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กุลโชค ทองดอนใหม่
ศศินันท์ เชิดชู

ปนัดดา วิถีพัฒน์
กมลณัฐ ศรีชาย

สารบัญ
บ้านนี้ของเรา				
เรื่องอัศจรรย์
เมืองคนเก่ง				
L - Carnitine plus Magnesium Creatine and
Thiamine สร้างกล้ามเนือ้ ดีตอ่ หัวใจ และหลอดเลือด
Ultra Moisturizer และ Night Time Mask
คู่ผิวกระชับเรียบเนียน
ใช้ Bowis ให้ได้ผล
Defini Drinks อร่อยด้วย สวยด้วย อร่อยไม่อ้วน
Hair Boost Lotion โลชั่นในฝันของคนผมร่วง
โปรโมชั่นท่องเที่ยว / Together We Can
ประสบการณ์ผู้ใช้			
หอเกียรติยศ / New Active Recruit
ศูนย์ใหญ่ บ.ไทยธรรม / ประกาศ
กล่องข่าวสมาชิก / สมัครวารสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์		
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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

ปี ใหม่ ไทยกับไทยธรรม
สวัสดีปีระกา 2560

คนไทยเราเป็นชนชาติทโ่ี ชคดี เพราะนับกันจริงๆ แล้ว เรามี
การฉลองกันทุกเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นตรุษฝรั่ง ตรุษจีน ตรุษไทย และ
ตรุษแขก เพราะคนไทยรักความรื่นเริง เป็นคนยืดหยุ่น และยอมรับ
ความแตกต่าง และความกลมกลืนของชนทุกชาติในประเทศไทย อยู่
ร่วมกันแบบพีน่ อ้ ง แบบสันติ แบบทีม่ คี วามรัก และรอยยิม้ ให้กนั เสมอ
ในฐานะคนไทยด้วยกัน
ย่างเข้าปีท่ี 13 ของไทยธรรม กับปีใหม่ไทยปีท่ี 12 นับตัง้ แต่
เราเปิดดำ�เนินการบริษัทฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548 จึงเป็นอีก
ช่วงเวลาหนึง่ ทีเ่ ราจะใช้โอกาสอันดีน้ี แจ้งข่าวเกีย่ วกับไทยธรรมของเรา
ให้พน่ี อ้ งรับทราบ เราได้ท�ำ การปรับปรุงระบบสือ่ สารของเราในทุกทาง
ทัง้ การติดต่อซือ้ ขาย และหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaidham.com
รวมทัง้ การเตรียมเปิดเว็บไซต์ใหม่ เพือ่ ทำ�การอบรมความรู้ ทัง้ ทางด้าน
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และความรูด้ า้ นสุขภาพ และความงามแบบออนไลน์
โดยที่พี่น้องสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถบริหาร
จัดการเวลาของตัวเองได้ การติดต่อผ่าน ID Line : thaidham หรือ
การส่ง E-Mail เข้ามาที่ thaidhamallianze@hotmail.com การเข้าร่วม

กลุม่ We are Thaidham ใน Facebook ซึง่ ข้อความของท่าน
ทุกข้อความ ทีมบริหารทุกคนจะได้รับรู้ร่วมกัน ไม่มีสิ่งใดในไทยธรรม
ที่จะหลุดรอดสายตา และความเอาใจใส่จากเราไปได้ ทุกคำ�ตำ�หนิ
และคำ�ชม เราถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญ สิง่ ใดทีเ่ รายังทำ�ได้ไม่ดี บริษทั ฯ พร้อม
จะปรับปรุงทุกวิถีทาง ส่วนคำ�ชมของท่าน โดยเฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์
ไทยธรรมได้ท�ำ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงที่ดีขึ้นในผู้ใช้ ถือเป็นคำ�ชมที่มี
ค่าต่อทีมงานของเราทุกคนอย่างประมาณค่ามิได้
บริษัทฯ ขอถือโอกาส ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย 2560 ใน
ครัง้ นี้ ขออำ�นาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องทุกศาสนาในสากลโลก จงดลบันดาล
ให้พี่น้องไทยธรรมทุกท่าน คนในครอบครัวของท่าน และคนที่ท่านรัก
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำ�เร็จทัง้ ทางโลก ทางธรรม
ทางจิตวิญญาณ ตามที่แต่ละท่านได้มุ่งหวังตั้งใจไว้
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
ID Line : ariyathaidham
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“ ย่างเข้า ปีที่ 11 แล้ว
ที่ครอบครัวของฉัน
ไว้วางใจใน บริษัท
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
ด้วยความอัศจรรย์ ใจ
เป็นที่สุด ”

After
Before
ดิฉันชื่อนุชรีย์ ชูคง เป็นผู้อำ�นวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ย้อนไปเมือ่ ตอนทีด่ ฉิ นั อายุประมาณ 17-18 ปี
เคยป่วยเป็นโรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบอย่างรุนแรงเฉียบพลัน ต้องเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลหลายเดือน หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ยงั
ต้องรับประทานยาปฏิชวี นะต่อเนือ่ งอยูห่ ลายเดือนเช่นกัน ผลข้างเคียง
จากการรับประทานยาต่อเนือ่ งหลายเดือน ทำ�ให้มอี าการต่างๆ ตามมา
เช่น่ ปลายประสาทอักเสบอย่างรุนแรง มือ และเท้า ปวด บวม แดงมากๆ
ทรมานมากค่ะ มีภาวะฮอร์โมนเพศตกลงเรือ่ ยๆ ก่อนวัยอันควร ปวดหัว
โดยไม่มีสาเหตุ นอนไม่หลับเลย ต้องพึ่งยาคลายเครียดอยู่เป็นประจำ�
ร่างกายติดเชือ้ และแพ้งา่ ยมากๆ เนือ่ งจากภูมติ า้ นทานต่�ำ ลงเรือ่ ยๆ ฯลฯ
ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี ต้องรับประทานยาของแพทย์ที่คลินิก
และมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีแ่ ม่ทองจัดมาให้เรือ่ ยๆ ทุกยี่ห้อ ที่ใครว่าดี
ในโลกนีจ้ ดั มาให้รบั ประทานหมด แต่อาการดังกล่าวก็ยงั ไม่ดขี น้ึ เลย
จนเมื่อ ปี 2006 แม่ทองได้แนะนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท
ไทยธรรมฯ ให้ลองรับประทานดู แต่ดฉิ นั ดือ้ มาก ไม่เชือ่ เลยเอาให้สามี
ลองรับประทานดู ปรากฏว่า อาการหอบหืดของสามีทเ่ี ป็นมานานกว่า
20 ปี หายขาด ภายใน 3 เดือน และของแถมที่ได้คือ หล่อขึ้นเรื่อยๆ
ดิฉนั ขอให้แม่ทองจัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ ความงาม และลดน้�ำ หนัก
ให้ดิฉันบ้าง เมื่อรับประทานไปได้ประมาณ 3 เดือน ผ่านไป อาการ
4

คุณนุชรีย์ ชูคง
ผู้อ�ำ นวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ
จ.นครศรีธรรมราช

ต่างๆ ที่แย่ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น หายเป็นปลิดทิ้งโดยไม่รู้ตัว
ที่สำ�คัญน้ำ�หนักลดไป 6-7 กิโลกรัมเลยค่ะ จึงรับประทานต่อเนื่อง
มาตลอด ทำ�ให้น้ำ�หนักลดเพิ่มอีกกว่า 10 กิโลกรัม ทำ�ให้เพื่อน และ
ญาติ ที่ไม่เจอดิฉันมานาน เมื่อเจอก็แปลกใจในความเปลี่ยนแปลง
ของดิฉนั ทีแ่ ทบจะเป็นคนละคน เมือ่ สุขภาพกาย และจิตใจแข็งแรง
ความสวยก็ตามมา คนรอบข้างเห็นเราเปลี่ยนไป ผอม สวย เพราะ
สุขภาพดีขึ้น ทำ�ให้เราอดไม่ได้ที่จะบอกต่อ เมื่อถูกถาม นี้คือจุดเริ่มต้น
ของ “อาชีพบุญ ธุรกิจบุญ” เพราะนอกจากดิฉัน และคนในครอบครัว
ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนแล้ว เรายังได้บอกต่อให้
คนไทยได้รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดี มีคุณภาพระดับโลก แต่ราคา
คนไทย ไว้ใช้ดูแลสุขภาพแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับคนไทย และคน
ทั่วโลกให้มีรายได้เช่นกัน เป็นการช่วยเหลือตนเองผ่านการช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้ปราศจากโรคภัย และมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ถือเป็น
“บุญอันยิง่ ใหญ่” ครอบครัวของดิฉนั ขอขอบพระคุณบริษทั ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ มากๆ ค่ะ และขอให้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดกาลค่ะ

จากนักบัญชี สู่
นักธุรกิจมืออาชีพ

“ ความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ ขยัน
อดทน เป็นสารตั้งต้นของ
ความสำ�เร็จ”
ดิฉันชื่อ ปภัสสิริย์ วิเศษพันธ์พงศ์ หรือ อ้อม อดีตเป็น
ผูจ้ ดั การบัญชี และการเงิน บริษทั เอกชน ทำ�มานานกว่า 15 ปี หลังจาก
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาบัญชี รายได้กด็ คี ะ่
อาชีพมั่นคง แต่ไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเอง สุขภาพก็เริ่มย่ำ�แย่ลง
จึงพยายามมองหาอาชีพที่ตอบโจทย์ชีวิต ที่สามารถให้อิสระทาง
ด้านเวลา และการเงินได้ จึงเริ่มทำ�ธุรกิจเครือข่ายดู เคยทำ�มาหลาย
บริษัทฯ แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ จนดิฉันได้มารู้จักกับ บริษัท ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ จำ�กัด เนื่องจากได้มารับตำ�แหน่งผู้จัดการบัญชี และ
การเงิน และได้สงั เกตุเห็นว่าลูกน้องในแผนก ทีร่ บั ประทานสารสกัด
เมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ ในระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน
กว่าๆ ฝ้าที่เคยเป็นก็หายไป ผิวพรรณดูสดใสขึ้นมาก ดิฉันรู้สึกสนใจ
มาก เพราะเป็นสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลจริง ประกอบกับที่ดิฉันมี
ประสบการณ์ด้านเครือข่ายมามาก จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำ�
เพื่อมาทำ�งานสร้างทีมกับ บริษัท ไทยธรรมฯ ภายใน 5 เดือน ดิฉัน
ขึ้นเป็นผู้นำ�ระดับเพชร มีรายได้ 50,000 บาท/เดือน และคิดว่า
อีกไม่เกิน 6 เดือน จะมีรายได้ 6 หลักแน่นอนค่ะ รู้สึกชีวิตเปลี่ยนไป
มาก มีความสุข และประทับใจมากๆ ค่ะ
“ ทำ�ทั้งทีต้องดีที่สุด ทำ�ทุกครั้งต้องสุดชีวิต”
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เสริมสร้างกล้ามเนือ้
ดีตอ่ หัวใจ และหลอดเลือด
ปรับสมดุลความดันโลหิต
แอล คาร์นิทีน ได้รบั การยกย่องว่าเป็น สารอาหาร

ที่มีผลวิจัยทางการแพทย์สนับสนุนมากที่สุด ตั้งแต่มีการใช้อย่าง
กว้างขวางในปี 1980 จนถึงปัจจุบัน แอล คาร์นิทีน มีผลวิจัย
ทางการแพทย์ สนับสนุนกว่า 18,000 ฉบับ และทุกปีจะมีผลงาน
วิจยั ใหม่ๆ เกีย่ วกับ แอล คาร์นทิ นี ออกมาไม่ต�ำ่ กว่าปีละ 300 ฉบับ
แอล คาร์นิทีน เป็นสารธรรมชาติ ที่นิยมใช้ในนักกีฬาระดับโลก
มานานหลายปี มันทำ�ให้ร่างกายใช้ศักยภาพได้สูงสุด รวมทั้งทำ�ให้
ร่างกาย และจิตใจทนต่อความเครียดได้เป็นอย่างดี
การใช้แอล คาร์นิทีน ในนักกีฬา หรือผู้ที่ออกกำ�ลังกาย
อย่างหนัก ก่อนการเล่นกีฬา พบว่า ทำ�ให้ร่างกายมีความทนทาน
ต่อการออกกำ�ลังกายมากขึ้น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังการ
ออกกำ�ลังกายลดลง รวมทั้งลดอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บจากการ
ออกกำ�ลังกายด้วย
แอล คาร์นทิ นี เป็นสารจำ�เป็นในร่างกาย มันมีปริมาณมาก
ในอวัยวะทีท่ �ำ งานหนัก และต้องใช้พลังงานมหาศาล เช่น กล้ามเนือ้
ร่างกาย และกล้ามเนือ้ หัวใจ แอล คาร์นทิ นี มีความสำ�คัญกับการใช้
พลังงานของร่างกาย การเผาผลาญ และเคลื่อนย้ายไขมันไปเผา
เพื่อให้เกิดพลังงาน ทำ�ให้แอล คาร์นิทีน มีการใช้อย่างกว้างขวาง
ในสูตรอาหารเสริมลดน้�ำ หนัก และลดไขมัน
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แมกนีเซียม ครีเอทีน คีเลท

เป็นสารอาหาร
ตัวหนึง่ ทีน่ กั เพาะกาย และนักกีฬานิยมใช้ในการสร้างกล้ามเนือ้ ซึง่ ผูท้ ่ี
รับประทานจะได้ประโยชน์ทง้ั จากสารครีเอทีน และแร่ธาตุแมกนีเซียม
แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุส�ำ คัญในปฏิกริยาเคมีของร่างกายมากกว่า 300
ปฏิกริยา แมกนีเซียมเป็นทีน่ ยิ มรับประทานในนักกีฬา เพือ่ เพิม่ พลังงาน
และความทนทานของการออกกำ�ลังกาย ในเรือ่ งหัวใจ และหลอดเลือด
แมกนี เ ซี ย มช่ ว ยปรั บ สมดุ ล ความดั นโลหิ ตในผู้ มี ค วามดั นโลหิ ต สู ง
เนื่ อ งจากแมกนี เ ซี ย มมี บ ทบาทในการคลายกล้ า มเนื้ อ หลอดเลื อ ด
และช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว
สารครีเอทีน เป็นกรดอะมิโนที่พบได้ในร่างกาย โดยเฉพาะ
บริเวณกล้ามเนื้อ ร่างกายคนเราสามารถสร้างครีเอทีนได้เองตาม
ธรรมชาติ และได้บางส่วนจากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป แหล่งอาหาร
ที่มีครีเอทีน ได้แก่ เนื้อปลา และเนื้อแดง ประโยชน์ของครีเอทีน คือ
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และทำ�ให้กล้ามเนื้อทนทานต่อ
การออกกำ�ลังกายหนักๆ ในช่วงสั้น อย่างการยกน้ำ�หนัก หรือการวิ่ง
และยังช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ช่วยลดความเมื่อยล้าเวลา
ออกกำ�ลังกาย ช่วยลดการสูญเสียกล้ามเนื้อในผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
และยังมีสว่ นช่วยผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยออกกำ�ลังกายได้นานขึน้
References :
โดยไม่เกิดอาการผิดปกติกับกล้ามเนื้อหัวใจ ครีเอทีนจึงนิยมใช้เป็น
1. Cooper R, Naclerio F, Allgrove J,
อาหารเสริมให้กับนักกีฬา
Jimenez A (2012). “Creatine supplementation
with specific view to exercise/sports
แมกนีเซียม ครีเอทีน คีเลท ต่างจากครีเอทีนในรูปแบบอื่น
performance: an update”. J Int Soc Sports
เพราะครี เ อที นได้ จั บ กั บโมเลกุ ล ของแมกนี เ ซี ย มแทนที่ ก ารจั บ กั บ
Nutr. 9 (1): 33
โมเลกุลของน้�ำ ซึง่ ทำ�ให้เพิม่ อัตราการดูดซึมเข้าร่างกายอย่างมาก ทำ�ให้
2.
Bremer,
J
(1983).
“Carnitine-Metabolism and Functions”.
มีครีเอทีนไปถึงกล้ามเนื้อได้เพิ่มขึ้น
Physiol. Rev. 63 (4): 1420–1480.
3. Romani, Andrea, M.P. (2013). “Chapter 3. Magnesium in
ไธอามีน หรือ วิตามินบี 1 เป็นวิตามินที่สำ�คัญ Health and Disease”. In Astrid Sigel; Helmut Sigel;
ต่อการทำ�งานอย่างเป็นปกติของหัวใจ และกล้ามเนือ้ การขาดวิตามินบี 1 Roland K. O. Sigel. Interrelations between Essential Metal
จะทำ�ให้เกิดโรคเหน็บชา ชาตามปลายมือ ปลายเท้า มีความรูส้ กึ ไม่มแี รง Ions and Human Diseases. Metal Ions in Life Sciences. 13.
ในการยกแขน ขา กล้ามเนื้ออ่อนแรง และเมื่อเป็นมากๆ มือ เท้า Springer. pp. 49–79.
จะห้อย เดินลากขา ทางสมองจะมีอาการกระสับกระส่าย บุคลิก
เปลี่ยนแปลง ซึมเศร้า ความจำ�เสื่อม ระบบหัวใจ และหลอดเลือด
พบว่าหัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น หัวใจมีขนาดโต มีการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ประโยชน์ของสูตร
L-Carnitine plus Magnesium
Creatine and Thiamine

• ทำ�ให้กล้ามเนื้อหัวใจ และ
กล้ามเนื้อร่างกายแข็งแรงขึ้น
• เพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย
• ปรับสมดุลความดันโลหิต ในผูม้ คี วามดันโลหิตสูง
• ทำ�ให้การออกกำ�ลังกายมีประสิทธิภาพมากขึน้
ออกกำ�ลังกายได้ทนทานขึ้น ลดอาการเมื่อย
กล้ามเนื้อ และเมื่อยล้าหลังการออกกำ�ลังกาย
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Ultra Moisturizer และ

Night Time Mask

คูผ่ วิ กระชับเรียบเนียน

มอยส์เจอร์ ไรซ์เซอร์ (Moisturizer) เป็นสารที่มี
ความสำ�คัญในการรักษา และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง ซึ่ง
โดยปกติแล้ว ผิวหนังของคนเราสามารถผลิตมอยส์เจอร์ ไรซ์เซอร์
เองได้ แต่เมือ่ เรามีอายุมากขึน้ รวมถึงการอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่
ทำ�ให้มกี ารสูญเสียน้�ำ ออกจากผิว ทำ�ให้การทามอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์
เพิม่ เติมเป็นสิง่ จำ�เป็น เพือ่ ป้องกันริว้ รอยเล็กๆ อันเกิดจากความ
แห้งกระด้างของผิวหนังชั้นนอก ผิวที่มีความชุ่มชื้นเพียงพอ จะ
เรียบ และนวลเนียน แลดูอ่อนเยาว์ เปล่งประกายจนคุณ และ
คนรอบข้างรู้สึกได้

Ultra Moisturizer
Emulsion

Night Time Mask

ให้ความชุ่มชื้นล้�ำ ลึกแก่ผิวพรรณ
ลดเลือนริ้วรอย ให้ชีวิตชีวา และ
ให้พลังงานแก่เซลล์ผิว ทำ�ให้
โครงสร้างผิวดีขึ้น

ให้ความชุ่มชื้นล้�ำ ลึกแก่ผิวพรรณ
ลดเลือนริ้วรอย ให้ชีวิตชีวา และ
ให้พลังงานแก่เซลล์ผิว ทำ�ให้
โครงสร้างผิวดีขึ้น เพื่อให้คุณตื่นมา
ในเช้าวันใหม่ ด้วยผิวที่สดใสกว่าเดิม

มาร์กบำ�รุง และให้ความชุ่มชื้น
ผิวยามค่�ำ คืน

อิมัลชั่นบำ�รุง และให้ความชุ่มชื้นผิว

ส่วนประกอบสำ�คัญ :

• Unichondrin ATP : เป็นส่วนผสมของสารทีใ่ ห้พลังงานแก่เซลล์ เพิม่
ความอุม้ น้�ำ อย่างล้�ำ ลึกแก่ผวิ พรรณในระยะเวลาอันรวดเร็ว ให้ชวี ติ ชีวา
กับเซลล์ผิว ทำ�ให้โครงสร้างผิวดีขึ้น ประกอบด้วยสารสำ�คัญ 4 ชนิด
คือ Adenosine Triphosphate, Hydrolyzed Vegetable Protein,
Butylene Glycol และ Sodium Chondroitin Sulfate
• Polyquatenium-51 : ป้องกันการสูญเสียน้�ำ จากผิวชั้นนอก ทำ�ให้
ผิวอุ้มน้ำ�มากขึ้น ลดเลือนริ้วรอย ช่วยอาการระคายเคืองผิว และ
ล้างพิษจากเซลล์ผิว
• Aloe Barbadensis Leaf Oil (น้�ำ มันว่านหางจระเข้) : ต้านอนุมลู อิสระ
ต้านเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ให้วิตามิน และแร่ธาตุบำ�รุงผิว ปกป้อง
ผิวจากการถูกทำ�ลายโดยแสงแดด ช่วยอาการอักเสบ และระคายเคืองผิว
• L-Arginine (แอล อาร์จนี นี ) : กระตุน้ การผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ

วิธีใช้ : ทาผิวหน้า และลำ�คอ ตอนเช้า

ส่วนประกอบสำ�คัญ :

• Unichondrin ATP : เป็นส่วนผสมของสารที่พลังงานแก่เซลล์ เพิ่ม
ความอุม้ น้�ำ อย่างล้�ำ ลึกแก่ผวิ พรรณในระยะเวลาอันรวดเร็ว ให้ชวี ติ ชีวากับ
เซลล์ผิว ทำ�ให้โครงสร้างผิวดีขึ้น ประกอบด้วยสารสำ�คัญ 4 ชนิด คือ
Adenosine Triphosphate, Hydrolyzed Vegetable Protein, Butylene
Glycol และ Sodium Chondroitin Sulfate
• Caprylic : ป้องกันการสูญเสียน้�ำ ของผิว และกระตุน้ การสร้างเซลล์ผวิ ใหม่
• Lavendula stoechas Extract : สารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์ทะเล
ลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้า และอารมณ์ รวมทั้งริ้วรอย
เล็กๆ บนชั้นหนังกำ�พร้า
• Camellia sinensis Leaf Extract : เพิ่มความชุ่มชื้น และอุ้มน้ำ�แก่
ผิวพรรณ และต้านอนุมูลอิสระ
• Aloe Barbadensis Leaf Oil (น้�ำ มันว่านหางจระเข้) : ต้านอนุมลู อิสระ
ต้านเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ให้วิตามิน และแร่ธาตุบำ�รุงผิว ปกป้องผิว
จากการถูกทำ�ลายโดยแสงแดด ช่วยอาการอักเสบ และระคายเคืองผิว
• L-Arginine : (แอล อาร์จีนีน) กระตุ้นการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว

วิธีใช้ : ทาผิวหน้า และลำ�คอ ก่อนนอน
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ใช้
ให้ ได้ผล
Bowis 1 แคปซูล ประกอบด้วย จุลชีพมีชีวิต ดังนี้
Bifidobacterial Longum BB536, Lactobacillus Bulgaricus,
และ Streptococcus Thermophiles
Bifidobacterial Longum BB536 เป็นสายพันธุ์ลิขสิทธิ์
ของบริษัท Morinaga ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีงานวิจัย
ทางการแพทย์ที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารการแพทย์มากที่สุด
ในโลก คือ มากกว่า 100 งานวิจัย ใน 1 แคปซูลของ Bowis มี
Bifidobacterial Longum BB536 จำ�นวน 1.6 พันล้านตัว
(1,600 ล้านตัว)

ขนาดรับประทานของ Bifidobacterial Longum BB536 ในโรคต่อไปนี้
โรค/อาการ                                  ผู้ใหญ่                                              เด็ก

ท้องผูก
ภูมิแพ้
ลำ�ไส้อักเสบ/ลำ�ไส้รั่ว
ลำ�ไส้แปรปรวน

2,000 ล้านตัว/วัน (Bowis 2 caps/day) 2,000 ล้านตัว/วัน (Bowis 1-2 caps/day)
10,000 ล้านตัว/วัน (Bowis 4-6 caps/day) 5,000 ล้านตัว/วัน (Bowis 2-3 caps/day)
10,000 ล้านตัว/วัน (Bowis 4-6 caps/day) 5,000 ล้านตัว/วัน (Bowis 2-3 caps/day)

ข้อมูลจากบริษัท Morinaga
งานวิจัย Bifidobacterial Longum BB536
•
•
•
•
•
•
•

เพิ่มภูมิต้านทาน
ทำ�ให้สุขภาพลำ�ไส้ดีขึ้น
บรรเทาอาการท้องผูก
กระตุ้นภูมิต้านทาน เมื่อร่างกายมีอาการติดเชื้อ
เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย
ทำ�ให้ร่างกายแบ่งเซลล์ได้ดีขึ้น ทำ�ให้ขบวนการแบ่งเซลล์เป็นปกติ
ทำ�ให้กระดูกแข็งแรงขึ้น

หน้าที่ของจุลชีพอื่นๆ ใน Bowis

Lactobacillus Bulgaricus และ Streptococcus
Thermophiles เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำ�คัญในการผลิตโยเกิร์ต
จุลชีพตระกูล Lactobacillus ทำ�หน้าที่ในการผลิตกรดแลคติก
ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพทางเดินอาหาร และช่วยป้องกันจุลชีพ
ตัวร้ายที่อาจเป็นอันตรายต่อทางเดินอาหาร

ประโยชน์ของจุลชีพตระกูล Lactobacillus

1. ช่วยผลิตเอนไซม์ Lactase เป็นเอนไซม์ที่ย่อยน้ำ�ตาลในน้ำ�นม
2. ป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรคท้องเสีย

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ลดการเจริญเติบโตของจุลชีพตัวร้ายในทางเดินอาหาร
ลดอาการลำ�ไส้รั่ว ลำ�ไส้แปรปรวน ลำ�ไส้อักเสบ
ลดการติดเชื้อยีสต์ในช่องคลอด
กระตุ้นภูมิต้านทาน
ช่วยอาการภูมิแพ้
ทำ�ให้การดูดซึมอาหารดีขึ้น

Bifidobacterium และ Lactobacillus

• Lactobacillus เป็นจุลชีพอีกสายพันธุห์ นึง่ ซึง่ มีประโยชน์ในลำ�ไส้ แต่
จำ�นวนน้อยมากในลำ�ไส้มนุษย์ ในลำ�ไส้ใหญ่ประชากรของ Lactobacillus
มีเพียง 1/100 – 1/1,000 ของประชากร Bifidobacterium จากสัดส่วน
ประชากรจุลชีพในลำ�ไส้ เราจะเห็นว่า Bifidobacterium มีบทบาทต่อ
สุขภาพของมนุษย์มากกว่า Lactobacillus มากนัก อีกประการหนึง่ คือ
Lactobacillus ผลิตได้เฉพาะ Lactic Acid แต่ Bifidobacterium ผลิต
ได้ทง้ั กรด Lactic และกรด Acetic ซึง่ ทำ�หน้าทีย่ บั ยัง้ การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียตัวร้ายในลำ�ไส้
• สูตรโปรไบโอติคทีด่ ี ควรมีสว่ นผสมของจุลชีพหลากหลายสายพันธุ์
• สูตรโปรไบโอติคทีด่ ี ควรใส่อาหารเลีย้ งเชือ้ จุลชีพชนิดดีดว้ ย ใน Bowis
1 แคปซูล มีอนิ นูลนิ ซึง่ เป็นอาหารเลีย้ งเชือ้ จุลชีพชนิดดี 300 มก.
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OB Tea
•
•
•
•
•
•

• ทำ�ให้การย่อยอาหารมี
ประสิทธิภาพ
ล้างพิษจากตับ ถุงน้ำ�ดี
สร้างสมดุล หยิน-หยาง • การทำ�งานที่ดีของตับ
• การทำ�งานที่ดีของตับ ไต
กระตุ้นการเผาผลาญ
ม้าม ถุงน้ำ�ดี
ลดอาการบวม และคั่งน้ำ�
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต • การขับถ่ายที่ดี ทั้งอุจจาระ
และปัสสาวะ
ปรับสมดุลไขมันในเลือด

GT Mac

• ผลิตภัณฑ์รางวัลชนะเลิศ งานประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• ผลิตภัณฑ์รางวัลเหรียญทองงานประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• ผลิตภัณฑ์รางวัลเหรียญเงินงานประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Innova 2016
• กรดอะมิโนสูตรกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน
• ช่วยให้หลับดี
• ชะลอวัย
• ช่วยควบคุมน้�ำ หนัก
• ลดเลือนริ้วรอย
60 แคลอรี่/ซอง

Be Drinks Gold

• ผลิตภัณฑ์รางวัลเหรียญเงินงานประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• ผลิตภัณฑ์รางวัลเหรียญเงินงานประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Innova 2016
• กรดอะมิโนหน้าเรียว
• สารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจน
• ให้ความชุ่มชื้น ตึงเนียนกับผิวพรรณ
• หน้าเรียว ยกกระชับ
70 แคลอรี่/ซอง
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Defini Bowie

• กาแฟผสมพรีไบโอติค อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียตัวดี
• ปรับสมดุลแบคทีเรียในลำ�ไส้
• ช่วยการขับถ่าย
• ปราศจาก น้ำ�ตาล นม และครีมเทียมจากปาล์ม
• ปราศจากไขมันทรานส์
70 แคลอรี่/ซอง

Defini Green Tea
•
•
•
•
•
•
•

ชาเขียวสกัดเข้มข้น EGCG 75%
ต้านอนุมูลอิสระ
ต้านมะเร็ง
ปรับสมดุลน้ำ�ตาล และไขมันในเลือด
กระตุ้นการเผาผลาญ
ลดการดูดซึมแป้ง และน้ำ�ตาลเข้าสู่กระแสเลือด
ปราศจากน้ำ�ตาล

Defini Gluta
•
•
•
•
•
•

เพิ่มกลูต้าไธโอน
ต้านอนุมูลอิสระ
ล้างพิษ
กระตุ้นการเผาผลาญ
ช่วยลดน้ำ�หนัก
ช่วยให้ผิวสวย

Defini Matcha Delite

• ชาเขียวสกัดเข้มข้น EGCG 90% • ผสมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
ตัวดี
• ต้านอนุมูลอิสระ
• ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
• ต้านมะเร็ง
• ปรับสมดุลน้�ำ ตาล และไขมันในเลือด บำ�รุงสมอง บำ�รุงร่างกาย
• ปราศจากน้ำ�ตาล และ
• กระตุ้นการเผาผลาญ
ไขมันทรานส์
• ลดการดูดซึมแป้ง และน้ำ�ตาล
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โลชัน่ ในฝันของคนผมร่วง

Before
กุมภาพันธ์ 2017

After
มีนาคม 2017

สาเหตุของผมร่วงมีหลายแบบ โดยที่ 90% เป็นผมร่วงจากกรรมพันธุ์
และอีก 10% เกิดจากสาเหตุอน่ื ๆ ส่วนสาเหตุของผมหงอก แต่เกิดจากการที่
รากผมไม่สร้างเม็ดสี ทำ�ให้เส้นผมไม่มีสี กลายเป็นเส้นผมสีขาว หรือเทาเงิน
เมื่อสะท้อนแสง เส้นผมสีเทา หรือขาว มักเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีอายุสูงวัย แต่
ก็สามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 10 ปี ด้วยต้นเหตุเดียวกัน คือ รากผมไม่
สร้างเม็ดสีให้เส้นผม ทำ�ให้เส้นผมไม่มีสี ในบางกรณีผมสีเทาอาจเกิดได้จาก
โรคต่อมไทรอยด์ หรือในคนที่ร่างกายขาดวิตามินบี 12
Hair Boost Lotion โลชั่นบำ�รุงผมให้ดกดำ� จากสารสกัด
สมุนไพรธรรมชาติ 8 ชนิด โดยทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านผม และผิวพรรณ

ส่วนประกอบสำ�คัญ :

วิธีใช้ : หยด Hair Boost Lotion ลงบนหนังศีรษะใน
บริเวณที่ผมร่วง หรือผมบาง เช้า-ก่อนนอน
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• Angelica Keiskei Leaf / Stem Extract สมุนไพรธรรมชาติจากตอนใต้
ของประเทศญี่ปุ่น กระตุ้นการสร้างเม็ดสีให้เซลล์รากผม
• Anthemis Nobilis Extract ลดอาการระคายเคือง และอาการอักเสบของ
หนังศีรษะ
• Camellia Sinensis Leaf Extract กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และ
ป้องกันผมร่วง
• Eriobotrya Japonica Leaf Extract กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และ
ป้องกันผมร่วง
• Gingko Biloba Leaf Extract กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และ
ป้องกันผมร่วง กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณหนังศีรษะ
• Glycerrhiza Inflate Leaf Extract ยับยั้งฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่
Dihydrotestosterone (DHT) ป้องกันผมร่วง
• Larix Europaea Wood Extract กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และ
ป้องกันผมร่วง
• Panax Ginseng Root Extract กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และ
ป้องกันผมร่วง กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณหนังศีรษะ

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 18 เดือน (6 กุมภาพันธ์ 2559 - 5 สิงหาคม 2560) ท่องเทีย่ ว
ประมาณ ตุลาคม 2560
3.คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 18 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 18 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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ตอนนี้ก่อนปั่นจักรยานทุกครั้ง ผมจะสวมที่รัดเข่า
ไวทอปก่อนเสมอ ดีใจที่ตัดสินใจซื้อมาใช้จริงๆ
ผมเป็นคนมีน�ำ้ หนักตัวเยอะ พยายามลดความอ้วนหลายวิธี
ผมเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่ต้นปี 2016 หลังจากปั่นไปได้สักปีกว่าๆ
ผมเริ่มรู้สึกปวดเข่า ปั่นด้วยความเร็วต่ำ�สุดได้เพียง 10 นาที ก็ต้อง
หยุดพัก จนบางครัง้ ต้องพักทิง้ ช่วงนาน 3-4 วัน ค่อยกลับมาปัน่ ใหม่
แต่อาการปวดเข่าก็ไม่ดขี น้ึ จนพีช่ ายของผม คุณจิรฐั ติกาล วงศ์สวุ รรณ
และคุณเสาวลักษณ์ เรืองอุไร แนะนำ�ให้รับประทานน้�ำ มันปลา
สกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารอาหารเพื่อป้องกันกระดูก
เสื่อม กระดูกพรุน สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำ�ลึก และ
น้�ำ มันผลกุหลาบสกัดผสมน้�ำ มันปลาสูตร EPA เข้มข้น ผมรับประทาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ควบคู่ ไ ปกั บ สวมใส่ ที่ รั ด เข่ าไวทอปด้ ว ย
ผ่านไป 4 เดือน ผมสามารถปั่นจักรยานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก
เพราะอาการปวดเข่าอีกต่อไป ผมสามารถกลับมาปั่นจักรยานด้วย
ความเร็วเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า 40 กิโลเมตร/ชัว่ โมง ติดต่อกันได้เกินกว่า
60 นาที หรือบางครั้งก็ปั่นได้นานถึง 90 นาที จนตอนนี้ก่อน

ปั่นจักรยานทุกครั้ง ผมจะสวมที่รัดเข่าไวทอปก่อนเสมอ
ดีใจที่ตัดสินใจซื้อมาใช้จริงๆ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ
จากบริษัท ไทยธรรมฯ ครับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณฌานิศ วงศ์สวุ รรณ
อายุ 40 ปี อาชีพ อาจารย์
จังหวัด สุราษฎร์ธานีี

ผ่านไปเพียง 1 เดือน น้ำ�หนักผมลดลงจาก 85 กก. เหลือ 76 กก.
ทำ�ให้รอบเอวกางเกงที่สวมใส่ลดไป 2 นิ้วด้วย

ต.ค. 2016
85 Kg.

ม.ค. 2017
74 Kg.

คุณพชรณัฏฐ์ ศิรวัฒนามงคล
อายุ 27 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด สมุทรสาคร

ผมมีปญ
ั หาในเรือ่ งของน้�ำ หนักตัว น้�ำ หนักมากถึง 85 กก. ทำ�ให้
ผมคิดอยากจะลดน้�ำ หนัก ซึง่ พอดีกบั พีส่ าวของผม คุณวันวิสา โต๊ะกลม
หรือโค้ชก้อย ได้เเนะนำ�ให้ที่บ้านผมรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษัท ไทยธรรมฯ ผมเห็นว่าคนในบ้านลองใช้แล้วได้ผลดี เลยสนใจ
อยากลองรับประทานบ้าง เพราะผมตรวจพบว่ามีภาวะลำ�ไส้รั่ว และ
ภาวะไขมันเกาะตับ โค้ชก้อยแนะนำ�ให้ผมรับประทานสารสกัดจาก
พรีไบโอติก และโพรไบโอติก และสารอาหารเพื่อการบำ�รุงตับ และ
ได้ชวนผมไปฟังการอบรมที่บริษัท ไทยธรรมฯ ทำ�ให้ผมได้รับความรู้
เพิ่มเติม ผ่านไปเพียง 1 เดือน น้�ำ หนักผมลดลงจาก 85 กก. เหลือ
76 กก. ทำ�ให้รอบเอวกางเกงที่สวมใส่ลดไป 2 นิ้วด้วย ผมจึง
รับประทานต่อเนื่อง จนปัจจุบันน้�ำ หนักของผมลดลงไป 11 กก. แล้ว
เหลือ 74 กก. รอบเอวกางเกงจาก 38 นิ้ว เหลือ 34 นิ้ว ทำ�ให้ต้อง
ใส่เข็มขัดเพราะกางเกงหลวม และจากที่ใส่เสื้อไซส์ XL ก็เปลี่ยนมา

ใส่ไซส์ L เมื่อผมใช้แล้วเห็นผลกับตัวเอง จึงได้บอกต่อ
ใน Facebook และเพื่อนรอบข้างด้วย ผมต้องขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ผม
น้�ำ หนักลดลงครับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

รับประทานไปได้ประมาณ 1 เดือน ควบคุมไปกับการคุมอาหาร และออกกำ�ลังกาย
ผลปรากฏว่า ค่าไตรกลีเซอไรด์ลดลง จากเดิม 187 mg/dL เหลือ 121 mg/dL

ดิฉันมีอาการของภูมิแพ้ จะจามบ่อยในช่วงเช้า และ และโพรไบโอติก และน้�ำ มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น
มีน้ำ�มูกใสๆ เวลากลางคืน ทำ�ให้ดิฉันต้องรับประทานยาภูมิแพ้ ต่อมาได้ฟังรายการวิทยุ FM 101 MHz. RR1 ของบริษัท
ดิฉันยังมีอาการปวดหัว มึนหัวอยู่บ่อยๆ ด้วย ก็รับประทานยา ไทยธรรมฯ ได้พูดถึงเรื่องถังเช่าผสมสารสกัดจากสปอร์เห็ด
พาราเซตามอล และยาที่ช่วยการไหลเวียนเลือด อาการก็ดีขึ้น หลินจือแดง ดิฉนั ก็สนใจ ก่อนนอนคืนแรกลองรับประทานไป 4
แต่ไม่นานก็กลับมาเป็นอีก ผลตรวจร่างกายประจำ�ปี พบว่า ดิฉัน แคปซูล ผลปรากฏว่า ตืน่ นอนตอนเช้า ไม่มอี าการจามเลย และ
มีคา่ ไตรกลีเซอไรด์สงู จึงเริม่ ดูแลตัวเองโดยพยายามควบคุมอาหาร ตอนเย็นก็ไม่มนี �ำ้ มูกอีกแล้ว จึงรับประทานต่อเนือ่ งมาโดยตลอด
จน พ.ต.หญิง กรวรรณ มีสิทธิ์ หรือคุณอ้อย ซึ่งเป็นพยาบาลรุ่น ปัจจุบนั อาการภูมแิ พ้ดขี น้ึ มากๆ เลยค่ะ อาการมึนหัวก็ดขี น้ึ ด้วย
พี่ได้แนะนำ�ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม ทำ�ให้ดฉิ นั ไม่ตอ้ งรับประทานยาแก้ภมู แิ พ้ และยาพาราเซตามอล
เป็นน้�ำ มันปลาเพือ่ บำ�รุงสมอง ปรับสมดุลคอเลสเตอรอล และ อีกแล้ว ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากบริษทั ไทยธรรมฯ
ต้านการอักเสบ รับประทานไปได้ประมาณ 1 เดือน ควบคู่ไปกับ มากๆ ค่ะ
การคุมอาหาร และออกกำ�ลังกาย ผลปรากฏว่า ค่าไตรกลีเซอไรด์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ลดลง จาก 187 mg/dL ลดลงเหลือ 121 mg/dL ดิฉนั รูส้ กึ สนใจ
ดูเเลตัวเองเรื่องของภูมิแพ้ด้วย คุณอ้อยได้แนะนำ�ให้รับประทาน
สารสกัดจากมะขามป้อม และสารสกัดเบต้ากูลแคนเพือ่ กระตุน้
ภูมติ า้ นทาน หลังจากรับประทานต่อเนือ่ งตลอด 2 เดือน ก็เริม่ ดีขน้ึ
แต่ยังมีอาการจาม และมีน�้ำ มูกอยู่ จึงเพิ่มสารสกัดพรีไบโอติก
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พ.ท.หญิงวชิรา สุขวงศ์
อายุ 49 ปี อาชีพ รับราชการ
จังหวัด นครศรีธรรมราช

หลังจากรับประทานต่อเนื่อง 3 เดือน ก็ ไปตรวจเลือด
อีกครั้ง ดิฉันดีใจกับผลที่ออกมามากๆ เลยค่ะ
เพราะค่าเลือดกลับมาเป็นปกติแล้ว

คุณรัศมิน์ ภัส น้�ำ สมบูรณ์
อายุ 40 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด นครปฐม

		
ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือ เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์
รับประทานยาตามแพทย์สั่งมาตลอด 10 ปี อาการที่เป็น คือ
ตัวบวม ตาโปน เหนือ่ ยง่าย และอารมณ์หงุดหงิดง่าย บางครัง้
ก็มีค่าความดันโลหิตสูงที่ตา จนทำ�ให้เส้นเลือดฝอยที่ตาเเตก
จึงไปพบแพทย์ ก็ได้ยามารับประทาน ร่วมกับการหยอดตา
อาการก็ดขี น้ึ เรือ่ ยๆ แต่หลังจากนัน้ ไม่นาน อาการเดิมก็กลับมา
เป็นอีก จนกระทั่งดิฉันได้มีโอกาสรู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ
จากการแนะนำ�ของคุณวันวิสา โต๊ะกลม หรือโค้ชก้อย ทีแ่ นะนำ�
ให้ลองรับประทานสารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ
สารสกัดจากน้ำ�มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น แอสต้าแซนทินเพื่อ
การซ่อมแซมร่างกาย และใช้ที่ปิดตาไวทอปร่วมด้วย หลังจาก
รับประทานไปได้ประมาณ 10 วัน อาการเส้นเลือดฝอยที่ตาก็
ดีขึ้นมากเลยค่ะ จึงรับประทานต่อเนื่อง 1 เดือน ผลปรากฎว่า
อาการเส้นเลือดฝอยที่ตาแตกหายเป็นปกติแล้ว จนปัจจุบันนี้
ดิฉันไม่มีอาการเส้นเลือดฝอยที่ตาแตกอีกเลย จนเมื่อเดือน
มกราคม 2017 ดิฉันได้รับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ และสมุนไพรจีนเพือ่ การเสริมสมรรถนะ

เพิม่ หลังจากรับประทานต่อเนือ่ ง 3 เดือน ก็ไปตรวจเลือดอีกครัง้
ดิฉันดีใจกับผลที่ออกมามากๆ เลยค่ะ เพราะค่าเลือดกลับมา
เป็นปกติแล้ว รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์มาก ดิฉันได้แนะนำ�
ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ให้เพือ่ น และคนในครอบครัวรับประทาน
เพือ่ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณบริษทั ไทยธรรมฯ ทีม่ ี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ ไว้ใช้รักษาสุขภาพค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

หลังจากใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท ไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์ น้�ำ หนักของดิฉันลดลง
ไปถึง 5.6 กก. จาก 80 กก. เหลือ 74.4 กก.
ดิฉันมีปัญหาเรื่องน้ำ�หนักตัวมาตลอดระยะเวลา 10 ปี
อ้วนลงพุง เคยพยายามลดน้ำ�หนักมาหลายครั้ง ทำ�มาหลายวิธี แต่
ก็ไม่เคยสำ�เร็จ จนน้องสาวของดิฉันได้แนะนำ�ให้รู้จักกับคุณนเรศ
จันทราพัฒนะ หรือโค้ชเอิร์ท และคุณมินทร์ลดา ฮกชุน หรือ
โค้ชปุ๊ก ที่ศูนย์ใหญ่ไทยธรรมปราจีนบุรี โค้ชเอิร์ทได้ตรวจเช็ค
มวลไขมันให้ ผลปรากฎว่า ดิฉนั มีภาวะไขมันพอกตับอยูใ่ นระดับสูง
โค้ชเอิร์ทจึงแนะนำ�ให้ลองรับประทานสมุนไพรจีนชาชง และ
สารอาหารบำ�รุงตับ ดิฉันรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน ก็
กลับไปเช็คมวลไขมันอีกครั้ง ปรากฏว่า ค่าไขมันพอกตับดีขึ้นมาก
จนเกือบเป็นปกติ โค้ชเอิร์ทแนะนำ�ให้ดิฉันใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท
เพื่อการลดน้ำ�หนัก โดยมีโค้ชปุ๊กเป็นผู้แนะนำ� และดูแลในเรื่อง
อาหาร โดยดิฉนั ต้องงดรับประทานแป้ง และน้�ำ ตาล เน้นรับประทาน
ไขมันตัวดี โปรตีน และผัก และมีตวั ช่วยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คือ น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้ำ�มันปลาสกัด
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น หลังจากใช้สตู รคีโตเจนิค ไดเอท ไปได้
ประมาณ 2 สัปดาห์ น้�ำ หนักของดิฉนั ลดลงไปถึง 5.6 กก. จาก 80 กก.
เหลือ 74.4 กก. หน้าท้องที่เคยมีพุง เริ่มยุบลง และทีส่ �ำ คัญเลย

	
  

คืออาการปวดข้อเข่าทีเ่ คยเป็นมานาน ก็ดขี น้ึ มาก ดิฉนั เชือ่ มัน่
ในผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมากค่ะ ต้องขอขอบคุณโค้ชเอิร์ท
โค้ชปุ๊ก และบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ท�ำ ให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ตุลาคม 2015
80 Kg.

กุมภาพันธ์ 2016
74.4 Kg.

คุณวิภาวนี ขาวขำ�

อายุ 52 ปี อาชีพ ธุรกิจอิสระ
จังหวัด นครนายก

เป็นช่วงที่ฝนตกหนักติดต่อกัน 5-6 วัน แต่ร่างกายไม่มี
อาการเจ็บป่วยอะไรเลย ผมรู้สึกประทับใจมาก

คุณนราโรจ ธัญนชาปกรณ์
อายุ 40 ปี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อาชีพ ตัวแทนประกันชีวิต และเกษตรกร

ผมมีปัญหาสุขภาพ มักเป็นหวัด และเจ็บคอ
ง่ายมาก ทุกครั้งที่เจ็บคอ จะมีเสมหะในลำ�คอตลอด
เป็นนานกว่า 4-5 วัน ไปพบแพทย์กไ็ ด้ยามารับประทาน
อาการก็ทุเลาลงบ้าง แต่ไม่หายขาด ยิ่งช่วงที่ฝนตก
หนักๆ หลายวัน จะเจ็บคอมาก และเป็นนานเกิน 10 วัน
จนต้องเข้ารับการรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล เพราะมีอาการ
ต่อมทอนซิลอักเสบ แพทย์ให้ยาฆ่าเชือ้ แบบฉีดเข้าเส้นเลือด
ทั้งแบบ 4 ชม./ครั้ง และ 8 ชม./ครั้ง ทุกครั้งที่ฉีดจะมี
อาการแสบๆ เนือ่ งจากฤทธิข์ องยา จนล่าสุดแพทย์แนะนำ�
ให้ผมผ่าต่อมทอนซิลออก แต่ผมตัดสินใจยังไม่ผ่าออก
จนกระทั่งผมได้มีโอกาสมารู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ
จากการแนะนำ�ของคุณเสาวลักษณ์ เรืองอุไร ทีแ่ นะนำ�
ให้ผมลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
มีสารสกัดจากมะขามป้อม สารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดจากมะเขือเทศ สารสกัดจากน้�ำ มันรำ�ข้าวผสม
โคคิวเท็น และดื่มน้ำ�ด่างจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์

ไวทอป หลังจากนัน้ 10 วัน ผมต้องไปวิปสั สนาธรรม ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และเป็นช่วงที่ฝนตกหนักติดต่อกัน 5-6 วัน แต่
ร่างกายไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลย ผมรู้สึกประทับใจมาก ล่าสุดผม
ได้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์น�ำ้ มันงาขีม้ อ้ นผสมน้�ำ มันกระเทียมเพิม่
ผมรูส้ กึ ได้เลยว่าสุขภาพแข็งแรงขึน้
ไม่เป็นหวัดง่ายเหมือนเมือ่ ก่อน
และที่สำ�คัญผมยังได้ผิวพรรณที่สดใส แถมหน้าเด็กลงอีกด้วย เพราะ
ปีนี้อายุจะ 40 ปีแล้วครับ ขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้
สุขภาพของผมดีขึ้นมากๆ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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มกราคม 2017

มกราคม 2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2017

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,330,120   บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 390,420  บาท

กุมภาพันธ์ 2017

กุมภาพันธ์ 2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์   2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์   2017

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,315,175  บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 360,190  บาท

New Active
Recruit

2017

รัศมิ์นภัส น้ำ�สมบูรณ์

ธนัทพร แสงอรุณรัตน์์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน มกราคม 2017
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 10 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2017
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 13 ท่าน

มกราคม 2017
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กุมภาพันธ์ 2017

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.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468 ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922
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 ในราคาที่ต�่ำ 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

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

ใบสมัครสมาชิกวารสาร TDA Newsletter
สมัครใหม่

ต่ออายุ (หมายเลขสมาชิก)...................................................................

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)
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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
• แพร่
• 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
• 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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