No.66No.55
February
March
April --May
20172019
www.thaidham.com
www.thaidham.com

15

ย่างก้าวสู่ปีที่ 15 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

ทำ�ไมต้องไวทอป

ออร์นิทีน อาร์จินีน
กลูตามีน

สูตรสารอาหารสารพัดประโยชน์
ดีต่อตับ ไต ชะลอวัย
สร้างกล้ามเนื้อ

4
สหาย
สุดยอดสารอาหาร
บำ�รุงหัวใจ

มาล้างหลอด
เลือดกันเถอะ

สวยซะให้เข็ด

สารบัญ
No.66 February - March 2019

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
จุฑาทิพย์ ผงพิลา
ปนัดดา วิถีพัฒน์
กมลณัฐ ศรีชาย

บ้านนี้ของเรา				
เรื่องอัศจรรย์
เมืองคนเก่ง				
ทำ�ไมต้องไวทอป		
ออร์นิทีน อาร์จินีน กลูตามีน สูตรสารอาหารสารพัด
ประโยชน์ ดีต่อตับ ไต ชะลอวัย สร้างกล้ามเนื้อ
4 สหาย สุดยอดสารอาหารบำ�รุงหัวใจ
มาล้างหลอดเลือดกันเถอะ
สวยซะให้เข็ด
ประสบการณ์ผู้ใช้				
หอเกียรติยศ / New Active Recruit
Thaidham Learning ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โปรโมชั่นท่องเที่ยว
		
โปรโมชั่นขึ้นตำ�แหน่งเพชรภานใน 3 เดือน
โปรโมชั่นขึ้นตำ�แหน่งโกเมนภายในเดือนกุมภาพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์				
ศูนย์ใหญ่ บ.ไทยธรรม

3
4
5
6
11
14
18
20
22
28
29
30
32
33
34
36

กุลโชค ทองดอนใหม่

FMทุกวัน101
MHz.
RR1
เสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริญา สาริกะภูติ
คลืน่ ความถีค่ รอบคลุมพืน้ ที่ : 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

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

เนื้อหาในรายการนี้ ไม่ ได้มีเจตนาจะอ้างสรรพคุณการใช้สารอาหาร เพื่อทดแทนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
แต่อย่างใด หากแต่เป็นการให้ข้อมูลสารอาหารที่มีงานวิจัยทางการแพทย์สนับสนุน ถึงประโยชน์ ในแง่ของการป้องกันโรค
และการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา บำ�บัดอาการของโรคต่างๆ จำ�เป็นที่จะต้องถูกวินิจฉัย และดูแลโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น

02-363-7699
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@thaidham

Thaidham Allianze Fanpage

บ้านนี้
ของเรา

“ย้อนวัย แบบแข็งแรง ไม่แพงนัก
ย้อนวัย ให้พุงแบน แบบโดนใจ		

ย้อนวัย สุดประจักษ์ แบบหน้าใส
ย้อนวัย ให้เจิดจ้า สง่างาม

ต้องฉีดโกรท ตัดไขมัน หรือร้อยไหม
ต้องขจัด ปัดสารพิษ ที่คุกคาม		

ต้องอย่างไร จึงหายบวม ท้วมจนหาม
ต้องขอถาม ความรู้นี้ มีที่ใด

ไทยธรรม นำ�หน้า เฉลยตอบ		
ไทยธรรม ใช้ศิลป์สรร ปันกันไป		

ไทยธรรมมอบ คุณค่า ความสดใส
เรื่องย้อนวัย ที่เดียวนี้ี ที่ไทยธรรม”

ผู้ประพันธ์ : จารุณี เดส์แน็ช (สุขสวัสดิ์)
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
Facebook Fanpage : Thaidham Allianze Fanpage
ID Line : @thaidham

อาการชาที่มือ
แขน และขา ก็หายไป
และไม่ปวดข้อนิ้วมือ
แล้วค่ะ
ดิฉนั เป็นคนทีพ่ กั ผ่อนน้อย ชอบนอนดึก และประกอบกับ
ต้องทำ�งานเกีย่ วกับตัวเลขทีม่ คี วามเครียดสูง รับประทานอาหารก็
ไม่คอ่ ยตรงเวลา และเป็นคนทีช่ อบรับประทานของทอดมากๆ
ทำ�ให้เป็นร้อนในอยูเ่ ป็นประจำ� จนเมือ่ อายุเพิม่ มากขึน้ จนย่าง
เข้าเลข 6 นำ�หน้า ปัญหาสุขภาพก็ตามมามากมาย มีปัญหา
เรือ่ งลำ�ไส้ และระบบขับถ่าย มีอาการท้องผูก และขับถ่ายไม่คอ่ ย
เป็นเวลา มีอาการของโรคกระเพาะด้วย ชาตามมือ แขน และ
ขา นอนหลับก็ไม่ค่อยสนิท และมีอาการปวดตามข้อนิ้วมือ
ด้วย ดิฉนั รักษาอาการต่างๆ ด้วยยาเเผนโบราณนานกว่า 1 ปี
แต่ก็ไม่ดีขึ้นเลย
จนได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษทั ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของ คุณอัครรัสมิ์ พุทธยะศิริ
หรือโค้ชโต้ง ที่แนะนำ�ให้รับประทานสมุนไพรจีนชาชงเพื่อ
การล้างพิษ และช่วยระบาย สารสกัดจากดอกดาวเรือง
และแอสต้าแซนทินเพื่อการซ่อมแซมร่างกาย สารอาหาร
เพือ่ ป้องกันกระดูกเสือ่ ม กระดูกพรุน น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และสารอาหารเพื่อความสงบ และ
ผ่อนคลาย รับประทานร่วมกับยาทีแ่ พทย์สง่ั ผ่านไปเพียง 1 เดือน
ก็รู้สึกว่าอาการต่างๆ ดีขึ้นมาก แผลในปากที่เกิดจากร้อนใน
ก็หายเร็วกว่าปกติด้วยค่ะ รับประทานต่อเนื่องตลอด 3 เดือน
ก็กลับมาขับถ่ายได้เป็นปกติ ไม่ท้องผูกอีกแล้ว นอนหลับสนิท
มากขึ้น และอาการชาที่มือ แขน และขาก็ดีขึ้นด้วยค่ะ
นอกจากนี้ โ ค้ ชโต้ ง ยั ง แนะนำ �ให้ รั บ ประทานสารสกั ด จาก
มะขามป้อม น้�ำ มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัด
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คุณลัดดาวรรณ โกวิทกูลไกร อายุ 63 ปี
อาชีพ พนักงานบัญชี จ.นนทบุรี
จากน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันผลกุหลาบสกัดผสม
น้�ำ มันปลาสูตร EPA เข้มข้น และสารสกัดจากกระดูกปลาฉลาม
ผสมคอลลาเจนเพิม่ ด้วย อาการชาทีม่ อื แขน และขา ก็หายไป
และไม่ปวดตามข้อนิว้ มือแล้วค่ะ รูส้ กึ ว่าตัวเองกระปรีก้ ระเปร่า
มากขึน้ คนรอบข้างก็ทกั ว่าดูสดใสขึน้ ด้วย ดิฉนั รูส้ กึ ประทับใจ
มาก จึงแนะนำ�ให้ทุกคนในครอบครัว และคนที่ท�ำ งานลอง
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมด้วย เพราะ
อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ดิฉันขอขอบคุณโค้ชโต้งที่แนะนำ�
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆ ทำ�ให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีขึ้น และ
ขอขอบคุณคุณยุ้ย คุณเปิ้ล และบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้สมาชิกทุกท่าน และคนไทยได้ใช้กัน
ขอบคุณค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้

คุณจันทิมาลย์ กาญจนศร อายุ 38 ปี
ศูนย์ย่อยไทยธรรม อ.โป่งน้�ำ ร้อน จ.จันทบุรี
ดิฉนั รูจ้ กั กับบริษทั ไทยธรรมฯ จากการเข้าทำ�งาน
กับศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรม จ.จันทบุรี ประกอบกับตัวเอง
มีปัญหาสุขภาพ คือ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ทำ�ให้มีอาการ
เหนื่อยง่าย จึงลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และ
สารสกัดจากน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น ผ่านไปเพียง 1
เดือน รู้สึกว่าสุขภาพของดิฉันแข็งแรงขึ้นมาก ไม่รู้สึก
เหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้ว อาการของโรคหัวใจเต้น
ผิดจังหวะก็หายไป รูส้ กึ ประทับใจมาก เพราะรับประทาน
เพียงแค่ 1 เดือน แต่ได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดมากๆ เลยค่ะ
และจากการที่ดิฉันทำ�งานอยู่ที่ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรม
จ.จันทบุรี ได้พบเจอลูกค้าที่รับประทานผลิตภัณฑ์ของ
ไทยธรรมแล้วสวยขึ้น สุขภาพดีขึ้น ยิ่งทำ�ให้มั่นใจใน
ผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึน้ จนกระทัง่ ได้เปิดร้านเป็นของตัวเอง
และเปิดเป็นศูนย์ยอ่ ยไทยธรรมฯ ด้วย ดิฉนั แนะนำ�ให้ลกู ค้า
ที่มีปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์
ไทยธรรม พอสุขภาพของพวกเขาดีขน้ึ ก็เกิดการแนะนำ�
และบอกต่อไปยังคนรู้จัก จึงเกิดเป็นธุรกิจ จนทำ�ให้
ดิฉันสามารถขยายสายงานได้เพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว
ยอดขายจากเดิม 5 หลัก ปัจจุบนั เพิม่ เป็น 6 หลักแล้วค่ะ
ทุกวันนีม้ ลี กู ค้าเดินเข้ามาหาทีศ่ นู ย์ฯ เอง เพือ่ ให้เราดูแล
สุขภาพให้ทุกวันค่ะ ทั้งคนเก่า และคนใหม่ ทำ�ให้รู้สึกมี
ความสุขมากๆ กับการได้บอกต่อสิง่ ดีๆให้กบั ผูอ้ น่ื ได้เห็น
ลูกค้าที่เราดูแลมีสุขภาพที่ดีขึ้น มาหาเราด้วยรอยยิ้มที่

ได้พบเจอลูกค้า
ที่รับประทานผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรม
แล้วสวยขึ้น สุขภาพดีขึ้น
ยิ่งทำ�ให้มั่นใจ
ในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น
มีความสุข และทีส่ �ำ คัญดิฉนั มีธรุ กิจเป็นของตัวเองเพิม่ ขึน้
อีก 1 อย่าง เพียงแค่แนะนำ� บอกต่อ และดูแลกัน
ก็ทำ�ให้เงินในบัญชีเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ
ว่าจากจุดเริ่มต้นเพียงเเค่ดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรม จะเปลี่ยนมาเป็นโอกาส
ที่ทำ�ให้ดิฉันมีรายได้ได้อย่างทุกวันนี้ และทำ�ให้คนอื่นๆ
ที่ดิฉันแนะนำ�มีรายได้เพิ่มกันทุกคนด้วย ภูมิใจมากค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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ทำ�ไมต้อง Vitop

เสื้อกล้ามไวทอป

• กระตุ้นการไหลเวียนเลือด และน้ำ�เหลืองบริเวณ
ทรวงอก และแผ่นหลัง
• คลื่นอินฟราเรดให้พลังงานแก่เซลล์ ทำ�ให้ออกซิเจน
ไปเลี้ยงเซลล์มากขึ้น
• ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ และขับสารพิษออกจาก
เซลล์
• เสื้อชั้นในสตรีไวทอปมีงานวิจัยลดขนาดเนื้องอกที่
เต้านม ภายในระยะเวลา 3 เดือน
• ครอบคลุมอวัยวะทีส่ วมใส่เสือ้ กล้าม เช่น หัวใจ ปอด
ตับ ไต ลำ�ไส้ กระเพาะอาหาร
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กางเกงในไวทอป

• กระตุน้ การไหลเวียนเลือด และน้�ำ เหลือง บริเวณทีก่ างเกงใน
หุ้มอยู่ ได้แก่ อวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งบุรุษ และสตรี
• คลืน่ อินฟราเรด ทำ�ให้เกิดการขยายของหลอดเลือด และ
เพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือดในบริเวณที่คลื่นไปถึง ทำ�ให้
สมรรถนะทางเพศดีขึ้น
• ป้องกันเรื่องของเนื้องอก และมะเร็งในบริเวณที่
คลื่นอินฟราเรดผ่าน
• เส้นใย MBF® มีผลในการฆ่าเชือ้ โรค และลดกลิน่
ในบริเวณทีส่ วมใส่

ถุงเท้าไวทอป

• กระตุน้ การไหลเวียนเลือด และน้�ำ เหลือง
บริเวณเท้า ข้อเท้า และฝ่าเท้า
ซึ่งเป็นจุดชีพจรของอวัยวะทั่วร่างกาย
• เส้นใย MBF® มีผลในการฆ่าเชื้อโรค
และลดกลิ่นในบริเวณที่สวมใส่
• คลื่นอินฟราเรดช่วยให้แผลหายเร็ว และ
ลดอาการเท้าชา เหมาะกับผูป้ ว่ ยเบาหวาน
และผู้ที่มีการไหลเวียนเลือดที่ฝ่าเท้า
ไม่สะดวก
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ผ้าปิดตาไวทอป

• กระตุน้ การไหลเวียนเลือด และน้�ำ เหลือง
บริเวณดวงตา ลงลึกได้ 1 นิว้ ครึง่ ถึง 3 นิว้
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณ
จอประสาทตา ทำ�ให้เลือดไหลเวียนไป
เลี้ยงจอประสาทตามากขึ้น ป้องกันจอ
ประสาทตาเสื่อม
• ลดอาการเมือ่ ยล้าของกล้ามเนือ้ รอบดวงตา
• ทำ�ให้ผิวรอบดวงตาสวยงาม
• เหมาะกับผูท้ ต่ี อ้ งการถนอมการทำ�งานของ
สายตา และดวงตา และผู้ป่วยเบาหวาน

หมอนกายภาพไวทอป

• กระตุน้ การไหลเวียนเลือด และน้�ำ เหลืองบริเวณคอ
และกระดูกต้นคอ และท้ายทอย
• ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อบริเวณคอ
• ช่วยลดอาการปวดกระดูก และข้อต่อบริเวณคอ
• เป็นหมอนที่ถูกออกแบบให้รองรับสุขภาพ และ
กายภาพของกระดูกต้นคอขณะนอนหลับ
• ช่วยให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงมาปิดช่องทางเดินหายใจ
ขณะนอนหลับ ช่วยลดอาการกรน
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ปลอกคอไวทอป

• กระตุ้นการไหลเวียนเลือด และน้ำ�เหลือง
บริเวณคอ และกระดูกต้นคอ
• ช่วยพยุงคอไม่ให้หน้าของผู้สวมใส่ อยู่ใน
ท่าก้มเป็นระยะเวลานาน สำ�หรับผู้ที่มี
กิจกรรมการอ่านหรือเขียนหนังสือ หรือ
นั่งทำ�งานที่ต้องก้มเป็นเวลานาน ป้องกัน
กระดูกคอเสื่อมจากการนั่งก้มหน้าเป็น
เวลานาน
• ช่วยลดอาการปวดกระดูก
และข้อต่อบริเวณคอ

ประโยชน์ของคลื่นฟาร์ อินฟราเรด
ในทางการแพทย์

1. คลื่นฟาร์ อินฟราเรด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
ขยายหลอดเลือด และเพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณ
ทีค่ ลื่นสัมผัส และลงลึกได้ 1 นิ้วครึ่งถึง 3 นิ้ว
2. หากมีการนำ�มาสวมใส่ทั้งตัวในรูปของเสื้อผ้า การขยาย
หลอดเลือดส่วนปลาย จะช่วยลดความดันโลหิตในผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงได้
3. ลดความเป็นพิษที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถือ
จากการใส่หมวกที่ให้คลื่นฟาร์ อินฟราเรด สวมใส่ศีรษะ
ตอนนอน หรือหมอนที่หนุนศีรษะ
4. ช่วยเพิม่ พลังชี่ ซึง่ เป็นพลังแห่งชีวติ โดยการสวมถุงเท้าที่
ให้คลื่นฟาร์ อินฟราเรด เพราะบริเวณเท้าเป็นศูนย์รวม
ประสาท และจุดชีพจรสำ�คัญทัว่ ร่างกายตามศาสตร์การแพทย์
แผนจีน
5. ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการกล้ามเนื้อเกร็ง บิด หรือ
บาดเจ็บ
6. ช่วยลดอาการข้อต่ออักเสบ ข้อเสือ่ ม ข้อบาดเจ็บ ข้อติดขัด
7. ลดความเจ็บปวดตามเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ และข้อต่อ
8. ลดอาการบวมตามเนื้อเยื่อ และข้อต่อ
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ออร์นิทีน

อาร์จินีน

กลูตามีน
สูตรสารอาหาร
สารพัดประโยชน์
ดีต่อตับ ไต ชะลอวัย
สร้างกล้ามเนื้อ
กรดอะมิโนเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของโปรตีน
กรดอะมิโนแต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ
ของตัวเอง กรดอะมิโนสูตรออร์นทิ นี
อาร์จนิ นี และกลูตามีน มีคณ
ุ สมบัตทิ ่ีให้
ผลดีต่อการทำ�งานของอวัยวะสำ�คัญ
คือ ตับ ไต สร้างกล้ามเนือ้ และยังกระตุน้
การหลัง่ โกรท ฮอร์โมน ฮอร์โมนแห่ง
การย้อนวัยอีกด้วย
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ผลต่อตับ และไต
แอล-ออร์นิทีน

มีบทบาทในร่างกายในการช่วยกระตุน้ การเผาผลาญแอลกอฮอล์ โดยทำ�ลายแอลกอฮอล์
และอะเซทัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ท�ำ ให้เกิดอาการเมาค้าง คือ อาการไม่สบายต่างๆ
ภายหลังการดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้คือทำ�ให้หลับลึกขึ้น แม้หลังจากดื่มสุรา และยัง
กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน ออร์นิทีน ยังทำ�ลายแอมโมเนีย ซึ่งเป็นพิษต่อไต และ
สมอง ที่ยุโรปใช้เป็นยารักษาโรคตับ และโรคไต ในกรณีตับ และไตเสื่อมอย่างรุนแรง
หรือตับวาย ไตวาย จากประสิทธิภาพในการทำ�ลายแอมโมเนีย

แอล-อาร์จินีน

มีผลงานวิจัยการให้ แอล-อาร์จินีน ในหนูทดลองที่มีภาวะไตวาย พบว่า ทำ�ให้อัตรา
การกรองดีขึ้น และมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น นอกจากนี้ แอล-อาร์จินีน
ยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสำ�คัญในร่างกาย คือ ไนตริก ออกไซด์ ซึ่งช่วยขยาย
หลอดเลือด และทำ�ให้หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีขึ้น ทำ�ให้ช่วยลดความดันโลหิต อันเป็น
ผลข้างเคียงของภาวะไตวาย และยับยั้งการเกิดสาร AGE (Advanced Glycation End
Products) ซึ่งเป็นสารที่ท�ำ ให้หลอดเลือดอักเสบอีกด้วย
มีผลงานวิจัยการให้ แอล-อาร์จินีน และแอล-ออร์นิทีน ร่วมกันในเซลล์ตับของ
หนูทดลองที่เป็นไตวาย พบว่า มีกรดกัวนิดิโอซัคซินิค (Guanidiosuccinic Acid) ซึ่ง
เป็นสารจากการทีม่ ยี เู รีย (Urea) คัง่ ในตับลดลง แสดงว่ามีสภาวะการทำ�งานของไตดีขน้ึ
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แอล-กลูตามีน

เป็นสารต้านอนุมลู อิสระชนิดหนึง่ รวมทัง้ เป็น
หนึง่ ในสารตัง้ ต้นการสร้างกลูตา้ ไธโอน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตลิ ด
การถูกทำ�ลายของไตโดยอนุมูลอิสระ ซึ่งกลูต้าไธโอน
สำ�คัญมากกับการล้างพิษตับ ไตทีเ่ สือ่ มจะมีอนุมลู อิสระ
อยู่สูง และอนุมูลอิสระที่สูงก็จะทำ�ลายไตให้เสื่อมลง
ไปอีก กรดอะมิโนหลายตัวทีท่ �ำ หน้าทีต่ า้ นอนุมลู อิสระ
ได้ คือ แอล-อาร์จนิ นี และแอล-กลูตามีน

ผลต่อโกรท ฮอร์โมน

กรดอะมิโนในสูตรทีเ่ หมาะสม สามารถกระตุน้
การหลั่งโกรทฮอร์โมนจากธรรมชาติ ได้ใกล้เคียงกับ
การฉีด ทัง้ ยังตัดปัญหาเรือ่ งผลข้างเคียงจากการฉีด และ
ยังมีราคาถูกกว่ามากมายด้วย ผลของโกรท ฮอร์โมน
ไม่วา่ จะมาจากการฉีด หรือการรับประทาน ยังทำ�ให้
ผิวหนังชัน้ หนังแท้หนาขึน้ ริว้ รอยลดลง แลดูออ่ นเยาว์
ผม และเล็บแข็งแรงขึน้ ผมดกดำ�เป็นเงาอีกด้วย ทัง้
แอล-อาร์จนิ นี แอล-ออร์นทิ นี และแอล-กลูตามีน มีฤทธิ์
ในการกระตุน้ การหลัง่ โกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง
ได้ดว้ ย

ผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อ
แอล-อาร์จินีน

มี ง านวิ จั ย เพิ่ ม กล้ า มเนื้ อในหนู ท ดลองที่ กิ น
แอล-อาร์จนิ นี ก่อนการออกกำ�ลังกายบนลูว่ ง่ิ ปรากฏว่า
มวลกล้ามเนือ้ ของหนูทดลองเพิม่ ขึน้ และแอล-อาร์จนิ นี
ยังกระตุน้ การเผาผลาญอีกด้วย ในขณะทีแ่ อล-กลูตามีน
ป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนือ้ ขณะออกกำ�ลังกาย
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วิธกี ารรับประทาน : ชงกับน้�ำ เปล่าประมาณ 200 - 240 มล.

ต้องการผลในการกระตุน้ โกรท ฮอร์โมน ขณะนอนหลับ : ดืม่ ก่อนนอน
ต้องการผลในการกระตุน้ โกรท ฮอร์โมน และ สร้างกล้าม : ดืม่ ก่อนออกกำ�ลังกาย
ต้องการผลในการดูแล ตับ-ไต : ดืม่ ตอนไหนก็ได้
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เป็นการศึกษาการเผาผลาญระดับเซลล์
ของเซลล์หวั ใจ เป็นการป้องกันโรคหัวใจใน
แนวใหม่ ใช้ได้ทง้ั การป้องกันโรคหัวใจ การซ่อม
หัวใจทีเ่ ป็นโรคแล้ว และการบำ�บัดโรคหัวใจ
โดยการให้พลังงานแก่เซลล์หวั ใจในทันที เป็น
การรักษาโรคหัวใจที่มีประสิทธิภาพที่สุด ใน
มุมมองของการเพิ่มพลังงานแก่เซลล์หัวใจ
แพทย์ หรือนักวิชาการทางการแพทย์ที่สนใจ
การป้องกัน และบำ�บัดโรคหัวใจในแนวนี้ จะให้
ความสำ�คัญกับการเผาผลาญระดับเซลล์ของ
เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ควบคู่ไปกับการรักษา
ในแบบแผนปัจจุบัน

หน่วยย่อยที่สุดของร่างกายมนุษย์ คือ เซลล์ ในเซลล์แต่ละเซลล์จะมีอวัยวะเล็กๆ
ทีเ่ รียกว่า ไมโตคอนเดียรซึง่ ทำ�หน้าทีใ่ นการผลิตพลังงานให้เซลล์ใช้ พลังงานทีไ่ ด้เรียกว่า
ATP (Adenosine Triphosphate) อวัยวะแต่ละอวัยวะ จะมีปริมาณไมโตคอนเดียร
ไม่เท่ากัน อวัยวะไหนทีต่ อ้ งใช้พลังงานมาก ก็จะมีไมโตคอนเดียรจำ�นวนมาก เซลล์หวั ใจ
แต่ละเซลล์จะมีจ�ำ นวนไมโตคอนเดียรประมาณ 5,000 ไมโตคอนเดียร หากไมโตคอนเดียร
มีสุขภาพดี และแข็งแรง ร่างกายก็จะมีสุขภาพดี และแข็งแรงด้วย ดังนั้น สุขภาพของ
มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพหัวใจจะขึ้นกับความแข็งแรงของไมโตคอนเดียร
ไมโตคอนเดียรมีปริมาณถึง 35% ของเซลล์หัวใจ ในขณะที่เซลล์ร่างกายเซลล์อื่นๆ
มีประมาณ 200 ไมโตคอนเดียร/เซลล์ เซลล์หวั ใจจะมีถงึ 5,000 ไมโตคอนเดียร/เซลล์

ATP

เป็นพลังงานที่ทำ�ให้กล้ามเนื้อหัวใจเรา ยังคงเต้นได้ต่อไปในจังหวะปกติ ปกติแล้ว
หัวใจมนุษย์ตอ้ งการพลังงาน ATP 700 มก. ต่อการเต้น 10 ครัง้ ซึง่ จะประมาณ 1
ครัง้ /1 วินาที ดังนั้นร่างกายต้องการพลังงาน ATP วันละประมาณ 6,000 กรัม หรือ
6 กิโลกรัม สำ�หรับการเต้นของหัวใจใน 1 วัน
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4 สารอาหารป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด และซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนือ้ หัวใจ
ทีเ่ สียหายจากการเป็นโรคหัวใจ หรือกล้ามเนือ้ หัวใจขาดพลังงาน และทำ�ให้เซลล์หวั ใจ
ของเราผลิตพลังงาน ATP ได้เพิ่มขึ้น คือ โคคิวเท็น แอล-คาร์นิทีน ดี-ไรโบส และ
แมกนีเซียม
การรับประทานสารอาหารทั้ง 4 ตัวนี้ คือ โคคิวเท็น แอล-คาร์นิทีน ดี-ไรโบส
และแมกนีเซียม มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น หรือเจ็บป่วย จน
พลังงานที่ร่างกายผลิตได้ตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการที่เซลล์แต่ละเซลล์ของ
ร่างกายเราจะใช้ในชีวติ ประจำ�วัน ทำ�ให้เซลล์ของเราขาดพลังงาน และเสือ่ มลง โดยเฉพาะ
เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเป็นเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกาย การที่เซลล์หัวใจ
ขาดพลังงาน หรือผลิตพลังงานได้ไม่เพียงพอให้กล้ามเนื้อหัวใจใช้ เป็นสาเหตุหลักของ
การเป็นโรคหัวใจตามมา นี่เป็นทฤษฎีใหม่ที่แพทย์โรคหัวใจทั่วโลกให้ความสนใจ สาเหตุ
ที่ร่างกายเราผลิตพลังงาน ATP ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน
มีตั้งแต่ การที่เราอายุมากขึ้น ความเจ็บป่วย เลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำ�เกินไป และ
การขาดสารอาหารที่น�ำ ไปสร้าง ATP ล้วนเป็นปัจจัยที่น�ำ เราไปสู่ภาวะการขาดพลังงาน
ซึง่ เป็นอันตรายต่อหัวใจ นอกจากนี้ เราก็ยงั ต้องกินไขมันดี และอาหารทีม่ คี าร์โบไฮเดรตต่�ำ
กินแร่ธาตุ และวิตามินให้เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิตามินบี
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มาล้าง
หลอดเลือด
กันเถอะ
หลอดเลือดของเรามีโอกาส
อุดตันจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

1. การอักเสบของผนังหลอดเลือด ทำ�ให้มี
ลิ่มเลือดมาเกาะ และไขมันมาเกาะ ทำ�ให้
เกิดการอุดตัน
2. การอุดตันที่เกิดจากแคลเซียมเกาะ
หลอดเลือด ทำ�ให้มีลิ่มเลือดมาเกาะ และ
ไขมันมาเกาะ ทำ�ให้เกิดการอุดตัน
3. การอักเสบของผนังหลอดเลือด ร่วมกับ
การที่มีโฟมเซลล์ (Foam Cell) มาเกาะ
ซึ่ง Foam Cell เกิดจากการที่ไขมัน LDL
ในเลือด ถูกทำ�ลายโดยอนุมูลอิสระ ทำ�ให้
เปลี่ยนเป็น Foam Cell เกาะผนัง
หลอดเลือด
18

วิตามินเค เป็นวิตามินทีล่ ะลายในไขมัน วิตามินเคในธรรมชาติ แบ่งออกเป็น
2 ชนิด คือ วิตามิน K1 หรือฟิลโลควิโนน (Phylloquinone) ได้จากผักใบเขียว
น้ำ�มันถั่วเหลือง เป็นต้น มีบทบาทช่วยให้มีการแข็งตัวของเลือดมาปิดบาดแผล
และวิตามิน K2 หรือมีนาควิโนน (Menaquinone) ได้จากเนื้อสัตว์ ไข่แดง หรือ
อาหารหมักดอง เช่น ถั่วเน่า หรือนัตโตะ ซึ่งเป็นอาหารที่ได้จากถั่วเหลืองหมักกับ
เชื้อแบคทีเรีย และเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น
บทบาทของวิตามิน K2 คือ กำ�หนดการวางตำ�แหน่งของแคลเซียมใน
ร่างกาย หากร่างกายได้รับวิตามิน K2 ไม่เพียงพอ จะทำ�ให้เกิดปัญหาแคลเซียม
เกาะผิดที่ คือ แทนที่จะไปเกาะกระดูก กลับไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆ รวมถึงผนัง
หลอดเลือด
วิตามิน K2 มีบทบาทสำ�คัญในการป้องกันแคลเซียมเกาะหลอดเลือด และ
เนื้อเยื่อ และมีงานวิจัยในสัตว์ทดลอง ว่าช่วยสลายแคลเซียมที่เกาะหลอดเลือด
และเนื้อเยื่อได้ นอกจากนี้ ยังช่วยบำ�บัดภาวะกระดูกพรุนได้
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สวย
ซะให้เข็ด
ความต้องการ และปัญหาผิวพรรณ และความงามของคนเรามีแตกต่างกัน สารอาหาร
ที่ให้ผลในการบำ�รุง ดูแลผิวพรรณ มีชื่อทางเภสัชกรรมว่า Oral Cosmetic แปลว่า
เครือ่ งสำ�อางแบบรับประทาน ซึง่ ให้ผลในการเปลีย่ นแปลงสภาพ และโครงสร้างของผิว
ตลอดจนฟื้นฟูผิวตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล

เรามาเลือกใช้สารอาหารดูแลผิว ให้ตรงตามความต้องการของเรากันค่ะ
ปัญหาของผิวพรรณ
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ผิวหน้ามัน เป็นสิว
รูขุมขนใหญ่

สารอาหาร
ไลโคปีน น้�ำ มันปลา
ท่ีมี EPA เข้มข้น
แร่ธาตุสังกะสี
สารสกัดเปลือกมังคุด

ผิวแห้ง
ผิวขาดความชุ่มชื้น

คอลลาเจน
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
สารสกัดจากเห็ดหูหนู
สารสกัดจากกระดูกอ่อน
ปลาฉลาม

       ผลิตภัณฑ์

ปัญหาของผิวพรรณ

สารอาหาร

ผิวเป็นฝ้า หน้าหมองคล้�ำ
มีริ้วรอยด่างดำ�

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่

ผิวมีริ้วรอย

สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
คอลลาเจน กรดอะมิโน
กระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจน สารสกัดจาก
กระดูกอ่อนปลาฉลาม

ผิวหย่อนคล้อย
เนื่องจากวัย

กรดอะมิโน
กระตุ้นการหลั่ง
โกรท ฮอร์โมน

       ผลิตภัณฑ์

ผิวหน้ามัน เป็นสิว
รูขุมขนใหญ่
กรดอะมิโน
ผิวขาดความตึงกระชับ
กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อ
รูปหน้าเปลี่ยนจาก
และคอลลาเจน
ความหย่อนคล้อยของ
ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ
บริเวณใบหน้าเนื่องจากวัย
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หลังจากสวมใส่เพียง 2 สัปดาห์
ระบบขับถ่ายดีขึ้นมากๆ
ทำ�ให้ปัจจุบันสามารถขับถ่ายได้เอง
โดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆ
เลยค่ะ

คุณณพิชญา   เลิศวาทิน

อายุ 46 ปี อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม
จังหวัด กรุงเทพฯ

		 ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ คือ ไฮโปไทรอยด์ (Hypothyroid) เลยทำ�ให้มอี าการท้องผูก
มาโดยตลอด เป็นคนขับถ่ายยากมาก เวลารับประทานอาหารประเภท ข้าว แป้ง น้ำ�ตาล
อาหารแปรรูป หรือขนมกรุบกรอบเข้าไป ท้องจะป่องขึ้น จนกระทั่งดิฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ คือ สารสกัดจากสมอไทยสูตรลดน้ำ�หนักล้างพิษ
สมุนไพรจีนชาชง เพื่อการล้างพิษ ช่วยระบาย และสารสกัดจากพรีไบโอติก และ
โพรไบโอติก ผลปรากฏว่า หลังจากรับประทานเพียง 1 ชั่วโมง ก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้�ำ ทันที
เลยค่ะ ดิฉันรู้สึกประทับใจมาก ก็รับประทานผลิตภัณฑ์ไทยธรรมเรื่อยมา จนมีโอกาสได้
รับฟังสมาชิกไทยธรรมหลายท่านแชร์ประสบการณ์ของที่รัดเอวไวทอปพลังแม่เหล็ก และ
เส้นใย MBF ที่สามารถช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ จึงทดลองใช้ดูบ้าง ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ
ว่าหลังจากสวมใส่เพียง 2 สัปดาห์ ระบบขับถ่ายดีขึ้นมากๆ ทำ�ให้ปัจจุบันสามารถขับถ่าย
ได้เอง โดยไม่ตอ้ งใช้ตวั ช่วยอืน่ ๆ เลยค่ะ และขับถ่ายเป็นเวลามากขึน้ ช่วยให้หน้าท้องแบนราบ
แถมหน้าตาก็สดใสขึน้ สิวอักเสบ และหน้ามันทีเ่ คยเป็นก็หายไปด้วยค่ะ ขอขอบคุณผูบ้ ริหาร
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ได้ถอดตำ�ราบวกหัวใจ ใส่ลงแคปซูลทุกๆ ผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ไวทอปด้วยค่ะ ทำ�ให้ดิฉันมีสุขภาพดี รูปร่างกระชับ และย้อนวัยได้อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณรัชต์ธิติมา   จันทร์พันธุ์
อายุ 56 ปี อาชีพ รับราชการ
จังหวัด ปราจีนบุรี

ที่ปิดตาไวทอป
รู้สึกได้ตั้งแต่คืนแรก
ที่ ได้ลองใช้ ตื่นมาแล้ว
ตาไม่พร่ามัวเหมือน
ที่เคยเป็นเลยค่ะ

ดิฉันรู้ประทับใจในผลิตภัณฑ์เส้นใย MBF จากไวทอป ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะ เพราะ
ดิฉันมีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง ทั้งอาการตาพร่ามัว เหงือกบวม และมีตกขาว จนได้รับคำ�แนะนำ�
จากคุณณัฐวี จันทร์ดี หรือโค้ชนิ่ม ที่แนะนำ�ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
คือน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ สารสกัดจากเมล็ดลิน้ จีผ่ สมสารสกัดจากใบบัวบก
และมังคุด สมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ ช่วยระบาย และสารอาหารบำ�รุงตับ ร่วมกับใช้
ผลิตภัณฑ์เส้นใย MBF จากไวทอป คือ ที่ปิดตาไวทอป กางเกงในไวทอป และยาสีฟันไวทอป
ผ่านไปเพียง 1 เดือน อาการต่างๆ ที่เป็นก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ โดยเฉพาะที่ปิดตาไวทอป
รู้สึกได้ตั้งแต่คืนแรกที่ได้ลองใช้ ตื่นมาแล้วตาไม่พร่ามัวเหมือนที่เคยเป็นเลยค่ะ อาการเหงือกบวม
ก็หายไป และไม่กลับมาเป็นอีกแล้ว อาการตกขาวก็หายขาดด้วย แถมผิวพรรณก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ
ทำ�ให้ดิฉันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ พอมีคนมาทัก ดิฉันเลยแนะนำ�ให้คนที่มีอาการเหล่านี้
ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมด้วย ดิฉันต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ จากบริษัท ไทยธรรมฯ
มากค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ผ่านไปประมาณ
2 เดือน ผลปรากฏว่า
ค่าน้�ำ ตาลที่เคยสูงถึง 300
ลดลงเหลือ 120 แล้วค่ะ
และน้ำ�หนักลดลงไป
2.5 กิโลกรัม

Before
ส.ค. 2018 95 Kg.

After
ม.ค. 2019 81 Kg.

คุณพินิจนันท์ พงษ์เหล็ง   

อายุ 51 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด ปราจีนบุรี

ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งสุขภาพคือเป็นเบาหวาน ค่าน้�ำ ตาลสูงถึง 300 แถมยังมีน�ำ้ หนักตัวมากถึง
95 กิโลกรัม ซึ่งก็พยายามลดน้ำ�หนักมาตลอด แต่ก็ไม่ประสบผลสำ�เร็จ จนมีโอกาสปรึกษากับ
หลานสาวคือ คุณณัฐวีณ์ จันทร์ดี หรือโค้ชนิ่ม ผู้อำ�นวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรม จ.นครนายก ที่
แนะนำ�ให้ดิฉันลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ คือ สมุนไพรจีนชาชง
สารอาหารบำ�รุงตับ สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากใบบัวบก และมังคุด สารสกัดจาก
ผลหม่อนผสมสารสกัดจากใบหม่อน และสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมัลเบอร์รี่ ร่วมกับ
การควบคุมอาหาร และออกกำ�ลังกายเบาๆ และให้ดฉิ นั ดืม่ สารอาหารเพือ่ กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน
ชนิดชงดื่มรสโกโก้แทนอาหารมื้อเย็น พร้อมทั้งดื่มน้ำ�ด่างจากเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป
ผ่านไปประมาณ 2 เดือน ผลปรากฏว่า ค่าน้ำ�ตาลที่เคยสูงถึง 300 ลดลงเหลือ 120 แล้วค่ะ และ
น้ำ�หนักลดลงไป 2.5 กิโลกรัม หน้าตา และผิวพรรณก็ดูสดใสขึ้น ดิฉันดีใจมาก รับประทานต่อเนื่อง
ตลอด 4 เดือน น้ำ�หนักลดลงไปถึง 11.5 กิโลกรัมเลยค่ะ สุขภาพดีขึ้น แถมได้ความสวยกลับคืนมา
ด้วย จนทุกวันนี้มีแต่คนทักว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก ดูสวยขึ้น ดูอ่อนวัยลง ต้องขอบคุณ บริษัท
ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ดิฉันกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้น และผอมลงด้วยค่ะ
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Before
ส.ค. 2018 53 Kg.

After
ม.ค. 2019 50 Kg.

คุณสมใจ   วิชัยกูล             

อายุ 45 ปี อาชีพ พนักงานกทม. จังหวัด กรุงเทพฯ

หลังจากรับประทาน
ต่อเนื่องตลอด 3 เดือน
อาการปวดหัว และ
เวียนหัวก็ ไม่มีแล้ว
ความดันจาก 160
ลดเหลือ 130

ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือ มีค่าความดันสูงถึง 160 มักจะปวดหัว และเวียนหัวบ่อย ต้องไป
พบแพทย์เป็นประจำ� ได้ยามารับประทานตลอด แต่พอหมดฤทธิ์ยาอาการก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม
จนมีโอกาสได้รู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�ของคุณณพิชญา เลิศวาทิน หรือโค้ชพิชา
ที่แนะนำ�ให้รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ
สาสกัดคอลลาเจนจาก
ปลาทะเลน้ำ�ลึก สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากใบบัวบก และมังคุด และสารสกัดจาก
กระเทียมเพื่อปรับสมดุลไขมัน และความดันโลหิต หลังจากรับประทานต่อเนื่องตลอด 3 เดือน
อาการปวดหัว และเวียนหัวก็ไม่มีแล้ว ความดันจาก 160 ลดเหลือ 130 ผิวพรรณที่ดูแห้งกร้าน
กลับมาดูมีน้ำ�มีนวลอีกครั้ง จนคนรอบข้างทักว่าดูดีขึ้นมาก จนมีโอกาสตรวจสุขภาพเบื้องต้น
กับโค้ชพิชา ผลปรากฏว่า ดิฉันมีภาวะไขมันพอกตับ มีภาวะอ้วนลงพุง โค้ชพิชาแนะนำ�ให้
ลองรับประทานสมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ ช่วยระบาย และสารอาหารบำ�รุงตับ ร่วมกับ
ใช้สูตรลดน้ำ�หนักแบบ Intermittent Fasting คือ รับประทานอาหาร 8 ชั่วโมง และงดรับประทาน
อาหาร 16 ชั่วโมง ควบคู่กับการออกกำ�ลังกาย ภายใน 1 เดือน น้�ำ หนักของดิฉันลดลงไป 3 กิโลกรัม
ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมาก ไม่อึดอัด ระบบขับถ่ายดีขึ้น จากเมื่อก่อนเป็นคนถ่ายยาก ปัจจุบันขับถ่าย
ได้ทุกวัน ต้องขอขอบคุณผลิตภัณท์เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ มากๆ ค่ะ
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ร่างกายผมมีกำ�ลังมากขึ้นจริงๆ
เพราะผมวิ่งได้รอบมากขึ้น
โดยไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อน
คุณชัยชาญ   กรณีพินิจ  

อายุ 50 ปี อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายขาย
จังหวัด กรุงเทพฯ

ผมเป็นคนชอบออกกำ�ลังกายด้วยการวิง่ เป็นประจำ� และดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีมาตลอด แต่
เมือ่ ก่อนผมวิง่ ได้หลายรอบโดยไม่เหนือ่ ยง่าย แต่พอช่วงหลังๆ ผมรูส้ กึ ว่าตัวเองเหนือ่ ยง่าย อ่อนเพลีย
และเมื่อยล้า จึงไปพบแพทย์ แพทย์แจ้งว่าผมมีภาวะความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ก็
ทำ�การรักษาด้วยการรับประทานยา และไปพบแพทย์ตามนัดนานกว่า 1 ปี จนกระทั่งมีโอกาสรู้จัก
กับไทยธรรม จากการแนะนำ�ของเพื่อน คือคุณอิทธิภัทร์ นนทพันธุ์ หรือคุณรัก และได้รับคำ�ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพจากคุณณพิชญา เลิศวาทิน หรือโค้ชพิชา ที่แนะนำ�ให้ผมลองรับประทานน้ำ�มันเมล็ด
องุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และสารสกัดจากน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น ผ่านไปประมาณ
3 สัปดาห์ รู้สึกได้เลยว่ามีแรงมากขึ้น อาการเหนื่อยง่ายจากการออกกำ�ลังกายก็เริ่มดีขึ้น ผม
จึงรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันนี้ รู้สึกได้เลยว่าร่างกาย
ผมมีก�ำ ลังมากขึน้ จริงๆ เพราะผมวิง่ ได้รอบมากขึน้ โดยไม่เหนือ่ ยง่ายเหมือนเมือ่ ก่อน และทีเ่ ห็นได้ชดั
คือผิวพรรณดูสดใส และเปล่งปลั่งขึ้น จนคนรอบข้างทัก ผมรู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของบริษัท ไทยธรรมฯ มากครับ และต้องขอบคุณคุณรัก และโค้ชพิชาที่แนะนำ�สิ่งดีๆ ให้ และ
ขอบคุณบริษทั ไทยธรรมฯ ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ทด่ี ี มีคณ
ุ ภาพ และเห็นผลชัดเจน ทำ�ให้สขุ ภาพของผมดีขน้ึ
ครับ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

26

คุณสุรศักดิ์   เกตุสัตบรรณ  

หลังจากรับประทานต่อเนื่อง
ประมาณ 2 เดือน รู้สึกได้เลยว่า
สายตาที่พร่ามัว สามารถมองเห็น
ชัดเจนขึ้นทำ�ให้ผมกล้า
ที่ขับรถไกลๆ มากขึ้น

อายุ 64 ปี อาชีพ ขับรถแท็กซี่
จังหวัด กรุงเทพฯ

ผมมีปญ
ั หาสุขภาพเกีย่ วกับดวงตา คือมีอาการสายตาพร่ามัว โดยเฉพาะเวลาขับรถตอนกลางคืน
สายตาจะพร่ามัว มองไม่ค่อยเห็น ทำ�ให้ผมไม่กล้าที่จะขับรถระยะทางไกลๆ เลยครับ เพราะว่ากลัว
เป็นอันตราย และด้วยอาชีพของผมที่ต้องขับรถรับส่งลูกค้า ต้องใช้สายตาตลอด พอมีปัญหาสายตา
พร่ามัว ก็กลัวว่าจะทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ ผมรู้สึกเครียดมาก จนกระทั่งได้เปิดฟังรายการวิทยุ Healti
Secret ทางช่อง FM101 RR1 ทีค่ ณ
ุ จารุณี เดส์แน็ช และ ดร.อาริญา สาริกะภูติ เป็นผูด้ �ำ เนิน
รายการ และในวันนั้นได้พูดถึงเรื่องของสุขภาพดวงตา และสารอาหารที่ช่วยบำ�รุงสายตา พอผมได้
ฟัง ก็รู้สึกสนใจ จึงติดต่อมาที่บริษัท ไทยธรรมฯ และขอคำ�ปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ที่แนะนำ�ให้ผมลองรับประทานสารสกัดจากดอกดาวเรือง และแอสต้าแซนทินเพื่อการซ่อมแซม
ร่างกาย และสารอาหารบำ�รุงสุขภาพดวงตา และสายตา หลังจากรับประทานต่อเนื่องประมาณ
2 เดือน รูส้ กึ ได้เลยว่า สายตาทีพ่ ร่ามัว สามารถมองเห็นชัดเจนขึน้ ทำ�ให้ผมกล้าทีข่ บั รถไกลๆ มากขึ้น
และผมยังรับประทานน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ เพิม่ ด้วย ผ่านไปประมาณ 4 เดือน
ไม่นา่ เชือ่ เลยครับ ว่าผมไม่มอี าการสายตาพร่ามัวอีกแล้ว และทีส่ �ำ คัญเพือ่ นทีข่ บั รถแท็กซีด่ ว้ ยกัน ก็ทกั ว่า
ผิวพรรณดูสดใสกว่าแต่ก่อน ผมเลยแนะนำ�เพื่อนๆ ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรมด้วย ทำ�ให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแนะนำ� และบอกต่อ จากช่วงเเรกๆ ได้แค่หลักร้อย
นะครับ แต่ปัจจุบันนี้เป็นหลักพันแล้วครับ ขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ท�ำ ให้ผมมีสุขภาพดีขึ้น
แถมมีรายได้เพิ่มด้วยครับ
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พฤศจิกายน 2018

พฤศจิกายน 2018

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2018

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2018

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,254,325  บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 467,090  บาท

ธันวาคม 2018

ธันวาคม 2018

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันวาคม 2018

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันวาคม 2018

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,173,710 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 428,980  บาท

New
Active
Recruit
2018

คุณกรวรรณ มีสิทธิ์
พฤศจิกายน 2018
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ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2018
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 7 ท่าน

คุณฉัตรปวีน์ ฤคณีย์
ธันวาคม 2018

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ธันวาคม 2018
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 9 ท่าน

คุณสาธิต กำ�พลพัฒนานันท์
ธันวาคม 2018
ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน ธันวาคม 2018
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 9 ท่าน

ไปไต้หวันกับ
Vitop Trip 2019
We love VITOP

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้น�ำ ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภาพไวทอป
ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนมีนาคม 2019 ด้วยทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจ เยือนประเทศไต้หวัน 4 วัน 3 คืน สนุกสนาน
กับการแช่น้ำ�แร่ในห้องพักส่วนตัว ล่องเรือชมความงามในทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบ
เสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เยี่ยมชมวัดจงไถฉานซื่อ
ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไต้หวัน มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า แบรนด์เนมต่างๆ ด้วยเงื่อนไขสุด
พิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่านั้น

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้

กติกาท่องเที่ยว

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวม Trip ใหญ่ต่างประเทศ และคะแนน
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ
Booming Thaidham
®
2.
MBF และเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป ตัง้ แต่วนั ที่
คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือส่วนหนึ่ง
6 ธันวาคม 2017 ถึง 5 ธันวาคม 2018 (12 เดือน)
ของตั๋ว Vitop Trip 2019 ได้
1,500,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 125,000 คะแนน) 3. เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนน Vitop Trip ในวันที่ 5 ธันวาคม 2018
3. Vitop Trip 2019 ไม่สามารถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป
ท่านสามารถนำ�คะแนน 1.5 ล้านคะแนน มาแลกเป็นตัว๋ ไปท่องเทีย่ ว
ไปรวมกับโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
หรือโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือเวชสำ�อาง มูลค่าเท่าตั๋ว
ท่องเที่ยวตามโปรโมชั่นศูนย์ย่อยของเดือนมกราคม 2019
29

โกเมนขึ้นตำ�แหน่ง เพชร
ภายใน 3 เดือน รับรางวัลพิเศษ

ผ้าห่มไวทอป
มูลค่า 6,900 บาท
ผู้น�ำ ไทยธรรมตำ�แหน่งโกเมนที่สามารถ
ขึ้นตำ�แหน่งเพชรได้ภายใน 3 เดือน

คุณอรวรรณ  เทพศิริ
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คุณนฤมล สังข์เกิดสุข

คุณเขมมิกา ธรรมขันทา

ขึ้นตำ�แหน่ง โกเมน
ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2019
รับรางวัลพิเศษ

เสื้อกล้ามไวทอป
มูลค่า 3,300 บาท
(ของรางวัลสำ�หรับผู้ที่
ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนในแต่ละเดือน
สามารถติดตามได้ทาง
www.thaidham.com)
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北
HOKKAIDO
海 JAPAN
2019 สู่ดินแดนในฝัน
ของนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวฮอกไกโด
道 6 วัน 4 คืน
สู่หมู่เกาะฮอกไกโด ดินแดนที่ได้ชื่อว่าหนาวเย็นที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชิมราเมงที่เลื่องชื่อของหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า หมู่บ้าน
ราเมนที่รวบรวมราเมงขั้นเทพไว้ในที่เดียว เดินทางสู่เมืองคามิคาว่า ชมความสวยงามของน้ำ�แข็ง ณ พิพิธภัณฑ์หิมะ และน้�ำ แข็ง
ของคนญี่ปุ่น โดยสร้างให้เป็นโลกน้�ำ แข็งที่มีอุณหภูมิภายในต่ำ�ถึง -40 องศาเซลเซียส เยี่ยมชมเมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณ
กลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ช้อปปิ้งบนถนนทานุกิโคจิ ย่านการค้าเก่าแก่ของ
เมืองซัปโปโร ชมภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกี และกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้

กติกาท่องเที่ยว

1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม
2562) ท่องเที่ยวประมาณ ตุลาคม 2562
3. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน
360,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 คะแนน)
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน
2,100,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 175,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 21,875
คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่
31 กรกฎาคม 2562

32

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน

1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 360,000 คะแนน) เพือ่ รับสิทธิก์ ารไปท่องเทีย่ วกับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว
ชั้นที่ 1 มาคำ�นวณมูลค่าตั๋วตามจริง เช่นทำ�คะแนนได้ 40% จากกติกา
จะต้องจ่ายค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% (คะแนนกลุม่
ลูกโกเมนชัน้ ที่ 1 สะสมเกิน 1,050,000 คะแนน) มีสทิ ธ์รบั การ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวทีท่ �ำ คะแนนเกิน 50 % ของกฏเกณฑ์ขอ้ 1
จะถูก Roll Up ขึน้ ไปเป็นคะแนนท่องเทีย่ วของ Up-Line ทีส่ มัครท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวฮอกไกโด
ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวกับไทยธรรมนะคะ

Thaidham Learning เป็นโปรแกรมการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต เพือ่ ความสะดวกในการจัดสรรเวลาเพือ่ การเรียนรู  ้ และประหยัดระยะเวลา
ในการเดินทาง โดยใช้ User Name และ Password ของสมาชิก
ท่านสามารถเข้าศึกษา   เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ   และความงาม   รวมทั้งความรู้
ด้านสุขภาพ   และการดำ�เนินธุรกิจ   ของไทยธรรม   อัลไลแอนซ์   ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น 3
หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรทั่วไป

• แผนการตลาดไทยธรรม อัลไลแอนซ์
• การเข้าหน้า Youtube : TDA Channel
• การเข้าหน้า Healti Secret by Thaidham

สมาชิกไทยธรรมทุกท่าน

หลักสูตรเข้มข้น

เงื่อนไขการเข้าชม

หลักสูตรพิเศษ

เงื่อนไขการเข้าชม

• แผนการตลาดไทยธรรม อัลไลแอนซ์
• การเข้าหน้า Youtube : TDA Channel
• การเข้าหน้า Healti Secret by Thaidham
• เจาะลึกผลิตภัณฑ์ และความรู้สุขภาพ
  บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ

• TDA Protocol I
• TDA Protocol II
• TDA Protocol III
• การจัดอาหารเสริมเฉพาะบุคคล

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
   - ผู้น�ำ ระดับโกเมนขึ้นไป ที่มียอดกลุ่มส่วนตัว ในเดือนทีผ่ า่ นมา   30,000
บาท ขึ้นไป
    - ศูนย์ยอ่ ยทีม่ ยี อดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ ในเดือนทีผ่ า่ นมา 15,000 บาท ขึน้ ไป
    - ศูนย์ใหญ่ทม่ี ยี อดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ในเดือนทีผ่ า่ นมา 100,000 บาท ขึน้ ไป
    * รอบในการเข้าชม ทุกวันที่ 11 ของเดือน จนถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
สมาชิกทัว่ ไป จ่ายเดือนละ 300 บาท นับจากวันทีจ่ า่ ย ได้ดู VDO ต่างๆ เป็นเวลา
30 วัน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  - สำ�หรับท่านที่เข้าอบรมในรอบฟังสด สามารถเข้าชมได้ภายในระยะเวลา   
    90 วัน นับจากวันที่เรียน
สมาชิกทัว่ ไป จ่าย 500 บาท/หลักสูตร เข้าชมได้เป็นระยะเวลา 90 วัน

เพราะการเรียนรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด
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ปรับเปลีย่ นรูปแบบ TDA Newsletter
เรียน สมาชิกไทยธรรมที่รักทุกท่าน
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวารสาร TDA Newsletter จากรูปเล่มสิง่ พิมพ์เป็น
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ฉบับที่ 60
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2018 เป็นต้นไป ทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ithaidham.com/
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอแสดงความนับถือ
ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ

เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน จึงขอแจ้งเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ NTC และ Kerry
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
3.3 ส่งโดย Messenger
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
อย่างน้อย 1 วัน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
4.4 จัดส่งโดย Kerry
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
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หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
ณ ปัจจุบนั )
3. ได้รบั บัตรสมาชิก
4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
วันทำ�การถัดไป)
5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงือ่ นไขการสมัครสมาชิก
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
ทีถ่ กู ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
1.1 ชือ่ -สกุล
1.2 ทีอ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบสำ�เนา
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ
(เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• ราชบุรี

ภาคเหนือ
• ลพบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร
• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง

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

• ตราด
• ระยอง
• สระแก้ว

ภาคใต้
• กระบี่
• สุราษฎร์ธานี
• นราธิวาส
(อ.เกาะสมุย)
• ปัตตานี
• ยะลา
• ตรัง
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะพะงัน)
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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.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 081-9456536
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครนายก โทร. 065-294-4423
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
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 081-8915491

แจ้งความจ�ำนงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฎิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659

ID Line : modtanoy18
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ID Line :
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