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ปีที่ 7 ฉบับที่ 44 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2563นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้



ทักทายกันคร้ังน้ี เป็นช่วงเดือนกันยายน ซ่ึงเป็นช่วงแห่งการ

เร่ิมต้นส่ีเดือนท้ายของปีแล้ว เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน

ในปีน้ีถือว่าเป็นปีแห่งการวัดใจ วัดความคิดและวัดความ

สามารถของผู้คนมากกว่าทุก ๆ ปีท่ีผ่านมา เพราะเราเจอ

บททดสอบบทท่ีท้าทายท่ีสุดจากโควิด-19 และเราต่างรู้สึก

ภูมิใจท่ีคนไทยสามารถบริหารและแก้ปัญหาโควิด-19 ในเชิง

การหยุดแพร่ระบาดได้อย่างยอดเย่ียม เหลือแต่การปรับแก้

ขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปต่อ ซ่ึงการฟ้ืนตัวเร็วหรือช้าก็ข้ึนอยู่กับการ

โดนผลกระทบมากน้อยและฝีมือของฝ่ายบริหาร และส่ิงสำาคัญ

ที่สุดก็คือกำาลังใจและความหวังของคนแต่ละคน

ในส่วนของ SCM ของเรา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ฟ้ืนตัว

ได้เร็วและสามารถเคลื่อนตัวต่อไปยังจุดหมายได้ จากการท่ีเรา

เป็นองค์กรท่ีเป่ียมไปด้วยพลังแห่งความสามัคคี ความเป็นหน่ึง

เดียวและความผูกพัน ท้ังในส่วนของทีมผู้บริหาร พนักงาน และ

นักธุรกิจ 

ซ่ึงเราท้ังสองคน ขอขอบคุณพลัง

แห่งชัยชนะ! ที่ทุกท่านมอบให้มา 

ณ โอกาสน้ีด้วยครับ...

ในท่ามกลางการแข่งขันที่หนักหน่วง

SCM ของเราสามารถฝ่าด่านจนมอง

เห็นโอกาสแห่งการบรรลุเป้าหมายที่

ชัดเจนมาก ๆ และมีข่าวดีท่ีส่งเสริม

ความสำาเร็จที่มั่นคงของพวกเรา อย่าง

ต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การสร้างโรงงานที่

ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ซ่ึงส่งผลให้เรา

สามารถเข้าถึงแหล่งนวัตกรรมสินค้า

และการควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีข้ึน

ประกอบกับการเป็นบริษัทแรกและบริษัท

เดียวของอุตสาหกรรมขายตรง ท่ีเป็น

มหาชนและได้จดทะเบียนอยู่ในตลาด

หลักทรัพย์ จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า 

SCM เปน็บริษัททีม่คีวามถูกตอ้ง โปร่งใส

น่าเชื่อถือและมั่นคง เรามั่นใจว่าปัจจัย

บวกเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้ทุกท่านขยาย

ธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้นกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายของ

พวกเราน้ัน ยังคงต้องอาศัยการบริหาร

ความคิด พัฒนาความรู้ ความสามารถ

และเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง

เครื่องมือระบบออฟไลน์และออนไลน์ 

อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการดูแลพลัง

การจดจ่อในเป้าหมายและจดจ่อในส่ิง

สำาคัญท่ีต้องทำา การรักษาแรงจูงใจและ

ลงมือทำาอย่างต่อเนื่อง หากเรายืนหยัด

เรียนรู้ทำาซ้ำาได้นานพอจนเก่งข้ึน เราก็จะ

สามารถสร้างความสำาเร็จท่ีมากข้ึนกว่า

เดิม จนไปถึงการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้

อย่างแน่นอน ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่าน

ก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง เพื่อคว้า

รางวัลของคนมีฝัน และกล้าลงมือทำา

มาครอบครองให้ได้ครับ

สวัสดีครับ! 

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน

สาส์นจากผู้บริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต ์ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ซัคเซสมอร ์

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่!! COLLAVY 

คอลลาเจน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพื่อการบำารุงผิวสวยด้วยสารสกัดจาก

ปลาทะเลน้ำาลึกประเทศญี่ปุ่น ผสาน

กับเทคโนโลยี FIR ชว่ยฟ้ืนฟูเซลลผ์วิ

ได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง 2.6 เท่า

พร้อมกับสารสกัดเซราไมด์จากข้าวและพีช

ญี่ปุ่น ช่วยบำารุงผิวให้แข็งแรง เด้ง กระชับ

รูขุมขน ผวิเนยีนนุม่ชุ่มช้ืน พร้อมเผยผวิขาว

กระจา่งใส ปกปอ้งรังสี UVA, UVB และช่วย

ลดการเกิดสิวสำาหรับคนผิวแพ้ง่าย

พิเศษด้วยรสชาติอร่อยถูกปาก ทานงา่ย

กับรสอโวคาโด ฮันนี่ เลม่อน หอมหวาน

อมเปรี้ยวอร่อยถูกใจทุกเพศทุกวัย...

สินค้าพร้อมจำาหน่ายแล้ววันนี้

ทุกสาขาทั่วประเทศ!!

New Product

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563 

ณ ซัคเซสมอร์ สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร



CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุ้มค่าสมกับการรอคอย สำาหรับงาน Start Your 
Business With WHY ท่ีสุดแห่งงานสร้างแรง
บันดาลใจ

เมื่อวันอาทิตย์ ท่ี 16 สิงหาคม 2563 ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ท่ีผ่านมา งานจบลงไปอย่างราบรื่นพร้อมกับการระเบิดพลัง

ถึงขีดสุดโดย CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้จุดประกายความฝันให้เป็นจริง ภายใต้

บรรยากาศท่ีเป่ียมล้นไปด้วยพลังของผู้ร่วมงาน และแรง

บันดาลใจในการเดินหน้าสร้างธุรกิจ เพื่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจ

พร้อมกับคุมเข้มตามมาตรการ Social Distancing ตรวจ

วัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนรายชื่อ เว้นระยะห่างของ

ที่นั่ง พร้อมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยสำาหรับ

ผู้เข้าร่วมงาน





SCM เอาฤกษ์เอาชัยเข้าเทรดวันแรก
8 กันยายน 2563 สวนกระแสเศรษฐกิจด้วยยอดพุ่งเหนือจอง 52.63% สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 
พร้อมสะท้อนความความแข็งแกร่งทางธุรกิจของ SCM ท่ีเป็นหุ้น Network Marketing แบรนด์ไทยแห่งแรกท่ีเข้าเทรดใน SET

          "เราไม่หยุดย้ังการพัฒนา เพ่ือความสำาเร็จท่ีย่ังยืนของทุกคนท่ี SCM"



SCM เอาฤกษ์เอาชัยเข้าเทรดวันแรก



10    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

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

คุณวงษ์วาส - คุณอำานวย คำาคง

จ. สงขลา

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 พรศิริธาดา    จ.ตาก

คุณทาน ซออู   กรุงเทพมหานคร

คุณธนายุทธ กาญนารักษ์  จ.ตาก

คุณนกแก้ว ไชยะบัด  กรุงเทพมหานคร

คุณบุญยืน ตุงคะศิริ  จ.อุทัยธานี

คุณปรินดา เวชประสิทธ์ิ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณปริษา เพชรประภากุล  จ.นครศรีธรรมราช

คุณเปียน ทองงอม  จ.ตรัง

คุณมูแด อัมพร   จ.ราชบุรี

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Platinum

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Gold

คุณโม๊ะโล๊ะ วงศ์วิดี  จ.ตาก

คุณโรเชน่า พอ   จ.ตาก

คุณศิรินาถ เล้ารักษา  จ.สมุทรสาคร

คุณศิริวรรณ ภู่สันทัด  จ.ลำาพูน

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 ทำานากล้า จ.กระบ่ี

คุณเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น จ.เชียงใหม่

คุณอรวรรณ อารีย์  จ.ลำาปาง

คุณอับดุลเร๊าะมัน ดาเระมูซอ จ.ยะลา
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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 Silver

คุณกฤษฎ์กมล แก้วอุดม  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณจินดา ชวนประสิทธ์ิ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณชอ กะปือ   จ.ตาก

คุณญญพัทธ์ อำาภา  จ.จันทบุรี

คุณทูพอ ธนะหิรัญกุล  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณธัญญาลักษณ์ อินทเสโณ - คุณเสถียรพงศ์ แซ่หง่วน

จ.สงขลา

คุณนงลักษณ์ ขันสี  จ.สมุทรปราการ

คุณน่อ มื่อฉิ   จ.ตาก

คุณบี บี    จ.ตาก

คุณปวีร์ พงษ์สิงห์   จ.สงขลา

คุณผะชี เฟื่องยศพินิจ  จ.เชียงใหม่

คุณเรวดี เพชรศิราสัณห์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณฤทธิพร หนองผือ  จ.ขอนแก่น

คุณละไม - คุณจิระศักด์ิ ฝ่ังชลจิตต์ จ.นครศรีธรรมราช

คุณละเวง เลิศชมภู  จ.เชียงราย

คุณวรรณา ขยันการ  จ.กระบ่ี

คุณวาริศา สังข์ทอง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวาวา เช   จ.ตาก

คุณสกุลรัตน์ หลอดเงิน - คุณสิริชล สระแก้ว

จ.อุบลราชธานี

คุณสมใจ พร้อมวงค์  จ.สงขลา

คุณสิริอร นครสันติภาพ - คุณกิตติธัช ขันทอง

กรุงเทพมหานคร

คุณสุวิทย์ หนูแก้ว   จ.สงขลา

คุณฮุน ซาลอง   กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Bronze

คุณกมลชนก สมแก้ว  จ.ปทุมธานี

คุณกฤตภาส ยังเซ่ง  จ.สงขลา

คุณกฤษณา - คุณสุรสิทธ์ิ มะยมหิน จ.กำาแพงเพชร

คุณกัญรินทร์ กอนคอร์  จ.นครราชสีมา

คุณกัลยา พรมชาติ  จ.สุโขทัย

คุณก่ิงไทร ศรีสาพันธ์  จ.ขอนแก่น

คุณกิจติศักด์ิ ฟักปาน - คุณบุญมา วังคำา   จ.กำาแพงเพชร

คุณกิตติ ชาวป่า   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเกศสุพิชญ์ ธนนันท์โสภณ จ.ปทุมธานี

คุณเกษณี ชาญเวชศาสตร  จ.ลำาปาง

คุณแก้ว แบนี   จ.ราชบุรี

คุณไกรวุฒิ ดอนไพรอ้น  จ.เชียงใหม่

คุณเข้ คาโพ   จ.ราชบุรี

คุณจริยา คล้ายจินดา  กรุงเทพมหานคร

คุณจอย โคสินธ์   จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณจาโพ้ ดาโพ   จ.ราชบุรี

คุณจารุวรรณ คงเพ็ชรศักด์ิ  จ.ราชบุรี

คุณจินตนา แท่นงาม  จ.เชียงใหม่

คุณจิรชัย ธรรมสอนใจ  จ.ตาก

คุณจีรศักด์ิ วิสาขศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

คุณจุรีพร ประวัติ   จ.นครศรีธรรมราช

คุณเจริญ ขำานวล   กรุงเทพมหานคร

คุณฉัตริษา ศรีสานติวงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณชะหนิ   จ.ตาก

คุณเชโพ    จ.ตาก

คุณซอเทกุ ชนะวันธนา  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณซอแอ ต่าตอ   จ.ลำาพูน

คุณดาดา   กรุงเทพมหานคร

คุณเดช มุ่งตรง   จ.เชียงราย

คุณเต่อมิชา โชคธราธร  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณถวิล ครุฑจับนาค - คุณพิมพ์สิริ จันทร์จอม   จ.สุโขทัย

คุณทศพร สมรักษ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณทัศธนนันท์ ธนภักศิริศรณ์ - คุณศักด์ิสิทธ์ิ คนซื่อ 

จ.ปทุมธานี

คุณทิพวรรณ กันทะอุโมงค์  จ.ลำาพูน

คุณทิพวรรณ พร้อมวงศ์  จ.สงขลา

คุณทีวพร ทองหีต   จ.นครศรีธรรมราช

คุณธนกร - คุณศรุชา นนทปภาพงศ์    จ.นครราชสีมา
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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

คุณธนพร แผ่นทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณธรรมรัตน์ ไชยศร  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณน่อคึ    จ.ตาก

คุณนาลันทา สุภาชะนะ  จ.นนทบุรี

คุณนิกร ชาภูมี   จ.กำาแพงเพชร

คุณนิตยา ทวีทรัพยากร  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณนุชรา - คุณวุฒิพงษ์ กลางประพันธ์   จ.ขอนแก่น

คุณบุศรินทร์ ชูแก้ว  จ.ตรัง

คุณบุษกรณ์ สุวรรณรัตน์ - คุณวิชัย ศรีวโร   จ.สงขลา

คุณเบญจวัณ จันทร์สี  จ.นครสวรรค์

คุณปมุต    จ.ตาก

คุณประการ แซ่กัง - คุณพอลล่ี หวง   จ.มหาสารคาม

คุณประชา บัวผัน   จ.นครราชสีมา

คุณปรัศนีย์ สีนวลจันทร์  จ.สมุทรสาคร

คุณปิยธิดา แก้วอุดม  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณพงศกร พรเจริญ  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณพนิตนันท์ เพชรนาค  จ.ระนอง

คุณพรสวรรค์ สุรงครัตน์  จ.ลำาปาง

คุณพลศักด์ิ ช่อมณี  กรุงเทพมหานคร

คุณพอแอ้   กรุงเทพมหานคร

คุณพาด้วย วนารักษาทรัพย์ จ.ตาก

คุณพารา   จ.ตาก

คุณพิชญา นาคะพันธ์  จ.ราชบุรี

คุณพิรัชต์ยา พรเรืองวงศ์  จ.เชียงใหม่

คุณเพชร   จ.เพชรบุรี

คุณภาณุพงศ์ คงเพ็ชรศักด์ิ  จ.ราชบุรี

คุณภิษชา เจนใจ   จ.นครสวรรค์

คุณมณฑาทิพย์ ทรงเลิศเมธา จ.ลำาพูน

คุณมนตรี ชาภูมิ   จ.กำาแพงเพชร

คุณมนัญญา สุขศรี  กรุงเทพมหานคร

คุณมนัส - คุณบัวเรียน ฉลองธรรม   จ.บึงกาฬ

คุณมยุรี พยายาม - คุณอุทิศ พูนเส็ม   จ.กระบ่ี

คุณมารียัม ดาเระมูซอ  จ.ยะลา

คุณมีโซ    จ.ตาก

คุณมึมึ    จ.ตาก

คุณเมธาวี ขุนภักดี  จ.นครศรีธรรมราช

คุณรวีวัฒน์ ภิรมย์สิงขร  จ.ตาก

คุณราตรี ชีพนุรัตน์  จ.กาญจนบุรี

คุณรุ่งรัตน์ แก้วรุ่งเรือง  จ.สงขลา

คุณละอองดาว ศรีวรนันท์  จ.เชียงใหม่

คุณลาทู ดาโพ   จ.ราชบุรี

คุณเลอ เปือย   จ.ตาก

คุณวรรณา ทะระเกิด  จ.สงขลา

คุณวรวรรณ มีผล   จ.ระยอง

คุณวรวรรณ สังสัพพันธ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณศรีรัญญา ดิษฐปาน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณศรีสุดา อายุม่ัน  จ.เชียงใหม่

คุณศิรดา สังข์อยู่ - คุณประทีป จันทโชติ   จ.พิษณุโลก

คุณศิรากร แสนธิไชยา  จ.พิษณุโลก

คุณศิริกาญจน์ อินทร์ช่วย  จ.ตรัง

คุณศิรินทร์พร สุขพงษ์  จ.สงขลา

คุณศุภรัตน์ เสรฐภักดี  จ.นนทบุรี

คุณสมทรง น้อยหาด  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสมทรง เล้ียงสุวงค์  จ.สระแก้ว

คุณสมพงษ์ - คุณสมบูรณ์ ประกอบบัว   จ.นครราชสีมา

คุณสมพร เพ็งลาย  จ.สงขลา

คุณสมยงค์ นาหอคำา  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสอยฟุลลอฮ บากา - คุณนูรีซา สะมาแอ   จ.ยะลา

คุณสักก์วสุ สินโอฬารพงศา จ.ร้อยเอ็ด

คุณสุคนธ์ แซ่เจน   จ.สงขลา

คุณสุชานันท์ เส็นสุวรรณโณ จ.สงขลา

คุณสุทธิพงษ์ พรหมจารีย์  จ.เชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศรีสาพันธ์  จ.มุกดาหาร

คุณสุรภา ทองทวีเตชากร  จ.มหาสารคาม
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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

คุณสูนย์ ธุระทำา   จ.สระแก้ว

คุณแสงดาว   กรุงเทพมหานคร

คุณโสภา บริบูรณ์มุกข์ - คุณปฐมพงศ์ ธัญญเจริญ

จ.สมุทรปราการ

คุณหน่อดาเหระ   จ.แม่ฮ่องสอน

คุณหนิตอผา หนิจิมุลัด  จ.สงขลา

คุณหนิฝาตีเม๊าะ หะปูเต๊ะ  จ.สงขลา

คุณหน่ีตาหม่ี ปราทีป  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณอนงค์ ใบโพธ์ิทอง  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอมรรัตน์ อินทร์ศรีทอง  จ.สงขลา

คุณอรชพร กันธะโน  จ.เชียงใหม่

คุณอริสา แก้วอุดม  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณอแอ๊ะโร   จ.ตาก

คุณอะปลี   จ.ตาก

คุณอำาพร อาจอกู่   จ.เชียงราย

คุณเอมอร สีจันทร์  จ.เชียงใหม่

คุณะลิวัลย์ จันทร์เต็ม  จ.นราธิวาส
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Successmore
ก้าวย่างปีท่ี 8 กับการเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ในท่ีสุดเรื่องของความม่ันคงขององค์กรสำาหรับซัคเซสมอร์หรือ SCM น้ัน ก็ไม่ต้องกังขากันอีกต่อไป เพราะเราได้ยก

ระดับจนกลายเป็นบริษัทชั้นนำาของประเทศไทยไปแล้ว ด้วยการเป็นบริษัทเครือข่ายแห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าไป

จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 ท่ีผ่านมา

หากไม่มีตัวเลขสถิติยืนยัน ผู้คนก็จะไม่สามารถเข้าถึงระดับความยาก

ง่ายของสถานะนี้ ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีบริษัทจำากัดอยู่ทั้งหมด 

577,822 ราย และบริษัทมหาชนอีกจำานวน 1,271 ราย รวมทั้งสิ้น

579,093  ราย แต่มีบริษัทที่ผ่านการประเมินคัดเลือก ให้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์เพียง 793 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.137 ดูจากจำานวน

และอัตราร้อยละ คงจะยืนยันได้อย่างดีถึงความยากและความภาค

ภูมิใจของการบรรลุเป้าหมายน้ี

การเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์น้ัน... 

มีความย่ิงใหญ่ขนาดไหนน้ัน??

นอกจากการทำาตลาดในประเทศไทยแล้ว

แบรนด์ SCM ยังได้รับการยอมรับจาก

ตลาด AEC อีก 6 ประเทศ ได้แก่

  1. เมียนมาร์

  2. สปป.ลาว

  3. กัมพูชา

  4. เวียดนาม

  5. สิงคโปร์

  6. มาเลเซีย

จึงถือได้ว่า SCM เป็นแบรนด์ระดับ AEC

ท่ีมีโอกาสก้าวข้ึนสู่ "ความเป็นแบรนด์ระดับ

เอเซีย" ในอนาคตอีกด้วย!
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นับจากนี้เป็นต้นไป ทีมบริหาร พนักงานและผู้นำานักธุรกิจของบริษัท มีภารกิจสำาคัญในการ

ช่วยกันขับเคลื่อนบริษัทให้อยู่ในข่ายของ...

“การกำากับดูแลกิจการท่ีดี” เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน

โดยจะบริหารดูแลกิจการให้นำาไปสู่ผล 4 เรื่องสำาคัญต่อไปน้ี

มีความสามารถในการแข่งขัน

และมีผลประกอบการที่ดีโดย

คำานึงถึงมุมมองระยะยาว

เป็นประโยชน์ต่อสังคม

และพัฒนาหรือลดผลกระทบ

ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

เคารพสิทธิและมีความรับผิด

ชอบต่อผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนนักธุรกิจ

และผู้มีส่วนได้เสีย

1 2
3 4 สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ปัจจัย

การเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์นั้น บริษัทจะมุ่งเน้นใน "5 เรื่องสำาคัญท่ีมีผลต่อการบรรลุ

ความสำาเร็จ" ดังต่อไปน้ี

ยกระดับสถานะแบรนด์ไปสู่

“แบรนด์ แห่งความเป็นสถาบัน

พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ของผู้คน” เพื่อสร้าง “Wellness 

Wellbeing Community”

การพัฒนายกระดับระบบดิจิทัล

แพลตฟอร์ม เพื่อรองรับพฤติกรรม

ผู้บริโภคสมัยใหม่และเพิ่มขีดความ

สามารถในการดูแลรักษาลูกค้า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

ที่ตอบโจทย์แนวโน้มของตลาดได้

อย่างลงตัว
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การยกระดับการทำาตลาด

เชิงความรู้ เชิงคุณค่า และการ

สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์

ของลูกค้า

การพัฒนาขีดความสามารถ

ของระบบ SLA ให้สอดคล้องกับ

ยุคสมัย จนระบบงานสามารถ

ทำานายผลลัพธ์ของความสำาเร็จได้

ดังน้ัน หากมีใครถามว่า “ทำาไมต้องมี

ซัคเซสมอร์ หรือ SCM อยู่ในโลกใบน้ี” 

คำาตอบก็คงต้องเป็นเราอยู่ในโลกใบน้ีเพื่อ

เป็นพลังแห่งชัยชนะของชีวิตมนุษย์ ท้ังใน

ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต พลังงานในการ

เอาชนะอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในทุก ๆ 

บทบาทของผู้คน และเราอยู่เพื่อทำาให้

ผู้คนมีโอกาสบรรลุศักยภาพแห่งตน การมี

ความหวัง มีโอกาสและการสร้างความเป็น

ไปได้ใหม่ ๆ ให้แก่ชีวิต>>>

ท้ังหมดน้ี เราจะส่งมอบคุณค่าผ่านการยกระดับความคิด การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การพัฒนาเครื่องมือ

ให้คนออกไปช่วยเหลือคน การสร้างวัฒนธรรมของความร่วมแรงร่วมใจ และการพัฒนาอุปนิสัยของคนแต่ละคนให้เอ้ือต่อ

การสร้างความสำาเร็จผ่านการสนับสนุนผู้อื่นให้ประสบความสำาเร็จ ภายใต้สโลแกนท่ีพวกเรายึดถือปฏิบัติกันมาต้ังแต่วันแรก

ของการก่อต้ังบริษัท น่ันก็คือ “Inspiration for Your Being” แรงบันดาลใจท่ีเปล่ียนชีวิตคุณ แล้วคุณล่ะ พร้อมท่ีจะรับ

แรงบันดาลใจเพื่อเปล่ียนชีวิตไปกับ SCM หรือยัง ถ้าคุณพร้อม เราก็ย่ิงกว่าพร้อมท่ีจะเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตใหม่ให้แก่คุณ



นพ.สิทธวีร์ เกียรตชิวนนัต ์ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ ์นธิเิลศิวิจติร 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร รว่มกันนำาเสนอข้อมลูรายละเอียดแก่นักลงทุน ซ่ึงเป็นธุรกิจ

Network Marketing แบรนด์ไทยรายแรก ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(SET) พร้อมดว้ย คณุประเสริฐ ตนัตยาวิทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยวาณชิธนกิจ บริษัท

หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด 

(มหาชน)

ภายในงานมีนักธุรกิจซัคเซสมอร์และนักลงทุน ได้ ให้ความสนใจและร่วมรับฟังข้อมูล

ผ่าน Facebook Live กันอย่างคึกคัก เพื่อมาร่วมกันสร้างพลังแห่งชัยชนะ...

ครั้งยิ่งใหญ่กับหุ้นน้องใหม่ SCM

นักธุรกิจซัคเซสมอร์

ร่วมตบเท้าแสดงความยินดีในงาน ROADSHOW

การนำาเสนอข้อมูลรายละเอียด SCM แก่นักลงทุน





ทนายมอร์แมน BY : SCM LEGAL     19

สวัสดีครับ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน..
วันนี้ทนายมอร์แมน ขอประชาสัมพันธ์เพื่อฝากให้ทุกท่าน 
กด Like กด share Facebook Fanpage : SCM Legal 
เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความรู้และ
ข้อมูลเร่ืองของกฎหมาย เง่ือนไขและกฎจรรยาบรรณในการ
ดำาเนนิธรุกิจซคัเซสมอร์ท่ีถูกต้อง เพือ่สนบัสนนุรากฐานความ
สำาเร็จที่ยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ให้แก่ทุกท่าน
ต่อไปครับ...  
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ สามารถสอบถาม
ผ่าน FB : SCM Legal ได้ตลอดเวลาครับ!

#ทนายมอร์แมน 



20     INFO OVERSEAS  BY : ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน

ตัวแทนจำาหน่ายดาวรุ่งในขณะน้ี คือซัคเซสมอร์

สิงคโปร์!! ซ่ึง "ทำาลายสถิติ! ยอดขายสวนทางเศรษฐกิจ" จาก

ไวรัสวิกฤติโควิด-19 มียอดขายเติบโตหลายเท่า ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ประกอบด้วย S Vera Plus, S.O.D More, Phytovy และสินค้าอื่น ๆ อีก

มากมาย ด้วยคุณภาพของสินค้าระดับ Word class ที่ตอบรับกับพฤติกรรม

ของผู้บริโภค ทำาให้สามารถสร้างความประทับใจต่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ได้

เป็นอย่างดี

ซัคเซสมอร์ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างความโดดเด่นของสินค้า

เมื่อเทีบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด ทำาให้นัก

ธุรกิจสามารถขยายฐานผู้บริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ธุรกิจมีความ

มั่นคงระยะยาว และสามารถเปลี่ยน

แปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้เป็น

จริงได้ ในอนาคตอันใกล้นี้!

ซัคเซสมอร์สิงคโปร์
พลิกเกมฝ่าวิกฤตโควิด-19
สร้างยอดขาย NEW HIGH !!!



ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Collavy
มีคุณประโยชน์ต่อผิวในด้านใดบ้าง?

คอลลาเจนท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
Collavy สกัดจากอะไร มาจากแหล่งไหน
และดีอย่างไร? 

เซราไมด์ ท่ีเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร Collavy สกัดจากอะไร  จาก
แหล่งไหน และดีอย่างไร?

คนท่ีแพ้อาหารทะเลสามารถ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Collavy ได้หรือไม่ เพราะอะไร

ต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Collavy นานแค่ไหนถึงจะเร่ิมเห็นผล 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Collavy แตกต่าง
กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mores Collagen 
อย่างไร 

Collavy มีคุณประโยชน์หลัก 5  ประการ ดังน้ี
• คุณประโยชน์ท่ี 1 ช่วยลดเลือนร้ิวรอย
• คุณประโยชน์ท่ี 2 ทำ�ให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มช้ืน
• คุณประโยชน์ท่ี 3 ช่วยให้ผิวข�ว กระจ่�งใส
• คุณประโยชน์ท่ี 4 ช่วยปกป้องรังสี UV
• คุณประโยชน์ท่ี 5 ลดก�รเกิดสิว

Hydrolyzed Collagen Tripeptide  (ไฮโดรไลซ์
คอลล�เจน ไตรเปปไทด์) สกัดม�จ�กปล�ทะเลนำ�้ลึก
จ�กประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งผ่�นกระบวนก�รผลิตแบบ 
"ไฮโดรไลซ์" โดยก�รตัดลดขน�ดจนได้อนุภ�คท่ีเล็ก
ม�ก <280 Daltons อีกทั้งผสมผส�นนวัตกรรม
FIR ท่ีช่วยเพ่ิมก�รดูดซึมและฟ้ืนฟูเซลล์ผิวได้ดีข้ึน
โดยเพิ่มความชุ่มชื้น ยืดหยุ่น ให้กับผิวได้ดีกว่า
คอลลาเจนท่ัวไปถึง 2.6 เท่า

เป็นเซราไมด์ ท่ีสกัดจ�กพีชและข้�วจ�กประเทศญ่ีปุ่น 
ซ่ึงมีคุณประโยชน์ท่ีโดดเด่น ดังน้ี
• ช่วยเก็บกักความชุ่มช้ืนให้ผิว 
• ลดการสูญเสียนำา้ของผิว ทำ�ให้ผิวมีคว�มชุ่มช้ืน
   ยืดหยุ่น
• ป้องกันผิวแห้งกร้าน ผิวแพ้ง่�ย เกิดร้ิวรอยช้�ลง
• เพ่ิมความแข็งแรงให้กับผิว  

เน่ืองจ�กคอลล�เจนในผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร Collavy 
เป็น Hydrolyzed Collagen Tripeptide (ไฮโดรไลซ์ 
คอลล�เจน ไตรเปปไทด์) ซ่ึงผ่�นกระบวนก�รผลิตแบบ
"ไฮโดรไลซ์" โดยก�รตัดลดขน�ดจนได้อนุภ�คท่ีเล็ก
ม�ก <280 Daltons และมีคว�มบริสุทธ์ิ 100 %  
ดังนั้น คนที่แพ้อาหารทะเลถ้ามีอาการแพ้เกิดขึ้น ก็จะ
แพ้ไม่รุนแรง ห�กอย�กรับประท�นควรเร่ิมท�นใน
ปริม�ณท่ีน้อย ๆ ก่อน ถ้�ไม่มีอ�ก�รแพ้ ค่อย ๆ เพ่ิม
ปริม�ณก�รท�นม�กข้ึน แต่ถ้าเป็นผู้ท่ีแพ้อาหารทะเล
แบบรุนแรง  ก็ไม่แนะนำาให้รับประทาน   

หลังจากรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร Collavy  
14 วัน จะช่วยให้ผิวล่ืนนุ่ม ชุ่มช้ืนข้ึน   และในระยะเวลา 
30 วัน ผิวจะมีคว�มยืดหยุ่น ร้ิวรอยดูจ�งลง ผิว
กระจ่�งใสข้ึน  

คอลลาเจน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Collavy เป็น  
Hydrolyzed  Collagen Tripeptide  (ไฮโดรไลซ์ คอล
ล�เจน  ไตรเปปไทด์)  ซ่ึงมีโมเลกุลท่ีเล็กกว่�  และดูดซึม
ได้ดีกว่�  Mores  Collagen โดยมีคุณสมบัติหลัก 
3 ประการท่ีเหมือนกัน คือ
1. ช่วยลดเลือนร้ิวรอย 
2. ทำาให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มช้ืน
3. ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส แต่ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร
    Collavy มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมอีก 2 ประก�ร คือ ช่วย 
    ปกป้องรังสี UV และลดก�รเกิดสิว

ถามตอบ Q&A    21



LEADERS SEMINA TRIP TO...

20    GUIDE TIP BY : MR. MORE MAN

ได้ผ่านการเก็บคะแนนท่องเท่ียว 
Leaders Seminar Trip to England 
ไปแล้ว 2 เดือน 

มอร์แมน ขอเป็นกำ�ลังใจให้กับทุก ๆ ท่�น ท่ีมีคว�ม

ต้ังใจและมุ่งม่ันในก�รเก็บสะสมคะแนน เพ่ือพิชิต

ทริปท่องเท่ียวประเทศอังกฤษในคร้ังน้ี เพ่ือให้ภ�พ

คว�มฝันของผู้ท่ีมุ่งม่ันเอ�จริงชัดเจนข้ึนมอร์แมน

จึงขอเติมภ�พคว�มฝันสถ�นท่ีท่องเท่ียวสำ�คัญใน

มห�นครลอนดอน ซ่ึงเป็นภ�คต่อจ�กฉบับท่ีแล้ว

โดยมห�นครแห่งน้ียังมีสถ�นท่ีท่องเท่ียวท่ีน่�สนใจ

อีกม�กม�ย ดังน้ี...

หนึ่งในมหาวิหารเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงาม

ของมหานครลอนดอน ก่อตั้งข้ึนในปี 604 ตั้งอยู่บนเนินลัดเจท 

(Ludgate Hill) โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ท่ีมียอดโดม

สีขาวขนาดใหญ่ท่ีมีความสูง 111 เมตร โดยมีไฮไลท์อยู่ท่ีระเบียง

สูงสุดหรือจุดชมวิว ที่สามารถชมทิวทัศน์ของมหานครลอนดอน

ได้แบบ 360 องศา ซ่ึงในสมัยศตวรรษท่ี 17 วิหารแห่งน้ีถูกใช้เป็น

สถานที่ฝังศพบุคคลสำาคัญของประเทศอังกฤษ และใช้จัดพระราช

พิธีสำาคัญ ๆ อย่างพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาลส์กับ

เจ้าหญิงไดอานา

ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เปิดตัวครั้งแรกในปี 2000 ด้วย

ความสูง 135 เมตร หรือราวตึก 45 ชั้น ตั้งอยู่ทางใต้ของริมแม่น้ำาเทมส์

ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก จะเห็นได้จากจำานวน

ผู้มาเยือนกว่า 3 ล้านคนต่อปี ชิงช้าสวรรค์แห่งนี้นับว่าเป็นจุดชมวิว

ของมหานครลอนดอนท่ีเคลื่อนสูงข้ึนแบบ 360 องศา และหากชมวิว

ในช่วงเวลาค่ำาคืน บอกได้คำาเดียวว่าจะเห็นวิวของมหานครลอนดอน

สวยงามเกินคำาบรรยาย 

ลอนดอนอาย
(The London Eye)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิคตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต
(Victoria And Albert Museum)

มหาวิหารเซนต์พอล
(St. Paul’s Cathedral)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะและการตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภายใน

จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ งานศิลปะและวัตถุต่าง ๆ ท่ีรวบรวมจาก

หลายพ้ืนที ่ตัง้แตย่คุโบราณจนถึงปจัจบุนั ไมว่่าจะเปน็ประตมิากรรม

ของตกแต่งบ้านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส่ิงหน่ึงที่ผู้มาเยือนห้าม

พลาดเด็ดขาด ก็คือ บันทึกของเลโอนาร์โด ดา วินชี จิตรกรชื่อ

ก้องโลกชาวอิตาเลียน ที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์

ต่าง ๆ ในส่วนของศิลปะไทยนั้น ประกอบไปด้วย พระพุทธรูปจาก

สมัยทวารวดี พระพุทธรูปจากอยุธยาและสุโขทัย 
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ย่านโรงละคร เวสต์ เอนด์ เธียเตอร์ ดิสทริค 
(West End Theater District)

เป็นย่านที่เต็มไปด้วยความรื่นเริง เปรียบเสมือนกับบรอดเวย์ในสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นสวรรค์

สำาหรับผู้ท่ีชื่นชอบละครเพลง เพราะท่ีน่ีได้รวบรวมละครเพลงไว้หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ไลอ้อนคิงส์ 

และชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต เป็นต้น สถานที่แห่งนี้ใช่ว่าจะมีแต่เพียงการแสดงเท่านั้น แต่ยัง

มีร้านค้าและร้านอาหารที่ขึ้นชื่ออีกมากมาย เช่น เป็ดย่าง โฟว์ซีซ่ัน ชื่อดังท่ีคนไทยส่วนใหญ่จะต้อง

แวะมาล้ิมลองสักคร้ังหน่ึง 
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พิคคาดิลลี เซอร์คัส 
(Piccadilly Circus)

ตลาดพอร์โทเบลโล
(Portobello Road Market)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
(Natural History Museum)

เป็นสถานที่รวบรวมความรู้ และบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

ของโลก ต้ังแต่ยุคดึกดำาบรรพ์จนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถูกแบ่งออก

เป็นสองส่วน โดยส่วนแรก จัดแสดงถึงจุดกำาเนิดของโลก โลกในปัจจุบัน

โลกในอนาคต พลังของธรรมชาติ พันธ์ุพืชท่ีมาอยู่บนโลกส่วนท่ีสอง จัด

แสดงเรื่องราวส่ิงมีชีวิตท่ีเคยอาศัยและยังคงอาศัยอยู่บนโลกต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ ช้างแมมมอธ วาฬ รวมถึงวิวัฒนาการ

ของมนุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงไฮไลท์อยู่ท่ีหุ่นจำาลองวาฬสีน้ำาเงิน

ขนาดเท่าตัวจริง ท่ีลอยอยู่กลางห้องโถงของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี 

ตลาดขายของโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ถึง 150 ปี ข้ึนชื่อในเรื่องสินค้ามือสองไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า เครื่องประดับ 

ของท่ีระลึก เครื่องดนตรี ผักและผลไม้ รวมถึงร้านอาหาร คาเฟ่ต่าง ๆ  

กว่า 1,000 ร้านค้า ที่ทอดยาวสองแนวถนนพอร์โทเบลโล มีระยะ

ทางกว่า 3 กิโลเมตร ทำาให้ตลาดแห่งน้ีมีเสน่ห์และน่าหลงไหลย่ิงนัก

ตลาดแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องน็อตติ้งฮิลล์

เอาเป็นว่า ใครท่ีชื่นชอบการชอปป้ิง ห้ามพลาด ท่ีจะแวะมาสัมผัสกับ

บรรยากาศของตลาดแห่งนี้

ต้ังอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของมหานครลอนดอน  เปน็อกีหนึง่แลนดม์าร์ค

ที่สำาคัญของชาวลอนดอน ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร

นานาชนิดและสถานบันเทิงต่าง ๆ  ตลอดสองข้างทาง ทำาให้สถานที่

แห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่เคยหลับใหล และยังเป็นแหล่งชอปปิ้ง

ที่ขึ้นชื่ออีกด้วย และอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่โดดเด่น ก็คือ ลานน้ำาพุ

“ชาฟเทส เบอรี เมมโมเรียล” หรือที่รู้จักในชื่อน้ำาพุรูปหล่อเทพ

อีรอส (เทพแห่งความรัก) ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาถ่ายภาพเป็น

ที่ระลึก นอกจากน้ี ยังมีการแสดงงานศิลปะและการแสดงจากศิลปิน

เปิดหมวก นับว่าเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก

ให้มาเยือนท่ีน่ี   

ทั้งหมดนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของ
มหานครลอนดอน ท่ีพวกเรา...
ช�วซัคเซสมอร์ จะได้ไปร่วมเปิดประสบก�รณ์และ

เติมเติมชีวิต ฉบับหน้� มอร์แมน จะม�ขย�ยภ�พ

คว�มฝันในเมืองอื่น ๆ  ของประเทศอังกฤษอีก 

แล้วพบกันครับ...
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ปัญหา! สุขภาพผิวในยุคปัจจุบัน

ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับผิวของผู้คนในยุคน้ี ไม่ได้มีแค่ร้ิวรอยและความหย่อนคล้อยท่ีเกิด

ข้ึนบนใบหน้าตามตัวเลขของอายุท่ีเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปีเท่าน้ัน แต่ยังต้องเผชิญกับความหมองคล้ำา 

ผิวแห้งกร้าน ท่ีมาจากมลภาวะ แสงแดด ความเครียดสะสม และการพักผ่อนท่ีไม่เพียงพออีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเช้ือโรค ส่ิงสกปรก แสงแดด อากาศ และมลภาวะท่ีเป็นพิษ ทำาให้เซลล์ผิวเสื่อม

ลงร่วมกับการเปล่ียนแปลงของเซลล์ผิวท่ีเสื่อมสภาพจากปัจจัยภายในท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ เช่น

อายุฮอร์โมน ความเครียด และการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วย ท้ังปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ท่ียากจะหลีกเล่ียงน้ี จึงส่งผลให้ผิวเสื่อมสภาพลงไปทีละเล็กทีละน้อยแบบไม่รู้ตัว จนในท่ีสุดจะ

เกิดปัญหาสุขภาพผิวต่าง ๆ ดังน้ี

ผิว ถือเป็นด่านแรก
ท่ีจะช่วยปกป้อง
อันตราย จากปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ
ท่ีกระทบต่อร่างกาย

"

"

ร้ิวรอย (Wrinkle) 

เป็นสัญญาณเปลี่ยนแปลงของผิวจากกาลเวลา

เกิดจากโครงสร้างของผิวหนังอ่อนแอลงความ

ยืดหยุ่นของผิวน้อยลงจากชั้นคอลลาเจน และ

ชั้นไขมันที่เสื่อมสภาพ หรือมีปริมาณคอลลาเจน

ลดลงโดยเร่ิมต้นจากร้ิวรอยเล็ก ๆ ต้ืน ๆ บริเวณ

รอบดวงตาหน้าผาก มุมปาก ระหว่างค้ิว และจะ

ปรากฏเด่นชัดเมื่อมีอายุเพ่ิมมากข้ึนจนเป็นร้ิวรอย

ร่องลึกเห็นผิวบนใบหน้าเห่ียวย่นชัดเจน

1
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ผิวแห้ง (Dry Skin)
เกิดจากการขาดความชุ่มช้ืน เนื่องจากสูญเสียน้ำาใน

ชั้นผิว โดยอาจมีสาเหตุจากการโดนแสงแดดนาน

เกินไป อากาศแห้งในฤดูหนาวหรืออาบน้ำาอุ่นนาน

เกินไป  ทำาให้รู้สึกผิวแห้งตึงและมีอาการระคายเคือง

รวมถึงเมื่ออายุมากข้ึนรูขุมขนจะทำาการผลิตน้ำามัน

น้อยลง ส่งผลให้ผิวดูแห้งและหยาบกร้านมากข้ึน

2

3ฝ้า (Melasma) 
เป็นสีผิวหรือรอยหมองคล้ำาของผิวหนัง ที่เกิด

จากเซลล์ผิวถูกทำาลายด้วยปัจจัยภายนอก ได้แก่

แสงแดด อากาศ มลภาวะต่าง ๆ แสงจากคอม

พิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ และปัจจัยภายใน 

ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวลการเปลี่ยน

แปลงของฮอร์โมน การนอนหลับพักผ่อนท่ีไม่

เพียงพอฝ้ามักจะเกิดที่บริเวณโหนกแก้มและสัน

จมูก ถ้าเป็นเวลานานขึ้น ฝ้าจะลึกขึ้น รอยดำามาก

ขึ้น จนกลายเป็นกระได้

เมื่อทุกคนมีโอกาสเกิดปัญหาของผิวได้ง่าย จึงควรหาทางป้องกันการเกิดปัญหาของผิวตั้งแต่เนิ่น ๆ  วิธีที่ดีที่สุด

คือ การป้องกันสาเหตุจากปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อผิว และควบคุมปัจจัยภายในให้ดีก็จะช่วยลดปัญหาของผิว 

ท้ังร้ิวรอย ฝ้า รอยหมองคล้ำาหรือผิวแห้งได้ แต่ถ้าป้องกันสาเหตุต่าง ๆ ได้ยาก ก็ควรเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารท่ีช่วยป้องกันและฟ้ืนฟูเซลล์ผิว ท่ีมีสารประกอบสำาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี

คอลลาเจน (Collagen)
เป็นองค์ประกอบสำาคัญของผิว ที่อยู่

ใน ช้ันหนังแท้ ซ่ึงคอลลาเจนใน

ร่างกายจะมีมากเมื่ออายุยังน้อย และ

จะเร่ิมลดลงเรื่อย ๆ เมื่ออายุมากข้ึน

จนทำาให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นขึ้น การ

รับประทานคอลลาเจน จะช่วยให้

ผิวหนังกระชับข้ึน ผิวมีความยืดหยุ่น

มากข้ึน ช่วยลดการเกิดร้ิวรอย ทำาให้

ผิวดูเรียบเนียนข้ึน 

กลูต้าไธโอน (Glutathione)
เป็นกรดอะมิโนโปรตีน ท่ีจัดเป็นสาร

ต้านอนุมูลอิสระท่ีช่วยป้องกันไม่ให้

เซลล์เสื่อม ช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใส

โดยยับย้ังการสร้างเมลานินหรือเม็ด

สีผิว จึงช่วยให้ผิวค่อย ๆ ขาวใสข้ึน

อย่างเป็นธรรมชาติ

เซราไมด์ (Ceramide)
เป็นสารจำาพวกไขมัน มีชื่อว่า สฟิงโก

ไลปิด ทำาหน้าท่ีปกป้องเซลล์ผิวจาก

ปัจจัยภายนอก ช่วยอุ้มน้ำาโดยรักษา

ระดับความชุ่มช้ืนของผิว ทำาให้ผิวมี

ความชุ่มช้ืน ไม่แห้งกร้าน ช้ันผิวแข็ง

แรง เกิดร้ิวรอยช้าลง

Ceramind

Ceramind
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คอลลาเจน (Collagen) เป็นโปรตีนชนิดหน่ึงท่ีมีโครงสร้�งโมเลกุลใหญ่ เป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญของผิวหนัง ปกติร่�งก�ยจะดูดซึมได้ค่อนข้�งย�ก จึงจำ�เป็นต้องผ่�นกระบวนก�ร
ย่อยให้ได้คอลล�เจนท่ีมีขน�ดโมเลกุลเล็กลงเพ่ือดูดซึมเข้�สู่ร่�งก�ยได้ง่�ย

คอลลาเจน จะถูกย่อยในลำ�ไส้เล็กไปเป็น

กรดอะมิโน ซึ่งจะถูกดูดซึมเข้�สู่กระแส

เลือดและซ่อมแซมส่วนต่�ง ๆ  ของร่�งก�ย

โดยเฉพ�ะในช้ันผิวหนัง ข้อต่อกระดูกและ

กล้�มเนื้อ 

คอลล�เจนและกรดอะมิโน มีส่วนช่วย

ในก�รสร้�งเส้นใยคอลล�เจนและอิล�สติน

ให้กับร่�งก�ย จึงเป็นกุญแจสำ�คัญในก�ร

สังเคร�ะห์คอลล�เจน สังเคร�ะห์กรดไฮย�

ลูรอนิก ซ่ึงช่วยให้ร่�งก�ยมีคว�มยืดหยุ่น 

และช่วยให้ผิวหนังแข็งแรงข้ึน

KNOW
"คอลลาเจน"...

แบบไหนท่ีดีต่อผิวท่ีสุด ?
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ทั้งรังสี UV จากแสงแดด ความเครียด การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ รับประทานอาหาร

ไม่ครบ 5 หมู่ เป็นต้น ทำ�ให้ร่�งก�ยได้รับคอลล�เจนไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รจนเป็นเหตุ

ให้ผิวหนังหย่อนคล้อย และเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร

ด้วยปัจจัยหล�ยอย่�งท่ีทำ�ให้ "คอลลาเจน" ในร่�งก�ย
ลดลงเร่ือย ๆ ต�มอ�ยุท่ีเพ่ิมม�กข้ึน...

คอลล�เจนส�ยย�วจะมีขน�ดอนุภ�คใหญ่ ทำ�ให้ร่�งก�ยดูดซึมได้น้อยกว่�คอลล�เจนส�ยสั้นที่มีขน�ดอนุภ�ค

ที่เล็กกว่� ขน�ดอนุภ�คของคอลล�เจนย่ิงเล็กก็จะดูดซึมเข้�สู่ร่�งก�ยได้ดี จึงมีประสิทธิภ�พในก�รฟ้ืนฟูและ

ซ่อมแซมผิวได้ดีกว่� จึงมีก�รแบ่งแยกชนิดของคอลล�เจนต�มขน�ดดังนี้

ขนาดอนุภาคของคอลลาเจน...มีผลต่อก�รดูดซึมและก�รซ่อมแซมส่วนต่�ง ๆ ของร�่งก�ย

• คอลลาเจนเปปไทด์ (Collagen Peptide)

   เป็นคอลล�เจนส�ยย�ว ท่ีมีขน�ดอนุภ�คประม�ณ 5,000 - 6,000 ด�ลตัน ซ่ึงมีขน�ดใหญ่ทำ�ให้ดูดซึมเข้�สู่ร่�งก�ยได้ช้�ท่ีสุด

• คอลลาเจนไตรเปปไทด์ (Collagen Tripeptide)

  เป็นคอลล�เจนท่ีมีอนุภ�คขน�ดเล็กกว่�คอลล�เจนเปปไทด์ มีอนุภ�คประม�ณ 600 - 1,000 ด�ลตัน ร่�งก�ยจึงดูดซึมได้ดี

   กว่�คอลล�เเปปไทด์

• คอลลาเจนไดเปปไทด์ (Collagen Dipeptide)

  เป็นนวัตกรรมในก�รสกัดคอลล�เจน ให้มีกรดอะมิโนท่ีเป็นโครงสร้�ง 

   ของคอลล�เจนเรยีงต่อกนัเพยีง 2 ตวัเท�่นัน้ มขีน�ดอนุภ�คประม�ณ  

  200 ด�ลตัน จึงทำ�ให้ดูดซึมเข้�สู่ร่�งก�ยได้ง่�ย

• ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ (Hydrolyzed Collagen

  Tripeptide)

  เป็นคอลล�เจนที่ผ่�นก�รไฮโดรไลซ์คอลล�เจนให้มีอนุภ�คที่เล็กลง

  เหลือประม�ณน้อยกว่� 280 ด�ลตัน จึงดูดซึมเข�้สู่ร่�งก�ยได้ง่�ย 

  มีประสิทธิภ�พในก�รฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนต�่ง ๆ ของร่�งก�ย

  โดยเฉพ�ะเซลล์ผิวหนังได้ดีม�ก 

ขน�ดของคอลล�เจนท่ีเล็ก มีผล

ต่อก�รดูดซึมเข้�สู่ร่�งก�ย และถ้�

ห�กผสมผส�นกบันวตักรรม FIR 

กย็ิง่ชว่ยเพิม่ก�รดดูซมึใหด้ขีึน้อกี

จึงชว่ยฟืน้ฟูเซลล์ผิวได้ดกีว�่คอล

ล�เจนทั่วไปถึง 2.6 เท่�



5
งานเสาหลัก... 
ของผู้นำ�ยุคใหม่

ภาพวิสัยทัศน์ใหม่
ขององค์กรในยุค
New Normal
จากเดิมท่ีผู้นำา เคยมีภาพวิสัยทัศน์ท่ี

ชัดเจน และได้สื่อสารภาพวิสัยทัศน์ออก

ไปจนผู้คนในองค์กรมองเห็นร่วมกันแล้ว 

แต่ในโลกยุคใหม่ท่ีมีโควิด-19 เข้ามาเป็น

ส่วนผสมจนสร้างให้เกิดความปกติใหม่

แล้วผู้นำาจึงจำาเป็นต้องมองภาพวิสัยทัศน์

ใหม่ว่าองค์กรของเราจะเป็นใคร คุณค่า

หรือประโยชน์ท่ีเรามีต่อโลกคืออะไร มีส่วน

ผสมตรงไหนของภาพท่ีต้องปรับเปล่ียน

บา้ง ภาพของผูค้นทีม่าเก่ียวข้องกับองค์กร

ของเรา จะเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันในรูปแบบ

ไหน เราจะปรับย้ายภาพองค์กรของเราไป

อยู่ในตำาแหน่งท่ีมีข้อได้เปรียบอะไรบ้าง

เมื่อโลกเปล่ียนพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียน

และเกมการแข่งขันเปล่ียน ความสามารถ

หลักท่ีเราเคยใช้ ในการแข่งขันและสร้าง

ชัยชนะได้ มันยังคงใช้ได้อยู่อีกหรือไม่  เรา

ต้องพัฒนาความสามารถอะไรข้ึนมารอง

รับจึงจะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปต่อได้ เช่น

เมื่อก่อนองค์กรของเรามีสินค้าเป็นความ

สามารถหลัก แต่ตอนน้ีมีคู่แข่งท่ีพัฒนา

สินค้าได้ดีเท่าเราแล้ว เราจะฉีกหนีอย่างไร

จะพัฒนาความสามารถหลักใหม่ ๆ อะไร

เพื่อให้เป็นความแตกต่างได้บ้าง

องค์กรสร้างผลลัพธ์ผ่านคน และการ

สร้างผลลัพธ์ผ่านคนได้ดีน้ัน ต้องสร้าง

ผ่านคนท่ีรวมพลังการคิด พูด และทำาส่ิง

สร้างสรรค์เดียวกัน ซ่ึงการท่ีผู้คนแต่ละคน

จะทำาพฤติกรรมท่ีว่าน้ันได้ มันเกิดจากการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กร หากผู้นำาสามารถ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัด น่ันหมาย

ถึง มีค่านิยมบางอย่างท่ีแสดงออกมา

ทางพฤติกรรมร่วมกันของผู้คนส่วนใหญ่

ในองค์กร มันจะมีพลังของเอกลักษณ์ท่ี

ชัดเจน และส่งผลต่อพลังทีมในการพิชิต

เป้าหมายร่วมกัน

ผู้นำาต้องใส่ใจ รับฟัง ให้เกียรติและให้

ผู้คนมีส่วนรวม รวมถึงการมีสายสัมพันธ์

ที่ดี และมีการเชื่อมโยงเรื่องราวกับผู้คน

อย่าทำาตัวเหมือนสะพานที่ตัดขาด ทำาให้

ไม่สามารถเชื่อมผืนดินสองฝ่ังคลอง เมื่อ

ผู้นำาทำาสิ่งเหล่านี้ได้ดี สิ่งท่ีจะเกิดตามมา

ก็คือความรู้สึกดีของผู้คน ความไว้วางใจ

และการเปิดใจ เปิดรับและความยืดหยุ่น

ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้นำาได้ ใจคนและ

นำาไปสู่การเสนอแนะเพื่อปรับเปล่ียน ท้ังผู้

ตามเสนอแนะให้ผู้นำาปรับปรุงเปล่ียนแปลง

และผู้นำา เสนอแนะให้ผู้ตามปรับเปล่ียน 

เป็นการให้สิทธ์ิท้ังสองฝ่ัง ไม่ใช่การยึดถือ

ประเพณีผู้นำาคือความถูกต้อง

บทบาทของผู้นำาท่ีแท้จริงคือการสร้างผล

งานผ่านการสร้างคน แต่เนื่องจากการ

สร้างผลงานโดยตัวผู้นำาเองน้ันมันง่ายกว่า

การสร้างคน คนส่วนใหญ่จึงเลือกทำางาน

ท่ีง่ายกว่า น่ันก็คือ การเน้นไปท่ีการสร้าง

ผลงาน ผู้นำาท่ีดีต้องสร้างงานท้ังระยะส้ัน

กลาง และยาวไปด้วยกัน ในช่วงแรกต้อง

เร่งสร้างผลงานเพื่อให้คนยอมรับ ในขณะ

เดียวกัน ก็ต้องป้ันคนไปด้วย โดยการ

มอบหมายงาน สอนงาน และสอนเรื่อง

ความคิด จนเขามีระดับภาวะผู้นำาและการ

จัดการท่ีสูงข้ึน องค์กรก็จะเข้าสู่โหมดของ

การทวีปัญญาและทวีพลังเพื่อการเติบโต

ย่ิง ๆ ข้ึนได้

ความสามารถหลัก
ในอนาคตท่ีเป็นแก่น
ในการแข่งขัน ของ
เราคืออะไร

การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ที่รวมพลังสู่
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

การใส่ใจ การมีสาย
สัมพันธ์และการเชื่อม
โยงกับผู้คน

การนำาเพื่อสร้าง
ผลงานและการ
สร้างคน

ท้ังหมดน้ีคือ
“5 งานเสาหลักของ
ผู้นำายุคใหม่” หากท่าน
ต้องการยกระดับการนำา
ในยุค New Normal
น่ีคือส่ิง ท่ีคุณจะต้องพา
ตัวเองเข้าไปเก่ียวข้อง...
แล้วคุณจะรู้ว่า การนำา
ไปสู่พลังทีม ท่ีสามารถ
สร้างส่ิงท่ีย่ิงใหญ่กว่าเดิม
มันไม่ยากอย่างท่ีคิด

สวัสดีครับทุกท่านครับ More Guru หมุนวนกลับมาพบกันท่านอีกแล้ว ย่ิงเข้าสู่ไตรมาสท่ี 3 และ 4 เสียงป่ีกลอง ย่ิงรัว

เร็วข้ึน ส่งผลต่อความรู้สึกว่า เวลาช่างเปล่ียนผ่านรวดเร็วเหลือเกิน เพื่อให้ทุกท่านมีแนวคิดในการขับเคลื่อนทีมสู่ชัยชนะ

ในคร้ังน้ี ผมจะขอแบ่งปันในเรื่อง “5 งานเสาหลักของผู้นำายุคใหม่” ดังน้ีครับ
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"แชมป์เปียน"

ของ
 เจอร์เกน คล็อปป์

หลักการนำาทีมสู่ความเป็น...

5

เมื่อห้าปีท่ีแล้ว ก่อนท่ีคล็อปป์มารับตำาแหน่ง  

เขาศึกษาประวัติศาสตร์ของสโมสรมาอย่าง

ดีและประเมินสถานะปัจจุบันไปถึงอารมณ์

ความรู้สึกท่ีผู้คนขาดความเชื่อ ว่าสโมสรจะ

กลับมาสู่ความย่ิงใหญ่ได้ 

ดังน้ัน ในวันแถลงข่าว เขาจึงเน้นท่ีแก่นหลัก

2 ประเด็น ประเด็นแรก เขาพูดถึงความเป็น

สโมสรท่ีย่ิงใหญ่ระดับโลกของลิเวอร์พูล  ซ่ึง

เขาต้องการให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องไม่ลืมเลือน

ความเป็นยักษ์ใหญ่ในตนเอง และประเด็น

ท่ีสอง เขาประกาศภารกิจว่าเขาจะเปล่ียน

ความสงสัยท่ีมีต่อทีมของผู้มีส่วนได้เสียให้

กลายเป็นความเชื่อ ผ่านการสร้างผลงานท่ี

ดีข้ึนอย่างสม่ำาเสมอ ถือเป็นการเร่ิมต้นรับ

ตำาแหน่งท่ียกระดับความเชื่อม่ันต่อทีมของ

ผู้เก่ียวข้องข้ึนมาได้ ซ่ึงทุก ๆ ท่านสามารถ

นำาไปใช้เพ่ิมความเชื่อของผู้คนได้

คล็อปป์ มองท้ังภาพวิสัยทัศน์ของทีมและ

มองรายละเอียดแต่ละคน แต่ละจุด เพื่อ

ให้รายละเอียดส่งเสริมการสร้างภาพใหญ่

ท่ีสวยงาม เขาจะใช้ผู้ช่วยโค้ชในแต่ละด้าน

อย่างครบถ้วนที่สุด มีโค้ชนายประตูที่เน้น

ท้ังการป้องกันประตูในเกมในการดวลจุดโทษ

และการเตะลูกออกจากประตู มีโค้ชการทุ่ม

บอล โค้ชจิตวิทยา โค้ชร่างกาย โค้ชด้าน

โภชนาการ โค้ชด้านฟิตเนสหรือแม้กระท่ัง

โค้ชการใช้ชีวิต การพักผ่อน และมีการวัด

ความฟิตของสภาพร่างกาย จิตใจ ท้ังก่อน

ฤดูกาล ช่วงเข้าฤดูและระหว่างฤดูกาลด้วย

ซ่ึงการเก็บรายละเอียดในขณะท่ีมุ่งไปสู่ภาพ

แห่งความสำาเร็จน้ัน ทุกท่านสามารถเชื่อม

เข้ากับงานท่ีรับผิดชอบได้ว่า จะไปปรับปรุง

งานตรงจุดไหนบ้าง

คล็อปป์ มีแนวทางการทำาทีมท่ีเน้นการว่ิง

ไล่ลูกฟุตบอลของทุก ๆ ตำาแหน่ง โดยเน้น

การเสียบอลให้น้อยท่ีสุด และเมื่อเสียแล้ว

ให้ประกบแย่งกลับมาให้เร็วท่ีสุด ดังน้ัน ผู้

เล่นในทีมจึงเป็นผู้เล่นท่ีมีสถิติการว่ิงในสนาม

สูงสุด และการเล่นไตส์น้ีได้ นักเตะจะต้อง

มีความฟิตเหนือกว่ามาตรฐานนักฟุตบอล

อาชีพทั่วไป ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากระบบการ

ฝึกซ้อมท่ีเข้มข้น และระบบการเล่นท่ีทุ่มเท

ด้วยพลังแห่งความเชื่อ  อย่างไรก็ตามในช่วง

ปีแรก ๆ ท่ีผลงานยังไม่เข้าเป้า เขาก็ถูก

วิพากษ์วิจารณ์ว่า ระบบของเขาน่าจะไม่ได้ผล

กับทีมลิเวอร์พูล แต่เขายังมีความเชื่อตอกย้ำา

ความเชื่อที่มั่นคงลงสู่นักเตะ และยืนหยัด

ต่อเนื่องร่วมกันจนประสบความสำาเร็จในท่ีสุด

คล็อปป์ ตระหนักและแสดงออกด้วยการ

กระทำาให้เห็นเสมอว่า ความสำาเร็จของทีมน้ัน

มีท้ังผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหน้า เบ้ืองกลาง และเบ้ือง

หลัง เขาให้ความสำาคัญและยกย่องผู้คน

ทุก ๆ บทบาท ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสโมสร

แฟนบอล ทีมสต๊าฟ ผู้ช่วย ทีมโค้ชผู้ช่วย 

แม่บ้าน นักกายภาพบำาบัด นักเตะและ

ครอบครัวนักเตะ ดังน้ัน ส่ิงท่ีคล็อปป์ได้รับ

กลับมาก็คือ พลังทีมท่ีย่ิงใหญ่ ทุกคนต่าง

ทุ่มเทเพื่อสโมสรด้วยหัวใจ บางช่วงเวลา 

นักเตะบางตำาแหน่ง เช่น นายประตูหรือ

กองหน้าต้องการซ้อมเพ่ิมนอกเวลาทำางาน

โค้ชเฉพาะด้านก็ยินดีมาช่วย โดยไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนเพ่ิม น่ีคือ จิตวิญญาณของทีม

คล็อปป์ จะเน้นการสื่อสารทำาความเข้าใจกับ

ทีมทุก ๆ บทบาท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วน

ของทีมนักเตะน้ัน คล็อปป์ จะเน้นสื่อสารให้

นักเตะทุกคนเข้าใจแผนการเล่น มองเห็น

และเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งในแต่ละเกมที่

ผ่านมา และสื่อสารให้รับรู้ถึงสิ่งที่จะต้อง

ปรับปรุง รวมท้ังแผนการเล่น วิธีการเล่น

กับทีมต่อไป นอกจากน้ัน คล็อปป์ จะมีการ

สื่อสาร ทั้งการเป็นผู้พูด ผู้ฟัง และตอบ

คำาถาม เพ่ือให้นักเตะทุกคนมีความรักกัน

เข้าใจกัน มีความสุขในการอยู่ร่วมกัน ท้ังใน

และนอกสนาม หากนักเตะมีปัญหากัน เขา

จะแยกคุยทีละคนก่อนเรียกมาคุยพร้อม

กันเพื่อให้มีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน และ

คล็อปป์ยังมีความสามารถในด้านการปลูก

ฝังทัศนคติแห่งชัยชนะให้แก่นักเตะ ดังน้ัน

แม้ทีมจะถูกนำาไปก่อน แต่ก็พลิกกลับมาเป็น

ฝ่ายชนะได้อยู่บ่อย ๆ  ซ่ึงหากทีมงานของเรา

มีทัศนคติแห่งชัยชนะพวกเขาจะมีพลังแห่ง

การยืนหยัดจนบรรลุเป้าหมายในท่ีสุด

    ในช่วงเวลาน้ี วงการสื่อต่าง ๆ มีการพูดถึงความสำาเร็จของ “เจอร์

เกน คล็อปป์” ท่ีสร้างทีมสโมสรลิเวอร์พูล จนเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำาเร็จ 

หลังจากที่รอคอยกันมายาวนานกว่า 30 ปี ในที่สุดความหวังของสาวกหงส์ก็

กลายเป็นความจริง ในฐานะท่ีผมก็เป็นแฟนหงส์แดงคนหน่ึง จึงขอสกัดและ

เรียบเรียง “5 หลักการนำาทีมสู่ความเป็นแชมป์เปียนของ เจอร์เกน

คล็อปป์” เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเป็นผู้นำาท่ียอดเย่ียมข้ึนท้ังของตัวผมเองและ

ทุกท่าน ดังน้ีครับ

เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยน
ความเชื่อที่มีต่อทีม ของผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เขามองภาพทั้งป่าและมอง
ลงไปยังต้นไม้แต่ละต้น

เขาเชื่อมั่นในแนวทางการ
ทำาทีมท่ีมีองค์ประกอบของ
ความเชื่อในระบบ และเชื่อ
ผู้นำา

เขาให้ความสำาคัญกับความ
เป็นทีม ทั้งทีมในสนามและ
ทีมนอกสนาม

การสื่อสารทั้ง ข้อความ
ทำาความเข้าใจ สร้างความ
รักความเป็นหนึ่งเดียว
และการปลูกฝังทัศนคติ
แห่งผู้ชนะ

ทั้งหมดนี้คือ 
“5 หลักการนำาทีมสู่ความเป็น
แชมป์เปียนของ เจอร์เกน
คล็อปป์” ที่ผมสกัดและสรุป
ออกมา ซึ่งเชื่อว่า หากทุก
ท่านได้อ่านและทำาความเข้าใจ
กับมัน จะสามารถเป็นตัวช่วย
ให้ท่านสามารถนำาพาทีมไปสู่
ชัยชนะในปี 2020 ได้อย่าง
แน่นอนครับ

BY : นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร SLA     29
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ตารางการประชุม
ประจำาเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563

กันยายน September

ตุลาคม October

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

วันที่ 10-12

วันเสาร์ ที่ 17
วันอาทิตย์ที่ 18
วันเสาร์ ที่ 24
วันอาทิตย์ ที่ 25

วันที ่                 งานประชุม              เวลา         สถานที่

วันที ่                 งานประชุม              เวลา         สถานที่

- Start Your Business With “WHY”
- President Talk
- Diamond & Up Meeting
- Platinum & Up Meeting "ชนะต้ังแต่ความคิด"
- Personal Branding : สารและการส่ือสาร
   เพ่ือสร้างแบรนด์
- Bronze & Up Meeting "7 รากฐานการสร้าง
   ธุระกิจให้เติบโต "
- Start Your Business with “WHY”
- Personal Branding : การประเมินและตรวจ
   สุขภาพแบรนด์
- Start Your Business with “WHY”

- SCM Health Creator Camp  แคมป์สำาหรับ
   นักสร้างสรรค์สุขภาพ
-  President Talk
-  Super VIP Restart
-  Super VIP Restart
- Start Your Business With “WHY”

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

- สำ�นักง�นใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301 
   & ZOOM
- โรงแรม เอส ห�ดใหญ่
- FB Group : Personal Branding

- เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ จ.กรุงเทพฯ

- โรงแรม ซันไลท์ ล�กูน จ. ฉะเชิงเทร�

- ส�ข�ขอนแก่น
- โรงแรม ธรรมรินทร์ ธน� จ. ตรัง
- สหกรณ์ก�รเกษตร ป�กแคว จ.สุโขทัย
- เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ จ.กรุงเทพฯ

08.00  -  17.00 น.
16.00  -  18.00 น.
21.00  -  22.00 น.
19.00  -  20.00 น.
18.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

08.00  -  17.00 น.
18.00  -  20.00 น.

08.00  -  17.00 น.

09.00  -  22.00 น.

13.00  -  15.00 น.
12.00  -  17.00 น.
12.00  -  17.00 น.
08.00  -  17.00 น.

***หมายเหตุ : สถานท่ีจัดงานต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถเช็คสถานท่ีจัดงานได้ท่ี www.successmore.com ในหน้าตารางการประชุม






