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ปีที่ 7 ฉบับที่ 42 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้





ทักทายกันในครั้งนี้ ตรงกับช่วงเวลาเดือนพฤษภาคม ซึ่งยัง

อยู่ในช่วงท่ีมนุษย์ทำาศึกสงครามกับโควิด-19 ส่งผลให้เราทุกคน

ต้องปรับตัวท้ังการใช้ชีวิตและการทำางานกันขนานใหญ่ เราสอง

คนจึงขอส่งกำาลังใจให้พี่น้องทุกๆ ท่าน ก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้

ไปให้ ได้ ซึ่งจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีเราจะต้องเลือกทำาส่ิงท่ีถูกต้อง

ต่อสถานการณ์ โดยมี 4 สิ่งที่ขอฝากทุกท่านเพื่อใช้ในการบริหาร

ชีวิต บริหารธุรกิจให้ผ่านพ้นภัย ดังนี้ครับ

1.ปกป้องร่างกายของตัวคุณ บุคคลในครอบครัว และทีมงานให้

ปลอดภัย ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของตัวคุณก็คือ ตัวคุณนั่นเอง ดังนั้น

คุณจึงต้องปกป้องดูแลด้วยการออกกำาลังกาย ผ่อนคลาย อยู่ในที่ที่

ปลอดภัย ไม่เครียด จดจ่อในสิ่งที่คุณควบคุมได้ และเอาการปฎิบัติ

ตนแบบปกป้องตนเองนี้ ไปแนะนำาให้บุคคลในครอบครัวและทีมงาน

ใช้ด้วย เพื่อให้แต่ละคนปลอดภัยและส่วนรวมปลอดภัย

2.รกัษาความหวังว่ามนัจะต้องมฟ้ีาหลงัฝนอย่างแน่นอน เหตกุารณ์

โควิด-19 จะต้องผ่านพ้นในที่สุด มนุษย์ต้องเป็นฝ่ายชนะ บทบาท

หน้าที่ของเรา คือ การดูแลความคิด อารมณ์ความรู้สึก และการ

รับข่าวสารของเราอย่างพอเหมาะ เพื่อให้เราเป็นคนที่มีความหวัง 

มีความกระตือรือร้น มีพลังงานที่สูงอยู่ตลอดเวลา และยังต้อง

จุดประกายความหวัง จุดประกายพลังงานให้แก่คนอื่น เพื่อให้มีพลัง

ทีมที่เข้มแข็งอีกด้วย เมื่อเราดูแลอารมณ์พลังบวกเหล่านี้ได้ เราก็

จะปลุกพลังตนเองและพลังของทีมงานให้ลุกขึ้นสู้เพื่อก้าวเดินไป

ข้างหน้าได้นั่นเอง

3.ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการทำางาน โดยใช้เครื่องมือที่เป็น

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เนื่องจากมีการรณรงค์ ให้เก็บตัวอยู่ที ่บ้าน 

ไม่จำาเป็นไม่ต้องพบปะกัน แต่ธุรกิจเรายังคงต้องเดินหน้าต่อไป  

ดังนั้น เราจึงต้องนำาเครื่องมือออนไลน์มาใช้ ทั้งในงานประชุมทีม

การเทรนน่ิง การส่งข่าวสาร การติดตามงาน การขายสินค้า หรือ

แม้กระทั่งการชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจ สำาหรับหลายท่านที่เป็นกังวล

ว่าจะใช้เทคโนโลยีไม่เป็นขอให้ ใส่ความเชื่อมั่นว่า ฉันเรียนรู้ได้และ

ที่สำาคัญคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มันมีความเป็นมิตรกับคนสูงมาก 

จึงใช้ไม่ยากอย่างที่คิดครับ

4.เรยีนรูสิ้นค้า ชุดสร้างภมูคิุม้กัน ชุดทำาความสะอาดฆา่เช้ือภายนอก

ชุดสินค้าใช้ส่วนตัว ใช้ ในครัวเรือน และเครื่องทำาน้ำาแร่เพิ่มเติม

โอกาสของธุรกิจ มาจากการมสิีนค้าท่ีสามารถสร้างประโยชน์หรอื

แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ เพื่อให้คุณสามารถจับคู่สินค้าให้ตรงกับ

ปญัหาของลกูค้า คุณจงึต้องทำาความเข้าใจตัวสินค้า มปีระสบการณ์

ที่ดีในตัวสินค้า และสามารถถ่ายทอดออกไปได้อย่างน่าเชื่อถือ 

รวมถึง การเลือกเครื่องมือสื่อสารท่ีเหมาะสม คุณก็จะสามารถ

ชนะใจผู้มุ่งหวังได้

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่านครับ เราขอให้ความมั่นใจแก่ทุกท่าน

ว่าเราจะบรหิารบริษัทด้วยความรอบคอบ  และเรยีนรู้จากอุปสรรค

ปัญหาท่ีเจอ พร้อมกับการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาเครื่องมือ

ดิจทัิลท่ีทันสมยั เพื่อใหบ้รษัิทก้าวผา่นท้ังระยะส้ัน ระยะกลางและ

กลับมาเติบโตต่อไปได้อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจึงขอส่งกำาลังใจให้

ทุกท่าน ร่วมกันยืนหยัดฝ่าฟันไปด้วยกัน ด้วยความรัก ความ

สามัคคี และด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียว พวกเรา

จะชนะเป็นทีมได้อย่างแน่นอนครับ
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06    RECOGNITION

15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

การประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจซัคเซสมอร์

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ PLATINUM

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ EMERALD

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

คุณประภาพรรณ จัดประจง

ชยาวิชญ์ กุมภิโร

จ.ชลบุรี

คุณธนกร นนทปภาพงศ์

จ.นครราชสีมา

คุณนปภา  กาญจณ์โนฬาร

จ.สมุทรสงคราม



RECOGNITION    07

คุณกรกนก เง่าเก้ียว    จ.สงขลา

คุณกันตพัฒน์ จีระวงค์พานิช   จ.สงขลา

คุณจิรานุวัฒน์ โลหรัตน์   จ.สงขลา

คุณชนะ มณีอ่อน    จ.สงขลา

คุณธนวรรณ ผดุงเดช    จ.สงขลา

คุณประไพ จู่สวัสด์ิ    จ.สงขลา

คุณพนารัตน์ หงษ์สกุล   จ.สระแก้ว

คุณพนิดา พูนสวัสด์ิ    จ.สงขลา

คุณภคนันท์ - คุณปวรุตม์ กล่ินอวล  กรุงเทพมหานคร

คุณภรณ์นภัส วรเดช    จ.สงขลา

คุณรุ่งรัตน์ จิตรขันตรี    จ.ชุมพร

คุณวรรญา โกสียบุตร    จ.นครพนม

คุณวันดี บุญจันทร์    จ.ตรัง

คุณวันทนี ไพรินทร์    กรุงเทพมหานคร

คุณสมยศ พันธ์ทอง    จ.อุตรดิตถ์

คุณสวัสด์ิ กมลเพชร    จ.ลำาปาง

คุณสารภี นทีหลวง    จ.นครศรีธรรมราช

คุณไสว เกตุหอม    จ.สระแก้ว

คุณอัญชลี สาทิภักดี    จ.นครศรีธรรมราช

คุณอิทธิกร ขำาสาธร    จ.สุโขทัย

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ GOLD

4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ PLATINUM

คุณวรรณรัตน์ เหล่าวณิชวิศิษฏ

จ.สมุทรสงคราม

คุณวรางคนา สมรูป -

สัญญา ไชยแสง

จ.มุกดาหาร

คุณอารีย์ รอดบัณฑิตย์

กรุงเทพมหานคร

คุณอินทร์ริตา ทวีเลิศฐิติคุณ

จ.สงขลา



08   RECOGNITION

15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE

คุณกนกวรรณ ทายะพิทักษ์   จ.สงขลา

คุณกมลพร พรกิตติโลม   จ.ชลบุรี

คุณกรกันยา นิธิกานต์กร   จ.สระแก้ว

คุณกรวรรณ ลอยเลิศ    กรุงเทพมหานคร

คุณกฤษณพงษ์ ศศิโรจน์   จ.สงขลา

คุณกฤษดา มุ่งยุทธกลาง   จ.ชลบุรี

คุณกัญญารัตน์ ห้องสวัสด์ิ   จ.สมุทรสาคร

คุณกัณณวัชรน์ มณีรัชตินาคสกุล   จ.สมุทรปราการ

คุณการเกษ แก้ววิชิต    จ.สงขลา

คุณกาหล่ิง ลุงสุ    จ.เชียงใหม่

คุณเกษร กรอมเกล้ียง    จ.สงขลา

คุณขนิษฐา โชติรัตน์    จ.ตรัง

คุณเขษมศักด์ิ เกิดสมบัติ   จ.ชุมพร

คุณจามรี ปุราวัฒนากุล   จ.สงขลา

คุณจารุวรรณ    จ.ตาก

คุณจิตตพิมพ์ กิจจาริยานนท์   จ.แพร่

คุณจินดา ชวนประสิทธ์ิ   จ.นครศรีธรรมราช

คุณจินตนา นรษี    จ.สุโขทัย

คุณจิรเดช ฝากมิตร    จ.แพร่

คุณชนกนันท์ ยานะสุทธ์ิ   จ.เชียงราย

คุณชนิดาภา ขาวมณี    จ.สุราษฎร์ธานี

คุณชนิดาภา ปานกล่ำา    จ.ราชบุรี

คุณชวรรณลักษณ์ หุดากร   จ.นนทบุรี

คุณชูขวัญ บุญมาก    จ.ลำาพูน

คุณไชยภร แย้มป้ัน    จ.สุโขทัย

คุณซิน เต็กลิม    จ.สงขลา

คุณญาณภัทร ถาวรผล   จ.ยะลา

คุณณัญปนารี วีระวัฒนาพงษ์   จ.สุโขทัย

คุณณัฐฌาพรรณ โพธ์ิคำา   จ.แพร่

คุณณัฐพล ศรีละพุก    จ.ราชบุรี

คุณณัฐพัชร์ อยู่ญาติวงษ์   กรุงเทพมหานคร

คุณดาราทอง ทรัพย์ทวี   จ.แพร่

คุณดาวใจ โสภาพันธ์    จ.สมุทรสงคราม

คุณดำาริ เจริญโพธ์ิ    จ.นครสวรรค์

คุณทศภาส ปราบสมรชัย   จ.อุตรดิตถ์

คุณทับทิม พลเย่ียม    จ.สุพรรณบุรี

คุณทิพย์วรินทร ทวีวถฒิจิรโชติ   จ.นครปฐม

คุณธนกร รัศมีจันทร์เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร

คุณธนกฤต จันเนียม    จ.สงขลา

คุณธัญญาลักษณ์ อินทเสโณ   จ.สงขลา

คุณธัญลักษณ์ ละเมียด   จ.สระแก้ว

คุณธัททา ที    จ.จันทบุรี

คุณธันยนันท์ ชูนาค    จ.สุพรรณบุรี

คุณธันยาณี รอดขวัญ    กรุงเทพมหานคร

คุณธิดารัตน์ คงเก้ือ    จ.ยะลา

คุณนรินทร์ เย็นใจ    จ.ปทุมธานี

คุณนัทธวัฒน์ธนัน พองามนพคุุณ   จ.แพร่

คุณนารีรัตน์ สวัสด์ิวงศ์ชัย   จ.มุกดาหาร

คุณนิตยา พรมขาวทอง   จ.สงขลา

คุณนิติศักด์ิ เจือจันทร์    กรุงเทพมหานคร

คุณเนาวรัตน์ ขวบสูงเนิน   จ.กำาแพงเพชร

คุณเนาวลัด วิละวุด    กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ SILVER

คุณกรวิวรรณ คล่องประเสริฐ   จ.ตรัง

คุณกฤษณ์ชเนศ มังสา   จ.ชลบุรี

คุณกัญญาณัฐ สุขเรือง   จ.นครสวรรค์

คุณกาญจนา ไชยสุวรรณ   จ.นครศรีธรรมราช

คุณคุณัญญา อุทัยหอม   จ.สงขลา

คุณชนกพร อุย่ี    จ.เชียงราย

คุณณัฐวุฒิ วื่อปรัชญากุล   จ.พิษณุโลก

คุณเทอดสกุล จรกา    จ.สงขลา

คุณนันท์นภัส สัตตบงกช   จ.นครศรีธรรมราช

คุณปภาดา มณีรอด    จ.พิจิตร

คุณประนอม คำาปลิว    จ.ตาก

คุณปัญญา คำาผาย    จ.หนองบัวลำาภู

คุณปิญชาน์ อนุวัฒน์    จ.จันทบุรี

คุณปิยาพัชร จิระวัฒนพิสิษฐ์   จ.อุดรธานี

คุณพยุง มาเต    จ.พิษณุโลก

คุณพรณชา ฟักมี    จ.สมุทรสาคร

คุณภรณ์ชิรา อุดมสิน    จ.จันทบุรี

คุณมะลัยลักษณ์ พิกุลหอม   จ.กาฬสินธ์ุ

คุณยุพา วงศ์จำาปา    จ.ชลบุรี

คุณยุวฉัตร สวยน้อย    จ.สมุทรปราการ

คุณรัตตพร สีเกตุสุข    จ.สุพรรณบุรี

คุณรุ่งณภา เดชาไชยแสง   จ.ร้อยเอ็ด

คุณรุจี ดุมคำา    จ.เชียงใหม่

คุณเรณู เอ็มยุเด็น    จ.ภูเก็ต

คุณวรรณพร แดงศรีธรรม   จ.ชุมพร

คุณศรีพลอย อุทัย    จ.เชียงใหม่

คุณสนิท เจริญมาก    จ.สงขลา

คุณสินีนาถ วัฒนศิลป์    จ.สมุทรสงคราม

คุณสุรภา ม่ันเปล่ง    จ.กาญจนบุรี

คุณเหรียญฟ้า รัศมีวิศิษฎ์ปัญญา   จ.สุพรรณบุรี

คุณอำาไพ ต้าอินทร์    จ.เชียงใหม่

คุณเอ้ย แสงพิง    จ.เชียงใหม่



RECOGNITION    09

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

คุณบรรจง ประสิทธิกูล   จ.ชลบุรี

คุณบำารุง ทองรอด    จ.ชุมพร

คุณบุญย่ิง แก่นสีใจ    จ.ชลบุรี

คุณประทีป ปุรรัตน์    จ.ตาก

คุณประพฤทธ์ิ จันทร์พลอย   จ.เชียงใหม่

คุณประยูร ปะริวันตา    จ.นครราชสีมา

คุณปราศรัย ปรีชา    จ.สมุทรสาคร

คุณปรีดา เค่ียมการ    จ.ตรัง

คุณปิยะรัตน์ พรมมา    จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณปุญญิศา ตระสืบ    จ.ตาก

คุณเปียน ทองงอม    จ.ตรัง

คุณผ่องศรี ดวงแก้ว    จ.พะเยา

คุณพชร จีระวงค์พานิช   จ.สงขลา

คุณพรนภัส แช่มมา    จ.ตราด

คุณพะพาย ขำาจันทร์    จ.สุโขทัย

คุณพิชสมัย ศรีสอาด    จ.กาฬสินธ์ุ

คุณพินิจนันท์ ประดับ    จ.ระยอง

คุณพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา   จ.เพชรบุรี

คุณพิสิษฐ์ บุญแก้วพุธ    จ.สงขลา

คุณเพชราภรณ์ เอโกบล   จ.สมุทรสงคราม

คุณเพ็ญนภา ขยัน    จ.สมุทรสาคร

คุณไพรวัลย์ พลกล้า    จ.กำาแพงเพชร

คุณไพรินทร์ อ้นสาย    จ.สุโขทัย

คุณภัทรนันท์ มาน้อย    จ.ตาก

คุณภาณุกา มาเต    จ.พิษณุโลก

คุณภาณุพันธ์ุ มลิต้น    จ.สมุทรปราการ

คุณมนตรี จันทสร    จ.ลำาพูน

คุณมนตรี สิงห์ทอง    จ.นครสวรรค์

คุณมังกรณ์ บุญรักษา    จ.เชียงราย

คุณมัทนา เลิศวิลัย    จ.จันทบุรี

คุณมีนา หะยีบากา    จ.ภูเก็ต

คุณยุพิน มาฉิม    จ.พิษณุโลก

คุณรษา พัฒนมาศ    กรุงเทพมหานคร

คุณรสสุคนธ์ แหละหละ   จ.สตูล

คุณรัตนาวรรณ เจริญกิตติวงศ์   จ.นนทบุรี

คุณรุ่งนภา แก้วย่ิงยงค์   จ.นครปฐม

คุณรุจี ดุมคำา    จ.เชียงใหม่

คุณเรณู วิศิษฎานนท์    จ.สุพรรณบุรี

คุณลงกต แก้วดี    จ.มุกดาหาร

คุณลภัสรดา จันชีวินทย์   จ.สงขลา

คุณละไม ฝ่ังชลจิตต์    จ.นครศรีธรรมราช

คุณลัดดา วิชารัตน์    จ.เชียงราย

คุณลำายอง จันตรี    จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณวจีพร แก้วการ    จ.ตรัง

คุณวรวุฒิ โทบุดดี    กรุงเทพมหานคร

คุณวรังสรรค์ แนมบาง   จ.ตาก

คุณวารีรัตน์ สังข์ศาสตร์   จ.สมุทรปราการ

คุณวาสนา คุณชินบัญชร   จ.ราชบุรี

คุณวิราภรณ์ แซ่ล่ิม    จ.สงขลา

คุณวิลาวรรณ เหล่าวนิชวิศิษฎ   จ.ราชบุรี

คุณศิรินทิพย์ คนสนิท    จ.นครราชสีมา

คุณศุภรัตน์ วัฒนศิลป์    จ.สมุทรสงคราม

คุณสมจิต เดิมพรม    จ.สงขลา

คุณสมจิตร แซ่เฮง    จ.กาญจนบุรี

คุณสมเดช ศรีแพงแสน   จ.กาญจนบุรี

คุณสมบุญ กลับศรี    จ.พิจิตร

คุณสมลักษณ์ สีหาบุตร   จ.อุบลราชธานี

คุณสมศรี ดุมแต่ง    จ.เชียงใหม่

คุณสันติ กุลแก้ว    จ.นนทบุรี

คุณสันติสุข พงศ์รัตน์    จ.สมุทรปราการ

คุณสัมพันธ์ภิด เจกะบุตร   จ.กาญจนบุรี

คุณสายรุ้ง จันทร์มา    กรุงเทพมหานคร

คุณสิทธิศักด์ิ รัศมีอาภาพร   กรุงเทพมหานคร

คุณสุขี คล่องแคล่ว    จ.มุกดาหาร

คุณสุชาติ โพธ์ิศรี    จ.นครสวรรค์

คุณสุณีพร ไชยวงษา    จ.นครพนม

คุณสุณีรัตน์ แสงขาว    จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุธาสินี พาหา    จ.นครราชสีมา

คุณสุมาลี บุญจุ้ย    จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุเมธี มีแป้น    จ.สระแก้ว

คุณสุรชัย ตีหล้า    จ.ชลบุรี

คุณสุวิมล ทองเสนอ    จ.สงขลา

คุณเสาวคนธ์ เสรีวิริยะกุล   จ.กระบ่ี

คุณเสาวลักษณ์ บุญสถิต   จ.ร้อยเอ็ด

คุณเสาวลักษณ์ หมื่นแจ้ง   จ.สงขลา

คุณแสงประไพ วงศ์สวัสด์ิ   จ.ระยอง

คุณหรรษา คล่ีสุวรรณ    กรุงเทพมหานคร

คุณอชิระ เจียระวาปี    จ.กำาแพงเพชร

คุณอดุลย์ เผยสง่า    จ.ตาก

คุณอนงค์ เดชสอน    จ.นครพนม

คุณอนุชาติ จรกา    กรุงเทพมหานคร

คุณอรอนงค์ สุพร    จ.มุกดาหาร

คุณอรุณชัย น่ิมอ่อนน้อม   จ.สมุทรปราการ

คุณอรุณี ศรีคณิต    จ.ระยอง

คุณอ้อยทิพย์ ไชยบุดดี   จ.กาฬสินธ์ุ

คุณอัครินทร์ แหวนประเสริฐ   จ.ปราจีนบุรี

คุณอัจฉรา ต้ังเกียรติตระกูล   จ.นครสวรรค์

คุณอาบูบาตร์ สาและ    จ.ยะลา

คุณอำานวย เนียมหอม    จ.สมุทรปราการ

คุณอุดม พรหมมานุรักษ์   จ.ขอนแก่น

คุณเอมมิกา น่ิมอ่อนน้อม   จ.สมุทรปราการ

คุณฮามีด๊ะ ตาเหร์    จ.ยะลา
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน 
ผมขอแนะนำาตัวนะครับ 
ช่ือ พหล ทองขุนดำา 
พ้ืนเพเป็นคนจังหวัดพัทลุง เดินทางเข้า
สู่กรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ. 2539 ได้รู้จัก
ธุรกิจเครือข่าย จากการแนะนำาของพ่ีชาย
และหลังจากนั้น ผมก็หลงใหลในธุรกิจ
เครือข่าย ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา

ปัจจุบันทำาธุรกิจซััคเซัสมอร์มา 6 ปีกว่า 
โดยได้รับการแนะนำาจากคุณพรพิมล ต้ังวงศ์

สิทธิโชค ซึ่งปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง Black 

Diamond มีโอกาสได้มาพบกับนายแพทย์

สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานผู้ก่อตั้ง และ

CEO นพกฤษฏิ์ิ ์ นิธ ิเลิศวิจ ิตร ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับฟังวิสัยทัศน์จากทั้ง 

2 ท่านจนเกิดความเชื่อม่ัน จึงตัดสินใจท่ีจะ

สร้างความสำาเร็จกับธุรกิจซัคเซสมอร์ เริ่ม

เรียนรู้และลงมือทำาควบคู่กันไป ผมเข้างาน

ฟังก์ช่ันเรียนรู้

และเคลื่อนคนเข้างานต่างๆ ใช้ระยะเวลา 

16 เดือน ก็ข้ึนตำาแหน่ง Blue Diamond แต่

การรักษาตำาแหน่ง Blue Diamond และเป็น 

Blue Diamond Grand Elite น้ันไม่ใช่เรื่อง

ง่ายๆ เลย ต้องดูแลคนท่ีเรา Sponsor หรือ

เรียกว่า G1 ท่ีเป็นตำาแหน่ง Platinum ด้าน 

ซ้าย 2 คนด้านขวา 2 คน มีคะแนน 800,000 

กับ 1,200,000 คะแนน ตลอดทุกๆ เดือน ซ่ึง

ท่ีผ่านมาย้อนหลังไป 1 ปี ผมสามารถดำารง

ตำาแหน่งมาได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

แนวคิดการทำางาน การบริหารองค์กร
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ในส่วนของการทำางานน้ัน เราต้องมองว่า 
คนใหม่เข้ามา เค้าต้องเร่ิมต้นเรียนรู้อะไรบ้าง 

ขั�นตอนเป็นไปตามระบบ SLA3456 คือ 3 เริ่มต้น 

4 รู้ 5 ค้นหา 6 แกนนำา เพียงแต่เราต้องประกบการ

ทำางานจนคนใหม่ทำาเป็นในแต่ละข้ันตอน และออกไป

ช่วยเหลือประกบในการทำางานเพื่อฝึกและสอนเขาไป

ด้วย เมื่อคนใหม่เร่ิมทำาเป็นในบางเรื่อง ก็ปล่อยให้เขา

ทำาเอง โดยตัวเรามาสนับสนุนในฐานะโค้ช และบอก

จุดท่ีดีของเขา และจุดท่ีต้องปรับปรุง เพื่อให้เขาเก่ง

ข้ึน เมื่อคนใหม่เก่งข้ึน เราก็ปล่อยให้เขาเร่ิมสอนใน

บางเรื่องให้กับคนใหม่ของเขาอีกทีหน่ึง ฝึกไปจนเขา

เก่งและชำานาญ และปล่อยให้เขาได้ทำาเอง นี่คือ

ในเรื่องของทักษะความรู้

ต่อมาก็มาในส่วนของการพัฒนาความ
เป็นผู้นำา ต้องพัฒนาท่ี Mindset หรือเปล่ียนวิธี

คดิก่อน เพราะวิธคีดิสำาคญักว่าวธิกีาร การทีเ่ขาเริม่

มีองค์กร เราจะเติมความเป็นผู้นำาในเรื่องไหนให้

เขาบ้าง ซึ่งในส่วนนี้ ผมเน้นการเคลื่อนคนเพื่อให้

เป็นผู้บริหารที่เก่ง ในเรื่องของการพัฒนาความ

เป็นผู้นำา โดยมีคอร์สหรือหลักสูตรแรกเลยที่ต้อง

เข้าคือ Start Your Business With Why, The 5 

Levels Of Leadership, Discover Your Destiny, 

Life Up Your True Self ฯลฯ เมี่อเราพัฒนา

ทั้งทักษะความรู้ วิธีการ การพัฒนาภาวะนำาและ

Mindset แล้วผู้นำาเหล่านี้ก็จะออกไปสร้างองค์กร

ส่งต่อความรู้ทักษะเหล่านั้นให้กับองค์กรได้ครับ

ผลจากการส่งต่อความรู้ ทักษะ และภาวะ
ผู้นำา ทำาให้ปัจจุบันมี Diamond & Up 
ภายใต้สายงานเกิดข้้น 11 รหัส จนทำาให้
ปัจจุ บันองค์กรขยายไปมากจนมี ผู้นำา
(Leader) ท่ีแข็งแกร่ง ท่ีมีความรู้ความ
สามารถไปประมาณ 160,000 รหัส และเม่ือ
องค์กรเติบโตข้ ้น ยอดขายก็เยอะข้ ้นตาม
ทำาให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจสามารถสร้างรายได้
มากถ้งเดือนละ 7 หลัก มาอย่างต่อเน่ือง 
ปัจจุบันมีรายได้รวมมากกว่า 85 ล้านกว่าบาท

เม่ือรายได้เยอะ
LifeStyle ชีวิตก็เปล่ียนไป

LifeStyle และผลลัพธ์ความสำาเร็จ
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เม่ือรายได้เยอะ LifeStyle ชีวิตก็เปล่ียนไปใน
ทางที่ดีมากๆ ที่เรียกได้ว่า ไม่น่าเชื่อว่าธุรกิจ
ซััคเซัสมอร์จะทำาให้ชีวิตของเด็กบ้านๆ ต่าง
จังหวัดพลิกไปได้ขนาดนี ้
เพียงเพราะเลือกเครื่องมือท่ีเปล่ียนชีวิตได้ถูกต้อง

ได้ผลลัพธ์ ในปัจจุ บันคือ มี บ้าน 2 หลัง 

บ้านหลังแรกราคา 14 ล้านบาท บ้านหลังที่ 2

ราคา 30 ล้านบาท ไม่รวมตกแต่ง (ซึ่งตกแต่ง

ไปอีกมากกว่า 8 หลัก) มีรถ 3 คัน BMW X4 

1 คัน Mercedes-Benz E - Coupe 1 คัน 

Porsche Boxster 1 คัน และต้นปี 2563 ก็จะ

ซื้อ Porsche Cayenne E-Hybrid อีก 1 คัน

และรางวัลชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ 

ที่ เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆ คน คือ 

การได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ ปัจจุบันทำาธุรกิจ

ซัคเซสมอร์ มา 6 ปีกว่าๆ ท่องเที่ยวไปมากกว่า

22 ประเทศ ได้เปิดมุมมอง ได้เห็นหลากหลาย

วัฒนธรรมในหลากหลายประเทศ ซึ่งถือว่าเป็น

ประสบการณ์เติมเต็มชีวิตที่ไม่รู้ลืม
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คุุณอิินทร์์ริ์ตา ทวีีเลิิศฐิิติคุุณ
 
เมย์เริ่มต้นธุรกิจนี�ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่า ซัคเซสมอร์ เป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนความฝัน

ของเมย์ให้เป็นความจริงได้

เมย์มีความฝันอยากมีเงินเก็บหนึ่งล้านตอนอายุ 30 มีอิสรภาพทางด้านการเงินและสามารถรับผิด

ชอบชีวิตตัวเองและครอบครัวได้ จึงรีบค้นหาโอกาสหรือมีเครื่องมือที่จะทำาให้สามารถบรรลุเป้าหมาย

ได้ เคยลองทั้งเป็นลูกจ้าง เป็นเจ้าของกจิการ แต่เพราะขาดประสบการณ์และขาดผู้ทีป่ระสบความสำาเรจ็

จริงๆ มาแนะแนวทางให้ ทำาให้เป้าหมายห่างไกลออกไปทุกที จนมีผู้แนะนำาให้รู้จักกับธุรกิจซัคเซสมอร์ได้

ศึกษาจริงจัง รู้เลยว่าเจอเครื่องมือที่ใช่แล้ว ที่ผ่านมาเมย์เคยอาศัยแต่กำาลังและความเก่งของตัวเองจึงมี

ขีดจำากัดต่อความสำาเร็จ แต่ที่นี่มีทุกอย่างพร้อมโดยเฉพาะระบบที่ทำาให้เกิดพลังทวีในการสร้างผลลัพธ์ 

จึงลงมือทำาเต็มร้อย ทำาซำ้าๆ เรื่องเดิมๆ อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาความเข้าใจและทักษะให้เป็นมืออาชีพ

มากขึ้น จนทำาให้เมย์สามารถขึ้นตำาแหน่ง Platinum ได้ในระยะเวลาเพียง 8 เดือน

ขอขอบคุณผู้เปิดโอกาส 

คุณไพจิตร ดิษโสภา โค้ชในระบบตลอดเส้นทาง คุณนัทธวัฒน์ - คุณธัญญรัตน์ ภูวรัฐภานุพัฒน์ และ 

Crown Diamond อ.ณัฐธีร์ - อ.วรานิษฐ์ เอกอัครจิรธรณ ์

ที่สำาคัญที่สุด ขอขอบคุณจากหัวใจถึงผู้ก่อตั�ง นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ และ CEO นพกฤษฏิ์ิ์ นิธิเลิศ

วิจิตร ที่สร้างโอกาสดีๆ ที่ชื่อ Successmore ขึ้นมา ทำาให้เด็กคนหนึ่งได้โอกาส และเครื่องมือที่ดี

ในการสร้างความสำาเร็จให้กับชีวิตได้

คุุณวีร์างคุนา สมููป - คุุณสัญญา ไชยแสง
 
เราทั้งคู่เป็นวิศวกรโรงงานที่จังหวัดระยอง ทำาให้หลายๆ คนคงคิดว่าเรามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วแต่เปล่า

เลยครับ เพราะรายได้ของเราไปขึ้นอยู่กับปลายปากกาของใครบางคน เรา 2 คน จึงพยายามมองหา

อะไรทำาเพิ่มอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ไม่รู้จะทำาอะไรดี จนได้รู้จักกับ Successmore จากการแนะนำาของเพื่อน

สมยัเรียน ขอบคุณ อ.เบียร์ นราพงศ์ ศรีจนัทร์แก้วตอนแรกเราไม่ไดส้นใจ เพราะคิดวา่เป็นบริษทัเครือขา่ย

ก็คงเป็นเหมือนๆ กันหมด คือทำาธุรกิจ 2-3 ปี แล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆ จึงไม่ได้คิดแม้แต่จะดูข้อมูล แต่เมื่อ

เวลาผ่านไปเป็นปีเราก็เริ่มเอะใจจากการที่อ.เบียร์ มีรายได้ที่เติบโตและมั่นคง และยังคงอยู่ทำาธุรกิจ

กับบริษัทนี้ จึงได้โทรไปนัดให้มาคุยเรื่องราวของ Successmore ให้ฟังอย่างจริงจัง พอได้ดูข้อมูล

เราท้ัง 2 คน ตื่นเต้นมากกับบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งเป็นคุณหมอ มีประสบการณ์ในการทำาธุรกิจเครือข่าย

มายาวนาน มีสินค้าที่หลากหลายและขยายสาขาไปทั้งในและต่างประเทศและแผนรายได้มีโอกาสเป็น

ไปได้มากๆ สามารถสง่เป็นมรดกให้กับคนทีเ่รารักไดจ้ริงๆ และเชื่อมัน่ว่าเราก็เป็นคนหน่ึงทีส่ามารถประสบ

ความสำาเร็จได้แน่นอน เพราะบริษัทมีระบบ SLA ที่สามารถพัฒนาคนให้ประสบความสำาเร็จได้จริง

จึงตัดสินใจเรียนรู้และลงมือทำาธุรกิจควบคู่กับงานประจำาที่ทำาอยู่ โดยยอมรับเงื่อนไขความสำาเร็จอย่าง

ไม่มีข้อแม้

แม้ว่าเราทั้งคู่จะเป็นวิศวกรก็ไม่ได้หมายความถึงเราจะประสบความสำาเร็จได้เร็วในช่วง 1-2 ปีแรก แทบ

ไม่มีใครทำาธุรกิจตามเราเลย และคิดว่าเราเก่งแล้ว เรารู้แล้ว จึงเป็นเพียงตำาแหน่ง Bronze มายาวนาน

ถึง 2 ปี แต่เมื่อยอมรับความจริงว่าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิด ความรู้วิศวกรเอามาใช้ในธุรกิจนี้

ไม่ได้ จึงตัดสินยอมทิ้งตัวตนเดิม แล้วตั้งใจเรียนรู้พัฒนา ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังในระบบ

SLA จึงทำาให้ในปีที่ 3 เริ่มมีคนเชื่อมั่น และเดินตามเรามา เราทั้ง 2 คนใช้ระบบ SLA 100% เคลื่อน

คนเข้าฟังก์ชันต่างๆ ของบริษัทจนเราสามารถช่วยเหลือคนที่ตามเรามามีรายได้ตำาแหน่ง Bronze, Silver 

และ Gold จึงทำาให้เราสามารถประสบความสำาเร็จขึ้นตำาแหน่ง Platinum มีรายได้ 50,000 บาท เพิ่ม

อีกช่องทางหนึ่งคู่กับงานประจำา 

เราเชื่อมั่นว่า Successmore เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดพร้อมที่สุดในเวลานี� ที่สามารถทำาให้เรามี

อิสระภาพทั�งทางด้านการเงินและเวลาได้ ที่น่ีเปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวของเราที่พร้อม

สนับสนุนให้เราประสบความสำาเร็จและสุดท้ายอยากฝากประโยคข้อคิดว่า “ชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยน

ถ้าตัวคุณไม่เปลี่ยน”

"ที่นี่มีทุกอย่างให้พร้อม

โดยเฉพาะระบบที่ทำาให้เกิดพลังทวี ในการสร้างผลลัพธ ์

จนประสบความสำาเร็จ"

"ชีิวิตคุณจะไม่เปลี่ยน

ถ้าตัวคุณไม่เปลี่ยน"

คุุณอิินทร์์ริ์ตา ทวีีเลิิศฐิิติคุุณ
นักธุุร์กิจตำาแหน่ง Platinum 

คุุณวีร์างคุนา สมููป
คุุณสัญญา ไชยแสง
นักธุุร์กิจตำาแหน่ง Platinum 

แรงบันดาลใจจากผู้ท่ีประสบความสำาเร็จกับการข้้นตำาแหน่ง Platinum
ระยะเวลาภายใน 6 เดือน 

แรงบันดาลใจ...สู่ความสำาเร็จ
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ปััจจุบัันในการทำำาธุุรกิจได้้พััฒนาอย่่างรวด้เร็ว จนมาสู่่่ยุ่คของการทำำาตลาด้ออนไลน์อย่่างแทำ้จริง 
ซ่ึ่�งได้้รัับความนิิยมเป็็นิอย่างสููงและกลายเป็็นิสู่วนิหน่ิ�งของการัด้ำาเนิินิชีีวิตป็รัะจำำาวันิไป็แล้ว แน่ินิอนิว่า
นัิกธุุรักิจำซัึ่คเซึ่สูมอร์ัหลายๆ ท่่านิ ก็ได้้พััฒนิาความสูามารัถในิการัท่ำาตลาด้ออนิไลน์ิเพิั�มมากข่�นิ

ในฉบัับัน้� ผมขอแนะนำาแนวทำางในการกระทำำา ท้ำ�ทุำกท่ำานควรระวัง ในการสู่่งต่อข้อม่ลทำาง
ออนไลน์ ตามหลักเกณฑ์์ของบัริษััทำฯ โด้ย่ม้ราย่ละเอ้ย่ด้ดั้งน้�

1. ไม่กรัะท่ำาการัใด้ๆ ที่�ท่ำาให้ผูู้้อ่�นิได้้รัับความเสีูยหายทั่�งต่อท่รััพัย์สิูนิหร่ัอต่อช่ี�อเสีูยง 
2. ไม่นิำาเสูนิอแผู้นิธุุรักิจำหร่ัอเชิีญชีวนิให้ผูู้้อ่�นิเข้าร่ัวมธุุรักิจำ หร่ัอเพ่ั�อการัจำำาหน่ิายสิูนิค้า
   ในิลักษณะของการัสู่งอีเมลจำำานิวนิมากๆ 
3. ไม่กล่าวอ้างถ่งสูรัรัพัคุณสิูนิค้าที่�เกินิเลยกว่าความเป็็นิจำริังและเจำตนิาใหผูู้้้อ่�นิเข้าใจำผิู้ด้
   ตลอด้จำนิสูร้ัางความเสีูยหายต่อเคร่ั�องหมายการัค้าของผู้ลิตภััณฑ์์ 
4. ไม่ละเมิด้สิูท่ธิุสู่วนิบุคคลอ่�นิ โด้ยการันิำาเร่ั�องรัาวหร่ัอข้อมูลสู่วนิตัวของผูู้้อ่�นิมาท่ำา
   การัป็รัะชีาสัูมพัันิธ์ุในิเว็บไซึ่ต์ของตนิ โด้ยมิได้้รัับอนุิญาตเป็็นิลายลักษณ์อักษรั 
5. ไม่ละเมิด้เครั่�องหมายการัค้าผู้ลิตภััณฑ์์ทุ่กป็รัะเภัท่ของบรัิษัท่ฯ ห้ามใชี้รัูป็ภัาพัหรั่อ
    ตัด้ต่อข้อความใด้ๆ ของบรัิษัท่ฯ ตลอด้จำนิห้ามท่ำาลิงค์กับบรัิษัท่ฯ โด้ยมิได้้รัับอนิุญาต
   หร่ัอเจำตนิาให้บุคคลอ่�นิเข้าใจำผิู้ด้ และสูร้ัางความเสู่�อมเสีูยแก่ช่ี�อเสีูยงของบริัษัท่ฯ 
6. ไม่แสูด้งรูัป็ภัาพั ข้อความ หร่ัอข้อมูลอันิเป็็นิเท็่จำหร่ัอข้อมูลที่�ไม่ถูกต้อง
7. ห้ามใช้ีช่ี�อ SUCCESSMORE หร่ัอ SCM ในิสู่วนิใด้สู่วนิหน่ิ�งของช่ี�อ Website, Line,
   Facebook, Youtube หร่ัอเคร่ั�องม่ออ่�นิๆ ในิรูัป็แบบ Social Media ที่�จำะเกิด้ข่�นิในิ
   อนิาคต 
8. นิักธุรัุกิจำซึ่ัคเซึ่สูมอรั์ จำะต้องไม่แสูด้งรัาคาขายผู้ลิตภััณฑ์์หรั่อขายผู้ลิตภััณฑ์์ในิรัาคา
   ที่�ตำ�ากว่ารัาคาที่�บริัษัท่ฯ กำาหนิด้
9. ไม่ป็รัะกาศเชิีญชีวนิผูู้้สูนิใจำธุุรักิจำในิลักษณะ “การัรัับสูมัครังานิ”

ทำั�งน้� ทำุกทำ่านต้องพัึงร่้อย่่่เสู่มอว่า การนำาเสู่นอหรือการใช้้ข้อม่ลในทำางออนไลน์นั�น สู่ามารถทำำาได้้
แต่ต้องอย่่่ในขอบัเขตทำ้�ถ่กต้องตามกฎจรรย่าบัรรณและระเบั้ย่บัปัฏิิบััติของนักธุุรกิจซััคเซัสู่มอร์
ตลอด้จนขอบัเขตของกฎหมาย่อื�นๆ เช้น่ พัระราช้บััญญติัว่าด้้วย่การกระทำำาผิด้เก้�ย่วกบััคอมพัวิเตอร์ 
พั.ศ. 2560  เป็ันต้น เพืั�อให้ทุำกๆ ท่ำานสู่ามารถอย่่่ร่วมกันอย่่างม้ความสุู่ข ม้ความเสู่มอภาคและเท่ำา
เท้ำย่มกัน 

สวััสดีีครัับ นัักธุุรักิจซััคเซัสมอร์ัทีี่�รัักทุี่กท่ี่านั ในช่้วงน้�สู่ถานการณ์โรคติด้เชื้�อไวรัสู่โควิด้-19 
กำาลังระบัาด้หนัก ผมขอแสู่ด้งความห่วงใย่ถึงทำุกทำ่าน ขอให้ทุำกทำ่านด่้แลรักษัาสูุ่ขภาพัร่างกาย่ให้
แข็งแรงและเดิ้นหน้าสู่่่ความสู่ำาเร็จต่อไปัครับั

ข้้อควรระวัง!
ในการส่่งต่่อข้้อมููลทางออนไลน์
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มอร์์แมนเป็็นกำำ�ลัังใจให้้ทุุกำๆ ทุ่�น ทุ่�ยัังคงมุ่งมั�นในกำ�ร์เก็ำบคะแนนทุ่องเทุ่�ยัวเพ่ื่�อเติิมเต็ิม
ช่ีวิติ ทัุ�ง Being More Trip To Maldive แลัะ Leaders Seminar Thip To France 
แม้้ว่่าจะอยู่่่ในช่่ว่งยู่ากลำำาบากที่่�โรคโควิ่ด-19 กำาลัำงระบาดหนัก แต่่ทุี่กๆ ท่ี่านก็ยู่ังคงส่่งม้อบ
คุณค่าในการช่่ว่ยู่เหลำือผู้่้คนให้ม้่สุ่ขภาพร่างกายู่ที่่�แข็งแรง เพื�อป้้องกันการติ่ดเชื่�อโควิ่ด-19
แลำะช่่ว่ยู่ยู่กระดับคุณภาพช่่วิ่ต่ให้กับผู้่้คนอยู่่างต่่อเนื�อง ไม่้ว่่าจะม่้วิ่กฤต่อยู่่างไรขอเพ่ยู่งใจคุณ
ไม่้ยู่อม้แพ้ เร่ยู่นร้่ แลำะพัฒนาต่นเอง เพื�อหาโอกาส่แลำะว่ิธ่ีการใหม้่ๆ ก็ส่าม้ารถป้ระส่บคว่าม้
ส่ำาเร็จได้เช่่นกันครับ

SCM ได้้ด้ำ�เนินธุุร์กิำจม� 7 ปี็แล้ัว เราได้ส่่งม้อบคุณค่าในการยู่กระดับคุณภาพช่่วิ่ต่ในเรื�อง
การท่ี่องเท่ี่�ยู่ว่ทัี่�ว่โลำกไป้แล้ำว่ทัี่�งหม้ด 16 ที่ริป้ 24 ป้ระเที่ศ ในฉบับน่� มอร์์แมน จะถ่ือโอกำ�ส
เร่์ยับเร่์ยังทุริ์ป็ต่ิ�งๆ ทุ่�พื่วกำเร์�ได้้ผ่่�นป็ร์ะสบกำ�ร์ณ์์เติิมเต็ิมช่ีวิติในช่ีวงเวลั�ทุ่�ผ่่�นม�
ว่�ได้้ไป็ทุ่องเทุ่�ยัวทุ่�ไห้นกัำนม�บ้�ง เชิีญติิด้ติ�มได้้เลัยัครั์บ...

ทริปท่องเที่ยว Being More Trip และ Leaders Seminar Trip

ทริปท่� 1 ประเทศเกาหล่ีใต้้
กรุงโซลำ เกาะนามิ้ ส่ก่ร่ส่อร์ที่

ทริปท่� 4 ประเทศญ่ี่�ปุ�น
โต่เก่ยู่ว่ ภ่เขาไฟฟ่จิ วั่ดอาซากุส่ะ

ทริปท่� 7 มัลีด่ีฟ
คลัำบเม้ดคานิ ร่ส่อร์ที่ 5 ดาว่

ทริปท่� 2 ประเทศรัสเซ่ีย
จตุ่รัส่แดง เซนต์่ปี้เต่อร์ส่เบิร์ก  
พระราช่วั่งฤด่ร้อน - ฤด่หนาว่

ทริปท่� 5 ล่ีองเรือสำาราญี่ Allure of 
the seas ท่ี่องที่ะเลำเม้ดิเต่อร์เรเน่ยู่น 
ป้ระกอบด้ว่ยู่ป้ระเที่ศส่เป้น ฝรั�งเศส่ อิต่าล่ำ
บาร์เซโลำน่า ม้าร์กเซย์ู่ กรุงโรม้ เนเป้้�ลำส์่ 
นำ�าพุเที่รว่่� โคลำอส่เซ่�ยู่ม้ นครว่าติ่กัน

ทริปท่� 8 ยุโรปต้ะวัันออก 5 ประเทศ
ป้ระเที่ศเยู่อรมั้น มิ้ว่นิค ส่าธีารณรัฐเช่ค
ป้ราก เช่ส่ก่� ครุม้ลำอฟ ออส่เต่ร่ยู่ เว่่ยู่นนา
ฮััลำลำ์ส่ต่ัที่ที่์ ฮัังการ่ บ่ดาเป้ส่ต่์ แลำะส่โลำว่ัก

ทริปท่� 3 ฮ่่องกง มาเก๊า 
ล่ำองเรือส่ำาราญอ่าว่ฮ่ัองกง วิ่คต่อเร่ยู่พ่ค 
เซนาโด้ส่แคว่ร์ ป้ระต่่โบส่ถ์เซนต์่ป้อลำ ทริปท่� 6 เซ่ี�ยงไฮ้่ ประเทศจ่ีน

หังโจว่ ช่่โจว่ ที่ะเลำส่าบซ่ห่ หอไข่มุ้ก

16 ทริป 24 ประเทศ7ปีี

2014 2015 2016
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ขอเพ่ียงคุุณม่ใจี...ปรารถนาอย่างแรงกล้ีา คุุณย่อมม่สิทธิ�จีะร่วัมเติ้มเต็้มประสบการณ์ช่ีวิัต้
กับ Successmore World Experience ในโอกาสต่้อไป... มอร์แมน ขอเป็นกำาลัีงใจีคุรับ

ทริปท่� 9 ล่ีองเรือสำาราญี่ Mariner of 
the seas ป้ระเที่ศส่ิงคโป้ร์ แลำะเกาะป้ีนัง 
ป้ระเที่ศม้าเลำเซ่ยู่

ทริปท่� 12 เกาะฮ่อกไกโดี ประเทศญ่ี่�ปุ�น
เมื้องซัป้โป้โร โนโบริเบที่สึ่ คลำองโอต่ารุ
ภ่เขาไฟอุสึ่

ทริปท่� 14 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ
เรต้ส์ เมืองดูีไบ ตึ่กเบิร์จคาลิำฟา 
หม่่้เกาะต้่นป้าล์ำม้ ต่ะลุำยู่ที่ะเลำที่รายู่

ทริปท่� 16 ประเทศตุ้รก่
อิส่ตั่นบ่ลำ ที่รอยู่ เมื้องโบราณเอเฟซุส่ 
นครโบราญเฮ่ัยู่ราโป้ลิำส่ คัป้ป้าโดเก่ยู่

ทริปท่� 10 ประเทศสวิัต้เซีอร์แลีนด์ี
ซ่ริค ล่ำเซิร์น กรุงเบิร์น เมื้องโลำซานน์
เมื้องอินเที่อลำาเก้น เมื้องเซอร์แม้ที่ 
ยู่อดเขาจุงเฟรา

ทริปท่� 13 ล่ีองเรือสำาราญี่ Rhapsody 
of the seas ท่ี่องที่ะเลำเม้ดิเต่อร์เรเน่ยู่น 
ป้ระเที่ศอิต่าล่ำ โครเอเช่่ยู่ ด่บรอฟนิก 
ม้อนเต่เนโกร โคเต่อร์ แลำะป้ระเที่ศกร่ซ 
เกาะซานโต่ริน่� เมื้องเว่นิส่เว่โรน่า

ทริปท่� 15 ประเทศอัฟริกาใต้้ 
เมื้องพริที่อเร่ยู่ ป่้าซาฟาร่ ซาฟาร่ลำอดจ์
ซันซิต่่� โจฮัันเนส่เบิร์ก ไลำอ้อนป้าร์ค 
เมื้องเคป้ที่าว่น์

ทริปท่� 11 ประเทศเกาหล่ีใต้้
กรุงโซลำ เกาะนามิ้ ส่ก่ร่ส่อร์ที่

2017 2018 2019

2020
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3.NUTRIGA ช่่วยเสริิมสร้ิางภููมิคุ้้้มกััน
ของร่ิางกัาย ช่่วยลดกัาริอักัเสบจากักัาริ
ติิดเช้่�อ ป้้องกัันคุ้วามเส้�อมของเซลล์และ
ป้รัิบสมด้ลให้้แก่ัร่ิางกัาย 
4.S VERA PLUS ALOE VERA 
นำ�าว่านห้างจริะเข้ ช่่วยลดกัาริอักัเสบภูาย
ในร่ิางกัาย ช่่วยต่ิอต้ิานและยับยั�งกัาริแบ่ง
ตัิวของเซลล์มะเร็ิงและเช้่�อไวรัิส

5.SOD MORE เอนไซม์ซ้ป้เป้อร์ิออกัไซด์
ดีสมิวเทส จากัผัักัผัลไม้ 125 ช่นิด ซ่�ง
เป้็นสาริติ้านอน้มูลอิสริะที�ดีที�ส้ดในโลกั 
ช่่วยต้ิานอน้มูลอิสริะ ช่ะลอคุ้วามเส้�อมของ
เซลล์ทำาให้้ดูอ่อนเยาว์กัว่าวัย ช่่วยต้ิานกัาริ
เกิัดเซลล์มะเร็ิงและเสริิมสร้ิางภููมิคุ้้้มกัันของ
ร่ิางกัายให้้แข็งแริง

ผัลิติภัูณฑ์์ที�คุ้วริทานเพ้ื่�อช่่วยเสริิมสร้ิาง
ภููมิคุ้้้มกัันให้้แก่ัร่ิางกัายในช่่วงโริคุ้โคุ้วิด-19 
ริะบาด คุ้้อ

1.PHYTAPLEX ช่่วยเพิื่�มป้ริะสิทธิิภูาพื่
ของภููมิคุ้้้มกัันในกัาริต่ิอสู้กัับเช้่�อแบคุ้ทีเรีิย
และไวรัิส ทำาให้้เม็ดเล้อดขาวทำางานได้อย่าง
มีป้ริะสิทธิิภูาพื่มากัข่�น ริวมถ่ึงช่่วยต้ิาน
อน้มูลอิสริะที�อยู่ภูายในร่ิางกัาย

2.VISTAPLEX ช่่วยให้้ร่ิางกัายแข็งแริง
อวัยวะต่ิางๆ ทำางานอย่างมีป้ริะสิทธิิภูาพื่
ด้วยวิติามิน 12 ช่นิด และแร่ิธิาต้ิ 9 ช่นิดที�
จำาเป็้นต่ิอร่ิางกัายในแต่ิละวัน

PHYTAPLEX ช่่วยให้้เม็ดเล้อดขาวช่นิด
ต่ิางๆ แข็งแริงข่�นและทำางานอย่างมี
ป้ริะสิทธิิภูาพื่มากัข่�น ทั�งในเร้ิ�องของกัาริ
ต่ิอสู้กัับเช้่�อโริคุ้และสิ�งแป้ลกัป้ลอมช่นิด
ต่ิางๆ ที�เข้าสู่ร่ิางกัาย และยังมีนวัติกัริริม 
Nutrix Matrix ที�สาริอาห้าริสามาริถึถูึกั
ดูดซ่มเข้าสู่ร่ิางกัายได้อย่างริวดเร็ิวใน
ป้ริิมาณสูงส้ดและยังนำาพื่าสาริสำาคัุ้ญเข้า
สู่เซลล์เป้้าห้มายได้อย่างติริงจ้ดอีกัด้วย

NUTRIGA มีสาริสำาคัุ้ญคุ้้อ Beta
Glucan ที�สามาริถึกัริะติ้้น กัาริ
ทำางานของริะบบภููมิ คุ้้้มกัันของ
ร่ิางกัายได้เป็้นอย่างดี และมีสาริสกััด
จากัเห็้ดห้ลินจ้อที�ช่่วยเสริิมสริ้าง
ภููมิคุ้้้มกัันของร่ิางกัายให้้แข็งแริง 
ริวมถึ่ง มีสาริสกััดอีกัห้ลากัห้ลาย
ช่นิด ที�ช่่วยให้้เซลล์ในร่ิางกัายของ
เริาแข็งแริงข่�น

น้ำำ��ว่่�น้ำห�งจระเข้้ ช่่วยลดป้ฏิิกิัริิยากัาริ
อักัเสบต่ิางๆ ภูายในร่ิางกัายได้เป็้นอย่างดี
ช่่วยให้้ภููมิคุ้้้มกัันของริ่างกัายแข็งแริงข่�น
กัริะต้้ินกัาริทำางานของเม็ดเล้อดขาว  ป้้องกััน
กัาริเกัิดเซลล์มะเร็ิง ต้ิานเช้่�อแบคุ้ทีเรีิยและ
เช้่�อไวรัิส

VISTAPLEX ป้ริะกัอบด้วยวิติามิน
12 ช่นิดและแร่ิธิาต้ิ 9 ช่นิด ที�จำาเป็้น
ต่ิอกัาริดูแลส้ขภูาพื่ช่่วยให้้ร่ิางกัาย
แข็งแริง อวัยวะต่ิางๆ ทำางานอย่าง
มีป้ริะสิทธิิภูาพื่ ส่งผัลให้้ภููมิคุ้้้มกััน
แข็งแริงข่�นด้วย

เป้็นแอลกัอฮอล์เจลที�มีส่วนผัสม
ของแอลกัอฮอล ์70% ที�สามาริถึ
ฆ่่าเช้่�อโริคุ้ได้อย่างมีป้ริะสิทธิิภูาพื่
มีส่วนผัสมของว่านห้างจริะเข้ ที�มี
สาริต้ิานอน้มูลอิสริะ ช่่วยทำาให้้ผิัว
น่้มช่้่มช้่�นลดคุ้วามห้ยาบกัริะด้าง
ของผิัว และมีกัลิ�นห้อม

ควรทานผลิิตภััณฑ์์รายการไหนบ้้าง
เพ่ื่�อช่่วยเสริมสร้างภูัมิค้้มกัน
ในการป้้องกันโรคโควิด-19

ข้้อเด่นข้อง PHYTAPLEX
ในการเสริมสร้างภูัมิค้้มกัน
มีอะไรบ้้าง

NUTRIGA ช่่วยเสริมสร้าง
ภูัมิค้้มกัน ได้อย่างไร

S VERA PLUS หร่อนำ�าว่านหางจระเข้้
มีค้ณป้ระโยช่น์ต่อส้ข้ภัาพื่อย่างไร

VISTAPLEX ดีต่อส้ข้ภัาพื่อย่างไร
ในช่่วงโควิด-19 กำาลัิงระบ้าด

จ้ดเด่นข้อง S VERA 
ALCOHOL GEL 
ค่ออะไร

ถาม/ตอบ

ถามต้อบ Q&A     21
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Chin a

องค์การอนามัย่โลก (WHO)
ได้้ปัระกาศให้การแพัร่ระบัาด้ของเชื้�อไวรัสู่โคโรนาสู่าย่พัันธ์ุุ
ใหม่หรือ "โควิด้-19" เป็ัน "การระบัาด้ใหญ่" หลังจากเชื้�อ
ลุกลามไปัอย่่างรวด้เร็วในทุำกภ่มิภาคทัำ�วโลก โด้ย่ระบัาด้
ไปัแล้ว 177 ปัระเทำศ ม้ผ้่ติด้เชื้�อกว่า 3,505,761 คน ทัำ�ง
ได้้คร่าช้้วิตผ้่คนไปัแล้วกว่า 247,431 คน รักษัาสู่ะสู่มหาย่ 
1,125,104 คิด้เป็ันร้อย่ละ 32.10 %

coronavirus
2019
โรคโควิด-19

(อ้างอิง : จำำานิวนิผูู้้ติด้เช่ี�อสูะสูมวันิที่� 4 พัฤษภัาคม 2563 
ข้อมูลจำาก woldomaters.info/coronavirus )

การติด้เชื้�อไวรัสู่โคโรนาสู่าย่พัันธ์ุุใหม่น้� เริ�มต้นขึ�นในเดื้อนธัุนวาคมพั.ศ. 2562 
สัูนินิิษฐานิว่า เริั�มติด้ต่อจำากสัูตว์ป่็ามาสูู่คนิ โด้ยมีต้นิตอของการัแพัร่ัรัะบาด้จำาก
งูเห่าที่�นิำามาวางจำำาหน่ิายในิตลาด้สูด้เม่องอู่ฮัั่�นิ ป็รัะเท่ศจีำนิ ซ่ึ่�งงูน่ิาจำะเป็็นิสูัตว์
ตัวกลางท่ี�สู่งต่อเชี่�อไวรััสูชีนิิด้นิี�จำากค้างคาวมาสูู่คนิ ท่ำาให้มีผูู้้ติด้เชี่�อกลุ่มแรักๆ
ที่�เม่องนีิ� แล้วแพัร่ัรัะบาด้ไป็ทั่�วโลก

การติด้เชื้�อไวรัสู่โคโรนาสู่าย่พัันธ์ุุใหม่ จำะติด้เช่ี�อจำากการัแพัร่ัเช่ี�อของผูู้้ติด้เช่ี�อจำาก
ละอองเสูมหะหร่ัอสูารัคัด้หลั�งจำากการัไอจำาม ละอองจำะค้างอยู่ในิอากาศในิช่ีวง
เวลาสัู�นิๆ และตกลงบนิพ่ั�นิดิ้นิหร่ัอภัาชีนิะสิู�งของต่างๆ เม่�อคนิเอาม่อมาสัูมผัู้สู
สิู�งของที่�ป็นิเป้็�อนิเช่ี�อไวรััสูแล้วใช้ีม่อนัิ�นิไป็สัูมผัู้สูกับใบหน้ิาจำมูกและตา เช่ี�อไวรััสูก็
จำะเข้าสูู่ร่ัางกายทั่นิที่ และจำะใชีร้ัะยะฟัักตัวจำนิแสูด้งอาการัอยู่รัะหวา่ง 2 ถ่ง 14 วันิ
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ปััจจัย่ท้ำ�ม้ผลต่อความรุนแรงของโรค คือ
 
1.ปัริมาณเชื้�อท้ำ�ได้้รับั
ถ้าได้้รัับเช่ี�อมาก ก็จำะแสูด้งอาการัเร็ัว ถ้าร่ัางกายสูร้ัาง
ภูัมิคุ้มกันิไม่ทั่นิ ก็จำะมีอาการัรุันิแรัง

2.ความแข็งแรงของระบับัภ่มิคุ้มกันของร่างกาย่
ผูู้้ที่�มีภูัมิคุ้มกันิของร่ัางกายตำ�าเช่ีนิ ผูู้้สููงอายุ ผูู้้ที่�มีโรัค
ป็รัะจำำาตัว เช่ีนิ โรัคเบาหวานิ โรัคความดั้นิโลหิตสููง โรัค
หลอด้เล่อด้หัวใจำ โรัคป็อด้ และโรัคมะเร็ัง อัตรัาการัเสีูย
ชีีวิตในิผูู้้สููงอายุสููงกว่าคนิวัยกลางคนิถ่ง 10 เท่่า ผูู้้ที่�มี
โรัคป็รัะจำำาตัวมีโอกาสูเสีูยชีีวิตมากกว่าคนิป็กติอย่าง
น้ิอย 5 เท่่า

3.พัันธุุกรรม
พับว่า ผูู้้ชีายมีอัตรัาการัเสีูยชีีวิตสููงกว่าผูู้้หญิงเล็กน้ิอย
รัวมถ่ง พัันิธุุกรัรัมของบางคนิติด้เช่ี�อได้้ยากข่�นิ เช่ีนิ บาง
คนิแท่บจำะไม่เป็็นิหวัด้เลย ขณะที่�บางคนิจำะติด้เช่ี�อหวัด้
ได้้ง่าย เป็็นิต้นิ

การรักษัา จะเน้นไปัท้ำ�การจัด้การกับัอาการของผ้่ป่ัวย่
และการรักษัาแบับัปัระคับัปัระคอง เพืั�อให้ผ้่ป่ัวย่
สู่ามารถสู่ร้างภ่มิคุ้มกันขึ�นมาต่อสู่่้กับัเช้ื�อไวรัสู่ได้้เอง
ผ้่ป่ัวย่ท้ำ�ม้อาการมากขึ�นหรอืม้ภ่มิคุ้มกันตำ�า เสู้่�ย่งต่อการ
ติด้เชื้�อรุนแรงจะให้ย่าต้านไวรัสู่ ในราย่ท้ำ�เป็ันรุนแรง
หาย่ใจหอบัเหนื�อย่ เนื�องจากปัอด้ถ่กทำำาลาย่ไปัมาก 
ต้องใช้้เครื�องช่้วย่หาย่ใจและรักษัาในห้อง ICU 

อาการเริ�มแรกของการติด้เชื้�อ
อาจำไม่แสูด้งอาการัหร่ัอมีอาการัคล้ายการัติด้เช่ี�อไข้หวัด้ใหญ่ ค่อ มีไข้
อ่อนิเพัลีย ป็วด้เม่�อยกล้ามเน่ิ�อ ตามมาด้้วยอาการัไอแห้ง ๆ เจ็ำบคอหลัง
จำากนัิ�นิรัาว 1 สัูป็ด้าห์จำะมีอาการัหายใจำเหน่ิ�อยหอบ ผูู้้ป่็วยอาการัหนัิกจำะ
มีอาการัป็อด้บวมรุันิแรัง รัะบบหายใจำล้มเหลวจำนิกรัะทั่�งเสีูยชีีวิต

จากการวิเคราะห์ข้อม่ลผ้่ติด้เชื้�อ พับัว่า

14% มีอาการัรุันิแรัง

78% มีอาการัไม่รุันิแรัง

8% มีอาการัวิกฤต

**สู่วนิอัตรัาการัเสีูยชีีวิตอยู่ในิรัะดั้บตำ�าที่� 7 %

ในัขณะนัี� ยัังไม่มีวััคซัีนัเพื่่ �อป้้องกันัโรัคโควัิดี-19 
หวัังว่ัานัักวิัจัยัสามารัถจะผลิิตวััคซันีัออกมาไดีเ้ร็ัวัๆ นีั� 
เพ่ื่�อลิดีควัามสูญเสียัทีี่�เกิดีข้�นัครัั�งร้ัายัแรังทีี่�สุดีครัั�ง
หน้ั�งในัป้รัะวััติศาสตร์ัโลิก "

"
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ในประเทศไทยมีจำ�นวนผู้ติดเชื้อ 2,987 ร�ย และเสียชีวิต 54 ร�ย จึงเป็น
เรื่องใกล้ตัวสำ�หรับทุกๆ คนที่จะต้องดูแลคว�มปลอดภัยของตนเอง
ต้องมีคว�มรู้และปฏิบัติตนอย่�งมีวินัย ถึงจะลดคว�มเสี่ยงในก�รติด
เชื้อได้ โดยมีวิธีที่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า
หรือ COVID-19 ท่ีรุนแรงท่ัวโลกในขณะน้ี 

1. อยู่บ้านให้มากท่ีสุด

2. หลีกเล่ียงการไปในท่ีสาธารณะ  
     หรือท่ีท่ีมีผู้คนแออัด

3. พกเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์ 
     แอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเวลา

เพื่อให้เกิด Social distancing หรือระยะห่�งท�งสังคม 2 เมตร
ได้จริงๆ ถ้�ทำ�ง�น Work From Home ได้ ให้เอ�ง�นกลับม�
ทำ�ท่ีบ้�น ท�นอ�ห�รที่ทำ�ท�นเองที่บ้�นได้อย่�งง่�ยๆ ไม่ออก
ไปไหนเสี่ยงน้อยที่สุด

ถ�้จำ�เป็นตอ้งออกจ�กบ�้น ใหส้วมหน้�ก�กอน�มยัหรือหน้�ก�ก
ผ้�ต้ังแต่ก้�วแรกท่ีพ้นประตูบ้�นหรือประตูห้องถ้�พักอยู่ในคอนโด
โดยไม่ถอดหน้�ก�กออกเลยจนกว่�จะกลับเข้�บ้�น ยกเว้นเวล�
ดื่มน้ำ�หรือรับประท�นอ�ห�รเท่�นั้น เวล�จะถอดหน้�ก�กให้จับ
บริเวณหูหน้�ก�กแล้วดึงออกและรีบล�้งมือทันที

เพื่อทำ�คว�มสะอ�ดมือทุกครั้งที่มือไปสัมผัสสิ่งของที่มีโอก�ส
ปนเปือ้นเชือ้หรอืถ�้ล�้งมอืได้ใหล้้�งมอืดว้ยสบูทั่นท ี เช่น  กดลิฟต์
จับลูกบิดหรือมือจับประตู จับฝ�ชักโครก ที่กดชักโครก ส�ยฉีด
ชำ�ระ  เส�หรอืร�วจบับนรถไฟฟ�้  เมือ่กลับเข้�บ�้นใหถ้อดรองเท้�
ไวน้อกบ�้น ถอดหน�้ก�กโดยเกบ็ด�้นนอกมว้นเข�้ด�้นใน  ท้ิงลง
ถังขยะ ล้�งมือให้สะอ�ดและรีบอ�บน้ำ�ทันที 

(อ้�งอิง : จำ�นวนผู้ติดเช้ือสะสมวันท่ี 4 พฤศภ�คม 2563 จ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข)
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6. ออกกำาลังกาย

7.  พยายามทำาให้ตัวเอง
      ไม่เครียด

8.  ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
      ท่ีจำาเป็นต่อร่างกาย

4. ด่ืมน้ำาเยอะๆ ทุกๆ คร่ึง
     ช่ัวโมง

5. ใครท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล   
     กลับต่างจังหวัด ต้องกักกันตนเอง 14 วัน
     อย่างเคร่งครัด

ดื่มน้ำ�ใ้ห้ ได้ 2-3 ลิตรต่อวัน รับประท�น
อ�ห�รปรุงสุก ร้อน และแยกท�นคนเดียว
แบบห่�งๆ

โดยพักอยู่แต่ในบ้�น ในห้องพัก ไม่ออกจ�กบ้�นเด็ดข�ด ไม่ใกล้
ชิดกับพ่อแม่ญ�ติพี่น้อง ถ้�จะพูดคุยกันให้รักษ�ระยะห่�ง 2 เมตร
ใช้หน้�ก�กผ้�ปิดป�กปิดจมูกตลอดเวล� และแยกรับประท�น
อ�ห�รคนเดียว

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
อย่�งน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง 

เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ เบต้�กลูแคน (Betaglucan) 
ซัลโฟร�เฟน (Sulforaphane) โพลีแซคค�ไรด์ (Polysaccha-
rides) ท่ีช่วยเสริมสร้�งภมิูคุ้มกนัของร่�งก�ยใหแ้ข็งแรงข้ึน  กระตุ้น
ก�รทำ�ง�นของเม็ดเลือดข�วใหท้ำ�ง�นอย�่งมปีระสทิธภิ�พม�กขึน้ 
ท�นผลิตภัณฑ์ที่มีส�รต้�นอนุมูลอิสระในปริม�ณสูง เช่น SOD 
เอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดีสมิวเทส ท่ีช่วยให้เซลล์ในร่�งก�ยแข็งแรง 
สร้�งภมูต้ิ�นท�นใหแ้ข็งแรงรวมถงึ ท�นวติ�มนิและแร่ธ�ตทุีจ่ำ�เปน็
ต่อร่�งก�ยให้เพียงพอในแต่ละวัน

ควรหมัน่ออกกำ�ลังก�ย 30 น�ท ีถงึ 1 ช่ัวโมง
สัปด�ห์ละ 3-4 วัน เพื่อเสริมสร้�งภูมิคุ้มกัน
ให้แข็งแรง ให้เลือกออกกำ�ลังก�ยแบบง่�ยๆ
เช่น เดินในบริเวณบ้�น เต้นแอโรบิค และโยคะ
เป็นต้น
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ท้ั้�งหมดน้ี้�คืือ “5 ส่ิงท่ีผู้นำาต้องทำาใน

ภาวะวิกฤต” ซ่ึ่�งผมม้�นี้ใจว่่าเหตุุการณ์์

โคืวิ่ด-19 น้ี้�จะเป็็นี้เหตุุการณ์์ช้ั่�ว่คืราว่

สุุดทั้้ายม้นี้ตุ้องผ่านี้พ้้นี้ ซ่ึ่�งระหว่่างน้ี้�

ผมขอเป็็นี้กำาล้ังใจให้ทุั้กท่ั้านี้ ทั้ำาให้ด้

ท้ั้�สุุดในี้สิุ�งท้ั้�เราย้งม้โอกาสุทั้ำา ม้นี้ไม่

เกินี้คืว่ามสุามารถของทุั้กท่ั้านี้อย่าง

แน่ี้นี้อนี้

ดููแลตนเองและคนในองค์กร
ให้้ปลอดูภััย
ท่ามกลางความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึน ของการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่ิงแรกท่ีเรา

ต้องทำา คือ การดูแลตนเองและคนใน

องค์กรให้ปลอดภัยที่สุด นั่นหมายถึง 

การสื่อสารถึงวิธีการป้องกันตนเองจาก

การติดเช้ือให้คนของเรารับรู้และปฏิิ์บัติ

ตาม แต่คนแรกท่ีต้องมีวินัยในการดูแล

ตนเองก็ คือ ตัวผู้นำาเอง ซ่ึงการดูแลตน

และดูแลคนอย่างน้ี นอกจากดีต่อตนเอง

และคนอื่นๆ แล้ว ยังถือเป็นการช่วยชาติ

ไม่ให้เกิดกลุ่มคนใหม่ที่ติดโรคอีกด้วย

นอกจากน้ี ยังเป็นการรักษาสภาพทีมให้

มีความพร้อมในการลุยต่อทันที เมื่อฟ้า

เปิดครับ

มีีแผนสำำ�รองทัั้�งเร่�องก�รง�น 
ธุุรกิจ ห้ร่อชีีวิิตสำ่วินตัวิ
ความเป็นผู้นำาของเราในท่ีน้ี มีหลาย

ระดับความรับผิดชอบ มีต้ังแต่ระดับเป็น

ผู้จัดการ เป็นเจ้าของกิจการท่ีบริหารเอง

หรือเป็นผู้นำาครอบครัว ซ่ึงทุกๆ บทบาท

ท่ีเราเป็นผู้นำา จะต้องมีการวางแผนเรื่อง

การหารายได้ การบริหารเงินสดและการ

บริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยในแผนจะต้อง

เป็นแผนที่มีสมมุติฐานเรื่องโควิด-19

ลากยาวไปถึงส้ินปี ว่าจะนำาพาทีม นำาพา

องค์กรหรือครอบครัวไปต่ออย่างไร จะตัด

สำ่�อสำ�รกบัคนในองคก์รอย�่ง
สำมีำ��เสำมีอ
ทุกวันน้ีข่าวสารท่ีทำาให้คนวิตกกังวลมาก

เต็มทุกช่องทาง ดังน้ัน คนส่วนใหญ่จึง

เกิดอารมณ์ตระหนก สับสน และหมด

กำาลังใจ หน้าที่ของผู้นำาคือ การออกมา

สื่อสารกับผู้คน ให้พวกเขายังคงมีความ

หวัง ไม่โดดเด่ียว เพื่อให้เขายังคงทำางาน

จากบ้านได้ ยังคงมีพลังในการเสนอ

การขาย และมีพลังในการให้บริการลกูคา้

อีกทั้ง การสื่อสารถึงแผนงานต่างๆ ที่มี

การปรับตัวให้สอดคล้องอยู่ตลอดเวลา

เน้นดููแลลูกค้�อย่�งใกล้ชีิดู
ลูกค้าของพวกเราทุกคนก็เป็นมนุษย์ 

เมื่อเขาเจอข่าวลบๆต่อเนื่อง ก็มีสัดส่วน

จำานวนคนสูงเลยทีเดียวท่ีเขารู้สึกเครียด

มีความกังวลสารพัด ดังน้ัน เราจึงต้อง

ใกล้ชิดกับลูกค้าโดยการถามไถ่ ให้กำาลังใจ

รับรู้ปัญหาของเขา ช่วยยืดหยุ่นกรณีที่

ช่วยได้ ถ้าคุณทำาได้อย่างต่อเนื่องลูกค้า

จะประทับใจ และเมื่อทุกอย่างกลับมาสู่

ภาวะปกติ ความรู้สึกท่ีดีต่อกันจะเพ่ิมข้ึน

มากกว่าตอนก่อนเกิดวิกฤต

รวิบรวิมีสำมี�ธิุ และเวิล�
สำำ�ห้รับก�รพััฒน�ตนเอง
งานท่ีผู้นำาแต่ละคนรับผิดชอบ ในแต่ละ

ปีๆ จะมีความยากขึ้น ความยากที่เพิ่ม

ข้ึนน้ัน เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้างนอก

องค์กร ดังน้ัน ผู้นำาจึงต้องไม่เฝ้าแต่เรื่อง

ราวในองค์กร ต้องศึกษา รับฟังความเป็น

ไปของตลาดข้างนอกว่า บริษัทคู่แข่งท้ังคู่

แข่งทางตรงและทางอ้อม แย่งกันเอาใจ

ผู้บริโภคไปถึงไหนแล้ว เราจะต้องปรับสู้

อย่างไร ซ่ึงผู้นำาจำาเป็นต้องพัฒนาตน

อย่างต่อเนื่อง จากท่ีไม่เคยรู้เรื่องการ

ตลาดดิจิทัล  ก็ถือโอกาสนี ้เรียนรู ้เพื่อ

ท่ีจะใช้งานมัน และถ้าเราอัพเกรดตัวเรา

อย่างตอ่เนื่องคณุคา่ในตวัเรากจ็ะเพิม่ขึน้

เราก็จะสามารถเอาชนะใจผู้บริโภคได้

สวัสดีครับ! นักธุรกิจซัคเซสมอร์

ที่รักทุกท่าน พบกันครั้งนี้เดือนพฤษภาคม

เป็นปีแรกที่มีการเลื่อนวันสงกรานต์ประจำาปี

ออกไป เพราะเจ้าเชื้อร้ายโควิด-19 ทำาเหตุ

ก็ขอเป็นกำาลังใจให้กันและกันนะครับ ช่วงนี�

เราต่างมีภารกิจสำาคัญอยู่ 2 ประการ ประการ

ที่หนึ่ง ป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ติดโรคจากเชื�อ

โควิด-19 และประการท่ีสอง ช่วยกันภาวนา

ให้มันผ่านพ้นไปในเร็ววัน จากนั้นค่อยมาตั้ง

หลักกันใหม่นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านป้องกัน

ตนเอง ตามหลักการท่ีถูกต้องอย่างไม่ประมาท 

อย่ากังวลจนเกินไป และมีความหวังในการดำารง

ชีวิตต่อไป...

สำาหรับ More Guru ฉบับนี� เพื่อให้เข้ากับ

สถานการณ์ ผมจะขอแบ่งปันในเรื่อง “5 สิง่

ที่ผู้นำาต้องทำาในภาวะวิกฤต” เชิญติดตาม

เลยครับ...

สิ�งท่�ผู้นำาต้้องทำา

ในภ�วะวิกำฤติ5
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าใช้จ่ายอะไรออกไปแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มี

ไขมันน้อยท่ีสุด น่ีเป็นส่ิงท่ีผู้นำาต้องคิด

และวางแผนแล้ว



BY : นพีกฤษฏิ� นิธิเลิีศวิัจิีต้ร SLA     27

ขั้นต้อนวัิธ่ในการเปลี่�ยนทิศ "คว�มร์ู้สึกำ"5
สวัสดีครับ พี่น้องซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ พวกเราต่างโดนบท

ทดสอบหนักๆ หลายต่อหลายเรื่อง ทั้งการกราดยิงคนบริสุทธิ์ ค่าเงินบาทแข็ง เศรษฐกิจถดถอย

ซึมยาวเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ทำาให้เกมการค้าเปลี่ยน ฝุ่น PM 2.5 และตบท้ายด้วยไวรัส

โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการใช้ชีวิตของเราแต่ละคน จึงทำาให้

ทุกอย่างดูเลวร้ายลง ถ้าคุณไม่เปลี่ยนทิศทางของความรู้สึก มันจะทำาให้คุณแย่ลงๆ ไปอีก จนโง

หัวไม่ขึ้น นี่คือ “5 วิธีในการเปลี่ยนทิศความรู้สึก ในภาวะที่มีแต่เรื่องลบๆ” เพื่อที่จะช่วยให้

คุณไปต่อได้

1. รั์บรู้์ข่�วลับในร์ะดั้บเพ่ื่�อใช้ีเติร่์ยัมกำ�ร์
ป้็องกัำน แต่ิอย่ั�ให้้ถึืงขั�นเกิำด้อ�ร์มณ์์ลับ
กัำบตัิวเร์�
ข่าวลบหรือไวรัส ก็คือสารก่อพิษชนิดหนึ่งซ่ึง

ถา้ชีวิตคุณเปดิรับใหม้นัเขา้มาจำานวนมากและ

คุณปล่อยอารมณ์ความรู้สึกไปกับมัน มันจะ

ทำาให้คุณกลัวจนก้าวขาไม่ออกได้ มีทางเดียว

ที่คุณจะรักษาสมดุลตัวเองได้ คือการให้อยู่

ในระดับรับรู้ เสียใจต่อผู้สูญเสีย และหาวิธี

ป้องกัน รวมถึง การปฏิ์ิบัติตัวที่ช่วยลดความ

เสี่ยงให้แก่ตนเอง

2. จด้จ่อไป็ทุ่�โอกำ�สแลัะคว�มเป็็นไป็ได้้ 
จงอยั่�จด้จ่อไป็ทุ่�ป็ัญห้�
สถานการณ์ที่เกดิขึน้ มันไม่ได้เจาะจงที่จะเลน่

งานคุณคนเดียว มันเกิดในลักษณะที่สร้างผล

กระทบร่วม ถ้าคุณจดจ่อไปที่ปัญหา คุณก็จะ

มดืแปดดา้น ดงันัน้คณุตอ้งฉลาดพอทีจ่ะจดจอ่

วางระบบคิดไปที่การหาทางออก หาโอกาสที่

แฝงอยู่ และเข้าให้ถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ

3. ใชี้ห้ลัักำกำ�ร์เข้�ให้้ถืึงคว�มร์ู้ป็ัญญ�
ในร์ะด้ับคว�มเข้�ใจทุ่�รู้์ป็ัญห้� ร์ะบุ
ส�เห้ติุแลัะออกำแบบทุ�งแก้ำได้้
ระหวา่งจดุทีค่ณุอยูก่บัเปา้หมายทีค่ณุตอ้งการ

ไปให้ถึง มีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ ซ่ึงอุปสรรค

นั้น คุณต้องใช้ทรัพากรในการเอาชนะ ไม่ว่า

เป็นความรู้ เงิน คนและกำาลังใจ ปัจจัยสำาคัญ

ทีส่ดุคอื ความรู ้ความเขา้ใจทีก่วา้งและลกึพอ

ตลอดจนกำาลังใจ จนคุณสามารถมองปัญหา

ที่แท้จริงออก ระบุสาเหตุ ออกแบบทางแก้ได้

และมกีำาลงัใจทีจ่ะยืนหยดั เรียนรู ้ทำาซำ้าจนกว่า

จะเชี่ยวชาญ

4. ม่กำิจกำร์ร์มทุ่�ชี่วยัสร์้�งกำลัุ่มอ�ร์มณ์์
เพื่ิ�มพื่ลัังอยั่�งสม�ำ�เสมอ
รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยเช้ือเพลิง คนเคลื่อนตัว

ได้ด้วยพลังงานทั ้งทางกายและใจ ซึ ่งการ

สร้างชีวิตนั้น นอกจากคุณต้องมีภูมิต้านทาน

ต่อสภาวะท่ีไม่ได้ดั่งใจแล้ว คุณต้องมีความ

แข็งแรงทางอารมณ์ความรู้สึก เพื่อเอาชนะ

อุปสรรคปัญหาต่างๆ ด้วย ซึ่งอารมณ์ที่เปี่ยม

พลังนั้น จะได้มาจากกิจกรรมออกกำาลังกาย 

การพักผ่อน อาหารการกิน การสวดมนต์และ

อ่านหนังสือหรือดูยูทูปเพื่อเติมพลังทุกๆ วัน

ประเด็นสำาคัญคือ เมื่อคุณรับสิ่งลบทุกๆ วัน 

คุณก็ต้องรับสิ่งบวกเข้าไปด้วย ถ้าคุณรับเข้า

จนมีพลังบวกสุทธิ คุณก็จะก้าวต่อไปอย่าง

สง่างามได้ 

5. จงเป็็นคนทุ่�มทุ่ั�งคว�มห้วงั คว�มเชี่�อ
คว�มแติกำติ่�งแลัะกำ�ร์ลังม่อทุำ�อยั่�ง
ต่ิอเน่�อง 

ความหวังทำาให้คุณรู้สึกดี กับการมีวันพรุ่งน้ี

ทำาให้คุณอยากมีชีวิตอยู่ต่อ เพื่อบางส่ิงท่ีดีกว่า 

ความเชื่อทำาให้คุณมีความแน่วแน่ในทางเลือก

ของคุณ มันทำาให้คุณไม่เปล่ียนไปเปล่ียนมา

ความแตกต่างทำาให้คุณมีคุณค่า และมี

จุดขาย ส่วนการลงมือทำาอย่างต่อเนื่อง

ทำาให้คุณมีความก้าวหน้า และช่วย

ทำาความฝันและความหวังของ

คุณให้กลายเป็นจริง

นักธุรกิจีซีัคุเซีสมอร์ท่�รักคุรับ ไม่วั่าจีะม่อะไรเกิดี
ขึ้นท่�ข้างนอก คุวัามรับผิดีชีอบต้่อชี่วัิต้ของคุุณแลีะ
คุนท่�คุุณรักยังคุงอยู่ ขอให้ใชี้คุวัามกลี้าหาญี่โดียไม่หา
ข้ออ้าง ขอให้เป็นคุุณในเวัอรช์ีั�นท่�ดี่ท่�สุดีในทุกขณะ ลีงมือทำา
ดี้วัยคุวัามเช่ืีอมั�น ผมมั�นใจีวั่า คุุณสามารถก้าวัผ่านไปสู่เส้นชีัย
ท่�จุีดีหมายนั้น อย่างแน่นอนคุรับ

ในภ�วะทุ่�ม่แติ่เร์่�องลับๆ
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ตาร์างการ์ปร์ะชุมู
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พัฤษภั�คมี MAY

Get Start จัดงานโดยนักธุรกิจตำาแหน่ง Sapphire - Emerald   Restart จัดงานโดยนักธุรกิจตำาแหน่ง Platinum - Ruby   Training จัดงานโดยนักธุรกิจตำาแหน่ง Diamond & Up 

วันเสาร์ ที่ 2

FB Live : ผลิตภัณฑ์

SCM 

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันพฤหัสบดี ท่ี 7

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

การขยายองค์กรให้

เติบโตสู้ COVID - 19 

: PLATINUM & UP 

MEETING

14.00 - 16.00 น.

Zoom

วันจันทร์ ที่ 4

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันจันทร์ ที่ 18

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันจันทร์ ที่ 25

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันพฤหัสบดี ท่ี 14

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันพฤหัสบดี ท่ี 21 

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันพฤหัสบดี ท่ี 28

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันจันทร์ ที่ 11

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันศุกร์ ที่ 8

การขยายองค์กรให้

เติบโตสู้ COVID - 19 

: BRONZE & UP 

MEETING

14.00 - 16.00 น.

Zoom

วันอังคาร ที่ 5

เริ่มต้นสุขภาพดี...เริ่มที่

นำ�าดื่ม

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Link

วันอังคาร ที่ 12

เริ่มต้นสุขภาพดี...เริ่มที่

นำ�าดื่ม

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Link

วันอังคาร ที่ 19

เริ่มต้นสุขภาพดี...เริ่มที่

นำ�าดื่ม

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Link

วันอังคาร ที่ 26

เริ่มต้นสุขภาพดี...เริ่มที่

นำ�าดื่ม

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Link

วันเสาร์ ที่ 9

FB Live :  SCM FB 

Live 

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันเสาร์ ที่ 16

FB Live :  xxxxx

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันเสาร์ ที่ 23

FB Live :  SCM FB 

Live 

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันเสาร์ ที่ 30

FB Live :  SCM FB 

Live 

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันพุธ ที่ 6

เทคนิคการสร้างยอด

ขาย ด้วยศาสตร์ NLP

13.00 - 15.00 น.

FB Group : SCM 

เทคนิคสร้างยอดขาย

ด้วย NLP

พลิกวิกฤต สร้างโอกาส

เสริมเกราะ :Diamond 

& UP Meeting

15.00 - 17.00 น.

Zoom

SPECIAL RESTART

19.00 - 20.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันพุธ ที่ 13

เทคนิคการสร้างยอด

ขาย ด้วยศาสตร์ NLP

13.00 - 15.00 น.

FB Group : SCM 

เทคนิคสร้างยอดขาย

ด้วย NLP

SPECIAL RESTART

19.00 - 20.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันพุธ ที่ 20

เทคนิคการสร้างยอด

ขาย ด้วยศาสตร์ NLP

13.00 - 15.00 น.

FB Group : SCM 

เทคนิคสร้างยอดขาย

ด้วย NLP

SPECIAL RESTART

19.00 - 20.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันพุธ ที่ 27

เทคนิคการสร้างยอด

ขาย ด้วยศาสตร์ NLP

13.00 - 15.00 น.

FB Group : SCM 

เทคนิคสร้างยอดขาย

ด้วย NLP

SPECIAL RESTART

19.00 - 20.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand
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มีิถุุน�ยน JUNE

หมายเหตุ : ตารางการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถตรวจสอบได้ท่ี www.successmore.com 

 

วันเสาร์ ที ่6

FB Live : SCM FB 

Live 

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันพฤหัสบดี ท่ี 4

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

การขยายองค์กรให้

เติบโตสู้ COVID - 19 

: PLATINUM & UP 

MEETING

14.00 - 16.00 น.

Zoom

วันจันทร์ ที่ 1

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันจันทร์ ที่ 15

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันจันทร์ ที่ 22

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันพฤหัสบดี ท่ี 11

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันพฤหัสบดี ท่ี 18

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันพฤหัสบดี ท่ี 25

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันจันทร์ ที่ 8

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online

วันศุกร์ ที่ 5

กลยุทธ์การปรับตัว

สภาวะ COVID - 19 

: BRONZE & UP 

MEETING

14.00 - 16.00 น.

Zoom

วันเสาร์ ที่ 27

FB Live :  SCM FB 

Live 

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันอังคาร ที ่2

AVB 

13.00 - 14.00 น.

Zoom

วันอังคาร ที ่12

เริ่มต้นสุขภาพดี...เริ่มที่

นำ�าดื่ม

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Link

วันอังคาร ที ่19

เริ่มต้นสุขภาพดี...เริ่มที่

นำ�าดื่ม

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Link

วันอังคาร ที่ 26

เริ่มต้นสุขภาพดี...เริ่มที่

นำ�าดื่ม

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Link

วันเสาร์ ที่ 13

FB Live :  SCM FB 

Live 

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันอาทิตย์ ที ่14

5 LEVELS

13.00 - 14.00 น.

Zoom

วันเสาร์ ที่ 20

FB Live :  SCM FB 

Live 

13.00 - 14.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันอาทิตย์ ที ่21

5 LEVELS  

13.00 - 14.00 น.

Zoom

วันอาทิตย์ ที่ 7

5 LEVELS  

13.00 - 14.00 น.

Zoom

วันพุธ ที่ 3

เทคนิคการสร้างยอด

ขาย ด้วยศาสตร์ NLP

13.00 - 15.00 น.

FB Group : SCM 

เทคนิคสร้างยอดขาย

ด้วย NLP

พลิกวิกฤต สร้างโอกาส

เสริมเกราะ :Diamond 

& UP Meeting

15.00 - 17.00 น.

Zoom

SPECIAL RESTART

19.00 - 20.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันพุธ ที ่10

เทคนิคการสร้างยอด

ขาย ด้วยศาสตร์ NLP

13.00 - 15.00 น.

FB Group : SCM 

เทคนิคสร้างยอดขาย

ด้วย NLP

SPECIAL RESTART

19.00 - 20.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันพุธ ที่ 24

เทคนิคการสร้างยอด

ขาย ด้วยศาสตร์ NLP

13.00 - 15.00 น.

FB Group : SCM 

เทคนิคสร้างยอดขาย

ด้วย NLP

SPECIAL RESTART

19.00 - 20.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันพุธ ที ่17

เทคนิคการสร้างยอด

ขาย ด้วยศาสตร์ NLP

13.00 - 15.00 น.

FB Group : SCM 

เทคนิคสร้างยอดขาย

ด้วย NLP

SPECIAL RESTART

19.00 - 20.00 น.

FB Page : 

Successmore Thailand

วันอาทิตย์ ที ่28

5 LEVELS  

13.00 - 14.00 น.

Zoom

วันจันทร์ ที ่29

ONLINE TRAINING

13.00 - 15.00 น.

FB Group : 

SCM Online










