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ปีที่ 7 ฉบับที่ 43 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้



ทักทายกันในช่วงเดือนกรกฎาคม

ซึ่งเป็นเดือนเริ่มต้นครึ่งหลังของปี

แล้วครับ เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน 

ในขณะทีห่ลายเดอืนทีผ่า่นมามนษุย์

ทั้งโลกก็ต่างต่อสู้ทุกหนทางเพื่อเอา

ชนะโควิด-19 จนในที่สุดเราต่าง

ต้องปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีโควิด-19 

ในโลก จนกลายเป็นความปกติแบบ

ใหม่ไปเลยทีเดียว...

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพวกเราทุกคนน้ัน ชีวิตยังคงต้อง

ก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อมัน่ท่ีมต่ีอกนั ต่อแบรนด์ซัคเซสมอร์

และต่อเราทั้งสองคน โดยดูจากความจริงใจในตลอดเจ็ดปีที่

ผ่านมา ที่เราต่างทำางานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท การออกรายการ

สินค้าใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง การขับเคลื่อนบริษัทจนกลายเปน็แบรนด์

มหาชน และจะยังคงก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่แกร่งกล้าและจิต

วิญญาณที่สูงส่ง ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านที่สัมผัสถึงความจริง

เหล่านี้ มีความหนักแน่นและเชื่อมั่นว่า ซัคเซสมอร์ คือเครื่องมือ

ที่เหมาะที่สุดในการสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมของเรา

นักธุรกิจที่รักทุกท่านครับ หลายเดือนที่ผ่านมานี้ เราได้ผ่านช่วง

ตกอกตกใจในการเผชิญกับภาวะโควิดใหม่ ๆ ก้าวผ่านมาสู่ช่วงที่

เราปักหลักฮึดสู้จนตั้งหลักได้ และกำาลังก้าวต่อไปสู่จุดของการ

กลับมาในจุดเดิม เพื่อไปสู่ระยะของการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ซ่ึงในส่วนของบริษัท เราก็ได้มีการเตรียมยกระดับมาตรฐานของ

แบรนด์ การปรับราคาสินค้าบางรายการลดลงให้สอดคล้องกับ

ภาวะการแข่งขัน การวางแผนเรื่องกิจกรรมการตลาดที่ส่งเสริม

การทำาตลาดสินค้าลดน้ำาหนักและดูแลหุ่น รวมทั้ง การพัฒนา

เครื่องมือการตลาดดิจิทัล เพื่อให้เรามีความคล่องตัวในการขยาย

ธุรกิจได้ง่ายขึ้น 

ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านติดตามเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เราก็สามารถส่งพลังแห่งการดึงดูดออกไป

จนส่งผลต่อการเติบโตของพวกเราแต่ละคนได้ ทั้งหมดนี้เป็นการ

ปฏิบัติตามคำากล่าวอมตะที่ว่า "ท่ีใดมีการพัฒนา ท่ีน่ันย่อมมี

การเติบโต" 

ดังนั้น จึงขอให้พ่ีน้องซัคเซสมอร์ทุกท่านเชื่อมั่นว่า ตัวเราเอง

สามารถประสบความสำาเร็จในชีวิตได้ที่นี่ ขอเพียงให้ท่านพัฒนา

ความรู้ พัฒนาความคิด ยกระดับความเชื่อ ดูแลพลังและลงมือ

ทำาอย่างต่อเนื่อง ท่านไม่เพียงประสบความสำาเร็จเท่านั้น แต่ยัง

สามารถมีชีวิตในแบบที่ต้องการ การมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

ตรงท่ีสามารถ ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีข้ึนและสร้างสังคมที่มี

ความแข็งแรงข้ึนอีกด้วย ขอส่งความปรารถนาดีและกำาลังใจให้

แก่ทุกท่านให้มีความกล้าหาญมีความรักและมีความมุ่งมั่นที่เพียง

พอต่อการเอาชนะอุปสรรคปัญหา จนสามารถพิชิตชัยชีวิตทั้งใน

ด้านสุขภาพ การเงิน การแบ่งปัน ความสุขและการมีอิสรภาพ

แห่งชีวิตครับ

สวัสดีครับ! 

นักธุรกิจซัคเซสมอร์

ที่รักทุกท่าน

สาส์นจากผู้บริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต ์ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เพื่อให้เป็นคนเก่ง

10 นับจากโควิด-19

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





นำาโดย 2 ผูบ้ริหารสุดแกร่ง ตน้แบบของการดแูลสุขภาพ

พร้อมเปิดตัว “มิกกี้ - นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร” 

โค้ชผู้ฝึกสอนที่มา Train การออกกำาลังกายให้ฟิตแอนด์

เฟิร์ม และแนะนำาโปรแกรมโภชนาการที่ถูกต้อง ไปกับ

ชุดผลิตภัณฑ์ BODi Design เร่ิมต้นออกกำาลังกายไป

ด้วยกันวันนี้!

SCM จัดเวิร์คชอป สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผนึกกำาลัง

ผู้บริหาร ผู้นำาและนักธุรกิจ ร่วมสร้างสังคม Wellness 

& Well-being จัดโครงการ BODi Design Challenge 

หุ่นในฝัน..คุณปั้นได้>>>

สุขภาพดีสร้างได้ แค่ตัดสินใจลงมือทำา!

มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งคนรักสุขภาพ และขยายผล

ให้พวกเราชาว SCM เป็นผลลัพธ์ที่ดีของสินค้าร่วมกัน 

ไปกับชุดผลิตภัณฑ์ BODi Design ด้วยการเริ่มต้น

ออกกำาลังกายไปด้วยกัน!

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร
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คุณกฤษณ์ชเนศ มังสา    จ.ชลบุรี

คุณจุฑารัตน์ นาคะพันธ์    จ.ราชบุรี

คุณธันย์จิรา อัครสินวัชรากุล   จ.นครศรีธรรมราช

คุณนอนอ     จ.ตาก

คุณบำารุง ทองรอด    จ.ชุมพร

คุณบุญญาดา ฉิมประเสริฐ   จ.สงขลา

คุณปิยาพัชร จิระวัฒนพิสิษฐ์   จ.อุดรธานี

คุณมนต์วลี ซื่อประเสริฐ    จ.ระยอง

คุณเมตตา พรหมปัญญา   จ.เชียงใหม่

คุณวนันทา แสงสา    จ.อุดรธานี

คุณสงวน ปวงขันคำา    จ.เชียงใหม่

คุณสวัสด์ิ คิดอ่าน    จ.เชียงราย

คุณสุรศักด์ิ หวังประสพกลาง   จ.ปราจีนบุรี

คุณแอ๊ดเล     จ.ตาก

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ GOLD

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 Pearl

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

คุณกันตพัฒน์ จีระวงค์พานิช

จ.สงขลา
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คุณโอภาส ต้ังวิจิตรวงศ์    กรุงเทพมหานคร

คุณเเสม ทองเปราะ    จ.กาญจนบุรี

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 SILVER
คุณจามรี ปุราวัฒนากุล    จ.สงขลา

คุณจิรพัฒน์ ศรีภักดี    จ.ชลบุรี

คุณเจษฏา ศรีวิชัย    จ.เชียงใหม่

คุณณัญปนารี วีระวัฒนาพงษ์   จ.สุโขทัย

คุณดำาริ เจริญโพธ์ิ    จ.นครสวรรค์

คุณตฤณกร เสนพงศ์    จ.สงขลา

คุณถนอม วัชรสมพร    จ.สงขลา

คุณปริษา เพชรประภากุล   จ.นครศรีธรรมราช

คุณรษา พัฒนมาศ    กรุงเทพมหานคร

คุณรัชดาภรณ์ โพธ์ิจันทร์   จ.นครสวรรค์

คุณละออง แซ่หง่วน    จ.สงขลา

คุณวิชาญ พวงทอง    จ.ระยอง

คุณศศิประภา ภู่ถนนนอก   จ.เชียงใหม่

คุณศิรินภา วงศ์เสนาะ    จ.ระยอง

คุณสมเดช ทำานากล้า    จ.กระบ่ี

คุณสุธาสินี พาหา    จ.นครราชสีมา

คุณสุภารัตน์ คงสุข    จ.ระยอง

คุณอำานวย นวลจันทร์    จ.ชุมพร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE
คุณกรรณิการ์ คิดอ่าน    จ.เชียงราย

คุณกฤษฎ์กมล แก้วอุดม   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณกาญจนา เกียรติคุณ    จ.สมุทรสาคร

คุณกำาพล มงคลชัย    จ.กาญจนบุรี

คุณกิตติพงษ์ วานิชขจร    จ.เชียงใหม่

คุณกุลธิดา กล่ันพิกุล    จ.เชียงใหม่

คุณใกล้รุ่ง หลงสวาสด์ิ    จ.ระยอง

คุณขนิษฐา ยังศรัทธา    จ.นครศรีธรรมราช

คุณแงแง     จ.ตาก
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15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE
คุณจันทร์มาลี เจริญโพธ์ิ    จ.นครสวรรค์

คุณจารุวรรณ โชติพันธ์ุ    กรุงเทพมหานคร

คุณจุไรรัตน์ มณีมณฑล    กรุงเทพมหานคร

คุณชนาสิน คำาแก้ว    จ.ฉะเชิงเทรา

คุณชัชรินทร์ เมืองสง    จ.กระบ่ี

คุณชัยณัฐ รัตนเกษร    จ.สงขลา

คุณณัฐปภัสร์ พิมพ์เมือง    กรุงเทพมหานคร

คุณเณรี พรนำาเลิศชัย    จ.เชียงใหม่

คุณทนง คล้ายสุวรรณ์    จ.ฉะเชิงเทรา

คุณทองใบ มุขคะวะชิ    จ.กาฬสินธ์ุ

คุณทัศนวรรณ อนันต์สิทธิพร   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณทานซออู     กรุงเทพมหานคร

คุณทิม ภักดี     จ.สุโขทัย

คุณทุเรียน บุรีเทศน์    จ.สระแก้ว

คุณธนฤทธ์ิ มาลาสุวรรณ   จ.ระยอง

คุณธนันธร พาหา    จ.นครราชสีมา

คุณธนายุทธ กาญนารักษ์   จ.ตาก

คุณธัญชนิตา หลางหลี    จ.พิษณุโลก

คุณนพพล อภิบาลสมุทร   จ.สมุทรปราการ

คุณนัฎฐา บุญช้อย    จ.ตราด

คุณนายชอกะปือ    จ.ตาก

คุณนารี เจริญโพธ์ิ    จ.นครสวรรค์

คุณบัวคล่ี เกตุบรรจง     จ.อุตรดิตถ์

คุณบาตะเซมา พุ่มภูธร    จ.แม่ฮ่องสอน

คุณบุญพา นุชอนงค์    กรุงเทพมหานคร

คุณเบ็ญจะกูล วิยะรัตน์    จ.อุดรธานี

คุณประณต ทัดเท่ียง    จ.ขอนแก่น

คุณผุสดี เรืองศรี    จ.สงขลา

คุณพนาดอน ดำาพลับ    จ.สงขลา

คุณพรพิมล แซ่ฟุ้ง    จ.ลำาปาง

คุณพัทยา จันทร์สูงเนิน    กรุงเทพมหานคร

คุณพิมล เรืองแก้ว    จ.สงขลา

คุณภาณุวัฒน์ พลเย่ียม    จ.สุพรรณบุรี

คุณภิสรินธันญ์ แถวจันทร์   จ.ชลบุรี

คุณภูวณัฐ เจริญธนะพงศ์   จ.มุกดาหาร
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4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

คุณมนัสนันท์ ไชยบุดดี    จ.กาฬสินธ์ุ

คุณมูแด อัมพร     จ.ราชบุรี

คุณโมรีลักษณ์ ปิติวงษ์เกษม   จ.เชียงราย

คุณรัตนา เงินแก้ว    จ.นครศรีธรรมราช

คุณโรเชน่าพอ     จ.ตาก

คุณลภัสรดา ทองสีแก้ว    จ.นครศรีธรรมราช

คุณวรรณนิภา สาระพงษ์   จ.กำาแพงเพชร

คุณวัชระ ประดิษฐ์    จ.สุโขทัย

คุณวันชัย ทรัพย์ประเสริฐ   จ.ราชบุรี

คุณวาสนา บุญมี    จ.กำาแพงเพชร

คุณวิภาพร โหล่จา    จ.เชียงใหม่

คุณวิรอร อยุ่สุข     จ.สุโขทัย

คุณสมพร ม่ิงเจริญทรัพย์   จ.สงขลา

คุณสวัสด์ิ คิดอ่าน    จ.เชียงราย

คุณสวัสด์ิ ยืนยง    จ.สงขลา

คุณสาคร ศรีสอาด    จ.กาฬสินธ์ุ

คุณสายพิน เขียวฮ่าม นิคอลล์   จ.เชียงใหม่

คุณสุชัชตรา ภักดีโชติศักดา   จ.อุดรธานี

คุณสุทธิรัตน์ แก้วกล่ินทอง   จ.ชลบุรี

คุณสุทิน คงช่วย    จ.สงขลา

คุณสุพัตรา ศรีเดช    จ.เชียงใหม่

คุณสุพินตา รักษาการ    จ.ระยอง

คุณสุภัค ถาวร     จ.เชียงใหม่

คุณสุริยา สนพิภพ    จ.ชุมพร

คุณสุวรรณา ทำานากล้า    จ.กระบ่ี

คุณสุวิทย์ หนูแก้ว    จ.สงขลา

คุณเสริญ ทองตราชู    จ.สงขลา

คุณเสาวนีย์ ไพฑูรย์    จ.นครศรีธรรมราช

คุณแสงเดือน ถาต๊ิบ    กรุงเทพมหานคร

คุณอภิสิทธ์ิ นาคแสนพญา   จ.ระยอง

คุณอรวรรณ อารีย์    จ.ลำาปาง

คุณอรุณศรี สกุลพิสุทธ์ิ    กรุงเทพมหานคร

คุณอำาพร คิดอ่าน    จ.เชียงราย

คุณแอ๊ดเล     จ.ตาก

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE
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หุ่นในฝัน...คุณปั้นได้
BODi Design 

จนในปัจจุบันเทรนด์การควบคุมน้ำาหนัก ย่ิงได้รับ

ความสนใจเพิ่มมากขึ้น มีหลายสูตรหลายวิธีที่สามารถ

ช่วยให้น้ำาหนักลดลงได้ ส่วนหนึ่งมาจากการปรับพฤติกรรม

การรับประทาน บริโภคแต่อาหารที่ให้ประโยชน์เน้นคุณค่า

จากสารอาหารประเภทโปรตีนเพื่อให้พลังงาน เพ่ิมสารอาหาร

ที่ช่วยเพิ่มอัตราเร่งของการเผาผลาญไขมันส่วนเกินร่วมกับ

การออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ ก็จะช่วยทำาให้หุ่นฟิตและ

เฟิร์มขึ้นได้ตามใจปรารถนา

เพื่อโภชนาการและผลลัพธ์ท่ีดี ควรเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำาหนักท่ีได้รับการยอมรับและ

น่าเชื่อถือ เนน้คณุคา่ของสารอาหารทีค่รบถ้วน อกีทัง้ควร

คำานึงถึงส่วนประกอบและสารอาหารต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์

การควบคุมนำา้หนัก... 
เพือ่ใหม้หีุน่ทีด่ ีเปน็เรือ่งทีผู่ค้น
ใหค้วามสนใจตอ่เนือ่งมายาวนาน...

การบริโภคอาหารในระหว่าง
การควบคุมนำา้หนัก มีความ
สำาคัญ...ต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน

by BODi Design

Create your Life...

ที่เลือกบริโภค ซ่ึงควรต้องเน้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์กับ

ร่างกายไม่ให้ร่างกายขาดสารอาหารท่ีจำาเป็น ที่ส่งผลเสีย

ต่อสุขภาพได้ เพราะหากคำานึงถึงแต่การลดน้ำาหนักโดย

มองข้ามความสำาคัญของผลิตภัณฑ์ที่บริโภค อาจส่งผลเสีย

ต่อสุขภาพในระยะยาวหรือเกิดโยโย่เอฟเฟกต์ได้
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เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Nutrinal ที่ผสมผสานทั้งนวัตกรรมเฉพาะและส่วนผสมจาก

ธรรมชาติที่ให้คุณค่าของสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการในการควบคุมน้ำาหนัก ช่วย

ส่งเสริมการทำางานของร่างกาย ทั้งการเพ่ิมการเผาผลาญไขมัน การช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

จากโปรตีนคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการควบคุม

น้ำาหนัก และมีความปลอดภัยต่อร่างกาย

เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ได้จากพืช ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ทำาให้ร่างกายดูดซึมไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีกรดอะมิโน

ทีจ่ำาเปน็หลายชนิด ช่วยกระตุน้กระบวนการเผาผลาญ ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างมวลกลา้มเนือ้และควบคมุน้ำาหนักไดด้ี

สามารถใช้ทดแทนมื้ออาหารได้ HY PRO 1 ซองจะมีโปรตีน 10 กรัม รวมส่วนประกอบอื่น ๆ จะให้พลังงาน 100 กิโล

แคลอรี่ แนะนำาให้รับประทานมื้อเช้า ทดแทนมื้ออาหาร เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย และลดสัญญาณการขาด

โปรตีนของร่างกาย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระตุ้นการทำางานของสมองและเร่งการนำาพลังงานจากน้ำาตาลไปเลี้ยงสมอง ช่วยฟื้นฟูเซลล์

สมองทีอ่อ่นลา้ดว้ยสารสำาคญัของกิงโกะ ช่วยทำาใหห้ลอดเลอืดขยายตวั จงึช่วยเพ่ิมการหมนุเวียนของเลอืดที่ไปเลีย้งสมอง

ทำาให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเพิ่มมากขึ้น จึงช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นในระหว่างการควบคุมน้ำาหนัก แนะนำา

ให้รับประทานมื้อเช้าก่อนอาหาร

เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Nutrix Matrix เฉพาะของซัคเซสมอร์ ที่ช่วยนำาพาสารอาหารต่าง ๆ ผ่านแชปเพอโรนโปรตีน

ส่งตรงเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว มีสารสำาคัญคือ อบเชย (Cinnamon) สารสกัดจากส้ม (Citrus Aurantium) 

และสาหร่ายสีน้ำาตาล (Kelp) ช่วยเพ่ิมระดับการเผาผลาญไขมันและน้ำาตาลในร่างกาย ช่วยกระตุ้นระดับการเผาผลาญ

พลงังานขณะพัก ทำาใหป้ริมาณไขมนัส่วนเกินลดนอ้ยลง แนะนำาให้รบัประทานก่อนอาหารมือ้กลางวัน ซึง่เปน็มือ้ท่ีหนัก

ที่สุดของวัน

เปน็ผลติภณัฑท่ี์ชว่ยในการบลอ็คการดูดซมึแปง้และน้ำาตาลเขา้สู่ร่างกาย จงึชว่ยลดการสรา้งไขมนัใหม ่มีสารสำาคญั

อย่างสารสกัดจากไคโตซาน (Chitosan) ที่ช่วยดักจับไขมัน ลดการสะสมของไขมันในตับและกล้ามเน้ือ และมีสารสกัด

จากถ่ัวขาว (White Kidney Bean Extract) ซ่ึงมสีารฟาเซโอลามนิ (Phaseolamin) ทีม่คีณุสมบตัสิำาคญัในการยบัยัง้เอนไซม์

แอลฟา-อะไมเลส (Alpha – amylase) ซึ่งทำาหน้าที่ในการย่อยสลายแป้งให้เป็นน้ำาตาลโมเลกุลใหญ่ (Oligosaccharide) 

และน้ำาตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) ส่งผลให้แป้งส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยให้กลายเป็นน้ำาตาลได้ และถูกขับออกจาก

ร่างกายทางอุจจาระมากขึ้น ช่วยให้ร่างกายได้รับแคลอรี่น้อยลงจากอาหารมื้อนั้น ๆ  แนะนำาให้รับประทาน 20-30 นาที

ก่อนมื้ออาหารกลางวัน ซึ่งเป็นมื้อที่หนักที่สุดของวัน

ผลิตภัณฑ์ชุด BODi Design เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยให้การดูแล "สุขภาพและรูปร่าง"ของคุณ
ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป...

HY PRO

FLOW

RIGHT

F4

ผลิตภัณฑ์ชุด BODi Design...
           ท่ีจะช่วยป้ันหุ่นในฝันให้เป็นจริง ประกอบด้วย

เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนจากนมหรือเรียกว่า Whey Protein ที่มีคุณประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกาย

เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย เป็นโปรตีนท่ีร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมได้ง่าย ร่างกายจึงนำาไปใช้ ในการสร้าง

กล้ามเนื้อได้ดี All Pro มีกรดอะมิโนที่จำาเป็นหลากหลายชนิด โดยเฉพาะกรดอะมิโนลิวซีนที่ช่วยกระตุ้นในการเสริมสร้าง

กล้ามเนื้อได้ดีมาก All Pro 1 ซองจะมีโปรตีน 30 กรัม ที่ให้พลังงาน 180 กิโลแคลอรี่ี แนะนำาให้รับประทานมื้อเย็น

ทดแทนมื้ออาหาร

ALL PRO
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ช่วยให้มีรูปร่างท่ีดีข้ึน และนำา้หนักท่ีลดลงตามคอนเซ็ปต์ หุ่นในฝัน คุณป้ันได้

ช่วยเสริมสร้างกล้ามเน้ือและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย

ลดปริมาณอนุมูลอิสระในร่างกาย ทำาให้สุขภาพแข็งแรง

ให้สารอาหารครบถ้วน ท้ังวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโนท่ีจำาเป็น 

ตามท่ีร่างกายต้องการในแต่ละวัน

ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ดูอ่อนเยาว์ลง 

ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคเร้ือรัง 

มีสุขภาพท่ีดีข้ึน มีความสุขเพ่ิมข้ึน

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสานคุณค่า แกมม่า ออริซานอล จากจมูกข้าวและน้ำามันรำาข้าวจากประเทศญี่ปุ่น กับ

สารสกดัเซซามินจากงาดำา และโคเอนไซมค์วิเทน็ มสีว่นสำาคญัทีช่่วยในการเผาผลาญพลงังานของร่างกาย ช่วยสลายไขมนั

ในช่องท้อง (Visceral Fat) ลดการดูดซึมและการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในเลือด แนะนำาให้รับประทานมื้อเย็น 

เพื่อผลลัพธ์ในการสลายไขมันได้ดีที่สุด

เป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพองค์รวมของร่างกาย ด้วยคุณประโยชน์ของ Phytonutrient จากผักและผลไม้

มากถึง 125 ชนิด จึงมีเอนไซม์ Superoxide Dismutase หรือ S.O.D ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด ในบรรดา

สารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ลึกถึงระดับ DNA ภายในเซลล์ ช่วยชะลอความเสื่อมของ

รา่งกายจากการเผาผลาญพลังงานและภาวะเครยีดของรา่งกายในช่วงควบคุมน้ำาหนักและยังสามารถชว่ยฟื้นฟ ูเพื่อไม่ให้

ร่างกายและผิวพรรณดูทรุดโทรม แนะนำาให้รับประทานหลังอาหารช่วงเย็น เพื่อให้ S.O.D ได้ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ

ของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงกลางคืน

เปน็ผลติภณัฑท่ี์ชว่ยขับไขมนั ของเสียท่ีตกค้างในลำาไส ้ทำาให้ไขมนัถูกดดูซึมเข้าสูร่่างกายได้

นอ้ยลง จงึช่วยให้การควบคมุน้ำาหนกัมปีระสิทธิผลดข้ึีน ช่วยเพ่ิมกากใยอาหารในระบบทางเดนิ

อาหารและกระตุ้นการขับถ่ายได้เป็นอย่างดี ในส่วนของ Phytovy Liv มีนวัตกรรม Antibac 

ที่ได้รับรางวัลจากประเทศเกาหลี และมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดที่ช่วยส่งเสริมการทำางาน

ของตับในการกำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย แนะนำาให้รับประทานก่อนนอน จะช่วยให้การ

ตื่นนอนทุกเช้ารู้สึกเบาสบาย 

ORYSAMIN

S.O.D More (Sachets)

PHYTOVY และ PHYTOVY LIV   

คุณค่าท่ีจะได้รับ...
จากชุดโปรแกรม BODi Design สรุปได้ดังน้ี

ปรับเปล่ียนมุมมองและวิธี
ในการควบคุมนำา้หนัก...
เพ่ิมวินัย ปรับ Lifestyle 
เพ่ือดีไซน์รูปร่างอย่างท่ีคุณ
ต้องการ

การเริ่มต้นดูแลตัวเอง...เริ่มจาก

การควบคุมน้ำาหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร เพิ่มการออกกำาลังกาย

ให้สม่ำาเสมอและถูกวิธี มีความตั้งใจ และมีวินัย

ต่อผลลัพธ์เพื่อรูปร่างที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

คุณก็สามารถเป็นเจ้าของ 

“หุ่นในฝัน ที่คุณปั้นขึ้นเองได้”

"

"

by BODi Design

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

#ทน�ยมอร์แมน 
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SUCCESSMORE CAMBODIA

ซัคเซสมอร์ กัมพูชา ได้มีการขยายคลังสินค้าขนาดใหญ่ขึ้น 

ห้องจำาหน่ายสินค้า (Pick & Pay) ห้องประชุม ทั้งขนาดใหญ่

และขนาดเล็ก เพื่อรองรับจำานวนนักธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและเป็น

การเพ่ิมพ้ืนที่ใช้งาน ร่วมถึงสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ

ภายใตม้าตรการเว้นระยะหา่งทางสังคม (Social Distancing) 

อย่างมั่นใจ ร่วมกันเดินหน้าทางธุรกิจอย่างปลอดภัย และ

เติบโตอย่างยั่งยืน

พร้อมรองรับ ก�รเติบโตภ�ยใต้ "วิกฤต"
รุกขยายสาขาเพ่ือรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจท่ีเติบโต
อย่างต่อเน่ือง



18   ถามตอบ Q&A
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Q:

Q:

Q:

Q:
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A:A:

A:A:

A:A:

A:A:

A:A:

A:A:

Q
BODi Design Challenge

คืออะไร...เหมาะสำาหรับใครบ้าง?

หลายคนสงสัยและมักตั้งคำาถาม

ว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้ดีมั้ย

วันนี้...มาไขคำาตอบที่พบบ่อย

ให้หายสงสัยกัน...!

BODi Design Challenge 
คืออะไร...?

BODi Design Challenge
เหมาะกับใคร...?

ทำาไมต้องรับประทาน
ผลิตภัณฑ์ FLOW ในชุด
BODi Design...?

ทำาไมต้องรับประทาน
ผลิตภัณฑ์ ORYSAMIN
ในชุด BODi Design...?

คนที่ไม่ต้องการลดน้ำาหนัก 
สามารถเข้าร่วม BODi Design 
Challenge ได้หรือไม่...?

ทำาไมต้องรับประทานผลิตภัณฑ์ 
ALL PRO มื้อเย็น ช่วยเร่ืองอะไร
และได้พลังงานก่ี...กิโลแคลอร่ี

คือ คอร์สดูแลสุขภาพที่มาพร้อมชุด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการดูแล

รูปร่างและสุขภาพแบบองค์รวม

โดยมีหลักโภชนารองรับ พร้อมสอน

การออกกำาลังกายอย่างถูกวิธีและ

ส่งเสริมการสร้าง Mindset ที่ดีใน

การดูแลรูปร่างผ่านโค้ชมืออาชีพ ที่

ช่วยให้คุณปั้นหุ่นในฝันของคุณได้

จริง

เหมาะส ำาหร ับทุกคนที่ต้องการ

ควบคมุน้ำาหนกัคนทีม่ไีขมนัส่วนเกิน

คนที่อยากดูแลรูปร่างให้สมส่วน 

รวมถึงคนรักสุขภาพและคนที่ ช่ืน

ชอบการออกกำาลังกายที่ตอ้งการ

เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกาย

ผลติภณัฑ ์FLOW ตวัชว่ยทีท่ำาใหห้ลอด

เลือดขยายตัว ช่วยเพิ่มการหมุนเวียน

ของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จึงช่วยกระ

ตุ้นการทำางานของสมอง และเร่งการ

นำาพลังงานจากนำ้าตาลไปเลี้ยงสมอง 

ช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่อ่อนล้า ทำาให้

สมองสดชื่นขึ้นระหว่างการควบคุม

นำ้าหนัก

ผลิตภัณฑ์ ORYSAMIN เป็นผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารที่ผสานคุณค่าแกมม่า ออริ

ซานอลจากจมูกข้าว และน้ำามันรำาข้าว

ญี่ปุ่นกับสารสกัดเซซามินจากงาดำา 

และโคเอนไซม์คิวเท็นซ่ึงช่วยในการ

เผาผลาญพลังงานและ  สลายไขมันใน

ช่องท้อง (VisceralFat) ลดการดูดซึม 

และการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลใน

ร่างกาย จึงมีส่วนช่วยให้รูปร่างกระชับ

ขึ้นไขมันในช่องท้องลดน้อยลง แนะนำา

ให้รับประทานม้ือเย็นเพื่อผลลัพธ์ในการ

สลายไขมันได้ดีที่สุด

สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจาก BODi

Design Challenge เป็นคอร์สปรับ

โภชนาการการรับประทานอาหารที่

เหมาะสมสำาหรับบุคคลที่เข้าร่วม 

ภายใต้แนวคิด “หุ่นในฝันคุณป้ันได้”

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมจะได้รับสารอาหาร

ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายจาก

ชุดผลิตภัณฑ์ BODi Design พร้อม

แนะนำาวิธีออกกำาลังกายจากโค้ช

มืออาชีพ เพื่อให้คุณมีมวลกล้ามเนื้อ

และไขมันที่สมดุลขึ้น โดยในขณะที่

น้ำาหนักยังเท่าเดิม

เพราะว่ามื้อเย็นคนส่วนใหญ่ มักจะ

รับประทานเป็นอาหารม้ือหนัก ซ่ึงตาม

หลักโภชนาการ ควรเป็นมื้อที่ทานให้

น้อยท่ีสุด เพื่อป้องกันการสะสมไขมัน

ในร่างกาย ผลิตภัณฑ์ ALL PRO เป็น

Whey Protein ที่มีคุณประโยชน์เป็น

โปรตีนท่ีร่างกายสามารถย่อยและดูดซึม

ง่าย จึงใช้ทดแทนเป็นม้ืออาหารเย็นได้

ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและ

ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้

เป็นอย่างดี ALL PRO 1 ซอง จะมี

โปรตีน 30 กรัม ให้พลังงาน 180 กิโล

แคลอรี่

&A
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ทำาไมต้องรับประทานผลิตภัณฑ์ 
S.O.D MORE ในชุด BODi 
Design และทำาไมถึงแนะนำา
ให้รับประทานมื้อเย็น...?

ทำาไมต้องรับประทานผลิตภัณฑ์
F4 และ RIGHT ในชุด BODi 
Design และทำาไมถึงแนะนำาให้
รับประทานม้ือกลางวัน

เข้าคอร์ส BODi Design 
Challenge ครบสองเดือน
สามารถเห็นผลลัพธ์หุ่นดีข้ึน
หรือไม่...?

ทำาไมต้องรับประทาน
ผลิตภัณฑ์ PHYTOVY หรือ 
PHYTOVY LIV  ก่อนนอน

หลังจากเข้าคอร์ส
BODi Design Challenge 
มีน้ำาหนักท่ีลดลง...มีหุ่นท่ีดีข้ึน 
แล้วจะมีอาการโยโย่เอฟเฟกต์
ตามมาหรือไม่...?

ผลิตภัณฑ์ S.O.D MORE เป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในบรรดาสารต้าน

อนมุลูอสิระทัง้หมดทีส่ามารถตา้นอนมุลู

อิสระได้ลึกถึงระดับ DNA ภายในเซลล์

ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายจาก

การเผาผลาญพลังงานในช่วงควบคุม

น้ำาหนักเพื่อไม่ให้ร่างกายและผิวพรรณ

ทรุดโทรม  แนะนำาให้รับประทานมือ้เยน็

เพื่อให้ SOD ไดฟ้ื้นฟเูซลลข์องร่างกาย

อย่างสมบูรณ์ในช่วงกลางคืน

ในคอร์ส BODi Design Challenge

แนะนำาให้รับประทานอาหารมือ้กลางวัน

เป็นมื ้อที ่หนักที ่สุด เป็นมื้อที่ร่างกาย

ต้องการพลังงานเพื่อเอามาใช้ในชีวิต

ประจำาวัน จึงแนะนำาให้รับประทาน

ผลิตภัณฑ์ F4 และ Right ก่อนอาหาร

มื้อกลางวัน เพื่อช่วยบล็อคการดูดซึม

แป้งและน้ำาตาลเข้าสู่ร่างกาย  จึงช่วย

ลดการสร้างไขมันใหม่ ช่วยเพิ่มระดับ

การเผาผลาญไขมันและน้ำาตาลของ

ร่างกายในขณะพักทำาให้ปริมาณไขมัน

ส่วนเกินลดน้อยลงหุ่นดูดีขึ้น 

หากมีวินัยในการออกกำาลังกาย

รับประทานอาหารให้ถูกหลัก

โภชนาการ และปฏิบัติตามคำา

แนะนำาของโค้ชมืออาชีพ อย่าง

เคร่งครัด สามารถเห็นผลได้ภายใน

สองเดือน

ผลิตภัณฑ์ PHYTOVY และ PHYTOVY 

LIV เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขับไขมันและ

ขับของเสียที่ตกค้างอยู่ภายในลำาไส้ 

ทำาให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายลด

น้อยลง จึงช่วยให้การควบคุมน้ำาหนักมี

ประสิทธิผลดีข้ึน แนะนำาให้รับประทาน

ก่อนนอน เพื่อช่วยให้การตื่นนอนทุกเช้า

รู้สึกเบาสบาย

คอร์ส BODi Design Challenge เป็น

คอรส์การปรบัโภชนาการการกนิเพื่อให้

เหมาะสมและสมดลุสำาหรับบคุคลท่ีเขา้

ร่วม พร้อมทั้งสอนการออกกำาลังกาย

ทีเ่หมาะสมอย่างถูกวิธี รวมถึงส่งเสริม

การสร้าง Mindset ที่ดีในการปรับและ

ดูแลรูปร่างผ่านโค้ชมืออาชีพหลังจาก

เวลาผ่านไป 2 เดือน ถ้าสามารถปรับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและมีวินัย

ในการออกกำาลังกายก็จะไม่ทำาให้เกิด

โยโย่เอฟเฟกต์ตามมา

ถามตอบ Q&A     19



ประเทศอังกฤษ เป็นส่วนหน่ึงของสหราชอาณาจักร ซ่ึงประกอบไปด้วยประเทศ

ไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์ และเวลส์ ต้ังอยู่บนเกาะบริเทนใหญ่ โดยมีช่องแคบ

อังกฤษค่ันระหว่างอังกฤษกับยุโรปแผ่นดินใหญ่ ประเทศอังกฤษยังรวมถึงเกาะ

ท่ีเล็ก ๆ อีกกว่า 100 เกาะ เช่น หมู่เกาะซิลลี และเกาะไวต์ เป็นต้น 

ประเทศอังกฤษเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวโลกว่าเป็นเมืองผู้ดี เป็นจุดหมายปลายทาง

ท่ีคนส่วนใหญ่อยากไปเยือนให้ได้สักคร้ังในชีวิต เพราะท่ีน่ีคือดินแดนท่ีมีความเจริญ

แทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีประวตัศิาสตร์และสถาปตัยกรรมตา่ง ๆ  รวมถึง

ใครที่ชื่นชอบฟุตบอลก็มักจะเป็นแฟนฟุตบอลสโมสรในพรีเมียร์ลีก เช่น ลิเวอร์พูล

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เชลซี อาร์เซนอล เป็นต้น ประเทศอังกฤษมีเมืองท่อง

เที่ยวสำาคัญหลายเมือง โดยเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากท่ีสุดก็คือ มหานคร

ลอนดอน ซ่ึงเป็นเมืองหลวงน่ันเอง  

มหานครแห่งน้ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ...
โดดเด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะที่งดงาม มีเรื่องราวทางประวัติ

ศาสตร์ ที่น่าทึ่ง ที่ทำาให้ ใคร ๆ ก็อยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต 

มอร์แมน... จึงขอขยายภาพความฝันรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์

และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวของมหานครลอนดอน ดังนี้  

คุณยอดเย่ียมมาก กับการส่ง
มอบคุณค่าในการช่วยเหลือผู้คน จน
สามารถยกระดับความสำาเร็จพิชิตทริป
ท่องเท่ียวในคร้ังน้ี ตอกยำา้ความเช่ือม่ัน
ของตัวคุณว่า ถ้าคุณมีเป้าหมายของ
ชีวิตท่ีชัดเจน ตัดสินใจเรียนรู้และลงมือ
ทำาด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเท สุดท้ายคุณก็
จะเป็นผู้ท่ีประสบความสำาเร็จได้อย่าง
แน่นอน สำาหรับผู้ท่ียังไม่ผ่านทริป ขอ
ให้คุณรักษากำาลังใจและความเช่ือม่ัน
ไม่ละสายตาไปจากเป้าหมาย คุณก็
ย่อมท่ีจะทำาความฝันให้เป็นจริงและ
ผ่านทริปท่องเท่ียวในคร้ังถัดไป

และในโอกาสน้ี มอร์แมน ขอประกาศ
ทริปท่องเท่ียว Leaders Seminar 
Trip to England เพ่ือให้คุณต้ังเป้า
หมายใหม่อีกคร้ัง ดังน้ันขอให้คุณส่ง
มอบคุณค่าตามพันธกิจหลักของซัค
เซสมอร์ มุ่งม่ันทำาความฝันให้กลาย
เป็นความจริง และร่วมเดินทางไปเติม
เต็มชีวิตท่ีประเทศอังกฤษในปี 2564 น้ี

พาเท่ียวเมืองผู้ดี...!

ลอนดอน (London)
มอร์แมน
ขอแสดงความยินดีกับผู้นำาท่ีพิชิต
การเก็บคะแนนสะสม 
Leaders Seminar Trip To 
France และ Being More 
Trip To Maldives ซ่ึงจบ
การเก็บคะแนนพร้อมกันในเดือน
กรกฏาคมน้ี!
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ทาวเวอร์บริดจ์ ข้ึนชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน 

ท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกจะต้องมาถ่ายภาพท่ีระลึกท่ีน่ีทุกคน เป็น

สถาปัตยกรรมในสมัยวิคตอเรีย โดดเด่นด้วยสะพานหอคอย

ท่ีมีสะพานแขวนอยู่ร่วมกัน ประกอบไปด้วยหอคอย 2 หอ ท่ีมี

การออกแบบอย่างสวยงามสะดุดตา มีจุดชมวิวกลางสะพาน

ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำาเทมส์ได้อย่างงดงาม

โดยเฉพาะในยามที่พระอาทิตย์กำาลังจะตกดิน จะได้ภาพ

วิวทิวทัศน์ที่ดูสวยงามอย่างย่ิง 

ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ หรือ พระราชวังเวสต์มิน
สเตอร์ เป็นท่ีประชุมสภาของท้ังสองสภา คือ สภาขุนนางและ

สภาสามัญชน ต้ังอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น้ำาเทมส์ รัฐสภาแห่งน้ี

โดดเด่นด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัย

วิคตอเรียท่ีหาชมได้ยาก เคยเป็นสถานท่ีจัดพิธีราชาภิเษกของ

พระเจ้าวิลเลียมท่ี 1 แห่งอังกฤษในปี 1066 และล่าสุดเป็น

พระราชพิธีเสกสมรสอันสมเกียรติ ระหว่างเจ้าชายวิลเลียม 

และเคท มิดเดิลตัน ในปี 2011 และอีกหน่ึงไฮไลท์ท่ีสำาคัญใน

ท่ีแห่งน้ีก็คือ หอนาฬิกาประจำาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือท่ี

รู้จักในนาม “หอนาฬิกาบิกเบน” (Tower of Big Ben) ท่ีมีชื่อเสียง

โด่งดังไปท่ัวโลก โดดเด่นด้วยระฆังใบใหญ่ท่ีมีน้ำาหนักถึง 13,760 

กิโลกรัม ต้ังอยู่บนยอดสูงสุดท่ีมีความสูง 96.3 เมตร โดยท่ีตัว

นาฬิกาอยู่สูงจากพ้ืน 55 เมตร หรือสูงเท่ากับตึกประมาณ 20 ช้ัน

หอคอยแห่งลอนดอน ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้ำ�เทมส์ ก่อต้ังโดย

พระเจ้�วิลเลียมท่ี 1 แห่งอังกฤษในปี ค.ศ. 1078 เพื่อใช้เป็น

หอคอยป้องกันก�รถูกรุกร�นจ�กข้�ศึก แม้ว่�ภ�ยนอกอ�จจะ

ดูน่�กลัว แต่ภ�ยในกลับถูกตกแต่งอย่�งสวยง�มในสไตล์

โรม�เนสก์ด้วยประติม�กรรมที่สะดุดต�และน่�หลงใหล ส่วน

ไฮไลท์ท่ีพล�ดไม่ได้คือ “หอคอยขาว” ซ่ึงเป็นสถ�นท่ีเก็บคลังแสง

เก็บอ�วุธ เป็นท้องพระคลังหอเก็บเอกส�ร โรงกษ�ปณ์หลวง 

หอดูด�ว และเป็นที่จำ�คุกสำ�หรับนักโทษที่มียศสูงศักดิ์จนถึง

เช้ือพระวงศ์ในอดีต

พิพิธภัณฑ์อังกฤษ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดของโลก

ก่อต้ังเมื่อปี ค.ศ. 1953 ซ่ึงได้รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของโลก

ไว้ท่ีน่ี เช่น วิหารพาร์เธนอน โลงมัมม่ี รูปป้ันแกะสลักจากอียิปต์

และนาฬิกาโบราณ ซ่ึงล้วนแต่เป็นของมีค่าและน่าชื่นชมท้ังส้ิน 

ท่ีน่ีจึงได้รับการยอมรับว่า เป็นท่ีเก็บประวัติศาสตร์ท่ีสมบูรณ์และ

ย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เน้ือท่ีของวารสารฉบับน้ีหมดแล้ว...
แต่สถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองลอนดอน
ยังมีอีกหลายแห่งท่ีน่าสนใจ จึงขอให้
ทุกท่านติดตามต่อในฉบับถัดไป

มอร์แมน ขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกท่าน
ในการเก็บคะแนนท่องเท่ียวประเทศ
อังกฤษในคร้ังน้ี จินตนาการถึงภาพแห่ง
ความสำาเร็จ เพ่ือสัมผัสประสบการณ์
สุดพิเศษไปด้วยกันท่ีมหานครลอนดอน
และเมืองท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ณ ประเทศ
อังกฤษ>>>

พาเท่ียวเมืองผู้ดี...!

Houses of Parliament

Tower of London

British Museum

Tower Bridge

ขอให้คุณเช่ือว่า...

         “คุณทำาได้”
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หุ่นในฝัน...คุณปั้นได้
หุ่นในฝัน เป็นเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ คือ การมีน้ำาหนักที่ลดลงจากเดิม รวมถึงการมีรูปร่าง

และหุ่นที่ดีข้ึน แต่พบว่าส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาไม่สามารถลดหุ่นได้ตามเป้าหมาย ซ่ึงบางคนเลือกใช้

วิธีลดน้ำาหนักด้วยการทานยาลดน้ำาหนักหรือการอดอาหาร แต่ทำาได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากขาดแรงจูงใจ ยิ่ง

เวลาเจออาหารที่ตนเองชอบก็ยังตามใจปากอยู่เสมอ รวมถึงขาดการออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ สุดท้ายก็จะ

ท้อถอย...

ถ้าวันนี้...คุณยังรู้สึกไม่พอใจกับน้ำาหนักตัวและ
รูปร่างที่มีอยู่ อยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นเหมือนความคิดของ

คนส่วนใหญ่ทั่ว ๆ ไปที่อยากจะมีหุ่นดี เพียงเท่านี้ คงไม่

สามารถที่จะทำาให้คุณมีหุ่นที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอน

คุณควรค้นหาคำาตอบให้ได้ว่าคุณต้องการควบคุมน้ำาหนัก

เพื่อมีหุ่นในฝันไปทำาไม และคำาตอบนั้นต้องแข็งแรงพอที่จะ

ทำาให้คุณตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อที่จะปฏิวัติตัวเองลุกข้ึนมาทำา

อะไรบางอย่างที่ไม่เคยทำามาก่อน เพื่อผลลัพธ์ คือหุ่นในฝัน

ที่คุณต้องการ

เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำาตาล และสามารถ

เปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมอยู่ตามรา่งกาย เพิ่มความเสีย่งต่อ

การเกิดโรคภัยต่าง ๆ  ตามมา ถึงแม้ความต้องการหลัก คือ

การมีหุ่นที่ดีขึ้น แต่ร่างกายก็จำาเป็นต้องได้รับสารอาหาร

อย่างครบถ้วน จึงต้องมีความรู้ โภชนาการพื้นฐาน เพื่อช่วย

ให้เซลล์และอวัยวะต่าง ๆ สามารถทำางานได้เป็นปกติ และ

มีประสิทธิภาพ

เพ่ือช่วยให้แผนการควบคุมน้ำาหนักเป็นเรื่องที่
งา่ยข้ึน ส่ิงสำาคญัที่ไมค่วรมองข้ามคอืโภชนาการ เนื่องจาก

โภชนาการมีความสำาคัญต่อกระบวนการทำางาน และการ

เผาผลาญพลงังานของร่างกาย ถ้าหลกัโภชนาการไมถู่กตอ้ง

ยงับริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเกินความจำาเป็นอยู ่

จะทำาใหน้้ำาหนักตัวเพิม่ขึ้น เนื่องจากแปง้หรือคาร์โบไฮเดรต

“

“ถ้าหากไม่มีที่ปรึกษา...ที่จะช่วยโค้ชให้ได้หุ่นในฝันที่ต้องการ
ก็จะล้มเลิกความตั้งใจในการควบคุมน้ำาหนัก ปล่อยเลยตามเลย 

จนกลายเป็น คนอ้วนที่มีสุขภาพไม่ดีในที่สุด...
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ชุดปรับโภชนาการเพื่อหุ่นในฝัน

การรวมกลุม่กนัตัง้ Community ทีม่คีวามตอ้งการ
ป้ันหุน่ใหด้ขีึน้เป็นพลงัอย่างหน่ึงท่ีชว่ยจูงใจใหส้ามารถ
เริ่มต้นออกกำาลังกาย จนเกิดพฤติกรรมที่จะออก
กำาลังกายอย่างต่อเนื่อง... การได้เพื่อนที่มีความคิดและ

มีเป้าหมายที่เหมือนกันเป็นเรื่องสนุกที่ทุกคนจะร่วมกันดูแล

สุขภาพและควบคุมน้ำาหนักไปด้วยกัน ช่วยดูแลกันในเรื่อง

โภชนาการ พูดคุยถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ควบคุมน้ำาหนัก สร้างความท้าท้ายต่อกันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อใหม้ทีศันคตทิีด่ตีอ่การควบคมุน้ำาหนกัให้ไดต้ามเปา้หมาย

ไปทีละขั้นตอน ไม่ล้มเลิกต่อเป้าหมายอย่างง่าย ๆ  ชว่ยสรา้ง

พลังในการทำากิจกรรมร่วมกัน จนในที่สุดทุก ๆ คนสามารถ

บรรลุผลลัพธ์การมีหุ่นที่ดีขึ้นได้ตามใจปรารถนา การจะสร้าง

Community ที่ทำาให้ทุก ๆ คนที่ต้องการมีหุ่นในฝันเป็นจริง

ได้นั้น จำาเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือโค้ช ที่สามารถสร้างแรง

บันดาลใจให้คุณเร่ิมต้นควบคุมน้ำาหนักได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย รวมถึงแนะนำาวิธีออกกำาลังกายที่เหมาะสม

ในแต่ละบุคคล เพื่อลดอาการบาดเจ็บ โค้ชจะช่วยสร้าง

กำาลังใจ ดึงแรงฮึดสู้ เพ่ิมความพยายาม เพื่อไปให้ถึงเป้า

หมายได้ ในที่สุด

Whey Protein จาก All Pro คือผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกให้อยู่

ในเซ็ท BODi Design ซึ่งให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 30 กรัม

ต่อซอง เป็นโปรตีนชนิด Isolate สกัดจากนมวัวที่มีความ

บริสุทธ์ิและเข้มข้นสูงถึง 90% ที่สำาคัญยังอุดมไปด้วยกรด

อะมโิน วิตามนิและแร่ธาตทุีจ่ำาเปน็ตอ่ร่างกาย เหมาะสำาหรบั

ใช้ทดแทนอาหารมื้อเย็นในช่วงที่ควบคุมน้ำาหนัก เพราะจะ

ทำาให้รู้สึกอิ่มท้องและลดอาการอ่อนเพลียได้ดี ในระหว่าง

วันแนะนำาดื่ม S.O.D More เอนไซม์ที่จะช่วยชะลอความ

เสื่อมของเซลลด์ว้ยคณุคา่จากไฟโตนวิเทรียนทผ์กัและผลไม้

125 ชนดิ ช่วยตอ่ตา้นอนมุลูอสิระและฟ้ืนฟูเซลลข์องร่างกาย

ให้แข็งแรงขึ้น ก่อนอาหารมื้อกลางวัน ให้ F4 เป็นตัวช่วย

บล็อกแป้ง ยับยั้งกระบวนการสร้างไขมัน ไม่ให้เป็นไขมัน

สะสมในร่างกาย และให้ Right ช่วยเพ่ิมระดบัการเผาผลาญ

ไขมันและน้ำาตาลของร่างกายในขณะพัก ก่อนเข้านอนดื่ม

Phytovy หรือ Phytovy LIV ตัวช่วยเรื่องการขับถ่าย ส่ง

เสริมระบบภูมิคุ้มกันด้วย Probiotic อุดมไปด้วยสารอาหาร

กว่า 20 ชนิด ช่วยลดอาการท้องผูก ช่วยขับไขมันขจัดสารพิษ

ให้กับลำาไส้และตับ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

ลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำาตาลในเลือด

การมีรปูรา่งท่ีดีไม่ใช่เรือ่งงา่ย แตก็่ไม่ใช่เรือ่งยากหาก
มีความตั้งใจจริง เพราะน้ำาหนักที่มากเกินไปอันตรายต่อ
สุขภาพอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรคเสื่อมชนิดต่าง ๆ ที่เป็นเหตุ
ให้คนเราเสียชีวิต ดังนั้น จึงควรให้ความสำาคัญเพื่อให้คุณ
มีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำาลังกาย และใส่ใจต่ออาหาร
ที่บริโภค ควรเติมสารอาหารที่สำาคัญเพื่อช่วยฟื้นฟูและ
เสริมสร้างกล้ามเน้ือให้กับร่างกาย จนคุณมีมวลกล้ามเนื้อ
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในขณะท่ีมวลไขมันลดน้อยลง สุดท้าย คุณเป็น
คนเนรมิต “หุ่นในฝัน คุณปั้นได้” ด้วยตัวคุณเอง

ร่างกายต้องใช้พลังงานในแต่ละวันมากกว่า
พลังงานท่ีรับเข้าสู่ร่างกาย จึงจำาเป็นต้องควบคุม

อาหาร บริโภคอาหารให้ลดน้อยลงรวมถึงไมบ่ริโภคอาหารที่

ให้แคลอรี่สูง เช่น ข้าว แป้ง กะทิของหวานชนิดต่าง ๆ  และ

เครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน ซึ่งมปีรมิาณน้ำาตาลสงู เชน่ ชานม

ไข่มุก น้ำาอัดลม เป็นต้น รวมถึง อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง 

เช่น ของทอดหรือเนื้อสัตว์ที่มีไขมนัสูง ใหเ้ปลีย่นการบริโภค

ชนดิของอาหารเปน็รับประทานผกัและผลไมร้สชาตไิมห่วาน

เพ่ิมมากข้ึน เลอืกทานโปรตนีเพื่อใหพ้ลงังานตอ่ร่างกายแทน

คาร์โบไฮเดรต ดังนั้นสารอาหารที่ขาดไม่ได้สำาหรับผู้ที่กำาลัง

ควบคุมน้ำาหนัก คือ โปรตีน เพราะโปรตีนช่วยให้อิ่มท้องเป็น

สารอาหารหลักจำาเป็นท่ีให้พลังงานและเสริมสร้างกล้ามเน้ือ

เพื่อให้มีหุ่นท่ีฟิตและเฟิร์มข้ึน โดยเฉพาะ Whey Protein ซ่ึง

เป็นโปรตีนจากนมที่มีคุณประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างและเป็น

แหล่งพลังงานของร่างกาย เป็นโปรตีนที่ร่างกายสามารถ

ย่อยและดูดซึมได้ง่าย จึงเป็นสารอาหารหลักท่ีจำาเป็นสำาหรับ

ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำาหนักและออกกำาลังกาย...

การจะปั้นหุ่นในฝัน...
    ...ต้องมีความตั้งใจสูง
ถึงจะมีโอกาสประสบความสำาเร็จได้!

ตามหลักโภชนาการ!
การควบคุมน้ำาหนักและมีหุ่นที่ดีขึ้น
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การมีโค้ช...ช่วยให้คุณควบคุม
น้ำาหนักได้ดี และมีหุ่นในฝันที่เป็นจริงได้!

เทรนด์ออกกำ�ลังก�ยกล�ยเป็นไลฟ์สไตล์สำ�หรับคนรักสุขภ�พ 
มีผู้คนที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองให้ดีขึ้น 

ได้ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมน้ำาหนัก การออกกำาลังกาย แต่ก็

ยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ...

จึงมีคำ�ถ�มยอดฮิตว�่ “โค้ช” จำ�เป็นหรือไม่? คุ้มไหมที่ต้องจ�่ยค่�
โค้ชเพื่อช่วยควบคุมน้ำ�หนัก มีรูปร่างและสุขภาพที่ดีขึ้น “โค้ช” จึงเริ่มได้รับ

ความนิยมเพราะเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับหลักสูตรการออก

กำาลังกายและโภชนาการทีถู่กตอ้ง เพื่อให้ไดผ้ลลพัธท์ีด่ีในการควบคมุน้ำาหนกัและมี

รูปร่างทีด่ข้ึีน จนทำาให้ผูถู้กโคช้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำาลังกายและการบริโภคอาหาร 

แม้ว่าจะจบโปรแกรมไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถดูแลตัวเองให้มีหุ่นและมีรูปร่างที่ดีขึ้นได้ตลอดไป
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เมื่อโค้ชมีความสำาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายคือมีหุ่นที่ดีขึ้น จึงควรเลือกโค้ชที่มีโปรไฟล์ดี มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสรีระวิทยา ซึ่งถือเป็นความรู้พ้ืนฐานสำาคัญที่ช่วยแนะนำาวิธีออกกำาลังกายที่เหมาะสมสำาหรับแต่ละบุคคลได้ รวมถึง
มีความรู้ในเรื่องของโภชนาการและมีประสบการณ์ในการเป็นโค้ชท่ีสามารถช่วยให้คนมีหุ่นที่ดีขึ้นมาแล้ว ดังนั้นถ้าคุณเลือกโค้ช
ได้ถูกต้อง การควบคุมน้ำาหนักและการมีหุ่นในฝัน ก็สามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอน 

เพื่อความปลอดภัย ถือเป็น
เรื่องสำาคัญอันดับแรก ของ
การออกกำาลังกาย เพราะทุก

การเคลื่อนไหวมีระดับความยากง่าย

โดยโค้ชจะมี เทคนิคการสอนที่

ปลอดภยั เพื่อลดความเสีย่งตอ่การ

บาดเจบ็ทีอ่าจเกิดจากการออกกำาลงั

กายในทา่ตา่ง ๆ  และไมเ่ร่งการออก

กำาลังกายมากเกินไป จนทำาให้เกิด

อาการท้อ หรือร่างกายอ่อนล้าจน

เกินไป

เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
ง่ายขึ้น เมื่อเป้าหมายคือ น้ำาหนัก

ที่ลดลงและมีหุ่นดีขึ้น หากคุณมี

น้ำาหนักเยอะ หุ่นไม่ดี ไม่มีความรู้

หรือมีประสบการณ์ท่ีดีในการควบคุม

น้ำาหนักน่ันหมายถึง คุณจะลดน้ำาหนัก

ไดย้ากกว่าคนอื่น โคช้จช่วยควบคมุ

ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยให้น้ำาหนัก

ลดลง ตั้งแต่การรับประทานอาหาร

การควบคุมแคลอร่ี และแนะนำา

วิธีออกกำาลังกายที่ถูกต้อง จนคุณ

สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นคน

ที่มีน้ำาหนักตัวเหมาะสมและมีหุ่น

ที่ดีขึ้น

เพ่ือสรา้งแรงจงูใจ โคช้จะช่วย

ผลักดันและส่งแรงกระตุ้นเพื่อให้

คุณสามารถปฏิบัติตามโปรแกรมได้

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมาย คือ

การลดน้ำาหนักหรือเพิ่มกล้ามเนื้อ

ได้สำาเร็จ ทำาให้คุณมีหุ่นที่ดีข้ึนใน

ระหว่างทางคุณอาจจะท้อหรือยอม

แพ้จนยอมทนอ้วนต่อไป แต่หากมี

โค้ชเป็นที่ปรึกษา โค้ชจะช่วยสร้าง

แรงจูงใจและกระตุ้นให้กำาลังใจคุณ

จนคุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรค

จากความยากลำาบากในการควบคุม

อาหารและการออกกำาลังกาย จน

คุณสามารถบรรลุผลลัพธ์การมีหุ่น

ที่ดีขึ้นได้

เพื่อโภชนาการที่ถูกต้อง โค้ช

ที่มีความรู้เรื่องโภชนาการ จะวาง

แผนโภชนาการให้คุณ โดยช่วยเหลือ

คุณ ควบคุมการรับประทานอาหาร

อย่างเคร่งครัด อธิบายคุณค่าทาง

โภชนาการ และให้คำาแนะนำาการ

บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

ทีเ่หมาะสมกับร่างกายของแตล่ะคน 

จนคณุมร่ีางกายทีม่มีวลไขมนัลดลง 

มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและมีสุขภาพ

ดี

เพือ่ตอบโจทยค์วามต้องการ
ของแต่ละคน เนื่องจากแตล่ะคน

มีเป้าหมายในการออกกำาลังกาย

ที่แตกต่างกัน บางคนต้องการลด

น้ำาหนัก บางคนต้องการเพ่ิมกล้าม

เนื้อ หรือบางคนต้องการกระชับ

สัดส่วน ซ่ึงถ้าไม่มีความรู้เพียงพอ

ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย แต่โค้ชมี

ความรู้และเมื่อเข้าใจความตอ้งการ

ของแต่ละคน ก็สามารถออกแบบ

โปรแกรมและกิจกรรมที่เหมาะสม

ให้แต่ละคนได้ รวมถึงช่วยวางแผน

เรื่องโภชนาการ เช่น ถ้าต้องการ

เพิ่มกล้ามเนื้อ ก็แนะนำาให้ทาน

Whey Protein เสริม เพื่อให้กล้าม

เนื้อเติบโตขึ้นร่วมกับการดูแลอย่าง

ใกล้ชิด กระตุ้นเพื่อให้ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม จนในที่สุดได้ผลลัพธ์

ตามที่แต่ละคนต้องการ

เหตุผลดี ๆ ที่ควรมี “โค้ช” 
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สวัสดีครับ พ่ีน้องนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่าน
พบกันครั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งก็ยังเป็นช่วง
ที่เรายังทำาอะไรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากภาวะ
วิกฤตโควิด-19 อยู่ ทั้งช่วงเวลานี้และต่อจากนี้
ไปอีกนานหลายเดือน ยังคงเป็นช่วงท้าทายสุด ๆ
สำาหรับพวกเราในฐานะผู้นำานั้น ถ้าใครกระดูก
ไม่แข็งพอ ก็มีโอกาสที่จะม้วนเส่ือได้ตลอดเวลา 
ดังนั้น เพื่อให้ทุกท่านมีแนวทางแนวพัฒนาและ
แนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวะที่ เกิด
อยู่ ในครั้งนี้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่องเกี่ยว
กับคุณสมบัติของผู้นำายุคนับจากโควิด-19 
เป็นต้นไป ซึ่งผมสรุปเป็น "10 คุณสมบัติ
สำาคัญของผู้นำานับจากโควิด-19" ดังนี้ครับ

นับจากโควิด-19

คุณสมบัติสำ�คัญ
ของผู้นำ�

การตระหนักอยู่ตลอดเวลา 
"ว่าต้องเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กร... ให้อย่างน้อยเท่าทัน
โลกภายนอก"

ความสามารถในการส่ือสาร...
"วิสัยทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้คนอยากเปลี่ยนแปลง"

ความสามารถในการวางกลยุทธ์
และมีวิสัยทัศน์

ความสามารถในการดึงการมี
ส่วนร่วมของผู้คน ทั้งภายใน 
และภายนอก มาร่วมคิดร่วมทำา
และร่วมสร้าง

ความสามารถในการสนับสนุน...
ให้ทีมงานทำางานได้ตามเป้าหมาย
และผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิง
นวัตกรรม

ความสามารถในการตัดสินใจเรื่อง
ยากๆ ได้อย่างถูกต้อง ในเวลา...

อันรวดเร็ว

ความสามารถในการบริหารสมดุล
ระหว่างโอกาส อุปสรรค และความเส่ียง

การมีความยืดหยุ่นในการสังเกต 
ทดลอง เรียนรู้ และปรับเปลี่ยน...
ที่คล่องแคล่วว่องไว

ความสามารถในการบริหาร...
ท่ีสมดุล การก้าวผ่านระยะสั้น ที่ส่งผล
ต่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

ความสามารถในการเข้าถึงความ
รู้สึก ความคิด ความอ่านของผู้อื่น

ตอ่ไปนี ้การวางแผนระยะยาวจะไมไ่ดผ้ลอกีตอ่ไป 

เพราะความปกติแบบใหม่ ก็คือความไม่แน่นอน

จะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาทำาใหเ้ราตา่งจบัทางยากข้ึน 

ผูน้ำาจงึตอ้งมวิีชาจบัยามสามตา ช่างสังเกต ช่างปะ

ติดปะต่อสัญญาณต่าง ๆ และมีสติอยู่ตลอดเวลา 

และผลักดันให้ทีมภายในองค์กรมีการปรับเปลี่ยน

ตนเองอย่างต่อเนื่อง และที่สำาคัญต้องมีรอบหมุน

การเปลี่ยนที่เท่าทันด้วย ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น

เหมือนนักฟุตบอลที่โดนหลอกหัวหมุนตามไม่ทัน

แม้การวางแผนระยะยาวจะไม่ได้ผล แต่ผู้นำายัง

จำาเป็นต้องมีภาพวิสัยทัศน์ขององค์กรอยู่ ภาย

ในอีก 5 ปี อีก 10 ปี ข้างหน้า บริษัทเราจะเป็น

องค์กรแบบไหน อยู่ที่ไหน มีผลกระทบต่อโลก

ใบนี้ในวงกว้างและลกึขนาดไหน และทีส่ำาคญัคอื

ต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้คนเห็นภาพ

เกิดความรู้สึกจนเกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยกัน

สร้างภาพวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง จนถึงข้ันพร้อมที่

จะบุกน้ำาลุยไฟไปด้วยกัน

ผู้นำายงัจำาเปน็ตอ้งมคีวามคดิจากสมองซีกขวา คอื

ภาพวิสัยทัศน์ และมีความคิดจากสมองซีกซ้าย

คือคิดวางกลยุทธ์ หากเรามีสมดุลของสมอง

สองซีก จะทำาใหเ้ราสามารถมองเหน็ภาพรวมและ

ยังเก็บรายละเอยีดได ้อกีทัง้ เราสามารถวิเคราะห์

ประเมินสื่อสาร และเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของ

ผู้คนได้

ต่อเนื่องมาจากข้อ 7 ที่ผู้นำาจะต้องมีกระบวนการ

ในการทำา Crowd Sourcing คอืดงึความคดิความ

อ่านมาจากกลุ่มคนจำานวนมาก มีกระบวนการ

ในการสร้าง Co-Creation และการร่วมมือกับ

พันธมติรตา่ง ๆ  ทีเ่รียกกันว่า Collaboration เพื่อ

ทวีพลังร่วมกัน

ผู้นำาต้องเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของ

ความกล้าคิด กล้าแสดงความคิด และกล้าทำา

ไม่ใช่เวทีจ้องจับผิดแบบปลากัด นอกจากนั้น

ยงัตอ้งผลกัดนัใหค้นทำางานกล้าไปใหสุ้ดขอบแลว้

ขยายตัวจากที่นั่นอีก และกระตุ้นให้มีการคิดและ

สร้างนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ ระบบงาน โมเดล

ธุรกิจช่องทางการขาย แบรนด์และความผูกพัน

ของลูกค้า

ผู้นำายุคใหม่นี้ ต้องกล้าตัดสินใจเรื่องยาก ๆ ให้

เด็ดขาดและรวดเร็ว รู้จักบริหารเรื่องท่ีต้องจัดการ

แบบเร็ว ช้า หนัก เบาให้ถูกต้อง บางเรื่องต้อง

เร็วก็ต้องเร็ว บางเรื่องดึงจังหวะได้ต้องดึงและ

ประเดน็สำาคญัทีสุ่ดคอื การรู้จกัประเมนิแยกแยะ

ใหอ้อกว่าเรื่องไหนควรเร็ว เรื่องไหนควรช้า เรื่อง

ไหนควรหนัก และเรื่องไหนควรเบา

ทั้งหมดนี้คือ 
“10 คุณสมบัติสำาคัญ
ของผู้นำา นับจากโควิด -19” 
ถ้าท่านใดอ่านแล้วเห็นด้วย
จงจัดเวลาให้กับการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ ผมมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการนำาองค์กร...ของท่าน
อย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวครับ!

การนำาพาองคก์รนัน้ หากเราเลอืกทำาแตส่ิ่งเดมิ ๆ

เท่ากับเราเลือกความถดถอย ดังนั้น จึงต้องมอง

หาโอกาสใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และโอกาสใหม่

ที่ว่าก็มีอุปสรรคบางอย่างประกบมาด้วย คุณจึง

ต้องประเมินความเส่ียงให้ออก จากนั้น ก็เลือก

ในจุดที่คุณสามารถจัดการมันได้ลงตัว คุณก็จะ

สามารถนำาองค์กรก้าวต่อไปได้

ผู้นำายุคต่อจากนี้ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ก็ต้อง

มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ยึดติดตัวกู

ของกู ต้องยืนหยุ่น รับฟัง สังเกต ทดลองไอเดีย

ใหม่ ๆ ไม่ต้องรอความสมบูรณ์แบบ ทดลอง

แล้วก็เรียนรู้จากมันให้เร็ว และมีการปรับตัวที่

คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว 

คุณต้องพาองค์กรให้ผ่านพ้นจากการโดนน็อคใน

ยกนี้ให้ได้ นั่นคือระยะสั้นต้องรอด ดูแลพนักงาน

รักษาลูกค้าและบริหารเงินสดให้ดี จากนั้น เมื่อ

ตั้งหลักได้ เราก็เร่ิมกลับเข้าสู่ช่วงแม่ไม้มวยไทย

มีการวางกลยุทธ์ มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่

การเติบโตในระยะยาวต่อไป

ยุคใหม่นี้หมดยุคข้ามาคนเดียว หรือข้ามากับพระ

แล้ว มันเป็นยุคที่ต้องร่วมแรงรวมใจ เป็นยุคพลัง

ทีม ซ่ึงต้องเข้าใจความรู้สึก ความคิดของลูกค้า 

ความคดิของทมีงาน เพื่อใหผู้ค้นเข้ามามส่ีวนร่วม

ตั้งแต่ต้น ความรัก ความผูกพันและความรับผิด

ชอบร่วมกันจะเพิ่มขึ้น และที่สำาคัญคือ เราจะได้

ทั้งความรู้ระดับลึกของผู้เช่ียวชาญ และความรู้

ระดับกว้าง ที่มาจากการรับฟังและทำาความเข้าใจ

ฝ่ายงานอื่น ๆ จนตกผลึกเป็นไอเดียที่ดี
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ขั้นตอน
อัพเกรดตัวเอง

เพื่อให้เป็นคนเก่ง

ในการสร้างชีวติให้ประสบความสำาเร็จนัน้ มีผูค้นพูดกนัวา่ "ต้องเปน็
คนที่มีความเก่งกับเฮงผสมกัน" เรื่องเฮงนั้นอยู่ที่บุญทำากรรมแต่ง
ของแต่ละคน ส่วนเร่ืองเก่งน้ัน เป็นส่ิงท่ีคุณเป็นผู้ควบคุม เม่ือคุณเก่งข้ึน 
คณุกจ็ะมีโอกาสในชวีติทีม่ากขึน้ ดงันัน้ หากคณุตอ้งการความสำาเรจ็
ในชีวิตที่มากขึ้น คุณจำาเป็นต้องอัพเกรดตัวเองให้เป็นคนเก่ง ซึ่ง
ผมจะแบ่งปัน 5 ขั้นตอนอัพเกรดตัวเองเพื่อให้เป็นคนเก่ง ดังนี้ครับ!

เลือกจุดมุ่งหม�ยในชีวิต
ของคุณให้ได้ก่อน

ใส่ไฟปร�รถน�ที่จะเป็นเลิศ
และมีภ�พจินตน�ก�ร ของ
คนเก่งท่ีประสบความสำาเร็จคนน้ัน

เล่นเต็มร้อย พร้อม ๆ กับ
การเก็บเกี่ยวบทเรียนรู้

มีแผนก�รพัฒน�ตน
ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน

ยืนหยัด มุ่งมั่นอย่�งสนุก
ระหว่างเดินทางไปสู่เป้าหมาย

ทั้งหมดนี้คือ 5 ขั้นตอนอัพเกรด
ตัวเองให้เป็นคนเก่ง ที่ผมใช้มาแล้ว
ได้ผลอย่างยอดเยี่ยม และยังคงใช้อยู่ทุก ๆ  วัน 
เพื่อน ๆ ลองเอาไปใช้ดู ซึ่งผมรับประกันว่าถ้า
คุณใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน ชีวิต
ของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
อย่างแน่นอนครับ

การเปน็คนเก่งในแตล่ะอาชีพนัน้ ไม่ใช่เรื่องทีเ่กิด

มาแล้วเป็นคนเก่งได้เลย คุณจะต้องเลือกจุด

มุ่งหมายของชีวิตว่าคุณจะเป็นใคร โดยเลือก

ผ่านการฟังเสียงภายในของตัวคุณเอง เช่น ตัวผม

มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำานักธุรกิจที่จุดประกาย

ให้ผูค้นมแีรงบนัดาลใจในการสร้างชีวิตใหป้ระสบ

ความสำาเร็จ เป็นต้น

การเป็นคนเก่งนั้นมาจากความตั้งใจและการมี

วินัยที่เข้มข้นกว่าคนทั่ว ๆ ไป ดังนั้น คุณจึงต้อง

มีไฟปรารถนาที่แรงกล้าและมีภาพจินตนาการ

ที่ชัดเจน จนถึงขั้นมองเห็นตัวเองยิ่งใหญ่ ได้ยิน

เสียงในหัวและรู้สึกได้ คุณจึงจะสามารถเร่ิมต้น

อย่างคนมีพลังเพื่อไปให้สุดทางได้

หัวใจของการเรียนรู้เพื่อเป็นการคนเก่งนั้น มา

จากการใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างเต็มที่ และ

เก็บเก่ียวการเรียนรู้ ใหม่ จากอุปสรรคปัญหา

ระหว่างทาง ซ่ึงเป็นการพัฒนาตนเองผ่านการ

ลงมือทำาอย่างหนักในแต่ละวัน และผสมมุมมอง

จากบทเรียนที่ได้ เพื่อการลงมือทำาที่ดีข้ึนในวัน

ถัด ๆ ไป

คนทุกคนที่ต้องการจะเก่งข้ึนนั้น ต้องมีแผนการ

พัฒนาความสามารถในแต่ละด้านที่มีเป้าหมาย

ระบุออกมาอย่างชัดเจน เช่น ด้านการคิด การ

ตัดสินใจ ด้านการเพิ่มมุมมองให้แหลมคม ด้าน

การสื่อสาร ด้านการเป็นผู้นำา ด้านการบริหาร

จัดการและด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน

เป็นต้น

การจะเป็นเจ้าของความเก่งและความสำาเร็จน้ัน

ตอ้งมรีะยะเวลาการเรียนรู้และลงมอืทำาทีเ่ข้มข้น

ในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น การที่คุณทำา ๆ หยุด ๆ

หรือมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั้น มันทำาให้คุณ

ไม่มีรอบสะสมไมล์ที่มากพอ ซึ่งการที่คุณจะ

ยืนหยัดทำาได้นานพอนั้น คุณต้องมีอารมณ์สนุก

ในระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วย ไม่ใช่

ว่าทำาไปด้วยความทุกข์และขมขื่นแต่หวังจะไป

หัวเราะทีเดียวตอนไปถึงจุดหมาย
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28   ตารางการประชุม

ตารางการประชุม
ประจำาเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563

กรกฎาคม July

สิงหาคม August

วันพุธ  ที่ 1
วันอาทิตย์ ที่ 12

วันอังคาร ที่ 14
วันเสาร์ ที่ 18
วันอาทิตย์ ที่ 19
วันเสาร์ ที่ 25
วันอาทิตย์ ที่ 26
วันอังคาร ที่ 28

วันอาทิตย์ ที่ 2
วันอาทิตย์ ที่ 9
วันเสาร์ ที่ 15
วันอาทิตย์ ที่ 16

วันอาทิตย์ ที่ 23
วันเสาร์ ที่ 29

วันที ่                 งานประชุม          เวลา         สถานที่

วันที่                 งานประชุม         เวลา         สถานที่

09.00  -  17.00 น.
13.00  -  14.30 น.
18.00  -  20.00 น.
08.00  -  17.00 น.

18.00  -  20.00 น.
09.00  -  17.00 น.

สาขาสุราษฎร์ธานี
สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
FB Group : Personal Branding

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ กรุงเทพฯ

FB Group : Personal Branding

สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301

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

ยิม 991 By JT กรุงเทพฯ
สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
FB Group : Personal Branding

สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
สาขา นครสวรรค์
สาขา พิษณุโลก
FB Group : Personal Branding
ศูนย์การเรียนรู้ SLA เชียงราย

สาขาเชียงใหม่ 

14.00  -  18.00 น.
09.00  -  17.00 น.
18.00  -  20.00 น.
09.00  -  17.00 น.
15.00  -  17.00 น.
15.00  -  17.00 น.
18.00  -  20.00 น.
14.30  -  15.30 น.
14.30  -  15.30 น.

- WELLNESS INSIGHT
- PRODUCT HAND OVER
- PERSONAL BRANDING #5 
- START YOUR BUSINESS WITH   

“WHY”
- WELLNESS INSIGHT
- PERSONAL BRANDING #6

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








