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ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 37 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้





ทักทายกันคร้ังนี้ ตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงเป็นเดือน

ของการเร่ิมต้นคร่ึงเวลาหลังของปี ถ้าเป็นกีฬาฟุตบอลถือว่า 

ได้จบเวลาคร่ึงแรกไปแล้ว กำาลังเร่ิมต้นเกมในคร่ึงหลังซ่ึง

แน่นอนว่าโค้ชจะต้องวิเคราะห์เกมคร่ึงแรกที่ผ่านมาและวาง

หมากแก้เกมสำาหรับการแข่งขันในครึ่งหลังอย่างขะมักเขม้น

นั่นเป็นเรื่องของเกมลูกหนัง แต่เกมชีวิตของเราแตล่ะคน

ก็ไม่ต่างกัน คร่ึงปีแรกที่ผ่านไปผลการสร้างชีวิตของคุณเป็น

อย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ผลออกมาห่างเป้า

หรือเข้าใกล้เป้าหมาย การเล่นของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ติดที่

ทักษะความรู้ ความสามารถ แรงปรารถนา หรือติดที่อุปนิสัย

ความสม่ำาเสมอในการทำางาน และคร่ึงหลังมีแผนการเล่น

อะไรที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้าง ทั้งหมดนี้ คือคำาถามสำาคัญ

ที่เราต้องถามและหาคำาตอบที่ใช่ให้เจอ เพื่อช่วยให้คุณสร้าง

ผลลัพธ์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม

นักธุรกิจทุกท่านครับ ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝัน มีความหวัง 

และมีความต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น การสร้างความสำาเร็จใน

ชีวิตนั้น เรื่องราวส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตัวคุณกับเครื่องมือ

ที่คุณใช้ ในส่วนของเครื่องมือนั้นบริษัทจะคัดสรรผลิตภัณฑ์  

ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพยอดเยี่ยมเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง และ                  

ยกระดับมาตรฐานระบบพัฒนาคนให้สูงยิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อให้

มีหลักสูตรการพัฒนาทั้งตัวคุณและคนในองค์กรที่ครบถ้วน

ในหลายๆ มิติ  

ส่ิงทีค่ณุตอ้งรับผดิชอบ คอืการเรียนรู้เพื่อเปลีย่นแปลงตนเอง

อย่างต่อเนื่อง โดยวัดผลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องของ

ความคิด ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะงานภาคสนาม  

ภาวะความเป็นผู้นำา การบริหารองค์กร ความสามารถในการ

ส่งต่อทักษะและความสำาเร็จ รวมทั้ง ยกระดับพลังงานใน

ตัวคุณให้สูงอยู่ เสมอ ซ่ึงกระบวนการพัฒนานั้นมีอยู่ใน

ระบบพัฒนาคนที่มีมาตรฐานที่่ชื่อ SLA หากคุณดูแลตนเอง

ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับถัดไปได้ดี คุณจะใช้เครื่องมือ

ที่ชื่อซัคเซสมอร์ เพื่อสร้างความสำาเร็จในชีวิตผ่านการช่วย

เหลือผู้อื่นให้ประสบความสำาเร็จได้ ถือเป็นจุดหมายที่เราต่าง

มีความภาคภูมิใจร่วมกัน เพราะมันเป็นจิตวิญญาณของพวก

เราชาวซัคเซสมอร์ ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่านครับ ผมเชื่อว่า  

“คุณทำาได้” อย่างแน่นอน
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15. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Royal Diamond

14. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Presidential Diamond

13. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Imperial Diamond

12. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Crown Diamond

10. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Blue Diamond

4. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Platinum

7. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Sapphire

1. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Bronze

11. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Black Diamond

5. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Pearl

8. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Emerald

2. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Silver

9. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Diamond

3. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Gold

6. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Ruby

การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Sapphire

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl

MR. KHAMPIANE KEOMANY - MS. KHAMMUAD XAMOUNTY

MR. SAN MIN

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

คุณกัญจน์รัชต์ พรชัยวรวัฒน์

จ.สุราษฎร์ธานี

MR. SIENG PHON - MRS. SUM KOSOL  จ.สระแก้ว

คุณณิชารัศม์ิ - คุณธนินวัฒน์ พณิชจิราวัชร์ จ.สุราษฎร์ธานี
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MR. BOUNNUK SEDTHAVONG - คุณสมใจ

MR. CHANRAKSA LIM

MRS. CHU THI QUYNH

MS. DAW NANG KHIN KYI

MS. DUONG THI THU

MR. EANG SOPHORS - MRS. CHET SREYHIM

MRS. HAK SAEUFAS  จ.ตราด

MS. KHAMKONE CHALEUNXAY

MS. LAU SZE WEI

MR. LEE WEE HONG - MRS. SAN SIEW PUI

MR. LIM KUN CHAI  จ.กระบ่ี

MR. LOKE CHOO HOW 

MR. LONG LEANG

MISS. VU THI THU HUONG  จ.เชียงใหม่

MS. NOR LAILI BT MOHD SAUD จ.นราธิวาส

MR. NHEAN MAB

MS. PHYU PHYU HTWE  กรุงเทพมหานคร

MS. SAW AUNG NAING MOE กรุงเทพมหานคร

MR. TRINH VAN THUY

MS. VONEMY NENGFALEE

MS. VOU BOU KHIM

MR. YE MIN PAING  กรุงเทพมหานคร

คุณกัษณาจิรัฏฐ์  สอนตะคุ - คุณอภิชาติ เกิดแสงรัตน์

จ.นครราชสีมา

คุณกิตติณัฏฐ์ แสนประสิทธ์ิ  กรุงเทพมหานคร

คุณจันแดง ไชยชาญ  จ.ตาก

คุณชัญญ์นภัส สุขวิริยนาคิน  จ.ชลบุรี

คุณฐิติชญาณ์ - คุณสายันห์ ทองเงิน จ.ชลบุรี

คุณฐิติพร ตรีทิพย์สุภา - คุณบรรณกร  บรรเทาทุกข์

กรุงเทพมหานคร

คุณณรงค์ศักด์ิ อบหอม  จ.ลำาปาง

คุณณัฐณิชาช์ ธรรมเกตุ  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณณิชาพัฒน์ ธาดาธนากร  กรุงเทพมหานคร

คุณดอเล๊าะ - คุณคอบือเสาะ ปุโรง จ.ยะลา

คุณดุษดี - คุณกิตติศักด์ิ ดาววีระกุล จ.สมุทรปราการ

คุณทองศรี แสงฤทธ์ิ  กรุงเทพมหานคร

คุณธงชัย แสงจันทร์  จ.ระยอง

คุณธนพัฒน์ อุปนันชัย - คุณสุขสวัสด์ิ น้ำาจันทร์   จ.กำาแพงเพชร

คุณธนา มีสมบัติ  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณธนาคาร นพเก้า  จ.กำาแพงเพชร

คุณนนทชา อินไชยทอง  จ.สงขลา

คุณนภัสวรรณ ศรีพนมพงษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณนภารัตน์ เอ้ือสมศักด์ิสกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณนรารัต เจียะรัตน์  จ.พัทลุง

คุณนิภาภรณ์ แก้วสา  กรุงเทพมหานคร

คุณบุญเรือง จำารูญพันธ์  จ.อ่างทอง

คุณบุญศรี - คุณประสิทธ์ิ เกษรสุริวงษ์ จ.นครสวรรค์

คุณประสาร - คุณตาม สุวรรณชัย  จ.สุโขทัย

คุณปล้ืมจิตร ธนะมัย  จ.เชียงราย

คุณพนม - คุณคงคิด ใจทอง  จ.ระยอง

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

คุณพรรษา เทียนงาม  จ.พังงา

พระครูนิรันตร์ สีลาจาร  จ.นครสวรรค์

คุณพิชญาภัค ชินวงศ์  จ.ยโสธร

คุณภาสินี นกแจ้ง - คุณสมชาย แซ่ล้ี จ.สมุทรสาคร

คุณมนตรี ทับทิมศรี  จ.นครราชสีมา

คุณมานะ เหมือนอ่วม  จ.เพชรบุรี

คุณยุพิน โพธ์ิจันทร์  จ.นครสวรรค์

คุณวัญเพ็ญ - คุณวาง ป่ินมณี   จ.กำาแพงเพชร

คุณวันชัย - คุณสุรีภรณ์ เรืองศรี  จ.สมุทรสงคราม

คุณวารณี ธีระกุล  จ.สงขลา

คุณวาสนา ส่งตระกูล  จ.นนทบุรี

คุณศราวุธ จำาพร - คุณวิลาวรรณ คำาภูเวียง จ.สุโขทัย

คุณศิริลักษณ์ สุขสวัสด์ิ  จ.ปราจีนบุรี

ส.ท.หญิง สุภาพร สว่างวงศ์  จ.ตรัง

คุณสมพร แดงรัตน์  จ.ชลบุรี

คุณสิรชญา ก่อเกียรตินันทน์  จ.สมุทรสาคร

คุณสุคนธา เรืองเกียรติคุณ  กรุงเทพมหานคร

คุณสุชาดา โชติกะ  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณสุดจิตรา - คุณธนารักษ์ ฤกษ์ปิยะทรัพย์ จ.ชลบุรี

คุณเสาวลักษณ์ แก้วประเสริฐ  จ.ชลบุรี

คุณอนงค์ ไชยสวัสด์ิ  จ.สงขลา

คุณอนันท์ พรมนิน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอำานาจ โพธ์ิแสนสุข  จ.กาญจนบุรี

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Silver

MR. SOMCHAI SENGDAVONE

MS. THALAKHAN XOMVIMAN

MR. VOUTTHAVY PASITKAMON

MRS. CHANTOHNE  KEOPHOUVONG กรุงเทพมหานคร

MR. CHUM HONG - MRS. TUY RY

MR. FOYCHINDA LATTANAMEUANG กรุงเทพมหานคร

MR. LEE VONGVICHIT  จ.เพชรบุรี

MISS SOMPHY CHEA  จ.สระแก้ว

MR. NAN KYI KYI HLA  กรุงเทพมหานคร

MS. NGUYEN THI MY

MR. NOR AZLIN BINTI ISMAIL จ.นราธิวาส

MR. NORIZAM BINTI HUSIN จ.นราธิวาส

MR. THEIN ZAW  จ.สมุทรสาคร

MR. TRAN VAN VU TRA

MR. VEASNA CHHOM  กรุงเทพมหานคร

MR. YAEU AISAH  จ.ตราด

คุณกรปภา จินดารัตน์ - คุณเจริญ กาญจโนฬาร   จ.สมุทรสงคราม

คุณกัญญาภัทร คุณานุคุณ  จ.สมุทรปราการ

คุณกัลยากร กาญจนะแก้ว - คุณอำานวย คำาคง จ.สงขลา

คุณกิติศักด์ิ พิทักษ์เงินดี  จ.สุพรรณบุรี

คุณจุรีรัตน์ วงค์สถาน  จ.ลำาพูน

คุณฉลวย - คุณชะม้อย แย้มสุข  จ.ชัยนาท

คุณชมภู่ วงศ์อินทร์  จ.นครสวรรค์

คุณโชคชัย บุณยฤทธิกิจ - คุณคุณถนอม สีหาบุตร   จ.หนองบัวลำาภู

คุณถาวร กำาแก้ว  จ.ชลบุรี

คุณทัศณี สาดสิน  จ.ระยอง

คุณธนกร อ่างเงิน  จ.ลำาปาง

คุณธนวรรณ แซ่ล้ี  จ.สมุทรปราการ

คุณธิดาสวรรค์ ภูติวัฒนชัย  จ.เพชรบุรี

คุณนาวฤทธ์ิ ศรีลูกหว้า - คุณจารุวรรณ พงษ์อนันต์

จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณบุญนิธิ ธีรานันท์  กรุงเทพมหานคร

คุณบุญศรี ทองหยิบ  จ.ปทุมธานี

คุณประสิทธ์ิ ปัญญามณี  จ.กำาแพงเพชร

คุณปิยะดา สาวทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

คุณพัทญสรณ์ ชัยอาภ  กรุงเทพมหานคร

พันโท กิตต์ิธเนศ - คุณไอรินทร์  อัครวัฒน์เกศกุล   จ.นครสวรรค์

คุณพิมพร ปะโสทะกัง  จ.นนทบุรี

คุณมานัด ขมสันเทียะ  จ.กาญจนบุรี

คุณมาลัย อุดมอาริยะ   กรุงเทพมหานคร

คุณเยาวพา - คุณสุขุม ประเพณี จ.นนทบุรี

คุณรัตนะ คล้ายแพร  จ.นนทบุรี

คุณวรรณพร เหมสุจิ  จ.ปทุมธานี

คุณวรรณรัตน์ เหล่าวณิชวิศิษฏ  จ.สมุทรสงคราม

คุณวรางคณา เจียมเศรษฐ์  จ.สงขลา

คุณวาสนา รอดขวัญ  กรุงเทพมหานคร

คุณศรัณย์พร ทองเงิน  จ.ชลบุรี

คุณสมควร - คุณหลาบ มานิตย์  จ.สุโขทัย

คุณสมชาย อยู่ศรี  จ.สุพรรณบุรี

คุณสัญชัย ชุติมันต์ชัย  จ.นครสวรรค์

คุณสุรัช มนอ่อน  จ.จันทบุรี

คุณสุวรรณ กินรีวงศ์  จ.ระยอง

คุณอาภากร ทนงาน  จ.ภูเก็ต

คุณฮงไน้ แซ่จิว   จ.สมุทรปราการ

MRS. HAM SUNKESOR - MR. CHEA KOEMSOUR

MRS. PHO SOKPHORN - MR. PHAH SOTHY

MS. NGUYEN THI MAO - MR. NGO VAN BUA

MS. NGUYEN THI YEN

คุณจุฑารัตน์ เสาวนา  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณณัฏฐนันท์ - คุณวัลลภชัย แสงพรต จ.ระยอง

คุณณัฐฐิญา - คุณยศสรัล ศิริรัตนาชุติวัต จ.พิษณุโลก

คุณณัฐวุธ - คุณโกศล ระยะปรเสริฐ จ.สุโขทัย

คุณผสมพร อุดมสิน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณพสิษฐ์ ชัยรัตนศักด์ิ - คุณกุลรัศม์ิ รองงาม จ.กำาแพงเพชร

คุณสุรศักด์ิ หงษ์ทอง  จ.เพชรบุรี
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MR SAW AH SEIN - MRS. SAN SAN HTAY 

กรุงเทพมหานคร

MR SAW THAN WIN  กรุงเทพมหานคร

MR. BUI TRUNG KIEN

MR. CHIN VUTHY - MRS. DIM SOPHEA

MR. CHUM CHHOM - คุณยีน สไร จ.ปทุมธานี

MR. DAN WOAY HONG

MR. DUNG PHAM HUU

MR. HOANG VAN HIEN

MR. KYAW ZIN MOE  จ.ฉะเชิงเทรา

MR. LE THANH LAM

MR. LEY YAKOB  จ.ตราด

MR. LIM KIRIVONG

MR. LIN ZAW OO  จ.สมุทรสาคร

MR. MOHD NAAZROL SHAHRIL BIN HASHIM   จ.นราธิวาส

MR. NAY HTET LIN  จ.สมุทรสาคร

MR. NEM OUN  จ.จันทบุรี

MR. NGORN SEYHA

MR. NGUYEN HOANG TUAN - MS. NGUYEN THI NGOC OANH

MR. NGUYEN VAN SANG

MR. PHA THYDA - MRS. SIENG SREYMAO

MR. PHAM MINH DANG

MR. PHAM THANH TUNG

MR. SAN LIN AUNG  จ.สมุทรสาคร

MR. SAW AUNG KHIN  กรุงเทพมหานคร

MR. SAW AUNG KYAW HTWE จ.สมุทรสาคร

MR. SAW LYUN MYINT

MR. SI THU KYAW  กรุงเทพมหานคร

MR. SONEPASERD CHANTHASOMBATH

MR. SREUN TY

MR. TAN SEANGHORT

MR. TEAP SOKLIN

MR. TRAN VAN CHON

MR. TVENEPHET SUNDALA

MR. VO VAN BINH

MR. VU DUC PHUC  จ.เชียงใหม่

MR. YEO SING CHUAN

MR. ZAW THIN

MR. SOE MIN PAING  กรุงเทพมหานคร

MR. WAI ZIN TUN  กรุงเทพมหานคร

MR. ZARNI PYAE PHYO AUNG จ.สมุทรปราการ

MRS. AMPHONE  กรุงเทพมหานคร

MRS. BUI THI BICH LIEN

MRS. CHEA SOKHA

MRS. HAK LOE SOUM  จ.ตราด

MRS. HASMOH BT YAHYA  จ.นราธิวาส

MRS. HOANG THI HUONG

MRS. LAY LAY MYINT

MRS. NAT DYNA - MR. CHHIL ROATHA

MRS. NGET CHOEM

MRS. SAN SAN AYE  กรุงเทพมหานคร

MRS. THAI THI KIM KHOA - MR. NGUYEN TRI PHUONG

MRS. THAN WIN  กรุงเทพมหานคร

MRS. THIN THIN NWE  กรุงเทพมหานคร

MRS. TRAN THI PHUONG LAN

MS. BOUAKHAM

MS. DAW KHIN THAN HTAY

MS. DAW NANG KHAM OU

MS. DAW THEIN MYINT

MS. INPONG XAIYASENG

MS. KESONE SOULIVONG

MS. KHAMPHENG LEE - MR.NOUXENG CHANGYANGNENG

MS. KHAOKHAM LATTANA

MS. KHAYLAKHONE XAYAMATH 

MS. KHEMPHONE CHANTHAVONGSA 

MS. LONG LEZA

MS. MAI SYVONGXAY

MS. MAI YANG

MS. NAN YEE YEE WIN  กรุงเทพมหานคร

MS. NANG SEIN POWINT

MS. NGUYEN THI HUE

MS. NGUYEN THI THANH THUY

MS. NORITA BINTI AZLAN   จ.นราธิวาส

MS. NOU KIMSREY

MS. NOUT

MS. PHETSALA VONGSAI - MR. BOUNLAIY XAYSONGKHARM

MS. PHILAVANH KEOHAVONG

MS. PING SARATH 

MS. SAYSAATH XAIYAMOUNGKHOUN 

MS. SEE LAO

MS. SENGPHACHANH XOMVIMANE 

MS. SOEURN PISEY

MS. SONEXAY INTHISONE

MS. THIPPHAPHONE PHOMMAVONG

MS. TRAN PHAM TRUC ANH

MS. VATSANA XAYYAVONG

MS. VIET ANH LE

MS. WIN KYU    จ.ชุมพร

MS. WIN THANDAR SHWE

MS.SAU KEO   กรุงเทพมหานคร

MS.SREY MOM VANG

MS.SU SU KYI  กรุงเทพมหานคร

MS.THIDAR WIN  กรุงเทพมหานคร

คุณกนกธร วิถีวานิช  จ.ปทุมธานี

คุณกนกนุช แสนมี  กรุงเทพมหานคร

คุณกล เมนไทยสงค์  จ.หนองบัวลำาภู

คุณกล่อมจิต ศรีวิจิตร์  จ.เพชรบุรี

คุณกัญฐณา - คุณนวพร จงแพ  จ.สมุทรสงคราม

คุณแก่นนคร คำาพิทักษ์  จ.สระแก้ว

คุณไกรสร พ่ึงสังข์  จ.พิษณุโลก

คุณขนิษฐา ไชยะ  จ.กาญจนบุรี

คุณขัด - คุณมาลา สิงห์แก้ว  จ.นครสวรรค์

คุณคณณัฏฐ์ วิไลจิตต์  จ.นนทบุรี

คุณคเณ แก้วสุวรรณ  จ.สงขลา

คุณคำาฟ้า จันนุบิน  จ.นครราชสีมา

คุณจตุพร เท่ียงสมบุญ  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณจตุรงค์ ศรีวงษ์  จ.ปราจีนบุรี

คุณจรินทร์ อ่ิมพลอย  จ.กำาแพงเพชร

คุณจักรกฤษณ์ หาสวนขวัญ  จ.นนทบุรี

คุณจารึก - คุณรัตนพร สุดชา  จ.บึงกาฬ

จ่าสิบเอก ณัทธภัทร แก้วก้อนนารา จ.สระบุรี

คุณจ่ิงต๊ะ    จ.เชียงใหม่

คุณจินดานุช แซ่อุ่ย - คุณสง่า ศุภลักษณ์เมธา จ.นนทบุรี

คุณจิรชยา ไชยสาร  จ.สระแก้ว

คุณจิรนันท์ โตวิวัฒน์  กรุงเทพมหานคร

คุณจิรวรรณ แซ่ล้ี  กรุงเทพมหานคร

คุณจิระศักด์ิ - คุณชนิดา ปิงสุแสน จ.เชียงใหม่

คุณจีระนันท์ จันทรา  จ.เชียงใหม่

คุณชฎาวรรณ ทองเปล่ียน  จ.สระแก้ว

คุณชนนิกานต์ โบทิคา  จ.เชียงใหม่

คุณชนาธิป ธรรมสะโร  จ.สงขลา

คุณชลลดา ชีวรรถกร  กรุงเทพมหานคร

คุณชัยวัฒน์ สาป้อง - คุณชลธิชา จันทร์ชูผล จ.ฉะเชิงเทรา

คุณชัยวัฒน์ เจนการ  กรุงเทพมหานคร

คุณชาคริต ศรีจำาปา  จ.นครราชสีมา

คุณชาญชัย อนันตศรี  จ.จันทบุรี

คุณชิดชนก บัวแสน  จ.ระยอง

คุณชื่นฤทัย วรรณศิริ  จ.สระบุรี

คุณชุดาวดี นิธินโรดม  กรุงเทพมหานคร

คุณไชยวัฒน์ ทองบ่อ  จ.นครราชสีมา

คุณญาณิศา เรืองศรี  จ.สมุทรสงคราม

คุณฐิติมา ศรีเดช  จ.สงขลา

คุณณรงค์ธร มากล้น  จ.ปทุมธานี

คุณณวัฒน์ ศรีเดช  จ.กำาแพงเพชร

คุณณัฐพงศ์ ศาลิกร  จ.ชลบุรี

คุณณัฐวุฒิ ศรีพนมพงษ์  จ.นครพนม

คุณดิษยา สังข์อ๋อง  จ.อ่างทอง

คุณเดือนนภา ศรีรัตน์  จ.สงขลา

คุณถนอม วัชรสมพร  จ.สงขลา

คุณทงศักด์ิ เพียโคตรแก้ว  จ.สุโขทัย

คุณทอง พุตต้ี   จ.ราชบุรี

คุณทองคำา ทองพิทักษ์วงศ์  จ.ชลบุรี

คุณทัศน์วรรณ ไชยชาญ  จ.พิษณุโลก

คุณทัศนีย์ - คุณสมคิด เชยสุนทร จ.ชลบุรี

คุณทิฆัมพร ทวีทอง  จ.สงขลา

คุณธนพล บุญทัน  กรุงเทพมหานคร

คุณธัญญธร พรธัญมัย  จ.นครสวรรค์

คุณธัญญพัทธ์ จันทนุรัตน์  จ.สงขลา

คุณธัญดา - คุณธนพล สว่างงาม  กรุงเทพมหานคร

คุณธัญรัศม์ ฐากูรเดชอนันต์ - คุณธนพร แก้วประเสริฐ

จ.ปัตตานี

คุณธีรพัฒน์ กาญจโนฬาร  จ.สมุทรสงคราม

คุณธีระพงษ์ อยู่สุข  จ.นครสวรรค์

คุณธีระวัฒน์ โอวาทสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร

คุณนงนภัส มณีโชติ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณนงลักษณ์ - คุณวีรศักด์ิ สมบูรณ์ธนกิจ กรุงเทพมหานคร

คุณนริสา ช่วยชูกูล  จ.สงขลา

คุณนเรศ คงกัน   จ.สุโขทัย

คุณนฤปนาท จันทร์ทุ่งใหญ่  จ.กำาแพงเพชร

คุณนันทิยา รอดอยู่  กรุงเทพมหานคร

คุณนับภา ศรีไพรสน  จ.พิจิตร

คุณน้ำาฝน นุชรอด - คุณสมชาย สุระพาล จ.ชัยนาท

คุณนิธิศ ปิติธีรโชติ  กรุงเทพมหานคร

คุณนิภาพร เมาเกตุ  จ.กำาแพงเพชร

คุณนิภาพร เกษร  จ.นนทบุรี

คุณนิภาพร เทศนะ  จ.ขอนแก่น

คุณนิมิต ลุยมุล - คุณบุญทอน กองแสง จ.สุราษฎร์ธานี

คุณนุโลม มีบุญล้ำา  จ.พิษณุโลก

คุณบังอร วงษ์ทน  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณบัสกีส ยูโซะ   จ.ยะลา

คุณบานเย็น จันทร์พลงาม  จ.นนทบุรี

คุณบาหล่ัน ทองหล้า  จ.พิษณุโลก

คุณบุญฑริกา เกตุเกล้า  จ.ชลบุรี

คุณบุญมี เทพารส  กรุงเทพมหานคร

คุณบุญรัตน์ จันทร์เหล่น  จ.ชลบุรี

คุณบุญสม บุญแฝง  กรุงเทพมหานคร

คุณเบญจวรรณ จิรบวร  จ.สมุทรสงคราม

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze
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คุณเชาว์ณลิต เช้ือทอง  จ.ศรีสะเกษ

คุณปยุต ตรงสถิตย์  กรุงเทพมหานคร

คุณปรมาภรณ์ ป่ินทอง  จ.ราชบุรี

คุณประภากร นามปัญหา  จ.กาฬสินธ์ุ

คุณประสิทธ์ิ หะพะวงศ์  จ.เพชรบูรณ์

คุณปราณี เปรมศรี  จ.นครปฐม

คุณปราณี ศรีประสิทธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณปราโมทย์ - คุณอารีย์วัล  จิตต์สว่าง จ.ราชบุรี

คุณปรารถนา ญาติธรรม - คุณวิชา ขายมณี จ.ชลบุรี

คุณผวน - คุณสุวิทย์ มุ่งมาไพรี  จ.สงขลา

คุณพนาวัฒน์  ฤิทธ์ิลิขิต  กรุงเทพมหานคร

คุณพรหม - คุณสมหมาย ปัชชาเขียว จ.ชัยภูมิ

คุณพัชราภรณ์  ขุนกำาแหง - คุณชัชฤทธ์ิ มิตสุวรรณ   จ.สงขลา

คุณพิกุล เรืองไชย  จ.เชียงใหม่

คุณพิชัย พวงเสน  จ.เชียงใหม่

คุณพิเชฐ คำากลาง  จ.นครราชสีมา

คุณพิเชษฐ ศรีเปรม  จ.กำาแพงเพชร

คุณพินิจ แสนทวีสุข  จ.อุบลราชธานี

คุณพิมพ์ปวีณ์ มิลเนอร์  จ.สระบุรี

คุณพิมพ์พร พันธ์เข็มทอง - คุณอันชัน จำาปีกลาง   จ.ชลบุรี

คุณพิมลพรรณ เพชรสีช่วง  จ.ตรัง

คุณพิศมัย ชาภักดี  จ.สระบุรี

คุณพิศมัย สุภธรรม  จ.ระยอง

คุณพิศิษฐ์ วงศ์พันธ์ุทอง  จ.นครปฐม

คุณเพ็ญภัศสร ศิริเศรษฐผล  กรุงเทพมหานคร

คุณเพ็ญศรี ใจเนตร  จ.ลำาพูน

คุณไพรวัลย์ จันทะขิน  จ.นครพนม

คุณภาวนา รูปงาม  จ.นครสวรรค์

คุณภาวิณี ผ่องนพคุณ  จ.สมุทรสาคร

คุณมณีรัตน์ ไชยสุข  จ.กาฬสินธ์ุ

คุณมะลิ เชวงวรกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณมานพ - คุณพรพรรณ มานิตย์ จ.สุโขทัย

คุณมาฮามะพัสดี มาฮะมะ  จ.พัทลุง

คุณยุพิน แผ้วสถาน  จ.นครสวรรค์

คุณรจนา พิลึก   จ.กำาแพงเพชร

คุณรพีพร เทียนทอง  จ.จันทบุรี

คุณรวินภร - คุณชยพล อมรรัตนสุภา กรุงเทพมหานคร

คุณรัตนา เทียนภู่  จ.เพชรบุรี

คุณราตรี พลไทย - คุณศรัณย์ ทองเปล่ียน จ.สระแก้ว

คุณรำาไพ อินทร์ช่วย  จ.ตรัง

คุณรุ่งทิวา อินทรโมฬี  จ.นครสวรรค์

คุณลักษิกา สารีวงษ์  จ.นนทบุรี

คุณลัดดาวัลย์ - ว่าท่ี ร.ต. สมบูรณ์ ระดม จ.เชียงใหม่

คุณวรรณี สุขแป้น - คุณภูธนัญศิฎก์ ป้อมแก้ว จ.ราชบุรี

คุณวรวรรธน์ จรัญวรเศรษฐ์  จ.ปทุมธานี

คุณวราภรณ์ แสงทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณวริศรักษ์ แก้วเมือง  จ.กำาแพงเพชร

คุณวริศรา นะต๊ะ  จ.เชียงใหม่

คุณวัชรา มะปรางอ่อน - คุณเหมียน ประถมภาส   จ.จันทบุรี

คุณวัฏฐ์กรณ์ ศรีดอนทราย  จ.นครสวรรค์

คุณวาสนา แก้วมูลมุก  จ.เพชรบุรี

คุณวาสนา จับใจ  จ.เพชรบุรี

คุณวิจิตร ศักดา   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวิชฎา ลอยเทียน  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณวิเชียร บัวพันธ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณวิญาดา   จ.สงขลา

คุณวิทยา วงค์วาด  กรุงเทพมหานคร

คุณวินิจ อ่อนทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

คุณวิภาวรรณ พูลสุด  จ.ตรัง

คุณวีระศักด์ิ - คุณนิตยา โตนาค  จ.ตาก

คุณศรเพชร พรหมพ้วย  จ.เพชรบุรี

คุณศรัณ ณัฐสุข   จ.สงขลา

คุณศรินรัตน์ เมธีเรืองนนท์  กรุงเทพมหานคร

คุณศรีนันท์ พัชรติสนธิ  จ.สระแก้ว

คุณศศิตา ดาวเรือง  จ.นครปฐม

คุณศิริพร ชนะทอง  จ.สงขลา

คุณศิริรัช ทองไถ้ผา  จ.สมุทรสาคร

คุณศิริรัตน์ หมาดหวัง  จ.ตรัง

คุณศุภรัตน์  - คุณจีรพงศ์ ม่วงเล็ก จ.ตรัง

คุณศุภลักษณ์ แก่นทอง  จ.สงขลา

ส.อ.หญิง พรเมธา ศิริโสม  กรุงเทพมหานคร

คุณสณพร ต้ังสุขเกษม  จ.ปทุมธานี

คุณสนิท เจริญมาก  จ.สงขลา

คุณสมควร ทับแสง  กรุงเทพมหานคร

คุณสมชอบ ตาฬุมาศสวัสด์ิ  จ.นครสวรรค์

คุณสมปอง รินสมพร  จ.อุทัยธานี

คุณสมโภชน์ สิงห์สถิตย์  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสมยศ - คุณเรณู พันธ์ทอง  จ.อุตรดิตถ์

คุณสมศักด์ิ ปานยัง  จ.ตรัง

คุณสมาน สมเนตร  จ.อ่างทอง

คุณสร้อย ใจคำา - คุณอำานาจ กันทะไชย จ.ลำาปาง

คุณสร้อยสน แบร์  กรุงเทพมหานคร

คุณสังวาลย์ พุฒทอง  จ.แพร่

คุณสัญชัย พรมสาร  จ.ชลบุรี

คุณสาธิยา เรืองประดิษฐ  จ.เพชรบุรี

คุณสายรุ้ง สามัญฤทธ์ิ  จ.นครปฐม

คุณสิน - คุณสมศักด์ิ ศรีทอง  จ.เลย

คุณสินีนาฏ วิบูลย์ลักษณ์  กรุงเทพมหานคร

คุณสิรีรัตน์ คงแก้ว  จ.จันทบุรี

คุณสุชาติ ชุรี   กรุงเทพมหานคร

คุณสุดา นาวีว่อง  จ.กระบ่ี

คุณสุนัย ดี    จ.ราชบุรี

คุณสุปรีดา - คุณสุชาติ รื่นเริง  จ.กระบ่ี

คุณสุพรรษา - คุณรณชัย มโหธร จ.สุโขทัย

คุณสุพินนะรัฐ อธิเจริญกุล  จ.ชลบุรี

คุณสุภาพร โสวะ  จ.เชียงใหม่

คุณสุมาลี บุญแต่ง  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุมิตรา ซิงห์   จ.สมุทรสาคร

คุณสุวันดา ยิน   จ.จันทบุรี

คุณเสมียน เชเดช  จ.กำาแพงเพชร

คุณเสรี แก้วเหล็ก  จ.สุโขทัย

คุณโสรญา พลวัฒน์  จ.ตรัง

คุณหนิสง หะยีหนิแม - คุณอับดุลรอแม มะมิง จ.ยะลา

คุณหนูรัตน์ ภูยอดสูง  จ.หนองบัวลำาภู

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทีพี โปรเซอร์วิส จ.นครพนม

คุณเหมือนขวัญ ท้วมพิบูลย์  กรุงเทพมหานคร

คุณอนุชา ทองนุ่ม - คุณณัฐรินทร์ โชติอิงคะพงศ์

กรุงเทพมหานคร

คุณอภิญญา อำานวยพรพิพัฒน์  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณอ้ม โสภาศรี   จ.หนองบัวลำาภู

คุณอรอุมา ดำาเกล้ียง  จ.สงขลา

คุณอัจฉรา โคตรสมบัติ  จ.เลย

คุณอัศวาณัฐ กานต์นันท์นลิน  กรุงเทพมหานคร

คุณอากร สังวรราชทรัพย์  จ.เชียงใหม่

คุณอายวีร์ คีรีเพ็ชร์พันธ์ุ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอารี คุปพงษ์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณอุไร บุญภูมิ   จ.สุโขทัย

คุณเอ โยโฟ๊ะ   จ.เพชรบุรี

คุณเอ เต้าทอง   จ.ราชบุรี

คุณเอกชัย คนเท่ียง  จ.ชลบุรี

คุณเอ้ย แสงพิง   จ.เชียงใหม่

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze



นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Blue Diamond
Diamond Grand Elite

คุณวรุตม์ 
บริบูรณ์ชัยศิริ
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จากวันที่ผม...

...ในตนเอง

ในธุรกิจเดิม และเริ่ม...
ล้มเหลว!

หมดความเชื่อมั่น

ผมท�ำงำนประจ�ำมำกว่ำ 6 ปี 
และออกมำท�ำธุรกิจส่วนตวั
อีกหลำยอย่ำง ก่อนจะไดร้บั
กำรแนะน�ำใหรู้จ้กักบัธุรกิจ
เครือข่ำย และพบว่ำธุุรกิจนี้
ตอบโจทย์ในชีวิตหลำยดำ้น 
จงึมุ่งม ั่นอยู่ในธุรกจิเครอืข่ำย
มำกว่ำ 10 ปี ท่ีมีท ัง้ส�ำเร็จ 
ท ัง้ลม้เหลว เจบ็ปวด ทอ้แท้
สิ้นหวงัและเลกิไปจำกธุรกจินี้
จนกระท ัง่มำเจอบริษทัท่ีใช่ 
มีค่ำนิยมตรงกนั น ัน่ก็คือ
ซคัเซสมอร์ ท�ำใหช้ี วิตผม
มีควำมหวงัขึ้นมำอีกคร ัง้...

,,
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วนัท่ีผมลม้เหลวในธุรกิจเครือข่ำยเดิม และเริ่มหมดควำม
เชือ่ม ัน่ในตนเองว่ำจะสำมำรถประสบควำมส�ำเรจ็ได้ จนผมได ้
รบัโอกำสจำกคุณหมอสทิธ์ิวีร ์และอ.นพกฤษฎิ ์ในบ่ำยวนัหนึง่       
ท่ีรำ้นกำแฟเม่ือหกปีท่ีแลว้ ทรำบว่ำคุณหมอก�ำลงัจะสรำ้ง
บริษทัท่ียิ่งใหญ่ จบัมือกบันกัวำงกลยุทธ์แถวหนำ้ของธุรกิจ
เครอืข่ำยท่ีเป็นเพือ่นสนทิ คอื อ.นพกฤษฎิ ์โดยมีแรงบนัดำลใจ
อนัแรงกลำ้ ท่ีจะสรำ้งธุรกจิท่ีตอ้งกำรเปลี่ยนแปลงชีวิตผูค้น 
ผมจงึไม่ลงัเลใจและตดัสนิใจควำ้โอกำสนี้ไว.้..

เพราะ “ความส�าเรจ็เป็นกระบวนการ” กว่าจะมาเป็นความสำาเรจ็

ที่ปลายทางหรือเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วนั้น ผมต้องผ่านอะไรมา

เยอะมาก ตั้งแต่ขั้นตอนความคิด ความเชื่อ ความกล้าหาญที่จะ

ตัดสินใจลงมือทำาสิ่งใหม่ๆ ทำาในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เข้าใจ ต้องใช้

ความอดทน มีความเครียดในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำา 

ฝึกทำาซำ้าๆ หรือหลายสิ่งที่ผมทำาผิดพลาด มีผลทำาให้คนรอบตัว

หายหน้าหายตาไปจากธรุกิจ กว่าจะประสบความสำาเรจ็ก็ต้องฝ่าฟัน

อุปสรรคมานับไม่ถ้วน ทั้งอุปสรรค “ภายในใจตัวเอง” ทั้ง

อปุสรรค “ภายนอก” ทีเ่ข้า

มาท้าทายความเช่ือ ความ

มุ่งมั่นในสิ่งที่เรากำาลังทำา

อยู่ตลอด แต่ถ้าหากเรา

ผ่านเร่ืองเหล่านั้นมาได้ก็

จะเป็นเร่ืองที่น่ายินดี มี

ความภาคภูมิ ใจ และ

รางวัลจากความสำาเร็จที่

เราได้มักจะคุ้มค่าเสมอ...

ช่วงเริ่มต้นธุรกิจซัคเซสมอร์ ผมมีหนี้สินรุงรังและธุรกิจ        

ส่วนตัวที่กำาลังทำาอยู่ก็วุ่นวายมาก ไม่มีเวลามากนักให้กับธุรกิจ 

แต่ผมมองเห็นว่า ถ้าเราประสบความสำาเร็จมันจะคุ้มค่ามาก

ขนาดไหน ผมจงึตดัสินใจเคลยีร์ปัญหาตวัเองและลงทนุมากข้ึน

กับธรุกิจซัคเซสมอร์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุในการเรียนรู้ การจดั

เวลาในการทำาซคัเซสมอร์ให้มากขึ้น และนี่คือความท้าทายแรก 

คือเคลียร์กับความคิดตัวเอง และเมื่อผ่านไป 6 เดือนที่ผมทำา

อย่างจรงิจัง ผ่านอปุสรรค์ต่างๆ ในการทำางาน ผมเร่ิมประสบความ

สำาเรจ็ในระดบัหนึง่ จนสามารถปลดหนี้ได้ 

ควำมส�ำเรจ็ท่ีผ่ำนมำรวม 6 ปีกว่ำ กบัผลตอบแทน
ทีไ่ดร้บัจำกซคัเซสมอร ์กว่ำ 120 ลำ้นบำท

จากนัน้ ผมได้เดนิทางไปขยายธรุกิจในประเทศเมยีนมาร์ การขยาย

ธุรกิจที่นั่นเป็นอะไรที่ยากมากด้วยข้อจำากัดต่างๆ ทั้งด้านภาษาและ

ความไม่เข้าใจในธุรกิจเครือข่าย ตอนนั้นไม่มีคนสนใจ มีคนสมัคร

มาแล้วก็ไม่ทำาจริง มีคนที่ทำาแล้วทำาได้ไม่นานก็เลิกจากธรุกิจไป

ผมอดทนลุยอย่างจริงจังอยู่ 6 -10 เดือน ซ่ึงก็ไม่ได้ผลลัพธ์อย่าง

ที่คาดหวังไว้และต้นทุนในการใช้ชีวตอยู่ในเมียนมาร์ก็สูง ทั้งค่าที่พัก

ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และเงินทุนเร่ิมหมดไปเร่ือยๆ ความล้มเหลวนี้ เป็นอีกหน่ึงความ

ท้าทายทีผ่มต้องเอาชนะ และในทีสุ่ด 1 ปีกว่าๆ ของความยากลำาบากผมกก้็าวผ่านอปุสรรค

ต่างๆ มาได้ด้วยความอดทน ความเช่ือมั่นในโอกาส ความตั้งใจของคุณหมอและ

อ.นพกฤษฏิ ์ ทีค่อยสนบัสนนุและให้กำาลงัใจ ทมีงานเมยีนมาร์ก็ค่อยๆ เตบิโตอย่างทีต่ัง้ใจ

วันเวลาผ่านไปมีคนเร่ิมสำาเร็จมากข้ึนเร่ือยๆ จนซัคเซสมอร์เป็นธุรกิจเครือข่ายอันดับหนึ่ง

ในประเทศเมยีนมาร์ สิง่หนึง่ทีท่ำาให้ผมได้เรยีนรู้คอื...

จงสร้างความสำาเร็จผ่านการช่วย

และสนับสนุนให้คนอื่น
ประสบความสำาเร็จอย่างจริงใจ!
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6 ปีผ่ำนไป ผมไดร้บัผลตอบแทนจำก
ซคัเซสมอรร์วมๆ แลว้กว่ำ 120 ลำ้น
บำท ปัจจุบนัผมสามารถเลี้ยงดูพ่อแม ่
ภรรยา ใหมี้คณุภาพชวีติทีด่จีากเดมิ ได ้
พาครอบครวัเดนิทางไปทอ่งเทีย่วทัว่โลก 
มีเงินเก็บ มีเงินลงทุน และสิ่งท่ีผมภำค
ภูมิใจอย่ำงมำกคือ กำรไดร้บัรำงวลันกั
ธุรกจิขำยตรงดเีด่น ปี 2018 จำกสมำคม
ขำยตรงไทย

ความส�าเร็จและความมัน่คงในชวิีต เราควรได้ท้ัง

สองสิง่น้ีมาพร้อมกัน 

“เมื่อเราเป็นต้นกล้า เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าที่ๆ เราเกิดน้ันเป็น

เพียงกระถางต้นไม้หรือแผ่นดินใหญ่ จวบจนเราเติบโตเป็นต้นไม้

ใหญ่ฝังรากแก้วลึกลงดิน แผ่ขยายรากเพื่อความมั่นคง” 

 

เป็นความโชคดีของพวกเราชาวซัคเซสมอร์ ที่สองผู ้ก ่อตั้ง

มองการณ์ไกล สร้างธุรกิจด้วยคุณธรรม เน้นสร้างการเติบโตท่ีมี

ความมัน่คงระยะยาว ทำาให้ความสำาเร็จทีเ่รากำาลงัสร้างอยูบ่นฐาน

ของความมั่นคง เมื่อเราสำาเร็จเราจะได้ความมั่นคงควบคู่ไปด้วย 

ปัจจุบัน คุณหมอและอ.นพกฤษฏิ์ ได้สร้างรากฐานความมั่นคง

ให้พวกเรา โดยยกระดับบริษัทซัคเซสมอร์เป็น "บริษัทมหาชน" 

ที่มีมาตรฐานสูง โปร่งใสตรวจสอบได้ และพวกเราสามารถเป็น

หุน้ส่วนทีแ่ท้จริง นีค่อื ความสุดยอดของบริษัทฯ ซ่ึงเราเป็นบริษัท

เครือข่ายแรกทีเ่ป็นบริษัทมหาชน

ถ้าคุณเลือกได้คุณจะปลูกต้นไม้ความส�าเร็จของ

คณุในการถางหรือแผ่นดินใหญ่หล่ะ? 

จงจำาไว้ว่า “ความส�าเรจ็เป็นกระบวนการ” และ “จงสร้างความ

ส�าเร็จบนความมัน่คง”

สวัสดคีรับ 

วรุตม์ บริบรูณ์ชัยศริิ 

จากคนที่เคยมีหนี้สิน มองไม่เห็น
อนาคตและเป้าหมายที่จะเอื้อมถึง 
หลังจากได้พบซัคเซสมอร์ ชีวิต
ผมก็ดีขึ้นตามลำาดับ...

ผมมีความสุขทุกวันที่ตื่นมาและเฝ้าดูธุรกิจของผมเติบโต
และผมยังคงออกไปทำางานทุกวัน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่ต้องการประสบความสำาเร็จและกำาลังเดินตามผมมา
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คุณวรณภพ สุทธิผลไพบูลย์
 
ปัจจบุนัผมเป็นเจ้าของกจิการหลายอย่าง และทำางานเกีย่วกับการช่วยเหลอืแบ่งปันสังคม โดยรวม

ซ่ึงเป็นสาธารณกุศลร่วมกับผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน ที่ต้องการเห็นผู้คนในสังคมไทยและสังคมโลก

ถูกยกระดับด้วยปัจจัยพ้ืนฐานในการดำารงชีวิตให้สูงข้ึน ทัดเทียมกันให้เป็นสังคมแห่งความดี สังคม

แห่งการแบ่งปันกันด้วยพลังแห่งความรัก

ผมเองได้รู้จักธุรกิจซัคเซสมอร์ในช่วงท่ีผมพักฟื้น เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ซ่ึงผลิตภัณฑ์หลาย

อย่างที่ได้ทานในช่วงพักฟื้นนั้นดีมากๆ ทำาให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วข้ึน หลังจากนั้นจึงได้ติดตามอ่าน

ข้อมูลต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดของซัคเซสมอร์อย่างละเอียดกับคุณเป้ (สุวภัทร์ 

บุญเลี้ยง) ซ่ึงเป็นผู้ลงมือทำางานร่วมกันตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยประเด็นหลักที่สำาคัญที่ทำาให้ผม

ตัดสินใจร่วมธุรกิจกับซัคเซสมอร์ มีอยู่ 2 ประการ คือ ความคิดอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของ 2 ผู้ก่อตั้ง

ที่ต้องการช่วยเหลือผู้คนนับล้านคนให้มีชีวิตดีข้ึนอย่างมีคุณค่าและประสบความสำาเร็จ ซ่ึงตรง

กับอุดมการณ์ของผมที่ทำาอยู่เป็นประจำา และอีกประการหนึ่งคือ ความชัดเจนและความพร้อมใน

หลายๆ อย่าง เช่น ทิศทางนโยบายของบริษัท ที่ชัดเจน สินค้ามีความหลากหลายและมีคุณภาพ

ที่ยอดเยี่ยม มีแผนการตลาดที่ยุติธรรม สามารถสร้างองค์กรเครือข่ายต่อผู้บริโภคขนาดใหญ่ได้ 

และทำาให้ทุกคนมีรายได้ที่ยั่งยืน รวมทั้งการมีระบบ SLA ที่เป็นระบบกลางที่ทำาให้ทุกคนทุกทีมงาน

สามารถเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำางานที่ถูกต้อง ให้ประสบความสำาเร็จอย่างมั่นคงและรวดเร็วได้

ผมจึงตัดสินใจเรียนรู้และลงมือทำาไปพร้อมๆ กับผู้นำาที่ร่วมอุดมการณ์ พร้อมกับเคลื่อนคนทั้งหมด

เข้าเรียนรู้ระบบ SLA ทุกฟังช่ันก์ เช่น Start Your Business With WHY, Mission To Platinum 

เป็นต้น ซ่ึงทำาให้ทุกคนในองค์กรเครือข่ายได้เข้าใจตัวตน วิธีการ หลักการ มีการกำาหนดเป้าหมาย

ท่ีชัดเจนและลงมือทำา บริหารจัดการธุรกิจของตนเองสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

คุณณัฐฐิญา ศิริรัตนาชุติวัติ

ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพ ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำานาญ พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดอุทัยธานี และ

ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก เม่ื่อ พ.ศ. 2545 ได้รู้จักธุรกิจเครือข่ายจากการแนะนำาของรุ่นพ่ี 

ดิฉันมองว่าศักยภาพของธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่ ขยายจากความเข้าใจของคน ทรัพยากรบุคคลในโลกนี้

มีไม่จำากัด ถ้าเราเข้าใจสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมาย จึงตั้งใจลงมือทำาควบคู่กับงานประจำา

และลาออกจากราชการหวังฝากชีวิตกับธุรกิจเครือข่าย จึงตั้งคำาถามกับตัวเองว่า เรามาทำาธุรกิจนี้

เพ่ืออะไร  เราต้องการทำาเพื่อหยุดทำา  แต่รายได้ไม่หยุด มี Passive  income และช่วยเหลือผู้คน

ให้เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆ เวลาผ่านไป ฝันไม่เป็นจริงซะที หรือธุรกิจนี้คงไม่เหมาะกับเรา 

คุณล�าดวน กาวิตา ไดม้าเล่าเรือ่งราวของบรษิทัซคัเซสมอร์ให้ฟัง ดิฉนัรูส้กึตืน่เตน้ เหมือนชวีติเริม่

มีความหวังอีกคร้ัง ที่ยังมีบริษัทเครือข่ายดีๆ ที่มีองค์ประกอบครบแบบนี้ด้วยหรือ หลังจากนั้นได้มี

โอกาสพบกับ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานผู้ก่อตั้ง ได้รับฟังวิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กรที่ดีงามและเข้มแข็ง มีระบบ SLA สามารถเรียนรู้และส่งต่อทีมงานได้ สินค้านวัตกรรม

คุ้มค่าเงิน สาขาบริษัทเปิดเองและมีแผนขยายสาขาไปหลายประเทศ  มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย  

แผนธุรกิจนวัตกรรมใหม่เน้นความมั่นคงระยะยาว สามารถประสบความสำาเร็จเป็นมนุษย์เงินล้าน

ได้จริง จึงเกิดความเช่ือมั่น ตัดสินใจที่จะสร้างความสำาเร็จกับธุรกิจซัคเซสมอร์ เรียนรู้และลงมือทำา

ควบคู่กันไป พาตัวเองและทีมงานเข้าทุกฟังก์ช่ัน ส่งต่อระบบ 3456 เช่ืออัพไลน์และใช้ระบบ SLA 

100 % ใช้ระยะเวลา 5 เดือนก็สามารถพิชิตตำาแหน่ง Platinum ได้สำาเร็จ 

พวกเราทุกคนจะจบัมอืกนัสร้างความส�าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่ เพือ่ส่งมอบคณุค่าให้กบัผูค้น 
ถ้าดิฉันท�าได้ เชื่อมั่นว่าทุกท่านต้องท�าได้เช่นกันค่ะ

สดุท้ายนี ้ผมขอขอบคณุทกุความพร้อมของซคัเซสมอร์ ทีส่ร้างระบบและความมุง่มัน่ของผูบ้รหิารองค์กร ทีส่ร้างธรุกจินีเ้พือ่รองรบั
ทกุๆ คน ให้สามารถเข้ามาร่วมธุรกิจ และมอบโอกาสและปัจจัยหลักต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ทุกคนประสบความสำาเร็จได้โดยง่าย ที่สำาคัญ คือ การเปิดกว้าง

สู่สงัคมแห่งความด ีสงัคมแห่งการช่วยเหลอืแบ่งปัน ส่งต่อให้กับผูค้นมากมายได้มโีอกาสยกระดบัคณุภาพชีวิตให้ยอดเยีย่มได้อย่างเป็นรูปธรรม และผมขอเป็น

กำาลังใจให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จสูงสุดไปด้วยกันครับ

คณุณฐัฐญิา ศริริตันาชุตวิตัิ
นกัธุรกจิต�ำแหนง่ Platinum 

คณุวรณภพ สทุธผิลไพบูลย์
นกัธุรกจิต�ำแหนง่ Platinum 

แรงบนัดาลใจจากผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็กบัการขึน้ต�าแหน่ง Platinum
ระยะเวลาภายใน 6 เดือน 

แรงบนัดาลใจ...สูค่วามส�าเรจ็
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เม่ือวันท่ี 9 - 12 พ.ค. 2562 ท่ีผ่านมา คณะผู้บริหาร
นำาโดยนพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการ
บริหาร, CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร และคุณศิริวิช 
อ่ำาเจริญ ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ให้การ
ต้อนรับ...
 
Mr. Ye Htut Naing ผู้อำานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (CICC, 
Department of Consumers Affair Ministry of Commerce 
Myanmar) พร้อมด้วย Mrs.Thwe Thwe Kyi ประธานสมาคม
การขายตรงเมียนมาร์ (MDSA) และคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
ตัวแทนสมาคมขายตรงเมียนมาร ์ กว่า 30 ท่าน ณ สำานักงานใหญ่
ซัคเซสมอร์ ได้มี โอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานและขบวนการผลิต
ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับโลก ภายใต้การดูแลของบริษัท เซน 
ไบโอเทค จำากัด

ซึ่งการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อหารือร่วมกับสมาคมการขายตรง
ไทย (TDSA) ในวันที่ 10 พ.ค 2562 นำาโดย คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายก
สมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนสมาคมขายตรง
ไทย โดยมีคุณพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย
ได้ความรู้รูปแบบการดำาเนินธุรกิจเครือข่ายขายตรงและภาพรวมธุรกิจในทุกด้าน 
ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการจัดทำา
ร่างกฏหมายขายตรงในประเทศเมียนมาร์ในอนาคตอันใกล้ ณ ห้องกรุงเทพ 2 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ผมเชื่อว่า หลังจากที่คณะรัฐบาลได้รับทราบข้อมูลของธุรกิจขายตรงที่ถูก
ต้องแล้ว อีกไม่นานรัฐบาลคงจะอนุญาตให้เปิดดำาเนินธุรกิจขายตรงในประเทศ
เมียนมาร์เร็วๆ นี้ครับ

ซคัเซสมอร์ ในประเทศเมยีนมาร์
พร้อมเดินหน้าต่อลุน้ข่าวด!ี
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Leaders Seminar Trip To 

ช่วงสิน้เดอืนกรกฎาคม 2562 นีแ้ล้ว 
มอร์แมน ขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีผ่าน
ทริปนี้ที่จะได ้ เติมเต็มชีวิตกับประเทศ
แอฟริกาใต้ด้วยกันภายในส้ินปีนี้อย่าง
แน่นอน เมือ่จบไปหนึง่ทรปิกจ็ะมทีรปิใหม่
ต่อเนือ่งเสมอๆ ดงัเช่นทีผ่่านมา ส�าหรบั
ในทริปใหม่นี้นั้น เป็นทริปที่หลายๆ ท่าน
รอคอยกนัมายาวนาน น่ันกค็อื Leaders 
Seminar Trip To France ทรปิท่อง
เที่ยวประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศ                   
ทีน่่าท่องเทีย่วอย่างยิง่ มแีหล่งอารยธรรม
และสถาปัตยกรรมท่ีมคีวามสวยงามอย่าง
มาก มโีบสถ์ วหิาร และพระราชวงัท่ีใหญ่โต
หรหูราอลงัการ มสีนิค้าแบรนด์เนมชือ่ดงั
ระดบัโลกหลากหลายยีห้่อ เช่น Hermes, 
Chanel, Luis Vuitton, Gucci ให้ได้
เลอืกชอ็ปป้ิงกนั ด้วยเสน่ห์ของประเทศนี้ 
จึงท�าให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทาง
มาท่องเที่ยวประเทศนี้มากกว่า 40 ล้าน
คนต่อปี

ใกล้ส้ินสุดโปรโมช่ัน

Leaders
seminar Trip To
South Africa 

ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ ในยุโรปตะวันตก 

มีพื้นที่ประมาณ 543,935 ตารางกิโลเมตร 

มีประชากรประมาณ 65.9 ล้านคน ซึ่งเป็น

ประเทศที่ ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป

สภาพภูมปิระเทศของฝรัง่เศส ม ี3 แบบ คอื แบบชายฝ่ัง
ทะเลตะวนัตก แบบเมดเิตอร์เรเนยีน และแบบภาคพืน้ทวปี 
เนื่องจากเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่โต ท�าให้สภาพอากาศ
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศแตกต่างกนัออกไป สภาพโดยรวม
จะมอีากาศหนาวเยน็และมีหิมะตกในช่วงฤดหูนาว ส่วนพืน้ที่
ทีติ่ดทะเล อากาศกจ็ะอบอุน่เป็นพเิศษ ท�าให้มนีกัท่องเทีย่ว
นิยมมาพักผ่อนตากอากาศเป็นจ�านวนมาก ในส่วนพื้นที่

นครปารสี (Paris)
 
ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น�้า
แซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส มีประชากรเกือบ 
12 ล้านคน เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรสูงที่สุดแห่งหนึ่งใน
ทวีปยุโรป เป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม                   
ที่ล�้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยความโดดเด่นทางการเมือง 
การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ จึงท�าให้         
กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
กรงุปารสีมสีถานทีท่่องเทีย่วส�าคญัหลายแห่ง ดงันี้

ภูเขาสูงก็จะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เช่น ยอดเขามงต์บลังค์ 
ทีอ่ยู่ในเทอืกเขาแอลป์ ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในยโุรป
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หอไอเฟล (Eiffel)

หอไอเฟล ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเป็นที่รู้จักกันท่ัวโลก 
ตั้งอยู่บนถนนชองป์เดอมารส์ บริเวณ
แม่น�้าแซน เป็นหอคอยที่มีโครงสร้างเหล็ก 
ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีช่ือเสียงที่สุดในโลก 
มคีวามสงู 324 เมตร (1,063 ฟตุ) หรอื
สูงเท่ากับตึก 81 ชั้น หอไอเฟล ตั้งชื่อตาม
สถาปนิกผู้ออกแบบชื่อ "กุสตาฟ ไอเฟล" 
สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1889 หากมาถึง
ปารสีแล้ว ไม่ได้ไปเยอืนหอไอเฟล ถือว่าไปไม่
ถงึฝรัง่เศส ท�าให้ในแต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่ว
ไปเย่ียมชมหอไอเฟลไม่ขาดสาย นกัท่องเทีย่ว
สามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพบนหอไอเฟล
แล้วมองลงมา จะเห็นกรุงปารีสที่มีความ
สวยงามอย่างยิ่ง

ประตชูยัฝรัง่เศส (Arc de Triomphe)

ประตชูยัฝรัง่เศส หรอืประตชูยันโปเลยีน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบ
โดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1806 หลังจากที่
จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากสงคราม ใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน
กว่าสามสิบปี โดยใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรม
โรมันโบราณ เน้นการใช้รูปปั้นแกะสลักจากช่างแกะสลักที่เก่งๆ มีรูปแกะสลัก
ลอยตัว ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้ง สดุดีการเสียสละ
แก่วีรชนทหารกล้าที่ท�าเพื่อประเทศฝร่ังเศส ประตูชัยฝรั่งเศส มีความสูง 
49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตร ถูกจัดอันดับ

เป็นประตูชัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ตั้งอยู่
กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles 
de Gaulle) อยู่ทางตะวันตกของถนน ฌ็อง
เซลิเซ่ส์ (Champs Elysees)

ถนนฌอ็งเซลเิซ่
(Champs Elysees)

เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดใน
ฝรัง่เศส เป็นสวรรค์ของขาช้อป มย่ีานศนูย์
การค้าระดบัพรเีมยีม เป็นแหล่งรวมสนิค้า
แบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ใครเป็น
ขาช้อป เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการชอ็ป
ป้ิงกระเป๋า เขม็ขดั เสือ้ผ้า รองเท้า ทีถ่นน
สายนี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากน้ี ยังมีร้าน
อาหารที่มีความหรูหรา อลังการ และอีก
มากมายที่สร้างความตื่นตาตื่นใจตลอด
สองข้างทาง ถือเป็นย่านการค้าที่มีค่าเช่า
แพงทีสุ่ดในโลก และยงัถูกจดัอนัดบัให้เป็น
ถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ตกึส่วนใหญ่บนถนน
เป็นสถาปัตยกรรมทีมี่การผสมผสานศิลปะ 
Art Deco กบัการตกแต่งสไตล์ Art Nou-
veau เข้าไว้ด้วยกนัอย่างลงตัว

พพิธิภัณฑ์ลฟูวร์ 
(Louvre Museum)

พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ เป็นพิพธิภณัฑ์ทางศิลปะ
ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ และมีขนาดใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารลูฟวร์เป็น
พระราชวงัเก่า จงึมคีวามสวยงาม จนได้รบั
การขนานนามว่า เป็นพพิธิภณัฑ์ทีส่วยทีส่ดุ
ในโลก จดุเด่นคือ ทางเข้าของพพิธิภณัฑ์เป็น
พีระมิดแก้วที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 
ค.ศ. 1988 และมพีรีะมดิกลบัหวัทีช่ัน้ใต้ดนิ
อีก เหตุผลคอื ต้องการส่ือถงึความทนัสมยั
และความเก่าแก่ท่ีอยู่รวมกันในพิพิธภัณฑ์ 
ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่จัดแสดง และเก็บ
รักษาผลงานทางศิลปะที่ชื่อก้องโลกและ
ทรงคุณค่าไว้เป็นจ�านวนมาก มีทั้งภาพ
โมนาลิซา ซึ่งเป็นผลงานของเลโอนาร์โด 
ดาวนิช ีและผลงานชิน้เอกด้านงานป้ัน จาก
ยุคโบราณของกรีก โรมัน อียิปต์ รวมถึง
ตะวันตกยุคกลาง ก็ยังถูกเก็บรวบรวมไว้
ทีน่ี ่รวมมผีลงานจัดแสดงกว่า 35,000 ชิน้
ในพื้นที่กว่า 60,600 ตารางเมตร มีผู้เข้า
เยี่ยมชมแห่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มากถึง 9.7 
ล้านคนต่อปี

ล่องเรอืบาโตมชุ
(Bateaux Mouches Cruise)

บาโต มูช เป็นบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้ ให้
บริการล่องเรือในกรุงปารีส นักท่อง
เท่ียวจะนิยมนั่งเรือชมเมืองปารีส 
ภายในเรือจะมีบริเวณที่เปิดและปิด
หลังคาให้เลือกนั่งได้ ซ่ึงจะล่องเรือไป
ตามแม่น�้าแซนเพื่อชมสถานที่สวยงาม
มากมายที่อยู่ ในปารีส เช่น หอไอเฟล 
มหาวิหารนอร์ทเทอดาม สะพานอเล็ก
ซานเดอร์ที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
เป็นต้น

เนื้อที่ ในฉบับนี้ หมดลงไปแล้ว 
มอร์แมนขอมาขยายภาพความ
ฝันของประเทศฝร่ังเศสต่อใน
ฉบับหน้า แล้วพบกันครับ...
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วธิกีารเชค็จ�านวนสมาชกิสมคัรใหม่ และปรับ SU EX ในแต่ละเดอืน

เลอืกรายงาน "จ�านวนสมาชกิสมคัรใหม่และปรับ SU EX
ในแต่ละเดอืน ของทีมงานแนะน�าตรง"

เข้าระบบสมาชกิ ไปทีเ่มน ู"ข้อมลูแนะน�าตรง"

ระบบแสดงรายงาน ซึง่สามารถเรยีกดูรายชื่อและปีได้

ทางบรษัิทฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ฟังก์ชัน่เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับสมาชกิในการบรหิารทีมงานน้ี จะมปีระโยชน์

ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กรให้เติบโตต่อไป โอกาสหน้า...ผมจะพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ๆ เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ท่าน

สามารถบริหารองค์กรให้เติบโต เพื่อก้าวไปสู่ความส�าเร็จระดับถัดไปครับ

สวัสดีครับทุกท่าน ส�ำหรับเรื่องรำวข่ำวสำรเก่ียวกับเทคโนโลยีวันนี้ ผมขออัพเดทเกี่ยวกับฟังก์ชั่น
เพิม่เตมิของระบบสมำชกิ โดยได้เพิม่รำยงำน "การดสูมาชกิใหม่" ในทมีของท่ำน ดงันี้

Update! ระบบสมาชกิ

1. 2.

3.



Q&A
ถามตอบ

ผลิตภัณฑ์ S.O.D 
ช่วยป้องกันอนุมูลอิสระท่ีเกิด
จากฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไร ผลติภัณฑ์  S.O.D ช่วยลด

ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
ปอดจากฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไร

ผลติภณัฑ์ S Vera Plus 
ฟื้นฟูทางเดินหายใจจากฝุ่น 
PM 2.5  ได้อย่างไร

เมื่อหายใจรับอากาศที่มีฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเปรียบ

เสมือนสารอนุมูลอิสระเข้าสู ่ทางเดินหายใจ 

เยื่อบุทางเดินหายใจจะสัมผัสกับฝุ่น PM 2.5 

ตลอด ตั้งแต่จมูก ลำาคอ กล่องเสียง หลอดลม 

แขนงขั้วปอด จนถึงถุงลมเล็กๆ ในปอด ก่อให้

เกิดการระคายเคืองและทำาให้เกิดการอักเสบ

ตามมา เมื่อรับฝุ่น PM 2.5 มากๆ จะทำาให้

ร่างกายตกอยู่ในภาวะเครียด หรือที่เรียกว่า 

Oxidative Stress ส่งผลทำาให้ร่างกายสร้าง

อนุมูลอิสระจำานวนมากในร่างกาย รวมถึง

ฝุ่น PM 2.5 บางส่วนจะแทรกซึมเข้าสู่หลอด

เลือดเล็กๆ เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด จน

กระจายไปทั่วร่างกายส่งผลต่อการเส่ือมของ

เซลล์ในอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ดังนั้นจำาเป็น

ต้องกำาจัดอนุมูลอิสระที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 

เพ่ือให้เซลล์ ในร่างกายสามารถทำางานได้

เป็นปกติ และมีประสิทธิภาพสูงสุด การดื่ม

ผลิตภัณฑ์ S.O.D ทุกๆ วัน วันละ 2 เวลา 

สามารถที่จะลด

เมื่อหายใจรับฝุ่น PM 2.5 ปริมาณสูงๆ เข้าไป

ในปอด ฝุ่น PM 2.5 จะเข้าไปอยู่ในเนื้อปอด

ที่มีถุงลมปอดเล็กๆ อยู่เป็นจำานวนมาก เมื่อ

เยื่อบุในถุงลมปอดสัมผัสกับฝุ่น PM 2.5 เป็น

เวลานานๆ จะทำาให้เซลล์เยื่อบุในถุงลมปอด

กลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์มะเร็ง แล้วเซลล์มะเร็ง

ค่อยๆ เติบโตมากข้ึนจนกลายเป็นก้อนมะเร็ง

หรือมะเร็งปอดในที่สุด 

ผลิตภัณฑ์ S.O.D ซึ่งมีปริมาณสารต้านอนุมูล

อิสระสูงที่สุด สามารถไปลดจำานวนสารอนุมูล

อิสระนั่นก็คือ PM 2.5 ได้มากที่สุด จึงทำาให้

เซลล์เยื่อบุในถุงลมปอดปลอดภัยจากฝุ่น PM 

2.5 ไม่กลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์มะเร็ง จึงกล่าว

ได้ว่า “ผลติภณัฑ์ S.O.D ช่วยลดความเสีย่งใน

การเกิดมะเร็งปอดจากฝุ่น PM 2.5 ได้”

เมื่อฝุ่น PM 2.5 สามารถก่อให้เกิดการระคาย

เคืองและการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ 

ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าชออกซิเจน ทำาให้

บางคนมอีาการเหนือ่ยง่ายอ่อนเพลยี ไม่มแีรง 

บางคนมีอาการไอหรือมีเสมหะมาก ยิ่งถ้าเป็น

ผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจอยู่ก่อน เช่น 

โรคหอบหดื ถุงลมโป่งพอง ก็จะยิง่แสดงอาการ

ออกมาได้ง่าย 

S Vera Plus เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากว่าน

หางจระเข้สายพนัธุ ์Barbadensis มีสารอโลบิ

ซินและอโลคตูนิมคีณุสมบตัช่ิวยลดการระคาย

เคอืงการอกัเสบตลอดทางเดนิหายใจทีเ่กิดจาก 

ฝุ่น PM 2.5 ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถ

ยับย้ังการติดเช้ือแบคทีเรียหรือเช้ือไวรัสใน

ระบบทางเดินหายใจได้อีกด้วย

จำานวนอนุมูลอิสระที่เกิดจากฝุ ่น PM 2.5 

ได้อย่างรวดเร็ว เพราะผลิตภัณฑ์ S.O.D 

มีเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเทส ซ่ึงถือ

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพสูง

ที่สุด สามารถช่วยลดอนุมูลอิสระในระบบ

ทางเดินหายใจ จึงลดการทำาลายเซลล์เยื่อบุ

ทางเดินหายใจ ตลอดตั้งแต่จมูกจนถึงถุงลม

เล็กๆ ในปอด และช่วยลดปริมาณอนุมูลอิสระ

ในระบบไหลเวียนเลือด ทำาให้อนุมูลอิสระ

ถูกสลายกลายไปเป็นนำ้าและออกซิเจน จนไม่

สามารถไปทำาอนัตรายต่อเซลล์ในอวัยวะต่างๆ 

ของร่างกายได้

ถ�มตอบ Q&A     23
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มผีลเสยีต่อสขุภำพ?
ฝุ่นพิษ
 PM 2.5

ฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นภัยที่ก�าลังคุกคามสุขภาพของคนไทย...
อย่างมากในขณะนี ้
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปริมาณ PM 2.5 สูง หลาย ๆ ท่านที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเดินทางไปท�างานในเขต
พืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร คงเคยเหน็สภาพอากาศขมุกขมัว  ท้องฟ้าไม่แจ่มใสในบางวันน่ันคอื PM 2.5 มีปรมิาณ
สูงมากในอากาศ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณ PM 2.5 สูงมาก จนกระทั่งบางวัน เครื่องบินไม่สามารถ
บินขึ้นลงที่สนามบินเชียงใหม่ได้ ด้วยปัญหาความรุนแรงของปริมาณ PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ ท�าให้กระทรวง
สาธารณสุขต้องรีบให้ความรู้แก่ประชาชน หามาตรการป้องกันและลดปริมาณ PM 2.5 ในอากาศให้ลดน้อย
ลง เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยมีสุขภาพที่แย่ลงจากฝุ่น PM 2.5 นี้

PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่ง
มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เส้นผม หรือมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดเม็ดเลือด     
(5 ไมครอน) PM 2.5 มีลักษณะขรุขระคล้ายส�าลี มีน�้า
หนักเบา สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้นาน โดยปกติ
ฝุ่นขนาดใหญ่จะตกลงสู่พื้นตามแรงดึงดูดของโลก แต่ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) สามารถ
ลอยอยู่ในอากาศได้นาน ยิ่งเป็น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็ก
กว่า ก็ย่ิงลอยในอากาศได้ยาวนานขึ้นและสามารถปะปน
กับมลพิษอื่น ๆ ในอากาศ เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก 
ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเร็งอืน่ ๆ  ขณะทีเ่ราสดูอากาศ
หายใจผ่านจมูก ฝุ่นละอองขนาดใหญ่บางส่วนจะถูกดักจับ
โดยขนจมูกไปเป็นขี้มูกหรือเสมหะ ส่วน PM 2.5 ที่มีขนาด
เลก็สามารถเข้าสู่ระบบทางเดนิหายใจผ่านหลอดลม เข้าไป
ยังถุงลมในปอด และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่าง 
ๆ ของร่างกายได้  จึงส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุก่อ
ให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่   โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง โรคติดเชื้อ
เฉยีบพลนัของระบบทางเดนิหายใจ โรคหลอดเลอืดในสมอง 
โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคมะเร็งปอด 

เม่ือ PM 2.5 มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก การลดปริมาณ 
PM 2.5 เป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ PM 2.5 ที่สูงขึ้นนั้น มีสาเหตุ
ส่วนใหญ่ จาก
 - การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ 
 - การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์
 - การผลิตไฟฟ้า
 - การผลิตสิ่งของจากภาคอุตสาหกรรม
 - การเผาสิ่งของในที่โล่ง

ดังนั้น เขตพื้นที่หรือจังหวัดใด ที่มีรถยนต์อยู่บนท้องถนน
เป็นจ�านวนมากก็จะมี PM 2.5 ในปริมาณสูง อย่างเช่น 
กรุงเทพมหานคร หรือ เมืองใหญ่ๆ ที่มีรถยนต์หนาแน่น เขต
พื้นที่ใดที่เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะมีปริมาณของ PM 
2.5 สูง และเขตพื้นที่ใดที่มีการเผาสิ่งของในที่โล่งมาก ๆ อย่าง
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ในหน้าฤดูเตรียมเพาะปลูก เกษตรกรก็จะ
เผาหญ้าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ก็จะมีปริมาณ PM 2.5 สูง
มากและลอยหนาแน่นในอากาศ จึงเป็นเหตุให้ท้องฟ้าขมุกขมัว
จนเครื่องบินไม่สามารถขึ้นลงได้
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เม่ือทราบถึงภยันตรายท่ีมา
กับ PM 2.5 แล้ว จงึไม่ควรละเลย
จากการหลกีเลีย่งฝุ่นพษิชนิดน้ี เพ่ือให้
ตวัคณุเองมีสุขภาพท่ีแข็งแรงได้ตลอด
ไป...

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 
มหีน่วยเป็นไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตรหรอื มรก./ลบ.ม. 
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์มลพษิทางอากาศ
ในแต่ละพ้ืนที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยหรือไม่ 

ดชันคุีณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ต้ังแต่ 0 ถึง 201 ขึน้ไป ซึง่แต่ละระดบัจะใช้สเีป็นสญัญลกัษณ์
เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ดังนี้

ความหมายของสี เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพปานกลางดีดีมาก

51 - 10026 - 500 - 25 101 - 200 201 ขึ้นไป

0 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 200

201 ขึ้นไป

AQI ความหมาย

คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะส�าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
และการท่องเที่ยว

คุณภาพอากาศดี สามารถท�ากิจกรรมกลางแจ้ง
และการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

ประชาชนทั่วไป : สามารถท�ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจ
ล�าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท�ากิจกรรมกลางแจ้ง

ทกุคนควรหลกีเลีย่งกิจกรรมกลางแจ้ง หลกีเลีย่งพ้ืนทีท่ีม่มีลพิษทาง
อากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ�าเป็น หากมี
อาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ประชาชนท่ัวไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ 
หายใจล�าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท�ากิจกรรมกลาง
แจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ�าเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการท�ากิจกรรม
กลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ�าเป็น ถ้ามี
อาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล�าบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก 
ปวดศีรษะ หวัใจเต้นไม่เป็นปกติ คล่ืนไส้ อ่อนเพลีย ควรปรกึษาแพทย์

คุณภาพอากาศดี

ปานกลาง

ฟ้า

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สีที่ใช้ ข้อความแจ้งเตือน
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KNOW?
วิธีดูแลตนเอง
ให้ปลอดภยัจาก...

รู้หรือไม่

PM 2.5
มนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจ เพ่ือน�าออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆ 
ของร่างกายในการด�ารงชพี เม่ือฝุ่น PM 2.5 เพ่ิมสูงขึน้ในอากาศ  และส่ง
ผลเสียต่อสุขภาพ ท�าให้คนเจ็บป่วยเพิ่มสูงขึ้น ในทุกวันน้ีปัญหาน้ีไม่ได้               
เกิดขึน้เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน  แต่เกิดขึน้ท่ัวโลก... 

ดงันัน้ จงึไม่ควรนิง่นอนใจกับปัญหาฝุน่ PM 2.5 ทีเ่พ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง คนที่ไม่ใส่ใจใน
การดแูลสขุภาพคิดว่าคงไม่เป็นไร และด้วยฝุน่ PM 2.5 มขีนาดเล็กมากๆ มองด้วยตาเปล่า
ไม่เห็นก็ย่ิงคิดว่าคงไม่เป็นไร แต่มารู้ตัวก็ต่อเมื่อแสดงอาการผิดปกติหรือป่วยเป็นโรค
หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ เย่ือบุตาอักเสบ เป็นต้น เมื่อเรายังต้องการอากาศในการ
หายใจ การหลีกเล่ียงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 จึงมีความส�าคัญ และ                    
นีคื่อวิธดีแูลตนเองอย่างง่ายๆ >>>

สวมหนำ้กำกอนำมยั

ปิดประตูหนำ้ต่ำงอยู่เสมอ

อยู่แต่ในหอ้งแอร์งดออกก�ำลงักำยในท่ีโล่งแจง้

ในช่วงเวลาทีอ่ากาศมฝีุน่ PM 2.5 ในปรมิาณ
สูง ควรหาซื้อหน้ากากชนิด N95 ท่ีสามารถ
ป้องกันฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 ได้ โดย
ต้องใส่หน้ากากให้ขอบแนบสนิทกับโครงรูป
หน้าเพือ่ไม่ให้อากาศภายนอกรัว่เข้าไป แนะน�า
ว่าควรมีหน้ากาก N95 ติดตัว ติดกระเป๋าไว้

ตลอดเวลา เพือ่สะดวกในการหยิบใช้ได้ทนัท ีไม่ควรใช้หน้ากากอนามยัธรรมดาทีป้่องกันได้
แต่ฝุน่หยาบ ไม่สามารถป้องกันฝุน่ละเอยีดอย่าง PM 2.5 ได้

ในช่วงทีม่ ีPM 2.5 ในอากาศสงู ควรหลกีเลีย่ง
การท�ากิจกรรมหรือออกก�าลังกายในที่โล่งแจ้ง 
เพราะขณะที่ร่างกายออกก�าลังกาย ความต้อง
การออกซิเจนจะเพ่ิมสูงข้ึน จะเพ่ิมอัตราการ
หายใจ ก็จะย่ิงหายใจเอาฝุ ่น PM 2.5 เข้าสู ่
ร่างกายจ�านวนมากขึ้น ถ้าจะใส่หน้ากาก N95 

แล้วออกก�าลังกายไปด้วย ก็คงจะอึดอัดในการหายใจอย่างมาก ค�าแนะน�าคือ ในช่วง
ที่มีฝุ่น PM 2.5 สูง ควรออกก�าลังกายภายในบ้านหรือออกก�าลังในฟิตเนสเซ็นเตอร์
ต่างๆ จะปลอดภยักว่า

ควรปิดประตูหน้าต่างบ้านให้สนิทเพื่อ
ลดปรมิาณฝุน่ PM 2.5 ให้เข้าสูบ่รเิวณ
บ้านให้ลดน้อยลง ย่ิงลดปริมาณฝุ่น
เข้าสู่บริเวณบ้าน ก็ย่ิงลดภัยจาก PM 
2.5 ได้มากเท่านัน้

โดยปกติห้องแอร์จะต้องติดกระจก 
หรือปิดประตูหน้าต่างตลอดเวลาเพ่ือ
ป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้ามา 
และไม่ให้อากาศเย็นรั่วออกไป เพื่อให้
อุณหภูมิของห้องลง การท่ีห้องแอร์
เป็นห้องแบบปิดก็เป็นการลดปริมาณ
ฝุน่ PM 2.5 ให้เข้าสูห้่องให้ลดน้อยลง
เช่นกัน
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งดสบูบหุรี่ 

รบัประทำนผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร

ใชเ้ครือ่งฟอกอำกำศในหอ้ง

ดแูลควำมสะอำด
เครือ่งปรบัอำกำศในรถ

ดืม่น�ำ้มำกๆ อย่ำงนอ้ย 
2 ลติร/วนั

ใครที่สูบบุหร่ี ควรงดการสูบให้น้อยลงหรือ
เลกิสบูได้จะดมีาก เพราะการสูบบหุรีจ่ะไปเพิม่
ปรมิาณ PM 2.5 ในอากาศ และสบูเอาปริมาณ 
PM 2.5 เข้าสูร่่างกาย ย่ิงในช่วงทีม่ ีPM 2.5 สงู
มากในอากาศแล้วยังสูบบุหร่ีอีก ก็จะย่ิงท�าให้
ตวัคุณมสุีขภาพแย่ลงจาก PM 2.5 และมคีวาม
เสีย่งต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดสงูขึน้

เลือกทานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
ประสทิธิภาพสงู อย่างเอนไซม์ซปุเปอร์ออกไซด์ ดสิมวิเทส หรอื 
S.O.D ซึ่งสามารถลดผลกระทบของ PM 2.5 ต่อร่างกายได้ 
รวมถึงเลอืกทานผลติภัณฑ์ทีช่่วยเสรมิภมูต้ิานทานให้ร่างกาย
และลดการอักเสบที่เกิดขึ้นจาก PM 2.5 ต่อระบบทางเดิน
หายใจ เช่น น�า้ว่านหางจระเข้เข้มข้น ทีส่ามารถลดการอักเสบได้
เป็นอย่างดี

การดื่มน�้ามากขึ้น ช่วยให้คุณสดชื่น ระบบ
ไหลเวียนเลือดดีขึ้น การขับถ่ายของเสียดีขึ้น
รวมถึงขับสารพิษต่างๆ ออกสู่ร่างกาย จะมี
ประสทิธิภาพสงูขึน้

แม้จะปิดห้องให้มิดชิดอย่างไร ก็ยังมีฝุ ่น 
PM 2.5 อยู ่เพยีงแต่ปรมิาณไม่สงูมากเกินจน
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ใครที่ต้องการลด
ปริมาณฝุ่นในห้องให้ลดน้อยลงไปอีก โดย
เฉพาะอย่างยิง่ในห้องนอน  กส็ามารถซือ้เคร่ือง
ฟอกอากาศมาใช้ ซึ่งปัจจุบันนี้มีเคร่ืองฟอก
อากาศหลากหลายชนดิทีส่ามารถลดปรมิาณ
ฝุน่ PM 2.5 ได้ บางชนดิออกแบบมาเพ่ือกรอง
ฝุน่ PM 2.5 โดยตรง

ใครที่ใช้รถยนต์เป็นประจ�า ควรดูแลท�าความ
สะอาดระบบปรับอากาศและกรองอากาศใน
รถยนต์อย่างสม�่าเสมอ เพราะสามารถลด
ปรมิาณฝุน่ต่างๆ ภายในรถได้
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Leadership Branding
5 ขัน้ตอนการสร้างแบรนด์ผูน้�า...

สวัสดีครับ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่าน พบกับ MORE GURU อีกครั้งในฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม แต่ละท่านเป็นยัง

กนับ้างครับ หกเดอืนผ่านไปสถิตกิารแก้โจทย์ชีวิต การงานและธรุกิจเป็นอย่างไรบ้าง ชนะ เสมอหรือแพ้ อย่างไหนมากกว่ากัน แต่ผมเช่ือว่า 

ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกหัวหรือออกก้อย แต่ละท่านจะได้รับการยกระดับมุมมองไปอีกอย่างน้อยหนึ่งขั้นอย่างแน่นอน...

และเพ่ือให้ทุกท่านสามารถเป็นผู้นำาที่สร้าง

ความเช่ือมัน่ให้แก่ผูต้าม การทีจ่ะขับเคลือ่นให้

องค์กรของท่านมีผลงานที่ดีข้ึนนั้น การที่

ตัวท่านมีแบรนด์ส่วนตัวที่ชัดเจน ก็เป็นอีก

หนึ่งปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการนำาที่สำาคัญ

เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจเกี่ยว

กับการทำาตัวเองให้มีแบรนด์ ในครั้งนี้ผมจะ

แบ่งปันเร่ืองราว “5 ข้ันตอนในการสร้าง

แบรนด์ผู้น�า” เชิญติดตามได้เลยครับ!

ข้ันตอนที่หนึ่งเป็นข้ันการปลูกถ่าย

เซลล์ผู้นำาเพ่ือให้ได้ DNA ที่ดี เป็น

แก่นแท้ของความเป็นตัวตนของผู้นำา 

โดยอัตลักษณ์เป็นเร่ืองของการนิยาม

ชีวิตว่าคุณวางตำาแหน่งให้ตนเองเป็น

ใคร เช่น ฉันเป็นผู้นำาท่ีจุดประกาย

พลังให้แก่ผู้คน จะยืนหยัดทำาทุกส่ิงที่

ถูกต้อง และสร้างความสำาเรจ็ผ่านการ

ช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำาเร็จ 

เป็นต้น ส่วนค่านยิม เป็นสิง่ทีเ่ราแต่ละ

คนจะยึดถือปฏิบัติและแสดงออกมา

ในพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ฉันมีค่า

นิยมมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ พัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนือ่ง เคารพกฎจรรยา

บรรณ ทำางานเป็นทมีและแบ่งปัน เมือ่

เรามีอัตลักษณ์และค่านิยมที่ชัดเจน 

เราจะแสดงออกทางพฤตกิรรมทีม่ัน่คง

ถาวร จนคนอืน่มองเหน็และรับรู้ในคน

ที่เราเป็น

การสร้างผลงานนั้น สร้างได้หลายวิธี

วิธีที่บั่นทอนความศรัทธาจากผู้คน คือ

วิธทีีฉ่าบฉวย ได้ผลงานมาด้วยเทคนคิ 

หากคุณ ต้องการเป็นแบรนด์ที่สร้าง

ศรัทธาได้ ต้องยดึมัน่การสร้างผลลพัธ์

ทีม่คีวามยัง่ยนื มุง่เน้นวิธกีารทีถู่กต้อง

และมาจากการยกระดบัคุณค่า ถ้าผู้นำา

มีความชัดเจนกับเรื่องนี้ จะกลายเป็น

คนต้นแบบ ทีผู่ค้นกล่าวขานถึงจนกลาย

เป็นตำานานได้

ผู้นำาที่ได้ ใจคน ต้องเป็นคนที่คิด พูด

และทำาในส่ิงเดยีวกัน ต้องแสดงความ

จริงใจออกมาให้เหน็ในทกุๆ เหตกุารณ์

ของการตัดสินใจ ไม่เป็นคนดีแต่พูด 

แต่ทำาให้เห็นเป็นแบบอย่าง ไม่เอารัด

เอาเปรียบทีมงาน มีหลักการนำาพา 

มีคุณธรรมคำ้าจุน และเป็นคนรักษา

สัญญา ไม่เป็นปลาไหลใส่จาระบี

เราต่างทำางานร่วมกับคน การส่ือสาร

กันเป็นกิจกรรมสำาคญัสำาหรบัการสร้าง

ความสำาเรจ็ร่วมกัน ผูน้ำาท่ีจะได้รับการ

ยอมรับจากผู้ตาม จึงต้องเป็นคนที่มี

ความสามารถในการสือ่สาร ทัง้ในด้าน

การพูดให้คนเข้าใจ ให้มีกำาลังใจ ให้

คล้อยตาม ให้มคีวามเช่ือและมพีลงัใน

การลงมือทำา ในด้านการฟังที่ทำาให้คน

อ่ืนมคีวามสบายใจ ฟังและจบัประเดน็

เก่งเพ่ือทำาให้สามารถสรุปประเดน็เพ่ือ

ไปต่อได้ ทัง้นี ้ยงัรวมถึงการนำาประชุม 

การเขียนและการแสดงออกอีกด้วย

ทกุวันนีก้ารสร้างชัยชนะในงานมคีวาม

ยากที่เพ่ิมข้ึน ผู้ตามของเราแต่ละคน

ก็จะเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มข้ึนๆ

ในแต่ละเดอืน ถ้าเราไม่เก่งงานแถมยงั

ไม่เก่งคน เอาแต่ตามงาน  คนทีท่ำางาน

กับเราจะมีแต่ความเครียดและหมด

พลัง ผู ้นำาจึงต้องโชว์ความรู้ความ

สามารถที่เท่าทันความยากของงาน 

เพ่ือเติมเต็มแนวคิดและก่อร่างความ

เป็นรูปธรรมของแผนงานให้แก่ผู้ตาม

ได้ เราก็จะได้รับการยอมรับในระดับ

ที่สูงขึ้น

ทั้งหมดนี้ คือ “5 ขั้นตอนการ

สร้างแบรนด์ผู้น�า” ทุกท่าน

ลองเปิดใจเอาไปใช้ดูนะครับ 

ผมใช้มาแล้วมันได้ผล และ

เชือ่ว่ามนัจะได้ผลส�าหรบัท่าน

เช่นเดียวกันครับ...

Yes! U Can

มีอัตลักษณ์และค่านิยม
ทีช่ดัเจนและเป็นด้านบวก

การเป็นต้นแบบ
ในการสร้างผลงาน
ทีส่�าเรจ็อย่างยัง่ยนื

คดิ พดู ท�าในสิง่เดยีวกนั 
และรกัษาสญัญาได้

เป็นคนที่สื่อสารดี

ความรู้ความสามารถ
ในงาน
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คนส่วนใหญ่มีปัญหาในการลงมือท�า ทำาน้อย

แต่คาดหวังมาก คาดหวังสูงในระยะเวลาสั้นๆ 

ในขณะที่คาดหวังตำ่ากับเร่ืองที่มีเวลาในระยะ

ยาว ดงันัน้ การทำางานในแต่ละวนัจงึมแีต่ความ

รู้สึกเบื่อ ส้ินหวัง หาข้ออ้าง กล่าวโทษเพ่ือ

ให้ตนเองลอยตัว และมักผัดวันประกันพรุ่ง

สาเหตุที่ลงเอยเช่นนี้ เพราะไม่มีพลังส่งจาก

ส่วนผสมข้อ 1-4 จึงทำาให้แต่ละคน ไม่รู้ว่า

ทำาอะไรไปเพื่ออะไร คิดไปคิดมาคิดได้แต่การ

ทำาเพื่อเงิน แต่ถ้าใครมีพลังส่งที่สอดคล้อง

ต้องกนั เรื่องของการลงมือทำา จะเป็นความสุข

ของชีวิต เขาคนนั้นก็จะมีความกระตือรือร้น

ทีจ่ะลงมอืทำาและยนืหยดัทำาจนงานนัน้เป็นงาน

ที่ง่ายสำาหรับเขา 

คนส�าเรจ็เริม่จากการเป็นเจ้าของความฝัน ที่ให้พลงัความรู้สึก 

ตัวช้ีวัด ว่าคุณฝันในส่ิงที่ใช่สำาหรับคุณหรือยัง ให้วัดจากความ

รู้สึกสุดยอด และความต้องการขยบัเพ่ือทำาอะไรบางอย่าง ในตอน

ทีค่ณุมองเหน็ภาพฝันนัน้

เมือ่คุณมฝัีนท่ีใช่ คุณจะไปต่อในข้ันการต้ังเป้าหมาย  ของแต่

ละช่วงเวลา และเป้าหมายทีค่ณุตัง้จะต้องให้สอดคล้องกับความ

ฝันของคณุ ความฝันนัน้ จะหนกัไปในทางนามธรรม ส่วนเป้าหมาย

จะมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน มันบอกใบ้ข้อมูลเร่ืองทิศทาง 

การเตรียมตวั การเตรียมทรัพยากรและสิง่ทีค่ณุต้องทำา

คนทุกคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ท่ีจะท�าบางสิ่งบาง

อย่างเสมอ ปัญหาของคนส่วนใหญ่อยู่ตรงที่ยังค้นหาสิ่งนั้น

ไม่เจอ เมื่อคุณมีฝันที่ใช่ มีเป้าหมายที่ชัด ข้ันต่อไปคือการ

กระตุ้นต่อมแรงปรารถนาให้ทำางาน ซ่ึงคุณสามารถกดไปที่

ปุ่มความเจบ็ปวด ความพึงพอใจ ความรัก เกียรตยิศ ความหมาย

หรือจดุมุง่หมายแห่งชีวิต ปุม่ไหนได้ผลสำาหรบัคณุกดไปเลยครับ

ช่องว่างระหว่างจุดท่ีคุณจะไปให้ถึง กับจุด

ที่คุณอยู ่ในปัจจุบันนั้น ต้องปิดมันด้วยการ

ยกระดับคนที่คุณเป็นทั้งในเร่ืองของอุปนิสัย 

บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำา ความคิดทัศนคติและ

ความสามารถในการส่งมอบคุณค่าเพ่ือช่วย

เติมคุณค่าให้แก่ผู ้อื่น ซ่ึงคุณต้องยกระดับ

อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่งานที่ทำาครั้งเดียวแล้ว

จบสิ้นกันไปนะครับ

การสร้างความส�าเร็จในชีวิตนั้น 
ก็เหมือนกับการสร้างบ้าน สร้างรถ

ที่ จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ 
ส่วนมาผสมผสานกัน เพื่อให้ทุกท่าน
มีกรอบมุมมองในการสร้างความส�าเรจ็

อย่างถกูต้อง ในครัง้นี้
ผมจึงขอแบ่งปันเรื่อง...

"

"

คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ต้องการความส�าเร็จ ซึ่งผมเช่ื่อว่าตัวคุณก็เป็นหนึ่ง
ในน้ัน แต่ท�าไมคนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในชีวติจรงิ ยงัคงเป็นคนส่วนน้อยทีม่ี
จ�านวนไม่เกิน 5% ข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงที่คนส�าเร็จ รู้ เข้าใจและใช้  
“5 ส่วนผสมของการสร้างชวีติ” ได้อย่างลงตวัน่ันเอง ซึง่ท้ัง 5 ส่วนผสมน้ี 
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของคณุ มนัมพีลงัทีจ่ะขบัเคลือ่นคณุไปสูก่ารมชีีวติ
ระดบัใหม่ ส่วนผสมทั้งห้าที่จะช่วยคุณนั้น มีดังนี้ครับ

ส่วนผสมของ
การสร้างความส�าเร็จ
           ในแบบฉบบัของคุณ...5

ท้ังหมดน้ีคือ “5 ส่วนผสมของการ

สร้างความส�าเร็จในแบบฉบับของ

ตัวคุณ” หาส่วนผสมแต่ละส่วนให้

ครบ แล้วลงมอืสร้างชวิีตแบบจริงจงั 

คุณจะเป็นคนส�าเร็จคนต่อไปอย่าง

แน่นอนครบั Yes! U Can

ความฝันของคณุ

เป้าหมาย

ความปรารถนาอย่างแรงกล้า

คณุสมบตัแิละความสามารถ

การลงมอืท�าอย่างหนักหน่วง

1.

2.

3.

4.

5.



30    ต�ร�งก�รประชุม

ตารางการประชมุ
ประจ�าเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562

กรกฎาคม

สิงหาคม

วันเสาร์ ที่ 6
วันอาทิตย์ ที่ 7
วันพุธ ที่ 10
วันเสาร์ ที่ 13
วันอาทิตย์ที่ 14

วันเสาร์ ที่ 20
วันอาทิตย์ ที่ 21

วันอาทิตย์ ที่ 28

วันเสาร์ ที่ 10

วันอาทิตย์ ที่ 11
วันพุธ ที่ 14
วันอาทิตย์ ที่ 18
วันอาทิตย์ ที่ 25

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 		เวลา	 	 																สถานที่

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 		เวลา	 	 																สถานที่

08.00  -  21.00 น.
08.00  -  15.30 น.
16.00  -  17.00 น.
13.00  -  17.00 น.
09.00  -  17.30 น.

09.00  -  16.00 น.
13.00  -  17.00 น.
09.00  -  17.30 น.

08.00  -  17.00 น.
08.00  -  17.00 น.

07.30  -  21.00 น.

13.00  -  17.00 น.
16.00  -  17.00 น.
13.00  -  17.00 น.
08.00  -  17.00 น.

โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา
โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา
ส�านักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301
จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
กรุงเทพฯ
จ.เชียงใหม่

- THE SUCCESS #17
- THE SUCCESS #17
- PRESIDENT TALK
- INSPIRATION จ.ขอนแก่น
- START YOUR BUSINESS 
   WITH “WHY”
- MISSION TO PLATINUM
- INSPIRATION จ.พิษณุโลก
- START YOUR BUSINESS
   WITH “WHY”
- PRODUCT INSIGHT
- THE 5 LEVELS OF LEADERSHIP

- CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
   ครั้งที่ 11
- YOUR SUCCESS กรุงเทพ
- PRESIDENT TALK
- INSPIRATION 
- PRODUCT INSIGHT

***หมำยเหตุ : สถำนทีจ่ดังำนต่ำงๆ อำจมีกำรเปลีย่นแปลงสำมำรถเช็คสถำนทีจ่ดังำนได้ท่ี www.successmore.com ในหน้ำตำรำงกำรประชมุ



เกบ็คะแนนตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

หมายเหต ุ: 
ครัง้ที ่1   รหสัเดีย่ว 330 คะแนน รหสัคู ่  495 คะแนน
ครัง้ที ่2   รหสัเดีย่ว 462 คะแนน รหสัคู ่  693 คะแนน
ครัง้ที ่3   รหสัเดีย่ว 594 คะแนน รหสัคู ่  891 คะแนน
ครัง้ที ่4   รหสัเดีย่ว 726 คะแนน รหสัคู ่1,089 คะแนน
ครัง้ที ่5   รหสัเดีย่ว 858 คะแนน รหสัคู ่1,287 คะแนน

 ครัง้ท่ี 6   รหสัเดีย่ว 990 คะแนน รหสัคู่ 1,485 คะแนน
 ครัง้ท่ี 7   รหสัเดีย่ว 990 คะแนน รหสัคู่ 1,485 คะแนน
 ครัง้ท่ี 8   รหสัเดีย่ว 990 คะแนน รหสัคู่ 1,485 คะแนน
 ครัง้ท่ี 9   รหสัเดีย่ว 990 คะแนน รหสัคู่ 1,485 คะแนน
ครัง้ท่ี 10  รหสัเดีย่ว 990 คะแนน รหสัคู่ 1,485 คะแนน




