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ปีที่ 7 ฉบับที่ 41 เดือนมีนาคม - เมษายน 2563นัิตยสารแห่งแรงบันัดัาลใจที่เปลี่ยนัชีวิตคุณไดั้





ทักทายกันในครั้งน้ีเป็นเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนท่ีสามของปีแล้ว เวลา

ผ่านไปรวดเร็วแบบไม่รอใครจริงๆ พ่ีน้องแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ

เราสองคนเชื่อว่า ทุกท่านยังคงมุ่งมั่นเดินทางไปสู่จุดหมายอย่างมีความหวัง

และยังมีความเชื่อในตนเอง "ว่าสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปสู่เป้าหมาย

ที่ตั ้งไว้ได้อย่างแน่นอน"

ตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ต่างๆ ข้างนอกตัวเรา ล้วนแล้วแต่มี

ข่าวที่ไม่เป็นผลบวกกับการดำารงชีวิตของคนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข่าวภาวะ

เศรษฐกิจ ข่าวการเลิกจ้างงาน ข่าวอาชญากรรม รวมทั้ง ข่าวไวรัสโควิด-19 ซึ่ง

ทำาใหส้ภาวะอารมณข์องคนทัว่ๆ ไปพลงัตกไปตามๆ กัน ในสถานการณอ์ยา่งที่เป็น

อยู่ทุกวันนี้ ผู้คนต่างต้องการกำาลังใจ ต้องการแนวคิดที่จะช่วยยกระดับพลังงาน

และต้องการโอกาสในการหารายได้เพื่อทำาให้ชีวิตไปต่อได้ หากมองใหเ้ปน็ก็ถือ

ว่าเป็นโอกาสของพวกเราชาวซัคเซสมอร์ทุกคนครับ

ในขณะที่บรรยากาศและสภาวะอารมณ์ของผู้คนถดถอย พวกเราจะต้องใช้วิชา

แนวคิด หรือ Mind set ที่เราได้เรียนรู้กันมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นจุดแข็งของ

พวกเรา เพื่อดูแลตัวเองให้ยังคงเปี่ยมพลัง มีความหวัง ความตื่นเต้น และความ

เชื่อในการสร้างชีวิตใหม่ จากนั้น เคลื่อนตัวเองออกไปในฐานะฮีโร่ ที่จะไปพูด

ให้กำาลังใจกับผู้คนในสังคม ให้คนท้อแท้ชีวิตมีความหวัง ให้คนคิดลบคิดบวก

ข้ึนมา และให้คนที่อับจนหนทาง มีทาง มีสังคมที่จะช่วยให้ชีวิตเขาไปต่อได้

นี่คือ ความหมาย ความสำาคัญ และความแตกต่างที่มีเราอยู่ในโลกใบนี้ ขอให้

พ่ีน้องยืนหยัดทำาความดีด้วยความอดทน ซ่ึงความเป็นคนดีที่พัฒนาตนและ

มีความอดทนนานพอ จะหนุนนำาพวกเราไปสู่ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปครับ

พี่น้องชาวซัคเซสมอร์ที่รักครับ เพื่อให้ซัคเซสมอร์เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและ

ทรงพลังในการช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน ในขณะนี้เราสองคนกำาลังเร่งอัพเกรด

และยกระดับมาตรฐาน ทั้งทีมงานบริหาร ระบบดิจิตัล การยกระดับแบรนด์

ให้เป็นที่ยอมรับ รู้จักและนิยมมากขึ้น รวมทั้ง การยกระดับมาตรฐานของงาน

ฟังก์ชั่น เพื่อทำาให้เรามีผู้นำาที่มีความสามารถและนำาด้วยจิตวิญญาณเพิ่มขึ้น

จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเรายังคงเติบโตต่อได้อีก เพราะเรายังคงเรียนรู้เพื่อ

เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ตลอดเวลา

ท้ายที่สุดนี้ ขอให้พี่น้องทุกท่านจดจ่อเป้าหมายในแต่ละเดือน และกิจกรรม

ที่ต้องทำาในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่ลงมือทำาเนื้องานในแต่ละวัน

ย่อมต้องมีอุปสรรคและปัญหามาทดสอบความคู่ควรของเรา โปรดจงรับรู้ไว้ว่า

อุปสรรคตัวใหญ่ที่สุดที่จะสกัดไม่ให้เราเดินไปข้างหน้า ก็คือ ตัวของเราเอง

ดังนั้น เราสองคนจึงขอส่งพลังให้พี่น้องทุกท่าน มีความกล้าในการนำาทาง

ชีวิต ทำาสิ่งที่ต้องทำาด้วยความเข้าใจและความสามารถที่เพิ่มขึ้น ในที่สุดเรา

จะมีความเร็วพอที่จะคว้าความสำาเร็จมาไว้ในครอบครอง อย่างแน่นอนครับ
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ซััคเซัสมอร์์ จััดเต็็มส่งมอบแร์งบันดาลใจัท่ี่�เปล่�ยนแปลงช่ีวิิต็คุณ
จััดงาน Inspiration ครั์�งท่ี่� 43 กรุ์งเที่พฯ 
 
นำาโดย นพ.สิที่ธว่ิร์์ เก่ยร์ติ็ชีวินันต์็ ปร์ะธานกร์ร์มการ์บริ์หาร์ และCEO นพกฤษฏิิ์�
นิธิเลิศวิิจิัต็ร์ ปร์ะธานเจ้ัาหน้าท่ี่�บริ์หาร์ ท่ี่�เป็นหัวิเรื์อใหญ่่ในการ์จุัดปร์ะกาย
ควิามคิด เพิ�มพลังควิามสำาเร็์จั เพื�อนำาพาองค์กร์ไปส่่เป้าหมายและชัียชีนะท่ี่�ยิ�งใหญ่่
กับหัวิข้้อ “Winning At The New Standard ชัียชีนะท่ี่�มาต็ร์ฐานใหม่”
ให้กับผู้่้เข้้าร่์วิมงานกว่ิา 1,200 ท่ี่าน

พร้์อมร่์วิม แสดงควิามยินด่กับผู้่้ท่ี่�ข้้�นต็ำาแหน่งใหม่
Bronze, Silver และ Gold พร้์อมกับเสริ์มพลังขั้บเคลื�อน พลังบวิก
กับการ์บร์ร์ยายสุดพิเศษ โดย คุณอร์ร์ถพล ไชียสง นักธุร์กิจัร์ะดับ Diamond
ท่ี่�มาแชีร์์ปร์ะสบการ์ณ์ควิามสำาเร็์จั ในหัวิข้้อ“Break Out ปลดเบร์คในตั็วิคุณ”

นอกจัากน่� ม่เซัอร์์ไพร์ส์สุดพิเศษกับการ์เปิดตั็วิผู้ลิต็ภััณฑ์์ใหม่
ผู้ลิต็ภััณฑ์์เสริ์มอาหาร์ ไฟต้็าเพล็กซ์ั “Phytaplex” 
ผู้ลิต็ภััณฑ์์ท่ี่�ช่ีวิยเสริ์มภ่ัมิต้็านที่านข้องร่์างกายให้แข็้งแร์งข้้�น
และภัายในงานม่ Product Mini Expo 2020 จััดแสดงสินค้ามากมาย

เมื�อวัินเสาร์์ ท่ี่� 8 กุมภัาพันธ์ 2563
เวิลา 12.00 - 17.00 น. ณ เซ็ันที่รั์ลแจ้ังวัิฒนะ ฮอลล์ กรุ์งเที่พฯ



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์

จำากัด (มหาชน) จัดโครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี คร้ังท่ี 12

นำาโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม

ด้วยคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีและนักธุรกิจจิตอาสา ร่วมบริจาคทุน

การศึกษาและส่ิงของจำาเป็น ณ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง ตำาบลบ้าน

จันทร์ อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

โดยมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำานวน 20 ทุน บริจาค

สิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็น เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและ

มอบอปุกรณช่์วยเหลอืผูป้ว่ยใหกั้บโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

และผา้ห่มจำานวน 1,000 ผนื ให้แก่ชาวบา้นและเดก็นกัเรียนในชุมชน 

พร้อมกันนี้ ยังบริการตรวจรักษาโรค บริการถอนฟัน วัดสายตา ส่ง

มอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ บริการตัดผมให้กับชาวบ้านและ

เด็กนกัเรียนในชุมชน รวมถึงเขตพ้ืนที่ใกลเ้คยีง ซ่ึงเปน็การคืนคณุคา่

แก่สังคมด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน 

โครงการน้ี เป็นอีกหน่ึงแรงบันดาลใจท่ีช่วยขับเคลื่อนให้ซัคเซสมอร์

มุ่งมั่นเดินหน้าส่งมอบคุณค่าสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะพลัง

แห่งการแบ่งปัน คือ พลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมท่ีดีและย่ังยืน

ซัคเซสมอร์ ส่งมอบพลังแห่งการแบ่งปัน
เติมเต็มความสุข ในโครงการ CSV
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 12 จ.เชียงใหม่

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร





เปิดต็ัวิอย่างเป็นที่างการ์เป็นที่่�เร์่ยบร์้อยแล้วิ สำาหรั์บผู้ลิต็ภััณฑ์์
S.O.D MORE ในงาน The Power Of Product Hand Over

เมื�อวิันที่่� 11 ม่นาคม 2563 โดย นพ.สิที่ธิวิ่ร์์ เก่ยร์ต็ิชีวินันต็์ 
ปร์ะธานกร์ร์มการ์บริ์หาร์ และ CEO นพกฤษฏิิ์� นิธิเลิศวิจิัิต็ร์
ปร์ะธานเจั้าหน้าที่่�บร์ิหาร์ บร์ิษัที่ ซััคเซัสมอร์์ บ่อิ�งค์ จัำากัด (มหาชีน)
เป็นผู้่้มาไข้ควิามลับพร้์อมเจัาะค่ย์เวิิร์์ด Proactive Antioxidant
ให้กับผู้่้ร์่วิมงาน

S.O.D MORE ให้คุณปร์ะโยชีน์ท่ี่�มากกว่ิา ด้วิยผัู้ก ผู้ลไม้ 125 ชีนิด
More มากข้้�น เพร์าะม่สาร์ต้็านอนุม่ลอิสร์ะ Proactive Antioxidant 
และ More ข้้�นอก่ เพร์าะสะดวิกพกพา ดื�มได้ ทีุ่กที่่�ทีุ่กเวิลา

ชีะลอควิามเสื�อมเซัลล์ ต็่อต็้านร์ิ�วิร์อย ผู้ิวิพร์ร์ณสดใส และเพิ�ม
การ์ฟ้�นฟ่แบบเร์่งด่วิน ปิดกลไกการ์เกิดควิามเสื�อมข้องเซัลล์ได้ด่
ยิ�งข้้�น ด้วิย S.O.D MORE ได้แล้วิ ท่ี่�ซััคเซัสมอร์ท์ีุ่กสาข้าวิันน่�

เปิดตั็วิอย่างเป็นที่างการ์...สำาหรั์บ
ผู้ลิต็ภััณฑ์์ S.O.D MORE



08    RECOGNITION

15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

การประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจซัคเซสมอร์

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ PEARL

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ SAPPHIRE

เดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

คุณเสนีย์ - คุณนัฐริกา ผลแย้ม

จ.นนทบุรี

คุณกษิดิศ ดิษโสภา

จ.สงขลา

คุณประดับ - คุณวีระศักด์ิ พงษ์สิงห์

จ.สงขลา

คุณอารมณ์ รอดบันฑิตย์

คุณบุญชิต ธารรักษา

จ.สมุทรปราการ
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คุณทัศณี - คุณทองดี สาดสิน   จ.ระยอง

คุณธนา อุดมสิน    จ.เพชรบุรี

คุณธวัช - คุณสตรีรัตน์ ชำาเรือง    จ.นครสวรรค์

คุณบุณยนุช สุขแสง    จ.ชลบุรี

คุณปนิษฐา - คุณเหวียน  สุวรรณ   จ.ปัตตานี

คุณปรัชญา แมลงภู่ทอง   กรุงเทพมหานคร

คุณพิชัย ภูมิสิทธ์ิ     จ.ระยอง

คุณพิมพ์สุภัค สุกใสวิชานน์   จ.สมุทรปราการ

คุณมนต์มิตร ศรีอินกิจ - คุณรพีพรรณ เหลืองละออ จ.กำาแพงเพชร

คุณยุพิน ก่ิงจำาปา - คุณณัฐพล ปุญญนานนท์  จ.เชียงราย

คุณเยาวภา ชำานาญฤทธ์ิสิทธา   จ.ลำาปาง

คุณรัตนา เทียนภู่     จ.เพชรบุรี

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

คุณสามารถ - คุณเสาวนิศ โพธ์ินอก     จ.นครราชสีมา

คุณสิริพร สุวรรณ     จ.ปัตตานี

คุณสิริลักษณ์ จันเทร์มะ    จ.สงขลา

คุณสุธารัตน์ แสงสวัสด์ิ   กรุงเทพมหานคร

คุณโสภิดา ชัยฤทธ์ิ     จ.สงขลา

คุณอริสรา ยูปานนท์    กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ GOLD

4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ PLATINUM

คุณอมรรัตน์ นคราวงศ์

จ.สงขลา

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ SILVER

คุณกัญรินทร์ เอกภัทร์คุณานนท์   จ.สงขลา

คุณกุลนิดา วัตสันกรึก    จ.ยะลา

คุณเขมิกา ชมสุข    กรุงเทพมหานคร

คุณจิณณภัคส - คุณสมบัติ ซอมแก้ว  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณชนาธิป สุวรรณ    จ.ปัตตานี

คุณเชษฐ์สุดา โรจนหัสดินทร์   จ.ปัตตานี

คุณณัฎฐพงศ์ ศรีน้ำาย้อย   จ.ราชบุรี

คุณณัฐนรี พงษ์สุวิเชษศักด์ิ   จ.กำาแพงเพชร

คุณธีรภัทร์ สีหยวก    จ.ปทุมธานี

คุณธีรวัฒน์ ทองขำา    จ.ยะลา

คุณนเคนทร์ จักษุแก้ว    จ.ปทุมธานี

คุณนันทภรณ์ พากเพียร   จ.ชลบุรี

คุณน่ิมนุช อุบวาณิช - คุณกฤษณพัฒน์ อัครมหาเดชากุล   จ.นนทบุรี

คุณเนตรทิพย์ วิชิต    จ.ระนอง

คุณปนัดดา สุวรรณมาลย์ - คุณคงพันธ์ุ วงศ์วิวัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช

คุณประภา เกตุแก้ว    จ.สงขลา

คุณปีอ๊ะ มะรานอ    จ.ยะลา

คุณพชลิต กัณหา    จ.กำาแพงเพชร

คุณพรพนา ศรีจันทร์    จ.เชียงใหม่

คุณพิศมัย สุภธรรม    จ.ระยอง

คุณเพ็ญศิริ มณีมณฑล   จ.สงขลา

คุณภาวนา รูปงาม    จ.นครสวรรค์

คุณเมธาวี ขุนภักดี    จ.นครศรีธรรมราช

คุณรสสุคนธ์ ยังให้ผล    จ.ฉะเชิงเทรา

คุณรุ่งรัตน์ จิตรขันตรี    จ.ชุมพร

คุณลัดดาวัลย์ มิสกุล    กรุงเทพมหานคร

คุณวรรญา โกสียบุตร - คุณพรชัยอนุลักษ์ โอรักษ์    จ.นครพนม

คุณวิลาวรรณ เช้ือพราหมณ์   จ.สงขลา

คุณแววดาว พรหมพุฒแก้ว   จ.ปัตตานี

คุณศรินทร สุ่นทอง    จ.เชียงใหม่

คุณศุภชัย ประศิริ    จ.นครราชสีมา

คุณศุภวัฒน์ เพียรกล่ินธรรม   จ.นครราชสีมา

คุณสมยศ - คุณเรณู พันธ์ทอง   จ.อุตรดิตถ์

คุณสาวิตรี ปานวิลัย    จ.สิงห์บุรี

คุณสุทธิกาญจน์ ทองทา - คุณไมตรี กิเวิน  กรุงเทพมหานคร

คุณสุนันท์ กุสม    จ.เชียงใหม่

คุณสุไหลมาน ประเสริฐ - คุณยูวารีย๊ะ ชื่นล้วน    จ.สงขลา

คุณเสนาะ - คุณจีรศักด์ิ สาระวัน   จ.เพชรบูรณ์

คุณอรณิชา ทองผง    จ.สุรินทร์

คุณอัญชลี - คุณสุริยะ สาทิภักดี   จ.นครศรีธรรมราช

คุณอำาภา วงศ์จันทร์    จ.ระยอง
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15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE

คุณกธกรณ์ โพธ์ิขำา    จ.ระยอง

คุณกนกพร - คุณมนตรี คำาปวง   จ.แพร่

คุณกนกเพชร ศรีสุพรรณ   จ.พิษณุโลก

คุณกนกวรรณ ด่านฆ้อง   จ.สมุทรปราการ

คุณกรองกาญจน์ สายพาน   จ.ตาก

คุณกฤตชัย เจริญชัยยง   กรุงเทพมหานคร

คุณกวินพัทธ์ - คุณธัญญ์นภัส บุญญาวงศ์วิจิตร จ.ชลบุรี

คุณกัญญานันท์ ตุมจันทร์ - คุณดร แสวงมงคล จ.ปราจีนบุรี

คุณกัญญารัตน์ กิจนุกูล   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณกันยา ตาเจริญเมือง   จ.ลำาพูน

คุณกัมปนาท พิมพ์บรรเจิด   จ.อุบลราชธานี

คุณกัลยาณี มหาพรหม   จ.สงขลา

คุณกิตตญารัตน์ อุ่นแก้ว   กรุงเทพมหานคร

คุณกิตติยา เดชศรี    จ.ชัยภูมิ

คุณกิตติยา พรมหาญ    จ.กำาแพงเพชร

คุณกุลิสรา คำาใจใส่    จ.เชียงใหม่

คุณคชาธิปต์ จินดามณี   จ.สงขลา

คุณคมนภัค สุมทอง    จ.สมุทรปราการ

คุณคำา คำาแสง    จ.เชียงใหม่

คุณคุณัญญา อุทัยหอม   จ.สงขลา

คุณจันทร์ ต้นเพชร    จ.เพชรบูรณ์

คุณจันทร์เพ็ญ - คุณสุรินทร์ ช่างเภา  จ.นครสวรรค์

คุณจันทร์เพ็ญ สังข์ทอง   จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณจันทรรัตน์ ดีเกษม    จ.นครสวรรค์

คุณจารุพร นวลสาลี - คุณอัคโรจน์ รวีเลิศวัชรกิจ กรุงเทพมหานคร

คุณจิรสุดา วัฒนกุล    จ.สงขลา

คุณจิราพร อำาภาลี    จ.สุโขทัย

คุณชนกพร อุย่ี - คุณชาติชาย เรืองบุรพ  จ.เชียงราย

คุณชยานี อินจันทร์    จ.อำานาจเจริญ

คุณช่อผกา นิรันดรพุฒ   จ.ปัตตานี

คุณเชวง ธนะโชโต    จ.สงขลา

คุณโชติกา ชัยเฉลิมปรีชา   จ.ลำาปาง

คุณไชยรัตน์ สุวรรณคนธ์   จ.กำาแพงเพชร

คุณไซนะ - คุณยา สะตาปอ   จ.ปัตตานี

คุณฐานวัฒน์ บุญศิริเกียรติกุล - คุณฐิภาพรรณ เจริญดง   จ.ชลบุรี

คุณฐานิดา หนูรุ่น    จ.สงขลา

คุณฐิติมา มาเจริญ    จ.ลพบุรี

คุณณสิทธ์ิ เกษรจรุง    จ.สุโขทัย

คุณณหทัย ชัยล้ินฟ้า    จ.ชลบุรี

คุณณัชชารีย์ วรรณศรีจันทร์   จ.จันทบุรี

คุณณัฎฐ์พัชร์ มิจาตร์    จ.ราชบุรี

คุณณัฐพนธ์ โปจีน    จ.ระยอง

คุณณัฐพล มณีรัตน์    จ.เชียงใหม่

คุณณัฐพล เรืองเเจ่ม    จ.สุโขทัย

คุณณัฐศจี ทิพย์ลุ้ย    จ.สงขลา

คุณดนัย คินันท์    จ.จันทบุรี

คุณดาวประกาย คำาธะนี   จ.หนองบัวลำาภู

คุณดาหวัน - คุณวันชัย อ่อนภูงา   จ.กาฬสินธ์ุ

คุณเดือนฉาย พันไผ่    จ.หนองบัวลำาภู

คุณทนงศักด์ิ ฤทธิไชย    กรุงเทพมหานคร

คุณทองดี อุทะกะ - คุณวีระพล อาจเดช  จ.นครราชสีมา

คุณทอน เรือนแก้ว    จ.เชียงใหม่

คุณทิพย์วิมล พรหมมาศ   จ.นครศรีธรรมราช

คุณทิษฏิภักษ์ คำาโท    กรุงเทพมหานคร

คุณเทอดศักด์ิ เมืองชัย   จ.อุตรดิตถ์

คุณธกร มีวงษ์    กรุงเทพมหานคร

คุณธัญญพัทธ์ อำาภา    จ.จันทบุรี

คุณธัญญรัศม์ ศิรดาเกรียติอุดม   กรุงเทพมหานคร

คุณธัญพร - คุณธรรมรัตน์ สุรพันธ์เมธีกร  กรุงเทพมหานคร

คุณธีระยุทธ บุญชุ่ม    จ.ราชบุรี

คุณนงลักษณ์ ดังเด็ง    จ.เชียงใหม่

คุณนวพร ขุนแก้ว    จ.พังงา

คุณนัฏชลี สมรูป    จ.มุกดาหาร

คุณนิลรัตน์ วิไลรัตน์     จ.สงขลา

คุณนุชรินทร์ ลันขุนทด   จ.พิษณุโลก

คุณเนตรทิพย์ อินเสนา   จ.หนองคาย

คุณบัญชา อุดมสิน    จ.เพชรบุรี

คุณบานเย็น อุปมา    กรุงเทพมหานคร

คุณประเสริฐ จันทร์วังทอง   จ.พิษณุโลก

คุณปรัชญา เทียนภู่    จ.เพชรบุรี

คุณปรีดาภรณ์ ดาววีระกุล   กรุงเทพมหานคร

คุณปวีร์ พงษ์สิงห์    จ.สงขลา

คุณปาณิสรา ประสงค์ทัน   จ.กำาแพงเพชร

คุณปานสิริ แสงคง    จ.เชียงใหม่

คุณปิยาพัชร - คุณจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์  จ.อุดรธานี

คุณเปมิกา ทองใหญ่    จ.เพชรบูรณ์

คุณพนิดา หัดเจริญ    จ.ปทุมธานี

คุณพยุง มาเต    จ.พิษณุโลก

คุณพรทิพย์พา กำาไรแท่นอ่อน   จ.ชุมพร

คุณพรศรี บุตรคำา    จ.สกลนคร

คุณพรสวรรค์ ไชยปัญหา - คุณสมจิตร สมโภชน์ จ.ศรีสะเกษ

คุณพลวัต ภาคใหม่    จ.สระแก้ว

คุณพวงจันทร์ มีเดช    จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพิเชษฐ์ โรชณะกาญ   จ.สงขลา

คุณพิทวัช อินทร์บำารุง    จ.นครปฐม

คุณพินิจ ศรีเมือง    จ.ชุมพร

คุณพุฒิพงศ์ - คุณสมพร คำานึงสุข  กรุงเทพมหานคร

คุณเพ็ญจพรรณ ศรีเกตุ   จ.ตรัง

คุณเพ็ญพักตร์ นรศรี    จ.สมุทรปราการ

คุณไพบูลย์ ชื่นทิม    จ.พิษณุโลก

คุณไพโรจน์ พนมวาสน์   จ.กำาแพงเพชร

คุณไพลิน โต๊ะหมัดดี    กรุงเทพมหานคร
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4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE

คุณฟาตีมะฮ์ บ่อเตย    จ.สงขลา

คุณภรณ์ชิรา อุดมสิน - คุณเมธพนธ์ โกศิริ  จ.จันทบุรี

คุณภรณ์พัทร์ พรหมดิเรก   จ.เชียงใหม่

คุณภัทรนิษฐ์ อุดถา    จ.ลำาปาง

คุณภัทรานิษฐ์ อักษรพิบูลย์   จ.ระนอง

คุณภาวิดา แสนยะ    จ.กำาแพงเพชร

คุณภิญโญ บุญสาทร์    จ.อ่างทอง

คุณภิรมย์ญา ผิวขำา    จ.อุบลราชธานี

คุณมนัสภร อินทวงค์    จ.นครศรีธรรมราช

คุณมัฐนกรญ์ ยาคำา    จ.ปราจีนบุรี

คุณยศธร สุ่นทอง    จ.เชียงใหม่

คุณยินดี นิลสุวรรณ์    จ.สงขลา

คุณรพีภัทร จันทร์คำา    จ.กำาแพงเพชร

คุณรวินท์ยา ฟ้าสมบัติเจริญ   กรุงเทพมหานคร

คุณระดมพล - คุณมาศสุดา ช่วยชูชาติ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณระพีพัฒน์ สุกกูล    กรุงเทพมหานคร

คุณรักตาภา มีศรี    จ.นครสวรรค์

คุณรัชนี ผลประสิทธ์ิ    กรุงเทพมหานคร

คุณรัชนีย์ ชูกำาเนิด    จ.สงขลา

คุณรัตน์ มูลคำา    จ.นครสวรรค์

คุณรัศมี ตันติธนพิพัฒน์   จ.ราชบุรี

คุณรุ่งเรือง บุญสุข    จ.สิงห์บุรี

คุณเรณู เอ็มยุเด็น    จ.ภูเก็ต

คุณฤดีภรณ์ คงศรี    จ.สงขลา

คุณลดาวัลย์ สายสุวรรณ์   จ.อำานาจเจริญ

คุณลลดา - คุณทัชชกร โตจันทร์   จ.พิษณุโลก

คุณละมัย โสมพันธ์    จ.ฉะเชิงเทรา

คุณลินดา งามเสง่ียง    จ.ระยอง

คุณวรรณภา คำาภิโล    จ.ลำาปาง

คุณวรรณา ขยันการ    จ.กระบ่ี

คุณวลีกาญจน์ เรืองสวัสด์ิ   จ.เชียงราย

คุณวันฤดี พวงสุวรรณ    จ.นครศรีธรรมราช

คุณวัยพจน์ จิตนะวัฒน์   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณวาริศา สังข์ทอง    จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวาสนา พรมเสน    จ.สระบุรี

คุณวิจารณ์ ยะเมา    จ.ตาก

คุณวิทวัส จันทรต้ัง    จ.ตาก

คุณวิภารัตน์ - คุณสมปอง อ้อนรักษ์  จ.สมุทรปราการ

คุณวิมล วาจาสุวรรณ    จ.พิษณุโลก

คุณวุฒิพงศ์ ใจตุ้ย    จ.พะเยา

คุณศกลวรรณ บำารุงมา   จ.นครสวรรค์

คุณศักด์ิสิทธ์ิ คมสัน    จ.กำาแพงเพชร

คุณศิราพร ทิศป้อง    จ.แพร่

คุณศิริพร แวนวง    กรุงเทพมหานคร

คุณศิริรัตน์ รัตนภักดี    กรุงเทพมหานคร

คุณศิริรัตน์ สุขสามัคคี    กรุงเทพมหานคร

คุณศิริลักษณ์ บ้าง - คุณธวัชชัย ทองมา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณศุภณัฏฐ์ เดชาเฉลิมวัฒน์   จ.สมุทรสาคร

คุณศุภวัฒน์ เพียรกล่ินธรรม   จ.นครราชสีมา

คุณสกุณา สอนหนูน้อย   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสงวนศักด์ิ ปานคง    จ.นครศรีธรรมราช

คุณสมจิต - ส.อ. จรัส จันทร์ทิพย์   จ.พะเยา

คุณสมร ศรีคง    จ.เพชรบูรณ์

คุณสรวิชญ์ วงศ์แสง    จ.พัทลุง

คุณสายชล บุญรอด    จ.สมุทรปราการ

คุณสายันต์ สมเกตุ    จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสาริกา แสงเข็น    จ.เชียงใหม่

คุณสิขร บุณยประสิทธ์ิ   จ.สุโขทัย

คุณสิฏ์ระสา อภิเดชธนาภรณ์   จ.ชลบุรี

คุณสุกัลยา ช่วยศรีนวล   จ.สตูล

คุณสุบงกช ไชยแสง    จ.ร้อยเอ็ด

คุณสุภาณี - คุณบุญรัตน์ หมื่นบุญตัน  จ.เชียงใหม่

คุณสุภาวดี อุปัญ    จ.ชลบุรี

คุณสุรางคณา จันเทร์มะ   จ.สงขลา

คุณสุรีพร บุญสุข    จ.สิงห์บุรี

คุณสุวคนธ์ กิตติวัจนสกุล   จ.นครราชสีมา

คุณสุวนีย์ ถึงดี    จ.มหาสารคาม

คุณสุวรรณา สุขแสวง    จ.บุรีรัมย์

คุณแสนภูชิต ชำานาญฤทธ์ิสิทธา   จ.ลำาปาง

คุณโสรัตน์ ด้วงน้อย    จ.สงขลา

คุณหนูอ้วน - คุณถาวร ยอพันธ์   จ.อุบลราชธานี

คุณอติวิชญ์ คูหามุข    จ.ยะลา

คุณอนัญญา นนดารา    จ.สกลนคร

คุณอมรรัตน์ ขำาขจร    จ.สุโขทัย

คุณอมรรัตน์ วิไลรัตน์    จ.สงขลา

คุณอรณิช เรือนแก้ว    จ.ปทุมธานี

คุณอรพิศ ฤทธิคง    จ.สงขลา

คุณอรอนงค์ สุวรรณ    จ.ราชบุรี

คุณอ่อนจันทร์ ยะถา    จ.กำาแพงเพชร

คุณอัจฉราพร โพธ์ินอก   จ.นครราชสีมา

คุณอัจฉราวรรณ แนมบาง   จ.สุโขทัย

คุณอัมพวัน เท่ียงตรง    จ.สงขลา

คุณอาภาภัทร แซ่ตัน    จ.เชียงใหม่

คุณอำาพร เพ็ชร์นิล    จ.สุพรรณบุรี

คุณอิบรอเฮม ยูโซะ    จ.ปัตตานี

คุณอุษา ไกรทองใบ    จ.ชลบุรี

คุณเอนก สุตะวงศ์    จ.เชียงราย

คุณเเสม ทองเปราะ    จ.กาญจนบุรี

ว่าท่ี ร.ต. รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์   จ.สุราษฎร์ธานี
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คุณรุ่งทิวา - สุนันท์
แก้วเกษ
นัักธุุรกิจซััคเซัสมอร์

ระดัับ DIAMOND

"เพราะรู้จักคิด ชีวิตจึงมีวันน้ี"

จากข้าราชการวัยใกล้เกษียณ "สู่" นักธุรกิจเครือข่าย “ขายตรง”
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จำากัด (มหาชน)
คุณรุง่ทิวา แก้วเกษ อดีตข้าราชการ ตำาแหน่งผู้อำานวยการ

กองคลัง รับราชการมา 30 ปี รับเงินเดือนเกือบ 40,000 บาท

ต่อเดือน ส่วนคุณสุนันท์ แก้วเกษ อดีตข้าราชการสังกัดกรม

การพัฒนาชมุชน รบัราชการมา 33 ป ีรบัเงนิเดอืนกอ่นเกษียณ

เกือบ 40,000 บาทต่อเดือนเช่นกัน แต่เราสองคนไม่เคยมีเงิน

เก็บเลยคะ่ มอีะไรใหเ้รากู ้เรากูห้มดทัง้สองคน เหลอือย่างเดยีว

ทีไ่มไ่ดกู้้ คอื กู้ระเบดิ เมื่อกูต้อ่เนื่องมากข้ึน จงึทำาใหเ้ราสองคน

มีหนี้สินมากถึง 3,500,000 (สามล้านห้าแสนบาท) วันที่เงิน

เดือนออกก็คือวันที่เงินหมด แต่เราก็อดทนทำางานประจำามา

ถึง 30 กว่าปี อยากบอกค่ะ ว่างานประจำาม่ันคง แต่ไม่ม่ังค่ัง

เลยค่ะ

เมื่อปี 2558 ดิฉันได้มารู้จักบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด

(มหาชน) โดยการแนะนำาของคณุอุดม คณุศรนีวล โชตชิมและ

คุณสว่าง หลางหลี กับคุณนฐิตา มูลราช แต่ไม่มีความสนใจ

อย่างจริงจัง เพราะคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ ไม่เชื่อ ไม่ใช่ ไม่ชอบ 

คงเหมือนๆ กับบริษัทอื่นๆ ให้เราวิ่งขายของ ไปตื้อ ง้อขอขาย

สินค้าให้คนอื่น และในขณะนั้นคุณสุนันท์ไม่เปิดใจกับธุรกิจ

นี้เลย จนมาวันหนึ่งคุณสว่างและคุณอุดมเหมารถตู้หนึ่งคัน

มารับดิฉันและคุณสุนันท์พร้อมกับอาจารย์สุนทร สุตตสันต์ 

คุณพ่อของคุณสุเมธ เพื่อไปพบคุณหมอสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 

ที่สำานักงานใหญร่ชัโยธนิ ดฉินัได้พบคุณหมอ และคุณสว่างได้

เขียนแผนธุรกิจให้ด ูแต่ในใจของดิฉนัยงัไม่เปดิมากนัก กค็ดิ

ว่างั้นๆ จนมีอยู่ช่วงหนึ่ง คุณหมอสอบถามคุณอุดมว่ามีหนี้

เท่าไหร่ คุณอุดมตอบว่าห้าล้านกว่าบาทครับ คุณหมอบอก

กับพี่อุดมไปว่า “อยู่ที่นี่ ทำาธุรกิจระยะยาวสามารถปลดหนี้

ได้แน่นอนครับ”
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ดิฉัันคิดต่อค่ะ ว่าจริงหรือป่าว ให้อยู่ยาวคือให้ซื้อสินค้าใช่

หรือป่าว หลังสนทนาจบ คุณนฐิตา ได้พาเดินดูสินค้าของ

บริษัทฯ ชงกาแฟและชงคอลลาเจนให้ดื่ม รู ้สึกได้ว่าสินค้า

ดีจริง ในใจก็คิดอยู่ว่าทำาไมคุณหมอพูดกับคุณอุดม “อยู่ที่นี่ทำา

ธุรกิจระยะยาว แล้วพี่สามารถปลดหนี้ห้าล้านได้” ก่อนกลับ 

ดิฉันได้ซื้อ "ishare" กลับบ้านมา 1 เล่ม นั่งผ่าแผนธุรกิจด้วย

ตนเองดฉินัเลยเขา้ใจในคำาพูดของคณุหมอ และในคนืวนันัน้พอ

ดิฉันเข้าใจแผน ดิฉันตะโกนออกมาในกลางดึกแบบดังๆ 

ว่า "เราปลดหนี้ได้แล้ว" คุณสุนันท์ตกใจถามว่าเป็นอะไร

เขาบอกว่าดิฉันบ้าไปแล้ว แต่พอดิฉันเริ่มมีความหวังที่จะ

ปลดหนี้ได้ จังหวะนั้น มีงาน THE  SUCCESS ครั้งที่ 4  ดิฉัน

ตัดสินใจซื้อบัตร 1 ใบราคา 2,500 บาท พอถึงเวลาคุณสุนันท์

ไม่ให้ไป ดิฉันบอกว่าขอไปเถอะ ถ้าไม่ใช่เราจะได้ไม่ต้องทำา

และเสียเวลาอีก คุณสุนันท์บอกไปได้แต่ไม่ต้องเอาสตางค์ไป

ดิฉันตัดสินใจไปกับคุณอุดม ในรถคันนัน้มีอาจารย์สุนทร สุตต

สันต์เดินทางไปด้วย ดิฉันตัดสินใจถูกต้องที่เดินทางเข้าร่วม

งานและตื่นเต้นมาก เห็นคนประสบความสำาเร็จในธุรกิจนี้

มากมาย คิดในใจตลอดเวลาว่าเจอแล้ว ธุรกิจที่จะทำาให้

ครอบครัวเรามีความสุข ปลดหนี้ได้ กลับมาบอกเรื่องราว

ต่างๆ ด้วยความตื่นเต้น แต่คุณสุนันท์กลับบอกว่า "ไปโดน

ล้างสมองมาแล้ว" ดิฉันจึงพูดสวนไปว่า ไม่ทำาก็ได้แต่ช่วยหา

เงินเพ่ิมให้อีกเดือนละสามหมื่นบาทได้หรือไม่ ดิฉันรู้ว่าเขาทำา

ไม่ได้แน่ๆ เพราะความรักที่คุณสุนันท์มีต่อดิฉันจึงเริ่มติดตาม

ดิฉันไปทำาธุรกิจหลังเลิกงานทุกวัน อยากบอกว่าต้องใช้เวลา

เกือบหนึ่งปีที่คุณสุนันท์เปิดใจแบบเต็มร้อย เราโชคดีมาก

ที่คุณอุดมและคุณสว่างได้บอกว่า ที่น่ีสำาเร็จได้ทุกคน ไม่

จำาเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถสำาเร็จได้ ถ้า

เข้าเรียนรู้ตามระบบ SLA (Successmore Leadership 

Academy)

จากน้ันเป็นต้นมา ดิฉันและคุณสุนันท์ตัดสินใจเรียนรู้ ศึกษา

ระบบ SLA อย่างจริงจัง งานฟัังก์ชั่นก์ที่ช่วยยกระดับความ

เชื่อมั่นและการตัดสินใจของดิฉันกับคุณสุนันท์ คือ งาน THE 

SUCCESS และงาน START YOUR BUSINESS WITH 

"WHY" 2 งานนี้ทำาให้เราสองคนมั่นใจว่า เราสามารถสำาเร็จได้

อย่างแน่นอน 

สองปีแรกของการทำาธรุกจิซคัเซสมอรค์วบคูก่บังานประจำา รูส้กึ

ว่ายากมาก แต่เราสองคนก็ไม่ยอมแพ้ เห็นบริษัทมีระบบให้เรียนรู้

เห็นคุณสว่าง คุณอุดม สำาเร็จมีรายได้หลักแสน เราสองคนบอก

ตัวเองว่า ต่อไปต้องเป็นเรา ถ้าเราไม่หยุดทำาเสียก่อน แม้ไม่ได้มี

ประสบการณ์มากมายจากธุรกิจเครือข่าย และนครสวรรค์ก็ยัง

ไม่มีสาขา แต่คุณอุดมและคุณสว่าง ได้มาเช่าโรงแรมพีเอเพรส

จัดฟังก์ช่ัน (Restart) เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และฝึึกฝึน

อย่างจริงจัง เพราะเรามาจากอาชีพข้าราชการ ไม่เข้าใจในเรื่อง

ธุรกิจเครือข่าย แต่มีความเชื่อว่าถ้ามีคนทำาได้ เราก็ต้องทำาได้

เชื่อว่าถ้าฝึึกฝึนเรียนรู้ต่อเนื่องต้องทำาได ้ ทำาแบบนี้ทุกๆ วันเสาร์

ถ้าบริษัทมีฟังก์ช่ันใหญ่ๆ เราสองคนจะพากันเข้าเรียนรู้ พยายาม

ชวนเพื่อนไปด้วย แต่ถ้าไม่มีใครไป ดิฉันบอกคุณสุนันท์ว่า เราสอง

คนต้องไปเพื่อเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

แบบมีวินัย เรียนรู้แบบไม่ท้อ ไม่เหน็ดเหนื่อย เพราะมีความเชื่อว่า

เราจะเหนื่อยแบบหนักๆ ไม่เกิน 2-5 ปี เพราะงานประจำาเรายัง

เหนื่อยมาแล้วถึง 30 กว่าปี นอกจากไม่รวยยังมีหนี้เยอะ หลัง

ทำาธุรกิจผ่านไป 2 ปี เราเริ่มมีรายได้มากกว่าเงินเดือน

ของเรา และเริ่มชนะทริปท่องเที่ยวครั้งแรก คือ ทริ

ปมัลดีฟัส์ และหลังจากนั้นก็ชนะติดทริปท่องเที่ยวต่าง

ประเทศแบบต่อเนื่อง ดิฉันเริ่มมีปัญหาเรื่องการลางาน

กบังานประจำาจงึทำาใหดิ้ฉนัคดิลาออกจากงานประจำาและ

มั่นใจเต็มร้อยว่า "ซัคเซสมอร์" นี่แหละ ที่จะทำาให้ดิฉัน

ปลดหนี้ 3,500,000 บาท ได้
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ดิฉัันต้องการดูแลครอบครัวที่ดิฉัันรักให้ดีที่สุด อยากดูแลคุณ

แม่วัย 88 ปี ให้ท่านมีชีวิตที่ยืนยาว และต้องการทำาความฝึัน

ของลูกชายที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยนานาชาติ ดิฉัน

จึงตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยว ลาออกจากการเป็นข้าราชการก่อน

เกษยีณ 4 ป ีจบลงกบังานทีเ่รารกัมา 30 ป ีและตดัสนิใจลงมอืทำา

ซัคเซสมอร์แบบม้าลำาปาง เรียนรู้ทุกฟังก์ชั่นที่บริษัทจัด ทำาตาม

คุณหมอบอก “ใครเคลื่อนคนเก่ง ใครใช้เครื่องมือเป็น คนนั้น

สำาเร็จแน่นอน” 

จากวันท่ีเรา "ไม่เก่ง" แต่เรามี 
"หัวใจ" ท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยพลัง" 
พร้อมเรียนรู้...จนสามารถสอนและส่งมอบ
ต่อ พร้อมเป็นแบบอย่างให้ทีมงานได้ จน
ประสบความสำาเร็จในวันน้ี...

ซึ่งเครื่องมือนั้นก็คือ ระบบ SLA ทำาตามคนสำาเร็จ ทำาตามระบบที่บริษัทวางไว้ ภายใน 4 ปี ดิฉันก็สามารถขึ้นตำาแหน่ง

ไดมอนด์ รับรายได้มากกว่า 300,000 บาทต่อเดือน ณ วันนี้ดิฉันภูมิใจมากที่ทำาให้ครอบครัวมีความสุขและสามารถ

ปลดหนีไ้ด้ แม้ว่าระหว่างทางดิฉันจะเจอปัญหา อุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ดิฉันมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าปัญหานั่นคือ คนที่่�ดิิฉัันรัักและ

คนที่่�รัักดิิฉัันคอยอย่� ดิิฉัันโดินฟ้้องเรั่องหน่�สิิน โดินดิ่ถู่กเหย่ยดิหยามจากคนรั่�จัก ต้�องสิ�งล่กเรั่ยนแบบรัายวััน ถูามวั�าเคยที่�อไหม ที่�อค�ะ 

แต้�คุณสิุนันที่์หลังเปิิดิใจแล�วัจะพู่ดิเสิมอวั�า “แม�สิ่�ๆ นะ” ดิิฉัันจึงม่กำาลังใจที่่�จะสิ่� บางวัันคุณสิุนันท์ี่จะเขี่ยนให�กำาลังใจใสิ�กรัะดิาษเอ 4 

วัางไวั�ที่่�โต้๊ะ พูอดิิฉัันอ�าน ก็แอบรั�องให�บ�าง แม�จะที่�อแต้�สิ่�ไม�ถูอย... 

วนัน้ีอยากบอกวา่เวลา 4 ป ีดฉินัและครอบครวั

มีความสุขมาก สามารถดูแลแม่ได้เป็นอย่างดี ไม่

ต้องไปน่ังรอคิวเป็นวันๆ ที่โรงพยาบาลของรัฐและ

ลูกชายได้เรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติตามฝึัน และ

สามารถปลดหนี้สินได้หมด ได้ท่องเที่ยวฟัรี 10 กว่า

ประเทศกับซัคเซสมอร์

ดฉินัอยากบอกว่า อายไุมส่ำาคญั สำาคญัวา่ใจสูห้รอืเปลา่ 

ขอขอบคุณความสำาเร็จในวันนี้ จากการช่วยเหลือของ

  - คุณอุดมและคุณศรีนวล โชติชม 

ผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจและให้การสนับสนุนให้กำาลังใจ

  - คุณสว่าง หลางหลี และคุณนฐิตา มูลราช  

ผู้ให้การสนับสนุนและคอยชี้แนะ

  - ทีมงานทีค่อยให้กำาลังใจและพร้อมที่จะสำาเร็จ

ไปด้วยกัน

- คุณสุนันท์ แก้วเกษ

ที่อยู่เคียงข้างและคอยให้กำาลังใจ

และที่ขาดไม่ได้เลยคือ ขอขอบพระคุณ...

คณุหมอสทิธวร์ี เกยีรตชิวนนัต ์และ CEO นพกฤษฏ์

นิธิเลิศวิจิตร ทีส่ร้างบริษทั ซัคเซสมอร ์บีอิง้ค ์จำากดั

(มหาชน) บริษัทดีๆ แบบนี้ให้คนไทยและคนทั่วทั้ง

AEC ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเหมือนดิฉัน

ขอบพระคุณนะคะ
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คุุณณัทไชยพิิพัิฒน์์ หััสกุุล
 
ผมตัดสินใจใช้สินค้าของบริษัทซัคเซสมอร์ เพื่อต้องการจับผิดว่าสินค้าดีจริงอย่างที่เพื่อน

บอกหรือไม่ พอใช้ไปสักหนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกว่าสุขภาพของผมดีขึ้น และเมื่อใช้สินค้าที่ใช้ใน

ครัวเรือนก็รู้สึกว่าชอบเช่นเดียวกัน จึงใช้สินค้าเพิ่มมากขึ้น  

หลังจากนั้น ลองศึกษาแผนการตลาดจนพอเข้าใจและมีความมั่นใจว่า เมื่อมีสินค้าดีๆ อย่างน้ี

สามารถสร้างยอดธุรกิจไดแ้นน่อน เลยตัดสนิใจทำาธรุกิจทนัท ีโดยเริม่ทำาตัง้แต่ตน้เดอืนกนัยายน

2562 ทำาธุรกิจได้ 3 เดือน ก็สามารถประสบความสำาเร็จขึ้นตำาแหน่ง Platinum ในเดือน

พฤศจิกายน 2562 ได้ เดิมทีผมทำาอาชีพนายช่างปลูกบ้าน ส่วนภรรยาทำาอาชีพร้านอาหาร 

ผมมีความตั้งใจอยากทำาไว้เป็นบำานาญให้กับตัวเองและภรรยา โดยต้ังใจว่าต้องมีบำานาญเดือน

ละ 200,000 บาทต่อเดือนภายใน 1 ปีครึ่ง ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า “ผมทำาได้”

“ธุรกิจนี้ใช้เงินทุนน้อยมาก แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆ” บริษัท ซัคเซสมอร์ มีสังคมที่

น่ารัก แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน และยังมีโอกาสไปช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้อีกมากมาย ผู้ก่อตัง้

ท้ังสองท่านติดดิน เจอท่านทั้งสองก็รู้สึกอบอุ่นใจ รู้สึกสบายใจ และรักบริษัทซัคเซสมอร์

มากขึ้นทุกๆ วัน

คุุณอมรรัตน์์ น์คุราวงศ์์
 
ปัจจุบันทำางานเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน จ.สงขลา สิ่งที่ดิฉันได้ตระหนัก

ตลอดระยะเวลาทีไ่ด้ทำางานวิชาชีพ คือ การดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี มีค่าใช่จ่ายน้อยกว่า

การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย  

โชคดีที่ดิฉันได้รับโอกาสฟังการบรรยายและการสาธิตผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ซัคเซสมอร์ โดย

คุณพิมพ์มาดา ศุภวิศาลทิพย์ ทำาให้ได้ทราบข้อมูลว่ามีผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่ม คุ้มค่าเงินและ

สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคได้ จึงตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง จนเกิดผลลัพธ์

มีสุขภาพที่ดีขึ ้นชัดเจน ดิฉันจึงต้องการส่งมอบคุณค่าและส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นให้กับคน

ที่รู้จัก  

เมื่อได้ศึกษาข้อมูลธุรกิจอย่างตั ้งใจ จึงตัดสินใจเข้าสู ่ธุรกิจด้วยความเชื่อมั ่นในซัคเซสมอร์  

เครือข่ายแบรนด์ไทยที่แข็งแกร่ง มาตรฐานสากล ศรัทธาและเชื่อในความเป็นมืออาชีพของ

สองผู้บริหารนายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหารและ CEO นพกฤษฎิ ์

นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชื่อมั่นในพลังเครือข่าย จึงทุ่มเท จัดเวลาเรียนรู้ทุก

คอรส์สมัมนา ลงมอืทำาดว้ยความต้ังใจ ใสใ่จทีมงาน ยอมรบัและทำาตามเงื่อนไขความสำาเรจ็ 

100% ส่งผลให้ดิฉันสามารถประสบความสำาเร็จในตำาแหน่ง Platinum ได้ค่ะ

ขอขอบคุณ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน) 

Crown Diamond อ.ณัฐธีร์ อ.วรานิษฐ์ เอกอัครจิรธรณ์ 

และคุณนัทธวัฒน์ - คุณธัญญรัตน์ ภูวรัตน์ภานุพัฒน์

"ธุรกิจนีใ้ช้เงินทุนน้อยมาก...

แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆ"

"เชื่อมั่นในพลังเครือข่าย จึงทุ่มเท 

จัดเวลาเรียนรู้ทุกคอร์สสัมมนา 

ลงมือทำาด้วยความตั้งใจ"

คุุณณัทไชยพิิพัิฒน์์ หััสกุุล
นัักธุุรกิจตำำ�แหน่ัง Platinum 

คุุณอมรรัตน์์ น์คุราวงศ์์
นักัธุุรกจิตำำ�แหนัง่ Platinum 

แรงบนัดาลใจจากผูท้ีป่ระสบความสำาเรจ็กบัการขึน้ตำาแหน่ง Platinum
ระยะเวลาภายใน 6 เดอืน 

แรงบนัดาลใจ...สูค่วามสำาเรจ็
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ผู้เป็นสปอนเซอร์ของสมาชิกที่ถูกยกเลิกรหัส จำาหน่ายสินค้าตำ่ากว่า ราคาพิเศษ/ราคาสมาชิก 

1. บริษัทฯ จะออกหนังสือแจ้งเตือนหรือติดต่อทางโทรศัพท์ให้สมาชิกผู้เป็นสปอนเซอร์เข้ามา ณ สำานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำาการ เพื่อให้ชี้แจง

    การกระทำาดังกล่าว และลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งเตือนการกระทำาความผิดของสมาชิกที ่ตนแนะนำาโดยตรง หากพ้นกำาหนดเวลา 7 วัน ดังกล่าว

   หากสมาชิกผู้เป็นสปอนเซอร์นั้นเพิกเฉยมิได้ดำาเนินการใดๆ ถือว่าสมาชิกผู้เป็นสปอนเซอร์นั้นรับทราบการกระทำาความผิดดังกล่าวแล้ว และหากสมาชิก

   ที่ตนเป็นผู้แนะนำาโดยตรงกระทำาผิดอีก เป็นครั้งที่ 2 บริษัทฯ จำาเป็นต้องดำาเนินการยกเลิกรหัสสมาชิกของผู้เป็นสปอนเซอร์ (Terminate) ออกจากระบบ

2. บริษัทฯ จะปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งการยกเลิกรหัส ของสมาชิกผู้กระทำาความผิด และในกรณีที่สมาชิกดังกล่าวขึ้น Wall of Fame จะถูกปลดโดยทันที  

3. ผู้สปอนเซอร์และผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากคะแนน PV ของสินค้าทั้งหมดที่นำาไปขายตัดราคา จะถูกระงับคะแนน PV ตามจริงจากสินค้าทั้งหมด

   ที่สมาชิกถูกยกเลิกรหัสได้ซื้อไป โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนดำาเนินการระงับคะแนน PV ทั้งหมด

สวัสดีครับทุกท่าน ในวันนี ้ผม

จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียด

และบทลงโทษ ในกรณีที ่น ักธ ุรก ิจ

ซคัเซสมอร์กระทำาผดิกฎจรรยาบรรณ

ขอ้ 6 กล่าวคือ “ตอ้งไมจ่ำาหนา่ยสินคา้

ต ัดราคา” ซ ึ ่งบร ิษ ัทฯ ก ำาหนดให ้

นักธุรกิจซัคเซสมอร์จำาหน่ายสินค้า

ไม่ตำ่ากว่าราคาสมาชิก

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคน ต้องดำาเนินการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีก ตามที่ซัคเซสมอร์กำาหนดไว้ 

เพราะทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ มีคุณภาพ คุ้มค่าคุ้มราคาต่อการจำาหน่าย ทั้งนี้ การจำาหน่ายสินค้าตัดราคาจะส่งผลต่อรายได้

ที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่ และเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้น นักธุรกิจซัคเซสมอร์

ทุกคนต้องไม่ทำาลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยส่วนรวมด้วยการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง...

กรณีีจำาหน่าย "สินค้าตัดราคา"
กฎจรรณยาบรรณ

การจำาหน่ายสินค้าตัดราคา (ราคาพิเศษ/ราคาสมาชิก) เช่น PHYTOVY ราคา 1,100 บาท หากบริษัทฯ 

ตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานหรือพิสูจน์ ได้ว่าสมาชิกผู้นั ้นขายตำ่ากว่าราคาที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ (ราคาพิเศษยึดถือ

ตามราคาปัจจุบันที่บริษัทฯ กำาหนด) บริษัทฯ จะออกหนังสือแจ้งเตือนให้สมาชิกผู้นั ้นทราบ หรือแจ้งเตือนทาง

โทรศัพท์ให้สมาชิกผู้นั ้นเข้าเซ็นต์ชื่อรับทราบการกระทำา ความผิดกฎจรรยาบรรณ หากสมาชิกผู้นั ้นเพิกเฉย

มิได้ดำาเนินการใดๆ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สมาชิกผู้นั้นได้รับหนังสือแจ้งหรือได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์

บริษัทฯ จำาเป็นต้องดำาเนินการยกเลิกรหัสสมาชิก (Terminate) ออกจากระบบ

การจำาหน่ายสินค้าตัดราคา เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กฎจรรยาบรรณ ข้อ 6 “ต้องไม่จำาหน่าย

สินค้าตัดราคา” จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ทุกท่าน ต้องช่วยกันกำากับดูแลไม่ให้ตนหรือทีมงานจำาหน่ายสินค้าตำ่ากว่าราคา

ที่บริษัทกำาหนดฉบับหน้า ผมจะพูดถึงกฎจรรยาบรรณข้ออื่นๆ ให้ทราบอีก แล้วพบกันครับ...

จำาหน่ายสินค้าตัดราคา ตำ�ากว่า 
ราคาทีี่�บริษััที่กำาหนดไว้

ผู้้้เป็็น สป็อนเซอร์

บที่ลงโที่ษั! 

กรณี 1

กรณี 2

ผลของการยกเลิกสมาชิก

1. บริษัทฯ จะ ยกเลิก การจ่ายค่าคอมมิชชั่นและโบนัสท่องเที่ยวหรือโบนัสอื่นๆ

2. ออเดอร์/บิลที่ซื้อสินค้า ของรหัสสมาชิกที่ถูกยกเลิก ซึ่งมีเหตุเชื่อได้ว่าเป็น ออเดอร์/บิล ที่ซื้อไปเพื่อตัดราคาจะถูกยกเลิก PV ของออเดอร์/บิลนั้น และ PV    

   ที่ถูกยกเลิกนั้น จะไม่นำาไปคำานวณค่าคอมมิชชั่น

3. ถ้าออเดอร์/บิลนั้นถูกคำานวณคอมมิชชั่นไปแล้ว บริษัทฯ จะคำานวณเพื่อตัดค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากการขายตัดราคานั้นๆ และหากคะแนนมีผลต่อการ

   ปรับตำาแหน่งของอัพไลน์ บริษัทฯ จะคำานวณปรับตำาแหน่งลงในรอบคอมมิชชั่นถัดไป

4. บริษัทฯ จะปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งการยกเลิกรหัส ของสมาชิกผู้กระทำาความผิดและในกรณีที่สมาชิกดังกล่าวขึ้น Wall of Fame จะถูกปลดโดยทันที  

5. เลขบัตรประชาชนของสมาชิกที่ถูกยกเลิกรหัส เนื่องจากกรณีขายตัดราคา จะถูกขึ้น Black List และไม่สามารถกลับมาเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ได้อีก 
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ซัคเซสมอร์ กัมพูชา เปิดศักราชใหม่

ด้วยงานประชุมสัมมนาระดับโลก Start 

Your Business with “Why”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซัคเซสมอร์กัมพูชา

ได้จัดงานประชุมสมัมนา Start Your Business with 

“Why” โดยได้รบัเกยีรตจิาก CEO นพกฤษฏ์ิ นธิเิลิศวจิติร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร บริษัท ซคัเซสมอร์ บอีิง้ค์ จำากัด 

(มหาชน) ที่จะพาคุณไปค้นหาความหมายและคุณค่า

ของชีวิต พร้อมเคล็ดลับวิธีการดึงพลังจากโลกภายใน

ตัวคุณ เพื่อนำามาใช้สร้างโลกภายนอกตัวคุณ ให้ประสบ

ความสำาเร็จอย่างแท้จริง โดยมีผู้มาเข้าร่วมงานสัมมนา

กว่า 1,200 คน ณ AEON Mall 2 พนมเปญ ประเทศ

กัมพูชา

ร์ะเบิด           พลังควิามสำาเร็์จั!
ในปร์ะเที่ศกัมพ่ชีา

กับปรากฎการณ์...
ผู้เข้างานทะลุเป้า!!!
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THE BEST CITY

F R A N C E
Leaders Seminar Trip To

ช่่วงเวลา 5 เดืือนต่อจากน้� เป็นช่่วงเวลาท้�ผู้้�นำา
ตั�งเป้าหมายพิิชิ่ตโปรโมชั่�น เพืิ�อเติมเต็มช้่วิตกับ
Successmore World Experience ทั�ง Being 
more Trip To Maldives และ Leaders Seminar 
Trip To France >>>

ซ่ึ่�งกำำ�ลัังเร่่งสปีีดในกำ�ร่ส่งมอบคุุณคุ่�เต็็มร้่อย เพ่ื่�อให้้
เข้้�ถ่ึงเส้นชััยในปีลั�ยเด่อนกำร่กำฏ�คุม ทัั้�ง 2 ทั้ริ่ปีพื่ร้่อมกัำน 
มอร์่แมนก็ำข้อเป็ีนกำำ�ลัังใจให้้ทุั้กำๆ ท่ั้�นมีพื่ลัังแลัะอ�ร่มณ์
คุว�มร้้่ส่กำทีั้�เข้้มพื่อในกำ�ร่ส่งมอบคุุณคุ่�ห้ลัักำ ทัั้�งกำ�ร่
ช่ัวยเห้ล่ัอผู้้้คุนให้้มีสุข้ภ�พื่ดี แลัะกำ�ร่ยกำร่ะดับคุุณภ�พื่
ชีัวิต็ให้้กัำบผู้้้คุนอย่�งต่็อเน่�องคุรั่บ

เมืืองตููร์ ์Tours

โบสถ์เ์ซนตูม์ืาร์ติ์ูน   St Martin

วิิหาร์เซนตู ์แกไทน์

Saint-Gatien's Cathedral

เมืองในลุ่มเเม่นำ�าลัวร์ ตั�งอย่้ใจกลางทิศตะวันตกของฝรั�งเศส 
ในจังห้วัดแอ็งเดร่ลััวร์่ เเคุว้นซ็ึ่องทั้ร์่ โดยเป็ีนเม่องห้ลัวงข้องเเคุว้น
เป็ีนศู้นย์กำลั�งทั้�งด้�นกำ�ร่ศู่กำษ�ม�ตั็�งเเต่็ยุคุกำลั�ง เเลัะเป็ีนเม่องทีั้�
เป็ีนศู้นย์กำลั�งข้องอ�ร่ยธร่ร่มโร่มันม�ตั็�งเเต่็ช่ัวงต้็นข้องศูต็วร่ร่ษ
ทีั้� 1 ทั้ำ�ให้้คุว�มเจริ่ญต่็�งๆ นั�นเข้้�ม�ส่้เม่องเเห่้งนี� มีสิ�งก่ำอสร้่�ง
เเลัะสถึ�นทีั้�ท่ั้องเทีั้�ยวม�กำม�ยห้ลั�ยแห่้ง ทีั้�เป็ีนทีั้�นิยมข้องนักำท่ั้องเทีั้�ยว
เม่�อม�เทีั้�ยวชัมเม่อง ดังนี�

วิหารเซนต ์แกไทน์หรือท้�ช่าวเมอืง
จะเร้ยกกันว่า วิหารต้ร์ ถ้ึกำสร้่�งข่้�น
เพื่่�ออุทั้ิศูให้้เเกำ่นักำบุญเซึ่นต็์ แกำไทั้น์
โดยเป็ีนศู�สนสถึ�นในคุริ่สต็จักำร่
นิกำ�ยโร่มันคุ�ทั้อลัิกำ วิห้�ร่แห้่งนี�ใชั้
เวลั�ในกำ�ร่ก่ำอสร้่�งย�วน�นถ่ึง 377 ปีี
ร่ะห้ว่�งปีี คุ.ศู.1170 ถ่ึง คุ.ศู.1547 
ตั็�งอย่้ทีั้�เชิังสะพื่�นข้้�มเเม่นำ��ลััวร์่ออกำ
เเบบโดยใช้ัสถึ�ปัีต็ยกำร่ร่มเเบบโกำธิคุ 
ซ่ึ่�งมีคุว�มสวยง�มอย่�งยิ�ง

สร�างข้�นเพืิ�ออุทิศให�เเก่เซนต์มาร์ติน โดยมีร้่ปีเเบบข้อง
สถึ�ปีตั็ยกำร่ร่มในสไต็ลันี์โอไบเซึ่นไทั้น ์ภ�ยในมอีอร่แ์กำนห้ลัังให้ญ่ 
ซ่ึ่�งมีอ�ยุย้อนไปีถ่ึงศูต็วร่ร่ษทีั้� 16 ภ�ยใต้็โบสถ์ึ จะมีห้ลุัมฝัังศูพื่
พื่ร่ะโอร่สธิด�ข้องพื่ร่ะเจ้�ชั�ร์่ลัทีั้� 8 แลัะพื่ร่ะน�งแอนน์แห่้งบริ่ต็
ทั้�นี ช่ั�นชัมร้่ปีปัี�นฝีัม่อศิูลัปิีนจิโร่ลั�โม ด� ฟิิเอโซึ่เลับนห้ลัมุฝัังศูพื่
หิ้นอ่อนสไต็ล์ัอิต็�ลีั

ในหลายฉบับท้�ผู่้านมา มอร์แมน
ไดื�ขยายภาพิความฝัน ของเมือง
ต่างๆ ในประเทศฝรั�งเศสไป
แล�ว ฉบับน้�จะเป็นเมือง Tours 
และปราสาทอ้ก 2 แห่งท้�ม้ความ
สวยงามอย่างยิ�ง เชิ่ญติดืตาม
ไดื� ดัืงน้�
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จัตุัูร์สั     Plumereau

ปร์าสาทชองบอร์ด์

ปร์าสาทเชอนองโซ

chateau de Chambord

(Chenonceau)

เป็นจุดืท้�นักท่องเท้�ยวชื่�นช่อบ เพิราะตัวของจัตุรัส
นั�นโอบล�อมไปดื�วยอาคารบ�านเรือนในยุคกลาง 
ทีั้�ใช้ัวัสดุไม้ม�ใชั้ในกำ�ร่กำ่อสร้่�ง สร่้�งบร่ร่ย�กำ�ศูให้้ด้
สวยง�มแลัะคุลั�สสิคุม�กำ ปัีจจุบันได้มีกำ�ร่ปีรั่บปีรุ่งบ้�น
เห้ล่ั�นี�ให้้เปี็นร้่�นคุ�เฟ่ิเเลัะร่้�นคุ้�ต่็�งๆ ม�กำม�ย เพ่ื่�อ
บริ่กำ�ร่นักำท่ั้องเทีั้�ยว ทีั้�มักำจะใช้ัทีั้�นี�เป็ีนจุดเริ่�มต้็นในกำ�ร่
ไปีเทีั้�ยวชัมสถึ�นทีั้�ท่ั้องเทีั้�ยวต่็�งๆ ข้องเม่องนี�

เหมือนท้�อื�นๆ นั�นก็คือ บันไดืเว้ยนค่้ (Double-helix 
staircase) ซ่ึ่�งเป็ีนบันไดข้น�นกัำนเวียนข่้�นไปีคุ่้กำัน ผู้้้ทีั้�
ข่้�นบันไดด้�นห้น่�ง จะไม่เห้็นผู้้้ทีั้�ข่้�นบันไดอีกำด้�นห้น่�งเปี็น
ผู้ลัง�นเด่นข้องเลัโอน�ร์่โด ด�วินชีั ศิูลัปิีนเอกำชั�วอิต็�ลีั
ปีร่�ส�ทั้เร่ิ�มกำ่อสร่้�งในปีี 1519 แลัะใชั้เวลั� 28 ปีี กำว่�
จะสร่้�งเสร่็จสมบ้ร่ณ์ใน ปีี 1547 ปีร่�ส�ทั้ชัองบอร่์ด
เป็ีนปีร่�ส�ทั้สำ�ห้รั่บล่ั�สัต็ว์ข้องกำษัต็ร่ิย์ฟิร่�นซิึ่ส เป็ีน
ปีร่�ส�ทั้ทีั้�ออกำแบบให้้มีห้้องข้น�ดให้ญ่ เพื่ด�นส้ง มีห้น้�
ต่็�งให้ญ่ ต็�มแบบสถึ�ปัีต็ยกำร่ร่ม French Renaissance 
ทั้ี�ได้อิทั้ธิพื่ลัม�จ�กำอิต็�ลัี ด้วยสถึ�ปีัต็ยกำร่ร่มอันโอ่โถึง
แลัะห้ร้่ห้ร่�ข้องปีร่�ส�ทั้ชัองบอร์่ด ซ่ึ่�งเป็ีนเสน่ห์้ข้อง
ปีร่�ส�ทั้แห่้งนี� จ่งมีนักำท่ั้องเทีั้�ยวจำ�นวนม�กำห้ลัั�งไห้ลัเข้้�
ม�เยี�ยมชัมปีร่�ส�ทั้แห่้งนี�ต็ลัอดทัั้�งปีี ด้�นห้ลัังข้อง
ปีร่�ส�ทั้ชัองบอร่์ด มีพื่่�นทั้ี�สน�มข้น�ดให้ญ่ทั้ี�ส�ม�ร่ถึ
มองเห้็นต็ัวปีร่�ส�ทั้ต็ั �งเด่นเปี็นสง่�อย้ ่ จุดนี �จะเปี็น
จุดถึ่�ยภ�พื่ทั้ี�มีคุว�มสวยง�มม�กำๆ ลัักำษณะเด่นข้อง
ปีร่�ส�ทั้ชัองบอร์่ด คุ่อตั็วห้ลัังคุ�ทีั้�มีห้อคุอย 11 ห้อ ซ่ึ่�ง
โดดเด่นแลัะสวยง�มอย่�งยิ�ง ทั้ำ�ให้้ปีร่�ส�ทั้แห่้งนี� เป็ีน
ปีร่�ส�ทั้ทีั้�ด้�นนอกำมีคุว�มสวยง�มเด่นกำว่�ด้�นในเพื่ร่�ะ
เป็ีนปีร่�ส�ทั้ทีั้�ไม่มีคุนอ�ศัูยอย่้อย่�งถึ�วร่ ทั้ำ�ให้้ไม่ได้เน้น
กำ�ร่ต็กำแต็่งภ�ยใน ไม่มีเฟิอร่์นิเจอร่์ห้ร้่ห้ร่�แบบปีร่�ส�ทั้
ห้ลั�ยแห่้งในยุโร่ปี จุดทีั้�น่�สนใจภ�ยในคุ่อ ห้ลัังคุ�ทีั้�แกำะ
สลัักำเปี็นร่้ปีซึ่�ลั�มันเดอร่์ สัญลัักำษณ์ปีร่ะจำ�พื่ร่ะองคุ์
ข้องพื่ร่ะเจ้�ฟิร่�นซิึ่สทีั้� 1

ตั�งอย่้บริเวณท้�ราบลุ่มแม่นำ�าลัวร์ ทางตอนกลางของประเทศฝรั�งเศส 
ซ่ึ่�งเป็ีนแห้ลัง่ทีั้�ตั็�งข้องปีร่�ส�ทั้แลัะพื่ร่ะร่�ชัวงัม�กำม�ย ทีั้�กำษัต็ริ่ย์ ข้นุน�ง พื่อ่คุ�้
คุห้บดีข้องฝัรั่�งเศูส ม�สร้่�งเอ�ไว้เป็ีนทีั้�พัื่กำอ�ศัูยนอกำกำรุ่งปี�ร่ีส ปีร่�ส�ทั้
เห้ล่ั�นี� ถ้ึกำสร่้�งข่้�นนับตั็�งแต็่ศูต็วร่ร่ษทีั้� 16 เปี็นต้็นม� มีจำ�นวนปีร่ะม�ณ
300 ห้ลััง ทั้ั�งให้ญ่แลัะเล็ักำกำร่ะจ�ยต็ัวอย่้ต็�มปี่�เข้�แลัะเม่องต่็�งๆ ในแถึบนี� 
ทัั้�งบนฝัั�งแม่นำ��ลััวร์่ส�ยห้ลัักำ แลัะแม่นำ��ส�ยย่อยทีั้�ไห้ลัม�ร่วมกัำบแม่นำ��ลััวร์่ โดย
ร่วมแล้ัวปีร่�ส�ทั้เห้ล่ั�นี�เรี่ยกำว่� “ปีร่�ส�ทั้แห่้งลุ่ัมนำ��ลััวร์่” (Chateaux of the 
Loire Valley) ถ่ึอเป็ีนแห้ล่ังท่ั้องเทีั้�ยวยอดนิยมข้องฝัรั่�งเศูสทีั้�นักำท่ั้องเทีั้�ยว
จ�กำทัั้�วโลักำนิยมไปีเยี�ยมชัมกำัน แลัะปีร่�ส�ทั้ยอดฮิิต็ทีั้�นักำท่ั้องเทีั้�ยวนิยมไปีเยี�ยม
ชัมม�กำทีั้�สุดคุ่อ ปราสาทเช่อนองโซ(Chenonceau) มีผู้้้ม�เย่อนปีีลัะเก่ำอบ 
1 ล้ั�นคุน ซ่ึ่�งเป็ีนร่องแคุ่พื่ร่ะร่�ชัวังแวร์่ซึ่�ยล์ัเท่ั้�นั�นเอง ช่ั�อข้องปีร่�ส�ทั้เชัอ
นองโซึ่ ม�จ�กำแม่นำ��เชัอ (Cher) ซ่ึ่�งปีร่�ส�ทั้ห้ลัังนี� ตั็�งคุร่่อมอย่้บนแม่นำ��พื่อดี 
ถ่ึอเปีน็จดุข้�ยทีั้�ห้�ด้ได้ย�กำทีั้�จะมปีีร่�ส�ทั้ลัักำษณะนี�  ปีร่ะวติั็ศู�สต็ร่ข์้องปีร่�ส�ทั้นี�
ผู้้กำพัื่นกัำบร่�ชัวงศู์ข้องฝัรั่�งเศูสอย่�งใกำล้ัชิัด เพื่ร่�ะเปี็นปีร่�ส�ทั้ทีั้�กำษัต็ริ่ย์แลัะ
พื่ร่ะร่�ชิันีข้องฝัรั่�งเศูสม�พัื่กำอ�ศัูยกัำนอย่้ห้ลั�ยพื่ร่ะองค์ุ นอกำจ�กำจะเป็ีนทีั้�พื่ำ�นักำ
ข้องเห้ล่ั�ร่�ชัวงศ์ูแล้ัว คุรั่�งห้น่�งในช่ัวงสงคุร่�มโลักำคุรั่�งทีั้� 2 ปีร่�ส�ทั้แห่้งนี�
ยังเคุยใช้ัเป็ีนโร่งพื่ย�บ�ลัแลัะเคุยเปี็นทีั้�จุดดอกำไม้ไฟิคุรั่�งแร่กำในฝัรั่�งเศูส
ต้็องถ่ึอว่�ปีร่�ส�ทั้แห้่งนี� เต็็มเปีี�ยมไปีด้วยเร่่�องร่�วแลัะปีร่ะวัติ็ศู�สต็ร์่
ม�กำม�ยจริ่งๆ ภ�ยในปีร่�ส�ทั้มีห้้องต่็�งๆ ทีั้�ต็กำแต่็งแต็กำต่็�งกัำนไปี โดยเน้น
กำ�ร่ต็กำแต่็งด้วยเฟิอร์่นิเจอร์่สไต็ล์ัเร่เนสซึ่องส์ มีทัั้�งห้้องข้องมเห้สีแคุทั้เธอรี่น
ห้้องสนมดีย�น เดอ ปัีวติ็แย ห้้องข้องพื่ร่ะเจ้�ฟิร็่องซัึ่วร์่ทีั้� 1 ห้้องคุรั่ว ห้้อง
อ�ห้�ร่ ทีั้�ล้ัวนต็กำแต่็งอย่�งสวยง�ม ร่วมไปีถ่ึงห้้องสีดำ�ข้องพื่ร่ะชั�ย�พื่ร่ะเจ้�
อ็องรี่ทีั้� 3 ส่วนบริ่เวณภ�ยนอกำนั�นมีสวนทีั้�โดดเด่น 2 สวน คุ่อ สวนฝัั�งซ้ึ่�ย
ข้องร่�ชิันีแคุทั้เธอรี่นแลัะฝัั�งข้ว�ทีั้�มีนำ��พุื่อันสวยง�มข้องสนมดีย�น เดอ ปัีวติ็แย

มอร์แมน ไดื�บรรยายสถานท้�ท่องเท้�ยวของประเทศฝรั�งเศส ท้�พิวกเราจะ
ไดื�ไปสัมผู้ัสกันในเดืือนตุลาคม ปี 2563 ครบทุกเมืองแล�ว ก็ขออวยพิร
ให�ทุกๆ ท่านท้�ตั�งเป้าหมายและส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื�อง ประสบความ
สำาเร็จผู่้านทริปน้�กันมากๆ ครับ





Q&A
ถามตอบ

PHYTAPLEX
มีคุณประโยชน์
ต่อร่างกายอย่างไร

ควรทาน PHYTAPLEX
ควบคู่กับผลิตภัณฑ์์
รายการใดหรือไม่

ควรทาน PHYTAPLEX 
เวลาไหนถึงจะได้
คุณประโยชน์สูงสุด

PHYTAPLEX
ช่วยให้อาการภูมิแพ้ 
ดีขึ้นได้หรือไม่

ใครท่ีต้องทาน
PHYTAPLEX บ้าง?

PHYTAPLEX เป็็นผลิตภณัฑ์์เสริม
อาหารท่ีช่วยเสริมสร้างภมิูคุุ้้มกนัของ
ร่างกายให้แขง็แรงข้ �น  ทำาให้เมด็เลอืด
ขาวชนิดตา่งๆ ทำางานอยา่งมีป็ระสทิธิิ
ภาพมากข้ �น ทั �งในเร่ืองการต่อสู้กับ
เชื �อโรคุ้และสิง่แป็ลกป็ลอมชนิดตา่งๆ
จ้งช่วยป้็องกนัโรคุ้ติดเชื �อ ทั �งการติด
เชื �อในทางเดินหายใจและการติด
เชื �อในสว่นอ่ืนๆ ของร่างกาย รวมถ้ง
สามารถป้็องกนัคุ้วามเสีย่งในการเกิด
โรคุ้มะเร็ง ป้็องกนัอาการภมิูแพ้ และ
ยงัช่วยต้านอนมุลูอิสระ (Free radi-
cals) ท่ีอยูภ่ายในร่างกายได้อีกด้วย

เพ่ือจะได้ป็ระสิทธิิภาพเพ่ิมภูมิคุุ้้ มกัน
ของร่างกายสงูสดุ คุ้วรทาน PHYTAPLEX 
คุ้วบคุู้ก่บัผลติภณัฑ์์อีก 3 รายการ ท่ีจะชว่ย
เสริมสร้างภูมิคุุ้้มกันของร่างกาย ให้มี
ป็ระสทิธิิภาพสงูสดุ ดงันี �  คืุ้อ 
1. ผลิติภัณัฑ์์นููทริิก้้า (NUTRIGA) 
2. ผลิติภัณัฑ์์นูำ �าว่่านูหางจริะเข้้
    (S VERA PLUS)  
3. ผลิติภัณัฑ์์ว่ติามินิูริว่มิว่สิต้าเพลิก็้ซ์์       
    (VISTAPLEX)  

คุ้วรทาน PHYTAPLEX 
1-2 เม็ด พร้อมอาหารมื �อเช้า

PHYTAPLEX ช่วยให้อาการภูมิแพ้
ดีข้ �นได้ เน่ืองจากมีสารสำาคุ้ญั เชน่ไฟ
โตสเตอรอล บร็อคุ้โคุ้ลี ่ซิลิเีนียมท่ีชว่ย
ลดการหลั่งฮีีสตามีน ซิ้่งเป็็นสาเหตุ
ของการเกิดอาการภูมิแพ้ อีกทั �งยัง
ชว่ยลดการเคุ้ลือ่นท่ีของเมด็เลอืดขาว
ท่ีมารวมกลุม่กนัเม่ือเกิดอาการแพ้ข้ �น
 จง้ชว่ยลดอาการภมิูแพ้ได้เป็็นอยา่งดี 
และชว่ยป้็องกนัการเกิดอาการภมิูแพ้
สำาหรับผู้ ท่ีแพ้บอ่ยๆ ได้

Q:Q:

Q:Q:

Q:Q:Q:Q:

Q:Q:

A:A:

A:A:

A:A:A:A:

A:A: PHYTAPLEX เหมาะกบัทกุเพศ
ทกุวยั  เน่ืองจากสภาวะอากาศ
ในเมืองไทยท่ีมีปั็ญหาฝุุ่่ นละออง
ขนาดเลก็ PM 2.5 เพ่ิมมากข้ �น
รวมถง้ มีสารก่อภมิูแพ้ และสาร
ป็นเปื็�อนชนิดตา่งๆ ท่ีมองไมเ่หน็
เชื �อก่อโรคุ้ เช่น เชื �อแบคุ้ทีเรีย 
เชื �อไวรัสหลากหลายสายพันธิุ์
ท่ีสามารถติดเชื �อในร่างกายคุ้น
ได้อยา่งงา่ยๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
โคุ้โรนา่ ไวรัสท่ีกำาลงัแพร่ระบาด
ทัว่โลกในขณะนี � สำาหรับผู้สงูอายุ
หรือผู้ ท่ีมีโรคุ้ป็ระจำาตัวต่างๆ
เชน่ โรคุ้เบาหวาน  โรคุ้คุ้วามดนั
โลหิตสูงหรือโรคุ้หัวใจ ย่ิงต้อง
ทาน PHYTAPLEx เพ่ือเสริม
สร้างภูมิคุุ้้มกันของร่างกายให้
แขง็แรง

ถามตอบ Q&A     23
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เปน็ส่ิงมชีวีติท่ีมรีปูรา่งหลากหลายและมขีนาดเลก็มาก ซึง่ 1 ใน

ไวรัสที่ใหญ่ที่สุด มีความยาวเพียง 450 นาโนเมตรเท่านัน้ หรือ

เทียบเท่ากับแบคทีเรียขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ไวรัสมีโปรตีนเป็นส่วน

ประกอบหลักที่เคลือบอยู่ช้ันผิวภายนอกและเป็นศูนย์กลางของ

สารพันธกุรรม คอื ดเีอน็เอ (DNA) หรืออาร์เอน็เอ (RNA) ของไวรัส 

โดยไวรัสจำาเป็นต้องอาศัยอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต อย่างเช่น คน 

สัตว์ หรือพืช เพื่อเพิ่มจำานวนมากขึ้น และสามารถติดเชื้อจาก

สัตว์ด้วยกันเอง หรือติดเชื้อจากสัตว์สู่คน และคนสู่คนด้วยกัน

อย่างโคโรน่าไวรัส ที่กำาลังระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้

โรคติิดเช้ื้�อ
(infectious diseases)

หมายถูึง โรัคที่่�ม่สิาเหตุ้มาจากเชื้้�อโรัค การัที่่�

รั�างกายจะเกิดิโรัคติ้ดิเชื้้�อนั�น มป่ิจัจยัท่ี่�เก่�ยวัขี�อง

หลายปิรัะการั เชื้�น ชื้นิดิและปิรัมิาณขีองเชื้้�อโรัค 

ควัามแข็ีงแรังขีองภู่มิคุ�มกันขีองรั�างกาย รัวัมถึูง

โรัคปิรัะจำาต้วััอน่ๆ ปิจัจยัที่างพูนัธุกุรัรัม เป็ินต้�น

เชื้้�อโรัคบางชื้นิดิเม่ออย่�ในรั�างกาย ถู�ารั�างกาย

มภู่ม่คิุ�มกนัที่่�แขีง็แรัง กจ็ะสิามารัถูกำาจดัิเชื้้�อโรัค

ไดิ� แต้�เม่อไหรั�ที่่�รั�างกายม่ภู่มิคุ�มกันอ�อนแอลง

เชื้้�อโรัคจะก�อให�เกิดิโรัคต้ิดิเชื้้�อไดิ�ที่ันที่่

ไวรัส

โรคติดเชื้อที่พบบ่อย คือ โรคติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส

ซึง่มีความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียดังนี้
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เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ค่อนข้างซับซ้อน มีผนังแข็งด้านนอก

สุดและถดัเขา้มาเปน็เยื่อหุม้บาง ๆ  ลอ้มรอบของเหลวภายในเซลล์

สามารถเพ่ิมจำานวนได้โดยไม่จำาเป็นต้องอาศัยอยู่ภายในเซลล์

ของส่ิงมีชีวิต อยู่รอดได้ในบรรยากาศท่ีแตกต่างกันไป เช่น สถานท่ี

ทีร้่อนหรอืเยน็จดั หรอืในร่างกายของมนุษย ์เป็นตน้ แม้แบคทเีรยี

ส่วนใหญ่จะมีประโยชน์และไม่เป็นอันตราย โดยมีส่วนช่วยใน

ระบบย่อยอาหาร ทำาลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำาให้เกิดโรคแต่มี

แบคทีเรียบางส่วนหรือไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ของแบคทีเรียทัง้หมด

ซ่ึงเปน็สาเหตทุีท่ำาให้เกดิโรคตดิเชือ้ในอวยัวะตา่งๆ ของรา่งกายได้ 

ถ้าเกิดติดเชื้อในอวัยวะที่สำาคัญ เช่น ตับ ปอด สมอง หัวใจ หรือ

ติดเช้ือในกระแสเลือด ก็อาจเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โดย

เฉพาะผู้สูงอายุ มีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อได้มากกว่าคนหนุ่มสาว 

เพราะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่า

หลายคนอาจเขา้ใจผดิวา่ การใชย้าปฏิชิวีนะหรอืยาฆ่า่เชือ้

สามารถรักษาได้ทั้งการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย 

แต่ความจริงแล้ว การติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาตามอาการ 

ในระหว่างท่ีระบบภูมิคุ้มกันกำาลังกำาจัดเช้ือโรค ถ้าระบบภูมิคุ้มกันดีก็สามารถ

กำาจัดเช้ือไวรัสได้รวดเร็วกว่า แต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอก็ไม่สามารถ

กำาจัดเช้ือไวรัสได้ ทำาให้เชื้อไวรัสเพิ่มจำานวนมากขึ้น ถ้าติดเชื้อในอวัยวะ

สำาคญั เช่น ปอดทำาใหป้อดอักเสบ เป็นเหตใุหเ้สยีชวีติได้ อยา่งโคโรน่าไวรัส

ที่มีผู้เสียชีวิตจำานวนมากในขณะนี้ อาจต้องใช้ยาต้านเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

เพื่อช่วยชะลอความรุนแรงของโรค จนร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน

จนกำาจัดเชื้อไวรัสได้ในที่สุด เราสามารถป้องกันการเป็นโรคติดเชื้อไวรัส

ที่พบได้บ่อยๆ อย่างไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ หรือโรคพิษสุนัขบ้าได้

ด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วย

ส่วนการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยปกติแล้วจะรักษา

ด้วยยาปฏิชีวนะในกลุ่มหลัก เช่น ยาเพนิซิลลิน ยาเซฟา

โลสปอริน ยาแมคโครไลด์ ยาฟลูออโรควิโนโลน ยาซัล

โฟนาไมด์ ยาเตตราไซคลีน ยาอะมิโนไกลโคไซด์ เป็นต้น 

ซึ่งจำาเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำา

สั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะอาจทำาให้เกิดเชื้อดื้อ

ยา ทำาให้ไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะชนิดนัน้ๆ ในการรักษา

เมื่อมีการติดเช้ือแบคทีเรียชนิดเดียวกันอีกในครั้งต่อไป 

รวมถงึการรับประทานยาปฏิชวีนะมากจนเกินไป สง่ผลให้

ไตทำางานหนัก จนป่วยเป็นโรคไตวายได้

แบคทีีเรีย

วิธีีรักษาโรคติิดเช้ื้�อไวรัส...
            และแบคทีีเรีย
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ภููมิคุ้มกันท่ีแข็งแรงของร่างกาย บ่งบอก

ถึงความมีสุขภาพดี ทำาให้มีอายุยืนยาวขึ้น แต่เมื่อภูมิคุ้มกัน

อ่อนแอลง นัน้หมายถึง ความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรค

เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อก่อโรคชนิดอื่น ก็ลด

น้อยลง ส่งผลให้ร่างกายง่ายต่อการติดเชื้อ เช่น ติดเชื้อ

แบคทีเรียในทางเดินหายใจ เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบ ไซนัส

อักเสบ หรือติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด

(Influenza virus) โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลัน 

(Corona Virus) ซึ่งกำาลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้

ดังนั้น เกราะป้องกันโรคติดเชื้อที่ดีที่สุด คือ การเสริมสร้าง

ภูมิคุ ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงอยู ่เสมอ เพราะระบบ

ภูมิคุม้กันร่างกายของเรา จะทำาการต่อสู ้ก ับเชื ้อโรค และ

จลิุนทรยีช์นิดตา่งๆ ทีส่ามารถทำาใหเ้ราป่วยเป็นโรคติดเชือ้ได้

ทำาใหส้ญูเสยีเวลา เสยีเงนิในการรกัษา และไมส่ามารถดำาเนนิ

ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    เสริมสร้างภููมิค้้มกัน...
ของร่างกายให้้แข็งแรง

เราสามารถ

ด้วยวิธีีง่ายๆ ต่ิอไปดังนี�

1ออกกำาลังกายประจำาอย่างสมำา่เสมอ
การออกกำาลังกาย ทำาให้หวัใจของเราเกิดการสูบฉดีเลือดเพื่อไปเลีย้ง

ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น และยังช่วยทำาให้เซลล์แต่ละเซลล์ได้

รับออกซิเจนที่เพียงพอ ส่งผลให้การทำางานของเซลล์เป็นไปได้ด้วยดี

และทำาใหเ้ซลล์นัน้ๆ มคีวามแข็งแรงมากขึน้ นอกจากนียั้งชว่ยให้เมด็

เลือดขาวแข็งแรงและเพิ่มจำานวนมากขึ้น ทำาให้ระบบภูมิคุ้มกันของ

ร่างกายดีข้ึน

KNOW?
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4
5

3รับประทานอาหาร
ให้ถูกหลักความสมดุล

หลีกเล่ียง ควันบุหร่ี

รับประทานสารเสริมอาหาร
ท่ีเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายให้แข็งแรงข้ึน

นอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอในทุกๆ คืน

การรับประทานอาหารให้สมดุล คือ 

การรับประทานอาหาร ที่มีฤทธิ์เป็น

กรดและด่างใกล้เคียงกันเพราะหาก

รับประทานอาหารที่เป็นกรดหรือด่าง

มากเกินไป จะส่งผลทำาให้ร่างกาย

เสียสมดุล ภูมิต้านทานของร่างกาย

จะอ่อนแอลง โดยอาหารที่เป็นกรด

ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ ขนมปัง นม เนย 

นำ้าตาล รวมไปถึงเครื่องดื่มอย่าง

นำ้าอัดลม กาแฟ ส่วนอาหารที่มีความ

เป็นด่างได้แก่ ผักและผลไม้ ซึ่งเมื่อ

รับประทานอาหารเหล่านี้ ให้สมดุล

ก็จะช่วยทำาให้ภูมิต้านทานของร่างกาย

แข็งแรงขึ้น

ในควันบุหรี่มีสารพิษมากมายที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนัน้ จึงควร

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และพื้นที่ที่มีการสูบบุหรี่ เพื่อไม่ให้ร่างกายของ

เรามีโอกาสได้รับควันบุหรี ่เข้าสู ่ร่างกาย ซึ ่งจะทำาให้ภูมิคุ ้มกันของ

ร่างกายอ่อนแอลงได้

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ทีม่สีว่นประกอบ

ของเบต้า กลูแคน ซ่ึงได้ชื่อว่าเป็น 

อาหารของเม็ดเลือดขาว ช่วยเสริมสร้าง

ระบบภมูคิุม้กนัใหเ้มด็เลอืดขาวกลุม่ NK

Cell หรือเม็ดเลือดขาวนักฆ่า ไวต่อการ

กำาจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อ

ก่อโรคชนิดอื่นๆ

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ทีมี่สารสกัดบรอ็คโคลีท่ีใ่ห้

สารสำาคัญ Sulforaphane (ซัลโฟราเฟรน) ช่วยเพ่ิม

ประสิทธภิาพระบบภูมคิุม้กันขัน้พืน้ฐานและความ

ไวต่อการกำาจัดสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาว 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีไฟัโตสเตอรอล สาร

ต้านอนุมูลอิสระ เช่น โคเอนไซม์ คิวเทน อัลฟ่า

ไลโปอิก ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิตามินต่างๆ ครบ

ถ้วน เช่น วิตามินซี วิตามินอี ที่ช่วยเพ่ิมความ

แข็งแรงของภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

การนอนหลับให้เพียงพอ จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของ

ร่างกายให้แข็งแรงขึ้น ควรเข้านอนก่อน 4 ทุ่มของทุกคืน

เพื่อให้ร่างกายสามารถหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ในปริมาณมาก โดยสารน้ี

จะช่วยชะลอวัย ช่วยฟ้�นฟูการทำางานของสมองและร่างกายจะหลั่งสาร

แห่งความสุขออกมา ทำาให้ร่างกายเกิดความกระปรี ้กระเปร่า ภายใน

หอ้งนอนควรมดืสนทิเพื่อใหร้า่งกายหลัง่ฮอรโ์มนเมลาโทนิน (Melatonin) 

ที่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น
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5 ขั�นตอน การออกแบบและสร�างช้่วิต
ให�ม้ผู้ลลัพิธ์อย่างท้�คุณต�องการ

ชีวิตของเราแต่ละคน ถ้านับจากวัยบรรลุนิติภาวะที่ 20 ปี และทำางานอีก 40 ปี จนเกษียณจากอาชีพ สัดส่วน

ของกลุ่มคนเหล่านี้ มีถึง 95% ที่เกษียณจากรายได้ แต่ไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองต่อได้ ทีเ่ป็นเช่นนี้ เพราะคน

ส่วนใหญ่ไม่มีวิชาออกแบบและสร้างชีวิตนั่นเอง ดังนั้น เพื่อให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ต้องตกลงไปในบันไดเลื่อน

แบบคนล้มเหลว นี่คือ “5 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างชีวิตให้มีผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ” ที่คุณต้อง

เรียนรู้และใช้มันครับ...

ผลลัพธ์ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคุณนัน้ มีหลาย

มิติ เร่ิมตั้งแต่มิติของการงาน อาชีพ 

ภารกิจ ระดับคุณค่าที่สามารถสร้างผล

กระทบเชิงบวกต่อผู้คน ต่อสังคม ความ

มี อิสระภาพทางด้านเวลาและทางด้าน

การเงนิระดบัความท้าทายทีคุ่ณจะเอาชนะ

ความเช่ียวชาญในเรื่องที่คุณเก่ียวข้อง 

และจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตของคุณ

มนุษย์เรามีระดับความคิดที่ให้พลังสูง 

และพลังตำ่า คุณต้องฉลาดในการรวบรวม

กลุ่มความคิดพลังสูง เพื่อสร้างพลังทวี

ให้ได้ ซ่ึงกลุ่มความคิดพลังสูง ได้แก่ ภาพ

ความฝัึนอันย่ิงใหญ่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ 

คุณค่าแห่งตน เป้าหมายที่ชัดเจน สมาธิ

และการจดจอ่ ตลอดจนอารมณ ์ ความรูส้กึ

ของผู้ชนะ

เวลาของเราแต่ละคนมีจำากัด บางคนดู

เหมือนเก่ง แต่ไม่เก่งจริง บางคนรำามวย

สวย แต่ชกจริงไม่ได้เรื่อง ดังนั้น คุณจึง

ตอ้งฝึกึฝึนความเกง่ในการสรา้งผลลพัธซึง่

มีต้นตอมาจาก การรู้ว่าเนื้องานอะไรเป็น

งานราคาแพง งานอะไรเป็นงานราคาถูก

การรู้จักจัดลำาดับทำางานที่สำาคัญกว่าก่อน 

ไม่ใช่จัดลำาดับจากงานที่คุณอยากทำาและที่

สำาคัญคือ เรียนรู้ ฝึึกฝึน จนทำางานสำาคัญ

ไดเ้กง่ หรือไม่ก็เรยีนรู้วิธกีารกำากับใหค้นอื่น

ทำางานสำาคัญที่คุณไม่เชี่ยวชาญได้ดี คุณก็

จะสามารถเคลื่อนตัวไปเข้าใกล้ผลลัพธ์ได้

สิ่งที่สร้างให้ปรากฎออกมาข้างนอก ขึ้นอยู่

กบัส่ิงทีค่ณุมอียูท่ีข่า้งในตวัคณุ ไมว่า่จะเปน็

คณุคา่ทีก่่อเกดิมาจากความรูค้วามสามารถ

ทักษะความชำานาญ ความคิดและทัศนคติ

วินัยแห่งตน พฤติกรรม และอุปนิสัย 

รวมถึง วุฒิภาวะความเป็นผู้นำา ที่มาจาก

การรูจ้กัตนเอง การรูจ้กัผูอ้ื่น ตลอดจนการ

มี EQ ที่สามารถทำางานเป็นทีมร่วมกันได้

ถ้าคุณมีของเหมือนคนทั่วๆ ไป ก็ยากที่

จะนำามาสร้างชีวิตให้มีผลลัพธ์ ดังนั้น 

คุณจึงต้องมองหาจุดขายที่แตกต่าง โดย

การถามคำาถามตัวเองว่า คุณจะแตกต่าง

แบบไหน คุณจะทำาประโยชน์ที่ดีขึ้น

ให้ กับใคร ส่ิงที่ คุณทำามีความหมาย

อะไรที่สำาคัญกว่าเงินตรา ถ้าโลกใบนี้ไม่มี

คุณอยู่ โลกจะสูญเสียอะไรบ้าง?

ที่ั�งหมดน่�คือ “5 ข้ั�นต็อนการ์
ออกแบบและสร์้างช่ีวิิต็ให้ม่
ผู้ลลพัธอ์ยา่งท่ี่�คณุต็อ้งการ์”
ใคร์ก็ต็ามท่ี่�ไม่ต็้องการ์ปล่อย
ให้ชี่วิิต็เป็นไปต็ามยถากร์ร์ม 
จังเร์่ยนร์่้ และนำาไปปรั์บใช้ี 
ผู้มมั�นใจัวิา่ชีวิ่ิต็คณุจัะไดด้ั�งใจั
มากข้้�นอย่างแน่นอนคร์ับ

ออกแบบผู้ลลัพธ์ช่ีวิิต็
ที่่�คุณต็้องการ์

จังเก่งในการ์ที่ำาให้เกิดผู้ลลัพธ์
หลักที่่�สำาคัญ่

จังสร์้างควิามแต็กต็่างให้กับชี่วิิต็
ข้องคุณ

พัฒนาตั็วิคุณให้กลายเป็น 
“คนที่่�คุณต้็องการ์เป็น”

ร์วิบร์วิมพลังที่วิ่ค่ณ 
จัากต็ร์ะก่ลควิามคิดที่่�ให้พลังสง่



BY : นพิกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร SLA     29

1

5

3

4

2

5 ขั�นตอน
การสร�างพิลังฮ้ดืส้�สำาหรับผู้้�นำา

สวัสดีครับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งก็ขอให้ทุกท่านมีพลังแห่งความรักในการทำาทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่เลือกทำาครับ ในปี 2020 นี้ ภารกิจของผู้นำายิ่งท้าทายกว่าปีที่ผ่านๆ มา จึงทำาให้การทำางานของเราแต่ละ

คนในทุกวันนี้ ต่างอยู่ในสภาวะที่สร้างผลงานให้ได้ตามที่เราคาดหวังยากขึ้น ซึ่งมีโอกาสที่จะทำาให้เราถอดใจได้ง่ายๆ 

เพื่อใหท้กุทา่นมวีธิีในการเรยีกพลงักลบัมาฮดึสูก้บัความทา้ทายอกีสกัตัง้ คุณจำาเปน็ตอ้งรูเ้ทคนคิการสรา้งพลงัและ

รักษาพลังให้อยู่กับคุณตลอดเวลา SLA ฉบับนี ้ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่อง “5 ขั้นตอนการสร้างพลังฮึดสู้สำาหรับ

ผู้นำา” ดังนี้ครับ

การรับรู้เรื่องนี้ ทำาให้คุณไม่มองข้อติดขัด

ในการบรรลุเป้าหมายของชีวิตเป็นเรื่อง

ของการถูกกลั่นแกล้งหรือเป็นเรื่องโชค

วาสนา แต่เป็นเรื่องของมาตรฐานความ

ยากที่เปลี่ยนไป

มาตรฐานความยากของงานนั้น ไม่ใช่สิ่ง

ตายตัวที่คุณจะเอาชนะไม่ได้ ขอเพียงแต่

คณุยกระดบัมาตรฐานตัวเองใหส้งูขึน้ โดย

การพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนื่องและเร็วพอ 

จากงานที่ยาก จะกลายเป็นไม่ยากเท่าไหร่

และง่ายสำาหรับคุณในที่สุด

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อทำาความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับ

ชีวิตคุณและสาเหตุที่มันเกิด คือ อาหารเช้าของ

แชมป์เปียน จงอย่าหลีกเลี่ยงการรับรู้ความจริง

จงใช้มันป้อนกลับไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อทำาให้คุณเลิกทำาบางสิ่ง ทำาบางสิ่งลดลง 

ทำาบางส่ิงเพ่ิมข้ึน และทำาบางสิ่งใหม่ๆ ที่คุณไม่

เคยทำา

สิ่งที่คุณทำาในปัจจุบัน คือสิ่งที่คุณเลือกทำา ดังนั้น คุณจึง

ต้องรู้เหตุผลที่เพียงพอ ว่าทำาไมคุณจึงเลือกเส้นทางนี้ 

และเมื่อคุณเข้าใจแล้ว ก็จงใช้พลังแห่งการจดจ่อ ยืนหยัด 

เรียนรู ้ ลงมือทำาและทำาซำ้า จนคุณกลายเป็นมือวางอันดับ

ต้นๆ ในกลุม่คน คุณก็จะไปต่อได้อีกหลายระดับ

จงอย่าให้อายุ เชื้อชาติ ต้นกำาเนิด ชีวิตใน

อดตี สถาบันการเรยีนและระดบัการศกึษา

มาจำากัดชีวิตของคุณ ในโลกนี้มีคนประสบ

ความสำาเร็จที่มาจากพื้นฐานความเป็นมา

ที่หลากหลายจงใส่ความเชื่อว่า คุณเรียนรู้

ได้ คุณยกระดับได้ คุณเก่งขึ้นได้ และเชื่อ

วา่การสรา้งความสำาเรจ็ระดบัถดัไป เปน็สิง่

ที่เป็นไปได้สำาหรับคุณ

ถ้าใคร์กำาลังเจัอกับสภัาวิะอาร์มณ์ที่้อแที่้ ห่อเห่�ยวิ... 
สิ�นหวิังหร์ือใกล้ที่่�จัะหมดพลัง 5 ข้ั�นต็อนน่� จัะชี่วิยที่ำาให้
คุณเกิดพลังฮ้ดส่้  เพื�อไปต็่อและเป็นผู้่้นำาที่่� ยังคง
เป่�ยมพลังและจัุดปร์ะกายพลังที่่มได้อย่างแน่นอนคร์ับ!

ร์ับร์่้ก่อนวิ่า... 
ควิามยากในการ์พิชีติ็เป้าหมายนั�น 
เกิดกับคนหลายๆ คน ไม่ใชี่เกิด
เฉพาะกับคุณเที่่านั�น!

จังใชี้ข้้อม่ลป้อนกลับ
ให้เป็นปร์ะโยชีน์

เข้้าใจัให้ชัีดเจัน วิ่าที่ำาไมคุณจั้ง
ปักหลักอย่่ต็ร์งเวิที่่น่�

เชีื�อในต็ัวิคุณเองและเชีื�อวิ่า 
“มันเป็นไปได้”

จังร์ับผู้ิดชีอบ ต็่อการ์ยกร์ะดับ
มาต็ร์ฐานข้องต็ัวิคุณ 100%
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ตารางกุารประชุม
ประจำำาเดืือนมีีนาคมี - เมีษายน 2563

มีีนาคมี March

เมีษายน April

วัันอาทิิตย์ ทิี� 1
วัันอังคาร ทิี� 3
วัันพุุธ ทิี� 4
วัันพุฤหัับสดืี ทิี� 5
วัันศุุกร์ ทิี� 6
วัันพุุธ ทิี� 11
วัันพุฤหัับสดืี ทิี� 12
วัันเสาร์ ทิี� 14
วัันอาทิิตย์ ทิี� 15
วัันเสาร์ ทิี� 21
วัันอาทิิตย์ ทิี� 22
วัันเสาร์ ทิี� 28
วัันอาทิิตย์ ทิี� 29

วัันเสาร์ ทิี� 4

วัันอังคาร ทิี� 7
วัันพุุธ ทิี� 8
วัันอาทิิตย์ ทิี� 26

วันที ่                 งานประชุมี     เวลา                  สถานที่

วันที ่                 งานประชุมี     เวลา                  สถานที่

16.00  -  18.00 น.
13.00  -  17.00 น.
16.00  -  18.00 น.
16.00  -  18.00 น.
16.00  -  18.00 น.

สาขาชลบุุรีี
สาขาหาดใหญ่่
สำานักงานใหญ่่ รีัชโยธิิน ห้อง 301
สำานักงานใหญ่่ รีัชโยธิิน ห้อง 301
สาขาขอนแก่น

YOUR SUCCESS
PLATINUM MEET CEO
PRESIDENT TALK
เปลีี่�ยนคุณเป็นสุดืยอดืนักขาย
เปลีี่�ยนคุณเป็นสุดืยอดืนักขาย
PRODUCT HAND OVER
PRESIDENT TALK
เปลีี่�ยนคุณเป็นสุดืยอดืนักขาย
เปลีี่�ยนคุณเป็นสุดืยอดืนักขาย
เปลีี่�ยนคุณเป็นสุดืยอดืนักขาย
เปลีี่�ยนคุณเป็นสุดืยอดืนักขาย
เปลีี่�ยนคุณเป็นสุดืยอดืนักขาย
เปลีี่�ยนคุณเป็นสุดืยอดืนักขาย

โรีงแรีม วัังจัันทน์ รีิเวัอรี์วัิวั จั.พิิษณุุโลก
สำานักงานใหญ่่ รีัชโยธิิน ห้อง 301
สำานักงานใหญ่่ รีัชโยธิิน ห้อง 301
สำานักงานใหญ่่ รีัชโยธิิน ห้อง 301
สำานักงานใหญ่่ รีัชโยธิิน ห้อง 301
สำานักงานใหญ่่ รีัชโยธิิน ห้อง 301
สาขามหาชัย
สาขาเชียงใหม่
สาขาเชียงใหม่
สาขาชลบุุรีี
สาขาชลบุุรีี
สาขาเชียงใหม่
สาขาเชียงใหม่

13.00  -  17.00 น.
16.00  -  18.00 น.
16.00  -  18.00 น.
09.00  -  18.00 น.
09.00  -  18.00 น.
16.00  -  18.00 น.
18.00  -  20.00 น.

09.00  -  18.00 น.

09.00  -  18.00 น.
09.00  -  18.00 น.
09.00  -  18.00 น.
09.00  -  18.00 น.
09.00  -  18.00 น.

PRODUCT INSIGHT
PLATINUM MEET CEO
PLATINUM MEET CEO
PRESIDENT TALK
PRODUCT INSIGHT

***หัมายเหัตุ : สถาน์ท่�จััดงาน์ต่างๆ อาจัม่กุารเปล่�ยน์แปลงสามารถเช็คุสถาน์ท่�จััดงาน์ได้ท่� www.successmore.com ใน์หัน้์าตารางกุารประชุม






