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GREETING
สาส์นจากผู้บริหาร

สวัสดีครับ!

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ที่รักทุกท่าน

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพวกเราทุกคนนั้น ชีวิตยังคงต้อง
ก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อมัน่ ทีม่ ตี อ่ กัน ต่อแบรนด์ซคั เซสมอร์
และต่อเราทั้งสองคน โดยดูจากความจริงใจในตลอดเจ็ดปีที่
ผ่านมา ที่เราต่างทำ�งานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท การออกรายการ
สินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนบริษทั จนกลายเป็นแบรนด์
มหาชน และจะยังคงก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่แกร่งกล้าและจิต
วิญญาณที่สูงส่ง ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านที่สัมผัสถึงความจริง
เหล่านี้ มีความหนักแน่นและเชื่อมั่นว่า ซัคเซสมอร์ คือเครื่องมือ
ที่เหมาะที่สุดในการสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมของเรา
นักธุรกิจที่รักทุกท่านครับ หลายเดือนที่ผ่านมานี้ เราได้ผ่านช่วง
ตกอกตกใจในการเผชิญกับภาวะโควิดใหม่ ๆ ก้าวผ่านมาสู่ช่วงที่
เราปักหลักฮึดสู้จนตั้งหลักได้ และกำ�ลังก้าวต่อไปสู่จุดของการ
กลับมาในจุดเดิม เพื่อไปสู่ระยะของการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ซึ่งในส่วนของบริษัท เราก็ ได้มีการเตรียมยกระดับมาตรฐานของ
แบรนด์ การปรับราคาสินค้าบางรายการลดลงให้สอดคล้องกับ
ภาวะการแข่งขัน การวางแผนเรื่องกิจกรรมการตลาดที่ส่งเสริม
การทำ�ตลาดสินค้าลดน้ำ�หนักและดูแลหุ่น รวมทั้ง การพัฒนา
เครื่องมือการตลาดดิจิทัล เพื่อให้เรามีความคล่องตัวในการขยาย
ธุรกิจได้ง่ายขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทักทายกันในช่วงเดือนกรกฎาคม
ซึ่งเป็นเดือนเริ่มต้นครึ่งหลังของปี
แล้วครับ เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน
ในขณะทีห่ ลายเดือนทีผ่ า่ นมามนุษย์
ทั้งโลกก็ต่างต่อสู้ทุกหนทางเพื่อเอา
ชนะโควิด-19 จนในที่สุดเราต่าง
ต้องปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีโควิด-19
ในโลก จนกลายเป็นความปกติแบบ
ใหม่ไปเลยทีเดียว...

ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านติดตามเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เราก็สามารถส่งพลังแห่งการดึงดูดออกไป
จนส่งผลต่อการเติบโตของพวกเราแต่ละคนได้ ทั้งหมดนี้เป็นการ
ปฏิบัติตามคำ�กล่าวอมตะที่ว่า "ที่ ใดมีการพัฒนา ที่นั่นย่อมมี
การเติบโต"
ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องซัคเซสมอร์ทุกท่านเชื่อมั่นว่า ตัวเราเอง
สามารถประสบความสำ�เร็จในชีวิตได้ที่นี่ ขอเพียงให้ท่านพัฒนา
ความรู้ พัฒนาความคิด ยกระดับความเชื่อ ดูแลพลังและลงมือ
ทำ�อย่างต่อเนื่อง ท่านไม่เพียงประสบความสำ�เร็จเท่านั้น แต่ยัง
สามารถมีชีวิตในแบบที่ต้องการ การมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย
ตรงที่สามารถ ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างสังคมที่มี
ความแข็งแรงขึ้นอีกด้วย ขอส่งความปรารถนาดีและกำ�ลังใจให้
แก่ทุกท่านให้มีความกล้าหาญมีความรักและมีความมุ่งมั่นที่เพียง
พอต่อการเอาชนะอุปสรรคปัญหา จนสามารถพิชิตชัยชีวิตทั้งใน
ด้านสุขภาพ การเงิน การแบ่งปัน ความสุขและการมีอิสรภาพ
แห่งชีวิตครับ
ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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BODi Design หุ่นในฝัน...คุณปั้นได้

ทนายมอร์แมน

ซัคเซสมอร์เวียดนาม
เดินหน้าธุรกิจโดยผ่าน Smart Shop
ถามตอบ

SUCCESSMORE
CAMBODIA

10

5

คุณสมบัติสำ�คัญ
ของผู้นำ�

นับจากโควิด-19

พาเที่ยวเมืองผู้ดี

LONDON!

หุ่นในฝัน...คุณปั้นได้

คุณรู้หรือไม่?
วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

10 คุณสมบัติส�ำ คัญของผู้นำ� นับจากโควิด-19

ขั้นตอน
อัพเกรดตัวเอง
เพื่อให้เป็นคนเก่ง

5 ขั้นตอนอัพเกรดตัวเอง...เพื่อให้เป็นคนเก่ง
กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : support@successmore.com

SCM จัดเวิร์คชอป สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผนึกกำ�ลัง

ผู้บริหาร ผู้น�ำ และนักธุรกิจ ร่วมสร้างสังคม Wellness
& Well-being จัดโครงการ BODi Design Challenge
หุ่นในฝัน..คุณปั้นได้>>>
นำ�โดย 2 ผูบ้ ริหารสุดแกร่ง ต้นแบบของการดูแลสุขภาพ
พร้อมเปิดตัว “มิกกี้ - นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร”
โค้ชผู้ฝึกสอนที่มา Train การออกกำ�ลังกายให้ฟิตแอนด์
เฟิร์ม และแนะนำ�โปรแกรมโภชนาการที่ถูกต้อง ไปกับ
ชุดผลิตภัณฑ์ BODi Design เริ่มต้นออกกำ�ลังกายไป
ด้วยกันวันนี้!
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สุขภาพดีสร้างได้ แค่ตัดสินใจลงมือทำ�!
มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งคนรักสุขภาพ และขยายผล
ให้พวกเราชาว SCM เป็นผลลัพธ์ที่ดีของสินค้าร่วมกัน
ไปกับชุดผลิตภัณฑ์ BODi Design ด้วยการเริ่มต้น
ออกกำ�ลังกายไปด้วยกัน!
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การประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Pearl

คุณกันตพัฒน์ จีระวงค์พานิช
จ.สงขลา
นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ GOLD
คุณกฤษณ์ชเนศ มังสา				
คุณจุฑารัตน์ นาคะพันธ์				
คุณธันย์จริ า อัครสินวัชรากุล			
คุณนอนอ					
คุณบำ�รุง ทองรอด				
คุณบุญญาดา ฉิมประเสริฐ			
คุณปิยาพัชร จิระวัฒนพิสษิ ฐ์			
คุณมนต์วลี ซื่อประเสริฐ				
คุณเมตตา พรหมปัญญา			
คุณวนันทา แสงสา				
คุณสงวน ปวงขันคำ�				
คุณสวัสดิ์ คิดอ่าน				
คุณสุรศักดิ์ หวังประสพกลาง			
คุณแอ๊ดเล					
ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

12. ระดับ
Crown Diamond

จ.ชลบุรี
จ.ราชบุรี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.ตาก
จ.ชุมพร
จ.สงขลา
จ.อุดรธานี
จ.ระยอง
จ.เชียงใหม่
จ.อุดรธานี
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงราย
จ.ปราจีนบุรี
จ.ตาก

15. ระดับ
Royal Diamond

14. ระดับ
Presidential Diamond

13. ระดับ
Imperial Diamond

11. ระดับ
Black Diamond

10. ระดับ
Blue Diamond

9. ระดับ
Diamond
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ GOLD
คุณโอภาส ตัง้ วิจติ รวงศ์				
คุณเเสม ทองเปราะ				

กรุงเทพมหานคร
จ.กาญจนบุรี

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ SILVER
คุณจามรี ปุราวัฒนากุล				
คุณจิรพัฒน์ ศรีภกั ดี				
คุณเจษฏา ศรีวชิ ยั 				
คุณณัญปนารี วีระวัฒนาพงษ์			
คุณดำ�ริ เจริญโพธิ				
์
คุณตฤณกร เสนพงศ์				
คุณถนอม วัชรสมพร				
คุณปริษา เพชรประภากุล			
คุณรษา พัฒนมาศ				
คุณรัชดาภรณ์ โพธิจ์ นั ทร์			
คุณละออง แซ่หง่วน				
คุณวิชาญ พวงทอง				
คุณศศิประภา ภูถ่ นนนอก			
คุณศิรนิ ภา วงศ์เสนาะ				
คุณสมเดช ทำ�นากล้า				
คุณสุธาสินี พาหา				
คุณสุภารัตน์ คงสุข				
คุณอำ�นวย นวลจันทร์				

จ.สงขลา
จ.ชลบุรี
จ.เชียงใหม่
จ.สุโขทัย
จ.นครสวรรค์
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
จ.นครสวรรค์
จ.สงขลา
จ.ระยอง
จ.เชียงใหม่
จ.ระยอง
จ.กระบี่
จ.นครราชสีมา
จ.ระยอง
จ.ชุมพร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE
คุณกรรณิการ์ คิดอ่าน				
คุณกฤษฎ์กมล แก้วอุดม			
คุณกาญจนา เกียรติคณ
ุ 				
คุณกำ�พล มงคลชัย				
คุณกิตติพงษ์ วานิชขจร				
คุณกุลธิดา กลัน่ พิกลุ 				
คุณใกล้รงุ่ หลงสวาสดิ				
์
คุณขนิษฐา ยังศรัทธา				
คุณแงแง					

จ.เชียงราย
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.สมุทรสาคร
จ.กาญจนบุรี
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.ระยอง
จ.นครศรีธรรมราช
จ.ตาก

8. ระดับ
Emerald

7. ระดับ
Sapphire

6. ระดับ
Ruby

5. ระดับ
Pearl

4. ระดับ
Platinum

3. ระดับ
Gold

2. ระดับ
Silver

1. ระดับ
Bronze
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE
คุณจันทร์มาลี เจริญโพธิ				
์
คุณจารุวรรณ โชติพนั ธุ				
์
คุณจุไรรัตน์ มณีมณฑล				
คุณชนาสิน คำ�แก้ว				
คุณชัชรินทร์ เมืองสง				
คุณชัยณัฐ รัตนเกษร				
คุณณัฐปภัสร์ พิมพ์เมือง				
คุณเณรี พรนำ�เลิศชัย				
คุณทนง คล้ายสุวรรณ์				
คุณทองใบ มุขคะวะชิ				
คุณทัศนวรรณ อนันต์สทิ ธิพร			
คุณทานซออู					
คุณทิม ภักดี					
คุณทุเรียน บุรเี ทศน์				
คุณธนฤทธิ์ มาลาสุวรรณ			
คุณธนันธร พาหา				
คุณธนายุทธ กาญนารักษ์			
คุณธัญชนิตา หลางหลี				
คุณนพพล อภิบาลสมุทร			
คุณนัฎฐา บุญช้อย				
คุณนายชอกะปือ				
คุณนารี เจริญโพธิ				
์
คุณบัวคลี่ เกตุบรรจง 				
คุณบาตะเซมา พุม่ ภูธร				
คุณบุญพา นุชอนงค์				
คุณเบ็ญจะกูล วิยะรัตน์				
คุณประณต ทัดเทีย่ ง				
คุณผุสดี เรืองศรี				
คุณพนาดอน ดำ�พลับ				
คุณพรพิมล แซ่ฟงุ้ 				
คุณพัทยา จันทร์สงู เนิน				
คุณพิมล เรืองแก้ว				
คุณภาณุวฒ
ั น์ พลเยีย่ ม				
คุณภิสรินธันญ์ แถวจันทร์			
คุณภูวณัฐ เจริญธนะพงศ์			
ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

12. ระดับ
Crown Diamond

จ.นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.กระบี่
จ.สงขลา
กรุงเทพมหานคร
จ.เชียงใหม่
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.กาฬสินธุ์
จ.ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
จ.สุโขทัย
จ.สระแก้ว
จ.ระยอง
จ.นครราชสีมา
จ.ตาก
จ.พิษณุโลก
จ.สมุทรปราการ
จ.ตราด
จ.ตาก
จ.นครสวรรค์
จ.อุตรดิตถ์
จ.แม่ฮอ่ งสอน
กรุงเทพมหานคร
จ.อุดรธานี
จ.ขอนแก่น
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.ลำ�ปาง
กรุงเทพมหานคร
จ.สงขลา
จ.สุพรรณบุรี
จ.ชลบุรี
จ.มุกดาหาร

15. ระดับ
Royal Diamond

14. ระดับ
Presidential Diamond

13. ระดับ
Imperial Diamond

11. ระดับ
Black Diamond

10. ระดับ
Blue Diamond

9. ระดับ
Diamond

RECOGNITION 09

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE
คุณมนัสนันท์ ไชยบุดดี				
คุณมูแด อัมพร					
คุณโมรีลกั ษณ์ ปิตวิ งษ์เกษม			
คุณรัตนา เงินแก้ว				
คุณโรเชน่าพอ					
คุณลภัสรดา ทองสีแก้ว				
คุณวรรณนิภา สาระพงษ์			
คุณวัชระ ประดิษฐ์				
คุณวันชัย ทรัพย์ประเสริฐ			
คุณวาสนา บุญมี				
คุณวิภาพร โหล่จา				
คุณวิรอร อยุส่ ขุ 					
คุณสมพร มิง่ เจริญทรัพย์			
คุณสวัสดิ์ คิดอ่าน				
คุณสวัสดิ์ ยืนยง				
คุณสาคร ศรีสอาด				
คุณสายพิน เขียวฮ่าม นิคอลล์			
คุณสุชชั ตรา ภักดีโชติศกั ดา			
คุณสุทธิรตั น์ แก้วกลิน่ ทอง			
คุณสุทนิ คงช่วย				
คุณสุพตั รา ศรีเดช				
คุณสุพนิ ตา รักษาการ				
คุณสุภคั ถาวร					
คุณสุรยิ า สนพิภพ				
คุณสุวรรณา ทำ�นากล้า				
คุณสุวทิ ย์ หนูแก้ว				
คุณเสริญ ทองตราชู				
คุณเสาวนีย์ ไพฑูรย์				
คุณแสงเดือน ถาติบ๊ 				
คุณอภิสทิ ธิ์ นาคแสนพญา			
คุณอรวรรณ อารีย				
์
คุณอรุณศรี สกุลพิสทุ ธิ				
์
คุณอำ�พร คิดอ่าน				
คุณแอ๊ดเล					

จ.กาฬสินธุ์
จ.ราชบุรี
จ.เชียงราย
จ.นครศรีธรรมราช
จ.ตาก
จ.นครศรีธรรมราช
จ.กำ�แพงเพชร
จ.สุโขทัย
จ.ราชบุรี
จ.กำ�แพงเพชร
จ.เชียงใหม่
จ.สุโขทัย
จ.สงขลา
จ.เชียงราย
จ.สงขลา
จ.กาฬสินธุ์
จ.เชียงใหม่
จ.อุดรธานี
จ.ชลบุรี
จ.สงขลา
จ.เชียงใหม่
จ.ระยอง
จ.เชียงใหม่
จ.ชุมพร
จ.กระบี่
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
จ.ระยอง
จ.ลำ�ปาง
กรุงเทพมหานคร
จ.เชียงราย
จ.ตาก

8. ระดับ
Emerald

7. ระดับ
Sapphire

6. ระดับ
Ruby

5. ระดับ
Pearl

4. ระดับ
Platinum

3. ระดับ
Gold

2. ระดับ
Silver

1. ระดับ
Bronze
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BODi
Design
หุ่นในฝัน...คุณปั้นได้
Create your Life...

by BODi Design

การควบคุมนำ�้หนัก...
เพือ่ ให้มหี นุ่ ทีด่ ี เป็นเรือ่ งทีผ่ คู้ น

ให้ความสนใจต่อเนือ่ งมายาวนาน...
จนในปัจจุบันเทรนด์การควบคุมน้ำ�หนัก ยิ่งได้รับ
ความสนใจเพิ่มมากขึ้น มีหลายสูตรหลายวิธีที่สามารถ

ช่วยให้น้ำ�หนักลดลงได้ ส่วนหนึ่งมาจากการปรับพฤติกรรม
การรับประทาน บริโภคแต่อาหารที่ให้ประโยชน์เน้นคุณค่า
จากสารอาหารประเภทโปรตีนเพื่อให้พลังงาน เพิม่ สารอาหาร
ที่ช่วยเพิ่มอัตราเร่งของการเผาผลาญไขมันส่วนเกินร่วมกับ
การออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ ก็จะช่วยทำ�ให้หุ่นฟิตและ
เฟิร์มขึ้นได้ตามใจปรารถนา

การบริโภคอาหารในระหว่าง
การควบคุมนำ�ห้ นัก มีความ
สำ�คัญ...ต่อผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้

เพื่อโภชนาการและผลลัพธ์ที่ดี ควรเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำ�หนักที่ ได้รับการยอมรับและ
น่าเชื่อถือ เน้นคุณค่าของสารอาหารทีค่ รบถ้วน อีกทัง้ ควร

คำ�นึงถึงส่วนประกอบและสารอาหารต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์

ที่เลือกบริโภค ซึ่งควรต้องเน้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์กับ
ร่างกายไม่ให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จำ�เป็น ที่ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพได้ เพราะหากคำ�นึงถึงแต่การลดน้ำ�หนักโดย
มองข้ามความสำ�คัญของผลิตภัณฑ์ที่บริโภค อาจส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพในระยะยาวหรือเกิดโยโย่เอฟเฟกต์ได้

COVER STORY

ผลิตภัณฑ์ชุด BODi Design เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยให้การดูแล "สุขภาพและรูปร่าง"ของคุณ
ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป...
เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม Nutrinal ที่ผสมผสานทั้งนวัตกรรมเฉพาะและส่วนผสมจาก
ธรรมชาติที่ให้คุณค่าของสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการในการควบคุมน้ำ�หนัก ช่วย
ส่งเสริมการทำ�งานของร่างกาย ทั้งการเพิ่มการเผาผลาญไขมัน การช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
จากโปรตีนคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการควบคุม
น้�ำ หนัก และมีความปลอดภัยต่อร่างกาย

ผลิตภัณฑ์ชดุ BODi Design...

ทีจ่ ะช่วยปัน้ หุน่ ในฝันให้เป็นจริง ประกอบด้วย

HY PRO

เป็นผลิตภัณฑ์ โปรตีนที่ ได้จากพืช ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ทำ�ให้ร่างกายดูดซึมไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีกรดอะมิโน
ทีจ่ �ำ เป็นหลายชนิด ช่วยกระตุน้ กระบวนการเผาผลาญ ช่วยให้รา่ งกายสามารถสร้างมวลกล้ามเนือ้ และควบคุมน้�ำ หนักได้ดี
สามารถใช้ทดแทนมื้ออาหารได้ HY PRO 1 ซองจะมีโปรตีน 10 กรัม รวมส่วนประกอบอื่น ๆ จะให้พลังงาน 100 กิโล
แคลอรี่ แนะนำ�ให้รับประทานมื้อเช้า ทดแทนมื้ออาหาร เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย และลดสัญญาณการขาด
โปรตีนของร่างกาย

FLOW

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระตุ้นการทำ�งานของสมองและเร่งการนำ�พลังงานจากน้ำ�ตาลไปเลี้ยงสมอง ช่วยฟื้นฟูเซลล์
สมองทีอ่ อ่ นล้าด้วยสารสำ�คัญของกิงโกะ ช่วยทำ�ให้หลอดเลือดขยายตัว จึงช่วยเพิม่ การหมุนเวียนของเลือดที่ไปเลีย้ งสมอง
ทำ�ให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเพิ่มมากขึ้น จึงช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นในระหว่างการควบคุมน้�ำ หนัก แนะนำ�
ให้รับประทานมื้อเช้าก่อนอาหาร

RIGHT

เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Nutrix Matrix เฉพาะของซัคเซสมอร์ ที่ช่วยนำ�พาสารอาหารต่าง ๆ ผ่านแชปเพอโรนโปรตีน
ส่งตรงเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว มีสารสำ�คัญคือ อบเชย (Cinnamon) สารสกัดจากส้ม (Citrus Aurantium)
และสาหร่ายสีน้ำ�ตาล (Kelp) ช่วยเพิ่มระดับการเผาผลาญไขมันและน้ำ�ตาลในร่างกาย ช่วยกระตุ้นระดับการเผาผลาญ
พลังงานขณะพัก ทำ�ให้ปริมาณไขมันส่วนเกินลดน้อยลง แนะนำ�ให้รบั ประทานก่อนอาหารมือ้ กลางวัน ซึง่ เป็นมือ้ ทีห่ นัก
ที่สุดของวัน

F4

เป็นผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยในการบล็อคการดูดซึมแป้งและน้�ำ ตาลเข้าสูร่ า่ งกาย จึงช่วยลดการสร้างไขมันใหม่ มีสารสำ�คัญ
อย่างสารสกัดจากไคโตซาน (Chitosan) ที่ช่วยดักจับไขมัน ลดการสะสมของไขมันในตับและกล้ามเนื้อ และมีสารสกัด
จากถัว่ ขาว (White Kidney Bean Extract) ซึง่ มีสารฟาเซโอลามิน (Phaseolamin) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ �ำ คัญในการยับยัง้ เอนไซม์
แอลฟา-อะไมเลส (Alpha – amylase) ซึ่งทำ�หน้าที่ในการย่อยสลายแป้งให้เป็นน้�ำ ตาลโมเลกุลใหญ่ (Oligosaccharide)
และน้�ำ ตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) ส่งผลให้แป้งส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยให้กลายเป็นน้ำ�ตาลได้ และถูกขับออกจาก
ร่างกายทางอุจจาระมากขึ้น ช่วยให้ร่างกายได้รับแคลอรี่น้อยลงจากอาหารมื้อนั้น ๆ แนะนำ�ให้รับประทาน 20-30 นาที
ก่อนมื้ออาหารกลางวัน ซึ่งเป็นมื้อที่หนักที่สุดของวัน

ALL PRO

เป็นผลิตภัณฑ์ โปรตีนจากนมหรือเรียกว่า Whey Protein ที่มีคุณประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกาย
เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย เป็นโปรตีนที่ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมได้ง่าย ร่างกายจึงนำ�ไปใช้ ในการสร้าง
กล้ามเนื้อได้ดี All Pro มีกรดอะมิโนที่จำ�เป็นหลากหลายชนิด โดยเฉพาะกรดอะมิโนลิวซีนที่ช่วยกระตุ้นในการเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อได้ดีมาก All Pro 1 ซองจะมีโปรตีน 30 กรัม ที่ให้พลังงาน 180 กิโลแคลอรี่ี แนะนำ�ให้รับประทานมื้อเย็น
ทดแทนมื้ออาหาร
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ORYSAMIN

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสานคุณค่า แกมม่า ออริซานอล จากจมูกข้าวและน้ำ�มันรำ�ข้าวจากประเทศญี่ปุ่น กับ
สารสกัดเซซามินจากงาดำ� และโคเอนไซม์ควิ เท็น มีสว่ นสำ�คัญทีช่ ว่ ยในการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ช่วยสลายไขมัน
ในช่องท้อง (Visceral Fat) ลดการดูดซึมและการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในเลือด แนะนำ�ให้รับประทานมื้อเย็น
เพื่อผลลัพธ์ ในการสลายไขมันได้ดีที่สุด

S.O.D More (Sachets)

เป็นผลิตภัณฑ์ ในการดูแลสุขภาพองค์รวมของร่างกาย ด้วยคุณประโยชน์ของ Phytonutrient จากผักและผลไม้
มากถึง 125 ชนิด จึงมีเอนไซม์ Superoxide Dismutase หรือ S.O.D ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด ในบรรดา
สารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ลึกถึงระดับ DNA ภายในเซลล์ ช่วยชะลอความเสื่อมของ
ร่างกายจากการเผาผลาญพลังงานและภาวะเครียดของร่างกายในช่วงควบคุมน้ำ�หนักและยังสามารถช่วยฟื้นฟู เพื่อไม่ให้
ร่างกายและผิวพรรณดูทรุดโทรม แนะนำ�ให้รับประทานหลังอาหารช่วงเย็น เพื่อให้ S.O.D ได้ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ
ของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ ในช่วงกลางคืน

PHYTOVY และ PHYTOVY LIV

เป็นผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยขับไขมัน ของเสียทีต่ กค้างในลำ�ไส้ ทำ�ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกายได้
น้อยลง จึงช่วยให้การควบคุมน้�ำ หนักมีประสิทธิผลดีขนึ้ ช่วยเพิม่ กากใยอาหารในระบบทางเดิน
อาหารและกระตุ้นการขับถ่ายได้เป็นอย่างดี ในส่วนของ Phytovy Liv มีนวัตกรรม Antibac
ที่ได้รับรางวัลจากประเทศเกาหลี และมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดที่ช่วยส่งเสริมการทำ�งาน
ของตับในการกำ�จัดสารพิษออกจากร่างกาย แนะนำ�ให้รับประทานก่อนนอน จะช่วยให้การ
ตื่นนอนทุกเช้ารู้สึกเบาสบาย

คุณค่าทีจ่ ะได้รบั ...
จากชุดโปรแกรม BODi Design สรุปได้ดงั นี้
ช่วยให้มรี ปู ร่างทีด่ ขี น้ึ และนำ�ห้ นักทีล่ ดลงตามคอนเซ็ปต์ หุน่ ในฝัน คุณปัน้ ได้
ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้ และซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอของร่างกาย
ลดปริมาณอนุมลู อิสระในร่างกาย ทำ�ให้สขุ ภาพแข็งแรง
ให้สารอาหารครบถ้วน ทัง้ วิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโนทีจ่ �ำ เป็น
ตามทีร่ า่ งกายต้องการในแต่ละวัน
ช่วยให้ผวิ พรรณสดใส ดูออ่ นเยาว์ลง
ลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเรือ้ รัง
การเริ่มต้นดูแลตัวเอง...เริ่มจาก
มีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ มีความสุขเพิม่ ขึน้

"

ปรับเปลีย่ นมุมมองและวิธี
ในการควบคุมนำ�ห้ นัก...
เพิม่ วินยั ปรับ Lifestyle
เพือ่ ดีไซน์รปู ร่างอย่างทีค่ ณ
ุ
ต้องการ

การควบคุมน้ำ�หนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร เพิ่มการออกกำ�ลังกาย
ให้สม่ำ�เสมอและถูกวิธี มีความตั้งใจ และมีวินัย
ต่อผลลัพธ์เพื่อรูปร่างที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
คุณก็สามารถเป็นเจ้าของ

“หุ่นในฝัน ที่คุณปั้นขึ้นเองได้”

Create your Life... "

by BODi Design

ทนายมอร์แมน BY : SCM LEGAL

#ทนายมอร์แมน
สวัสดีครับ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน..

วันนี้ทนายมอร์แมน ขอประชาสัมพันธ์เพื่อฝากให้ทุกท่าน
กด Like กด share Facebook Fanpage : SCM Legal
เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความรู้และ
ข้อมูลเรื่องของกฎหมาย เงื่อนไขและกฎจรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจซัคเซสมอร์ทถี่ กู ต้อง เพือ่ สนับสนุนรากฐานความ
สำ�เร็จที่ยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจซัคเซสมอร์ ให้แก่ทุกท่าน
ต่อไปครับ...
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ สามารถสอบถาม
ผ่าน FB : SCM Legal ได้ตลอดเวลาครับ!
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ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน BY : INFO OVERSEAS

SUCCESSMORE CAMBODIA
พร้อมรองรับ การเติบโตภายใต้ "วิกฤต"
รุกขยายสาขาเพือ่ รองรับ
การขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ ที่ เ ติ บ โต
อย่างต่อเนือ่ ง

ซัคเซสมอร์ กัมพูชา ได้มีการขยายคลังสินค้าขนาดใหญ่ขึ้น
ห้องจำ�หน่ายสินค้า (Pick & Pay) ห้องประชุม ทั้งขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก เพื่อรองรับจำ�นวนนักธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและเป็น
การเพิ่มพื้นที่ใช้งาน ร่วมถึงสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ
ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
อย่างมั่นใจ ร่วมกันเดินหน้าทางธุรกิจอย่างปลอดภัย และ
เติบโตอย่างยั่งยืน
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18 ถามตอบ Q&A

Q&A
BODi Design Challenge
คืออะไร...เหมาะสำ�หรับใครบ้าง?
หลายคนสงสัยและมักตั้งคำ�ถาม
ว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้ดีมั้ย
วันนี้...มาไขคำ�ตอบที่พบบ่อย
ให้หายสงสัยกัน...!

Q: คนที่ไม่ต้องการลดน้ำ�หนัก

สามารถเข้าร่วม BODi Design
Challenge ได้หรือไม่...?

A: สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจาก BODi

Q:

BODi Design Challenge
คืออะไร...?

A: คืือ คอร์์สดููแลสุุขภาพที่่�มาพร้้อมชุุด

ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่อการดููแล
รูู ป ร่่ า งและสุุ ข ภาพแบบองค์์ ร วม
โดยมีีหลัักโภชนารองรัับ พร้้อมสอน
การออกกำำ�ลัังกายอย่่างถููกวิิธีีและ
ส่่งเสริิมการสร้้าง Mindset ที่่�ดีีใน
การดููแลรููปร่่างผ่่านโค้้ชมืืออาชีีพ ที่่�
ช่่วยให้้คุุณปั้้�นหุ่่�นในฝัันของคุุณได้้
จริิง

Q: BODi Design Challenge
เหมาะกับใคร...?

A: เหมาะสำ� หรั บ ทุ ก คนที่ ต้ อ งการ

ควบคุมน้�ำ หนักคนทีม่ ไี ขมันส่วนเกิน
คนที่ อ ยากดู แ ลรู ป ร่ า งให้ ส มส่ ว น
รวมถึ ง คนรั ก สุ ข ภาพและคนที่ ชื่ น
ชอบการออกกำ � ลั ง กายที่ ต อ้ งการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกาย

Design Challenge เป็นคอร์สปรับ
โภชนาการการรับประทานอาหารที่
เหมาะสมสำ � หรั บ บุ ค คลที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ภายใต้แนวคิด “หุน่ ในฝันคุณปัน้ ได้”
ดังนั้น ผู้เข้าร่วมจะได้รับสารอาหาร
ที่ มี คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายจาก
ชุดผลิตภัณฑ์ BODi Design พร้อม
แนะนำ � วิ ธี อ อกกำ � ลั ง กายจากโค้ ช
มืออาชีพ เพื่อให้คุณมีมวลกล้ามเนื้อ
และไขมันที่สมดุลขึ้น โดยในขณะที่
น้�ำ หนักยังเท่าเดิม

Q: ทำ�ไมต้องรับประทานผลิตภัณฑ์

ALL PRO มื้อเย็น ช่วยเรือ่ งอะไร
และได้พลังงานกี...
่ กิโลแคลอรี่

A: เพราะว่่ามื้้�อเย็็นคนส่่วนใหญ่่ มัักจะ

รัับประทานเป็็นอาหารมื้้�อหนััก ซึ่่�งตาม
หลัักโภชนาการ ควรเป็็นมื้้�อที่่�ทานให้้
น้้อยที่่�สุุด เพื่่อป้้องกัันการสะสมไขมััน
ในร่่างกาย ผลิิตภััณฑ์์ ALL PRO เป็็น
Whey Protein ที่่�มีีคุุณประโยชน์์เป็็น
โปรตีีนที่่�ร่า่ งกายสามารถย่่อยและดููดซึึม
ง่่าย จึึงใช้้ทดแทนเป็็นมื้้�ออาหารเย็็นได้้
ซึ่่�งจะช่่ ว ยเสริิ ม สร้้ า งกล้้ า มเนื้้�อและ
ซ่่อมแซมส่่วนที่่�สึึกหรอของร่่างกายได้้
เป็็นอย่่างดีี ALL PRO 1 ซอง จะมีี
โปรตีีน 30 กรััม ให้้พลัังงาน 180 กิิโล
แคลอรี่่�

องรับประทาน
Q: ทำผลิ�ไมต้
ตภัณฑ์ FLOW ในชุด
BODi Design...?

A: ผลิิตภััณฑ์์ FLOW ตััวช่่วยที่่�ทำำ�ให้้หลอด

เลืือดขยายตััว ช่่วยเพิ่่�มการหมุุนเวีียน
ของเลืือดที่่�ไปเลี้้�ยงสมอง จึึงช่่วยกระ
ตุ้้�นการทำำ�งานของสมอง และเร่่งการ
นำำ�พลัังงานจากน้ำำ��ตาลไปเลี้้�ยงสมอง
ช่่วยฟื้้�นฟููเซลล์์สมองที่่�อ่่อนล้้า ทำำ�ให้้
สมองสดชื่่นขึ้้�นระหว่่ า งการควบคุุ ม
น้ำำ��หนััก

Q: ทำ�ไมต้องรับประทาน

ผลิตภัณฑ์ ORYSAMIN
ในชุด BODi Design...?

A: ผลิตภัณฑ์ ORYSAMIN เป็นผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารที่ผสานคุณค่าแกมม่า ออริ
ซานอลจากจมูกข้าว และน้ำ�มันรำ�ข้าว
ญี่ ปุ่ น กั บ สารสกั ด เซซามิ น จากงาดำ �
และโคเอนไซม์คิวเท็นซึ่งช่วยในการ
เผาผลาญพลังงานและ สลายไขมันใน
ช่องท้อง (VisceralFat) ลดการดูดซึม
และการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลใน
ร่างกาย จึงมีส่วนช่วยให้รูปร่างกระชับ
ขึ้นไขมันในช่องท้องลดน้อยลง แนะนำ�
ให้รบั ประทานมือ้ เย็นเพื่อผลลัพธ์ในการ
สลายไขมันได้ดีที่สุด

A

ถามตอบ Q&A

Q: ทำ�ไมต้องรับประทานผลิตภัณฑ์
S.O.D MORE ในชุด BODi
Design และทำ�ไมถึงแนะนำ�
ให้รบั ประทานมื้อเย็น...?

A: ผลิตภัณฑ์ S.O.D MORE เป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในบรรดาสารต้าน
อนุมลู อิสระทัง้ หมดทีส่ ามารถต้านอนุมลู
อิสระได้ลึกถึงระดับ DNA ภายในเซลล์
ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายจาก
การเผาผลาญพลังงานในช่วงควบคุม
น้ำ�หนักเพื่อไม่ให้ร่างกายและผิวพรรณ
ทรุดโทรม แนะนำ�ให้รบั ประทานมือ้ เย็น
เพื่อให้ SOD ได้ฟนื้ ฟูเซลล์ของร่างกาย
อย่างสมบูรณ์ในช่วงกลางคืน

Q: ทำ�ไมต้องรับประทานผลิตภัณฑ์
F4 และ RIGHT ในชุด BODi
Design และทำ�ไมถึงแนะนำ�ให้
รับประทานมือ้ กลางวัน

A: ในคอร์ส BODi Design Challenge

แนะนำ�ให้รบั ประทานอาหารมือ้ กลางวัน
เป็ นมื ้ อ ที่หนัก ที่สุด เป็นมื้อที่ร่างกาย
ต้องการพลังงานเพื่อเอามาใช้ในชีวิต
ประจำ �วั น จึง แนะนำ�ให้ร ับประทาน
ผลิตภัณฑ์ F4 และ Right ก่อนอาหาร
มื้อกลางวัน เพื่อช่วยบล็อคการดูดซึม
แป้งและน้�ำ ตาลเข้าสู่ร่างกาย จึงช่วย
ลดการสร้างไขมันใหม่ ช่วยเพิ่มระดับ
การเผาผลาญไขมั น และน้ำ � ตาลของ
ร่างกายในขณะพักทำ�ให้ปริมาณไขมัน
ส่วนเกินลดน้อยลงหุ่นดูดีขึ้น

Q: ทำ�ไมต้องรับประทาน

ผลิตภัณฑ์ PHYTOVY หรือ
PHYTOVY LIV ก่อนนอน

A: ผลิตภัณฑ์ PHYTOVY และ PHYTOVY

LIV เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขับไขมันและ
ขั บ ของเสี ย ที่ ต กค้ า งอยู่ ภ ายในลำ � ไส้
ทำ�ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายลด
น้อยลง จึงช่วยให้การควบคุมน้�ำ หนักมี
ประสิทธิผลดีขน้ึ แนะนำ�ให้รบั ประทาน
ก่อนนอน เพื่อช่วยให้การตื่นนอนทุกเช้า
รู้สึกเบาสบาย

Q: หลังจากเข้าคอร์ส

BODi Design Challenge
มีน�ำ้ หนักทีล่ ดลง...มีหนุ่ ทีด่ ขี น้ึ
แล้วจะมีอาการโยโย่เอฟเฟกต์
ตามมาหรือไม่...?

A: คอร์์ส BODi Design Challenge เป็็น

คอร์์สการปรัับโภชนาการการกิินเพื่่อให้้
เหมาะสมและสมดุุลสำำ�หรัับบุุคคลที่่�เข้้า
ร่่วม พร้้อมทั้้�งสอนการออกกำำ�ลัังกาย
ที่่�เหมาะสมอย่่างถููกวิิธีี รวมถึึงส่่งเสริิม
การสร้้าง Mindset ที่่�ดีีในการปรัับและ
ดููแลรููปร่่างผ่่านโค้้ชมืืออาชีีพหลัังจาก
เวลาผ่่านไป 2 เดืือน ถ้้าสามารถปรัับ
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและมีีวิินััย
ในการออกกำำ�ลัังกายก็็จะไม่่ทำำ�ให้้เกิิด
โยโย่่เอฟเฟกต์์ตามมา

Q: เข้าคอร์ส BODi Design

Challenge ครบสองเดือน
สามารถเห็นผลลัพธ์หนุ่ ดีขน้ึ
หรือไม่...?

A: หากมีีวิินััยในการออกกำำ�ลัังกาย

รัั บ ประทานอาหารให้้ ถูู ก หลัั ก
โภชนาการ และปฏิิบััติิตามคำำ�
แนะนำำ�ของโค้้ชมืืออาชีีพ อย่่าง
เคร่่งครััด สามารถเห็็นผลได้้ภายใน
สองเดืือน
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20 GUIDE TIP BY : MR. MORE MAN

LEADERS SEMINA TRIP TO...

พาเทีย่ วเมืองผูด้ ...
ี !
มอร์แมน

ขอแสดงความยินดีกบั ผูน้ �ำ ทีพ
่ ชิ ติ
การเก็บคะแนนสะสม

Leaders Seminar Trip To
France และ Being More
Trip To Maldives ซึง่ จบ

การเก็บคะแนนพร้อมกันในเดือน
กรกฏาคมนี!้

คุณยอดเยี่ยมมาก กับการส่ง
มอบคุณค่าในการช่วยเหลือผู้คน จน
สามารถยกระดับความสำ�เร็จพิชติ ทริป
ท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ ตอกยำ�ค้ วามเชือ่ มัน่
ของตัวคุณว่า ถ้าคุณมีเป้าหมายของ
ชีวติ ทีช่ ดั เจน ตัดสินใจเรียนรูแ้ ละลงมือ
ทำ�ด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท สุดท้ายคุณก็
จะเป็นผู้ท่ีประสบความสำ�เร็จได้อย่าง
แน่นอน สำ�หรับผูท้ ย่ี งั ไม่ผา่ นทริป ขอ
ให้คุณรักษากำ�ลังใจและความเชื่อมั่น
ไม่ละสายตาไปจากเป้าหมาย คุณก็
ย่อมทีจ่ ะทำ�ความฝันให้เป็นจริงและ
ผ่านทริปท่องเทีย่ วในครัง้ ถัดไป
และในโอกาสนี้ มอร์แมน ขอประกาศ
ทริปท่องเที่ยว Leaders Seminar
Trip to England เพือ่ ให้คณ
ุ ตัง้ เป้า
หมายใหม่อีกครั้ง ดังนั้นขอให้คุณส่ง
มอบคุณค่าตามพันธกิจหลักของซัค
เซสมอร์ มุ่งมั่นทำ�ความฝันให้กลาย
เป็นความจริง และร่วมเดินทางไปเติม
เต็มชีวติ ทีป่ ระเทศอังกฤษในปี 2564 นี้

ลอนดอน (London)

ประเทศอังกฤษ เป็นส่วนหนึง่ ของสหราชอาณาจักร ซึง่ ประกอบไปด้วยประเทศ
ไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์ และเวลส์ ตัง้ อยูบ่ นเกาะบริเทนใหญ่ โดยมีชอ่ งแคบ
อังกฤษคั่นระหว่างอังกฤษกับยุโรปแผ่นดินใหญ่ ประเทศอังกฤษยังรวมถึงเกาะ
ทีเ่ ล็ก ๆ อีกกว่า 100 เกาะ เช่น หมูเ่ กาะซิลลี และเกาะไวต์ เป็นต้น
ประเทศอังกฤษเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกว่าเป็นเมืองผู้ดี เป็นจุดหมายปลายทาง
ทีค่ นส่วนใหญ่อยากไปเยือนให้ ได้สกั ครัง้ ในชีวติ เพราะทีน่ ค่ี อื ดินแดนทีม่ คี วามเจริญ
แทบทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นเทคโนโลยีประวัตศิ าสตร์และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ รวมถึง
ใครที่ชื่นชอบฟุตบอลก็มกั จะเป็นแฟนฟุตบอลสโมสรในพรีเมียร์ลกี เช่น ลิเวอร์พลู
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เชลซี อาร์เซนอล เป็นต้น ประเทศอังกฤษมีเมืองท่อง
เที่ยวสำ�คัญหลายเมือง โดยเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากทีส่ ดุ ก็คอื มหานคร
ลอนดอน ซึง่ เป็นเมืองหลวงนัน่ เอง

มหานครแห่งนีม้ แี หล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ...

โดดเด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะที่งดงาม มีเรื่องราวทางประวัติ
ศาสตร์ ที่น่าทึ่ง ที่ทำ�ให้ ใคร ๆ ก็อยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต
มอร์แมน... จึงขอขยายภาพความฝันรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์
และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวของมหานครลอนดอน ดังนี้

ผูด...
ี !
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Tower of London

หอคอยแห่งลอนดอน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นำ�้ เทมส์ ก่อตั้งโดย

Tower Bridge

พระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษในปี ค.ศ. 1078 เพื่อใช้เป็น
หอคอยป้องกันการถูกรุกรานจากข้าศึก แม้ว่าภายนอกอาจจะ
ดู น่า กลั ว แต่ ภ ายในกลั บ ถู ก ตกแต่ ง อย่ า งสวยงามในสไตล์
โรมาเนสก์ด้วยประติมากรรมที่สะดุดตาและน่าหลงใหล ส่วน
ไฮไลท์ทพ่ี ลาดไม่ได้คอื “หอคอยขาว” ซึง่ เป็นสถานทีเ่ ก็บคลังแสง
เก็บอาวุธ เป็นท้องพระคลังหอเก็บเอกสาร โรงกษาปณ์หลวง
หอดูดาว และเป็นที่จำ�คุกสำ�หรับนักโทษที่มียศสูงศักดิ์จนถึง
เชือ้ พระวงศ์ ในอดีต

ทาวเวอร์บริดจ์ ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน

ทีน่ กั ท่องเทีย่ วทัว่ โลกจะต้องมาถ่ายภาพทีร่ ะลึกทีน่ ท่ี กุ คน เป็น
สถาปัตยกรรมในสมัยวิคตอเรีย โดดเด่นด้วยสะพานหอคอย
ทีม่ สี ะพานแขวนอยูร่ ว่ มกัน ประกอบไปด้วยหอคอย 2 หอ ทีม่ ี
การออกแบบอย่างสวยงามสะดุดตา มีจดุ ชมวิวกลางสะพาน
ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่นำ้�เทมส์ ได้อย่างงดงาม
โดยเฉพาะในยามที่พระอาทิตย์กำ�ลังจะตกดิน จะได้ภาพ
วิวทิวทัศน์ที่ดูสวยงามอย่างยิง่

Houses of Parliament

ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ หรือ พระราชวังเวสต์มิน
สเตอร์ เป็นทีป่ ระชุมสภาของทัง้ สองสภา คือ สภาขุนนางและ

สภาสามัญชน ตัง้ อยูบ่ นฝัง่ เหนือของแม่น�ำ้ เทมส์ รัฐสภาแห่งนี้
โดดเด่ น ด้ ว ยการออกแบบสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ค ในสมั ย
วิคตอเรียที่หาชมได้ยาก เคยเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของ
พระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษในปี 1066 และล่าสุดเป็น
พระราชพิธีเสกสมรสอันสมเกียรติ ระหว่างเจ้าชายวิลเลียม
และเคท มิดเดิลตัน ในปี 2011 และอีกหนึง่ ไฮไลท์ทส่ี �ำ คัญใน
ทีแ่ ห่งนีก้ ค็ อื หอนาฬิกาประจำ�พระราชวังเวสต์มนิ สเตอร์ หรือที่
รูจ้ กั ในนาม “หอนาฬิกาบิกเบน” (Tower of Big Ben) ทีม่ ชี อื่ เสียง
โด่งดังไปทัว่ โลก โดดเด่นด้วยระฆังใบใหญ่ทม่ี นี �ำ้ หนักถึง 13,760
กิโลกรัม ตัง้ อยูบ่ นยอดสูงสุดทีม่ คี วามสูง 96.3 เมตร โดยทีต่ วั
นาฬิกาอยูส่ งู จากพืน้ 55 เมตร หรือสูงเท่ากับตึกประมาณ 20 ชัน้

British Museum

พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทด่ี ที ส่ี ดุ แห่งหนึง่ ของโลก

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดของโลก
ก่อตัง้ เมื่อปี ค.ศ. 1953 ซึง่ ได้รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของโลก
ไว้ทน่ี ่ี เช่น วิหารพาร์เธนอน โลงมัมมี่ รูปปัน้ แกะสลักจากอียปิ ต์
และนาฬิกาโบราณ ซึ่งล้วนแต่เป็นของมีค่าและน่าชื่นชมทั้งสิ้น
ทีน่ จ่ี งึ ได้รบั การยอมรับว่า เป็นทีเ่ ก็บประวัตศิ าสตร์ทส่ี มบูรณ์และ
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึง่ ของโลก

เนือ้ ทีข่ องวารสารฉบับนีห้ มดแล้ว...
แต่สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของเมืองลอนดอน
ยังมีอกี หลายแห่งทีน่ า่ สนใจ จึงขอให้
ทุกท่านติดตามต่อในฉบับถัดไป
มอร์แมน ขอเป็นกำ�ลังใจให้กับทุกท่าน
ในการเก็ บ คะแนนท่ อ งเที่ ย วประเทศ
อังกฤษในครัง้ นี้ จินตนาการถึงภาพแห่ง
ความสำ�เร็จ เพื่อสัมผัสประสบการณ์
สุดพิเศษไปด้วยกันทีม่ หานครลอนดอน
และเมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ ณ ประเทศ
อังกฤษ>>>

ขอให้คณ
ุ เชือ่ ว่า...

“คุณทำ�ได้”
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หุ่นในฝัน...คุณปั้นได้

หุ่นในฝัน เป็นเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ คือ การมีน้ำ�หนักที่ลดลงจากเดิม รวมถึงการมีรูปร่าง

และหุ่นที่ดีขึ้น แต่พบว่าส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาไม่สามารถลดหุ่นได้ตามเป้าหมาย ซึ่งบางคนเลือกใช้
วิธีลดน้ำ�หนักด้วยการทานยาลดน้ำ�หนักหรือการอดอาหาร แต่ทำ�ได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากขาดแรงจูงใจ ยิ่ง
เวลาเจออาหารที่ตนเองชอบก็ยังตามใจปากอยู่เสมอ รวมถึงขาดการออกกำ�ลังกายอย่างสม่�ำ เสมอ สุดท้ายก็จะ
ท้อถอย...

“

“

ถ้าหากไม่มีที่ปรึกษา...ที่จะช่วยโค้ชให้ได้หุ่นในฝันที่ต้องการ
ก็จะล้มเลิกความตั้งใจในการควบคุมน้ำ�หนัก ปล่อยเลยตามเลย

จนกลายเป็น คนอ้วนที่มีสุขภาพไม่ดี ในที่สุด...

ถ้าวันนี้...คุณยังรู้สึกไม่พอใจกับน้ำ�หนักตัวและ
รูปร่างที่มีอยู่ อยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นเหมือนความคิดของ

คนส่วนใหญ่ทั่ว ๆ ไปที่อยากจะมีหุ่นดี เพียงเท่านี้ คงไม่
สามารถที่จะทำ�ให้คุณมีหุ่นที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอน
คุณควรค้นหาคำ�ตอบให้ ได้ว่าคุณต้องการควบคุมน้ำ�หนัก
เพื่อมีหุ่นในฝันไปทำ�ไม และคำ�ตอบนั้นต้องแข็งแรงพอที่จะ
ทำ�ให้คุณตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อที่จะปฏิวัติตัวเองลุกขึ้นมาทำ�
อะไรบางอย่างที่ไม่เคยทำ�มาก่อน เพื่อผลลัพธ์ คือหุ่นในฝัน
ที่คุณต้องการ

เพื่อช่วยให้แผนการควบคุมน้ำ�หนักเป็นเรื่องที่
ง่ายขึน้ สิง่ สำ�คัญที่ไม่ควรมองข้ามคือโภชนาการ เนื่องจาก
โภชนาการมีความสำ�คัญต่อกระบวนการทำ�งาน และการ
เผาผลาญพลังงานของร่างกาย ถ้าหลักโภชนาการไม่ถกู ต้อง
ยังบริโภคอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตเกินความจำ�เป็นอยู่
จะทำ�ให้น้ำ�หนักตัวเพิม่ ขึ้น เนื่องจากแป้งหรือคาร์ โบไฮเดรต

เมื่อ เข้าสู่ร่างกายก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำ�ตาล และสามารถ
เปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมอยู่ตามร่างกาย เพิ่มความเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา ถึงแม้ความต้องการหลัก คือ
การมีหุ่นที่ดีขึ้น แต่ร่างกายก็จำ�เป็นต้องได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน จึงต้องมีความรู้ โภชนาการพื้นฐาน เพื่อช่วย
ให้เซลล์และอวัยวะต่าง ๆ สามารถทำ�งานได้เป็นปกติ และ
มีประสิทธิภาพ
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ตามหลักโภชนาการ!

การควบคุมน้ำ�หนักและมีหุ่นที่ดีขึ้น
ร่ า งกายต้ อ งใช้ พ ลั ง งานในแต่ ล ะวั น มากกว่ า
พลังงานที่รับเข้าสู่ร่างกาย จึงจำ�เป็นต้องควบคุม

อาหาร บริโภคอาหารให้ลดน้อยลงรวมถึงไม่บริโภคอาหารที่
ให้แคลอรี่สูง เช่น ข้าว แป้ง กะทิของหวานชนิดต่าง ๆ และ
เครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน ซึ่งมีปริมาณน้�ำ ตาลสูง เช่น ชานม
ไข่มุก น้ำ�อัดลม เป็นต้น รวมถึง อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง
เช่น ของทอดหรือเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง ให้เปลีย่ นการบริโภค
ชนิดของอาหารเป็นรับประทานผักและผลไม้รสชาติไม่หวาน
เพิม่ มากขึน้ เลือกทานโปรตีนเพื่อให้พลังงานต่อร่างกายแทน
คาร์ โบไฮเดรต ดังนั้นสารอาหารที่ขาดไม่ได้ส�ำ หรับผู้ที่กำ�ลัง
ควบคุมน้�ำ หนัก คือ โปรตีน เพราะโปรตีนช่วยให้อิ่มท้องเป็น
สารอาหารหลักจำ�เป็นที่ให้พลังงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
เพื่อให้มหี นุ่ ทีฟ่ ติ และเฟิรม์ ขึน้ โดยเฉพาะ Whey Protein ซึ่ง
เป็นโปรตีนจากนมที่มีคุณประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างและเป็น
แหล่งพลังงานของร่างกาย เป็นโปรตีนที่ร่างกายสามารถ
ย่อยและดูดซึมได้งา่ ย จึงเป็นสารอาหารหลักทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับ
ผู้ที่ต้องการควบคุมน้�ำ หนักและออกกำ�ลังกาย...

ชุดปรับโภชนาการเพื่อหุ่นในฝัน

Whey Protein จาก All Pro คือผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกให้อยู่
ในเซ็ท BODi Design ซึ่งให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 30 กรัม
ต่อซอง เป็นโปรตีนชนิด Isolate สกัดจากนมวัวที่มีความ
บริสุทธิ์และเข้มข้นสูงถึง 90% ที่สำ�คัญยังอุดมไปด้วยกรด
อะมิโน วิตามินและแร่ธาตุทจี่ �ำ เป็นต่อร่างกาย เหมาะสำ�หรับ
ใช้ทดแทนอาหารมื้อเย็นในช่วงที่ควบคุมน้ำ�หนัก เพราะจะ
ทำ�ให้รู้สึกอิ่มท้องและลดอาการอ่อนเพลียได้ดี ในระหว่าง
วันแนะนำ�ดื่ม S.O.D More เอนไซม์ที่จะช่วยชะลอความ
เสื่อมของเซลล์ดว้ ยคุณค่าจากไฟโตนิวเทรียนท์ผกั และผลไม้
125 ชนิด ช่วยต่อต้านอนุมลู อิสระและฟืน้ ฟูเซลล์ของร่างกาย
ให้แข็งแรงขึ้น ก่อนอาหารมื้อกลางวัน ให้ F4 เป็นตัวช่วย
บล็อกแป้ง ยับยั้งกระบวนการสร้างไขมัน ไม่ให้เป็นไขมัน
สะสมในร่างกาย และให้ Right ช่วยเพิม่ ระดับการเผาผลาญ
ไขมันและน้ำ�ตาลของร่างกายในขณะพัก ก่อนเข้านอนดื่ม
Phytovy หรือ Phytovy LIV ตัวช่วยเรื่องการขับถ่าย ส่ง
เสริมระบบภูมิคุ้มกันด้วย Probiotic อุดมไปด้วยสารอาหาร
กว่า 20 ชนิด ช่วยลดอาการท้องผูก ช่วยขับไขมันขจัดสารพิษ
ให้กับลำ�ไส้และตับ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำ�ตาลในเลือด

การจะปั้นหุ่นในฝัน...
...ต้องมีความตั้งใจสูง

ถึงจะมีโอกาสประสบความสำ�เร็จได้!
การรวมกลุม่ กันตัง้ Community ทีม่ คี วามต้องการ
ปัน้ หุน่ ให้ดขี นึ้ เป็นพลังอย่างหนึง่ ทีช่ ว่ ยจูงใจให้สามารถ
เริ่มต้นออกกำ�ลังกาย จนเกิดพฤติกรรมที่จะออก
กำ�ลังกายอย่างต่อเนื่อง... การได้เพื่อนที่มีความคิดและ

มีเป้าหมายที่เหมือนกันเป็นเรื่องสนุกที่ทุกคนจะร่วมกันดูแล
สุขภาพและควบคุมน้ำ�หนักไปด้วยกัน ช่วยดูแลกันในเรื่อง
โภชนาการ พูดคุยถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ควบคุมน้ำ�หนัก สร้างความท้าท้ายต่อกันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้มที ศั นคติทดี่ ตี อ่ การควบคุมน้�ำ หนักให้ได้ตามเป้าหมาย
ไปทีละขั้นตอน ไม่ล้มเลิกต่อเป้าหมายอย่างง่าย ๆ ช่วยสร้าง
พลังในการทำ�กิจกรรมร่วมกัน จนในที่สุดทุก ๆ คนสามารถ
บรรลุผลลัพธ์การมีหุ่นที่ดีขึ้นได้ตามใจปรารถนา การจะสร้าง
Community ที่ทำ�ให้ทุก ๆ คนที่ต้องการมีหุ่นในฝันเป็นจริง
ได้นั้น จำ�เป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือโค้ช ที่สามารถสร้างแรง
บั น ดาลใจให้ คุ ณ เริ่ ม ต้ น ควบคุ ม น้ำ � หนั ก ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และปลอดภัย รวมถึงแนะนำ�วิธีออกกำ�ลังกายที่เหมาะสม
ในแต่ละบุคคล เพื่อลดอาการบาดเจ็บ โค้ชจะช่วยสร้าง
กำ�ลังใจ ดึงแรงฮึดสู้ เพิ่มความพยายาม เพื่อไปให้ถึงเป้า
หมายได้ ในที่สุด

การมีรปู ร่างทีด่ ีไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรือ่ งยากหาก
มีความตั้งใจจริง เพราะน้ำ�หนักที่มากเกินไปอันตรายต่อ
สุขภาพอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรคเสื่อมชนิดต่าง ๆ ที่เป็นเหตุ
ให้คนเราเสียชีวิต ดังนั้น จึงควรให้ความสำ�คัญเพื่อให้คุณ
มีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำ�ลังกาย และใส่ ใจต่ออาหาร
ที่บริโ ภค ควรเติมสารอาหารที่สำ�คัญเพื่อช่วยฟื้นฟูและ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกาย จนคุณมีมวลกล้ามเนื้อ
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในขณะทีม่ วลไขมันลดน้อยลง สุดท้าย คุณเป็น
คนเนรมิต “หุ่นในฝัน คุณปั้นได้” ด้วยตัวคุณเอง
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การมีโค้ช...ช่วยให้คุณควบคุม
น้ำ�หนักได้ดี และมีหุ่นในฝันที่เป็นจริงได้!
เทรนด์ออกกำ�ลังกายกลายเป็นไลฟ์สไตล์สำ�หรับคนรักสุขภาพ
มีผู้คนที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองให้ดีขึ้น
ได้ ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมน้�ำ หนัก การออกกำ�ลังกาย แต่ก็
ยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ...

จึงมีคำ�ถามยอดฮิตว่า “โค้ช” จำ�เป็นหรือไม่? คุ้มไหมที่ต้องจ่ายค่า
โค้ชเพื่อช่วยควบคุมน้ำ�หนัก มีรูปร่างและสุขภาพที่ดีขึ้น “โค้ช” จึงเริ่มได้รับ

ความนิยมเพราะเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการออก
กำ�ลังกายและโภชนาการทีถ่ กู ต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทดี่ ีในการควบคุมน้�ำ หนักและมี
รูปร่างทีด่ ขี นึ้ จนทำ�ให้ผถู้ กู โค้ชสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำ�ลังกายและการบริโภคอาหาร
แม้ว่าจะจบโปรแกรมไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถดูแลตัวเองให้มีหุ่นและมีรูปร่างที่ดีขึ้นได้ตลอดไป

BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์์ MORE BEING

PERSONAL
TRAINER
เหตุผลดี ๆ ที่ควรมี

1

เพื่อความปลอดภัย ถือเป็น
เรื่องสำ�คัญอันดับแรก ของ
การออกกำ�ลังกาย เพราะทุก

การเคลื่อนไหวมีระดับความยากง่าย
โดยโค้ ช จะมี เ ทคนิ ค การสอนที่
ปลอดภัย เพื่อลดความเสีย่ งต่อการ
บาดเจ็บทีอ่ าจเกิดจากการออกกำ�ลัง
กายในท่าต่าง ๆ และไม่เร่งการออก
กำ�ลังกายมากเกินไป จนทำ�ให้เกิด
อาการท้อ หรือร่างกายอ่อนล้าจน
เกินไป

2

เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
ง่ายขึ้น เมื่อเป้าหมายคือ น้ำ�หนัก

ที่ลดลงและมีหุ่นดีขึ้น หากคุณมี
น้ำ�หนักเยอะ หุ่นไม่ดี ไม่มีความรู้
หรือมีประสบการณ์ทด่ี ีในการควบคุม
น้�ำ หนักนัน่ หมายถึง คุณจะลดน้�ำ หนัก
ได้ยากกว่าคนอื่น โค้ชจช่วยควบคุม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยให้น้ำ�หนัก
ลดลง ตั้งแต่การรับประทานอาหาร
การควบคุ ม แคลอรี่ และแนะนำ �
วิธีออกกำ�ลังกายที่ถูกต้อง จนคุณ
สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นคน
ที่ มี น้ำ � หนั ก ตั ว เหมาะสมและมี หุ่ น
ที่ดีขึ้น

3

“โค้ช”

เพือ่ สร้างแรงจูงใจ โค้ชจะช่วย

ผลักดันและส่งแรงกระตุ้นเพื่อให้
คุณสามารถปฏิบัติตามโปรแกรมได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมาย คือ
การลดน้ำ�หนักหรือเพิ่มกล้ามเนื้อ
ได้สำ�เร็จ ทำ�ให้คุณมีหุ่นที่ดีขึ้นใน
ระหว่างทางคุณอาจจะท้อหรือยอม
แพ้จนยอมทนอ้วนต่อไป แต่หากมี
โค้ชเป็นที่ปรึกษา โค้ชจะช่วยสร้าง
แรงจูงใจและกระตุ้นให้กำ�ลังใจคุณ
จนคุ ณ สามารถก้ า วผ่ า นอุ ป สรรค
จากความยากลำ�บากในการควบคุม
อาหารและการออกกำ�ลังกาย จน
คุณสามารถบรรลุผลลัพธ์การมีหุ่น
ที่ดีขึ้นได้

4

เพื่อโภชนาการที่ถูกต้อง โค้ช
ที่มีความรู้เรื่องโภชนาการ จะวาง
แผนโภชนาการให้คณ
ุ โดยช่วยเหลือ
คุณ ควบคุมการรับประทานอาหาร
อย่างเคร่งครัด อธิบายคุณค่าทาง
โภชนาการ และให้คำ�แนะนำ�การ
บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
ทีเ่ หมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน
จนคุณมีรา่ งกายทีม่ มี วลไขมันลดลง
มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและมีสุขภาพ
ดี

5

เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของแต่ละคน เนื่องจากแต่ละคน

มี เ ป้ า หมายในการออกกำ � ลั ง กาย
ที่แตกต่างกัน บางคนต้องการลด
น้ำ�หนัก บางคนต้องการเพิ่มกล้าม
เนื้ อ หรื อบางคนต้องการกระชับ
สัดส่วน ซึ่งถ้าไม่มีความรู้เพียงพอ
ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย แต่โค้ชมี
ความรูแ้ ละเมื่อเข้าใจความต้องการ
ของแต่ละคน ก็สามารถออกแบบ
โปรแกรมและกิจกรรมที่เหมาะสม
ให้แต่ละคนได้ รวมถึงช่วยวางแผน
เรื่องโภชนาการ เช่น ถ้าต้องการ
เพิ่ ม กล้ า มเนื้ อ ก็ แ นะนำ � ให้ ท าน
Whey Protein เสริม เพื่อให้กล้าม
เนื้อเติบโตขึ้นร่วมกับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด กระตุ้นเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรม จนในที่สุดได้ผลลัพ ธ์
ตามที่แต่ละคนต้องการ

เมื่อโค้ชมีความสำ�คัญต่อการบรรลุเป้าหมายคือมีหุ่นที่ดีขึ้น จึงควรเลือกโค้ชที่มีโปรไฟล์ดี มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสรีระวิทยา ซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานสำ�คัญที่ช่วยแนะนำ�วิธีออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมสำ�หรับแต่ละบุคคลได้ รวมถึง
มีความรู้ในเรื่องของโภชนาการและมีประสบการณ์ในการเป็นโค้ชที่สามารถช่วยให้คนมีหุ่นที่ดีขึ้นมาแล้ว ดังนั้นถ้าคุณเลือกโค้ช
ได้ถูกต้อง การควบคุมน้�ำ หนักและการมีหุ่นในฝัน ก็สามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอน
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10

สวัสดีครับ พีน่ อ้ งนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทกุ ท่าน
พบกันครั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งก็ยังเป็นช่วง
ที่เรายังทำ�อะไรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากภาวะ
วิกฤตโควิด-19 อยู่ ทั้งช่วงเวลานี้และต่อจากนี้
ไปอีกนานหลายเดือน ยังคงเป็นช่วงท้าทายสุด ๆ
สำ�หรับพวกเราในฐานะผู้นำ�นั้น ถ้าใครกระดูก
ไม่แข็งพอ ก็มีโอกาสที่จะม้วนเสื่อได้ตลอดเวลา
ดังนั้น เพื่อให้ทุกท่านมีแนวทางแนวพัฒนาและ
แนวการปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะที่ เ กิ ด
อยู่ ในครั้งนี้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่องเกี่ยว
กับคุณสมบัติของผู้นำ�ยุคนับจากโควิด-19
เป็นต้นไป ซึ่งผมสรุปเป็น "10 คุณสมบัติ
สำ�คัญของผู้น�ำ นับจากโควิด-19" ดังนี้ครับ

คุณสมบัติสำ�คัญ
ของผู้นำ� นับจากโควิด-19
ความสามารถในการวางกลยุทธ์
และมีวิสัยทัศน์

ผูน้ �ำ ยังจำ�เป็นต้องมีความคิดจากสมองซีกขวา คือ
ภาพวิสัยทัศน์ และมีความคิดจากสมองซีกซ้าย
คือคิดวางกลยุ ท ธ์ หากเรามี ส มดุ ล ของสมอง
สองซีก จะทำ�ให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมและ
ยังเก็บรายละเอียดได้ อีกทัง้ เราสามารถวิเคราะห์
ประเมินสื่อสาร และเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้คนได้

ความสามารถในการบริหารสมดุล
ระหว่างโอกาส อุปสรรค และความเสีย่ ง

การนำ�พาองค์กรนัน้ หากเราเลือกทำ�แต่สงิ่ เดิม ๆ
เท่ากับเราเลือกความถดถอย ดังนั้น จึงต้องมอง
หาโอกาสใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และโอกาสใหม่
ที่ว่าก็มีอุปสรรคบางอย่างประกบมาด้วย คุณจึง
ต้องประเมินความเสี่ยงให้ออก จากนั้น ก็เลือก
ในจุดที่คุณสามารถจัดการมันได้ลงตัว คุณก็จะ
สามารถนำ�องค์กรก้าวต่อไปได้

การมีความยืดหยุ่นในการสังเกต
ทดลอง เรียนรู้ และปรับเปลี่ยน...

ที่คล่องแคล่วว่องไว
การตระหนักอยู่ตลอดเวลา

"ว่าต้องเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กร... ให้อย่างน้อยเท่าทัน
โลกภายนอก"
ต่อไปนี้ การวางแผนระยะยาวจะไม่ได้ผลอีกต่อไป
เพราะความปกติแบบใหม่ ก็คือความไม่แน่นอน
จะเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลาทำ�ให้เราต่างจับทางยากขึน้
ผูน้ �ำ จึงต้องมีวชิ าจับยามสามตา ช่างสังเกต ช่างปะ
ติดปะต่อสัญญาณต่าง ๆ และมีสติอยู่ตลอดเวลา
และผลักดันให้ทีมภายในองค์กรมีการปรับเปลี่ยน
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และที่สำ�คัญต้องมีรอบหมุน
การเปลี่ยนที่เท่าทันด้วย ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น
เหมือนนักฟุตบอลที่โดนหลอกหัวหมุนตามไม่ทัน

ความสามารถในการสือ่ สาร...

"วิสยั ทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนอยากเปลี่ยนแปลง"
แม้การวางแผนระยะยาวจะไม่ได้ผล แต่ผู้นำ�ยัง
จำ�เป็นต้องมีภาพวิสัยทัศน์ขององค์กรอยู่ ภาย
ในอีก 5 ปี อีก 10 ปี ข้างหน้า บริษัทเราจะเป็น
องค์กรแบบไหน อยู่ที่ไหน มีผลกระทบต่อโลก
ใบนี้ในวงกว้างและลึกขนาดไหน และทีส่ �ำ คัญคือ
ต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้คนเห็นภาพ
เกิดความรู้สึกจนเกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยกัน
สร้างภาพวิสัยทัศน์ ให้เป็นจริง จนถึงขั้นพร้อมที่
จะบุกน้�ำ ลุยไฟไปด้วยกัน

ผู้นำ�ยุคต่อจากนี้ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ก็ต้อง
มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ยึดติดตัวกู
ของกู ต้องยืนหยุ่น รับฟัง สังเกต ทดลองไอเดีย
ใหม่ ๆ ไม่ต้องรอความสมบูรณ์แบบ ทดลอง
แล้วก็เรียนรู้จากมันให้เร็ว และมีการปรับตัวที่
คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว

ความสามารถในการบริหาร...
ทีส่ มดุล การก้าวผ่านระยะสั้น ที่ส่งผล
ต่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

คุณต้องพาองค์กรให้ผ่านพ้นจากการโดนน็อคใน
ยกนี้ให้ได้ นั่นคือระยะสั้นต้องรอด ดูแลพนักงาน
รักษาลูกค้าและบริหารเงินสดให้ดี จากนั้น เมื่อ
ตั้งหลักได้ เราก็เริ่มกลับเข้าสู่ช่วงแม่ไม้มวยไทย
มีการวางกลยุทธ์ มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่
การเติบโตในระยะยาวต่อไป

ความสามารถในการเข้าถึงความ
รูส้ กึ ความคิด ความอ่านของผู้อื่น
ยุคใหม่นี้หมดยุคข้ามาคนเดียว หรือข้ามากับพระ
แล้ว มันเป็นยุคที่ต้องร่วมแรงรวมใจ เป็นยุคพลัง
ทีม ซึ่งต้องเข้าใจความรู้สึก ความคิดของลูกค้า
ความคิดของทีมงาน เพื่อให้ผคู้ นเข้ามามีสว่ นร่วม
ตั้งแต่ต้น ความรัก ความผูกพันและความรับผิด
ชอบร่วมกันจะเพิ่มขึ้น และที่สำ�คัญคือ เราจะได้
ทั้งความรู้ระดับลึกของผู้เชี่ยวชาญ และความรู้
ระดับกว้าง ที่มาจากการรับฟังและทำ�ความเข้าใจ
ฝ่ายงานอื่น ๆ จนตกผลึกเป็นไอเดียที่ดี

ความสามารถในการดึงการมี
ส่วนร่วมของผู้คน ทั้งภายใน
และภายนอก มาร่วมคิดร่วมทำ�

และร่วมสร้าง

ต่อเนื่องมาจากข้อ 7 ที่ผู้นำ�จะต้องมีกระบวนการ
ในการทำ� Crowd Sourcing คือดึงความคิดความ
อ่านมาจากกลุ่มคนจำ�นวนมาก มีกระบวนการ
ในการสร้าง Co-Creation และการร่วมมือกับ
พันธมิตรต่าง ๆ ทีเ่ รียกกันว่า Collaboration เพื่อ
ทวีพลังร่วมกัน

ความสามารถในการสนับสนุน...
ให้ทีมงานทำ�งานได้ตามเป้าหมาย
และผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิง
นวัตกรรม

ผู้นำ�ต้องเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของ
ความกล้าคิด กล้าแสดงความคิด และกล้าทำ�
ไม่ ใช่เวทีจ้อ งจั บ ผิ ด แบบปลากั ด นอกจากนั้ น
ยังต้องผลักดันให้คนทำ�งานกล้าไปให้สดุ ขอบแล้ว
ขยายตัวจากที่นั่นอีก และกระตุ้นให้มีการคิดและ
สร้างนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ ระบบงาน โมเดล
ธุรกิจช่องทางการขาย แบรนด์และความผูกพัน
ของลูกค้า

ความสามารถในการตัดสินใจเรื่อง
ยากๆ ได้อย่างถูกต้อง ในเวลา...

อันรวดเร็ว

ผู้นำ�ยุคใหม่นี้ ต้องกล้าตัดสินใจเรื่องยาก ๆ ให้
เด็ดขาดและรวดเร็ว รูจ้ กั บริหารเรื่องทีต่ อ้ งจัดการ
แบบเร็ว ช้า หนัก เบาให้ถูกต้อง บางเรื่องต้อง
เร็วก็ต้องเร็ว บางเรื่องดึงจังหวะได้ต้องดึงและ
ประเด็นสำ�คัญทีส่ ดุ คือ การรูจ้ กั ประเมินแยกแยะ
ให้ออกว่าเรื่องไหนควรเร็ว เรื่องไหนควรช้า เรื่อง
ไหนควรหนัก และเรื่องไหนควรเบา

ทั้งหมดนี้คือ

“10 คุณสมบัติสำ�คัญ
ของผู้นำ� นับจากโควิด -19”

ถ้าท่านใดอ่านแล้วเห็นด้วย
จงจัดเวลาให้กับการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ ผมมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการนำ�องค์กร...ของท่าน
อย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวครับ!
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BY : นพกฤษฏิ์ นิธเิ ลิศวิจติ ร SLA

ขั้นตอน
อัพเกรดตัวเอง
เพื่อให้เป็นคนเก่ง

ในการสร้างชีวติ ให้ประสบความสำ�เร็จนัน้ มีผคู้ นพูดกันว่า "ต้องเป็น
คนที่มีความเก่งกับเฮงผสมกัน" เรื่องเฮงนั้นอยู่ที่บุญทำ�กรรมแต่ง
ของแต่ละคน ส่วนเรือ่ งเก่งนัน้ เป็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ เป็นผูค้ วบคุม เมือ่ คุณเก่งขึน้
คุณก็จะมีโอกาสในชีวติ ทีม่ ากขึน้ ดังนัน้ หากคุณต้องการความสำ�เร็จ
ในชีวิตที่มากขึ้น คุณจำ�เป็นต้องอัพเกรดตัวเองให้เป็นคนเก่ง ซึ่ง
ผมจะแบ่งปัน 5 ขั้นตอนอัพเกรดตัวเองเพื่อให้เป็นคนเก่ง ดังนี้ครับ!

1
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เลือกจุดมุ่งหมายในชีวิต
ของคุณให้ได้ก่อน

การเป็นคนเก่งในแต่ละอาชีพนัน้ ไม่ใช่เรื่องทีเ่ กิด
มาแล้วเป็นคนเก่งได้เลย คุณจะต้องเลือกจุด
มุ่งหมายของชีวิตว่าคุณจะเป็นใคร โดยเลือก
ผ่านการฟังเสียงภายในของตัวคุณเอง เช่น ตัวผม
มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำ�นักธุรกิจที่จุดประกาย
ให้ผคู้ นมีแรงบันดาลใจในการสร้างชีวติ ให้ประสบ
ความสำ�เร็จ เป็นต้น

ใส่ ไฟปรารถนาที่จะเป็นเลิศ
และมีภาพจินตนาการ ของ
คนเก่งทีป่ ระสบความสำ�เร็จคนนัน้
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การเป็นคนเก่งนั้นมาจากความตั้งใจและการมี
วินัยที่เข้มข้นกว่าคนทั่ว ๆ ไป ดังนั้น คุณจึงต้อง
มีไฟปรารถนาที่แรงกล้าและมีภาพจินตนาการ
ที่ชัดเจน จนถึงขั้นมองเห็นตัวเองยิ่งใหญ่ ได้ยิน
เสียงในหัวและรู้สึกได้ คุณจึงจะสามารถเริ่มต้น
อย่างคนมีพลังเพื่อไปให้สุดทางได้

เล่นเต็มร้อย พร้อม ๆ กับ
การเก็บเกี่ยวบทเรียนรู้
หัวใจของการเรียนรู้เพื่อเป็นการคนเก่งนั้น มา
จากการใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างเต็มที่ และ
เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ ใหม่ จากอุปสรรคปัญหา
ระหว่างทาง ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองผ่านการ
ลงมือทำ�อย่างหนักในแต่ละวัน และผสมมุมมอง
จากบทเรียนที่ ได้ เพื่อการลงมือทำ�ที่ดีขึ้นในวัน
ถัด ๆ ไป

4
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มีแผนการพัฒนาตน
ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน

คนทุกคนที่ต้องการจะเก่งขึ้นนั้น ต้องมีแผนการ
พัฒนาความสามารถในแต่ละด้านที่มีเป้าหมาย
ระบุออกมาอย่างชัดเจน เช่น ด้านการคิด การ
ตัดสินใจ ด้านการเพิ่มมุมมองให้แหลมคม ด้าน
การสื่อสาร ด้านการเป็นผู้นำ� ด้านการบริหาร
จัดการและด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน
เป็นต้น

ยืนหยัด มุ่งมั่นอย่างสนุก
ระหว่างเดินทางไปสู่เป้าหมาย
การจะเป็นเจ้าของความเก่งและความสำ�เร็จนั้น
ต้องมีระยะเวลาการเรียนรูแ้ ละลงมือทำ�ทีเ่ ข้มข้น
ในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น การที่คุณทำ� ๆ หยุด ๆ
หรือมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั้น มันทำ�ให้คุณ
ไม่ มี ร อบสะสมไมล์ ที่ ม ากพอ ซึ่ ง การที่ คุ ณ จะ
ยืนหยัดทำ�ได้นานพอนั้น คุณต้องมีอารมณ์สนุก
ในระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วย ไม่ใช่
ว่าทำ�ไปด้วยความทุกข์และขมขื่นแต่หวังจะไป
หัวเราะทีเดียวตอนไปถึงจุดหมาย

ทั้งหมดนี้คือ 5 ขั้นตอนอัพเกรด
ตัวเองให้เป็นคนเก่ง ที่ผมใช้มาแล้ว

ได้ผลอย่างยอดเยี่ยม และยังคงใช้อยู่ทุก ๆ วัน
เพื่อน ๆ ลองเอาไปใช้ดู ซึ่งผมรับประกันว่าถ้า
คุณใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน ชีวิต
ของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
อย่างแน่นอนครับ
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28 ตารางการประชุม

ตารางการประชุม

ประจำ�เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563

กรกฎาคม July
วันที่		
วันพุธ ที่ 1
วันอาทิตย์ ที่ 12
วันอังคาร ที่ 14
วันเสาร์ ที่ 18
วันอาทิตย์ ที่ 19
วันเสาร์ ที่ 25
วันอาทิตย์ ที่ 26
วันอังคาร ที่ 28

งานประชุม			
- MEET & GREET BODi DESIGN
- PRODUCT INSIGHT
- PERSONAL BRANDING #3
- เจาะลึกผลิตภัณฑ์ Alkamag
- PRESIDENT TALK ON TOUR
- PRESIDENT TALK ON TOUR
- PERSONAL BRANDING #4
- PRESIDENT TALK ON TOUR
- PRESIDENT TALK ON TOUR

เวลา		
14.00
09.00
18.00
09.00
15.00
15.00
18.00
14.30
14.30

-

18.00 น.
17.00 น.
20.00 น.
17.00 น.
17.00 น.
17.00 น.
20.00 น.
15.30 น.
15.30 น.

สถานที่
ยิม 991 By JT กรุงเทพฯ
สำ�นักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
FB Group : Personal Branding

สำ�นักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
สาขา นครสวรรค์
สาขา พิษณุโลก
FB Group : Personal Branding
ศูนย์การเรียนรู้ SLA เชียงราย
สาขาเชียงใหม่

สิงหาคม August
วันที่		
วันอาทิตย์ ที่ 2
วันอาทิตย์ ที่ 9
วันเสาร์ ที่ 15
วันอาทิตย์ ที่ 16
วันอาทิตย์ ที่ 23
วันเสาร์ ที่ 29

งานประชุม			
- WELLNESS INSIGHT
- PRODUCT HAND OVER
- PERSONAL BRANDING #5
- START YOUR BUSINESS WITH
“WHY”
- WELLNESS INSIGHT
- PERSONAL BRANDING #6

เวลา		
09.00
13.00
18.00
08.00

-

17.00 น.
14.30 น.
20.00 น.
17.00 น.

18.00 - 20.00 น.
09.00 - 17.00 น.

สถานที่
สาขาสุราษฎร์ธานี
สำ�นักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
FB Group : Personal Branding

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ กรุงเทพฯ
FB Group : Personal Branding

สำ�นักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301

***หมายเหตุ : สถานทีจ่ ดั งานต่างๆ อาจมีการเปลีย่ นแปลงสามารถเช็คสถานทีจ่ ดั งานได้ท่ี www.successmore.com ในหน้าตารางการประชุม

