็งผิวหนังแบบปาน/ฝ้าดำ� 
มะเร็งสมองบางชนิด มะเร็งเม็ดเลือดขาว

สารอาหาร

ถังเช่า

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

• มะเร็งปอด มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านม มะเร็งตับอ่อน มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบ
มะเร็งกล่องเสียง ลดผลข้างเคียงของ
เคมีบ�ำ บัด

เรสเวอราทรอล

• มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งลำ�ไส้เล็ก  มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่   มะเร็ง
ผิวหนัง

แอสต้าแซนทิน

• มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งช่องปาก
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งระบบประสาท
ในเด็ก มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งเต้านม

ต้านมะเร็ง และ

ขมิน้ ชัน

• มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งช่องปาก
มะเร็งลำ�ไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็ง
ทรวงอก และมะเร็งผิวหนัง

เบต้ากลูแคน

* กระตุน้ ไขกระดูกให้ผลิตเม็ดเลือดขาวเพิม่ ขึน้
ทำ�ให้มีเซลล์ท่ีจะออกมาปราบเซลล์มะเร็ง
มากขึน้
* กระตุ้นภูมิต้านทาน
* ป้องกันเซลล์ดี จากอันตรายของการฉาย
รังสี และการให้เคมีบำ�บัด

ชาเขียว

•
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่
มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับอ่อน  มะเร็ง
ผิวหนัง มะเร็งกระเพาะอาหาร

น้�ำ มันปลา

• มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม และ
  มะเร็งอย่างอื่นบางชนิด เช่น มะเร็งปอด  
  มะเร็งตับ มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
• ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยง
  เซลล์มะเร็ง
• ทำ�ให้เคมีบำ�บัดออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น

น้�ำ อัลคาไลน์

ขิง

• มะเร็งรังไข่
• มะเร็งเต้านม

สารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลาม
• ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดฝอย
  ที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง
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สารอาหารบำ�รุง

ผิว-ผม-เล็บ
สารสกัดเมล็ดองุน่

• มีคุณสมบัติในการลดฝ้า กระ รอยด่างดำ� 
  เนือ่ งจากสามารถลดการสร้างเม็ดสีใต้ผวิ หนัง
• พิทกั ษ์คอลลาเจนใต้ผวิ ไม่ให้ถกู ทำ�ลายจาก
  อนุมูลอิสระ
• ป้องกันความเสือ่ มของคอลลาเจนทัว่ ร่างกาย

เรสเวอราทรอล

• กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
  ใต้ผิว
• ลดเลือนริ้วรอย
• ป้องกันผมร่วง

แอสต้าแซนทิน

• ปกป้องผิวหนัง และเยื่อหุ้มเซลล์จากการ
  ถูกทำ�ลายโดยแสงอาทิตย์ และอนุมลู อิสระ
   • ลดอาการบวมของผิวหนัง
     • กระชับผิว ทำ�ให้ผวิ มีความยืดหยุน่ มากขึน้
       • ลดการอักเสบของผิว
          • ลดเลือนริ้วรอย

แอลโพรลีน แอลอะลานีน
แอลไกลซีน
• สารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนใต้ผิว

มะเขือเทศ

สังกะสี

• ทำ�ให้ผิวทนแดดมากขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์
  กันแดดแบบรับประทานมี SPF = 4

• ทำ�ให้เส้นผมแข็งแรง ไม่เปราะหักง่าย
• ทำ�ให้เซลล์ผิวพรรณที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ๆ
  มีสุขภาพดี
• ควบคุมปัญหาการเกิดสิวจากการอุดตัน
  ของต่อมไขมัน

กลูตา้ ไธโอน

• เพิ่มการสร้างเม็ดสีขาวอมชมพู
• ล้างพิษทุกระบบในร่างกาย
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วิตามินซี

คอลลาเจน

             •
ลดริ้วรอย
• สารสำ�คัญในการผลิตคอลลาเจนใต้
ผิว
             •
เพิม่ ความหนาของชัน้ หนังแท้ โดยการเพิม่
• เพิ่มระดับกลูต้าไธโอนในกระแสเลื
อด
             ปริ
มาณของเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง
• เพิ่มระดับวิตามินอีในกระแสเลือด
          • เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง โดยเพิ่ม
          ประสิทธิภาพการอุ้มน้�ำ ของผิวหนัง ทั้งใน
         ชั้นหนังกำ�พร้า และชั้นหนังแท้
       • ทำ�ให้ผิวกระชับ เนียน ตึง และยืดหยุ่น
        มากขึ้น
     • ทำ�ให้เล็บแข็งแรง และสุขภาพเล็บดีขึ้น
      ไม่แตก หรือเปราะง่าย
   • ทำ�ให้ผมงอกเร็วขึ้น และเพิ่มความหนา
    ของเส้นผม
• ทำ�ให้ผมไม่หลุดร่วงง่าย

สารอาหารบำ�รุงตับ
เลซิทนิ (Lecithin)

* ประกอบด้วยสารสำ�คัญ คือ ฟอสโฟทิดลี โคลีน
* ให้ผลดีกับโรคตับหลายชนิด เช่น
ตับอักเสบทัง้ เฉียบพลัน และเรือ้ รัง
ตับแข็ง ไขมันเกาะตับ และ
ภาวะตับถูกทำ�ลายจากสารพิษ
• ช่วยป้องกันเซลล์ตับ
  จากยา สารเคมี
  สารพิษ และ
  แอลกอฮอล์
• ช่วยซ่อมแซม
  เซลล์ตับที่เสีย
  ไปแล้วได้ เช่น
  โรคตับแข็ง
• ช่วยสลายพังผืดที่เกาะตับได้
• ช่วยสลายไขมันเกาะตับ

ไกลซีน (Glycine)

• เพิม่ ระดับกลูตา้ ไธโอนในกระแสเลือด
  และในตับ
• ลดอาการอักเสบ
• ช่วยกำ�จัดสารพิษจากตับ

กลูตามีน (Glutamine)

• เพิม่ ระดับกลูตา้ ไธโอนในกระแสเลือด
  และในตับ

กลูต้าไธโอน
(Glutathione)

• สารอาหารตัวหลักในการกำ�จัด
  สารพิษในตับ

ออร์นทิ นี (Ornithine)
• ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ
  แอลกอฮอล์
• ทีย่ โุ รปใช้เป็นยารักษาโรคตับ
  และโรคไตในกรณีตับ และ
  ไตเสื่อมอย่างรุนแรง หรือ
  ตับวาย ไตวาย

อะเซทิล ซีสเทอีน
(Acetyl Cysteine)

       • เพิม่ ระดับกลูตา้ ไธโอนในกระแสเลือด
           และในตับ
              • ป้องกันความเสียหายของตับ
อันเนื่องมาจากการดื่ม
                    แอลกอฮอล์

เห็ดหลินจือ

(Rhishi)

    • ป้องกันตับถูกทำ�ลายโดยโลหะหนัก
   • ป้องกันตับถูกทำ�ลายโดยสารพิษ
  • ป้องกันการเกิดพังผืดในตับ
  • ป้องกันการเกิดมะเร็งตับ
  • ป้องกันตับติดเชื้อทั้งไวรัส และ
   แบคทีเรีย
• ยับยั้งขบวนการอักเสบของตับ
• รักษาโรคตับแข็ง และสลายพังผืดที่
   เกาะตับเนื่องจากตับแข็ง

ถังเช่า (Cordycep)

      • บำ�รุงตับ
       • บำ�บัดตับแข็ง
        • ปกป้องเซลล์ตับจากอันตรายจาก
           สิง่ แวดล้อม สารพิษ และสารเคมี
        • ซ่อมเซลล์ตับ
        • ซ่อมตับที่เสียหายจากไวรัส
          ตับอักเสบ
         • ทำ�ให้เอนไซม์ในตับทำ�งานเป็นปกติ
        • ป้องกันเนือ้ เยือ่ ตับถูกทำ�ลายโดย
          โรคตับแข็ง
          • ป้องกันการเกิดพังผืด และแผลเป็น
          ในตับ
• เพิ่มการผลิตพลังงานของเซลล์ตับ กระตุ้น
  การซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ตับ
• ลดความดันในหลอดเลือดดำ�ใหญ่ที่นำ�เลือด
  ออกจากตับ
• ลดการถูกทำ�ลายของเนือ้ เยือ่ ตับของเชือ้ ไวรัส
  ตับอักเสบ
• ลดอาการอ่อนล้าเนือ่ งจากตับทำ�งานผิดปกติ
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น้�ำ มันปลา

• ชะลอความพิการของไต
• ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตวาย
• ลดอาการอักเสบในหลอดเลือดตรงกรวยไต
• ทำ�ให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงไตมากขึ้น
• มีงานวิจยั ว่าลดอาการโปรตีนรัว่ ในปัสสาวะ
  ในผู้ป่วยเบาหวาน

อาร์จนี นี

• ทำ�ให้อัตราการกรองผ่านไตดีขึ้น
• เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น
• ช่วยขยายหลอดเลือด ลดความดันโลหิต

ออร์นทิ นี

• ทำ�ลายแอมโมเนีย ซึ่งเป็นพิษต่อไต
  และสมอง
• ที่ยุโรปใช้เป็นยารักษาโรคตับ และโรคไต
  ในกรณีตบั และไตเสือ่ มอย่างรุนแรง หรือ
  ตับวาย ไตวาย

เก๋ากี้

• ศาสตร์การแพทย์แผนจีนใช้
  บำ�รุงตับ และไต

อาหารเสริม

บำ�รุง

ไต

ซีสเทอีน และ
กลูตามีน

• สารตัง้ ต้นในการสร้างกลูตา้ ไธโอน
• มีคุณสมบัติลดการถูกทำ�ลายของ
  ไตโดยอนุมูลอิสระ

ถังเช่า

• ทำ�ให้เลือดไปเลีย้ งหน่วยไตมากขึน้
  ทัง้ ไตวายเฉียบพลัน และเรื้อรัง
• กระตุ้นการซ่อมแซมตัวเองของ
  เนื้อเยื่อหน่วยไต
• ทำ�ให้ไตซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้น
• ป้องกันแคลเซียมเกินในไตส่วนนอก

เมทิโอนีน

• ต้านอนุมูลอิสระ
• ลดการถูกทำ�ลายของหน่วยไต

แอสต้าแซนทิน และ
สารสกัดเมล็ดองุน่

• ต้านอนุมูลอิสระ
• ยับยั้งความเสื่อมของหลอดเลือด
• ยับยัง้ ความเสื่อมของหน่วยไต
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7 สุดยอดผลิตภัณฑ์รางวัลนวัตกรรมโลก
TDA

WINNER

Grape Seed Extract
Plus Mulberry

Peurra

• รางวัลเหรียญทองนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก Brussels
Innova 2016

• รางวัลเหรียญทองนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก Brussels Innova
2016

GT Mac

• รางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก
Brussels Innova 2016

Pharma Care
Silk Repair
• รางวัลเหรียญทองสุดยอด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก
Romania
• รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก Brussels
Innova 2016

Pharma Care Silk Peurra
Breast
Repair Golden
Silk Serum
Cream
• รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก Brussels
Innova 2016

• รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก Brussels
Innova 2016

Bedrinks
Gold
• รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก Brussels
Innova 2016
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กันยายน 2016

กันยายน 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,744,970 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 343,650 บาท

ตุลาคม 2016

ตุลาคม 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,922,290 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2016

คุณปภัสสิริย์ วิเศษพันธ์พงศ์
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 432,610 บาท

New Active Recruit 2016
ธกร กันฒะวงศ์

คณิศร์ณิชา ราศรีกิจ

ธนัทพร แสงอรุณรัตน์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กันยายน 2016
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 7 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กันยายน 2016
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 7 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ตุลาคม 2016
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 20 ท่าน

กันยายน 2016
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กันยายน 2016

ตุลาคม 2016

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 19 เดือน (กุมภาพันธ์ 2559 – สิงหาคม 2560) ท่องเทีย่ ว
ประมาณ ตุลาคม 2560
3.คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 19 เดือน สะสมรวมกัน 396,000 คะแนน
และ คะแนนยอดกลุม่ ของลูกโกเมนชัน้ ที่ 1 รวมกัน 2,750,000 คะแนน
4.ต้องยืน่ ใบสมัคร Promotion ท่องเทีย่ วก่อนวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1.ผูส้ มัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวสะสม 19 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

ก้าวสู่ปีที่ 12
กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์

กับทีมผู้บริหารงานขาย
ที่เราภาคภูมิใจก้าวไกลแค่ไหน
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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ศูนย์ ใหญ่

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271

ศูนย์ส�ำ โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร 081-9248998

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 094-9296956
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. 084-0573922
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

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

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

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

มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

สถานที่จัดส่งวารสาร
เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................
เขต/อำ�เภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................
การชำ�ระค่าสมัคร
        ชำ�ระเป็นเงินสด
        ชำ�ระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
        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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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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