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GREETING

สาส์นจากผู้บริหาร
ซึง่ เราทัง้ สองคน ขอขอบคุณพลัง
แห่งชัยชนะ! ที่ทุกท่านมอบให้มา
ณ โอกาสนีด้ ว้ ยครับ...

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สวัสดีครับ!

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน
ทักทายกันครัง้ นี้ เป็นช่วงเดือนกันยายน ซึง่ เป็นช่วงแห่งการ
เริ่มต้นสี่เดือนท้ายของปีแล้ว เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน
ในปีน้ีถือว่าเป็นปีแห่งการวัดใจ วัดความคิดและวัดความ
สามารถของผู้คนมากกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา เพราะเราเจอ
บททดสอบบทที่ท้า ทายที่สุด จากโควิ ด -19 และเราต่ า งรู้สึก
ภู มิ ใ จที่คนไทยสามารถบริหารและแก้ปัญหาโควิด-19 ในเชิง
การหยุดแพร่ระบาดได้อย่างยอดเยี่ยม เหลือแต่การปรับแก้
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปต่อ ซึ่งการฟื้นตัวเร็วหรือช้าก็ข้นึ อยู่กับการ
โดนผลกระทบมากน้อยและฝีมือของฝ่ายบริหาร และสิ่งสำ�คัญ
ที่สุดก็คือกำ�ลังใจและความหวังของคนแต่ละคน
ในส่วนของ SCM ของเรา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ฟื้นตัว
ได้เร็วและสามารถเคลื่อนตัวต่อไปยังจุดหมายได้ จากการที่เรา
เป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสามัคคี ความเป็นหนึ่ง
เดียวและความผูกพัน ทัง้ ในส่วนของทีมผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
นักธุรกิจ

ในท่ามกลางการแข่งขันที่หนักหน่วง
SCM ของเราสามารถฝ่าด่านจนมอง
เห็นโอกาสแห่งการบรรลุเป้าหมายที่
ชัดเจนมาก ๆ และมีข่าวดีท่ีส่งเสริม
ความสำ�เร็จที่มั่นคงของพวกเรา อย่าง
ต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การสร้างโรงงานที่
ทุม่ งบกว่า 100 ล้านบาท ซึง่ ส่งผลให้เรา
สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง นวั ต กรรมสิ น ค้ า
และการควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น
ประกอบกับการเป็นบริษทั แรกและบริษทั
เดียวของอุตสาหกรรมขายตรง ที่เป็น
มหาชนและได้จดทะเบียนอยู่ ในตลาด
หลักทรัพย์ จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า
SCM เป็นบริษทั ทีม่ คี วามถูกต้อง โปร่งใส
น่าเชื่อถือและมั่นคง เรามั่นใจว่าปัจจัย
บวกเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้ทุกท่านขยาย
ธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้นกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายของ
พวกเรานั้น ยังคงต้องอาศัยการบริหาร
ความคิด พัฒนาความรู้ ความสามารถ
และเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง
เครื่ องมื อระบบออฟไลน์และออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการดูแลพลัง
การจดจ่ อในเป้ า หมายและจดจ่อในสิ่ง
สำ�คัญที่ต้องทำ� การรักษาแรงจูงใจและ
ลงมือทำ�อย่างต่อเนื่อง หากเรายืนหยัด
เรียนรูท้ �ำ ซ้�ำ ได้นานพอจนเก่งขึน้ เราก็จะ
สามารถสร้างความสำ�เร็จที่มากขึ้นกว่า
เดิม จนไปถึงการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้
อย่างแน่นอน ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทกุ ท่าน
ก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อคว้า
รางวัลของคนมีฝัน และกล้าลงมือทำ�
มาครอบครองให้ได้ครับ

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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Successmore ก้าวย่างปีที่ 8
กับการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)
ทนายมอร์แมน

SCM สิงคโปร์ สร้างยอดขาย
เป็น New High พลิกเกมฝ่าวิกฤตยุคโควิด -19
ถาม-ตอบ

มอร์แมน
พาเที่ยวประเทศอังกฤษ ตอน 2

ปัญหาสุขภาพผิว...ในยุคปัจจุบัน

ที่ดีต่อผิวมากที่สุด

คอลลาเจนแบบไหน...?

5 งานเสาหลัก...ของผู้น�ำ ยุคใหม่

5 หลักการนำ�ทีม...สู่การเป็นแชมป์เปี้ยน
กันยายน - ตุลาคม 2563

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : support@successmore.com

New Product

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563
ณ ซัคเซสมอร์ สำ�นักงานใหญ่ รัชโยธิน

ซัคเซสมอร์

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่!! COLLAVY
คอลลาเจน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อการบำ�รุงผิวสวยด้วยสารสกัดจาก
ปลาทะเลน้ำ�ลึกประเทศญี่ปุ่น ผสาน
กับเทคโนโลยี FIR ช่วยฟืน้ ฟูเซลล์ผวิ
ได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง 2.6 เท่า

พร้อมกับสารสกัดเซราไมด์จากข้าวและพีช
ญี่ปุ่น ช่วยบำ�รุงผิวให้แข็งแรง เด้ง กระชับ
รูขมุ ขน ผิวเนียนนุม่ ชุม่ ชืน้ พร้อมเผยผิวขาว
กระจ่างใส ปกป้องรังสี UVA, UVB และช่วย
ลดการเกิดสิวสำ�หรับคนผิวแพ้ง่าย

พิเศษด้วยรสชาติอร่อยถูกปาก ทานง่าย

กับรสอโวคาโด ฮันนี่ เลม่อน หอมหวาน
อมเปรี้ยวอร่อยถูกใจทุกเพศทุกวัย...

สินค้าพร้อมจำ�หน่ายแล้ววันนี้
ทุกสาขาทั่วประเทศ!!

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุม้ ค่าสมกับการรอคอย สำ�หรับงาน Start Your
Business With WHY ทีส่ ดุ แห่งงานสร้างแรง
บันดาลใจ
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ทีผ่ า่ นมา งานจบลงไปอย่างราบรื่นพร้อมกับการระเบิดพลัง
ถึงขีดสุดโดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จุดประกายความฝันให้เป็นจริง ภายใต้
บรรยากาศที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังของผู้ร่วมงาน และแรง
บันดาลใจในการเดินหน้าสร้างธุรกิจ เพื่อสูก้ บั วิกฤตเศรษฐกิจ
พร้อมกับคุมเข้มตามมาตรการ Social Distancing ตรวจ
วัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนรายชื่อ เว้นระยะห่างของ
ที่นั่ง พร้อมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยสำ�หรับ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน

SCM เอาฤกษ์เอาชัยเข้าเทรดวันแรก
8 กันยายน 2563 สวนกระแสเศรษฐกิจด้วยยอดพุ่งเหนือจอง 52.63% สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
พร้อมสะท้อนความความแข็งแกร่งทางธุรกิจของ SCM ทีเ่ ป็นหุน้ Network Marketing แบรนด์ไทยแห่งแรกทีเ่ ข้าเทรดใน SET

"เราไม่หยุดยัง้ การพัฒนา เพือ่ ความสำ�เร็จทีย่ ง่ั ยืนของทุกคนที่ SCM"

รก

10 RECOGNITION

การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Platinum

คุณวงษ์วาส - คุณอำ�นวย คำ�คง
จ. สงขลา

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Gold
คุณงณภา เดชาไชยแสง		
จ.ร้อยเอ็ด
คุณแง แง			
จ.ตาก
คุณจามรี ปุราวัฒนากุล		
จ.สงขลา
คุณจารุณี - คุณสมชาติ วัฒนากล้า จ.เชียงใหม่
คุณฉัตรรัตน์ ไชยชัช		
กรุงเทพมหานคร
คุณซูไฮบ๊ะ สาและ		
จ.สงขลา
คุณดารุณี - คุณสมชาติ พรศิรธิ าดา จ.ตาก
คุณทาน ซออู			
กรุงเทพมหานคร
คุณธนายุทธ กาญนารักษ์		
จ.ตาก
คุณนกแก้ว ไชยะบัด		
กรุงเทพมหานคร
คุณบุญยืน ตุงคะศิร		
ิ
จ.อุทยั ธานี
คุณปรินดา เวชประสิทธิ		
์
จ.นครศรีธรรมราช
คุณปริษา เพชรประภากุล		
จ.นครศรีธรรมราช
คุณเปียน ทองงอม		
จ.ตรัง
คุณมูแด อัมพร			
จ.ราชบุรี
ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

12. ระดับ
Crown Diamond

คุณโม๊ะโล๊ะ วงศ์วดิ 		
ี
จ.ตาก
คุณโรเชน่า พอ			
จ.ตาก
คุณศิรนิ าถ เล้ารักษา		
จ.สมุทรสาคร
คุณศิรวิ รรณ ภูส่ นั ทัด		
จ.ลำ�พูน
คุณสนิท เจริญมาก		
จ.สงขลา
คุณสมจิตร โสวะ			
จ.เชียงใหม่
คุณส่อส่า โปล่			
จ.ตาก
คุณสุบงกช ไชยแสง		
จ.ร้อยเอ็ด
คุณสุปราณี เหมสะดะ		
จ.สงขลา
คุณสุภารัตน์ คงสุข		
จ.ระยอง
คุณสุวรรณา - คุณสวาท ทำ�นากล้า จ.กระบี่
คุณเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น
จ.เชียงใหม่
คุณอรวรรณ อารีย		
์
จ.ลำ�ปาง
คุณอับดุลเร๊าะมัน ดาเระมูซอ
จ.ยะลา

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 Silver
คุณกฤษฎ์กมล แก้วอุดม		
จ.ฉะเชิงเทรา
คุณจินดา ชวนประสิทธิ		
์
จ.นครศรีธรรมราช
คุณชอ กะปือ			
จ.ตาก
คุณญญพัทธ์ อำ�ภา		
จ.จันทบุรี
คุณทูพอ ธนะหิรญ
ั กุล		
จ.แม่ฮอ่ งสอน
คุณธัญญาลักษณ์ อินทเสโณ - คุณเสถียรพงศ์ แซ่หง่วน
จ.สงขลา
คุณนงลักษณ์ ขันสี		
จ.สมุทรปราการ
คุณน่อ มื่อฉิ			
จ.ตาก
คุณบี บี				
จ.ตาก
คุณปวีร์ พงษ์สงิ ห์			
จ.สงขลา
คุณผะชี เฟื่องยศพินจิ 		
จ.เชียงใหม่
คุณเรวดี เพชรศิราสัณห์		
จ.นครศรีธรรมราช
คุณฤทธิพร หนองผือ		
จ.ขอนแก่น

คุณละไม - คุณจิระศักดิ์ ฝัง่ ชลจิตต์ จ.นครศรีธรรมราช
คุณละเวง เลิศชมภู		
จ.เชียงราย
คุณวรรณา ขยันการ		
จ.กระบี่
คุณวาริศา สังข์ทอง		
จ.สุราษฎร์ธานี
คุณวาวา เช			
จ.ตาก
คุณสกุลรัตน์ หลอดเงิน - คุณสิรชิ ล สระแก้ว
จ.อุบลราชธานี
คุณสมใจ พร้อมวงค์		
จ.สงขลา
คุณสิรอิ ร นครสันติภาพ - คุณกิตติธชั ขันทอง
กรุงเทพมหานคร
คุณสุวทิ ย์ หนูแก้ว			
จ.สงขลา
คุณฮุน ซาลอง			
กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Bronze
คุณกมลชนก สมแก้ว		
จ.ปทุมธานี
คุณกฤตภาส ยังเซ่ง		
จ.สงขลา
คุณกฤษณา - คุณสุรสิทธิ์ มะยมหิน จ.กำ�แพงเพชร
คุณกัญรินทร์ กอนคอร์		
จ.นครราชสีมา
คุณกัลยา พรมชาติ		
จ.สุโขทัย
คุณกิง่ ไทร ศรีสาพันธ์		
จ.ขอนแก่น
คุณกิจติศกั ดิ์ ฟักปาน - คุณบุญมา วังคำ� จ.กำ�แพงเพชร
คุณกิตติ ชาวป่า			
จ.สุราษฎร์ธานี
คุณเกศสุพชิ ญ์ ธนนันท์โสภณ
จ.ปทุมธานี
คุณเกษณี ชาญเวชศาสตร		
จ.ลำ�ปาง
คุณแก้ว แบนี			
จ.ราชบุรี
จ.เชียงใหม่
คุณไกรวุฒิ ดอนไพรอ้น		
คุณเข้ คาโพ			
จ.ราชบุรี
คุณจริยา คล้ายจินดา		
กรุงเทพมหานคร
คุณจอย โคสินธ์			
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
คุณจาโพ้ ดาโพ			
จ.ราชบุรี
คุณจารุวรรณ คงเพ็ชรศักดิ		์
จ.ราชบุรี
คุณจินตนา แท่นงาม		
จ.เชียงใหม่
คุณจิรชัย ธรรมสอนใจ		
จ.ตาก

คุณจีรศักดิ์ วิสาขศาสตร์		
กรุงเทพมหานคร
คุณจุรพี ร ประวัต			
ิ
จ.นครศรีธรรมราช
คุณเจริญ ขำ�นวล			
กรุงเทพมหานคร
คุณฉัตริษา ศรีสานติวงศ์		
กรุงเทพมหานคร
คุณชะหนิ			
จ.ตาก
คุณเชโพ				
จ.ตาก
คุณซอเทกุ ชนะวันธนา		
จ.แม่ฮอ่ งสอน
คุณซอแอ ต่าตอ			
จ.ลำ�พูน
คุณดาดา			
กรุงเทพมหานคร
คุณเดช มุง่ ตรง			
จ.เชียงราย
คุณเต่อมิชา โชคธราธร		
จ.แม่ฮอ่ งสอน
คุณถวิล ครุฑจับนาค - คุณพิมพ์สริ ิ จันทร์จอม จ.สุโขทัย
จ.นครศรีธรรมราช
คุณทศพร สมรักษ์		
คุณทัศธนนันท์ ธนภักศิรศิ รณ์ - คุณศักดิส์ ทิ ธิ์ คนซื่อ
จ.ปทุมธานี
คุณทิพวรรณ กันทะอุโมงค์		
จ.ลำ�พูน
คุณทิพวรรณ พร้อมวงศ์		
จ.สงขลา
คุณทีวพร ทองหีต			
จ.นครศรีธรรมราช
คุณธนกร - คุณศรุชา นนทปภาพงศ์ จ.นครราชสีมา

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
คุณธนพร แผ่นทอง		
กรุงเทพมหานคร
คุณธรรมรัตน์ ไชยศร		
จ.สุราษฎร์ธานี
คุณน่อคึ				
จ.ตาก
คุณนาลันทา สุภาชะนะ		
จ.นนทบุรี
คุณนิกร ชาภูม			
ี
จ.กำ�แพงเพชร
คุณนิตยา ทวีทรัพยากร		
จ.แม่ฮอ่ งสอน
คุณนุชรา - คุณวุฒพิ งษ์ กลางประพันธ์ จ.ขอนแก่น
คุณบุศรินทร์ ชูแก้ว		
จ.ตรัง
คุณบุษกรณ์ สุวรรณรัตน์ - คุณวิชยั ศรีวโร จ.สงขลา
คุณเบญจวัณ จันทร์ส		
ี
จ.นครสวรรค์
คุณปมุต				
จ.ตาก
คุณประการ แซ่กงั - คุณพอลลี่ หวง จ.มหาสารคาม
จ.นครราชสีมา
คุณประชา บัวผัน			
คุณปรัศนีย์ สีนวลจันทร์		
จ.สมุทรสาคร
คุณปิยธิดา แก้วอุดม		
จ.ฉะเชิงเทรา
คุณพงศกร พรเจริญ		
จ.ฉะเชิงเทรา
คุณพนิตนันท์ เพชรนาค		
จ.ระนอง
คุณพรสวรรค์ สุรงครัตน์		
จ.ลำ�ปาง
คุณพลศักดิ์ ช่อมณี		
กรุงเทพมหานคร
คุณพอแอ้			
กรุงเทพมหานคร
คุณพาด้วย วนารักษาทรัพย์
จ.ตาก
คุณพารา			
จ.ตาก
คุณพิชญา นาคะพันธ์		
จ.ราชบุรี
คุณพิรชั ต์ยา พรเรืองวงศ์		
จ.เชียงใหม่
คุณเพชร			
จ.เพชรบุรี
คุณภาณุพงศ์ คงเพ็ชรศักดิ		์
จ.ราชบุรี
คุณภิษชา เจนใจ			
จ.นครสวรรค์
คุณมณฑาทิพย์ ทรงเลิศเมธา
จ.ลำ�พูน
คุณมนตรี ชาภูม			
ิ
จ.กำ�แพงเพชร
คุณมนัญญา สุขศรี		
กรุงเทพมหานคร
คุณมนัส - คุณบัวเรียน ฉลองธรรม จ.บึงกาฬ
คุณมยุรี พยายาม - คุณอุทศิ พูนเส็ม จ.กระบี่

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

12. ระดับ
Crown Diamond

คุณมารียมั ดาเระมูซอ		
จ.ยะลา
คุณมีโซ				
จ.ตาก
คุณมึม				
ึ
จ.ตาก
คุณเมธาวี ขุนภักดี		
จ.นครศรีธรรมราช
คุณรวีวฒ
ั น์ ภิรมย์สงิ ขร		
จ.ตาก
คุณราตรี ชีพนุรตั น์		
จ.กาญจนบุรี
คุณรุง่ รัตน์ แก้วรุง่ เรือง		
จ.สงขลา
คุณละอองดาว ศรีวรนันท์		
จ.เชียงใหม่
คุณลาทู ดาโพ			
จ.ราชบุรี
คุณเลอ เปือย			
จ.ตาก
คุณวรรณา ทะระเกิด		
จ.สงขลา
คุณวรวรรณ มีผล			
จ.ระยอง
จ.นครศรีธรรมราช
คุณวรวรรณ สังสัพพันธ์		
คุณศรีรญ
ั ญา ดิษฐปาน		
จ.นครศรีธรรมราช
คุณศรีสดุ า อายุมน่ั 		
จ.เชียงใหม่
คุณศิรดา สังข์อยู่ - คุณประทีป จันทโชติ จ.พิษณุโลก
คุณศิรากร แสนธิไชยา		
จ.พิษณุโลก
คุณศิรกิ าญจน์ อินทร์ชว่ ย		
จ.ตรัง
คุณศิรนิ ทร์พร สุขพงษ์		
จ.สงขลา
คุณศุภรัตน์ เสรฐภักดี		
จ.นนทบุรี
คุณสมทรง น้อยหาด		
จ.ฉะเชิงเทรา
คุณสมทรง เลีย้ งสุวงค์		
จ.สระแก้ว
คุณสมพงษ์ - คุณสมบูรณ์ ประกอบบัว จ.นครราชสีมา
คุณสมพร เพ็งลาย		
จ.สงขลา
คุณสมยงค์ นาหอคำ�		
จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณสอยฟุลลอฮ บากา - คุณนูรซี า สะมาแอ จ.ยะลา
คุณสักก์วสุ สินโอฬารพงศา
จ.ร้อยเอ็ด
คุณสุคนธ์ แซ่เจน			
จ.สงขลา
คุณสุชานันท์ เส็นสุวรรณโณ
จ.สงขลา
คุณสุทธิพงษ์ พรหมจารีย		
์
จ.เชียงใหม่
คุณสุพตั รา ศรีสาพันธ์		
จ.มุกดาหาร
คุณสุรภา ทองทวีเตชากร		
จ.มหาสารคาม

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 Bronze
คุณสูนย์ ธุระทำ�			
จ.สระแก้ว
คุณแสงดาว			
กรุงเทพมหานคร
คุณโสภา บริบรู ณ์มกุ ข์ - คุณปฐมพงศ์ ธัญญเจริญ
จ.สมุทรปราการ
คุณหน่อดาเหระ			
จ.แม่ฮอ่ งสอน
คุณหนิตอผา หนิจมิ ลุ ดั 		
จ.สงขลา
คุณหนิฝาตีเม๊าะ หะปูเต๊ะ		
จ.สงขลา
คุณหนีต่ าหมี่ ปราทีป		
จ.แม่ฮอ่ งสอน
คุณอนงค์ ใบโพธิท์ อง		
จ.นครศรีธรรมราช

คุณอมรรัตน์ อินทร์ศรีทอง		
คุณอรชพร กันธะโน		
คุณอริสา แก้วอุดม		
คุณอแอ๊ะโร			
คุณอะปลี			
คุณอำ�พร อาจอกู			
่
คุณเอมอร สีจนั ทร์		
คุณะลิวลั ย์ จันทร์เต็ม		

8. ระดับ
Emerald

7. ระดับ
Sapphire

6. ระดับ
Ruby

5. ระดับ
Pearl

4. ระดับ
Platinum

3. ระดับ
Gold

2. ระดับ
Silver

1. ระดับ
Bronze

จ.สงขลา
จ.เชียงใหม่
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ตาก
จ.ตาก
จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.นราธิวาส

14 COVER STORY

Successmore

ก้าวย่างปีท่ี 8 กับการเป็นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ในทีส่ ดุ เรื่องของความมัน่ คงขององค์กรสำ�หรับซัคเซสมอร์หรือ SCM นัน้ ก็ไม่ตอ้ งกังขากันอีกต่อไป เพราะเราได้ยก
ระดับจนกลายเป็นบริษัทชั้นนำ�ของประเทศไทยไปแล้ว ด้วยการเป็นบริษัทเครือข่ายแห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าไป
จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ทีผ่ า่ นมา

การเข้าเป็นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์นน้ั ...

มีความยิง่ ใหญ่ขนาดไหนนัน้ ??
หากไม่มตี วั เลขสถิตยิ นื ยัน ผูค้ นก็จะไม่สามารถเข้าถึงระดับความยาก
ง่ายของสถานะนี้ ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีบริษัทจำ�กัดอยู่ทั้งหมด
577,822 ราย และบริษัทมหาชนอีกจำ�นวน 1,271 ราย รวมทั้งสิ้น
579,093 ราย แต่มีบริษัทที่ผ่านการประเมินคัดเลือก ให้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เพียง 793 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.137 ดูจากจำ�นวน
และอัตราร้อยละ คงจะยืนยันได้อย่างดีถึงความยากและความภาค
ภูมใิ จของการบรรลุเป้าหมายนี้

นอกจากการทำ�ตลาดในประเทศไทยแล้ว
แบรนด์ SCM ยังได้รบั การยอมรับจาก
ตลาด AEC อีก 6 ประเทศ ได้แก่
1. เมียนมาร์
2. สปป.ลาว
3. กัมพูชา
4. เวียดนาม
5. สิงคโปร์
6. มาเลเซีย
จึงถือได้วา่ SCM เป็นแบรนด์ระดับ AEC
ทีม่ โี อกาสก้าวขึน้ สู่ "ความเป็นแบรนด์ระดับ
เอเซีย" ในอนาคตอีกด้วย!

COVER STORY

นับจากนี้เป็นต้นไป ทีมบริหาร พนักงานและผู้น�ำ นักธุรกิจของบริษัท มีภารกิจสำ�คัญในการ
ช่วยกันขับเคลื่อนบริษัทให้อยู่ในข่ายของ...

“การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยัง่ ยืน
โดยจะบริหารดูแลกิจการให้น�ำ ไปสูผ
่ ล 4 เรื่องสำ�คัญต่อไปนี้

1

มีความสามารถในการแข่งขัน
และมีผลประกอบการที่ดีโดย
คำ�นึงถึงมุมมองระยะยาว

3

2

เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และพัฒนาหรือลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์นั้น บริษัทจะมุ่งเน้นใน "5
ความสำ�เร็จ" ดังต่อไปนี้

ยกระดับสถานะแบรนด์ไปสู่
“แบรนด์ แห่งความเป็นสถาบัน
พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ของผูค้ น” เพื่อสร้าง “Wellness
Wellbeing Community”

ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
เคารพสิทธิและมีความรับผิด
ชอบต่อผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนนักธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสีย

4

สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลง

เรื่องสำ�คัญทีม่ ผ
ี ลต่อการบรรลุ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์แนวโน้มของตลาดได้
อย่างลงตัว

การพัฒนายกระดับระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื่อรองรับพฤติกรรม
ผู้บริโภคสมัยใหม่และเพิ่มขีดความ
สามารถในการดูแลรักษาลูกค้า

15
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การยกระดับการทำ�ตลาด
เชิงความรู้ เชิงคุณค่า และการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์
ของลูกค้า

การพัฒนาขีดความสามารถ
ของระบบ SLA ให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัย จนระบบงานสามารถ
ทำ�นายผลลัพธ์ของความสำ�เร็จได้

ดั ง นั้น หากมี ใ ครถามว่า “ทำ � ไมต้ อ งมี
ซัคเซสมอร์ หรือ SCM อยู่ในโลกใบนี”้
คำ�ตอบก็คงต้องเป็นเราอยู่ในโลกใบนี้เพื่อ
เป็นพลังแห่งชัยชนะของชีวติ มนุษย์ ทัง้ ใน
ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวติ พลังงานในการ
เอาชนะอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในทุก ๆ
บทบาทของผู้คน และเราอยู่เพื่อทำ�ให้
ผูค้ นมีโอกาสบรรลุศกั ยภาพแห่งตน การมี
ความหวัง มีโอกาสและการสร้างความเป็น
ไปได้ ใหม่ ๆ ให้แก่ชวี ติ >>>

ทัง้ หมดนี้ เราจะส่งมอบคุณค่าผ่านการยกระดับความคิด การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การพัฒนาเครื่องมือ
ให้คนออกไปช่วยเหลือคน การสร้างวัฒนธรรมของความร่วมแรงร่วมใจ และการพัฒนาอุปนิสยั ของคนแต่ละคนให้เอือ้ ต่อ
การสร้างความสำ�เร็จผ่านการสนับสนุนผูอ้ นื่ ให้ประสบความสำ�เร็จ ภายใต้สโลแกนทีพ่ วกเรายึดถือปฏิบตั กิ นั มาตัง้ แต่วนั แรก
ของการก่อตัง้ บริษทั นัน่ ก็คอื “Inspiration for Your Being” แรงบันดาลใจทีเ่ ปลีย่ นชีวติ คุณ แล้วคุณล่ะ พร้อมทีจ่ ะรับ
แรงบันดาลใจเพื่อเปลีย่ นชีวติ ไปกับ SCM หรือยัง ถ้าคุณพร้อม เราก็ยง่ิ กว่าพร้อมทีจ่ ะเป็นเครื่องมือสร้างชีวติ ใหม่ให้แก่คณ
ุ

นักธุรกิจซัคเซสมอร์

ร่วมตบเท้าแสดงความยินดี ในงาน ROADSHOW
การนำ�เสนอข้อมูลรายละเอียด SCM แก่นักลงทุน

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธเิ ลิศวิจติ ร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ร่วมกันนำ�เสนอข้อมูลรายละเอียดแก่นกั ลงทุน ซึง่ เป็นธุรกิจ
Network Marketing แบรนด์ ไทยรายแรก ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(SET) พร้อมด้วย คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษทั
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)
ภายในงานมีนักธุรกิจซัคเซสมอร์และนักลงทุน ได้ ให้ความสนใจและร่วมรับฟังข้อมูล
ผ่าน Facebook Live กันอย่างคึกคัก เพื่อมาร่วมกันสร้างพลังแห่งชัยชนะ...
ครั้งยิ่งใหญ่กับหุ้นน้องใหม่ SCM

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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BY : ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน

ซัคเซสมอร์สงิ คโปร์
พลิกเกมฝ่าวิกฤตโควิด-19

สร้างยอดขาย NEW HIGH !!!

ตัวแทนจำ�หน่ายดาวรุง่ ในขณะนี้ คือซัคเซสมอร์
สิงคโปร์!! ซึง่ "ทำ�ลายสถิต!ิ ยอดขายสวนทางเศรษฐกิจ" จาก

ไวรัสวิกฤติโควิด-19 มียอดขายเติบโตหลายเท่า ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประกอบด้วย S Vera Plus, S.O.D More, Phytovy และสินค้าอื่น ๆ อีก
มากมาย ด้วยคุณภาพของสินค้าระดับ Word class ที่ตอบรับกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ทำ�ให้สามารถสร้างความประทับใจต่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ได้
เป็นอย่างดี
ซัคเซสมอร์ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างความโดดเด่นของสินค้า
เมื่อเทีบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด ทำ�ให้นัก
ธุรกิจสามารถขยายฐานผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม ให้ ธุ ร กิ จ มี ค วาม
มั่นคงระยะยาว และสามารถเปลี่ยน
แปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้เป็น
จริงได้ ในอนาคตอันใกล้นี้!

ถามตอบ Q&A 21

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Collavy
มีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ ผิวในด้านใดบ้าง?
Collavy มีคณ
ุ ประโยชน์หลัก 5 ประการ ดังนี้
• คุณประโยชน์ท่ี 1 ช่วยลดเลือนริว้ รอย
• คุณประโยชน์ท่ี 2 ทำ�ให้ผวิ เนียนนุม่ ชุม่ ชืน้
• คุณประโยชน์ท่ี 3 ช่วยให้ผวิ ขาว กระจ่างใส
• คุณประโยชน์ท่ี 4 ช่วยปกป้องรังสี UV
• คุณประโยชน์ท่ี 5 ลดการเกิดสิว

คอลลาเจนที่ ใช้ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Collavy สกัดจากอะไร มาจากแหล่งไหน
และดีอย่างไร?
Hydrolyzed Collagen Tripeptide (ไฮโดรไลซ์
คอลลาเจน ไตรเปปไทด์) สกัดมาจากปลาทะเลนำ�ล้ กึ
จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตแบบ
"ไฮโดรไลซ์" โดยการตัดลดขนาดจนได้อนุภาคทีเ่ ล็ก
มาก <280 Daltons อีกทั้งผสมผสานนวัตกรรม
FIR ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมและฟื้นฟูเซลล์ผิวได้ดีข้ึน
โดยเพิ่มความชุ่มชื้น ยืดหยุ่น ให้กับผิวได้ดีกว่า
คอลลาเจนทัว่ ไปถึง 2.6 เท่า

เซราไมด์ ทีเ่ ป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร Collavy สกัดจากอะไร จาก
แหล่งไหน และดีอย่างไร?
เป็นเซราไมด์ ทีส่ กัดจากพีชและข้าวจากประเทศญีป่ นุ่
ซึง่ มีคณ
ุ ประโยชน์ทโ่ี ดดเด่น ดังนี้
• ช่วยเก็บกักความชุม่ ชืน้ ให้ผวิ
• ลดการสูญเสียนำ�้ของผิว ทำ�ให้ผิวมีความชุ่มชื้น
ยืดหยุน่
• ป้องกันผิวแห้งกร้าน ผิวแพ้งา่ ย เกิดริว้ รอยช้าลง
• เพิม่ ความแข็งแรงให้กบั ผิว

ต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Collavy นานแค่ ไหนถึงจะเริม่ เห็นผล
หลังจากรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Collavy
14 วัน จะช่วยให้ผวิ ลืน่ นุม่ ชุม่ ชืน้ ขึน้ และในระยะเวลา
30 วัน ผิวจะมีความยืดหยุ่น ริ้วรอยดูจางลง ผิว
กระจ่างใสขึน้

คนทีแ่ พ้อาหารทะเลสามารถ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Collavy ได้หรือไม่ เพราะอะไร
เนือ่ งจากคอลลาเจนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Collavy
เป็น Hydrolyzed Collagen Tripeptide (ไฮโดรไลซ์
คอลลาเจน ไตรเปปไทด์) ซึง่ ผ่านกระบวนการผลิตแบบ
"ไฮโดรไลซ์" โดยการตัดลดขนาดจนได้อนุภาคที่เล็ก
มาก <280 Daltons และมีความบริสทุ ธิ์ 100 %
ดังนั้น คนที่แพ้อาหารทะเลถ้ามีอาการแพ้เกิดขึ้น ก็จะ
แพ้ ไม่รุนแรง หากอยากรับประทานควรเริ่มทานใน
ปริมาณทีน่ อ้ ย ๆ ก่อน ถ้าไม่มอี าการแพ้ ค่อย ๆ เพิม่
ปริมาณการทานมากขึน้ แต่ถา้ เป็นผูท้ แ่ี พ้อาหารทะเล
แบบรุนแรง ก็ ไม่แนะนำ�ให้รบั ประทาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Collavy แตกต่าง
กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mores Collagen
อย่างไร
คอลลาเจน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Collavy เป็น
Hydrolyzed Collagen Tripeptide (ไฮโดรไลซ์ คอล
ลาเจน ไตรเปปไทด์) ซึง่ มีโมเลกุลทีเ่ ล็กกว่า และดูดซึม
ได้ดีกว่า Mores Collagen โดยมีคุณสมบัติหลัก
3 ประการทีเ่ หมือนกัน คือ
1. ช่วยลดเลือนริว้ รอย
2. ทำ�ให้ผวิ เนียนนุม่ ชุม่ ชืน้
3. ช่วยให้ผวิ ขาวกระจ่างใส แต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Collavy มีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติมอีก 2 ประการ คือ ช่วย
ปกป้องรังสี UV และลดการเกิดสิว
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ได้ผา่ นการเก็บคะแนนท่องเทีย่ ว
Leaders Seminar Trip to England
ไปแล้ว 2 เดือน
มอร์แมน ขอเป็นกำ�ลังใจให้กบั ทุก ๆ ท่าน ทีม่ คี วาม
ตั้งใจและมุ่งมั่นในการเก็บสะสมคะแนน เพื่อพิชิต
ทริปท่องเที่ยวประเทศอังกฤษในครั้งนี้ เพื่อให้ภาพ
ความฝันของผู้ท่ีมุ่งมั่นเอาจริงชัดเจนขึ้นมอร์แมน
จึงขอเติมภาพความฝันสถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญใน
มหานครลอนดอน ซึ่งเป็นภาคต่อจากฉบับที่แล้ว
โดยมหานครแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
อีกมากมาย ดังนี...
้

LEADERS SEMINA TRIP TO.
มหาวิหารเซนต์พอล
(St. Paul’s Cathedral)
หนึ่งในมหาวิหารเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงาม
ของมหานครลอนดอน ก่อตั้งขึ้นในปี 604 ตั้งอยู่บนเนินลัดเจท
(Ludgate Hill) โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ทีม่ ยี อดโดม
สีขาวขนาดใหญ่ท่มี ีความสูง 111 เมตร โดยมีไฮไลท์อยู่ท่รี ะเบียง
สูงสุดหรือจุดชมวิว ที่สามารถชมทิวทัศน์ของมหานครลอนดอน
ได้แบบ 360 องศา ซึง่ ในสมัยศตวรรษที่ 17 วิหารแห่งนีถ้ กู ใช้เป็น
สถานที่ฝังศพบุคคลสำ�คัญของประเทศอังกฤษ และใช้จัดพระราช
พิธีสำ�คัญ ๆ อย่างพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาลส์กับ
เจ้าหญิงไดอานา

พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะวิคตอเรียแอนด์อลั เบิรต์
(Victoria And Albert Museum)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและการตกแต่งที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภายใน
จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ งานศิลปะและวัตถุตา่ ง ๆ ทีร่ วบรวมจาก
หลายพืน้ ที่ ตัง้ แต่ยคุ โบราณจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นประติมากรรม
ของตกแต่งบ้านทั้งในอดีตและปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ผู้มาเยือนห้าม
พลาดเด็ดขาด ก็คือ บันทึกของเลโอนาร์ โด ดา วินชี จิตรกรชื่อ
ก้องโลกชาวอิตาเลียน ที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
ต่าง ๆ ในส่วนของศิลปะไทยนั้น ประกอบไปด้วย พระพุทธรูปจาก
สมัยทวารวดี พระพุทธรูปจากอยุธยาและสุโขทัย

ลอนดอนอาย
(The London Eye)
ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เปิดตัวครั้งแรกในปี 2000 ด้วย
ความสูง 135 เมตร หรือราวตึก 45 ชั้น ตั้งอยู่ทางใต้ของริมแม่น�้ำ เทมส์
ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก จะเห็นได้จากจำ�นวน
ผู้มาเยือนกว่า 3 ล้านคนต่อปี ชิงช้าสวรรค์แห่งนี้นับว่าเป็นจุดชมวิว
ของมหานครลอนดอนที่เคลื่อนสูงขึ้นแบบ 360 องศา และหากชมวิว
ในช่วงเวลาค่�ำ คืน บอกได้ค�ำ เดียวว่าจะเห็นวิวของมหานครลอนดอน
สวยงามเกินคำ�บรรยาย
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ย่านโรงละคร เวสต์ เอนด์ เธียเตอร์ ดิสทริค
(West End Theater District)
เป็นย่านที่เต็มไปด้วยความรื่นเริง เปรียบเสมือนกับบรอดเวย์ ในสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นสวรรค์
สำ�หรับผูท้ ช่ี นื่ ชอบละครเพลง เพราะทีน่ ่ีได้รวบรวมละครเพลงไว้หลายเรื่อง ไม่วา่ จะเป็น ไลอ้อนคิงส์
และชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต เป็นต้น สถานที่แห่งนี้ใช่ว่าจะมีแต่เพียงการแสดงเท่านั้น แต่ยัง
มีร้านค้าและร้านอาหารที่ขึ้นชื่ออีกมากมาย เช่น เป็ดย่าง โฟว์ซซี น่ั ชื่อดังทีค่ นไทยส่วนใหญ่จะต้อง
แวะมาลิม้ ลองสักครัง้ หนึง่

P TO...

ตลาดพอร์โทเบลโล
(Portobello Road Market)
ตลาดขายของโบราณที่ ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
ถึง 150 ปี ขึน้ ชื่อในเรื่องสินค้ามือสองไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า เครื่องประดับ
ของทีร่ ะลึก เครื่องดนตรี ผักและผลไม้ รวมถึงร้านอาหาร คาเฟ่ตา่ ง ๆ
กว่า 1,000 ร้านค้า ที่ทอดยาวสองแนวถนนพอร์ โทเบลโล มีระยะ
ทางกว่า 3 กิโลเมตร ทำ�ให้ตลาดแห่งนีม้ เี สน่หแ์ ละน่าหลงไหลยิง่ นัก
ตลาดแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องน็อตติ้งฮิลล์
เอาเป็นว่า ใครทีช่ นื่ ชอบการชอปปิง้ ห้ามพลาด ทีจ่ ะแวะมาสัมผัสกับ
บรรยากาศของตลาดแห่งนี้

พิคคาดิลลี เซอร์คสั
(Piccadilly Circus)

พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ธรรมชาติ
(Natural History Museum)
เป็นสถานที่รวบรวมความรู้ และบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของโลก ตัง้ แต่ยคุ ดึกดำ�บรรพ์จนถึงปัจจุบนั พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีถ้ กู แบ่งออก
เป็นสองส่วน โดยส่วนแรก จัดแสดงถึงจุดกำ�เนิดของโลก โลกในปัจจุบนั
โลกในอนาคต พลังของธรรมชาติ พันธุพ์ ชื ทีม่ าอยูบ่ นโลกส่วนทีส่ อง จัด
แสดงเรื่องราวสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยและยังคงอาศัยอยู่บนโลกตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นไดโนเสาร์ ช้างแมมมอธ วาฬ รวมถึงวิวฒ
ั นาการ
ของมนุษย์ต้งั แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไฮไลท์อยู่ท่หี ่นุ จำ�ลองวาฬสีน�ำ้ เงิน
ขนาดเท่าตัวจริง ทีล่ อยอยูก่ ลางห้องโถงของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้

ตัง้ อยูท่ างฝัง่ ตะวันตกของมหานครลอนดอน เป็นอีกหนึง่ แลนด์มาร์ค
ที่สำ�คัญของชาวลอนดอน ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร
นานาชนิดและสถานบันเทิงต่าง ๆ ตลอดสองข้างทาง ทำ�ให้สถานที่
แห่งนีเ้ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วที่ไม่เคยหลับใหล และยังเป็นแหล่งชอปปิ้ง
ที่ขึ้นชื่ออีกด้วย และอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่โดดเด่น ก็คือ ลานน้ำ�พุ
“ชาฟเทส เบอรี เมมโมเรียล” หรือที่รู้จักในชื่อน้ำ�พุรูปหล่อเทพ
อีรอส (เทพแห่งความรัก) ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงงานศิลปะและการแสดงจากศิลปิน
เปิดหมวก นับว่าเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
ให้มาเยือนทีน่ ่ี

ทั้งหมดนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญของ
มหานครลอนดอน ทีพ่ วกเรา...

ชาวซัคเซสมอร์ จะได้ไปร่วมเปิดประสบการณ์และ
เติมเติมชีวติ ฉบับหน้า มอร์แมน จะมาขยายภาพ
ความฝันในเมืองอื่น ๆ ของประเทศอังกฤษอีก
แล้วพบกันครับ...
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ปัญหา! สุขภาพผิวในยุคปัจจุบนั
ปัญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับผิวของผูค้ นในยุคนี้ ไม่ได้มแี ค่รว้ิ รอยและความหย่อนคล้อยทีเ่ กิด

ขึน้ บนใบหน้าตามตัวเลขของอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ในทุก ๆ ปีเท่านัน้ แต่ยงั ต้องเผชิญกับความหมองคล้�ำ
ผิวแห้งกร้าน ทีม่ าจากมลภาวะ แสงแดด ความเครียดสะสม และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออีกด้วย

"

ผิว ถือเป็นด่านแรก
ทีจ่ ะช่วยปกป้อง
อันตราย จากปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ
ทีก่ ระทบต่อร่างกาย

"

ไม่วา่ จะเป็นเชือ้ โรค สิง่ สกปรก แสงแดด อากาศ และมลภาวะทีเ่ ป็นพิษ ทำ�ให้เซลล์ผวิ เสื่อม
ลงร่วมกับการเปลีย่ นแปลงของเซลล์ผวิ ทีเ่ สื่อมสภาพจากปัจจัยภายในที่ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ เช่น
อายุฮอร์ โมน ความเครียด และการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วย ทัง้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ทีย่ ากจะหลีกเลีย่ งนี้ จึงส่งผลให้ผวิ เสื่อมสภาพลงไปทีละเล็กทีละน้อยแบบไม่รตู้ วั จนในทีส่ ดุ จะ
เกิดปัญหาสุขภาพผิวต่าง ๆ ดังนี้

1

ริว้ รอย (Wrinkle)

เป็นสัญญาณเปลี่ยนแปลงของผิวจากกาลเวลา
เกิดจากโครงสร้างของผิวหนังอ่อนแอลงความ
ยืดหยุ่นของผิวน้อยลงจากชั้นคอลลาเจน และ
ชั้นไขมันที่เสื่อมสภาพ หรือมีปริมาณคอลลาเจน
ลดลงโดยเริม่ ต้นจากริว้ รอยเล็ก ๆ ตืน้ ๆ บริเวณ
รอบดวงตาหน้าผาก มุมปาก ระหว่างคิว้ และจะ
ปรากฏเด่นชัดเมื่อมีอายุเพิม่ มากขึน้ จนเป็นริว้ รอย
ร่องลึกเห็นผิวบนใบหน้าเหีย่ วย่นชัดเจน
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2
3

ผิวแห้ง (Dry Skin)

เกิดจากการขาดความชุม่ ชืน้ เนื่องจากสูญเสียน้�ำ ใน
ชั้นผิว โดยอาจมีสาเหตุจากการโดนแสงแดดนาน
เกินไป อากาศแห้งในฤดูหนาวหรืออาบน้ำ�อุ่นนาน
เกินไป ทำ�ให้รสู้ กึ ผิวแห้งตึงและมีอาการระคายเคือง
รวมถึงเมื่ออายุมากขึ้นรูขุมขนจะทำ�การผลิตน้ำ�มัน
น้อยลง ส่งผลให้ผวิ ดูแห้งและหยาบกร้านมากขึน้

ฝ้า (Melasma)

เป็นสีผิวหรือรอยหมองคล้ำ�ของผิวหนัง ที่เกิด
จากเซลล์ผิวถูกทำ�ลายด้วยปัจจัยภายนอก ได้แก่
แสงแดด อากาศ มลภาวะต่าง ๆ แสงจากคอม
พิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ และปัจจัยภายใน
ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวลการเปลี่ยน
แปลงของฮอร์ โมน การนอนหลับพักผ่อนที่ ไม่
เพียงพอฝ้ามักจะเกิดที่บริเวณโหนกแก้มและสัน
จมูก ถ้าเป็นเวลานานขึ้น ฝ้าจะลึกขึ้น รอยดำ�มาก
ขึ้น จนกลายเป็นกระได้

เมื่อทุกคนมีโอกาสเกิดปัญหาของผิวได้ง่าย จึงควรหาทางป้องกันการเกิดปัญหาของผิวตั้งแต่เนิ่น ๆ วิธีที่ดีที่สุด
คือ การป้องกันสาเหตุจากปัจจัยภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผิว และควบคุมปัจจัยภายในให้ดกี จ็ ะช่วยลดปัญหาของผิว
ทัง้ ริว้ รอย ฝ้า รอยหมองคล้�ำ หรือผิวแห้งได้ แต่ถา้ ป้องกันสาเหตุตา่ ง ๆ ได้ยาก ก็ควรเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทีช่ ว่ ยป้องกันและฟืน้ ฟูเซลล์ผวิ ทีม่ สี ารประกอบสำ�คัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
Ceramind
Ceramind

คอลลาเจน (Collagen)

เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของผิว ที่อยู่
ในชั้ น หนั ง แท้ ซึ่ ง คอลลาเจนใน
ร่างกายจะมีมากเมื่ออายุยงั น้อย และ
จะเริม่ ลดลงเรื่อย ๆ เมื่ออายุมากขึน้
จนทำ�ให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นขึ้น การ
รั บ ประทานคอลลาเจน จะช่ ว ยให้
ผิวหนังกระชับขึน้ ผิวมีความยืดหยุน่
มากขึน้ ช่วยลดการเกิดริว้ รอย ทำ�ให้
ผิวดูเรียบเนียนขึน้

กลูตา้ ไธโอน (Glutathione)

เป็นกรดอะมิโนโปรตีน ที่จัดเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันไม่ ให้
เซลล์เสื่อม ช่วยปรับให้ผวิ กระจ่างใส
โดยยับยั้งการสร้างเมลานินหรือเม็ด
สีผิว จึงช่วยให้ผิวค่อย ๆ ขาวใสขึ้น
อย่างเป็นธรรมชาติ

เซราไมด์ (Ceramide)

เป็นสารจำ�พวกไขมัน มีชื่อว่า สฟิงโก
ไลปิด ทำ�หน้าที่ปกป้องเซลล์ผิวจาก
ปัจจัยภายนอก ช่วยอุ้มน้ำ�โดยรักษา
ระดับความชุ่มชื้นของผิว ทำ�ให้ผิวมี
ความชุม่ ชืน้ ไม่แห้งกร้าน ชัน้ ผิวแข็ง
แรง เกิดริว้ รอยช้าลง
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?

KNOW
"คอลลาเจน"...

แบบไหนทีด่ ตี อ่ ผิวทีส่ ดุ

คอลลาเจน (Collagen) เป็นโปรตีนชนิดหนึง่ ทีม่ โี ครงสร้างโมเลกุลใหญ่ เป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญของผิวหนัง ปกติร่างกายจะดูดซึมได้ค่อนข้างยาก จึงจำ�เป็นต้องผ่านกระบวนการ
ย่อยให้ได้คอลลาเจนทีม่ ขี นาดโมเลกุลเล็กลงเพือ่ ดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกายได้งา่ ย
คอลลาเจน จะถูกย่อยในลำ�ไส้เล็กไปเป็น
กรดอะมิ โ น ซึ่ ง จะถู ก ดู ด ซึ ม เข้ า สู่ ก ระแส
เลือดและซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
โดยเฉพาะในชั้นผิวหนัง ข้อต่อกระดูกและ
กล้ามเนื้อ

คอลลาเจนและกรดอะมิ โ น มี ส่ ว นช่ ว ย
ในการสร้างเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสติน
ให้กบั ร่างกาย จึงเป็นกุญแจสำ�คัญในการ
สังเคราะห์คอลลาเจน สังเคราะห์กรดไฮยา
ลูรอนิก ซึง่ ช่วยให้รา่ งกายมีความยืดหยุน่
และช่วยให้ผวิ หนังแข็งแรงขึน้
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ด้วยปัจจัยหลายอย่างทีท่ �ำ ให้ "คอลลาเจน" ในร่างกาย
ลดลงเรือ่ ย ๆ ตามอายุทเ่ี พิม่ มากขึน้ ...
ทั้งรังสี UV จากแสงแดด ความเครียด การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ รับประทานอาหาร
ไม่ครบ 5 หมู่ เป็นต้น ทำ�ให้ร่างกายได้รับคอลลาเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการจนเป็นเหตุ
ให้ผิวหนังหย่อนคล้อย และเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร

ขนาดอนุภาคของคอลลาเจน...มีผลต่อการดูดซึมและการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

คอลลาเจนสายยาวจะมีขนาดอนุภาคใหญ่ ทำ�ให้ร่างกายดูดซึมได้น้อยกว่าคอลลาเจนสายสั้นที่มีขนาดอนุภาค
ที่เล็กกว่า ขนาดอนุภาคของคอลลาเจนยิ่งเล็กก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี จึงมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูและ
ซ่อมแซมผิวได้ดกี ว่า จึงมีการแบ่งแยกชนิดของคอลลาเจนตามขนาดดังนี้
• คอลลาเจนเปปไทด์ (Collagen Peptide)
เป็นคอลลาเจนสายยาว ทีม่ ขี นาดอนุภาคประมาณ 5,000 - 6,000 ดาลตัน ซึง่ มีขนาดใหญ่ท�ำ ให้ดดู ซึมเข้าสูร่ า่ งกายได้ชา้ ทีส่ ดุ
• คอลลาเจนไตรเปปไทด์ (Collagen Tripeptide)
เป็นคอลลาเจนทีม่ อี นุภาคขนาดเล็กกว่าคอลลาเจนเปปไทด์ มีอนุภาคประมาณ 600 - 1,000 ดาลตัน ร่างกายจึงดูดซึมได้ดี
กว่าคอลลาเเปปไทด์
• คอลลาเจนไดเปปไทด์ (Collagen Dipeptide)
เป็นนวัตกรรมในการสกัดคอลลาเจน ให้มกี รดอะมิโนทีเ่ ป็นโครงสร้าง
ขนาดของคอลลาเจนที่เล็ก มีผล
ของคอลลาเจนเรียงต่อกันเพียง 2 ตัวเท่านัน้ มีขนาดอนุภาคประมาณ
ต่อการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และถ้า
200 ดาลตัน จึงทำ�ให้ดดู ซึมเข้าสูร่ า่ งกายได้งา่ ย
หากผสมผสานกับนวัตกรรม FIR
• ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ (Hydrolyzed Collagen
Tripeptide)
ก็ยิง่ ช่วยเพิม่ การดูดซึมให้ดขี ึน้ อีก
เป็นคอลลาเจนที่ผ่านการไฮโดรไลซ์คอลลาเจนให้มีอนุภาคที่เล็กลง
จึงช่วยฟืน้ ฟูเซลล์ผิวได้ดกี ว่าคอล
เหลือประมาณน้อยกว่า 280 ดาลตัน จึงดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย
มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ลาเจนทั่วไปถึง 2.6 เท่า
โดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังได้ดีมาก
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งานเสาหลัก...

ของผู้นำ�ยุคใหม่

สวัสดีครับทุกท่านครับ More Guru หมุนวนกลับมาพบกันท่านอีกแล้ว ยิง่ เข้าสูไ่ ตรมาสที่ 3 และ 4 เสียงปีก่ ลอง ยิง่ รัว
เร็วขึน้ ส่งผลต่อความรูส้ กึ ว่า เวลาช่างเปลีย่ นผ่านรวดเร็วเหลือเกิน เพื่อให้ทกุ ท่านมีแนวคิดในการขับเคลื่อนทีมสูช่ ยั ชนะ
ในครัง้ นี้ ผมจะขอแบ่งปันในเรื่อง “5 งานเสาหลักของผูน้ �ำ ยุคใหม่” ดังนีค้ รับ

ภาพวิสยั ทัศน์ ใหม่
ขององค์กรในยุค
New Normal

การสร้างวัฒนธรรม การนำ�เพื่อสร้าง
องค์กร ที่รวมพลังสู่ ผลงานและการ
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สร้างคน

จากเดิ ม ที่ ผู้ นำ � เคยมี ภ าพวิ สั ย ทั ศ น์ ที่
ชัดเจน และได้สื่อสารภาพวิสัยทัศน์ออก
ไปจนผู้คนในองค์กรมองเห็นร่วมกันแล้ว
แต่ในโลกยุคใหม่ท่มี ีโควิด-19 เข้ามาเป็น
ส่ วนผสมจนสร้างให้เ กิด ความปกติใ หม่
แล้วผู้นำ�จึงจำ�เป็นต้องมองภาพวิสัยทัศน์
ใหม่ว่าองค์กรของเราจะเป็นใคร คุณค่า
หรือประโยชน์ทเ่ี รามีตอ่ โลกคืออะไร มีสว่ น
ผสมตรงไหนของภาพที่ต้องปรับเปลี่ยน
บ้าง ภาพของผูค้ นทีม่ าเกีย่ วข้องกับองค์กร
ของเรา จะเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกันในรูปแบบ
ไหน เราจะปรับย้ายภาพองค์กรของเราไป
อยู่ในตำ�แหน่งทีม่ ขี อ้ ได้เปรียบอะไรบ้าง

องค์กรสร้างผลลัพธ์ผ่านคน และการ
สร้างผลลัพธ์ผ่านคนได้ดีน้ัน ต้องสร้าง
ผ่านคนที่รวมพลังการคิด พูด และทำ�สิ่ง
สร้างสรรค์เดียวกัน ซึง่ การทีผ่ คู้ นแต่ละคน
จะทำ�พฤติกรรมทีว่ า่ นัน้ ได้ มันเกิดจากการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร หากผู้น�ำ สามารถ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ด่นชัด นัน่ หมาย
ถึ ง มี ค่ า นิ ย มบางอย่ า งที่ แ สดงออกมา
ทางพฤติกรรมร่วมกันของผู้คนส่วนใหญ่
ในองค์กร มันจะมีพลังของเอกลักษณ์ท่ี
ชัดเจน และส่งผลต่อพลังทีมในการพิชิต
เป้าหมายร่วมกัน

ความสามารถหลัก
ในอนาคตทีเ่ ป็นแก่น
ในการแข่งขัน ของ
เราคืออะไร

การใส่ ใจ การมีสาย
สัมพันธ์และการเชื่อม
ทัง้ หมดนีค้ อื
โยงกับผู้คน
“5 งานเสาหลักของ
ผู้นำ�ต้องใส่ ใจ รับฟัง ให้เกียรติและให้
ผูน้ �ำ ยุคใหม่” หากท่าน
ผูค้ นมีสว่ นรวม รวมถึงการมีสายสัมพันธ์

เมื่อโลกเปลีย่ นพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ น
และเกมการแข่งขันเปลีย่ น ความสามารถ
หลักที่เราเคยใช้ ในการแข่งขันและสร้าง
ชัยชนะได้ มันยังคงใช้ได้อยูอ่ กี หรือไม่ เรา
ต้องพัฒนาความสามารถอะไรขึ้นมารอง
รับจึงจะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปต่อได้ เช่น
เมื่อก่อนองค์กรของเรามีสินค้าเป็นความ
สามารถหลัก แต่ตอนนี้มีคู่แข่งที่พัฒนา
สินค้าได้ดเี ท่าเราแล้ว เราจะฉีกหนีอย่างไร
จะพัฒนาความสามารถหลักใหม่ ๆ อะไร
เพื่อให้เป็นความแตกต่างได้บา้ ง

ที่ดี และมีการเชื่อมโยงเรื่องราวกับผู้คน
อย่าทำ�ตัวเหมือนสะพานที่ตัดขาด ทำ�ให้
ไม่สามารถเชื่อมผืนดินสองฝั่งคลอง เมื่อ
ผู้นำ�ทำ�สิ่งเหล่านี้ ได้ดี สิ่งที่จะเกิดตามมา
ก็คือความรู้สึกดีของผู้คน ความไว้วางใจ
และการเปิดใจ เปิดรับและความยืดหยุ่น
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้นำ�ได้ ใจคนและ
นำ�ไปสูก่ ารเสนอแนะเพื่อปรับเปลีย่ น ทัง้ ผู้
ตามเสนอแนะให้ผนู้ �ำ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
และผู้นำ� เสนอแนะให้ผู้ตามปรับเปลี่ยน
เป็นการให้สทิ ธิท์ ง้ั สองฝัง่ ไม่ใช่การยึดถือ
ประเพณีผนู้ �ำ คือความถูกต้อง

บทบาทของผูน้ �ำ ทีแ่ ท้จริงคือการสร้างผล
งานผ่านการสร้างคน แต่เนื่องจากการ
สร้างผลงานโดยตัวผูน้ �ำ เองนัน้ มันง่ายกว่า
การสร้างคน คนส่วนใหญ่จึงเลือกทำ�งาน
ทีง่ า่ ยกว่า นัน่ ก็คอื การเน้นไปทีก่ ารสร้าง
ผลงาน ผู้นำ�ที่ดีต้องสร้างงานทั้งระยะสั้น
กลาง และยาวไปด้วยกัน ในช่วงแรกต้อง
เร่งสร้างผลงานเพื่อให้คนยอมรับ ในขณะ
เดียวกัน ก็ต้องปั้นคนไปด้วย โดยการ
มอบหมายงาน สอนงาน และสอนเรื่อง
ความคิด จนเขามีระดับภาวะผูน้ �ำ และการ
จัดการทีส่ งู ขึน้ องค์กรก็จะเข้าสูโ่ หมดของ
การทวีปัญญาและทวีพลังเพื่อการเติบโต
ยิง่ ๆ ขึน้ ได้

ต้ อ งการยกระดั บ การนำ �
ในยุค New Normal
นี่คือสิ่ง ที่คุณจะต้องพา
ตัวเองเข้าไปเกีย่ วข้อง...
แล้วคุณจะรู้ว่า การนำ�
ไปสูพ
่ ลังทีม ทีส่ ามารถ
สร้างสิ่งที่ย่งิ ใหญ่กว่าเดิม

มันไม่ยากอย่างทีค่ ดิ
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หลักการนำ�ทีมสู่ความเป็น...

"แชมป์เปียน"

ในช่วงเวลานี้ วงการสื่อต่าง ๆ มีการพูดถึงความสำ�เร็จของ “เจอร์
เกน คล็อปป์” ทีส่ ร้างทีมสโมสรลิเวอร์พูล จนเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำ�เร็จ
หลังจากที่รอคอยกันมายาวนานกว่า 30 ปี ในที่สุดความหวังของสาวกหงส์ก็
กลายเป็นความจริง ในฐานะที่ผมก็เป็นแฟนหงส์แดงคนหนึ่ง จึงขอสกัดและ
เรียบเรียง “5 หลักการนำ�ทีมสูค่ วามเป็นแชมป์เปียนของ เจอร์เกน
คล็อปป์” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้น�ำ ที่ยอดเยี่ยมขึ้นทั้งของตัวผมเองและ
ทุกท่าน ดังนีค้ รับ

เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยน
ความเชื่อที่มีต่อทีม ของผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เมื่อห้าปีทแ่ี ล้ว ก่อนทีค่ ล็อปป์มารับตำ�แหน่ง
เขาศึกษาประวัติศาสตร์ของสโมสรมาอย่าง
ดีและประเมินสถานะปัจจุบันไปถึงอารมณ์
ความรูส้ กึ ทีผ่ คู้ นขาดความเชื่อ ว่าสโมสรจะ
กลับมาสูค่ วามยิง่ ใหญ่ได้
ดังนัน้ ในวันแถลงข่าว เขาจึงเน้นทีแ่ ก่นหลัก
2 ประเด็น ประเด็นแรก เขาพูดถึงความเป็น
สโมสรทีย่ ง่ิ ใหญ่ระดับโลกของลิเวอร์พลู ซึง่
เขาต้องการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ลืมเลือน
ความเป็นยักษ์ ใหญ่ในตนเอง และประเด็น
ที่สอง เขาประกาศภารกิจว่าเขาจะเปลี่ยน
ความสงสัยที่มีต่อทีมของผู้มีส่วนได้เสียให้
กลายเป็นความเชื่อ ผ่านการสร้างผลงานที่
ดีข้ึนอย่างสม่ำ�เสมอ ถือเป็นการเริ่มต้นรับ
ตำ�แหน่งที่ยกระดับความเชื่อมั่นต่อทีมของ
ผูเ้ กีย่ วข้องขึน้ มาได้ ซึง่ ทุก ๆ ท่านสามารถ
นำ�ไปใช้เพิม่ ความเชื่อของผูค้ นได้

เขาให้ความสำ�คัญกับความ
เป็นทีม ทั้งทีมในสนามและ
ทีมนอกสนาม
คล็อปป์ ตระหนักและแสดงออกด้วยการ
กระทำ�ให้เห็นเสมอว่า ความสำ�เร็จของทีมนัน้
มีทง้ั ผูท้ อ่ี ยูเ่ บือ้ งหน้า เบือ้ งกลาง และเบือ้ ง
หลัง เขาให้ความสำ�คัญและยกย่องผู้คน
ทุก ๆ บทบาท ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสโมสร
แฟนบอล ทีมสต๊าฟ ผู้ช่วย ทีมโค้ชผู้ช่วย
แม่ บ้ า น นั ก กายภาพบำ � บั ด นั ก เตะและ
ครอบครัวนักเตะ ดังนัน้ สิง่ ทีค่ ล็อปป์ได้รบั
กลับมาก็คือ พลังทีมที่ย่ิงใหญ่ ทุกคนต่าง
ทุ่มเทเพื่อสโมสรด้วยหัวใจ บางช่วงเวลา
นักเตะบางตำ�แหน่ง เช่น นายประตูหรือ
กองหน้าต้องการซ้อมเพิ่มนอกเวลาทำ�งาน
โค้ชเฉพาะด้านก็ยินดีมาช่วย โดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนเพิม่ นีค่ อื จิตวิญญาณของทีม

ของ

เขาเชื่อมั่นในแนวทางการ
ทำ�ทีมที่มีองค์ประกอบของ
ความเชื่อในระบบ และเชื่อ
ผู้นำ�
คล็อปป์ มีแนวทางการทำ�ทีมที่เน้นการวิ่ง
ไล่ลกู ฟุตบอลของทุก ๆ ตำ�แหน่ง โดยเน้น
การเสียบอลให้น้อยที่สุด และเมื่อเสียแล้ว
ให้ประกบแย่งกลับมาให้เร็วที่สุด ดังนั้น ผู้
เล่นในทีมจึงเป็นผูเ้ ล่นทีม่ สี ถิตกิ ารวิง่ ในสนาม
สูงสุด และการเล่นไตส์น้ีได้ นักเตะจะต้อง
มีความฟิตเหนือกว่ามาตรฐานนักฟุตบอล
อาชีพทั่วไป ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากระบบการ
ฝึกซ้อมที่เข้มข้น และระบบการเล่นที่ท่มุ เท
ด้วยพลังแห่งความเชื่อ อย่างไรก็ตามในช่วง
ปีแรก ๆ ที่ผลงานยังไม่เข้าเป้า เขาก็ถูก
วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ระบบของเขาน่าจะไม่ได้ผล
กับทีมลิเวอร์พลู แต่เขายังมีความเชื่อตอกย้�ำ
ความเชื่อที่มั่นคงลงสู่นักเตะ และยืนหยัด
ต่อเนื่องร่วมกันจนประสบความสำ�เร็จในทีส่ ดุ

เขามองภาพทั้งป่าและมอง
ลงไปยังต้นไม้แต่ละต้น
คล็อปป์ มองทั้งภาพวิสัยทัศน์ของทีมและ
มองรายละเอียดแต่ละคน แต่ละจุด เพื่อ
ให้รายละเอียดส่งเสริมการสร้างภาพใหญ่
ทีส่ วยงาม เขาจะใช้ผชู้ ว่ ยโค้ชในแต่ละด้าน
อย่างครบถ้วนที่สุด มีโค้ชนายประตูที่เน้น
ทัง้ การป้องกันประตูในเกมในการดวลจุดโทษ
และการเตะลูกออกจากประตู มีโค้ชการทุม่
บอล โค้ชจิตวิทยา โค้ชร่างกาย โค้ชด้าน
โภชนาการ โค้ชด้านฟิตเนสหรือแม้กระทั่ง
โค้ชการใช้ชีวิต การพักผ่อน และมีการวัด
ความฟิตของสภาพร่างกาย จิตใจ ทั้งก่อน
ฤดูกาล ช่วงเข้าฤดูและระหว่างฤดูกาลด้วย
ซึง่ การเก็บรายละเอียดในขณะทีม่ งุ่ ไปสูภ่ าพ
แห่งความสำ�เร็จนั้น ทุกท่านสามารถเชื่อม
เข้ากับงานที่รับผิดชอบได้ว่า จะไปปรับปรุง
งานตรงจุดไหนบ้าง

เจอร์เกน คล็อปป์
การสื่อสารทั้ง ข้อความ
ทำ�ความเข้าใจ สร้างความ
รักความเป็นหนึ่งเดียว
และการปลูกฝังทัศนคติ
แห่งผู้ชนะ
คล็อปป์ จะเน้นการสื่อสารทำ�ความเข้าใจกับ
ทีมทุก ๆ บทบาท โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วน
ของทีมนักเตะนัน้ คล็อปป์ จะเน้นสื่อสารให้
นักเตะทุกคนเข้าใจแผนการเล่น มองเห็น
และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งในแต่ละเกมที่
ผ่านมา และสื่อสารให้รับรู้ถึงสิ่งที่จะต้อง
ปรับปรุง รวมทั้งแผนการเล่น วิธีการเล่น
กับทีมต่อไป นอกจากนัน้ คล็อปป์ จะมีการ
สื่อสาร ทั้งการเป็นผู้พูด ผู้ฟัง และตอบ
คำ�ถาม เพื่อให้นักเตะทุกคนมีความรักกัน
เข้าใจกัน มีความสุขในการอยูร่ ว่ มกัน ทัง้ ใน
และนอกสนาม หากนักเตะมีปญ
ั หากัน เขา
จะแยกคุ ย ที ล ะคนก่ อ นเรี ย กมาคุ ย พร้ อ ม
กันเพื่อให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ
คล็อปป์ยังมีความสามารถในด้านการปลูก
ฝังทัศนคติแห่งชัยชนะให้แก่นักเตะ ดังนั้น
แม้ทมี จะถูกนำ�ไปก่อน แต่กพ็ ลิกกลับมาเป็น
ฝ่ายชนะได้อยูบ่ อ่ ย ๆ ซึง่ หากทีมงานของเรา
มีทัศนคติแห่งชัยชนะพวกเขาจะมีพลังแห่ง
การยืนหยัดจนบรรลุเป้าหมายในทีส่ ดุ

ทั้งหมดนี้คือ
“5 หลักการนำ�ทีมสู่ความเป็น
แชมป์ เ ปี ย นของ เจอร์ เ กน
คล็อปป์” ที่ผมสกัดและสรุป
ออกมา ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า หากทุ ก
ท่านได้อ่านและทำ�ความเข้าใจ
กับมัน จะสามารถเป็นตัวช่วย
ให้ ท่ า นสามารถนำ � พาที ม ไปสู่
ชัยชนะในปี 2020 ได้อย่าง
แน่นอนครับ

28 ตารางการประชุม

ตารางการประชุม

ประจำ�เดือนกันยายน - ตุลาคม 2563

กันยายน September
วันที่		
วันอาทิตย์ ที่ 6
วันพุธ ที่ 9
วันพฤหัสบดี ที่ 10
วันศุกร์ ที่ 11
วันเสาร์ ที่ 12
วันจันทร์ ที่ 14
วันอาทิตย์ ที่ 20
วันเสาร์ ที่ 26
วันอาทิตย์ ที่ 27

งานประชุม			
- Start Your Business With “WHY”
- President Talk
- Diamond & Up Meeting
- Platinum & Up Meeting "ชนะตัง้ แต่ความคิด"
- Personal Branding : สารและการสือ่ สาร
เพือ่ สร้างแบรนด์
- Bronze & Up Meeting "7 รากฐานการสร้าง
ธุระกิจให้เติบโต "
- Start Your Business with “WHY”
- Personal Branding : การประเมินและตรวจ
สุขภาพแบรนด์
- Start Your Business with “WHY”

เวลา		
08.00
16.00
21.00
19.00
18.00

-

สถานที่

17.00 น.
18.00 น.
22.00 น.
20.00 น.
20.00 น.

- โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ�
- สำ�นักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
- Zoom
- Zoom
- FB Group : Personal Branding

19.00 - 20.00 น.
08.00 - 17.00 น.
18.00 - 20.00 น.

- สำ�นักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
& ZOOM
- โรงแรม เอส หาดใหญ่
- FB Group : Personal Branding

08.00 - 17.00 น.

- เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ จ.กรุงเทพฯ

ตุลาคม October
วันที่		
วันที่ 10-12
วันเสาร์ ที่ 17
วันอาทิตย์ที่ 18
วันเสาร์ ที่ 24
วันอาทิตย์ ที่ 25

งานประชุม			
- SCM Health Creator Camp แคมป์ส�ำ หรับ
นักสร้างสรรค์สขุ ภาพ
- President Talk
- Super VIP Restart
- Super VIP Restart
- Start Your Business With “WHY”

เวลา		

สถานที่

09.00 - 22.00 น.

- โรงแรม ซันไลท์ ลากูน จ. ฉะเชิงเทรา

13.00
12.00
12.00
08.00

- สาขาขอนแก่น
- โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา จ. ตรัง
- สหกรณ์การเกษตร ปากแคว จ.สุโขทัย
- เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ จ.กรุงเทพฯ

-

15.00 น.
17.00 น.
17.00 น.
17.00 น.

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

