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GREETING

ทักทายกันฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ป ี ของการดำาเนิน

ธุรกิจของพวกเราชาวซัคเซสมอร์ ซึ่งเป็นช่วงจังหวะเวลาของการจัดงาน 

The Success 14 “Winning the Game Of Life” ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ

ของพวกเราทกุคน เพราะเราเปน็บริษัททีม่กีารเตบิโตอยา่งตอ่เนื่องและมั่นคง  

เป็นเวทีที่สนับสนุนให้ผู้คนชนะเกมชีวิตของตัวเอง  ภาพความสำาเร็จเหล่านี้ 

ลว้นแลว้แตเ่กิดจากการผนึกพลงัร่วมกันทัง้ทางฝ่ายของทมีผูบ้ริหาร  พนกังาน

บริษัท ผูน้ำานกัธรุกิจและคนมฝัีนทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงชีวิตอกีหลายหมื่นคน

นักธุรกิจทุกท่านครับ เดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือว่าเราได้ก้าวผ่าน

เวลาของปีนี้ไปแล้วถึงหกเดือน นับเป็นคร่ึงเวลาของปีการเดินทางของชีวิต

เป็นอย่างไรบ้างครับ ลองหาเวลาทบทวนดูว่า ความก้าวหน้าของผลลัพธ์ที่ทำา

ได้นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมาย ทะลุ

เป้าหมายหรือหลุดเป้า จงจำาไว้ว่า มันไม่มีความล้มเหลว มีแต่การเรียนรู้ 

ขอเพียงมีมุมมองที่ถูกต้อง คุณก็จะสามารถก้าวต่อไปได้ ส่ิงสำาคัญที่สุด

ก็คือ การนำาพาตัวเองให้อยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ประสบความ

สำาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานจัดประชุมหรืองานสัมมนาขนาดเล็ก กลาง

ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงาน Restart, Get Start, Why,  5 Levels, Inspiration, 

Your Success และ The Success  ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สร้างโอกาสและ

เพิ่มพูนความสามารถ และเติมพลังชีวิตเพื่อให้คุณสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้

นักธุรกิจที่รักทุกท่านครับ การเป็นเจ้าของชีวิตที่คุณเป็นผู้สร้างนั้น เร่ิมต้น

จากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนงาน มีแรงจูงใจในการยืนหยัดพัฒนา

ตนและลงมือทำาด้วยวินัยแห่งตน จนสามารถยกระดับตัวคุณไปสู่ความเป็น

ผูช้ำานาญการ หากวันนี ้คณุรู้สกึทอ้แทแ้ละเหนื่อยกับชีวิต ขอจงฟ้ืนฟูความเชื่อ

ว่าคุณคู่ควรและสามารถประสบความสำาเร็จในชีวิตที่ ''ซัคเซสมอร์'' ได้และ

จงมองให้เห็นภาพ ฟังให้ได้ยินเสียง รับให้ได้ถึงความรู้สึก ว่าคุณเป็นคนที่ฟ้า

ส่งมาให้ประสบความสำาเร็จ ยืนหยัดก้าวต่อไปด้วยความเชื่อมั่น อีกนิด อีกนิด

และอีกนิด ความสำาเร็จ รางวัลชีวิต ความภาคภูมิใจ อิสระภาพทางการเงิน

และเวลารอคุณอยู่อีกไม่ไกล... ผมเชื่อมั่นว่าคุณทำาได้อย่างแน่นอนครับ!

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต ์ 

ประธานกรรมการบริหาร
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บร�ษัท ซัคเซสมอร บีอิ�งค จำกัด พานักธุรกิจ
422 ทาน บินลัดฟาสู ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน 
ในระหวางวันที่ 17-23 พ.ค. 61 ภาพความสุขความทรงจำ
และอารมณเฉลิมฉลองความสำเร็จของเหลาผูนำซัคเซสมอร 
ที่เติมเต็มประสบการณทองโลกกวางอีกครั้งในทร�ปนี้

หากคุณตองการมีช�ว�ตที่เหนือระดับ 
ตัดสินใจมาออกแบบการเติมเต็มช�ว�ต
และสรางใหมันเปนจร�งที่นี่สิครับ
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15. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Royal Diamond

14. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Presidential Diamond

13. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Imperial Diamond

12. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Crown Diamond

10. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Blue Diamond

4. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Platinum

7. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Sapphire

1. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Bronze

11. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Black Diamond

5. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Pearl

8. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Emerald

2. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Silver

9. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Diamond

3. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Gold

6. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Ruby

การประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561

คุณนูรีน - คุณกอเดช ยอดดำา

จงัหวัดสงขลา
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Sapphire

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Emerald

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby

คุณชมพูนุท ถิระสาโรช  จ.พิษณุโลก

คุณพัทธนันท์ กิตติพินิจนันท  จ.ชลบุรี

คุณวิภาวรรณ - คุณอนันต์ มานยีมุด  กทม.

คุณโชติกา - คุณภูดิศ การัยภูมิ  จ.นนทบุรี

ดร.พรพิมล ปลั่งศรีสกุล  กทม.

คุณตฤณ เผือกมงคล  กทม.

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl

คุณชนะรัตน์ ตุ้มเทียน - คุณฐิติพร กล่ินกรุด

จ.พิษณุโลก

คุณธนกฤต เฉลยทัศน์  จ.ชลบุรี

คุณพิทักษ์ นาริจันทร์ - คุณจรรยา นามวิเศษ

จ.กำาแพงเพชร

คุณจิรวัฒน์ บดินทร์รัตนะโชติ  กทม. คุณชาลี ภัทรวรกาญจน์  กทม.

คุณชุติมันต์ พิสิษฐ์ศิริกุล  จ.พิษณุโลก

คุณณัฐพล ลาเพ็ชร์  จ.กำาแพงเพชร

คุณพนาศักด์ิ อินทร์สุวรรณ  จ.สมุทรปราการ

คุณวันดี พูลเกล้ียง - คุณสมพร กล่ันพิกุล  จ.เชียงใหม่

คุณพิชชาอร แพงสอน  จ.สระบุรี

คุณเพลินทิพย์ กิจพิพัฒน์  จ.อยุธยาฯ

คุณภัทรปภา สิทธิวรธนากร  จ.ชลบุรี

คุณวนิดา หล่อสุวรรณ - คุณนพดล สาโยธา  กทม.

คุณวรัญญา มะโนใจ  จ.เชียงราย

คุณสุริยน - คุณแสงเดือน สายสี  กทม.

คุณวิรัณภัทร - คุณโชติธนินท์ วัฒนสุขธนารัตน์  

จ.ชลบุรี

คุณฐณณปัทม์ จิรธรรมรงค์  จ.สระบุรี

คุณณัฐพล ป้ันทับทิม  กทม.
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Miss.KHIN PHYU HLAING  จ.สงขลา

คุณชนิธิกาญจน์ สืบสายจันทร์  จ.สุโขทัย

คุณชุติกาญจน์ นาครักษ์ - คุณปฏิพัทธ์ พรคต  จ.จันทบุรี

คุณนลินรัตน์ วีระธนเกียรติ  จ.นครราชสีมา

คุณเบญญาภา แสงสว่าง  จ.ระยอง

คุณผสมพร อุดมสิน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณมยุรี โต๊ะคำาปา  จ.เชียงใหม่

คุณเยาวรัตน์ ไกรจันทร์  จ.มหาสารคาม

คุณรัชนก จันทร์คำา  จ.พังงา

คุณวรรณารัตน์ นวลศรีวณิช  จ.พิษณุโลก

คุณวรีรัตน์ นิรันดร์ธนะภักดี  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวสุ - คุณทัชชกร สืบขจร  จ.เชียงใหม่

MR.HALIM BIN YAAKUB  จ.นราธิวาส

Mr.SAN MAUNG MAUNG  จ.ชุมพร

คุณจันทร์นภา - คุณเพิ่มศักดิ์ อ่อนอรุณ  จ.กำาแพงเพชร

คุณจารวี ชาวเวียง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจิรพัฒน์ - คุณศรุตา ชัยชนะ  กทม.

คุณจุรีพร ประวัติ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณชญาณ์นันท์ จันแดง  จ.พะเยา

คุณชนิตา นวลออง - คุณชาญวิทย์ ชู้ท้าว  จ.สงขลา

คุณดนัยกฤต เพียงกระโทก  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณธัญธร โกมลทัต  จ.ชลบุรี

คุณนพรัตน์ - คุณนรินทร์ กล่ำาดิษฐ  จ.ปทุมธานี

คุณบพิตร พิพัฒน์ศรี  จ.เพชรบุรี

คุณบังอร ประสานนาม   กทม.

คุณพจนาท ศิริกุล  จ.สุพรรณบุรี

คุณพรรณทิวา แทบทาม  จ.นครราชสีมา

คุณภิญโญ การภักดี  จ.กำาแพงเพชร

คุณยุพา ตุงคะศิริ  จ.นครปฐม

คุณรุจิรา ดิษสวรรค์  จ.พิษณุโลก

คุณวสันต์ เรืองชัย  จ.ชลบุรี

คุณวิชชุตา แก้วศิริพันธ์  จ.แพร่

คุณวิภาวรรณ คุณปลื้ม  จ.ชลบุรี

คุณวินิตา เศรษฐวร  กทม.

คุณศิริชัย ธิสอน  จ.ชลบุรี

คุณสาลี - คุณชฏาพร แหวนเงิน  จ.มหาสารคาม

คุณแสงสว่าง - คุณวัลลภชัย แสงพรต  จ.ระยอง

คุณหย่วน กองแก้ว  จ.พะเยา

คุณอนิสา ตรงดี  จ.นครสวรรค์

Mr.ROLAR JONNY  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณกนกกร บางเขียว  กทม.

คุณชวันรัตน์ เลิศพัฒน์ธิติ  จ.กำาแพงเพชร

คุณณัฐวุฒิ ดำาสี - คุณวาสนา ยืนยง  จ.ปัตตานี

คุณธนิษฐา นาสวน  จ.กระบี่

คุณนิติ ปลั่งศรีสกุล  จ.กทม.

คุณวิรัตน์ สุขวิสุทธิโชติ จ.ชลบุรี

คุณศิธารินี จันทะพันธ์  กทม. 

คุณสมภพ - คุณจีรนันท์ ไตรทอง จ.จันทบุรี

คุณสมส่วน ชุมวาส  จ.สงขลา

คุณสิริกาญจน์ - ร.ต.วิษณุ แพทย์คดี  กทม.

คุณสุกัญญา มั่นยืน  จ.ปทุมธานี

คุณสุคนธา เรืองเกียรติคุณ  กทม.

คุณสุพัตรา วังธรรม  จ.เลย

คุณโสภาพิมล พิมลณัฏฐ์  hจ.พิษณุโลก

คุณโสภิดา บุญประดับ  จ.ลำาพูน

คุณอาริสา พลนำา  กทม.

คุณอำานวย ศรีรอต  จ.นครสวรรค์

Miss.AYE CHO  จ.สมุทรสาคร

Ms.PUM PHALLY  จ.จันทบุรี

คุณกฤษณุพงษ์ เซ็นธุรี  จ.ตรัง

คุณกัลสิลักษณ์ ทรัพย์เอกภักดิ์  จ.สมุทรสาคร

คุณจรัญ สาทอง  จ.สระบุรี

คุณจิณต์ณภาดา ขุนศรี  จ.สระบุรี

คุณฉัตรทกานต์ สิ้วนัด  จ.นนทบุรี

คุณฐิติพร ปลั่งศรีสกุล  กทม.

คุณทิพวรรณ วังคีรี  จ.ปทุมธานี

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Silver

คุณบุญไทย - คุณรัตนา กาฬศิริ  จ.สงขลา

คุณประนอม กิ่งพิกุล - คุณวิเชียร คล้อยเหลือ  จ.สมุทรสาคร

คุณพสิษฐ์ - คุณวงทิพา เงินถี่  จ.แพร่

คุณพัสกร - คุณธัญยวรัตน์ ก้อนเพชร  จ.สงขลา

คุณเพ็ง อาจคำาภา - คุณเรืองศิริ พิริยะไพศาลศิลป์  จ.อุดรธานี

คุณภรกุศล ใสลำาเพาะ  จ.กาฬสินธุ์

คุณภาวิณีย์ ดิลกพุฒิเศรษฐ์  จ.ภูเก็ต

คุณรินรตา ฉันทศาสตร์  จ.ราชบุรี

คุณวาสนา ภู่เกิด - คุณมานิต จินาวรณ์  กทม.

คุณสิริกาญจน์ ไชยนิธิวุฒิ  กทม.

คุณสุภาพรรณ ศรีจันทร์ - คุณสุริยา ทองน่้อย กทม.

คุณอรัญญา ลือพรวิทิต  กทม.

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze

Miss.Douangsavanh Lamphone  จ.ชลบุรี

Miss.mi aye win  กรุงเทพมหานคร

Miss.NAN TAN  จ.สมุทรปราการ

Miss.Vu Thi Thu Huong  จ.เชียงใหม่

MR.Aung Thu Latt  จ.สมุทรสาคร

MR.BINLY TOUPASEUTH  จ.ชลบุรี

Mr.PAING THU SOE  จ.สมุทรสาคร

MR.BINLY TOUPASEUTH  จ.ชลบุรี

Mr.PAING THU SOE  จ.สมุทรสาคร

Mr.saw oo  กทม.

MR.TIN AUNG - Mrs.KHIN AYE LWIN  จ.พังงา

Mrs.MEK KESUP A/P EN TEK  จ.นราธิวาส

MRS.NAN HLA HTWE  จ.นนทบุรี

Mrs.YIN LIN HTAY  กทม.

Ms.Lai Lai Win - MS.NANG MOON  จ.เชียงใหม่

คุณMuu lar Roe - คุณซอ ติน มี  จ.นครสวรรค์

คุณSAW HAE HTOO  จ.สมุทรสาคร

คุณกชพร เกตุทะจักร์  จ.เชียงใหม่

คุณกนก กล่ำาดิษฐ  กรุงเทพมหานคร

คุณกนกลักษณ์ ศิริพันวัฒนากุล - 

คุณนัสสรณ์ อัครโชติพัฒนกุล  จ.นครศรีธรรมราช

คุณกนกวรรณ ลีพรหมมา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณกนกวรรณ โศภณศิริทร  จ.นครสวรรค์

คุณกมลลักษณ์ - คุณพิชัยยุทธ นพคุณ  จ.สมุทรสาคร

คุณกมลลักษณ์ ประทุมทา  จ.ลำาพูน

คุณกรวรรณ จุ้มอังวะ  จ.กาฬสินธุ์

คุณกรองแก้ว - คุณปริญญา จันทร์บัว  จ.สระบุรี

คุณกัญกร พูลวงษ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณกันยารัตน์ ริมใหม่  กทม.

คุณกำาไร ประมาณ  กทม.

คุณกิตติกร วงศ์สวัสดิ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณกิตติคุณทองนุ่ม  จ.สระบุรี

คุณกิตติมา ทับพุ่ม  จ.สุพรรณบุรี

คุณกุหลาบ โพธิ์รี  จ.สุโขทัย

คุณเกวลิณ นวลละออง  จ.สงขลา

คุณเกษรา มโนนัย - คุณคมสันต์ สมโสภา  จ.ปทุมธานี

คุณเกียรติ ชูโฉม  จ.นครศรีธรรมราช

คุณแก้วดี นาคะป่า  จ.ลำาพูน

คุณแก้ววันดี เชื้อหมอ  จ.พะเยา

คุณขวัญเรือน กอแก้ว  จ.พัทลุง

คุณข่อลีด้า รักษากิจ  จ.กระบี่

คุณคำาสอน - คุณคำาปุ่น มงคล  จ.ตาก

คุณคุณอชิรญา ชื่นศิลป์  จ.สระบุรี

คุณคุณัญญา ดวงอาทิตย์  จ.พิษณุโลก

คุณคุณากรณ์ แก้วหานาม  จ.มหาสารคาม

คุณจรรยา เกตวงศ์  จ.สงขลา

คุณจรัสลักษณ์ เพียงกระโทก  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณจวงจันทร์ หมวดช่วย  จ.นครศรีธรรมราช

คุณจันทินี นาวีว่อง  จ.สมุทรปราการ

คุณจิณต์ณภาดา ขุนศรี  จ.สระบุรี

คุณจินดา - คุณโชคดี ช่วยเนื่อง  จ.พัทลุง

คุณจิรานุวัฒน์ เสวตวิหารี  จ.สิงห์บุรี

คุณจิราภรณ์ ฉิมอ้อย  จ.กำาแพงเพชร

คุณฉณามาศ รวมชมรัตน์  กทม.

คุณเฉลิมพร สุขสถาน  จ.ระยอง

คุณชมภูพนิตฐ์ ไตรโพธา  จ.แพร่

คุณชลิตา - คุณวิเชียร พรมพิทักษ์  จ.นครสวรรค์

คุณชัยวุฒิ แบบกัน  จ.ระยอง

คุณชินรัตน์ เขียนทอง  กทม.

คุณฐิติทิพย์ มีฤกษ์สม  กทม.

คุณฐิติพร เรือนแก้ว - คุณมนตรี มาละ  จ.พะเยา

คุณณภัทร ศรีนุ่ม  จ.สุรินทร์

คุณณัฏฐ์นรี พรมศักดิ์  จ.นครสวรรค์

คุณณัฐพล สุวรรณชนะ - คุณจิราภรณ์ ยอดขวัญ

จ.สงขลา

คุณณัฐวัฒน์ อินทร์รอด  จ.ชลบุรี

คุณณัฐสิณี จินตนา  จ.จันทบุรี

คุณดนิตา เพ็งจันทร์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณดมิสา เข็มเพ็ชร์  จ.ระยอง

คุณดวงจันทร์ หิรัญธานี  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณดวงมาลย์ สุริยะ  จ.พะเยา

คุณดวงหทัย วาหะรักษ์  จ.พังงา

คุณดาวเรือง อนุพันธ์  จ.ระยอง

คุณดิษฐพล ตัญกาญจน์  จ.ชลบุรี

คุณดุษดี - คุณกิตติศักดิ์ ดาววีระกุล  จ.สมุทรปราการ

คุณดุสิตา บุญการ  กทม

คุณตรีวนิด ขวัญเมือง  จ.สมุทรปราการ

คุณตะกิ้ม - คุณสวนีย์ ศรีวิไล  จ.สงขลา

คุณติ๋ม แสล่หมัน  จ.กระบี่

คุณทวีเดช ศิริบุตร  จ.อุดรธานี

คุณทาน พอใจ  จ.พะเยา

คุณทิพธัญญา เดิมทำารัมย์  จ.ชลบุรี

คุณธนภณ จันทนนท์  จ.มหาสารคาม

คุณธมลวรรณ นวลใส  จ.นครราชสีมา

คุณธฤตวัน เกตุมีชัย  กทม

คุณธัญญารัตน์ กัญญาบุณ  กทม

คุณธันย์ชนก เกษรา  จ.กำาแพงเพชร

คุณธีรเชษฐ์ ทิศทอง  จ.นครศรีธรรมราช

คุณนคร จันทโชติ  จ.นครสวรรค์

คุณนงนุช บาทขุนทด  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณนภัสต์ศรณ์ เชื้อราษฏร์  จ.เชียงใหม่

คุณนภาพร วิริยะปานนท์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณนฤพร เวชยกุลชัย  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณน้อย คัดทา  จ.เชียงใหม่

คุณนันท์ชญาณ์ ชวรัตน์ศศิกุล  จ.นนทบุรี

คุณนาถพิณ ทองดี  จ.สมุทรปราการ

คุณนิทธิรา ปรีชาวนา  กทม

คุณนิสารัตน์ ชัยมูล  จ.กำาแพงเพชร

คุณบุญ วาจุอินทร์  จ.กำาแพงเพชร

คุณบุญฤทธิ์ พิทักษ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณบุญศรี คงคาฉายเงา  จ.ตาก

คุณบุญสม พาสีคำา  จ.กำาแพงเพชร

คุณบุษยพรรณ ยอดสุรางค์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณปฎิมา - คุณยุโสบ รักหมู่มาศ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณปฐมาวดี ทับศรี  จ.สงขลา

คุณปทิตตา ปัถยปรีชาชัย  จ.พิษณุโลก

คุณประชัน เสาไพบูลย์  จ.ขอนแก่น

คุณปราณี ปิ่นกุมภี  จ.สุพรรณบุรี

คุณปัทมา ขาวสวย  จ.พิจิตร

คุณปุณณภา นังตะลา - คุณสิทธิชัย แก้วรักษา  กทม.

คุณเปลี่ยน มะเอียง  จ.นครสวรรค์

คุณพอเจตต์ เกิดเชย  จ.สุโขทัย

คุณพัชนี อุดมศักดิ์  จ.สระบุรี

คุณพัชรภรณ์ แดงเรือง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพัชรี ตั้งใจ  จ.พิจิตร

คุณพัชรี ศิริมงคลรัตน์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณพิชิตชัย พุ่มจำาปา - คุณพรพงา ชานอก  จ.ปทุมธานี

คุณพิมพ์รัชฏา วงษ์กุดเลาะ  จ.ชลบุรี

คุณพิมพ์ลภัส เชื้อแก้ว  จ.ชลบุรี

คุณพิษณุ กุลคำา  จ.สุโขทัย

คุณเพชรรัตน์ ปานกำาเหนิด  จ.ลำาปาง

คุณไพจิตร ทองจันทร์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณภิรมย์ - คุณฤดี เตยต้น  จ.สมุทรสาคร

คุณธวัชกุล เลิศชูวาณิช  จ.นนทบุรี

คุณนิภา - คุณสานิตย์ คชานันต์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณบุศรากร เอี่ยมผ่อง  จ.ร้อยเอ็ด

คุณปริยาภัทร ภัตติชาติ  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณพัณณ์ชิตา พฤกษ์ทวีศักดิ์  จ.นนทบุรี

คุณภัสศรา แก้วรักปักจิต  กทม.

คุณมณีรัตน์ ภูมิผล  จ.พิจิตร

คุณยุทธ์เดชา สายสุด  จ.เชียงใหม่

คุณรภัทภร สิงห์ธะนะ  จ.สมุทรสาคร

คุณรัมภา ตื้อตัน  จ.ชัยภูมิ

คุณวัลลภา โกสม  จ.ขอนแก่น

คุณบุศรากร เอี่ยมผ่อง  จ.ร้อยเอ็ด

คุณปริยาภัทร ภัตติชาติ  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณพัณณ์ชิตา พฤกษ์ทวีศักดิ์  จ.นนทบุรี

คุณภัสศรา แก้วรักปักจิต  กทม.

คุณมณีรัตน์ ภูมิผล  จ.พิจิตร

คุณยุทธ์เดชา สายสุด  จ.เชียงใหม่

คุณรภัทภร สิงห์ธะนะ  จ.สมุทรสาคร

คุณรัมภา ตื้อตัน  จ.ชัยภูมิ

คุณวัลลภา โกสม  จ.ขอนแก่น
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze

คุณมนเทียน มณีภาค  กทม.

คุณมาลา ศรีธรรม  จ.ศรีสะเกษ

คุณมินตราภรณ์ พุ่มชะบา  จ.สุโขทัย

คุณมุกดา มากช่วย  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณรวิวรรณ จันทวาลย์ - คุณธรรพ์ณทรัพย์ สุริยา

จ.เชียงใหม่

คุณรุจจิรา ฤทธิศักดิ์  จ.หนองบัวลำาภู

คุณเรณู คชาอนันต์  กทม 

คุณเรณู วงระวาท  จ.จันทบุรี

คุณเริงชัย สุขแดง  จ.เชียงใหม่

คุณลลิตา แทบทาม  จ.ขอนแก่น

คุณลัดดา ชุมพล  จ.สระบุรี

คุณวนิดา ทองแก้ว  จ.ชุมพร

คุณวรรณพร เจี่ยเจริญ  จ.ระยอง

คุณวรางค์รัตน์ พิชญะวรากุล  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณวรารัตน์ กิจมะโน - ร.ต.ท. พรชัย จวนสว่าง  

จ.นครศรีธรรมราช

คุณวราฤทธิ์ ประมูลสิน  จ.สระบุรี

คุณวราลี ขำาคม  จ.กาญจนบุรี

คุณวัฒนา คล้ายทิม  จ.กำาแพงเพชร

คุณวันเพ็ญ เขียวเขิน  กทม.

คุณวันวิสาข์ สุขเกษม  กทม.

คุณวิไล เตียวสวัสดิ์  จ.ชลบุรี

คุณศศิกัญญา - คุณกิตติพงษ์ โพธิสอาด  จ.นครสวรรค์

คุณศุภเดช วิสุทธิ  จ.อุบลราชธานี

คุณศุภลักษณ์ สุพรรณปราการ  จ.สมุทรปราการ

คุณศุภศิษฏ์ ปรีชารัตน์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสกุณา นิลสนธิ์  กทม.

คุณสงวน โพธิ์ทอง  จ.สมุทรปราการ

คุณสฐาปรานี เพ็งปั้น  จ.อุตรดิตถ์

คุณสนอง มณีนิล  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสมพร ปัญญานนท์  จ.เชียงราย

คุณสมสุข กำาเนิดทอง  จ.ลพบุรี

คุณสยมพร โคควาง  จ.กาญจนบุรี

คุณสวรินทร์ ธาราฉัตร์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสังเวียน แก่นพรม  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณสัมพันธ์ แสนญาบุตร  จ.เชียงใหม่

คุณสายชล โพธิ์ศรีทอง  จ.เชียงใหม่

คุณสำารวย ทองแก้ว  จ.ชุมพร

คุณสิรธีร์ โรจนวิชัย  กทม.

คุณสิริกร - คุณสมพร อัฐมาลา  จ.สระบุรี

คุณสุกัญญา อินมณเฑียร  กทม.

คุณสุกานดา ล่อสัน  จ.สงขลา

คุณสุชาดา โชติกะ  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณสุพิศ คนเพียร  จ.มุกดาหาร

คุณสุภะลักษณ์ เดชบุญ  จ.เพชรบูรณ์

คุณสุภาวดี มะลิวัลย์  จ.ระยอง

คุณสุมาลี อาดำา  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสุรชา กุลธะนา  จ.นครราชสีมา

คุณสุวิท บุญโก๊ะ  กทม.

คุณโสภารัตน์ ทองจัทร์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอมนลดา ศรีหอม  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณอรกัญญา บัวแดง  จ.จันทบุรี

คุณอรพรรณ ธิสอน  จ.สมุทรปราการ

คุณอรวรรณ ม่วงแก้ว - คุณสมศักดิ์ บางเมือง  

จ.นครศรีธรรมราช

คุณอรอนงค์ ทองมี  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอัครเดช หอมมณี  จ.สมุทรปราการ

คุณอัญชัน บุญช่วย  จ.อุดรธานี

คุณอาภากร ทนงาน  จ.ภูเก็ต

คุณอาภานันท์ ขวัญหวาน  จ.พังงา

คุณอำานวย พวงทอง  จ.นครสวรรค์

คุณอินผอน จันทร์แดง - คุณอุษา จ๊ะนะ  จ.พะเยา

คุณอุบลรัตน์ แก้วหานาม  จ.ขอนแก่น

ว่าที่ร.ต. จักรพงศ์ วัชรสินธุ์  จ.สุราษฎร์ธานี

Miss.KHIN THAN WAI  จ.สมุทรสาคร

Miss.Hnin Moe - Mr.Than Htike  กทม.

Miss.NAN PHAWT HLA AWAR  กทม.

Miss.SREYNET YEAT  จ.สมุทรปราการ

Miss.Than Than Nwe  จ.้สมุทรสาคร

Mr.CHANSAMEN YOUKPHALY  จ.นนทบุรี

Mr.MAUNG SHAR  กทม.

Mr.Minnaezar  จ.ชลบุรี

Mr.Soe Myat Thu  จ.ฉะเชิงเทรา

Mr.Tin Tun Naing  กทม.

Mrs.RITA A/P DONALD DE SOUZA  จ.นราธิวาส

Ms.PUN LINNY  จ.จันทบุรี

คุณNAN SHWE PHEL  จ.นนทบุรี

คุณกมลวรรณ มาสวน  จ.ชลบุรี

คุณกมลวรรณ สว่างศรี  จ.ชลบุรี

คุณกรวิทย์ กวีสกุลวงศ์  กทม.

คุณกัญญารัตน์ จรประเทศ  จ.เชียงราย

คุณกำาไร - คุณบุญลพ ตวงคำา  จ.นครสวรรค์

คุณเกตน์ปรียา อณพัชทัศพงศ์  จ.อุทัยธานี

คุณเกียรติศักดิ์ คำาภูเงิน  จ.ชลบุรี

คุณขนิษฐา ยังศรัทธา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณขวัญใจ เชาวพ้อง  จ.นครศรีธรรมราช

คุณคฑาวุธ ภูมิวรัตน์  จ.ลพบุรี

คุณคณิศร ตู้เพชร  จ.ชัยภูมิ

คุณคล่อง เรืองสังข์ - คุณดวงใจ ฤทธิเดช จ. สงขลา

คุณคำาพร นามจตุรัส  จ.ร้อยเอ็ด

คุณจรัสชนม์ พูลพิพัฒน์  จ.เพชรบุรี

คุณจำารอง เงินดี  จ.นนทบุรี

คุณจิตรวรรณ - คุณอภิวัชร์ มาตรา  จ.กาฬสินธุ์

คุณจินา โยสิทธิ์  จ.สมุทรปราการ

คุณจิรัฎฐ์ ฐิติพงษ์ภักดิ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณจิรัฐติกาล ฉันทะวิชิต  จ.สิงห์บุรี

คุณจิรารัตน์ อาณันยวงษ์  จ.ราชบุรี

คุณจุฑามาศ อนันตเขตร์  จ.สระบุรี

คุณจุฑารัตน์ ชัยรัตน์  จ.สุโขทัย

คุณจุฬารัตน์ ใจยะ  กทม.

คุณเจริญศรี โอดิเจ  จ.ภูเก็ต

คุณเจษราภรณ์ ยิ้มสังข์  จ.พิษณุโลก

คุณฉัตรทอง รื่นบุรี  จ.จันทบุรี

คุณชนกานต์ กาลสงค์ จ.สงขลา

คุณชนทัต วรรณศรีจันทร์ - คุณทัตสุวรรณ วรรณี

จ.จันทบุรี

คุณชนม์จิรัตน์ จันทร์แดง  จ.พะเยา

คุณชนิดาภา กีรติธารากรวิชญ์  กทม.

คุณชัชฎา พ้นภัย  จ.สงขลา

คุณชัยสิทธิ์ ทองนุ่ม  จ.สระบุรี

คุณชาตรี คชาอนันต์  กทม.

คุณชาย ไตรวิลาส  จ.สมุทรสาคร

คุณชุติมา อาชีวัตร - คุณลือชัย ประทีป ณ ถลาง

จ.พังงา

คุณชูศักดิ์ ช่วยบุญญะ  จ.ระยอง

คุณซอน ลุงยะ  จ.เชียงใหม่

คุณญาดา สุวรรณมณี  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณภาภัช พาศิริ  จ.นนทบุรี

คุณณิศภัค ดีแปลง  กทม.

คุณดวงศิล ปงกองแก้ว  จ.แพร่

คุณติตราภรณ์ พลทัพ  จ.เชียงใหม่

คุณทักษญา จันทร์กระจ่าง  จ.สมุทรสงคราม

คุณทิพย์อุไร จันทร์แก้ว  จ.สงขลา

คุณทุน ยิน  จ.ชลบุรี

คุณทุเรียน สาทอง  จ.สระบุรี

คุณเทพพิทักษ์ ศิลปจาววรกุล  จ.พะเยา

คุณเทพมโน กฤษณบาล  จ.นนทบุรี

คุณธนกร สูงใต้  จ.ชลบุรี

คุณธนนวิทย์ บุญยศักดิ์พรสุข  จ.สงขลา

คุณธนบดี บุตรนนท์  จ.เชียงราย

คุณธนพร จันทรกุล  จ.ปทุมธาน

คุณธนพล พรหมย้อย  จ.ภูเก็ต

คุณธนวรรณ ณัฐสุข  จ.ระยอง

คุณธนัตถ์ สิทธิธัญปภา  กทม.

คุณธนากร แก้วตรัง  จ.ปัตตานี

คุณธนินท์รัฐ - คุณธันญวเรศ ทิพย์รัตนะกูล

จ.นครศรีธรรมราช

คุณธนู - คุณบุปผา ใจอาสา  จ.กำาแพงเพชร

คุณธารา จงเกียรติดำารง  จ.สุพรรณบุรี

คุณธีรวัฒน์ กมลมาศรัตน์  จ.สระบุรี

คุณนพรัตน์ ช่างคิด  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณนันทพล หาญกุลวัฒนา  จ.ชลบุรี

คุณนัยน์ชนก ขันธ์แก้ว  จ.ชลบุรี

คุณนิศากร พึ่งน้ำา นครราชสีมา

คุณเบญจลัคน์ เลิศศศิภาวงศ์  จ.สมุทรปราการ

คุณใบศิลป์ อารมณ์สวะ  จ.กาฬสินธุ์

คุณปภาดา บวรเสถียรโชติ  กทม.

คุณประพันธ์ - คุณสมศรี พรหมมาศ  จ.กำาแพงเพชร

คุณประภาพร สิทธิเดช  จ.ตรัง

คุณประภาภรณ์ ปาระพิมพ์  จ.อุบลราชธานี

คุณประสบชัย อินทราชา - คุณณัฐธัญยพร ธนิกสิริกษิดิศ

จ.ชลบุรีี

คุณปราณี - คุณธเนตร พามา  จ.สมุทรสาคร

คุณปวันรัตน์ - คุณเจษฎา โพธิ์ศรี  จ.นครสวรรค์

คุณปาริมา นาคสนิท  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณปิยะดนัย ปาละมะ - คุณสุวภัทร ธนูเดช  จ.นนทบุรี

คุณปิยะนารถ ปิ่นเฟื่อง  กทม.

คุณพงศกร พันไหล - คุณลำาดวน สุขมั่น  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพนิดา โพนทอง  กทม.

คุณพรชัย ยอดเมือง  จ.สระบุรี

คุณพรพรรณ ฤทธิ์บุญญากร  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพรพิไล ก่ำาโน  จ.ลำาพูน

คุณพสิษฐ์ ชัยรัตนศักดิ์ - คุณกุลรัศมิ์ รองงาม

จ.กำาแพงเพชร

คุณพอฤทัย สมุทรคีรี  กทม.

คุณพัชทัสกร เกษพันธ์  จ.สมุทรสาคร

คุณพัชรินทร์ คำาสอน  กทม.

คุณพัชรี เงินงาม  จ.กาญจนบุรี

คุณพันธ์ เงินขาว  จ.นครสวรรค์

คุณพิทักษ์ กิมพิทักษ์  จ.ชลบุรี

คุณพีรจิต วิทยา  จ.ตรัง

คุณเพชรีพร นาเอี่ยม  จ.สุพรรณบุรี

คุณแพรวพราว ฉวีรักษ์  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณไพโรจน์ ฐิตะวรรณ  จ.สุพรรณบุรี

คุณมงคลชัย ภาคทรวง  จ.ชลบุรี

คุณมะลิ ห้าวเจริญ  จ.ชลบุรี

คุณมะลิวรรณ รอดสัมฤทธิ์  จ.นนทบุรี

คุณมานพ แก้วมณี  จ.ตาก

คุณรสริน ด้วงอิ่ม  จ.เชียงใหม่

คุณระวีวรรณ ศรีทาสร้อย  กทม.

คุณระวีวรรณ สงวนพงษ์  จ.ชลบุรี

คุณรุ่งนภา จันทร์แก้ว  จ.สงขลา

คุณรุ่งนภา นาเอี่ยม  จ.สุพรรณบุรี

คุณรุ่งนภา ปทุมวัน  จ.ขอนแก่น

คุณรุ่งสวัสดิ์ ชุมพล  จ.เลย

คุณเรณู เกี้ยวเกิด  จ.พิจิตร

คุณฤทธิพร จันทพันธ์  จ.ราชบุรี

คุณวรรณพร สนิทราษฎร์  จ.ระยอง

คุณวรรณา เจนด่านกลาง  กทม.

คุณวราภรณ์ เกษสุวรรณ์  จ.สระบุรี

คุณวันวิไล จริยาพิทักษ์กุล  จ.สมุทรสาคร

คุณวาสนา อุดมธรรมากุล  จ.พังงา

คุณวิเจน - คุณกัญญารัตน์ ยมหา  จ.ระยอง

คุณวิชุตา มีบำารุง - คุณสุทัศน์ โกสิน  จ.นครสวรรค์

คุณวิทยา ศรีวิเชียร  กทม.

คุณวิไลวรรณ คงรัตน์  จ.กำาแพงเพชร

คุณวุฒินัน นวลวรรณ - คุณวรัญญา อ่วมอิ่ม  จ.อยุธยาฯ

คุณแวว นาคสมพงษ์  จ.สุพรรณบุรี

คุณศรีวรรณ วงษ์สุขสถิตย์  จ.ระยอง

คุณศรีสุวคนธ์ หอมเย็นใจ  จ.สุพรรณบุรี

คุณศิริพร เนียรสุพรพรรณ  กทม.

คุณศุภนุช แซงจินดา  จ.ชัยภูมิ

คุณสธนภัทร ขุนศรี  กทม.

คุณสนธยา ศิริลักษณ์  จ.ระยอง

คุณสมควร - คุณหลาบ มานิตย์  จ.สุโขทัย

คุณสมเจตน์ จันทร์ใจงาม  จ.สมุทรปราการ

คุณสมยศ จันทร์คีรี  จ.พิษณุโลก

คุณสาคร คชรักษ์  จ.สุโขทัย

คุณสิชา พูลวงษ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสิริยากร เบี้ยแก้ว  กทม.

คุณสุขุมาล สิงห์ชัย  จ.ระยอง

คุณสุจินดา เกราะแก้ว  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุชิน วงษ์ทอง  จ.สมุทรปราการ

คุณสุฐิตา ต่อชีวัน  จ.ชัยภูมิ

คุณสุดธดา ตรุษมูล  จ.ระยอง

คุณสุทธิดา อร่ามศรี  จ.สมุทรสาคร

คุณสุทิน เคนหอม  จ.เพชรบูรณ์

คุณสุนทร นรกรรณ์  กทม.

คุณสุเบญจรัตน์ศิริ จรูญกูล  จ.อุบลราชธานี

คุณสุพินดา สุทธินุ้ย  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุภาพัต โฉมอุภัย  จ.นราธิวาส

คุณสุวรรณ ขำาคม  จ.กาญจนบุรี

คุณโสภณ - คุณอาริศา จงรักษ์  จ.พิษณุโลก

คุณหงส์ปิยปาณ ยอดศร  จ.แพร่

คุณหนู - คุณจิ่งต๊ะ ลุงหลู่  จ.เชียงใหม่

คุณหนูน้อย ขวัญปาน  จ.สตูล

คุณหัสยา ผาสุข  จ.ชลบุรี

คุณอดุลย์ มาเพชร  จ.ชัยภูมิ

คุณอทิติยา มโนธรรม  จ.ชัยนาท

คุณอนงค์ สวัสดี  จ.ชลบุรี

คุณอนุชิต อ่อนศรีไพร - คุณลัดดาวัลย์ จันตา  กทม.

คุณอภิญญา คายสูงเนิน  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอภิรมย์ แหวนทับทิม  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณอรปรียา โนวรรณ  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณอรพรรณ แสวงหา  จ.ชลบุรี

คุณอรุณรัตน์ ตุงชีพ  กทม.

คุณอักษราภัค แสงห้าว  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณอัสวิน ตันชนะ  จ.กาญจนบุรี

คุณอาซีซะห์ ว่องไว  จ.ปัตตานี

คุณอาพระ พุธดี  จ.ราชบุรี

คุณอำานาจ โพธิ์แสนสุข  จ.กาญจนบุรี

คุณอำาพร ผาลาวรรณ  จ.เชียงใหม่

คุณอำาพล นิราแก้ว  จ.ระยอง

คุณอุไรวรรณ วิบูลย์เวท  กทม.

คุณเอ๋  จ.ระยอง

คุณฮาดี. อาแวกะจิ  จ.กระบี่

ร.ต. ณัฐวรา เกษตรเรืองชัย  กทม.

ร้อยตำารวจเอก ชัยยา - คุณพรชิตา วิเชียรบุตร  จ.ปัตตานี





ซัคเซสมอร์ เครือข่ายความส�าเร็จ...
“ ที่น่ี!!... เราสร้างธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจ

เพื่อความส�าเร็จที่มากกว่าและย่ังยืนของคุณ ”



Success Magazine ในคอลัมน์ Cover Story ฉบับนี้ ไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่า การรับรู้แนวคิด ของสองผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลัง

การขับเคลื่อนบริษัทแห่งนี้ให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งทั้งสองท่านนั้น ประกอบด้วยนายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 

ประธานกรรมการบริหาร และนายนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจัยสำาคัญที่สุด...ที่ทำาให้เราสามารถเติบโตมาถึง

วันนี้ก็คือ เรารู้ว่า อะไรคือปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการสร้างบริษัทเครือข่ายให้เติบโตและมีความมั่นคงยั่งยืน และดูแลปัจจัยเหล่านั้น

ให้ดี นั่นก็คือ...
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ในโอกาส บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ากัด

ด�าเนินธุรกิจครบ 5 ปี...

"ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 5 ปัจจัย"

1. สินค้าดีและราคาคุ้มค่าเงิน

บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และวางราคาให้เหมาะสม 

คุ้มค่าเงิน ส่งผลให้สมาชิกมีอัตราการซื้อซำ้าอย่างสมำ่าเสมอ

ซึ่งปัจจุบัน เรามีสินค้ามากกว่า 50 รายการใน 5 กลุ่มสินค้า

คือ กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มดูแลผิวพรรณ เครื่องใช้ส่วนตัว

เครื่องใช้ภายในบ้าน และกลุ่มเพิ่มผลิตทางด้าการเกษตร

ในอนาคตจะเพิ่มกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี เพื่อสร้างเครือข่าย

ผู้บริโภคให้แข็งแรง
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บริษัทมี successmore Leadership Academy (SLA) 

ซ่ึงเป็นสถาบันพัฒนาผู้นำาที่เน้นการยกระดับของขีดความ

สามารถทางด้านการคิด  การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำา 

ทุกหลักสูตรมีการใช้ศาสตร์ NLP (Neuro-Linguistic Programming) 

มาเป็นรากฐานในการพัฒนาคน  ทำาให้คนที่ผ่านการสัมมนา

สามารถแปรเปลี่ยนตนเองและยกระดับความสำาเร็จได้อย่าง

ชัดเจน

3. ระบบพัฒนาคนท่ีเป็นเลิศ

4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีค่านิยม

เดียวกัน

บริษัทถือว่า วัฒนธรรมองค์กร คือแบรนด์ที่แท้จริง เพราะ

มันคือ รากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กร ที่นี่จึงเน้นปลูกฝังการ

สร้างค่านิยมองค์กรแห่งการเรียนรู้และการส่งมอบคุณค่าใน

การช่วยเหลือผู้อื่น การทำางานเป็นทีม รวมถึงค่านิยมแห่งการ

แบ่งปัน และการมีค่านิยมของความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ จนมี

วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง เพื่อสร้างธุรกิจให้มีความมั่นคง

ระยะยาวร่วมกัน

ที่นี่เราส่ือความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราออกไปให้ผู้คนรับรู้

นั่นก็คือ ซัคเซสมอร์ เกิดจากแรงบันดาลใจของเราสองคน

ที่ต้องการสร้างบริษัทเครือข่ายที่เข้าใจทั้งธุรกิจ เข้าใจนักธุรกิจ 

รวมทั้งบริหารเป็นและพัฒนาคนเป็น เพื่อให้บริษัทสามารถ

ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความสำาเร็จและต้องการความมั่นคง

ยั่งยืน

5. การสร้างแบรนด์ ให้เป็นท่ีรับรู้ ในความเป็น

บริษัทฯ เครือข่ายแห่งความยั่งยืน ท่ี ได้พลัง

ศรัทธาจากผู้คน

ปัจจุบันบริษัท มีสาขาแล้ว 31 สาขา ใน 5 ประเทศ โดยมี

นโยบายขยายสาขาไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดย

ยึดนโยบายบริษัทเป็นเจ้าของสาขา เพื่อรักษาความเที่ยงธรรม

ในการขับเคลื่อนธุรกิจและเพื่อตอกยำ้าการเป็นแบรนด์ ที่มั่นคง 

แข็งแรง ซึ่งในแต่ละสาขา จะทำาการจัดวางสินค้าบนชั้นวาง 

เหมือนร้านสะดวกซื้อ ในรูปแบบโมเดล (Pick & Pay) โดย

ภายในสาขามีห้องประชุมเพื่อการขยายธุรกิจและพัฒนาคน 

ให้สามารถยกระดับความสำาเร็จในการทำาธุรกิจได้

2. ขยายสาขาเพื่อสนับสนุนการเติบโตและม่ันคง
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แรงบันดาลใจที่

เปลี่ยนชีวิตคุณได้

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ 
ระดับ Diamond
คุณช�ำนำญ ทองขุนด�ำ

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Diamond

คุณพินัย สำมัญเมือง 

CEO นพกฤษฏิ์

นิธิเลิศวิจิตร 

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นพ.สิทธวีร์

เกียรติชวนันต ์

(ประธานกรรมการบริหาร)

PRESIDENT & CEO BRAND

แบรนด์ผู้บริหาร

PRODUCT BRAND

โปรดักส์ แบรนด์

SYSTEM BRAND

ซีสเต็ม แบรนด์

LEADERS BRAND

ลีดเดอร์ แบรนด์

CORPORATE BRAND

แบรนด์องค์กร

ซัคเซสมอร์ เดินทางผ่านมา 5 ปีแล้ว การรับรู้ของผู้คนที่ยอมรับ

ในแบรนด์ต่างๆ ของซัคเซสมอร์ ได้ขยายไปในวงกว้างมากขึ้น คือ

แบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพรสซิเด้นส์และซีอีโอแบรนด์ 

(President & CEO Brand) โปรดักสแ์บรนด์ (Products Brand) ซีสเต็ม 

แบรนด ์ (System Brand) และลีดเดอร์แบรนด์ (Leaders Brand) ซึ่ง 

แบรนด์ทั้ง 5 นี้ ส่งผลให้ซัคเซสมอร์มีความแข็งแกร่ง จนสร้างการ

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ส่งผลให้สามารถเติบโตและมีความ

มั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคตอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ “ซัคเซสมอร์” ตั้งเป้าเป็นบริษัทเครือข่ายแบรนด์ไทยที่มี

มาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทั้งในระดับประเทศ

''แบรนด์'' ที่แข็งแกร่ง
และในระดับโลก ดังนั้นวันนี้เรา 2 คน มีความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด

ว่า ''ซัคเซสมอร์สามารถเป็นเวทีเปลี่ยนแปลงชีวิต ส�าหรับคนที่

ก�าลังมองหาโอกาสเพื่อต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า มีความ

ส�าเร็จและความสุขที่มากกว่า'' ซึ่งหมายถึง การมีฐานะทางด้าน

การเงิน ฐานะทางสังคมและการได้รับรางวัลชีวิตที่มากขึ้น  เพราะ

เราไม่ได้เป็นแค่โอกาสทางธุรกิจ แต่เรามุ่งเน้นส่งมอบคุณค่าในการ

แปรเปลี่ยนพัฒนา (Transform) ชีวิตผู้คนจากการช่วยให้ผู้คนสามารถ

เปลี่ยนแปลงตนเอง จนมีคุณค่าที่มากพอ ในการยกระดับความสุข

และความสำาเร็จในชีวิตได้อย่างถาวร
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ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านไป ซัคเซสมอร์ ได้สื่อให้คนในองค์กรเข้าใจลึกลงไปถึง

ระดับจิตวิญญาณในเรื่องของคุณค่า (Value) และค่านิยม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญ

ซัคเซสมอร์ สอนมาอย่างต่อเนื่อง จนทำาให้สมาชิก ผู้นำาธุรกิจหรือคนในองค์กร รับรู้

เป็นอย่างดีว่า แต่ละคนต้องมีคุณค่าหรือค่านิยมแบบใด ถึงส่งผลต่อธุรกิจให้มีความ

มั่นคงแข็งแรง ซัคเซสมอร์เป็นโมเดลธุรกิจที่เน้นการส่งมอบคุณค่าและค่านิยม ที่ถูก

ต้องเพื่อสร้างองค์กรให้มีความมั่นคงแข็งแรงที่นี่เราเน้นการพัฒนาผู้นำาให้มีศักยภาพ

สงูกว่าเดิม ให้เข้าใจในเรื่องของคุณค่า (Value) และเข้าใจด้วยว่า ต้องส่งมอบคุณค่า 

หรือค่านิยมที่ถูกต้องไปสู่ผู้อื่น ทำาให้พวกเขามีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนตัวเอง

เมื่อผู้นำาส่วนใหญ่มีอัตลักษณ์ (Identity) แห่งตนในเชิงบวกชัดเจนต่อการเป็นแบบอย่าง

ที่ดี ก็จะสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้กับผู้คนลอกเลียนแบบและทำาตาม ดังนั้น

จะเห็นว่าที่ซัคเซสมอร์ นอกจากเราส่งมอบโอกาสแล้ว เรายังส่งมอบคุณค่า ความคิด

ความรู้ ทักษะและพลัง เพื่อพัฒนาคนในองค์กรให้มีความคิดที่ถูกต้องเหมือนมีเข็มทิศ

ให้คนเดินตาม เมื่อทุกอย่างเป็นทิศทางที่ตรงกันจึงทำาให้คนค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายในส่งผลต่อการกระทำา การยกระดับความเป็นผู้นำาทำาให้คนในองค์กรรู้ว่าเขา

ทำาไปเพื่ออะไร มีความหมายอะไรกับชีวิตของพวกเขา สามารถดึงคุณค่า ค่านิยมและ

จิตวิญญาณขององค์กรให้เพิ่มจำานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำาให้เรามีวัฒนธรรม

องค์กรที่แข็งแรงและนำาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนในอนาคต

เนื้อหา (Content) ต่างๆ ที่ซัคเซสมอร์ส่งมอบออกไป เพื่อให้คนสามารถรับรู้และ

เข้าใจในเรื่องของคุณค่าและควาหมายของชีวิต เพื่อให้แต่ละคนได้รับการพัฒนาไปสู่

มืออาชีพส่งผลให้การขับเคลื่อนธุรกิจของแต่ละคนมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น

ซัคเซสมอร์ เราได้ ใช้ศาสตร์ NLP (Neuro Linguistic Programming) มาช่วย

พัฒนาคนและสามารถนำาความรู้นั้นไปใช้เพื่อให้แต่ละคนชัดเจนต่อเป้าหมายดำารง

ชีวิตอย่างมีความหมาย มีพลัง และแรงบันดาลใจที่เข้มแข็งพอในการลงมือทำาตาม

แผนธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำาเร็จ  สามารถเป็นแบบอย่าง (Role Model) การเป็น 

คนมีค่านิยมที่ดี มีอัตลักษณ์ (Identity) แห่งตนที่ดี ก็จะทำาให้เกิดลอกเลียนแบบจน

แต่ละคนมีโอกาสที่จะประสบความสำาเร็จสูงสุดในชีวิตได้ด้วย

การเน้นการพัฒนาคน ให้สามารถยกระดับในเรื่องของคุณค่าและความเชื่อมั่นในการ

ที่จะประสบความสำาเร็จทั้งต่อตนเองและช่วยเหลือผู ้อื่นให้ประสบความสำาเร็จ

ด้วย จนมีอัตลักษณ์ (Identity) ที่มีความชัดเจน มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย มีความ

ซื่อสัตย์ จริงใจ เสียสละ ที่ส่งผลต่อความสำาเร็จและความมั่นคงของชีวิต รวมถึงมี

จิตวิญญาณ (Spiritual) ที่มีหน้าที่ต้องช่วยผู้อื่นให้ประสบความสำาเร็จ มีหน้าที่ที่ต้อง

ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือดูแลลูกๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้คือรากฐานที่ส่งผลต่อการ

ก้าวเดินของซัคเซสมอร์ ที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ต่อไป

จิตวิญญาณแห่ง ''ซัคเซสมอร์''

COVER STORY
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สถาบันพัฒนาคน
SLA (Successmore Leadership Academy)

เรามุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าผ่านระบบการพัฒนาคน “Successmore Leadership 

Academy” หรือ SLA ที่นำาศาสตร์ NLP (Neuro Linguistic Programming) มา

ผสมผสานเป็นหลักสูตร เพื่อพัฒนาคนซัคเซสมอร์ให้มีทั้งความคิด ความรู้ มีทักษะ 

มีพลังและมีวินัยในการขับเคลื่อนธุรกิจ
 

เราทั้ง 2 คนเชื่อเสมอว่า  ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของทุกธุรกิจคือ เรื่องคน ดังนั้น 

เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยการนำาระบบ SLA เข้าไปพัฒนาผู้นำาของเราในทุกๆ

ประเทศที่ “ซัคเซสมอร์” ขยายธุรกิจไป อาทิเช่น หลักสูตร Start Your Business 

With Why, The 5 Levels of Leadership, Train The Trainer, การ Coaching 

ผู้นำา เป็นต้น ที่สามารถเปลี่ยนคนที่ไม่มีความรู้ ให้มีความสามารถ ไม่มีพลังหรือไม่มี

เป้าหมายในชีวิตให้แปรเปลี่ยน (Transform) เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมาย

ที่ชัดเจน และมีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อนยกระดับความสำาเร็จให้แก่ชีวิตได้ โดยใน

แต่ละหลักสูตรของ “ซัคเซสมอร์” จะช่วยยกระดับขีดความสามารถคน ทั้งในด้าน

แนวคิด ทักษะ ความรู้ ความสามารถและมีพลังที่สูงขึ้นอีกด้วย
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พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต...
ผู้คนใน AEC

การส่งมอบคุณค่าผ่านโครงการ
CSV (Corporate Social Value)

ซัคเซสมอร์ มีความเชื่อมั่นในระดับที่เข้มข้น ที่ต้องการช่วยเหลือ

เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนใน AEC จึงขยายโอกาสทางธุรกิจ ไปยัง

ประเทศใน AEC โดย ไม่ได้ไปแค่สร้างโอกาสทางธุรกิจ หรือมี

แค่สินค้าหรือสาขารองรับแล้วให้นักธุรกิจขับเคลื่อนธุรกิจกันเอง 

แต่เราส่งมอบคุณค่าที่เป็นอัตลักษณ์ (Identity) ของเรา ด้วยการที่

ผู้บริหารเดินทางไปถ่ายทอดแนวคิดและยกระดับความเช่ือมั่น

ไปสร้างปัจจัยพื้นฐาน ที่จะสนับสนุนให้นักธุรกิจสามารถทำาธุรกิจได้

ง่ายขึ้น ไปพัฒนาระบบสร้างเครื่องมอืต่างๆ และไปพัฒนาคนด้วย

ตนเอง จนนักธุรกิจหลักในพื้นที่มีความคิดที่สอดคล้องกับค่านิยม

ของบริษัท ว่าต้องเป็นคนแบบไหน ต้องส่งมอบคุณค่าอะไร โดย

สามารถลอกเลียนแบบจาก Role Model ซึ่งก็คือ ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน

    นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร) และ

    คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

จนผู้นำาแต่ละคนมีค่านิยมของตนเองที่สอดประสานกับค่านิยม

ของผู้บริหารและบริษัท จวบจนกลายเป็นแบรนด์ของผู้นำาแต่ละคน

(Personal Brand) ที่สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาร่วมธุรกิจ ส่งผลให้

องค์กรมีโอกาสเติบโตขึ้นได้ ในตลาด AEC ได้อย่างแข็งแกร่ง

การสร้างคุณค่า ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้โครงการ CSV

(Corporate Social Value) การจัดโครงการร่วมกับหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ของซัคเซสมอร์ ซึ่งจัดมาแล้ว 8 ครั้ง โดยแต่ละครั้งเรา

จะเดินทางไปทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการ

ตรวจรักษาสุขภาพร่างกาย รักษาสุขภาพฟัน วัดสายตาและประกอบ

แว่นให้กับผู้สูงอายุ ไปช่วยตัดผมให้กับชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้ง

บริจาคสิ่งของที่จำาเป็นอื่นๆ ของแต่พื้นที่นั้นๆ ขาดแคลนสิ่งใด เช่น 

ผ้าห่มเพื่อสู้ภัยหนาว อุปกรณ์ช่วยเหลือสำาหรับผู้พิการ รวมถึงการ

บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนและมอบ

ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดี โดยเริ่มต้นจากการเข้าไป

สำารวจแหล่งที่กันดารหรือห่างไกลจากบริการด้านสาธารณสุข  

เพื่อเข้าไปช่วยเหลือ และว่าถือเป็นพลังแห่งการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ 

ที่ทั้งบริษัท ผู้นำานักธุรกิจ สมาชิกและพนักงานซัคเซสมอร์  ร่วมแรง

ร่วมใจเข้าไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสา และร่วมบริจาคโดยโครงการ

ดังกล่าวจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจร่วมกันคือ การที่คนในองค์กรซัคเซสมอร์

พร้อมใจกันเป็นจิตอาสาด้วยความสมัครใจและมีความสุขกับการเป็น

ผู้ ให้ ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของซัคเซสมอร์ที่สร้างการมีส่วนร่วม

ในองค์กรผ่านกิจกรรม CSV (Corporate Social Value) ที่ทำาให้

สัมผัสความรู้สึกได้ถึงการมีคุณค่าและการมีความหมายในการดำารง

ชีวิต
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จบการเก็บคะแนนสำาหรับ Leaders Seminar Trip To Mediterranean ไปเรียบร้อย

แล้ว มอร์แมน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบความสำาเร็จผ่านทริปนี้ ซึ่งท่านจะได้เติม

เต็มชีวิตท่องโลกกว้างครั้งสำาคัญกับซัคเซสมอร์ ขึ้นเรือสำาราญ Rhapsody Of The Seas 

ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ไปยังประเทศโครเอเชีย มอนเตเนโกรและประเทศกรีซ เป็น

เวลา 7 คืนด้วยกัน มอร์แมนเชื่อว่า 7 คำ่าคืนบนเรือสำาราญจะเป็น 7 คำ่าคืนที่ทุกๆ ท่านจะได้

จดจำาประสบการณ์และความรู้สึกดีๆ ไปตลอดทั้งชีวิตอย่างแน่นอน

เมื่อจบทริปหนึ่งก็จะมีทริปใหม่ต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ทุกๆ ท่านสามารถบริหารความ

คาดหวังที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจผ่านการมีเป้าหมายที่ชัดเจน เรียนรู้ พัฒนา

เปลี่ยนแปลงตนเองตลอดเวลา และส่งมอบคุณค่าในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิต

ผู้คนในจำานวนที่มากพอ จนสามารถประสบความสำาเร็จผ่านทริปท่องเที่ยวในครั้งต่อๆ 

ไปได้

    เป็นประเทศที่อยู่ตอนปลายทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ 1,221,037 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.5 เท่าของประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 

2,954 กิโลเมตร มีประชากร ประมาณ 44 ล้านคน เป็นคนผิวด�าร้อยละ 79 ผิวขาว

ร้อยละ 9.6 ผิวสีผสมร้อยละ 8.9 และคนเชื้อชาติอินเดียน ร้อยละ 2.5 แอฟริกาใต้ 

เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศประกอบด้วย ชายฝั่ง 

ภูเขา ทะเลทราย มีผืนป่าที่เขียวชะอุ่ม และมีสัตว์ป่านานาชนิด ที่ยังคงด�ารงชีวิต

อยู่ทั่วไปในแอฟริกา

เมืองหลวงของประเทศแอฟริกาใต้ ห่างจากเมืองโจฮัน

เนสเบิร์ก ไปทางเหนือประมาณ 65 กิโลเมตร เมืองนี้เป็นที่

ตั้งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทำาเนียบประธานาธิบดี

และที่ทำาการรัฐบาล ที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง

จนติดอันดับทำาเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก

ภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดี มีความสวยงาม

เป็นระเบียบ มีคนผิวขาวอาศัยอยู่ในเมืองนี้เป็นส่วนใหญ่

คนที่อาศัยอยู่ในโจฮันเนสเบิร์ก มักจะเดินทางมาทำางาน

ที่เมืองพริทอเรียแบบเช้าไป-เย็นกลับ จึงทำาให้การจราจร

ระหว่างสองเมืองนี้ค่อนข้างคึกคักกว่าเมืองอื่นๆ สิ่งหนึ่งที่

โดดเด่น และอาจถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเมือง

คือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda)  ดอกมีสีม่วงสดบาน

สะพรั่ง ดั่งเช่นดอกซากุระของชาวญี่ปุ่น จนทำาให้เมืองนี้

ได้รับสมญานามว่า "City of Jacarandas" ซึ่งจะออกดอก

บานสะพรั่งอวดโฉมให้ผู้ที่เดินทางมาเยือนเมืองนี้ ได้เห็น

กันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

ส�ำหรับทริปท่องเที่ยวครั้งถัดไป...

มอร์แมน ขอประกาศตรงนี้ อย่าง

เป็นทางการ คือ เราจะเดินทางไป

“LeadersSeminar Trip 

To South Africa” 

ในดินแดนที่มีความสวยงาม

ด้านภูมิประเทศ สัตว์หายากชนิด

ต่างๆ บนพื้นดิที่อุดมสมบูรณ์

เมืองต่างๆ ที่มีสถาปัตยกรรมที่

สวยงาม รวมถึงรีสอร์ตสุดหรูระดับ

โลก ให้พวกเราได้เติมเต็ม

และดื่มดำ่าประสบการณ์กัน

    ดังนั้นวารสารฉบับนี ้มอร์แมน

จึงอาสามาขยายภาพความฝันของ 

South Africa ให้กับทุกๆ ท่าน

เหมือนทุกครั้งที่ผ่านๆ มา...

ประเทศแอฟริกาใต้ 
The Republic of South Africa
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จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีในแอฟริกาใต้ คือ อิสระ

เสรีตามธรรมชาติในป่า ซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะและ

ทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใต้มีสัตว์

ป่ากว่า 220 ชนิด ป่าเขาพิลาเนสเบิร์ก มีพื้นที่ประมาณ

500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อ

หลายร้อยปีก่อน ทำาให้ผืนดิน มีแร่ธาตุที่อุดมสมบรูณ์

เขียวชอุ่ม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด รวมถึง

สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า (Big Five) คือ ช้าง ควายป่า แรด

สิงโตและเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบตามที่กล่าวมานั้น

ถือได้ว่าเป็นความโชคดีในบการชมสัตว์ที่สมบูรณ์

แบบ และการชมสัตว์ที่ดีควรออกไปชมสัตว์ตั้งแต่เช้า

มืดก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้น เพราะเป็นเวลาที่สัตว์ออกหา

กินตอนกลางคืนยังเดินวนเวียน และสัตว์หากินกลาง

วันเริ่มออกมาเป็นช่วงเวลาที่สามารถพบเห็นสัตว์ได้

มากชนิดที่สุด รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิดโล่ง

เพื่อรับลมและสะดวกในการชม คล้ายๆ กับรถทหาร

จุคนได้ประมาณ 20 คน รถแต่ละคันจะมีนายพรานซึ่ง

เป็นทั้งคนขับรถและไกด์จะคอยแนะนำาวิธีการชมสัตว์

ที่ถูกวิธี และเชื่อแน่ๆ ว่าทุกคนที่ได้เห็นสัตว์หายากชนิด

ต่างๆ จะส่งเสียงดังกันตลอดเวลา ว่าเห็นสัตว์ชนิดนั้น 

ชนิดนี้ เก็บความประทับใจกันอย่างสุดๆ

หรือ The Lost City เป็นเมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน 

เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้น จากความคิดของอภิมหาเศรษฐี

ที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (Sol Kerzner) ที่ลงทุนด้วย

เงินจำานวนมหาศาล ถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง

นาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือ ในการเนรมิต

ผืนดินอันว่างเปล่าและแห้งแล้งให้กลายเป็นเมืองแห่ง

ความสำาราญบันเทิงทุกรูปแบบ โดยการเริ่มสร้างโรงแรมไป

เรื่อยๆ ตั้งแต่โรงแรมเดอะซันซิตี้ (Sun City Hotel) โรงแรม

เดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส ์

(The Cascades) จนในปีคศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรม

ที่มีความหรูหราราคาแพงที่สุด ในบรรดาโรงแรมทั้งหลาย  

ที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The -

Palace of the Lost City) รีสอร์ทที่มีรูปแบบเป็นปราสาท

ราชวังอันยิ่งใหญ่ บนพื้นที่กว้างขวาง ที่ได้แรงบันดาลใจมา

จากภาพยนต์เรื่องอินเดียนาโจนส์หรือพระราชวังในวอลต์

ดิสสนีย์ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน 

และตกแต่งภายในในสไตล์แอฟริกัน ที่มีความสวยงามตื่น

อย่างยิ่ง ภายในมีโรงภาพยนต์ ร้านค้า บาร์ คาสิโนที่เปิด

ตลอด 24 ชั่วโมง มีสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพืชพันธุ์ไม้

จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมทั้งมีนำ้าตกและธารนำ้าไหล ที่สร้าง

ความสดชื่นอยู่ตลอดเวลา

Leaders Seminar Trip To 
South Africa

เนื้อที่ฉบับนี้ หมดลงอย่างรวดเร็ว

มาติดตามกันต่อในฉบับหน้า กับเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ นั่นก็คือ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เมืองเศรษฐกิจ

ที่ใหญ่ที่สุดและเมืองเคปทาวน์เมืองที่มีความสวยงามและมีเสน่ห์มากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก แล้วพบกันครับ...

GUIDE TIP

วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก
(Pilanesburg Nature Reserve)

ซันซิตี้ (Sun City)
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BY : MR. MORE MAN



KEY TO SUCCESS

BY : นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ
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   ‘‘ผมรู้สึกยินดีและเป็น

เกียรติอย่างยิ่ง

ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตหิน้าที่

ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ที่รู้ซึ้งในพันธกิจและภารกิจ

ความรับผิดชอบ ในการร่วมสานต่อ

เจตนารมณ์และปณิธาน

ของสองผู้ก่อตั้ง เพื่อให้มีการเติบโต

ต่อเนื่อง...และมีความยั่งยืน

ต่อไปในอนาคต’’

เรามีแผนธุรกิจที่ดี มีมาตรฐานถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ชัดเจน เพื่อสร้างความ

มั่นคงและทำาให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์มีรายได้ที่มากพอ มั่นคง สามารถเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนจำานวนหลักหมื่นคน

อีกทั้ง ยังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่หลากหลายและให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเงิน สร้างความ

ประทับใจจนเกิดการซื้อซำ้า ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตและความมั่นคงของธุรกิจ

นอกจากนี ้ผมและพนักงานทุกคนจะช่วยกันสร้างมาตรฐานและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น

ในการช่วยสนับสนุนให้นักธุรกิจทุกๆ ท่านประสบความสำาเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

 ปัจจุบันเราได้ขยายโอกาสธุรกิจซัคเซสมอร์

ไปยังประเทศเพื่อนบ้านใน AEC หลายประเทศ

โดยประเทศล่าสุดคือ มาเลเซีย 

เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้คนในการรับโอกาสทางธุรกิจซัคเซสมอร์

ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนที่ได้รับโอกาส

มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ดีขึ้นและดีขึ้น

  ซัคเซสมอร ์ เป็นธุรกิจเครือข่าย ที่เน้นการสร้างธุรกิจด้วยการสร้างแรง

บันดาลใจจากการเป็นผู้ ให้ ซึ่งให้ทั้งโอกาสส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีและร่วมช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันจนสามารถประสบทั้งความสุขและความส�าเร็จ   

 ‘‘ผมสัญญาว่า จะร่วมบริหารงานโดยเน้นการสร้างมาตรฐาน... 

...สร้างรากฐานเพื่อความมั่นคง ซื่อตรงและยั่งยืนครับ’’





BY : สุพจน์ อานมณี
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Shopping

สามารถสั่งซื้อผ่าน

Online

ได้แล้ววันนี้

AUTOSHIP
SUCCESSMORE

กรณี สมาชิกที่ต้องการ “ยกเลิก AUTOSHIP”

คู่มือการใช้งานโปรแกรม AUTOSHIP

กรณี สมาชิกที่ต้องการ “สมัคร AUTOSHIP  ใหม่”

1. เมื่อท่านสมาชิก login เข้าสู่หน้า member ของท่าน ระบบจะขึ้น

ข้อความแจ้งเตือนในการสมัครโปรแกรม Autoship

2.1 สมาชิก จะสามารถดำาเนินการเลือกสั่งซื้อโปร Autoship ที่ต้องการ (เปิด

ได้จากรายการด้านขวา โดยมีลักษณะเหมือนเลือกซื้อสินค้าทั่วไป)

2.2 เลือกสินค้าตามรายการที่ต้องการกรอกรายละเอียดการจัดส่ง

2.3 กดตรวจสอบและบันทึก

2.4 ระบบจะดำาเนินการบันทึกรายการสั่งซื้อ Autoship ไว ้(หากสมาชิกทำาการสั่งซื้อ

ภายในวันที่ 5 ของเดือนก่อนเวลา 23.59 น. ระบบจะดำาเนินการตัด E-Wallet ให้ภายในวันที่ 6 เวลา 0.00 น. หรือหาก

ทำาการสั่งซื้อภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนเวลา 23.59 น. ระบบจะดำาเนินการตัด E-Wallet ให้ภายในวันที่ 21 เวลา 

0.00 น.)

2. กดปุ่ม “OK” ระบบจะนำาท่านมาสู่หน้าการสั่งซื้อ AutoShip

1.1 กดปุ่ม “OK” ระบบจะนำามาสู่หน้าการสั่งซื้อ (รายละเอียดในข้อ 2)

1.2 กดปุ่ม “Cancel” ระบบจะเข้าสู่หน้าปกติ

1. สมาชิกทำาการกดเลือกเมนู “ข้อมูลการซื้อขาย”

2. กดเลือกเมนู “รายงานการตั้งค่า Autoship”

3. ระบบจะขึ้นรายการสั่งซื้อ Autoship ขึ้นมา สมาชิกต้องการยกเลิกการ

ใช้ระบบ Autoship สามารถกดได้ที่ “ใช้งาน/หยุดใช้งาน”

4. เมื่อกด “ใช้งาน/หยุดใช้งาน” ระบบจะมีการถามเพื่อยืนยัน

5. กด “OK” ระบบจะดำาเนินการหยุดการใช้งาน Autoship รายการที่เลือก

** กรณีต้องการให้บิล Autoship บิลนี้ กลับมาใช้งานได้อีก สามารถกดได้ที่ ใช้งาน/หยุด

ใช้งาน โดยเมื่อเปิดใช้งานใหม่บิลแรกที่เปิด จะถือเป็นนับหนึ่งใหม่

สมาชิกสามารถสมัครการใช้ Autoship ได้หลายโปร Autoship โดย

กรณี มี Autoship แล้วแต่ต้องการ “สมัครเพิ่ม” ให้ไปที่

1. รายงานการตั้งค่า Autoship

2. เพิ่มการตั้งค่า Autoship

3. ระบบจะเข้ามาที่หน้าการเลือกโปร Autoship

4. ในกรณีสมาชิกเลือกโปรที่ทางสมาชิก ได้สมัครไว้อยู่แล้ว ระบบจะขึ้นแจ้ง

เตือน

5. เพื่อยืนยันความถูกต้อง กรณีสมาชิกต้องการเปิดให้ กด “OK” ถ้าไม่

ต้องการให้กด “Cancel” ถ้ากด “OK” ระบบจะเปิดบิล Autoship ให้

กรณี สมาชิกเคยสมัคร “ยกเลิก AUTOSHIP”  และต้องการ “เพิ่มจ�านวนการสั่งซื้อ”
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น�า้ยาบ้วนปาก "Benfite’ Total Care Mouth Wash" มีส่วนผสมของแบมบู ชาร์โคล หรือ

ผงถ่านไม้ ไผ่จากประเทศญี่ปุ่น มีส่วนช่วยในเรื่องใด?

Propoliz (พรอพโพลิส) ที่เป็นส่วนประกอบใน "Benfite’ Mouth Spray" มีส่วนช่วยในเรื่อง

อะไรบ้าง?

สเปรย์น�้าแร่ Fizzy Eau De Source Marine Facial Spray มีคุณสมบัติเด่นด้านใดบ้าง

น�้าแร่ Eaude Source marine ในผลิตภัณฑ์ สเปรย์น�้าแร่ Fizzy 

มีคุณสมบัติเด่นด้านใดบ้าง

ค�าตอบ แบมบู ชาร์โคล หรือผงถ่านไม้ไผ่จากประเทศญี่ปุ่น มีส่วนช่วยในการดูดซับกลิ่นและดูดซับสิ่งสกปรกในช่อง

ปาก ช่วยให้ลมหายใจสะอาดและหอมสดชื่นมากยิ่งขึ้น

1. ดูแลสุขภาพช่องปากครบ 7 ประการ ไม่ใช่แค่ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น

2. สูตรแบมบู ชาร์โคล ช่วยซอกซอนทำาความสะอาดและขจัดคราบได้อย่างลำ้าลึก

3. จัดการ “ไบโอฟิล์ม” หรือแผ่นคราบเหนียวบนผิวฟัน ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก

4. สูตรอ่อนโยน ปราศจากแอลกอฮอล์และนำ้าตาล

5. อัดแน่นด้วยสมุนไพร ที่ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น

6. พิสูจน์ผลลัพธ์ทันทีที่ใช้ สังเกตุได้จากคราบสกปรกที่หลุดออกมาและความสะอาดสดชื่นหลังใช้

ค�าตอบ

ค�าตอบ

ค�าตอบ

1. เติมความชุ่มชื้น พร้อมกักเก็บนำ้าหล่อเลี้ยงผิว

2. ปกป้องผิวจากมลภาวะ และลดการอักเสบของผิว

3. ป้องกันการเกิดริ้วรอย

4. ช่วยให้เครื่องสำาอางติดทนนาน

1. อุดมด้วยแร่ธาตุนานาชนิดที่จำาเป็นต่อผิว 

2. ช่วยสร้างเสริมให้เซลล์ผิวแข็งแรงจากภายใน 

3. เติมความชุ่มชื้นและคืนความสมดุลให้กับผิว

4. มี pH ที่ 5.5 ที่เหมาะกับสภาพผิวของเรามากที่สุด เนื่องจากผิวของทารก

มีค่า pH อยู่ที่ 5.5 ดังนั้น จึงเป็นแหล่งนำ้าแร่ที่เหมาะกับทุกสภาพผิว แม้กระทั่ง

ผิวบอบบางและแพ้ง่าย

Q&A
ถาม-ตอบ

Q&A ถามตอบ
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กลิ่นปาก...

วิธีตรวจสอบ

กลิ่นปากด้วยตัวเอง

ใครว่าไม่ส�าคัญ?

มีคนจำานวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาเรื่องกลิ่นปาก ซึ่งจะส่งผล

ต่อการขาดความมั่นใจที่จะสนทนากับผู้อื่น จนบางครั้งแทบจะไม่

อยากพูดคุยกับใคร หรือถ้าจะพูดคุยก็จะใช้มือบังขณะพูด ทำาให้

เสียบุคลิกภาพ ซึ่งดูไม่ดีเอาเสียเลย และในเรื่องกลิ่นปากนี้ยัง

มีปัญหาที่น่ากลัวอีกคือ การไม่รู้ว่าตนเองมีกลิ่นปากซึ่งสร้างความ

ลำาบากใจให้กับคนรอบข้างทำาให้คนรอบข้างไม่อยากอยู่ใกล้

หรือพูดคุยด้วย จากการศึกษาพบว่า ประมาณร้อยละ50 ของ

ประชากรวัยผู้ ใหญ่ต่างก็มีกลิ่นปาก ซึ่งเหตุผลที่ไม่รู้ตัวว่ามีกลิ่น

ปากก็เพราะจมูกมีความเคยชิน เนื่องจากกลิ่นปากเริ่มมีทีละนิดๆ 

สะสมเพิ่มไปเรื่อยๆ ทำาให้เคยชินต่อกลิ่นปากของตนเอง มาถึง

ตรงนี้ หลายคนอาจกำาลังสงสัยว่า... 

          ตกลง...เรามีกลิ่นปากหรือเปล่า?

BY : นพ.สทิธวร์ี เกียรติชวนันต์

HEALTH&BEAUTY

• เอามือป้องปิดบริเวณปากและจมูก เป่าลมแรงๆ ออกจากปากและดม วิธีการนี้เป็นการทดสอบง่ายๆ ที่เห็นทำากันโดยทั่วไป

ซึ่งบางคนก็สามารถบอกได้ว่ามีกลิ่นปากหรือไม่ แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้

• ล้างมือให้สะอาดด้วยนำ้าเปล่า โดยไม่ต้องใช้สบู่ เพราะกลิ่นสบู่จะกลบหมด จากนั้นซับให้แห้งใช้ลิ้นเลียที่บริเวณข้อมือด้านใน 

และดมดูบริเวณที่เราเลียว่ามีกลิ่นเหม็นหรือไม่ ถ้ามีกลิ่นไม่ดี มีกลิ่นปากแน่นอน

• เอานิ้วมือเข้าไปในปากแล้วถูที่บริเวณเหงือก หลังจากนั้นก็เอานิ้วออกมาดมกลิ่นว่าเหม็นหรือไม่ ถ้าเหม็นก็ไม่ต้องเดาว่าจะ

มีกลิ่นปากหรือไม่

• ถามคนใกล้ชิดตรงๆ เลยว่าตนเองมีกลิ่นปากหรือไม่ ซึ่งก็ต้องเลือกคนใกล้ชิดที่สามารถพูดกับเราได้ตรงๆ จึงจะได้รับคำาตอบ

ที่แท้จริงและไม่แนะนำาให้ทดสอบโดยการพ่นลมหายใจใส่หน้าเพื่อนตรงๆ แล้วถามว่ามีกลิ่นเหม็นหรือไม่ เพราะเพื่อนอาจจะเป็น

ลมเอาได้แต่ถ้าไม่อยากรบกวนใครและไม่แน่ใจว่าเราชินกลิ่นปากตัวเอง จนไม่ได้กลิ่นหรือเปล่า เราก็สามารถไปพบ ทันตแพทย์

ที่คลินิก หรือปัจจุบันก็มีคลินิกกลิ่นปากโดยเฉพาะ ซึ่งคุณหมอจะมีเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของลมหายใจ ทำาให้ทราบกันว่า 

เรามีกลิ่นปากหรือไม่
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สำเหตุหลักของ...

กำรเกิดกลิ่นปำก...

HEALTH&BEAUTY

1. สาเหตุจากภายในช่องปาก 2. สาเหตุจากภายนอกช่องปาก 

แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

• รักษาสุขภาพช่องปากไม่ดี

เช่น การแปรงฟันไม่สะอาด มี

เศษอาหารหรือเช้ือแบคทีเรีย 

เกาะอยู่ตามร่องฟัน ลิ้น กระพุ้ง

แก้ม ดังนั้น ถ้าหากเราพบเศษ

อาหารติดตามซอกฟัน เราต้อง

กำาจัดออกโดยการแปรงฟันให้

สะอาดและต้องใช้ไหมขัดฟัน

ทำาความสะอาดร่วมด้วย

• มีฟันผุ ทำาให้เศษอาหารติด

ค้างอยู่ในฟันที่ผุ

อาหารเหล่านี้จะบูดและทำาให้

เกิดกลิ่นหรือผู ้ที่มีฟ ันผุทะลุ

โพรงประสาทฟัน  มีหนองตรง

ปลายรากฟัน  และหนองพวก

นี้จะมีกลิ่นเหม็นมาก
 

• โรคเหงือกอักเสบและโรค

ปริทันต์

เหงือกอักเสบ อาจมาจากการ

มีหินปูน หรือมีการสะสมของ

เศษอาหาร มีการทำาลายบริเวณ

รอบรากฟัน เหงือกอ้าออกจาก

ตัวฟันทำาให้เศษอาหารเข้าไป

สะสมได้ง่ายข้ึนและแปรงออก

ไม่หมดนานๆ ก็จะส่งกลิ่น

• ทอนซิลอักเสบ

ผู้ที่เจ็บคอหรือเป็นต่อมทอนซิน

อักเสบเรื้อรัง ก็จะเกิดกลิ่นปาก

ได้และกลิ่นจะหายไปเมื่อหาย

จากการอักเสบ

• โรคระบบทางเดินหายใจ

ส่วนบน

ตั้งแต่จมูก คอ จมูก หลอดลม 

เช่น โรคโพรงจมูกอักเสบ หรือ

ที่เรียกว่าไซนัสอักเสบเกิดจาก

มีของเหลวหรือหนองอยู ่ ใน

โพรงอากาศของกระดกูใบหน้า

ซึ่งมีหลายโพรง การอักเสบจน

เกิดหนอง จะทำาให้มีกลิ่นออก

มาทางจมูกและทางปากขณะ

พูด

• โรคระบบทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง

ผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง วัณโรค

ปอด หรือมะเร็งที่ปอด ก็จะมี

กลิ่นออกมากับลมหายใจ และ

ลมปากได้

• ระบบย่อยอาหาร

เริ่มตั้งแต่ปาก  หลอดอาหาร

กระเพาะอาหาร ลำาไส้ หรือผู้ที่

มีแผลในกระเพาะอาหาร อาจ

มกีลิน่ออกมาขณะพดูหรือเรอ

และผู้ที่ระบบการย่อยอาหาร

ไม่ดี ท้องอืด ท้องเฟ้อประจำา

เมื่อมีลมออกบริเวณกระเพาะ

อาหาร จะมีกลิ่นเหมือนอาหาร

บูดตามออกมาด้วย  รวมทั้งผู้

ที่ระบบขับถ่ายไม่ดี ท้องผูกบ่อย

เมื่อมีลมดันขึ้น ก็จะทำาให้ปาก

มีกลิ่นได้เช่นกัน

• การรับประทานอาหารที่ทำา

ให้เกิดกลิ่น                

เช่น กระเทียม หัวหอม เครื่อง

เทศ จะทำาให้มีกลิ่นปากได้ แต่

เมื่อถูกย่อย ดูดซึมและขับถ่าย

ออกหมด กลิ่นก็จะหายไป แต่

ถ้ารับประทานอย่างต่อเนื่อง

ก็จะทำาให้มีกลิ่นปากอย่างต่อ

เนื่องด้วย

• การสูบบุหรี่

นอกจากจะเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพทั่วไปแล้ว ยังเป็นปัจจยั

เสริมให้เป็นโรคปริทันต์รุนแรง

กลิ่นของบุหร่ีที่ตกค้างอยู ่ใน

ช่องปากผสมกับกลิ่นอื่นๆ อาจ

ทำาให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมา

• เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ทุกชนิด

เช่น เหล้า เบียร์ ก็ทำาให้เกิด

กลิ่นปากได้

• ยาบางชนิด

เช่นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยพิษสุรา

เรื้อรัง หรือยาที่ใช้สำาหรับรักษา

ผู้ป่วยโรคจิตบางชนิด  สามารถ

ก่อให้เกิดกลิ่นปากเช่นกัน

• แผลในช่องปาก

ทำาให้เกิดกลิ่นปากได้ แต่เมื่อ

แผลหาย กลิ่นปากก็จะลดลง

นอกจากนี้ กลิ่นปากอาจเกิดได้

หลังจากถอนฟันหรือผ่าตัดใน

ช่องปาก ซึ่งอาจทำาให้ผู้ป่วยทำา

ความสะอาดในช่องปากน้อยลง

ก็อาจทำาให้มีกลิ่นปากได้ง่าย

• ผู้ที่ใส่ฟันปลอม หรือผู้ที่ใส่

เครื่องมือต่างๆ ในปาก

เช่น เครื่องมือจัดฟัน เครื่อง

มือกันฟันล้มเก เป็นต้น เครื่อง

มือเหล่านี้ ถ้าเราไม่รักษาความ

สะอาด ก็อาจจะทำาให้เกิดกลิ่น

ได้ง่าย

• ลิ้นเป็นฝ้า

เกิดจากการสะสมของพวกเศษ

อาหารและเชื้อแบคทีเรีย อาจ

เกิดคราบบนผิวด้านบนของลิ้น

ก็เป็นสาเหตุของกลิ่นปากได้

เราสามารถใช้แปรงสีฟันแปรง

ลิ้นขณะแปรงฟัน หรือใช้ไม้ขูด

ลิ้นขูดคราบบนลิ้นออก

• นำ้าลายน้อย

ถ้ามีนำ้าลายน้อย ก็จะทำาให้เกิด

กลิ่นปากได้ ตอนตื่นนอนจึงมัก

จะมีกลิ่นปาก เพราะขณะหลับ

มีการไหลเวียนของนำ้าลายน้อย

หรือบางคนก็อาจจะเกิดภาวะ

ปากคอแห้ง โดยเกิดปัญหามา

จากต่อมนำ้าลายจากเคยได้รับ
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1. แปรงฟันบ่อยๆ และหมั่นท�าความสะอาดลิ้น

2. ดื่มน�า้ให้เพียงพอวันละ 8-12 แก้ว

เราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง 

แต่ถ้าเราต้องการให้ปากสะอาดมากข้ึน

ก็ควรแปรงฟันทุกคร้ัง หลังทานอาหาร

ดีที่สุด และควรทำาควาสะอาดลิ้นบ่อยๆ

ด้วยไม้ขูดลิ้นวันละ 2 คร้ัง เพ่ือลดคราบ

ขาวๆ บนลิ้นที่เป็นตัวการทำาให้เกิดกลิ่น

ปากได้เหมือนกัน

นำ้าลาย สามารถช่วยชะล้างส่ิงสกปรก

ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากให้ลดน้อยลง 

แต่ถ้าหากเราดื่มนำ้าไม่เพียงพอ ก็จะทำา   

ให้นำ้าลายหล่ังออกมาน้อย ส่งผลทำาให้

เศษอาหารต่างๆ ที่ติดอยู่ในช่องปากมี

กลิ่นได้ การดื่มนำ้าเยอะๆ ให้เพียงพอ

กับความต้องการของร่างกายจะช่วยให้

ร่างกายสร้างนำ้าลายได้มากข้ึน ช่วยล้างเศษอาหารในช่องปาก ให้ลดน้อยลง

และยังช่วยลดการการสะสมของเช้ือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก

กล่ินปาก ถือเป็นเร่ืองที่ดับความมั่นใจของเราได้ และเป็นเร่ืองที่คนส่วนใหญ่มักจะกังวลอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ

เวลาพูดคุยหรือสนทนากับผู้อื่น ยิ่งถ้าคู่สนทนาออกอาการหันหน้าไปอีกทาง ก็ยิ่งทำาให้คุณขาดความมั่นใจลงไปอีก 

ดังนั้น คุณจึงควรรู้วิธีที่จะจัดการกลิ่นปากเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับคุณและช่วยเพ่ิมเสน่ห์ให้กับตัวคุณได้อีกด้วยสำาหรับ

วิธีลดกลิ่นปากมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ในที่นี้ ขอแนะนำา 6 รูปแบบท่ีง่ายและเห็นผลชัดเจน ดังต่อไปนี้ คือ

"กลิ่นปาก" จัดการได้อย่างง่ายๆ

สเปรย์ระงับกลิ่นปาก

Benfite’ Mouth Spray

ช่วยให้ลมหายใจ หอมสดชื่น ด้วย

นำ้ามันหอมระเหย 7 ชนิด

และยังมีส่วนผสมของ พรอพโพลิส

และสารสกัดจากรังผึ้ง ที่ช่วยฆ่าเช้ือ

แบคทีเรีย เช้ือไวรัส ต้านการอักเสบ

ลดอาการปวดบวมแดง ช่วยเร่งการ

สมานแผลในช่องปาก และลำาคอได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณมีลม

หายใจ ที่หอมสดช่ืนได้อย่างรวดเร็ว

และสะดวกในการพกติดตัวไปได้ทุกที่

เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจ ให้กับตัวคุณได้

ตลอดเวลา



น�้ายาบ้วนปาก BENFITE’ TOTAL CARE MOUTH WASH 

1. ช่วยให้ลมหายใจหอมสดช่ืน

2. ช่วยให้ฟันแข็งแรง ป้องกันฟันผุ

3. ช่วยให้ฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติ

4. ช่วยลดการสะสมของเช้ือแบคทีเรีย

5. ลดการสะสมของคราบพลัค

6. ช่วยให้เหงือกสุขภาพดี

7. ลดอาการเสียวฟัน

เป็นนำ้ายาบ้วนปากสูตรสมุนไพร ท่ีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และนำ้าตาล

ซึ่งสามารถดูแลครบทุกปัญหาสุขภาพ ในช่องปาก ได้แก่
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3. รับประทานผักสดและผลไม้สด ให้เพียงพอ

4. ดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ

5. ใช้น�้ายาบ้วนปากทุกครั้ง หลังการแปรงฟันและหลังมื้ออาหาร

6. ใช้สเปรย์ระงับกลิ่นปาก

การรับประทานผักสด อย่างแครอท ขิง มะนาว ใบกะเพรา ใบสะระแหน่ หรือ

ผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล ฝร่ัง อโวคาโด ไฟเบอร์จากผักและผลไม้เหล่านี้ จะช่วยให้

กลิ่นปากลดน้อยลง เพราะวิตามินและแร่ธาตุที่ได้จากผักผลไม้ จะช่วยให้ระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงข้ึน ทำาให้ร่างกายสามารถสร้างสารที่จะมาต่อสู้กับ

เช้ือแบคทีเรียได้ดีข้ึน ส่งผลให้นำ้าลายของเรามีประสิทธิภาพในการขจัดเช้ือแบค

ทีเรียในช่องปากได้ดีข้ึน จึงช่วยให้กลิ่นปากลดน้อยลง

สเปรย์ระงับกลิ่นปาก สามารถช่วยทำาให้ลมหายใจหอมสดช่ืนอย่างรวดเร็วและ 

และยังช่วยลดการอักเสบภายในช่องปากและลำาคอได้อีกด้วย ถือเป็นทางเลือก

ที่สะดวกสบายและเหมาะกับการพกพา เพ่ือเติมความมั่นใจได้ตลอดเวลาและ

ควรเลือกใช้สเปรย์ระงับกลิ่นปากที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และนำ้าตาล

ระบบขับถ่ายท่ีผิดปกติ สามารถทำาให้เกิดกลิ่นปากได้ เพราะเมื่อเราเกิดปัญหา

เร่ืองระบบขับถ่ายอย่าง เช่น ท้องผูก ก็จะทำาให้ร่างกาย ไม่สามารถขจัดสารพิษ

ในร่างกายออกไปได้หมด ส่งผลให้สารพิษตกค้างอยู่ในร่างกาย และเกิดกลิ่นอัน

ไม่พึงประสงค์ ตลบอบอวลอยู่ในกระเพาะลำาไส้ และกลิ่นนั้น ก็อาจจะข้ึนมาถึง

ระบบทางเดินอาหารส่วนบนข้ึนสู่ปากกลายเป็นกลิ่นปากได้การรับประทาน

อาหารที่มีโปรไบโอติกส์ อาทิเช่น โยเกิร์ต เอนไซม์ หรือไฟเบอร์จากผักและผลไม้

ให้มากข้ึน จะช่วยให้ระบบการขับถ่ายของเราทำางานได้ดีข้ึน ไม่มีสารพิษตกค้าง

ในร่างกายและจะช่วยขจัดกลิ่นปากให้ลดน้อยลงได้อย่างง่ายๆ

นำ้ายาบ้วนปาก  จะช่วยลดการสะสมของเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของ

การเกิดกลิ่นปาก นอกจากนั้น ยังช่วยทำาให้ลมหายใจของเราหอมสดช่ืนยาวนาน 

จึงควรใช้นำ้ายาบ้วนปากทุกคร้ังหลังการแปรงฟันและหลังมื้ออาหาร
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P ตัวแรกคือ People (คน)

P ตัวที่สองคือ Process (กระบวนการ)

P ตัวที่สามคือ Partner (ผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้อง)

P ตัวที่สี่คือ Performance (ผลงาน)

1P

2P

3P

4P

    สวัสดีครับ...นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับ More Guru บทความที่จะเพิ่มมุมมองและยกระดับ

ภาวะการเป็นผู้นำาของตัวคุณ ซึ่งในการสร้างความสำาเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและองค์กรนั้น ปัจจัยที่สำาคัญอย่างยิ่งยวดก็คือ ภาวะ

ผู้น�าในตัวคุณหรือในตัวผู้น�าองค์กรนั่นเอง สำาหรับ More Guru ฉบับนี้ ผมจะแบ่งปันเรื่ององค์ประกอบสำาคัญที่ผู้นำาจะต้อง

ขับเคลื่อนเพื่อการสร้างความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้แก่องค์กร นั่นคือ...

“ผู้น�ากับการขับเคลื่อนองค์กรด้วย 4 P” เชิญติดตามได้เลยครับ...

ความสำาเร็จของมนุษย์หรือขององค์กรนั้น สิ่งสำาคัญที่สุดยังคงเป็นคนอยู่ ซึ่งคนก็หมายถึง ทั้งตัวคุณเอง

และคนอื่นๆ ที่อยู่ในองค์กรของคุณ ทั้งการหาคนที่ใช่และการดูแลคนที่ใช่นั้น ล้วนสำาคัญไม่แพ้กัน คนทุก

คนยังมีศักยภาพที่ไม่ได้ถูกนำามาใช้อีกมากมาย โดยเงื่อนไขของการทำาให้ดีกว่า ทำาให้มากกว่าที่ทำาอยู่เดิม

ของมนุษย์นั้น “มันอยู่ที่ใจ” ถ้าได้ ใจแล้วก็ได้หมด ดังนั้น การดูแลหัวใจในการพัฒนาผู้คน การสร้างความ

ไว้วางใจ การปฏิบัติต่อเขาอย่างเห็นคุณค่าและการใส่ใจความรู้สึกที่ทำาด้วยความจริงใจของผู้นำา จึงเป็นปัจจัย

สำาคัญที่สุดของการสร้างองค์กรในยุคปัจจุบัน

Process คือ กระบวนการของการทำางานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ในโลกนี้ไม่มีผลงานใดๆ ที่เกิดจากจุดใดจุด

หนึ่งที่ไม่เชื่อมต่อกัน นักมวยต้องมีจังหวะโยกตัวและต่อยหลายหมัดกว่าจะชนะ ส่วนทีมฟุตบอลต้องต่อบอล

ทำาเกมกว่าจะยิงประตูได้ ทุกผลลัพธ์ของงานก็มีกระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พัฒนาตน 

การวางแผนงาน การลงมือทำาตามขั้นตอนของงาน การประเมินผล การเรียนรู้จากการประเมินการปรับปรุง

และการลงมือทำาใหม่ทุกๆ ขั้นตอน ในกระบวนการล้วนส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณงานที่แต่ละคนหรือทีม

ของคุณจะสร้างให้เกิดได้ ดังนั้น กระบวนการของการทำางานและกระบวนการของแต่ละงาน จึงเป็นหัวใจ

สำาคัญที่ผู้นำาต้องดูแล

''ไม่มีใครสามารถสร้างความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ ด้วยตัวคนเดียวได้'' พันธมิตที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสิ่ง

ที่คุณทำา จึงเป็นปัจจัยสำาคัญอีกหนึ่งปัจจัยที่คุณต้องให้ความสำาคัญ หากเป็นองค์กรธุรกิจ พันธมิตรที่สำาคัญ

นั้น เริ่มตั้งแต่ผู้ขายวัตถุดิบหรือสินค้าให้แก่คุณ ตัวแทนจำาหน่าย ลูกค้า หุ้นส่วนเงินลงทุน และสังคมที่คุณ

อาศัยอยู่ หลักการดูแลพันธมิตรที่ดี คือการพูดคุยและปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดสถานการณ์ ชนะ-ชนะ ไปด้วยกนั 

ไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไป ถ้าคุณบริหารความสัมพันธ์ให้อยู่ในเงื่อนไขนี้ได้

การส่งเสริมกันเพื่อความสำาเร็จระยะยาวก็จะสามารถเกิดขึ้นได้

ผลงาน คือ ใบประกาศผลสอบของผู้นำา ภาษาที่พนักงานประจำาคุ้นเคยจะเรียกว่า KPI ซึ่งแล้วแต่ว่า คนจะ

รับบทบาทหน้าที่ในตำาแหน่งไหน แต่ละตำาแหน่งก็จะมี KPI ของตัวเอง อาจจะเป็นยอดขาย การเติบโตของ

ธุรกิจ ผลกำาไรและการเติบโตของผลกำาไร เป็นต้น P ตัวที่สี่นี้ ไม่สามารถดูแลตัวมันเองได้ มันมาจากการ

ดูแล P สามตัวก่อนหน้านี้ นั่นก็คือ คน กระบวนการและพันธมิตร หลักการนำาเพื่อให้ได้ผลงาน มีเคล็ดลับ

อยู่ตรงที่เริ่มต้นอย่างมีจุดหมายชัดเจนในใจ นั่นคือ รู้ว่าคุณต้องสร้างผลงานอะไร จากนั้นเริ่มสร้างจากการ

จัดหาคนที่ใช่ ดูแลคนอย่างถูกต้อง พัฒนากระบวนการให้ได้ผล ร่วมสร้างพลังผนึกจากพันธมิตร คุณก็จะมี

โอกาสมากขึ้นในการสร้างผลงานตามที่คุณตั้งใจ

ทั้งหมดนี้คือ “ผู้น�ากับการขับเคลื่อนองค์กรด้วย 4 P” ผมได้ปรับประยุกต์ใช้มา 5 ปีกว่าแล้ว ได้ผลยอดเยี่ยมมากครับ

ลองแกล้งๆ เชื่อผมสักครั้ง แล้วเอาไปใช้ ผมเชื่อว่ามันช่วยยกระดับความส�าเร็จให้คุณได้แน่นอนครับ สวัสดีครับ...
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กฎข้อที่ 1 จงลงทุนทุกด้ำนเพื่อประหยัดเวลำ

กฎข้อที่ 2 จงคิดถึงเปำ้หมำยให้ชัดเจน และมีกำรวำงแผนงำน

กฎข้อที่ 3 จงยึดกิจกรรมที่ส�ำคัญกว่ำ ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยไว้เสมอ

กฎข้อที่ 4 จงมีกำรประเมินผลลัพธ์ที่คุณท�ำได้ กับสิ่งที่คุณคำดหวังรำยวัน

กฎข้อที่ 5 จงปั้นคน มอบหมำยงำนหรือตัดทิ้งงำนบำงส่วน

นี่เป็น “5 กฎเหล็กของกำรบริหำรเวลำเพื่อกำรเติบโต” ใครที่ต้องการความสำาเร็จ

ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องอ่านทำาความเข้าใจและนำาไปใช้ครับ...

ผมการันตีว่า... ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับ

คุณจำาเป็นต้องลงทุนใน 5 ด้านต่อไปน้ี

1.ลงทุนด้านเคร่ืองมือทุ่นแรง 

ซ่ึงได้แก่เคร่ืองมือสำาหรับการทำางานในแต่ละอาชีพ ระบบคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ระบบการติดต่อส่ือสารต่างๆ และเคร่ืองบันทึกเสียง ส่ิงเหล่าน้ีคือเคร่ือง

มือที่จะช่วยให้คุณทำางานได้รวดเร็วข้ึน

2.ลงทุนด้านการสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย

ร่างกายที่ได้รับการดูแลอย่างดีทั้งอาหารการกิน การออกกำาลังกาย การพักผ่อนและการบริหารอารมณ์ ย่อมมีความพร้อม  มีพลัง มีความทนทาน ยืนหยัด

และมีความคล่องแคล่วที่จะช่วยให้การทำางานของคุณสำาเร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากข้ึน

3.ลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

พฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนส่วนใหญ่ จะถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์กับการดูโทรทัศน์ เล่นโซเชียลมีเดีย เล่นอินเทอร์เน็ต คุยไลน์ เล่นเกม 

คุยโทรศัพท์ ดื่มเหล้า สูบบุหร่ีและนอนตื่นสาย ในแต่ละวันจะมีเวลาที่สูญเปล่าไปอย่างน้อยสองช่ัวโมง หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เราก็จะได้เวลาส่วน

นี้กลับมา

4.ลงทุนด้านพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ือง

การพัฒนาตนเพ่ือให้เก่งข้ึนนั้น ต้องทำาอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ เมื่อเราเก่งข้ึนก็เหมือนขวานที่คม จะสามารถโค่นต้นไม้ได้เร็วและมากข้ึน นั่นคือ ช่วยให้คุณ

ทำางานได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็วข้ึน

5.ลงทุนด้านการรับบริการจากมืออาชีพ

มืออาชีพที่ให้บริการในด้านต่างๆ จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาข้ึนมาได้ เช่น การใช้บริการคนทำาสวนหน้าบ้าน คนทำาความสะอาดบ้าน คนล้างรถหรือการซ่อม

อุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน หรือการจดทะเบียนที่เก่ียวกับเอกสารทางราชการ รวมทั้งการจ้างแม่บ้านให้ไปจ่ายตลาด การตัดสินใจทั้งหมดมาจากหลักการสงวน

เวลาไว้ทำาส่ิงที่เราถนัด มีคุณค่าและได้รับมูลค่าสูงกว่านั่นเอง

การมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ทำาให้คุณไม่เดินหลงทางและทำาให้คุณกล้าเหยียบคันเร่งเต็มที่ ส่วนการวางแผนงานโดยใช้การคิด ทำาให้คุณ

ได้คัดกรองส่ิงที่คุณจะทำาเพื่อเคลื่อนตัวคุณไปสู่เป้าหมาย จึงทำาให้คุณไม่ออกอาการมั่ว ซ่ึงหากคุณวางแผนดีข้ึน คุณจะเหนื่อยน้อยลง

แต่กลับได้ผลลัพธ์ที่มากข้ึน

คนส่วนใหญ่ มักจะเลือกทำาสิ่งท่ีตัวเองอยากทำา ไม่ใช่ส่ิงท่ีต้องทำาหรือทำาเพราะเกรงใจคนอื่น ซ่ึงการใช้เวลาท่ีถูกต้องนั้น คุณต้อง

ใช้เวลากับสิ่งที่ทำาให้คุณบรรลุเป้าหมาย มีความก้าวหน้าและเติบโต ดังนั้น ขอให้คุณใช้เวลาในแต่ละช่ัวโมงอย่างมีสติ โดยการถามตัว

เองว่า สิ่งที่คุณกำาลังทำาอยู่นี้มันให้ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายของคุณหรือไม่ มันมีอะไรที่สำาคัญกว่าส่ิงนี้หรือไม่ ที่ถ้าคุณทำาแล้วจะช่วยให้

คุณบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าและขอให้คุณกล้าปฎิเสธการชักชวนของคนอื่น ท่ีให้คุณไปทำาในสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์เป้าหมายของตัวคุณ

การลงมือทำาของคุณอาจมีความเบี่ยงเบนจากท่ีคาดหวังไว้ คุณต้องประเมินเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางส่ิงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงบาง

คร้ัง ความเบี่ยงเบนอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก บางคร้ังอาจมาจากปัจจัยภายใน คุณต้องหามันให้เจอเพ่ือปรับเปลี่ยนให้รวดเร็ว

ถ้าคุณไม่มีแขนขาท่ีเก่งข้ึน ก็ยากท่ีจะสร้างความสำาเร็จในระดับท่ีสูงข้ึน ดังนั้น คุณจึงต้องปั้นคนให้ข้ึนมาทำางานแทนสิ่งที่คุณทำาอยู่

ในปัจจุบัน โดยมอบหมายงาน โค้ชช่ิง และเป็นพ่ีเลี้ยงจนเขาทำาต่อโดยตัวเขาเองได้ นอกจากนั้น คุณต้องกล้าที่จะตัดทิ้งงานบางงาน

ที่คุณเคยทำาแล้วได้ผล แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยน อาจมีส่ิงใหม่ๆ ที่ได้ผลกว่า ดังนั้น คุณจึงต้องสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่มีคุณค่าสูงข้ึนและ

เลือกทำาในสิ่งที่ไม่มีใครทำาแทนคุณได้เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นการใช้เวลาของคุณที่คุ้มค่า

    สวัสดีครับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน... ถ้าพูดกันถึงปัจจัยที่มีความสำาคัญและมีความหมายที่สุดของมนุษย์ทุกคนนั้น แต่ละคน

ก็มีคำาตอบที่คิดว่าใช่ไปต่างๆ นานา แท้ที่จริงแล้ว ปัจจัยหนึ่งเดียวที่เป็นหัวใจจริงๆ ของชีวิตของมนุษย์ทุกคน ก็คือ “เวลา” เวลาเป็น

ทรัพยากรที่ผ่านแล้วผ่านเลยไม่มีการย้อนคืน แต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เวลาไปอย่างสิ้นเปลืองทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว ดังนั้น เพื่อให้ทุกท่าน

เข้าใจเรื่องความสำาคัญของเวลา ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายและรู้วิธีในการบริหารเวลาอย่างถูกต้อง...

นักธุรกิจที่รักทุกท่าน SLA ฉบับนี้ ผมขอแบ่งปันในเรื่อง 

“5 กฎเหล็กของกำรบริหำรเวลำเพื่อกำรเติบโต”



***หมำยเหต ุ: สถำนทีจ่ดังำนต่ำงๆ อำจมกีำรเปลีย่นแปลง สำมำรถเช็คสถำนท่ีจดังำนได้ท่ี www.successmore.com ในหน้ำตำรำงกำรประชุม

ประจ�าเดือน 2018 • สิงหาคม

• สิงหาคม AUGUST

• กันยายน

• กันยายน SEPTEMBER

ตาราง
การประชุม

วันอาทิตย์ ที่ 5

วันอังคาร ที่ 7

วันอังคาร ที่ 7

วันพุธ ที่ 8

วันเสาร์ ที่ 11

วันอาทิตย์ ที่ 26

วันเสาร์ ที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 2

วันเสาร์ ที่ 8

วันเอาทิตย์ ที่ 9

วันอาทิตย์ ที่ 9

วันอังคาร ที่ 11

วันอังคาร ที่ 11

วันพุธ ที่ 12

วันเสาร์ ที่ 15

วันอาทิตย์ ที่ 16

วันอาทิตย์ ที่ 23

Inspiration

Platinum Meet CEO

Bronze & Up

President Talk

Start Your Business With WHY 

Product Insight

Inspiration

Start Your Business With WHY

Inspiration

Start Your Business With WHY 

Product Insight

Platinum Meet CEO

Bronze & Up

President Talk

Your Success

Start Your Business With WHY 

Product Insight

12.00 - 17.00 น.

16.00 - 18.00 น.

19.00 - 21.30 น.

17.00 - 18.00 น.

08.00 - 17.00 น.

08.00 - 17.00 น.

12.00 - 17.00 น.

08.00 - 17.00 น.

12.00 - 17.00 น.

08.00 - 17.00 น.

08.00 - 17.00 น.

16.00 - 18.00 น.

19.00 - 21.30 น.

17.00 - 18.00 น.

12.00 - 17.00 น.

08.00 - 17.00 น.

08.00 - 17.00 น.

หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

สำานักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301

สำานักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301

สำานักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำา จ.เชียงใหม่

จ.อุบลราชธานี

Yangon Myanmar

Yangon Myanmar

สปป.ลาว

สปป.ลาว

โรงแรมบรรจง จ.สุราษฎร์ธานี

สำานักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301

สำานักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301

สำานักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301

จ.พิษณุโลก

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สำานักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301

วันที่

วันที่

หัวข้อประชุม

หัวข้อประชุม

เวลา

เวลา

สถานที่

สถานที่






