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‘แฮ็ปปี้’ ประกาศกร้าวขึ้น TOP 5 ส่ง ‘มาธาร์ลี’ บุกตลาดความงาม

ส่องเทรนด์โลกปี 2022

‘คิงส์ เฮิร์บ’ รุกตลาดออฟไลน์
ชูสินค้าเรือธง ‘คอลดาต้า’ ปั้นยอดโต

“แฮ็ปปี ้ เอ็มพีเอ็ม” เปิดตัวกลุ ่มผลิตภัณฑ์ใหม ่
ส่งท้ายปี 6 รายการ หวงักระตุน้ยอดขายปลายปี เจาะตลาด
ความงามภายใต้แบรนด์ “มาธาร์ลี” ชูจุดเด่นน�าเข้า
สารสกดัล�า้ค่าทีไ่ด้รางวลัโนเบลถงึ 2 รางวลั 2 ชนดิ 
นอกจากนี้ยังมีกลุ ่มผลิตภัณฑ์ครัวเรือนและ 
เรือนร่าง หวังเพิ่มทางเลือกให้ผู ้บริโภคและ 
เพิ่มช่องทางการขยายตลาดให้กับสมาชิก ปลด
ลอ็กดาวน์ประเทศเตรยีมเดนิสายจัดสัมมนาคอร์ส 
Happy University ทั่วทุกภูมิภาค จัดโปรโมชั่น 
ท่องเทีย่ว “ปุ๊บป๊ับ” ปิดท้ายโปรโมชัน่ใหญ่ท่องเทีย่ว 

ซคัเซสมอร์ ปักธงผลงานปี 2565 ตัง้เป้ารายได้เตบิโตมากกว่า 
50% ภายใต้แผนกลยุทธ์ LEADING CHANGE ชูศักยภาพ 
การบริหารงานภายใต้ 4 แนวทาง มุ่งขับเคลื่อนด้วยพลังแบรนด์ 
การตลาดดจิทัิล ระบบท่ีเน้นการสร้างประสบการณ์ทีป่ระทบัใจของ
ลูกค้า รุกสร้างการเติบโตท้ังในและต่างประเทศ เดินหน้าออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ต�่ากว่า 7-8 ผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกระแสเทรนด์

‘ซัคเซสมอร์’ กางแผนกลยุทธ์ปี ’65
รักสุขภาพที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

นพ.สิทธวีร์ เกียรติ-
ชวนนัต์ ประธานกรรมการ 
บรหิาร บรษัิท ซคัเซส-
มอร ์  บีอิ้งค์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื SCM 
กล่าวว่า ด�าเนนิธรุกจิ 
จ� าหน ่ายสินค ้ า
อุปโภค-บริโภค 
ใ น รู ป แ บ บ
เครือข ่ าย
หรอื Multi-Level 
Marketing (MLM) โดยแบ่งได้เป็น 3 ธรุกจิหลกั ได้แก่ 1.ธุรกจิเครอืข่าย 
เพื่อจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสินค้าอุปโภค

‘LEADING CHANGE’ ปักธงเติบโตกว่า 50%

อ่านต่อหน้า 16

ต่างประเทศ ตั้งเป้าขึ้น TOP 5
ณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย ประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปฏิบัติการ และ ณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด บรษิทั แฮป็ป้ี 
เอ็มพีเอ็ม จ�ากัด เปิดเผยว่า กว่า 2 ทศวรรษ
ทีบ่รษัิทมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งในทกุด้าน 
ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาบรษิทัมคีวามโดดเด่น
ในเรื่องของกลุ ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

พอลลตินิทีช่่วยในการดูแลสขุภาพ รองลงมาคอื 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มความงามที่มีการ

อ่านต่อหน้า 10

อ่านต่อหน้า 10

“คิงส์เฮิร์บ” เดินเครื่องลงพื้นท่ีจัดสัมมนา 
หัวเมืองใหญ่ หลังภาครัฐเปิดประเทศให้จัด
กิจกรรมได้ เตรียมจัดคอร์ส “คนไม่ธรรมดา” 
เผยภาพรวมการด�าเนนิธรุกจิปี 2564 ยอดขาย 
ลดลง 10% จากวิกฤติโควิด-19 และน�้าท่วม 
ท�าให้ก�าลังซื้อหด ชี้สินค้าเรือธงผลิตภัณฑ ์
คอลดาต้า 1 และ คอลดาต้า ซูปเปอร์ทู เป็น 
แรงเหว่ียงท�ายอดขายกระเตื้องเพ่ิมมากขึ้น 
หลังอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯ ชี้สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันร่างกายได้ เตรียมรื้อกิจกรรม 
CSR โครงการดูแลผู้ป่วยส�านักงานใหญ่วัชรพลขึ้นใหม่ 

ผศ.ดร.ปพน ลิ้มธ�ารงค์กุล ประธานกรรมการ บริษัท  
คิงส์เฮร์ิบ เวลิด์ 1999 จ�ากัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-19 เข้าสูร่ะลอกสองโดยมสีายพันธ์ุเดลต้าเข้ามา อ่านต่อหน้า 10

ส่องเทรนด์ตลาดโลก! เปิดผลวิจยั “2022 Global Marketing Trends” 
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน เน้นมองหาแบรนด์ “ใส่ใจสังคม” มีการ 

เชือ่มโยงเป็น “คอมมวินติี”้ ด้านนกัการตลาดชีใ้ครอยากแตกต่างเหนอื
คูแ่ข่ง อย่ามองข้าม! พลังของ “DATA ขับเคลือ่นกลยทุธ์” ข้อมูลลกูค้า
ยิ่งแน่นยอดยิ่งปัง เปิด “10 เทรนด์คอนเท้นต์” ท่ีจะมาถึงในปีหน้า  

“ผู้ประกอบการขายตรง” และ “นักธุรกิจเครือข่าย” ต้องรู้ถึงรอด!! 
อีกเพียงไม่กี่วันก็จะหมดปี 2021 เป็นอีกหนึ่งป ี

ทีห่ลายธรุกจิผ่านพ้นมาได้อย่างสะบกัสะบอม แต่หลายธรุกจิ
กลับมีการเกิดใหม่และเติบโตได้แบบก้าวกระโดด เพราะ 
มีการวางแผนอย่างรัดกุม และวางกลยุทธ์จากข้อมูลเทรนด์
การตลาดในระดับโลก “อุตสาหกรรมขายตรง” ก็เช่นกัน 
แบรนด์ไหนที่ก้าวผ่านวิกฤติในช่วง 2 ปีนี้มาได้ ต้องถือว่า 

สอบผ่านบททดสอบที่แข็งแกร ่งที่สุดในรอบทศวรรษ 
หนังสือพิมพ์ “เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค” ฉบับนี้จึงท�า 
การประมวล “เทรนด์การตลาดโลก” ที่ก�าลังจะมาถึงในปี 
2022 เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในแวดวงขายตรง 
ได้เตรียมพร้อมรับมือและวางแผนติดอาวุธทางการตลาด 
ในปีหน้าได้แบบทันท่วงที อ่านต่อหน้า 10

ผศ.ดร.ปพน 
ลิ้มธ�ำรงค์กุล

ณพวัฒน์ 
สัตย์เพริศพรำย

ณพวิทย์ 
สัตย์เพริศพรำย

นพ.สิทธวีร์ 
เกียรติชวนันต์

CEO นพกฤษฏิ์ 
นิธิเลิศวิจิตร

‘แตกต่าง’ เหนือคู่แข่ง !!

‘วิริยะประกันภัย’ จับมือ ‘BDMS’
ส่งนวัตกรรมใหม่ ประกันมะเร็งเชิงรุก

ฐวิกำญจน์ เตชทวีทรัพย์
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ขายตรงอัดโปรโมชั่นส่งท้ายดันยอดโต
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เผลอแป๊ปเดยีวกจ็ะสิน้ปี 2564 แล้ว ธรุกจิขายตรงคงเครยีดกบัการปิดยอดเดอืนสดุท้าย
ส่งท้ายปี 2564 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เข้าโฉมเปลี่ยนแปลงธุรกิจขายตรงกันขนานใหญ่ 
เรียกว่าดสิรปัชนัธรุกจิแบบฟ้าผ่ากนัเลยทเีดยีว หลายธุรกจิจ�าเป็นต้องปรบัตวัสูร่ปูแบบการท�า
ธรุกจิผ่านระบบออนไลน์เป็นหลกั เนือ่งจากวถิกีารใช้ชวีติของผูค้นทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยสิน้เชงิ 
หันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ใครที่ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ทันก็รอดตัวไป ส่วนใคร 
ที่ปรับตัวไม่ทันก็ต้องประครองตัวให้อยู่รอดเพื่อรอให้วิกฤตินี้ผ่านไปโดยเร็ว

แต่หลายธรุกจิขายตรงกต้็องปิดตวัลง เพราะแบกรบัหรอืปรับตวัไม่ทันน่ันเอง คงต้องรอให้
ฟ้าเปิดแล้วค่อยกลบัมาตัง้หลักกันใหม่ เพราะยงัไงธุรกิจขายตรงก็ต้องเน้นระบบการท�าธรุกจิแบบ
ออฟไลน์เป็นหลัก ต้องจัดประชุมสัมมนาสร้างความสัมพันธ์ความผูกพัน จึงท�าให้ธุรกิจสามารถ
ขยายการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เมื่อการด�าเนินธุรกิจเข้าสู่ช่วงส้ินปี ซึ่งเป็นช่วงกอบโกยก�าไรและสร้างยอดขายของธุรกิจ
ขายตรง เพราะเป็นช่วงของการปิดโปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวที่เป็นโปรโมชั่นยอดฮิต และอยู่คู่ธุรกิจ
ขายตรงมาทุกยุคทุกสมัยอย่างยาวนาน การขึ้นต�าแหน่งในการท�าธุรกิจของแต่ละปี โปรโมชั่น 
กระเช้าปีใหม่และโปรโมชัน่ 12.12 กย็งัยงัเป็นอกีหนึง่โปรโมชัน่ยอดฮติท่ีทุกค่ายยงัท�ากนัทุกเดอืน 
ท�าให้ช่วงนี้นักธุรกิจจะดูคึกคักกันเป็นอย่างมาก ผนวกกับการเปิดประเทศในช่วงน้ีเป็นอีกหน่ึง
ปัจจยัของการท�ายอดขาย เพราะทกุบรษิทัสามารถจดักจิกรรมในการประชมุสมัมนาได้เหมอืนปกติ 
โดยแต่ละบรษัิทวางแพลนทรปิท่องเทีย่วตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายนยาวไปจนถึงต้นปี 2565 เรียบร้อย
แล้ว นอกจากนีห้ลายบรษิทัเตรียมจดังานรวมพลนกัธรุกจิในเดอืนธนัวาคมนี ้เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุ
นักธุรกิจที่ขึ้นต�าแหน่งที่อัดอั้นกันมาอย่างนาวนานกว่า 2 ปี อีกด้วย

หลังจากนี้ก็คงต้องจับตามองหลังเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ว่าทิศทางของเศรษฐกิจ 
การเมืองและโรคระบาดจะออกมาในทิศทางใด จะมีการปิดประเทศอีกหรือไม่ ต้องจับตามอง
ประเมินสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด เพราะสายพันธ์ุใหม่ของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เริ่มเข้า
มาแพร่ระบาดในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การฉีดวัคซีนในวันนี้ จ�านวนการได้รับ
วัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 10 ธ.ค. 2564) รวม 97,177,327 โดส ใน 77 จังหวัด จ�านวนผู้ได้รับวัคซีน 
เข็มที่ 1 สะสม : 49,859,697 ราย จ�านวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 43,234,343 ราย และ
จ�านวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 4,083,287 ราย ซึ่งเชื้อสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดแม้แต่คนที่ได้รับ
วคัซีนครบแล้วก็ยงัสามารถท่ีจะตดิเชือ้ได้ คงต้องขอความร่วมมอืทุกภาคส่วนต้องเฝ้าระวัง ท�าตาม
มาตรการภาครัฐไปอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะคลี่คลายวิกฤติเหล่านี้ได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The Power Network ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของอตุสาหกรรมธรุกจิขายตรงในประเทศไทย และยังเชือ่มัน่ในศกัยภาพของผูบ้รหิารของแต่ละ
บริษทัขายตรง จะช่วยให้ธรุกจิสามารถขบัเคลือ่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั สามารถ
ฟันฝ่าวิกฤติและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของนักธุรกิจและดูแลสุขภาพของผู้บริโภคได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็นอกีหนึง่ฟันเฟืองส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศให้เจรญิ
เติบโตอย่างยั่งยืน

“BNN DIRECT” จัดหนักโปรโมชั่นใหญ่ส่งท้ายปี แจกหนัก แจกจริง!!  
กว่า 3 ล้าน รถยนต์ MG5 แตกไปแล้ว 2 คัน เตรียมสร้างคอนเท้นต์ใหม่ ๆ  
รีแบรนดิ้งแพ็กเกจจิ้งใหม่ พร้อมสนับสนุนการท�างานของนักธุรกิจให้ก้าวไปสู่
ความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื ด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์ “Innovation Company”  
ที่มีความสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้นักธุรกิจสามารถขยายตลาดได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด 
เตรียมทุ่มงบประมาณการตลาดกับกลยุทธ์เด็ดในปี 2565 ท�าสื่อโฆษณาผ่าน 
ฟรีทีวี

ณธกฤษ ชูพานิช ประธานกรรมการ บริษัท บีเอ็นเอ็น อินโนเวชั่น จ�ากัด 
กล่าวว่า ภาพรวมปีนีห้ลงัจากทีส่ถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เข้ามามผีลกระทบ
ต่อการด�าเนินชีวิต และการท�าธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจขายตรง 
ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ท�าให้ภาพรวมขายตรงทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด นับเป็น
ปีที่มีความท้าทายอย่างมากในการด�าเนินธุรกิจ เพราะไม่สามารถจัดอีเว้นต์และ 
การจัดประชุมสมาชิกได้ แต่ “BNN DIRECT” นับว่าโชคดีที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์ 
“Innovation Company” ทีม่คีวามสมยัใหม่ สามารถตอบโจทย์ผูบ้รโิภคใช้แล้ว
เหน็ผลได้จรงิ และการพฒันาเครือ่งมอืการท�าธรุกิจทัง้ออฟไลน์และออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีโปรโมช่ันส่งเสริมการขายที่มีออกมาเพื่อช่วยให้นักธุรกิจ
ท�างานง่าย ท�าให้สามารถฟันฝ่ามาได้ในภาวะวิกฤติแบบนี้

“BNN DIRECT ถือเป็นเจ้าตลาดผลิตภัณฑ์ Terpene Coffee สารสกัด 
เทอร์ปีนจากกัญชาเจ้าแรก ๆ ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข (อย.) ด้วยกลยุทธ์การตลาด 
ท่ีตอบโจทย์ และไม่มีใครเหมือนในท้องตลาด และผลิตภัณฑ์สเปรย์ก�าจัดเชื้อโรค 
“Nano 9 Silver Nano” เป็นนวัตกรรมทีม่กีารคดิค้นและผลติขึน้โดยฝีมอืคนไทย 
ท่ีมงีานวจัิยรองรบัจากมหาวทิยาลยัมหดิล เข้ามาในช่วงโควดิ-19 ระบาดพอด ีท�าให้
มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง” 

ส�าหรับกลยุทธ์โปรโมชั่นเด็ดในปีน้ีแจกจริงกว่า 3 ล้านบาท ซ่ึงแจกรถยนต์ 
MG5 ส�าหรับดีลเลอร์ไปแล้ว 2 คัน และของรางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมาย นับเป็น 
โปรโมช่ันมาแรงสุดแห่งปี ส่งผลให้ปีนีบ้รษิทัสามารถสร้างการเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง 
การสร้างคอนเท้นต์ใหม่ ๆ  เพือ่ช่วยให้นกัธรุกจิสามรถขยายตลาดได้อย่างไร้ขดีจ�ากดั 
และเตรียมทุ่มงบประมาณการตลาดกับกลยุทธ์เด็ดในปี 2565 ท�าสื่อโฆษณาผ่าน

วางกลยุทธ์ทุ่มงบโฆษณาผ่านจอแก้ว
‘BNN DIRECT’ แจกรถยนต์ MG5

ฟรีทีวีสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างสู่ผู้บริโภคอีกด้วย
ขณะที่กลยุทธ์ในการท�าธุรกิจช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ บริษัทได้วางโครงสร้าง

การท�าธุรกิจผ่านตัวแทนการจัดจ�าหน่ายหรือดีลเลอร์ให้มีความแข็งแกร่งแล้ว  
เพือ่ไม่ให้ดลีเลอร์นัน้เกิดการขาดทนุ ซึง่บรษิทัเตรียมแผนทีจ่ะผลกัดนัผูจ้ดัจ�าหน่าย
ในการขยายธุรกิจท่ีมีความมั่นคง สามารถท�าธุรกิจและขยายธุรกิจได้จริง โดยจะ
ผลักดนัในการขยายและขายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มยีอดขายอย่างน้อย
เดือนละ 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการการสร้างคอนเท้นต์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ 
นักธุรกิจสามารถขยายตลาดได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด 

ท้ังนี้ บริษัทเตรียมออกแบบแพ็กเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย 
และมีความพรีเมียมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่จะอยู่รอดในวิกฤติแบบนี้ 
จะต้องมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่แตกต่างจากท้องตลาดถึงจะสามารถตอบโจทย์
การท�าธุรกิจในระยะยาว และจะต้องมีระบบกระบวนการท�าธุรกิจที่ดี ถึงจะ
สามารถสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ณธกฤษ ชูพานิช

ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564



หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค 3Direct Sellingปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ความส�าเร็จ
สร้างธุรกิจจากศูนย์ด้วยพลัง
แห่งศรัทธาสู่ความมั่งคั่ง

มุ ่ งมั่ น  ทุ ่ม เท ลงมือท� าธุ รกิจ 
ด ้ วยพลั งแห ่ งศ รัทธา ในผลิ ต ภัณฑ ์  
ธนเสฎฐ์ ความเพียร นักธุรกิจระดับ 
EXECUTIVE ADVISORY BOARD  
(EAVB) ประสบความส�าเร็จโดยเริ่มต้น
จากศูนย์ ด้วยความศรัทธาในผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมดีที่ตอบโจทย์ผู ้บริโภค และ 
การท�าธุรกิจเครือข่ายท่ีสามารถสร้าง
คุณภาพความเป ็นอยู ่ ของชี วิ ต ให ้ด ี

แจกจริง!! รถยนต์ MG5 แจกไปแล้ว 2 คัน เพราะที่นี่ไม่ได้มีไว้ขาย 
“BNN DIRECT” จดัให!้ กบัโปรโมชัน่เด็ดแหง่ปทีีม่มีลูคา่รวมกวา่ 3 ลา้นบาท 
ภายใต้การบริหารของบอสใหญ่ ณธกฤษ ชูพานิช ประธานกรรมการ 
บริษัท บีเอ็นเอ็น อินโนเวชั่น จ�ากัด ใครอยากได้รถยนต์ MG5 ตัวท็อป
ไปขับฟรี ๆ เพียงเข้ามาร่วมธุรกิจกับ “BNN DIRECT” บริษัทพร้อม
สนับสนุนการท�างานของนักธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความส�าเร็จอย่างย่ังยืน 
ดว้ยนวตักรรมผลติภณัฑ ์“Innovation Company” ทีม่คีวามสมยัใหม่ 
สามารถตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคใชแ้ลว้เหน็ผลได้จรงิ และการพัฒนาเครือ่งมอื 
การท�าธรุกจิทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน์อยา่งต่อเนือ่ง การสรา้งคอนเทน้ต์
ใหม ่ๆ  เพ่ือชว่ยใหน้กัธรุกจิสามารถขยายตลาดได้อยา่งไรข้ดีจ�ากดั พรอ้ม
เตรยีมทุม่งบประมาณการตลาดกบักลยทุธ์เด็ดในป ี2565 ท�าสือ่โฆษณา
ผ่านฟรีทีวีสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างสู่ผู้บริโภคอีกด้วย

ที่สามารถจับต้องได้จริง!!
ข้ึนได้จริง การเลือกท�าธุรกิจ “BNN  
DIRECT”  ตั้ งแต ่วันแรกจนถึงวันนี ้
ก ้าวสู ่ป ีที่ 3 เราสามารถสร้างองค์กร 
ของเราและทีมงานให้มีความแข็งแกร่ง 
มาจนถึงทุกวันนี้  นับว ่า เป ็นธุร กิจที่
สามารถสร้างโอกาสและมอบคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพที่ดีให ้กับผู ้คนได้จริง  
ด ้วยบทพิสูจน ์ความส�าเร็จในการท�า 
ธุรกิจ พร้อมผลักดันทีมงานก้าวไปสู  ่
ความส�าเร็จได้อย่างแท้จริง

ความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่...ผู้พิชิต
โปรโมชั่น “เบ็นซ์” คนแรก

จ่าเอกวรพัทธ์ พันธ์ญาชนะภัย  
นกัธรุกจิระดับ SENIOR ADVISORY BOARD 
(SAVB) นับเป็นอีกหน่ึงบทพิสูจน์ในการท�า
ธรุกจิเครือข่ายกบั “BNN DIRECT” อย่างไร
ถึงสามารถพิชิตรถเบ็นซ์คันแรกของบริษัท 
ไปได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 5 เดือน  
การทีเ่ราสามารถท�าแบบน้ีได้ เพราะยดึหลัก 
“รู้จัก รู้จริง ท�าจริง” และใช้การท�างาน 
ทั้งในแบบออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมทั้ง

“BNN Direct” และสิ้นปี 2565 จะสร้าง
ทีมงานให้ได้มากกว่า 10,000 รหัส และร่วม
กัน สร้างยอดขายให้ได้ไม่ต�่ากว่า 300-500 
ล้านบาท

“ดีลเลอร์” สุดฮอต!! 3 วัน 
พิชิตโปรโมชั่นรถยนต์ MG5

“ท�าจริง ได้จริง แจกจริง” ณิชาภัศ 
สมพงษ์ นกัธุรกิจระดบั ADVISORY BOARD 
(AVB) กลายเป็น TOP SPENDERS ทุก 
โปรโมช่ัน ของบรษัิทไปแล้ว วันนีเ้ราท�าธุรกจิ 

“ดีลเลอร์” สุดปัง!! จัดทัพ
นักธุรกิจคว้ารางวัล MG5 

“ยิง่ให้ ยิง่ได้รบั” ประนอม แสนรกัษ์ 
นักธุรกิจระดับ ADVISORY BOARD (AVB) 
การเจอกับ “BNN DIRECT” ที่ท�างานง่าย 
ประสบความส�าเร็จเร็วและแตกต่างจาก
ธุรกิจอื่น ๆ ที่เคยท�ามาก่อน ที่นี่ท�าแล้ว 
ได้จริงแจกจริง ด้วยผลลัพธ์ที่เราสามารถ
พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในการพิชิตโปรโมชั่น 
รถยนต์ MG5 ตัวท็อปป้ายแดงมาขับฟรี ๆ 
การที่เราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม 
และทีส่�าคญัวนันีเ้รายงัได้สขุภาพทีดี่กว่าเดมิ
อีกด้วย ซึ่งตัวเราเคยมีโรคเรื้อรังมาอย่าง
ยาวนานหายเป็นปลิดทิ้งด้วยผลิตภัณฑ์ของ 
“BNN DIRECT” วันนี้เพียงแค่ทุกคนลงมือ
ท�างานอย่างจริงจัง เป้าหมายที่ต้ังเอาไว้ 
ก็จะไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะที่นี่ มีความ 
เพียบพร้อมทั้งด้านเครื่องมือการท�าธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้แล้วตอบโจทย์ ซึ่ง
เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากธุรกิจเครือข่าย 
อื่น ๆ  ท�าธุรกิจกับที่นี่มีเงินเหลือเต็มกระเป๋า
และยังมีสุขภาพดีอีกด้วย

“BNN DIRECT” สามารถประสบความ
ส�าเร็จได้อย่างรวดเร็ว เราเป็นอีกหน่ึงคนที่
สามารถพิชติโปรโมชัน่ของบรษัิทได้เรว็ทีส่ดุ
และสามารถคว้ารางวัลรถยนต์ MG5 คันแรก
ของบริษัทมาครอบครองได้ด้วยเวลาเพียง  

3 วันเท่าน้ัน การเข้ามารู้จักกับ “BNN  
DIRECT” ท่ีเริ่มต้นธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมเพียงตัว เดียว โดยยึดหลัก 
“คุณธรรมน�าธุรกิจ” ที่นี่สนับสนุนให้ 
นกัธรุกิจท�างานง่ายประสบความส�าเรจ็ได้เรว็ 
และมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร 
วันนี้เราจะไม่สามารถประสบความส�าเร็จ 
ได้เลย ถ้าเราไม่มีทมีงานทีแ่ข็งแกร่งและมุ่งสู่ 
เป้าหมายเดียวกัน และได้รับการสนับสนุน 
ของบรษัิทในการออกโปรโมชัน่ต่าง ๆ  กเ็ป็น 
สิ่งส�าคัญที่ท�าให้เราประสบความส�าเร็จ

ณิชาภัศ สมพงษ์
ADVISORY BOARD (AVB) 

ประนอม แสนรักษ์
ADVISORY BOARD (AVB)

ธนเสฏฐ์ ความเพียร
EXECUTIVE ADVISORY BOARD (EAVB)

จ่าเอกวรพัทธ์ พันธ์ญาชนะภัย
SENIOR ADVISORY BOARD (SAVB)

ณธกฤษ ชูพานิช
ประธานกรรมการ

มั่นใจในบริษัท รู้ข้อมูลทุกอย่าง และมีพลัง
ความศรัทธาในการด�าเนนิธุรกจิอนัเต็มเป่ียม 
ถึงสามารถที่จะประสบความ ส�าเร็จได้ 
ส�าหรับเป้าหมายต่อไปก็คือ ภายในต้นปี 
2565 จะมีบ้านหลังละ 10 ล้านบาท กับ 



ฉีดวัคซีน : เครือโรงพยาบาลพญาไท น�าร่องโดย โรงพยาบาล
พญาไท 3 ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งน�้าใจ จัดทีมแพทย์และพยาบาล
เคลื่อนที่พร้อมด้วยจิตอาสา ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 
แด่พระภกิษสุงฆ์ และผูส้งูอายทุีย่งัไม่ได้รบัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 
จ�านวน 400 โดส ในโครงการ “หนึ่งคนให้ หนึ่งคนรับ” ณ วัด
นาคปรก เขตภาษเีจรญิ เพือ่สนบัสนนุประชาชนให้เข้าถงึวคัซนี
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลโควิด-19

แบ่งปัน : บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอร์เรชั่น จ�ากัด และ
บริษัทในเครือ คณะผู้บริหาร, คณะ MDP, พนักงาน และสมาชิก
ทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ปันน�้าใจแบ่งปัน 
ความสุขให้แก่น้อง ๆ  ณ มลูนธิสิงเคราะห์เดก็อ่อนพิการทางสมอง 
และปัญญา (บ้านเฟ่ืองฟ้า) ผูแ้ทนน�าส่งมอบโดย ดร.ฐชั หชัลฬีหา 
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร
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กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.ท. จิรภพ  
ภรูเิดช ผบช.ก., พล.ต.ต. ณฐัศกัดิ ์เชาวนาศยั รอง ผบช.ก., พล.ต.ต. 
อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ. ส�าเริง อ�าพรรทอง, พ.ต.อ. 
ชนันนัทธ์ สารถวลัย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ. เนต ิวงษ์กุหลาบ 
ผกก.4 บก.ปคบ., ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย  
นพ.ไพศาล ดัน่คุ้ม เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา, ภญ.สภุทัรา 
บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
รกัษาราชการแทนรองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกนั 
แถลงผลงานจับกุมผู้ต้องหาลักลอบน�าเข้าเคร่ืองส�าอางรายใหญ่  
ย่านดอนเมืองและภาษีเจริญ มูลค่าของกลาง 3 ล้านบาท

สบืเนือ่งจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รบั
เรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภครายหน่ึงซึ่งได้ส่ังซ้ือเคร่ืองส�าอางจากเพจ 
เฟซบุ๊ก “ขายส่งเครื่องส�าอาง ครีมบ�ารุงหน้าและครีมบ�ารุงผิว 
ลิปสติก น�้าหอมราคาถูก ๆ” เมื่อได้รับสินค้าพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง คาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ลักลอบน�าเข้ามา ต�ารวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้น�าหมายค้นของศาลแขวง
ดอนเมืองและศาลแขวงภาษีเจริญ เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ 2 แห่ง 
ย่านเขตดอนเมืองและเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบเป็นโกดัง
เก็บเครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา และอาหารซึ่งต้องสงสัยว่า
อาจผิดกฎหมาย

จึงท�าการตรวจยดึและอายดัผลติภณัฑ์กว่า 300 รายการ คิดเป็น 
จ�านวนกว่า 100,000 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางกว่า 3,000,000 บาท  
น�าส่งพนักงานสอบสวนขยายผลเพ่ิมเติมและด�าเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบการกระท�าความผิดตาม 1.พ.ร.บ. เครื่อง-
ส�าอาง พ.ศ. 2558 ฐานน�าเข้าเคร่ืองส�าอางโดยไม่จดแจ้ง ฐานขาย 
เครือ่งส�าอางปลอมและแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษสงูสดุจ�าคุก 
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
2.พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ฐานขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยไม่ได้รับอนญุาต มโีทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 3.พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ฐานขายยาโดยไม่ได้รับ 
อนญุาต ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และ 4.พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ฐานขายอาหาร 
ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท 

พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. กล่าวว่า จึงขอฝาก
ความห่วงใยถงึพีน้่องประชาชน ควรตรวจสอบผลติภณัฑ์ทกุครัง้ก่อนที่
จะท�าการส่ังซือ้สินค้าจากสือ่ออนไลน์ กรณีเป็นผลติภัณฑ์สขุภาพควรตรวจ 
ดเูลขทีจ่ดแจ้งเลข อย. ถกูต้องหรอืไม่ เวบ็ไซต์ผูจ้�าหน่ายมคีวามน่าเชือ่ถอื 
เพยีงใด และแจ้งเตอืนกลุม่ผูข้ายสนิค้าไม่ซือ่สตัย์ ขายสนิค้าไม่ปลอดภยั
ในการใช้ หรือโฆษณาชวนเชื่อสรรพคุณเกินจริงผ่านสื่อออนไลน์ หาก
พบเห็นการกระท�าความผดิ จะด�าเนนิการตามกฎหมายให้ถงึทีส่ดุ และ
หากพบเหน็การกระท�าความผดิสามารถแจ้งได้ที ่สายด่วน ปคบ. 1135 

บุกโกดังเครื่องส�ำอำงเถื่อนมูลค่ำ 3 ล้ำน
ต�ำรวจสอบสวนกลำงผนึก อย. 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หรือเพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค
ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ด้านสาธารณสขุ รกัษาราชการแทนรองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหาร
และยา กล่าวว่า เครือ่งส�าอางเถือ่นทีย่ดึได้ในครัง้นีแ้บ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ กลุ่มบ�ารุงผิว/ตบแต่ง กลุ่มท�าความสะอาด และกลุ่มน�้าหอม ซึ่ง
มักขายตามร้านค้าออนไลน์ หรือตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยโฆษณา
ขายในราคาถกู อ้างเป็นของน�าเข้าพร้อมบรรยายสรรพคณุ เช่น ตดิทน 
ไม่เลอะ รักษาสิว รอยแผลเป็น ฝ้า กระ ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส เพื่อ
จูงใจในการสั่งซื้อสินค้า จึงขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการซื้อ
เครื่องส�าอางในลักษณะดังกล่าว เพราะที่ผ่านมา อย. มักพบว่าสินค้า
ที่น�ามาขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบน�าเข้า ไม่ทราบผู้ผลิตหรือ ผู้น�าเข้า
ที่ชัดเจนท�าให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ผลติจากสถานทีท่ีถ่กูสขุลกัษณะหรอืไม่ ผลติภณัฑ์มคีณุภาพและความ
ปลอดภัยมากน้อยเพียงใด จากการเฝ้าระวังสินค้ากลุ่มเครื่องส�าอาง 
ที่ลักลอบน�าเข้ามักตรวจพบสารที่ห้ามใช้ในเครื่องส�าอาง เช่น สีที่อาจ
ก่อให้เกิดมะเร็งหรือปนเปื้อนโลหะหนัก หรือส่วนประกอบที่อาจท�าให้
เกดิอาการแพ้ ซึง่ อย. ได้ประกาศผลวเิคราะห์แจ้งเตอืนภัยมาโดยตลอด 

นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ียังตรวจพบเครื่องส�าอางปลอมที่ฉลาก
ระบุผู้ผลิตไม่ตามจดแจ้ง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีรับจ้างผลิต  
ผูว่้าจ้างไม่อยากให้รูว่้าตนเองจ้างใครผลติ จึงระบชุือ่บรษิทัผูว่้าจ้าง
ลงบนกล่องเครื่องส�าอางแทน ซึ่งที่จริงแล้วผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ต้องกลายเป็น 
เครือ่งส�าอางปลอมเพราะให้ข้อมูลทีไ่ม่ถกูต้องแก่ผูบ้รโิภค จงึขอเตอืน 
ผูร้บัจ้างผลติไม่ควรตามใจผูว่้าจ้างผลิตเพราะตามกฎหมายท่านเป็น
ผูร่้วมกระท�าผดิในการผลติของผดิกฎหมายทีอ่อกมาจากโรงงานของ
ท่าน ซึ่ง อย. จะด�าเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมด�าเนิน
มาตรการทางปกครองอีกด้วย หากผู้บริโภคพบการลักลอบผลิต  
น�าเข้า จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาที่ 
สายด่วน อย. 1556

“เอมสตาร์” ประกาศความส�าเร็จของนักธุรกิจผ่านการจัดงาน “พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์”
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จ�ากัด ได้จัดงาน พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจ 
เอมสตาร์ระดับเพิร์ลสตาร์, แพลทตินัมสตาร์, โกลด์สตาร์, ซิลเวอร์สตาร์ และบรอนซ์สตาร์ ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารเอมสตาร์ 
กรุงเทพฯ โดยมี ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้ง ให้เกียรติเป็นผู้มอบเข็มเกียรติคุณแก่นักธุรกิจเอมสตาร์ร่วม 100 รหัส  
ท่ีสามารถเลื่อนล�าดับขั้นความส�าเร็จได้แม้จะเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สมดังค�ากล่าวที่ว่า “ผู้ชนะ 
มีอุปสรรคไว้ให้ข้าม” นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของความมุ่งมั่นที่จะสร้างความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องบนแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
ที่ถูกต้องตามระเบียบและจรรยาบรรณนักธุรกิจเอมสตาร์
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เรื่อง : ธงชัย จันทเขต

“มาสเตอร์ โกลบอล” ก่อต้ังขึ้นด้วยกลุ่มผู้บริหารท่ีมีความเช่ียวชาญและความเข้าใจในการท�าธุรกิจ
เครอืขา่ยดว้ยประสบการณท์ีค่ลกุคลอียูใ่นวงการเครอืขา่ยมากกวา่ 20 ป ีมวีสัิยทศันท์ีจ่ะเขา้มาสรา้งธุรกจิ
และพัฒนาสมาชิกให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นของธุรกิจเครือข่าย พร้อมสร้างการเติบโตร่วมกัน
แบบไม่มีที่ส้ินสุด ภายใต้สโลแกน “Good Life Infinity” พร้อมตั้งปณิธานในการสร้างธุรกิจเครือข่าย  
“สีขาว” ของคนไทยขยายไปทั่วโลก

“มาสเตอร์ โกลบอล” ยกระดับเครือข่าย
การท�าธุรกิจเครือข่ายต้องเข้าใจให้ลึกซึ้ง

ถึงแก่นของการท�าธุรกิจ ชิตวัฒน์ สุขชัย กล่าวว่า 
การทีม่ปีระสบการณ์ในการท�าธรุกจิมาก่อนเคยเป็น
สมาชิกมาก่อน หลายครั้งที่เจอปัญหาท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ ท�าให้การรันธุรกิจนั้นมีปัญหา การท�า
ธรุกิจในฐานะผูน้�าหลกั คอื เราต้องช่วยแก้ปัญหาให้กบั 
สมาชิกทีมงานเรา แต่เวลาเราเจอปัญหาหนักท่ีเรา 
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันก็ท�าให้เกิดการสะสม  
จนล่าสุดจึงท�าให้เราตัดสินใจก่อตั้ง มาสเตอร์ 
โกลบอล ขึ้นมา เพราะเรามองเห็นในความสวยงาม
ของธุรกิจเครือข่ายและคลุกคลีอยู่ในธุรกิจมากว่า 
20 ปี เพราะฉะนั้น เรามีความเชื่อมั่นในธุรกิจว่า 
จะสามารถช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสจริง ๆ และ
พร้อมยกระดบัสร้างธรุกจิเครอืข่าย สขีาว เครอืข่าย
ต้นแบบ เครือข่ายที่สร้างคนให้ประสบความส�าเร็จ
ได้จริง ๆ ภายใต้สโลแกน “Good Life Infinity”

ที่มาของ มาสเตอร์ โกลบอล
ชิตวัฒน์ กล่าวต่อว่า ส�าหรับที่มาของชื่อ 

“มาสเตอร์ โกลบอล” ตอนที่ท�าธุรกิจเดิมอยู่เราท�า
ทีมภายใต้ชื่อ “เดอะ มาสเตอร์” และระบบของเรา
ภายใต้ชือ่ “เดอะ มาสเตอร์ ซสิเตม็” ในการพฒันา
และสอนงานสมาชกิ เม่ือวนัหนึง่ทีต่ดัสนิใจเปิดธรุกจิ
เป็นของตัวเองก็อยากได้ชื่อ “เดอะ มาสเตอร์”  
ถือเป็นช่ือสากลและยังไม่มีคนใช้ชื่อนี้ ซึ่งค�าว่า 
“มาสเตอร์” เป็นค�าที่มีความหมายที่ดี ในความ
หมายของเรากคื็อ เราอยากให้เป็นธรุกจิทีด่ทีีถ่กูต้อง
ที่เป็นตัวอย่าง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนิน
ธุรกิจ 

มาสเตอร์ โกลบอล พร้อมยึดหลักการบริหาร 
ธุรกิจที่เป็นเครือข่ายสีขาวได้อย่างแน่นอน ระบบ
การเรียนรู้ธุรกิจ เดอะ มาสเตอร์ ซิสเต็ม มีความ 
แตกต่างจากท่ีอื่น ที่น่ีเราสอนการท�าธุรกิจอย่าง
ละเอียด เริ่มต้นจากแนวความคิด Mindset อันนี ้

ไปพร้อมกันแน่นอน”

“มาสเตอร์ โกลบอล” เรื่องการเงินต้องมั่นคง
การเงินในธุรกิจเครือข่ายต้องแม่นย�าและ 

ตรงต่อเวลา มาสเตอร์ โกลบอล จึงให้ความส�าคัญ
มาเป็นอันดับหนึ่ง รุ ่งลดา ดวงหิรัญ กล่าวว่า  
ได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องปฏิบัติการ Operation  
ช่วยดูเรื่องการเงินท้ังหมด อยากส่ือสารท�าความ
เข้าใจเรื่องคอมมิชชันให้ทุกคนได้เข้าใจเกี่ยวกับ
บริษัท คือ อยู่กับเราแล้วมีความมั่นคงแน่นอน 
เพราะตอนทีเ่ราเป็นสมาชกิเราผ่านจดุนัน้มาแล้ว

กับการจ่ายคอมมิชชันไม่ตรงต่อเวลา จึงตั้ง
ปณิธานไว้ อะไรที่เราจ�าเป็นต้องจ่าย เราก็จะ
จ่ายเลย เพราะท่ีนี่มีการวางแผนทางการเงิน

และการเติบโตของบริษัทอย่างก้าวกระโดด 
และมีระบบการบริหารการจัดการทางการเงิน 

ที่เป็นระบบและการจ่ายค่าคอมมิชชัน 
ทีต่รงต่อเวลา วนันีเ้ราตัง้เป้าว่า ไม่อยาก 
ให้นกัธรุกิจเจบ็ปวดเพราะมปัีญหาด้าน
การเงินกับบริษัท อยากให้ มาสเตอร์ 
โกลบอล เป็นบ้านหลังสุดท้ายของ
สมาชิกทุกคน

อยากประสบความส�าเร็จในธุรกิจ
เครือข่าย

“การจะประสบความส�าเร็จ
ในธุรกิจเครือข่าย เราต้องเร่ิมท�า
ธุรกิจน้ี ให้เป็นธุรกิจของตัวเอง 
มองให้เป็นเจ้าของ ธุรกิจแล้ว 
การเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องมีองค์-
ประกอบความรู้ ความเข้าใจใน
ธุรกิจที่เราท�าอยู่ เช่น สินค้า แผน
ธุรกิจ โปรไฟล์บริษัท เราต้อง
เข้าใจฝึกฝนทักษะ การเพิม่ทักษะ
มันก็เหมือนการเพิ่มความมั่นใจ 

ในตนเอง เราจะท�าอย่างไรให้คน
เปิดใจในธุรกิจเราได้ อันนี้คือจุดขาย
ส�าคัญในการที่จะท�าให้ส�าเร็จหรือ 

ไม่ส�าเร็จ อะไรที่จะพัฒนาให้นักธุรกิจ
ก้าวข้ามจุดนั้นไปให้ได้บริษัทก็พร้อม 

ที่จะสนับสนุน” รุ่งลดา กล่าวเสริม

ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการเป็นเจ้าของธุรกิจ เรามี
การผสมผสานออฟไลน์กับออนไลน์ ผสมผสานเป็น 
Dynamic รวมกัน

ปัญหาของคนท�าธรุกิจเครอืข่ายไม่ประสบความ
ส�าเร็จ

ชิตวัฒน์ กล่าวว่า การท�าธุรกิจเครือข่าย 
ให้ประสบความส�าเร็จน้ัน ประเด็นแรก คือ ต้อง
ท�าความเข้าใจเคลียร์ให้ชัดเจนกับสมาชิกใหม่ตั้งแต่
แรกเริ่มการชักชวนเข้ามาร่วมธุรกิจ การสื่อสารของ
สมาชิกเราจึงเป็นสิ่งส�าคัญกับสมาชิกใหม่เป็นอย่าง
มาก เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในการท�า
ธุรกิจ เมื่อเขารู้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ต้องท�า
อย่างไรบ้างถึงจะประสบความส�าเร็จและเป็น
เจ้าของธุรกิจได้ ส่วนประเด็นที่สอง คือ โค้ชพี่เลี้ยง
ทีจ่ะให้ค�าแนะน�าเขาตรงนีเ้รากพ็ยายามสร้างรุน่ที ่1 
รุ่นที่ 2 และรุ่นถัดไป ตอนนี้ก็จะสอนรุ่นถัดไปให้เขา

ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

มุ่งสร้างแบรนด์เครือข่ายสีขาว 
ตอกย�า้ความมั่นคงการเงิน

มาสเตอร์ โกลบอล

เข้าใจก่อนเพื่อจะถ่ายทอดการท�าธุรกิจได้อย่าง 
ถูกต้อง 

“ส�ำหรับจุดแข็งของ “มำสเตอร์ โกลบอล” 
คือ ประสบกำรณ์ท่ีเรำมีควำมเข้ำใจสมำชิกและ 
กำรท�ำธรุกจิได้เป็นอย่ำงด ีส่วนเรือ่งทุนถอืเป็นปัจจยั
รองลงมำ สินค้ำจะต้องไม่ขำดสต๊อก คอมมิชชัน 
ต้องจ่ำยตรงเวลำ ตรงนี้ผมว่ำเป็นปัจจัยส�ำคัญมำก 
ส่วนกำรพัฒนำเรำจะมีอัปเดตอยู ่
ตลอดเวลำ เรำจะมีกำรพัฒนำ
เครือ่งมอืและระบบหลงับ้ำน
ให้มีควำมแข็งแกร่งอยู่เสมอ 
เพื่อให้สมำชิกทุกคนเติบโต

ชิตวัฒน์ สุขชัย
ประธานกรรมการบริหาร



หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค6 Direct Selling ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้าน
สินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า  
การร่วมจัดงาน Thailand International 
Health Expo 2022 มีความส�าคัญและ
สอดคล้องกบัแผนการฟ้ืนตลาดท่องเทีย่วเชิง
สุขภาพของ ททท. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สขุภาพนานาชาติ (Medical Hub) การขบัเคลือ่น 
และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการท ่องเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสินค้า
และบริการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพท่ีมศีกัยภาพ
ในพื้นที่เป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดการ
พัฒนาเพื่อออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ส�าหรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมเป็นสินค้า
เสนอขายส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส�าหรบัประเทศไทยนัน้ การท่องเทีย่ว
เชิงสขุภาพ (Health and Wellness Tourism) 
เป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงอย่างมาก ไม่ว่า 

ร่วมจัดงาน Thailand International Health Expo 2022

จะเป็นการท่องเทีย่วเชงิการแพทย์ (Medical 
Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม 
สุขภาพ (Wellness Tourism) ซ่ึงเป็นการ
ท่องเที่ยวในลักษณะปรนนิบัติดูแลสุขภาพ
ควบคูก่บัการพกัผ่อนหย่อนใจซ่ึงประเทศไทย
มีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับ 
ในระดับสูงมาก 

ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนโรงพยาบาลและ
ศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การรักษาระดับสากล Joint Commission 
International หรือ JCI ถึง 60 แห่ง ซึ่งมี
จ�านวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกก�าลังร่วมกับส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) กระทรวงสาธารณสุข และ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 
2565 ณ รอยลัพารากอนฮอลล ์ช้ัน 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ เพ่ือฟื้นฟูการทอ่งเท่ียวเชงิสขุภาพ 
พร้อมแสดงศักยภาพทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร ชูมาตรฐาน SHA และ SHA Plus 
สร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวปลอดภัยโควิด-19 ชูไทยเมืองหลวงสุขภาพแห่งเอเชีย

ททท. ฟื้ นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

“
และเป็นอนัดบั 4 ของโลก มีศนูย์ตรวจสขุภาพ 
เชิ งป ้องกันครบวงจรดีที่ สุดในภู มิภาค  
มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ มีการบริการ 
ทีร่วดเรว็ให้การดแูลเป็นอย่างด ีและค่าบรกิาร 
สมเหตุสมผล มีความเหมาะสมกับผู้สูงวัยที่
ต้องการมาพกัผ่อนหลงัเกษียณท้ังในระยะสัน้
และระยะยาว มีเทคโนโลยีเวชศาสตร์ฟื้นฟู
และชะลอวยั รวมไปถงึโปรแกรมการส่งเสริม 
สขุภาพเฉพาะทีส่ามารถพบได้ทีป่ระเทศไทย
เท่านั้น เช่น แพทย์แผนไทย สมาธิบ�าบัด 
ฟื ้นฟูจิตใจ สปาไทย นวดแผนไทย และ
สมุนไพรไทย

ส�าหรับพื้นท่ี จัดแสดงของ ททท. 

ภายในงาน Thailand International 
Health Expo 2022 นั้น จะน�าเสนอ
เนือ้หาเกีย่วกับการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ
ของไทย (Thailand’s Health and 
Wellness Tourism) ภายใต้แนวคดิการ
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ กบันวตักรรมเพ่ือ
สขุภาพ (Smart Health & Wellness Tour-
ism Destination) ทัง้จุดเด่นของ
ประเทศไทยในการเป็นจุด
มุ่งหมายปลายทาง (Pre-
ferred Destination) ของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

อาทิ สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ชั้ นน� าของประ เทศไทยและ เส ้ นทาง 
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อีกทั้งน�าเสนอ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข 
SHA และ SHA Plus ซ่ึงเป็นเครือ่งมือทีส่�าคญั
ที่จะช ่วยสร ้างความเช่ือมั่นด ้านความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

นอกจากนี ้ภายในงานฯ ททท. ยงัเปิด
พื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA 
และ SHA Plus และผู้ประกอบการที่ได้รับ
รางวัล Thailand Tourism Awards ครัง้ที ่13 
ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมจัด
แสดงงานในครั้งนี้โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
ผู้ประกอบการตลอดทั้ง 4 วัน เพื่อส่งเสริม 

ผู ้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มี
ศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มผู้ที่สนใจได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจเจรจาธุรกิจและบุคคล
ท่ัวไปสามารถเข้าร่วมงาน Thailand  
International Health Expo 2022 ได้
ทุกวันระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 
เวลา 10.00-20.00 น. ณ รอยัลพารากอน 
ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ 
ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://www.thailandhealthexpo.
com Facebook : Thailand Interna-
tional Health Expo 2022 หรืออีเมล 
info@thailandhealthexpo.com

การร่วมจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 
มีความส�าคัญและสอดคล้องกับแผนการฟื้ นตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของ ททท. ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศไทยใหเ้ปน็ศนูยก์ลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) การขับเคลื่อนและผลักดันให้
ประเทศไทยเปน็จุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ซึง่เป็น
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
เพ่ือออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

“
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คิงส์เฮิร์บ เวิลด์ 1999
จัดงานฉลองใหญ่ ประดับเข็มเกียรติยศ

นักธุรกิจครบรอบ 16 ปี

คุณเอื้อการย์ ลิ้มธ�ารงค์กุล 
รองประธานกรรมการบริหาร

ผศ.ดร.ปพน ลิ้มธ�ารงค์กุล
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท คิงส์เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จ�ากัด ผู้น�า
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยจาก
พลูคาว น�าโดย ผศ.ดร.ปพน ลิ้มธ�ารงค์กุล 
ประธานกรรมการ และ เอื้อการย์ ลิ้มธ�ารงค์กุล 
รองประธานกรรมการ จัดงานเฉลิมฉลองใหญ ่
พิธมีอบรางวลัเกยีรตยิศครัง้ที ่16 ประจ�าป ี2564 
นับเป็นครั้งแรกในการจัดงานรูปแบบออนไลน์ 
Virtual Event และยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ  
ภายใต้สโลแกน “สุขภาพดี สังคมดี มีจริงที่ 
คิงส์เฮิร์บ” พร้อมขับเคลื่อนคิงส์เฮิร์บสู่ความ
ยั่งยืนและมั่นคง โดยภายในงานได้เกียรติจาก 
นพ.กวี ไชยศิริ ที่ปรึกษา มาบรรยายพิเศษ
สรรพคุณสารสกัดจากสมุนไพรพลูคาว ส�าหรับ
การจดังานในรปูแบบออนไลน์ในครัง้นี ้มนีกัธรุกจิ
ให้ความสนใจอย่างมากและมีการจับแจกรางวัล
มากมาย อาท ิรถยนต ์MG ZS 2 คนั รถจกัรยานยนต์ 
สร้อยทอง และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณพงศ์ธร เชื้อบัณฑิต
รางวัลผู้น�ารายได้สูงสุดอันดับ 1

ประจ�าปี 2562

คุณอนุช กาญฉนวน
รางวัลผู้น�ารายได้สูงสุดอันดับ 2

ประจ�าปี 2562

คุณพัชนี เกตุมาลา
รางวัลผู้น�ารายได้สูงสุดอันดับ 3

ประจ�าปี 2562

ส�ำนักงำนกรุงเทพฯ : 5 โครงกำรวิชั่นบิสิเนสพำร์ค ซอยรำมอินทรำ 55/8 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กทม. โทรศัพท์ 0-2347-0505 โทรสำร 0-2347-0505 ต่อ 111-113  
ส�ำนักงำนขอนแก่น :108/129-131 ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-321111 และ website บริษัท www.kingherb.net, E-mail: kingherbthai@hotmail.com 

ส�ำนักงำนมุกดำหำร : 92/24 (หอแก้ว) ถนนมุกดำหำร-ดอนตำล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดำหำร รหัส 49000 โทร. 042-611118 เบอร์มือถือ 09-2927-6024



เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขกับงาน Meet CEO ของ บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จ�ำกัด พบกับ 2 บอส ณพวิทย์  
สัตย์เพริศพรำย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และ ณพวัฒน์ สัตย์เพริศพรำย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ที่มีสมาชิก
ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น เต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม พลังบวก และต้นปีหน้าปักหมุดลุยสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สมาชิกที่นั่น
เตรียมตัวกันไว้ได้เลย เพราะจัดเต็มแน่นอน

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จ�ำกัด น�าโดย ณพวัฒน์ สัตย์เพริศพรำย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  
พาผูน้�าท่องเทีย่วพกัผ่อน ทรปิท่องแดนอสีาน ถิน่อารยธรรม บงึโขงหลงเพลนิใจ จงัหวดับงึกาฬ เปิดประสบการณ์ 
ออกจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ ให้กล้าที่จะก้าวออกมาเติบโตด้วยกันอย่างมั่นคง และประสบความส�าเร็จในธุรกิจ
ไปด้วยกัน

HAPPY MPM MEET CEO สาขาหาดใหญ่

แฮ็ปปี้  เอ็มพีเอ็ม ท่องแดนอีสาน ถิ่นอารยธรรม
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พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย THAI HUMAN IMAGERY MUSEUM

ตั้งอยู่เลขที่ 43/2 หมู่1 ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กิโลเมตรที่ 31 ต�าบลขุนแก้ว อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่จัดแสดงหุ่น
ขี้ผึ้งไทยไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีความงามและเหมือนจริง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของดวงแก้ว พิทยากรศิลป์และกลุ่มศิลปินไทยซึ่งใช้
เวลาค้นคว้าทดลองกว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30 – 18.00 น. 

อัตราค่าเข้าชม คนไทย 70 บาท / นักศึกษาในเครื่องแบบและพระภิกษุ 40 บาท / นักเรียนอนุบาล-ม.6 และเด็ก (สูงไม่เกิน 130 ชม.) 20 บาท 
ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3433-2061, 0-3433-2607 โทรสาร 0-3433-2061
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หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค10 Direct Selling
 ต่อจากหน้า 1

ส่องเทรนด์โลกปี 2022

ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เน้น “สร้างแบรนด์-คอมมิวนิตี้” ก่อนโฟกัส
หลังผ่านพ้นวิกฤติในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

“พฤติกรรมของผู้บริโภค” ก็เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็วกว่าในอดีต นักการตลาดจึงได้มีการท�า
วจิยัเรือ่ง “2022 Global Marketing Trends” 
ออกมา ที่สามารถช่วยให้ผู้น�าแต่ละธุรกิจปรับ
กลยุทธ์ได ้ทันจากสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน 
มากข้ึน โดยรายงานน้ีองิจากการส�ารวจผูบ้รโิภค 
11,500 คน และผู้บริหารระดับโลกมากกว่า 
1,000 คน อาท ิCMOs, CEOs, CIOs และ CFOs 
โดยบทความจาก “เดอะ วอลล์ สตรที เจอร์นลั” 
ได้ตพีมิพ์ผลการวจิยับางส่วนออกมาว่า การเตบิโต 
ของหลายแบรนด์มุ่งไปทศิทางเดียวกนัถงึการคิด
กลยุทธ์ใหม่นับจากนี้ นอกจากจะต้องพิจารณา
เรื่องราคาและคุณภาพเป็นปัจจัยหลักแล้ว สิ่งที่
ส�าคัญไปกว่านั้นคือการโฟกัสไปที่ “พฤติกรรม
ของผู้บริโภค” ในการพิจารณาซื้อสินค้า 

โดยพบว่าปัจจุบันผู้บริโภคมากกว่า 57% 
หันไปให้ความสนใจแบรนด์ที่ “ใส่ใจสังคม”  
มากขึ้น ให้ความส�าคัญกับการปกป้องข้อมูล 
ส่วนบคุคลของลกูค้า ความไม่เท่าเทยีมทางสงัคม 
การช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไปจนถึงเข้าใจถึง 
ภูมิหลังของความหลากหลายทางเชื้อชาติ และ
รสนิยมทางเพศ มีการสร้าง “คอมมิวนิตี้” ให้
ลกูค้าได้มพีืน้ทีใ่นการใช้ชวิีต กบับคุคลทีช่ืน่ชอบ 
หรือเรื่องที่ก�าลังสนใจอยู่เป็นพิเศษ 

จากผลส�ารวจยงัพบว่า ผู้บรโิภควยัหนุม่สาว 
(อายุ 18-25 ปี) ให้ความส�าคัญกับการโฆษณา  
ที่ตนได้มีส่วนร่วมมากข้ึนเม่ือตัดสินใจซ้ือ โดย
คาดหวังให้บริษัทมีจุดยืนในประเด็นทางสังคม 
ทีส่�าคญั และ 90% กล่าวว่า เต็มใจทีจ่ะซ้ือผลติภณัฑ์ 
ทีเ่หน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อสงัคมมากกว่า ด้วยเหตนุี้ 
แบรนด์ส่วนใหญ่ จึงหันมาเน้นกลยุทธ์เก่ียวกับ
เรื่องนี้มากขึ้น เพ่ือสร้างความแตกต่างทางการ
แข่งขัน 

“ขาย” แลว้ตอ้ง “เกบ็” ขอ้มลูลกูค้าย่ิงแนน่ยิง่ปัง!
การระบาดของคร้ังใหญ่ของ “Covid-19” 

นอกจากจะท�าให้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปแล้ว  
ยังท�าให้นักการตลาดทุกองค์กรต้องฉีกต�ารา 
การตลาดยุคเก่าทิ้ง เพราะโลกใหม่ต่อจากนี้ 
ไม่เหมือนเดมิอกีต่อไป การน�าข้อมลูแบบเรยีลไทม์ 
มาใช้ออกแบบการตลาด กลายเป็นเรื่องส�าคัญ
กว่าการใช้หลักการแบบดั้งเดิมทันที 

หลายองค์กรจงึเร่ิมน�าผูเ้ชีย่วชาญด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักยุทธศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และครีเอทีฟโฆษณามาระดม
สมองร่วมกนัออกแบบกลยทุธ์ เพือ่พฒันาความคดิ 
รเิริม่ทางการตลาด ให้ขบัเคลือ่นไปพร้อมกับข้อมลู 
ที่แม่นย�าของลูกค้า เพราะเชื่อว่าการท�างาน 
ร่วมกนัของหลายฝ่ายในทกุมติิ จะเป็นกญุแจส�าคญั 
ในการสร้างเคร่ืองมือการตลาดที่สร้างสรรค ์
มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งได้ 

บทความของเว็บไซต์ “เดอะ ดรัม” กล่าว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว ่า หนึ่งในกลยุทธ์การตลาด 
ที่ส�าคัญของปี 2022 ที่ทุกองค์กรต้องใช้และ 
อย่ามองข้าม คือ “การออกแบบกลยุทธ์จาก
ข้อมูล” โดยเฉพาะการใช้ “ข้อมูลเชิงลึกลูกค้า
ขององค์กรตนเอง” (First Party Data) ซึ่งได้
จากการเก็บพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ 
ข้อมลูแบบน้ีมคีวามแม่นย�าสงูมาก และวเิคราะห์
เจาะลกึได้ในระดบัรายบคุคล ทีส่�าคัญคือสามารถ
น�าไปใช้งานได้อย่างอิสระ เพราะองค์กรมีสิทธิ ์
ในความเป็นเจ้าของเองมีประสิทธิภาพสูงกว่า 
การไปซือ้ “ข้อมลูขององค์กรอ่ืน” (Second Party 
Data) มาใช้ที่อาจอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
จริง แต ่กลุ ่มลูกค ้ามีพฤติกรรมคนละแบบ 
นอกจากนี้ยังแม่นย�าว่า ข้อมูลที่รวบรวมมาจาก
แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ (Third Party Data)  
ที่ล้วนมีข้อมูลกว้างมากจนเกินไป ไม่เฉพาะ
เจาะจงเกีย่วกบัแบรนด์ จนการตลาดออกกลยทุธ์
ได้ไม่ตรงใจลูกค้าตัวจริง 

ทั้งน้ี 90% ของนักการตลาดกล่าวว่า 
กลยุทธ์จาก “ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าขององค์กร
ตนเอง” มีส่วนช่วยในการท�าก�าไรของธุรกิจ 
อย่างมาก และ 61% ของผู ้คนคาดหวังว่า 

คดัสรรวตัถดุบิจากธรรมชาต ิทีผ่่านการวจิยัและ
พฒันาในระดบัสากล ได้รบัการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก  
โดยล่าสุดมีการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์
นวัตกรรมจากธรรมชาติภายใต ้แบรนด ์  
“มาธาร์ลี” 3 รายการ เพื่อเจาะตลาดความงาม 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ “มาธาร์ล”ี ผ่านการทดสอบ 
ระดับ Dermatologically Tested จากสถาบัน
ระดับโลก สารสกัดล�้าค่าที่ได้รางวัลโนเบลถึง  
2 รางวัล 2 ชนิด คือ สารสกัด MELAZERO  
มีประสิทธิภาพมากกว่า Arbutin ถึง 2 เท่า และ 
FULLERENE เป็นสาร Super Antioxidant  
ที่ดีกว่า Vitamin C มากถึง 172 เท่า ประกอบ
ไปด้วย 1.Advanced Micro-Needling Deep 
Repair (First Serum) เซรัม่บ�ารงุผวิหน้าเข้มข้น
สูตร MICRO NEEDLE เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น 
2.Pearl Peptide Deep Overnight (Mask) 
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นนวัตกรรม 
ENCAPSULATED PEPTIDE ช่วยให้ริ้วรอยแลดู
ตื้นขึ้น ลดเลือนจุดด่างด�า เพิ่มความเปล่งปล่ัง  
ให ้ผิวเรียบเนียนสม�่าเสมอมากยิ่งขึ้น และ 
3.Deep Age Defender (Serum) ผลิตภัณฑ์
บ�ารุงผิวด้วยพลังแห่งเปปไทด์ DIPEPTIDE  
DIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE  
DIACETATE โมเลกุลขนาดเล็กช่วยลดเลือน 
ริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี
ผลิตภัณฑ์อายครีมขนาดทดลองแถมให้ลูกค้า 
ได้ทดลองใช้อีกด้วย หลังมีการเปิดตัวได้รับการ
ตอบรบัทีด่มีากจากสมาชิก ซึง่เป็นอกีหนึง่ช่องทาง 
ในการขยายตลาดความงามของนักธุรกิจ

ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ “มาธาร์ลี” จะเน้น
การเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภค 40+ เน้นเรื่องฝ้า 
กระ ซึ่งก่อนท่ีจะออกผลิตภัณฑ์ได้มีการท�าได้
ลงพ้ืนทีแ่ล้วเจอปัญหาเรือ่งนีเ้ยอะ เลยมกีารปรกึษา 
กบัคณุหมอในการคดิค้นสตูร และก่อนทีจ่ะออก
ผลิตภัณฑ์มาท�าการตลาดมีการให้สมาชิกกว่า 
200 คน ได้ทดลองใช้ ซึ่งผลออกมาสมาชิกถูกใจ
เป็นอย่างมาก หลังจากนี้วางเป้าการเติบโตกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สกินแคร์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จะมี
การเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่กลุม่ของครวัเรอืนและ

ท�าให้กระทบต่อยอดขายของบรษิทัลดลงประมาณ 
10% เพราะฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็น
คนท�างานโรงงาน ประชาชนรากหญ้า และบางส่วน 
เป็นชาวต่างชาต ิเม่ือประเทศปิดโรงงานลดค่าจ้าง 
หรือมีการเลิกจ้าง ท�าให้กลุ่มฐานผู้บริโภคไม่มี
ก�าลังซื้อที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์บริโภคเหมือนใน
อดตี นอกจากโรคระบาดยงัมภีาวะน�า้ท่วมทีเ่ข้ามา 
กระทบหลายจงัหวดั พชืผลทางการเกษตรตกต�า่ 
ท�าให้ยอดขายนั้นตกลงไปซ�้าอีก เพราะผู้บริโภค
เริ่มรัดเข็มขัด เพื่อส�ารองเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

ส�าหรับตอนนี้เมื่อสถานการณ์ทุกอย่าง
คล่ีคลายท้ังในเร่ืองของสถานการณ์โควิด-19  
ทีร่ะบาดน้อยลง ภาครฐัเตรยีมแผนทีจ่ะเปิดประเทศ 
และสถานการณ์น�้าท่วมที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 
ท�าให้ผู้บริโภคเริ่มใช้เงินซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะ
ดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคิงส์เฮิร์บโชคดีที่มี
ผลิตภัณฑ์เรือธงท่ีสามารถออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือไวรัส
โควิด-19 ได้ โดยอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก มีผลวิจัยว่าสมุนไพรหลาย
ชนิดสามารถเสริมแกร่งภูมิคุ้มกันสู้โควิด-19 ได้ 
หนึ่งในนั้น คือ สมุนไพรพลูคาวหรือคาวตอง  
โดยคิงส์เฮิร์บมีผลิตภัณฑ์คอลดาต้า 1 และ 
คอลดาต้า ซุปเปอร์ทู ท่ีมีสารสกัดจากพลูคาว 
ท�าให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้เติบโต 
เพ่ิมขึ้นตามล�าดับ และยอดขายในภาวะวิกฤต ิ
ไม่ลดลงไปมากกว่านี้

หลังจากที่มีการเปิดประเทศท�าให้สมาชิก
สามารถท�างานแบบออฟไลน์ได้อย่างเต็มท่ี 
เพราะกุญแจแห่งความส�าเร็จในการท�าธุรกิจ 
ขายตรง คือ การท�าแบบออฟไลน์ ท�าให้มี 
ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัท
มีการจัดโปรโมช่ันภายใต้ธีม “ด้วยรักและ
ห่วงใย” จากท่านประธานถึงลูก ๆ และสมาชิก
ทุกคน เป็นการดูแลสมาชิก สร้างรายได้ และ 
การสร้างสขุภาพทีด่ใีห้กบัผูบ้รโิภค และมกีารเตรยีม 
ความพร้อมที่จะจัดคอร์สฝึกอบรม “คนไม่
ธรรมดา” ที่ไม่ได้จัดนานเพราะติดในเรื่อง 
โควิด-19 จะกลับมาจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้หรือ
ต้นปีหน้า เพื่อสร้างความช�านาญให้กับสมาชิก 
นอกจากนีจ้ะมกีารจัดสัมมนาในแต่ละหัวเมอืงใหญ่ 
เพิ่มขึ้นอีกด้วยในปีหน้า

อย่างไรกต็าม ในปีหน้าคงิส์เฮร์ิบยงัคงยดึ
หลกัการท�าธุรกจิในรปูแบบเดิม การดแูลลกูค้า 
สมาชิก เพื่อช่วยให้นักธุรกิจเกิดความส�าเร็จ 
ไปพร้อมกับบริษัท แต่สิ่งที่จะท�าเพิ่มขึ้น คือ 
การจัดกิจกรรมตอบแทนคืนกลับสู ่สังคม 
ที่บริษัทเคยจัดข้ึนเมื่อ 5 ปีที่แล้วจะรื้อฟื้น 
กลบัมาจดัใหม่ โครงการดแูลผู้ป่วยส�านกังานใหญ่ 
วัชรพลเป็นโครงการคืนความสุขให้คุณแม่ 
ผู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อลูก ช่วยเด็กท่ีมีปัญหาทาง
ด้านสมอง หรือเด็กออทิสติก ส่วนโครงการ 
ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน�้าพุยังคงท�า 
อยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 8 ปี

แบรนด์ทีต่นใช้บรกิาร จะปรบัแต่งประสบการณ์
ตามความชอบของพวกเขาได้ เมื่อมองกลับมาที่ 
“ธุรกิจขายตรง” ถือได้ว่ามีความได้เปรียบสูง 
เนื่องจากการซื้อสินค้าต้องผ่านระบบสมาชิก  
จึงช่วยให้เก็บข้อมูลเบื้องต้นได้ง ่ายอยู ่แล้ว  
หากมีการวางระบบการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอื่น 
ที่ดีพอ จะยิ่งช่วยสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาล 

นอกจากนี้ยังมีอีก 4 ปัจจัยส�าคัญ ท่ี 
“บริษัทขายตรง” และ “นักธุรกิจเครือข่าย” 
ควรท�าการบ้านเพิ่มเติมและน�าไปใช้ ได้แก่ 

1. การเปลี่ยนแปลงไปสู ่องค์กรดิจิทัล  
ต้องท�าด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจประสบ
ปัญหาในเรื่องของทรัพยากรและการลงทุนได้ 

2. ใช้กลยุทธ์ Gamification Marketing 
มาขับเคลื่อนการตลาดและเก็บข้อมูล โดยสร้าง
กิจกรรมให้เหมือนกับการเล่นเกม มีการแข่งขัน 
มีระบบการให้คะแนน สร้างการเชื่อมต่อกับ
แบรนด์ กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อผลิตภัณฑ์
และบริการซ�้า ด้วยบรรยากาศท่ีสนุกสนาน 
ตัวอย่าง เช่น Shopee ที่ขณะนี้มีทั้ง Shopee 
Farm เกมส์ปลูกต้นไม้, Shopee Pet เกมส์ 
เลี้ยงสัตว์ท่ีสร ้างข้ึนมาเพื่อให้ลูกค้ามาร่วม 
เล่นเกมส์แลกเหรียญรางวัลเพื่อน�าไปช้อปปิ้ง 

3. ใช้กลยุทธ์ Neuromarketing ท�าความ
เข้าใจลูกค้าในระดับจิตใต้ส�านึก หลายองค์กร 
น�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เป็นรูปแบบสถิติ และ
น�ามาวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึน้ และสร้างความรู้สกึในเชิงบวกทีล่กูค้ามต่ีอ 
แบรนด์ได้ ตวัอย่าง เช่น การวางสนิค้าไว้ในระดบั
สายตา จะช่วยกระตุน้ให้ลกูค้าซ้ือสนิค้าได้ง่ายข้ึน 
การใช้เทคนิค FOMO หรือ Fear of missing 
out กระตุ้นด้วยวันการนับถอยหลังวันหมดอายุ
ของโปรโมชั่น หรือคูปองพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น

4. การสร้างพลังแห่งคอนเนกช่ันกับผู้คน 
ช่วงล็อกดาวน์ท่ีผ่านมา ผู้คนส่วนมากติดอยู่แต่
ในบ้าน หรือต้องท�างานท่ีบ้านเป็นระยะเวลา
ยาวนาน หลายคนได้มองเห็นสิ่งที่ตนเองเคย 
มองข้ามไปก่อนหน้านี ้นัน่คอื การพบปะสงัสรรค์
กับครอบครัว เพื่อนฝูง และสังคมรอบตัว เมื่อ
สถานการณ์เริม่ดข้ึีน ทุกองค์กรควรให้ความส�าคญั 
กับการท�ากิจกรรมที่จะสร้างความเชื่อมโยง 
ในสังคมได้ ตัวอย่าง เช่น การจัดกิจกรรมเปิดตัว
สินค้าในโลกเสมือนจริง หรือการออกอีเว้นต ์
ลงไปตามพื้นที่ต่าง ๆ 

 
เปิด “10 เทรนด์คอนเท้นต์” มาแรงปีหน้า

ในยุคที่ “Content is King” การสร้าง
คอนเท้นต์ให้โดนใจลกูค้า กลายเป็นอกีหนึง่หวัใจ
ส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการตลาด เพราะ
คอนเท้นต์คือสิง่ท่ีช่วยเช่ือมโยงกบัลกูค้า ผูบ้รโิภค 
กลุม่เป้าหมาย และต้องยอมรับว่าจากพฤตกิรรม
ของผู ้บริ โภคและโลกป ัจจุบันที่ เปลี่ยนไป  
คอนเท้นต์ที่เวิร์กในปีนี้ ในเดือนหน้าหรือปีหน้า
อาจจะไม่เวิร์กอีกต่อไป  

ค�าถามคอื แล้วการสร้างคอนเท้นต์ทีโ่ดนใจ 
ผู้บริโภค จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน “เดอะ  
พาวเวอร์ เน็ตเวริค์” ท�าการรวบรวมข้อมลูและ
สรุปทิศทางไว้ 10 ข้อ ดังต่อไปนี้ 1.ต้องเป็น 
คอนเท้นต์ท่ีมีเนื้อหาคุณภาพและน่าเช่ือถือ 
มากขึ้น 2.เป็นคอนเท้นต์ใหม่ ๆ  ที่สามารถโฟกัส
และเข้าใจในเจตนาของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
3.ต้องเป็นคอนเท้นต์ทีช่าญฉลาด อยูบ่นพืน้ฐาน
ของข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 4.ต้องค�านึงถึง 
การสร้างคอนเท้นต์ ทีเ่น้นเรือ่ง SEO ให้สอดคล้อง
กับการค้นหาใน Google ด้วย 5.การสร้าง 
คอนเท้นต์ให้ง่ายต่อการค้นหาด้วยเสยีง ทีต่อนนี้
ก�าลังกลายเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6.สร้างคอนเท้นต์ให้น่าจดจ�าและเพิ่ม
ประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี AR 
(Augmented Reality) VR (Virtual Reality) 
7.คอนเท้นต์ที่สร้างต้องมีขนาดไม่ยาวเกินไป 
เพราะจากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยในการอ่าน
คอนเท้นต์อยู่ท่ี 8 วินาที เท่านั้น 8.คอนเท้นต์ 
ต้องมีความสมดุลท้ังศาสตร์และศิลป์ในการ 
เล่าเร่ือง 9.มีการน�าเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบ 
เรยีลไทม์ เพือ่เพิม่ประสบการณ์และความรูใ้ห้กบั
คนอ่านได้ 10.การสร้างคอนเท้นต์ทีเ่ฉพาะเจาะจง 
ไปยังกลุ่มบัญชีลูกค้าเป้าหมายท่ีมีคุณภาพก่อน 

บริโภคในประเทศและต่างประเทศ 2.ธุรกิจ 
ให้บรกิารค�าปรกึษาในการด�าเนนิธรุกจิเครอืข่าย
และรับจัดงานสัมมนา และ 3.ธุรกิจพัฒนา
ผลติภณัฑ์และโรงงานผลิตสินค้า เราด�าเนนิธุรกจิ
จ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะ
เครอืข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรอื 
MLM) โดยบรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 300 ล้านบาท 
โดยปัจจุบันมีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัท 
ประกอบด้วย บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บ 
บอราทอรี่ จ�ากัด (SML) บริษัท ซัคเซส สปิริต 
จ�ากัด (SPT) และ SCM Spirit (Myanmar)  
Co., Ltd. (SPM) ด�าเนินธุรกิจใน 3 ธุรกิจ ได้แก่ 
ธุรกิจแบบเครือข่าย 

จากแนวโน้มของตลาดผลติภณัฑ์ในภาพรวม 
ของบริษัทท่ีเติบโตมากข้ึน ซัคเซสมอร์จึงวิจัย 
และพฒันาผลติภัณฑ์เพิม่ข้ึนหลากหลายผลิตภัณฑ์ 
ในไตรมาส 3 ท่ีผ่านมา ซึ่งสามารถเจาะกลุ่ม 
ลกูค้าเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัไป โดยกลยทุธ์หลกั
ในการพฒันาผลติภณัฑ์จะเน้นในเร่ืองนวัตกรรม
และคุณภาพของสินค้าทีมีผลลัพธ์ตอบโจทย ์
ผู้บริโภคอย่างชัดเจน ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร Hy Pro Next 2.ผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์ 
เซต S MONE’ HEMP SEED OIL ประกอบด้วย 
3 ผลิตภัณฑ์ น�้าตบ เซรั่ม ครีม และ 3.ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร Transform Soil เป็นผลิตภัณฑ์
ปรบัปรงุดนิ และในเดอืนธันวาคมนีเ้รามผีลิตภณัฑ์ 
อีก 2 รายการ ที่จะเปิดตัวเพิ่มอีก ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Nutriga Canza (เสริม
อาหารป้องกันมะเร็ง) Nutriga Su-rin (เสริม
อาหารป้องกนัเบาหวาน) ผลติภณัฑ์ 2 รายการนี้ 
จัดอยู ่ ในกลุ ่มผลิตภัณฑ ์ โภชนบ�าบัดหรือ 
นทูราซคิูคอล (Nutrition + Pharmaceuticals) 

“บริษัทได้เพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
เน้นกลุม่ผูบ้รโิภครายใหม่ในด้านการดแูลสุขภาพ
ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ ์
ในกลุ ่มสินค้าเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทสามารถจัดกิจกรรม
ทางการตลาดในรปูแบบออนไลน์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
มากข้ึน สามารถกระตุ้นการบริโภคของลูกค้า 
ได้เพิ่มมากข้ึน จึงท�าให้บริษัทสามารถด�าเนิน
ธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรน่า (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อกีท้ังการเตบิโตของรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า 
ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายต่างประเทศ ท้ังประเทศ
กมัพชูาและสงิคโปร์มีการเตบิโตทีด่อีย่างต่อเนือ่ง 
โดยเฉพาะท่ีกัมพูชามียอดขายเติบโตจากการที่
ตราสินค้าของบริษัทเริ่มเป็นที่รู ้ จักมากขึ้น” 
นพ.สิทธวีร์ กล่าว 

CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564  
บรษิทัมรีายได้จากการขายสนิค้าและการบรกิาร
รวม 873.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.90 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากการจ�าหน่ายสนิค้าผ่านนกัธรุกิจ 791.6 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 85.3 และรายได้จากการ
จ�าหน่ายสนิค้าผ่านตวัแทนจ�าหน่าย 68.4 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 7.4 ท้ังนี ้เป็นผลจากยอดขาย
ในประเทศที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน และเป็นผลเติบโต
ในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะกลุม่สนิค้าทางการเกษตร 
ที่เติบโตถึงร้อยละ 191 

ขณะท่ีก�าไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของ 
ปี 2564 ท�าได้อยู่ท่ี 149.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 299.2 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน 
ทีม่กี�าไรสทุธ ิ37.5 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ดีขึ้น 
และในปี 2565 บริษัทต้ังเป้ารายได้เติบโต
มากกว่า 50% ภายใต้ธีม LEADING CHANGE 
2022 การน�าสูก่ารเปลีย่นแปลง ซึง่มุง่เน้นในการ
ขับเคล่ือนด้วยพลังแบรนด์ การตลาดดิจิทัล 
ระบบที่เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจ
ของลูกค้า ผ ่านการเติบโตในประเทศและ 
ต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์สร ้างการเติบโต  
4 กลยุทธ์ด้วยกัน คือ 

1. Leverage Brand Energy การยกระดบั
พลังแบรนด์องค์กรและสินค้าให้สามารถขยาย
กลุ่มเป้าหมายได้กว้างและลึกขึ้น ตลอดจนการ
สร้างแบรนด์เลิฟเวอร์อย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้า
ขยายฐานสมาชิกแตะระดับ 150,000 ราย จาก
ปัจจบุนั 120,000 ราย และหากรวมดลีเลอร์จาก
ต่างประเทศ ท�าให้ยอดรวมขึ้นสู่ 250,000 ราย 

2. Driving Digital การขับเคลื่อนด้วย
ระบบดจิิทลัในทกุฝ่ายงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลในการท�างาน และเป็นเครือ่งมอื
ที่ทรงพลังในการขยายตลาด Leading Change 
2022 

3. Create Online & Offline Break-
through System การสร้างและผสมผสาน
ระบบ Online และ Offline ที่ส่งเสริมซึ่งกัน 
และกันเพื่อรองรับและเติมเต็มจุดอ่อนจุดแข็ง
ของ ทั้ง 2 ระบบ ด้วยการยกธุรกิจมาไว้ในมือถือ
ผ่านแอปพลเิคชนั SCM CONNEXT เพือ่เชือ่มต่อ 
สายงานที่มาพร้อมกับฟังก์ชันในการขับเคลื่อน
ธรุกจิผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce ทีม่รีะบบ
ซื้อขายออนไลน์ 100% มาพร้อมกับ Payment 
Gateway & Tracking order New Register & 
Sponsor Link ฟังก์ชันที่เปิดโอกาสให้ทุกคน 
ได้ขยายธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ 100%

4. Customer Experience Management 
การบริหารจัดการและร่วมสร้างประสบการณ์
ที่ดีต่อแบรนด์ของลูกค้า

เรือนร่าง LE’A แชมพูปิดผมขาวสนี�า้ตาลประกาย 
ทองและสีแดง และแฮร์เซรั่ม ส่วนปลายปีนี้จะมี
ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน�้าและผลิตภัณฑ์โลชั่นอีก 2 
SkU ที่จะทยอยเปิดตัวตามมาก่อนสิ้นปีนี้ 

ส�าหรบัตอนนีห้ลงัมกีารเปิดประเทศบรษัิท
ได้วางกลยุทธ์ในการลงพ้ืนท่ีในการจัดประชุม 
ในหัวเมืองต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทมี
การลงทุนในการสร้างสาขาและการรโีนเวตสาขา
เพื่อรองรับการจัดประชุมขนาดใหญ่ นอกจากนี้
ยงัมกีารจดัโปรโมชัน่ “ปุบ๊ป๊ับ” ในการท่องเทีย่ว
ของสมาชิกในแต่ละภูมิภาค ซ่ึงสมาชิกมีความ
สนใจท�าโปรโมชั่นอย่างคึกคัก และโปรโมชั่น 
ท่องเท่ียวยุโรปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี ้
มีสมาชิกผ่านโปรโมชั่นแล้วเป็นจ�านวนมาก

นอกจากนี้เตรียมแผนในการจัดคอร์ส
สัมมนาภาวะผู ้น�าที่มีคุณภาพสูง HAPPY  
UNIVERSITY นบัเป็นวทิยาลยันกัธุรกจิเครอืข่าย 
ของ แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม อย่างแท้จริงที่จะเข้ามา 
สร้างเปลี่ยนแปลงแนวคิดนักธุรกิจไปสู่ความ
ส�าเร็จ ซ่ึงสามารถตอบโจทย์การท�าธุรกิจ 
เครือข่ายเป็นอย่างมาก วันนี้ แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม 
สามารถประกาศชัดพร้อมก้าวสู่การขึ้นเป็น 
TOP 5 ได้อย่างแน่นอน

ดีกว่าหว่านแหแบบไม่มีเป้าหมายไปกลุ่มอื่น 
อย่างไรกต็าม ข้อมลูท้ังหมดน้ีถอืเป็นเทรนด์ 

การตลาด ที่ “ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง” 
และ “นกัธุรกิจเครือข่าย” ไม่ควรพลาด เพราะ
หากรู้ก่อนย่อมได้เปรียบและมีเวลาเตรียมตัว
มากขึน้ โดยเฉพาะในยคุทีก่ารแข่งขนัสงูในทุก
อุตสาหกรรม ใครปรับตัวได้เร็วย่อมสร้างการ
เติบโตและความส�าเร็จได้มากกว่าในยุคของ 
Next Normal

ซัคเซสมอร์

แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม

คิงส์เฮิร์บ
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บรษิทั พอีาร์ไนน์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั จดังาน “ป้ันธุรกจิสูเ่งนิล้าน NBP คร้ังที ่52” 
จ.ขอนแก่น โดยทีมผู้บริหาร นัทธวัฒน์ ธีระวาณิชย์ รองประธานบริษัท, พงษ์กฤตย์  
องค์ศิริวัฒนา รองประธานบริหารบริษัท, เสริมวิทย์ สิริพูนกิติกุล ผู ้อ�านวยการ 
ฝ่ายฝึกอบรมและบรหิารสมาชกิ และ วชริศกัดิ ์เรอืงฉายศลิป์ ผูจ้ดัการทัว่ไป ซึง่แต่ละท่าน
ได้จัดเต็มกับงานในคร้ังนี้ ติวเข้มสู่ความส�าเร็จ และยังมีนักธุรกิจขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ 
พร้อมกันนี้ยังเปิดตัว Virtual Run 2 วิ่งเพื่อสุขภาพ ต้อนรับปีเสือ 2022

PR9 UNIVERSITY 
งานปั้ นธุรกิจสู่เงินล้าน NBP ครั้งที่ 52

‘เทีย่วหรู กินหรู ทะเลกระบี’่
GETMORE ยกทีมนักธุรกิจ

บรษิทั เกท็มอร์ บอ้ิีง จ�ากัด น�าโดย บอสเจมส์-ยทุธศลิป์ ทวิะทรพัย์ ประธานบรหิาร 
พร้อมทมีบรหิาร จดัทรปิท่องเทีย่วพิเศษให้กับนกัธรุกจิทีท่�าคณุสมบตัผ่ิานโปรโมชัน่ ยกทมี 
นกัธรุกจิกว่า 50 ชวีติ เทีย่วหร ูกนิหร ูสไตล์เกท็มอร์ ด้วยการพกัท่ีพกัระดบั 5 ดาว ณ โรงแรม
เซน็ทารา อ่าวนาง พร้อมกจิกรรมคลู ๆ ล่องเรอืชมธรรมชาตเิกาะต่าง ๆ ด�าน�า้ ดปูะการงั  
ทัง้หมูเ่กาะกระบี ่อ่าวมาหยา และเกาะพพี ีแถมจัดเตม็กบัปาร์ตีซ้ฟีูด้ยามค�า่คืนด้วยธมีฮาวาย 
งานนีกิ้จกรรมครบสมาชิกสนกุสนานกันแบบเตม็อิม่
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ปณุณะเกตุ สงคราม
นักธุรกิจต�ำแหน่ง PEARL

บริษัท แกรนด์ โกลบอล อินโนเทค จ�ำกัด

“ตอนแรกทีเ่ข้ามาตอนน้ันยงัเป็นแบบซงิเกิล้ แต่ก็รูว่้าเขาจะท�าเป็นเนต็เวร์ิก 

แล้วช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องข้อเข่าพอดี ก็เลยลองใช้ผลิตภัณฑ์ SVC ดู ซึ่งรู้สึกดีขึ้น 

จึงคิดว่าสินค้าตัวนี้ขายได้แน่ ตัดสินใจท�าเป็นแบบเน็ตเวิร์ก 100 เปอร์เซ็นต ์

ตอนน้ันเลยไปชักชวนให้ผู ้น�าเข้ามาร่วมธุรกิจ ก็ได้รับการยอมรับจากทีม 

เป็นอย่างดี ท�าให้ภายใน 2 เดือน มีคนเข้ามาถึง 5.000 รหัสจากที่บอกต่อ 

เพียงไม่กี่คน ซึ่งก็เดินทางมาเรื่อย ๆ กับการท�าเน็ตเวิร์กจนถึงปัจจุบัน”

GGI มีจุดแข็งชัดเจนคือเร่ืองผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ราคาจับต้องได้ 

สามารถท�าได ้ทั้งเน็ตเวิร ์ก และซิงเก้ิล อีกทั้งมีโรงงานเป็นของตัวเอง 

โครงสร้างของธุรกิจก็ไม่ต้องมานั่งรักษายอดจนเครียด สินค้าต่อยอดตัวเองได ้

ในตัวซ่ึงเธอบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่จะท�าต่อในรูปแบบซิงเกิ้ล ด้วยความที่เคยเป็น

แม่ค้าออนไลน์ และสร้างตัวตนในโลกออนไลน์มาพอสมควร เธอจึงมองว่าเป็น

เรื่องไม่ยากกับการไปต่อ ในการบอกต่อคนอื่น จึงเริ่มต้นท�าตัวผลิตภัณฑ์ G24 

ในรูปแบบของซิงเกิ้ลโดยใช้เพจชื่อ “เจ๊ปูมาดามแกรนด์”เป็นหลักในการ 

บอกต่อสิ่งดี ๆ 

“เป้าหมายของดิฉัน คือ ความส�าเร็จและอิสรภาพทางด้านการเงินและ 

เวลา เพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างประกอบกันแล้วและสามารถพาไปสู่เป้าหมายได้

ดิฉันท�าได้ทั้งหมด ตอนนี้มีเป้าหมายเป็นเงินหลักล้าน ที่บางคนอาจมองว่า 

มันมากไป หรือบางคนบอกว่ามันน้อยไป นั่นเป็นเพราะเป้าหมายของคน 

แต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ส�าหรับดิฉันตอนนี้ คือ รายได้หลักล้านต่อเดือน 

ซึ่งอาจต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นสองถึงสามปี เพราะเลือกที่จะเดินทุกทาง 

ทางไหนท�าให้ส�าเร็จเร็วข้ึน เหนื่อยน้อยลง ก็ค่อยมาคัดกันว่าแบบไหน 

ที่เหมาะกับเรา”

เข้ามาที่นี่ดิฉันไม่ได้มีต้นทุนเรื่องการเงิน แต่มีต้นทุนที่หัวใจ ท�าให้ 

ขึ้นต�าแหน่ง PEARL คนแรก ได้เป็นหุ ้นส่วน เป็นเจ้าของแบรนด์ 

จากค�าว่า “ฉันพร้อมลงมือท�าเพื่อให้ได้มา” แนวคิดในการท�างาน 

คือ ท�าให้เยอะ สนุกให้มาก อย่าเครียด เมื่อไหร่ที่รู ้สึกว่าถูกกดดัน 

ก็จะหยุดท�า ไม่ฝืน ไม่กดดันตัวเองจะท�าอะไรต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดว่า

มันดี แล้วลงมือท�าให้ถึงที่สุด ถ้ายังไม่สุด ห้ามเลิก จงเชื่อในสิ่งที่ตัวเอง

ตัดสินใจ ถึงแม้ความเชื่อนั้นจะแกว่งไปบ้าง แต่ต้องเชื่อมั่นให้ถึงท่ีสุด 

อย่าท้ออะไรง่าย ๆ ใครที่อยากส�าเร็จ ขอให้ตั้งเป้าหมายแล้วไปให้สุด 

ท�าระหว่างทางให้ได้มาก ๆ อย่าถอนสมอตัวเองง่าย ๆ ความส�าเร็จ 

ไม่ได้มาหาเราง่าย ๆ ต้องลงมือท�าเท่านั้นถึงจะได้มา 

“อยากส�าเร็จ ต้องลงมือท�า” 

ปุณณะเกตุ สงครำม หรือที่เรียกกันว่า “มำดำมปู” นักธุรกิจต�าแหน่ง PEARL คนแรก ของ GGI คนนี้ ท�าธุรกิจ
ส่วนตัว เปิดหน้าร้านซื้อมาขายไป เป็นเอสเอ็มอีเล็ก ๆ ซึ่งตอนหลังได้ประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ จากออนไลน์ที่เข้ามา
เป็นคู่แข่งด้านการตลาด เลยเริ่มปรับตัวเองให้มาเป็นแม่ค้าออนไลน์ ตอนแรกไปเป็นตัวแทนให้สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ
และความงาม เริม่ตน้จากไมรู่เ้ร่ืองแตก่เ็รยีกได้วา่เริม่เรยีนรู ้ซึง่กพ็บกบัทางตนัเพราะตอ้งสตอ๊กของเยอะ ทมีไมเ่อาดว้ย
เหลอืเธอเพียงคนเดยีวกไ็มไ่หวจงึมองหาธรุกจิทีต่อบโจทยไ์ด้มากกวา่นี ้กไ็ดม้าพบกบั เนต็เวริก์ มารเ์กต็ติง้ ทีเ่มือ่กอ่น
ไม่เคยสนใจแต่พอได้รู้จักแบบจริง ๆ จึงเปลี่ยนความคิด เพราะเป็นการลงทุนที่สามารถไต่เต้าจากเล็กที่สุดไปถึง 
จุดสูงสุดได้ จึงลงมือท�าได้ระยะหนึ่ง แต่ก็ต้องพบความผิดหวังอีกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์ไม่ตอบโจทย์ เป็นราคา 
ที่จับต้องยาก จนมีคนแนะน�าให้มารู้จักกับ GGI จึงมาร่วมธุรกิจกับที่นี่ เพราะเป็นธุรกิจในรูปแบบที่เธอต้องการ

 “ตอนนี้แบรนด์ของตัวเองที่เพิ่งเริ่มท�าจะเป็นลิปสติก ชื่อ “Lip For You 
By Kantaya” ซึง่เริม่โปรโมตแล้ว และมตีวัเทสเตอร์มาให้สมาชกิ หรือเพือ่นร่วมงาน

ได้ทดลองใช้ ก็ออกวางตลาดแล้ว ที่ดิฉันเลือกท�าสินค้าเกี่ยวกับความสวย
ความงาม เพราะเห็นว่าขายง่าย การตลาดค่อนข้างกว้าง 

ยิง่ตวัดฉินัท�างานออฟฟิศ แล้วสาวออฟฟิศมอีะไรกจ็ะทดลอง
กันหมด เลยเปิดตัว และบอกปากต่อปากได้ง ่ายกว่า 
สินค้าท่ีเป็นเฉพาะกลุ่ม อีกอย่างเป็นราคาท่ีจับต้องได้ 
แต่ส่วนผสมเทียบเท่าแบรนด์เคาน์เตอร์เลยทีเดียว 
จึงขายไม่ยาก”

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีเกี่ยวกับความสวย
ความงาม เธอบอกว่า มีท้ัง โฟมล้างหน้า เซรั่ม แป้ง 
ซึ่งยังขาดลิปสติก เธอจึงเลือกมาเป็นแบรนด์ของตัวเอง 
เพราะเป็นตลาดที่กว้าง การสื่อสารและการตลาดท�าได้
ง่าย ในด้านการเติบโตก็น่าจะเป็นเส้นกราฟท่ีสูงขึ้น 
เรื่อย ๆ ด้วยตัวสินค้าเป็นสิ่งท่ีสาว ๆ ทุกคนต้องใช้ 

ในชีวิตประจ�าวัน และถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปได้ดี เธอก็จะ
เพิ่มเติมตัวอื่นในส่วนของความสวยความงามเข้าไป

ครอบคลมุ ไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่า ดนิสอเขยีนคิว้ อายไลเนอร์ 
เพราะเป็นของคู่กับผู้หญิง และเธอก็เข้าใจสินค้าประเภทนี้
มากกว่าประเภทอื่นนั่นเอง

นักธุรกิจต�าแหน่ง PEARL คนแรก ของ GGI

กันยำรัตน์ เทียนน้อย เจ้าของต�าแหน่ง PRESIDENT ของ บริษัท แกรนด์ โกลบอล อินโนเทค จ�ำกัด GGI 
เป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทแห่งหน่ึง ท่ีต้องคอยเทรนด์คนใหม่ท่ีเข้ามาท�างาน สนใจมาเป็นเจ้าของแบรนด ์
กับ GGI เพราะสามี คือ พิทยำ นั้นท�ามาก่อน ซึ่งเธอบอกว่าการได้เข้ามาร่วมท�าธุรกิจตรงนี้รู้สึกดี เพราะอยู่ด้วยกัน
เหมือนเป็นครอบครัว ที่แม้เมื่อก่อนจะไม่ชอบในการท�างานประเภทนี้ เพราะคิดว่าต้องไปหาลูกค้า ต้องไปหาสมาชิก แต่เมื่อมาท�าที่นี่ไม่มีการบังคับให้ต้องท�าแบบนั้น 
จึงเชื่อมั่นในบริษัทที่ให้อิสระเป็นตัวของตัวเอง จากที่เคยมองลบ จึงกลายเป็นบวก เพราะไม่ได้เป็นภาพที่ติดตามาเหมือนก่อน  

มาร่วมสร้างแบรนด์
“ทางบรษิทัจะมกีารซัพพอร์ตเป็นอย่างด ีทัง้ทางด้านท�าการตลาด 

และการโฆษณา ทั้งทางเพจ ไลน์แอด เฟซบุ๊ก ของบริษัทที่ ก็เรียกได้ว่า
ท�าให้ทุกช่องทาง และตอนน้ีก็มีลิ้งก์ท่ีท�าขึ้นมาให้พวกเราส่งต่อ 
เลยง่ายต่อลูกค้า และคนท่ีอยากรู้ว่าบริษัทมีสินค้าอะไร ซึ่งออกมา
ครอบคลุมทั้งหมดเลย”

เมื่อก่อนธุรกิจขายตรงจะเหมือนกับว่าไปตามหาลูกค้า ลูกข่าย 
ซ่ึงมันจะยุ่งยากในการไปสื่อสาร แต่เธอบอกกับเราว่าในปัจจุบัน 
ด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ท�าให้ไม่ต้องพูดเยอะ สามารถเห็น 
ในโซเชียลได้เลย ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ 
ให้อกีทางหนึง่ “ซึง่ตอนนีบ้างคนอาจมองว่าหาเงนิได้ง่ายในโลกออนไลน์ 
แต่อยากเตือนว่าการลงทุนหลาย ๆ อย่าง บางทีต้องดูให้รอบคอบ 
ศกึษาให้ด ีเพราะการลงทนุอะไรกต็าม ณ ตอนนีโ้อกาสสญูเสียจะเยอะ 
ในทางกลับกันมันก็พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้เหมือนกัน ถ้าศึกษา 
ให้ด ีมคีวามรูก้บัสนิค้า หรอืผลติภณัฑ์ทีเ่อามาขายในแบบรูจ้รงิ ก็อาจ
สร้างรายได้ให้สูงได้เลยทีเดียว และใครที่สนใจท�าธุรกิจกับ GGI
อาจจะเอื้อมจากเล็ก ๆ  ก่อน โดยการสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งถ้าพอมีทุน 
ก็อยากให้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของแบรนด์กับเรา หรือถ้าอยากเป็น
เจ้าของแบรนด์เอง กส็ามารถมาท�าผลิตภณัฑ์กบัโรงงานของเราได้เลย 
เพราะมทีัง้สายงานการผลติ หรอืในเรือ่งการวางตลาด GGI ซพัพอร์ต
ให้ทั้งหมด ขอให้เชื่อมั่นไปกับเรา เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยกันค่ะ” 

กันยารัตน์ - พิทยา เทียนน้อย
ต�ำแหน่ง PRESIDENT

บริษัท แกรนด์ โกลบอล อินโนเทค จ�ำกัด

ไปกับเราที ่GGI



หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค 13ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2564 การเงิน-ประกัน

หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค 
สือ่ส่ิงพมิพ์ธรุกจิเครอืข่ายรายปักษ์ ทีม่ผีูอ่้านให้การยอมรบัมากทีสุ่ด...
ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2564

 สมชัย อำภรณ์ศิริพงษ์ สมพร สืบถวิลกุล โคลด เซนย์

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต 
โดย “สมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์” รองกรรมการผู้จัดการ 
ร่วมรับรางวัลองค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการ 
ในระดบัด ีประจ�าปี 2564 จาก “ประยทุธ์ จนัทร์โอชา” 
นายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชวีติคนพิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์ ในรูปแบบ Virtual Event ในงานวนัคนพกิาร
สากล ประจ�าปี 2564 ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความต้ังใจของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ในการเป็น
องค์กรที่ค�านึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกับผู้พกิารตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมา ด้วยการหยบิยืน่โอกาสให้ผูพิ้การมคีวามมัน่คง
ในชีวิต โดยใช้ความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชีพ

อย่างสุจริต  “สมพร สืบถวิลกุล” ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท ทิพย กรุ ๊ป โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน)
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) รับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก ฯพณฯ นุรักษ ์
มาประณี ต  อ งคมนตรี  ในฐานะประธาน ในงาน 
“BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 
2021” ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยม 
แห่งปี กลุม่ผลติภณัฑ์ “TIP PERSONAL CYBER” โดยรางวลั
ดังกล่าวนี้คัดเลือกจากสินค้าและบริการท่ีมีการวิจัยพัฒนา
และการวางแผนการตลาดที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าและบริการ 
ที่ดีเยี่ยม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) คว้ารางวัล
“สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจ�าปี 

2564” (Best Employers Thailand 2021) จาก 
คินเซนทริค ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการตอกย�้าถึงการให้ความ
ส�าคัญกับการมีส ่วนร ่วมของพนักงานและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของแอกซ่า “โคลด เซนย์” ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั แอกซ่าประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) 

กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสุดยอด
องค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2564 
จากคินเซนทริค ซึ่งรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความ
พยายามและความมุ ่งมั่นในการยืนหยัดดูแลพนักงาน 
เป็นอย่างดีของแอกซ่า 

เปิดฉาก ‘KTAXA Academy’ แดนเหนือ

กรมขนส่งทางบก - วิริยะประกันภัย

 แข้งจิ๋วกว่ำ 350 คนร่วมคัดเฟน้สุดยอด 6 เยำวชน

“ชวนตรวจรถฟรี” เทศกำลปีใหม่ 65

กลับมาอีกครั้ง ส�าหรับโครงการ «KTAXA Know You Can Football Youth 
(U15) Academy” โดย «กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวิีต» ซึง่เป็นการคัดเลือกสดุยอด
เยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และ 
ทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาคนละ 5,000 บาท

โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นการคัดเลือกโซนภาคเหนือ จัดข้ึนที่สนาม
ฟุตบอลภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางเยาวชนชาย และ
หญิง อายุ 13-15 ปี (เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2549-31 ธ.ค. 2551) ร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า 
350 คน ได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสาร
การตลาด และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นประธาน 
พร้อมกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยคุณชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อ�านวยการส�านักงานการ
กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (กกท.จ.เชียงราย) ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ในด้านการทดสอบและคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม และความเข้าใจ
ในเกม โดยมีโค้ชแดง ทรงยศ กลิ่นศรีสุข เป็นประธานในการคัดเลือก เยาวชนที่ได้รับ 

การคัดเลือกในสนามเชียงรายได้แก่ 1. ด.ช.จิรภัทร ขุระสะ 2. ด.ช.ภคิน ณะหนองตูม 
3. กิติธัช พรมวิภา 4. ด.ช.เอกพจน์ ค�านา 5. เจตนิพิฐ ป้อมภา 6. อภิสร วันเจียม

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” 
ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นจะเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนของไทย 
สู่มาตรฐานระดับโลก และสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการมีสุขภาพท่ีดี 
ผ่านการออกก�าลงักาย อีกทัง้สอดคล้องกบัการทีก่ลุม่แอกซ่าเป็นพนัธมติรหลกัอย่างเป็น
ทางการของสโมสรฟตุบอลลเิวอร์พลู และร่วมสร้างพลงักายพลงัใจ ความเชือ่มัน่ในตนเอง 
ว่าทุกคนท�าได้ “Know You Can” บริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุน อยู่เคียงข้างความเชื่อ
มัน่ของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพฒันาทกัษะฟตุบอล เพือ่ให้สามารถก้าวเดนิ
ตามความฝันได้ส�าเร็จ

โดยกิจกรรมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ท่ี 
www.krungthai-axa.co.th หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ วิริยะประกันภัย 
บูรณาการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับข่ีปลอดภัย” มุ่งหวัง 
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมความพร้อม
ของสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง พร้อมให้บริการ
ตรวจสภาพรถยนต์เบ้ืองต้นฟร ี20 รายการ ณ ศนูย์ซ่อม
มาตรฐานวิริยะประกันภัย 32 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 64

นางสาวกานดา วฒันายิง่สมสขุ ทีป่รึกษาฝ่ายการ
ตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในขณะท่ี
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะยังคงอยู ่
แต่ทางภาครัฐก็ได้ผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชน
สามารถเดินทางได้มากขึ้น ภายใต้การปฏิบัติตนตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ซึ่งในช่วง
เทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวเช่นน้ี บริษัทฯ มีความ
ห่วงใยประชาชนที่ต้องเดินทางสัญจรกลับภูมิล�าเนา 
หรือเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด ดังน้ันเพ่ือเป็นการ

มอบความสุขและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน 
บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม 
“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2565” 
ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแล 
บ�ารุงรักษารถให้อยู ่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนการ 
เดินทาง ตลอดจนสร้างจิตส�านึกการขับขี่อย่างปลอดภัย 
เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง

ทั้งนี้ลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนท่ัวไป 
สามารถน�ารถยนต์เข้ามารบับรกิารตรวจเชค็สภาพเบือ้งต้น
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จ�านวน 20 รายการ อาท ิตรวจระดบั
น�า้มนัเครือ่ง ตรวจสภาพยาง ตรวจสภาพการท�างานของ
ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ตรวจสอบระดับน�้ากลั่น 
ในแบตเตอรี ่ขัว้แบตเตอรี ่ตรวจสอบเบรก คลตัซ์ ตรวจสภาพ
การท�างานของเครื่องยนต์ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะ
ประกนัภยัท่ีตดิป้ายประชาสัมพนัธ์กิจกรรม “ตรวจรถฟรี 
ขบัข่ีปลอดภยั เทศกาลปีใหม่ 2565” พร้อมรบัของทีร่ะลกึ
ฟรี! ถุงผ้า “CARE INSURANCE” เม่ือลงทะเบียน 
ตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเข้ารบับรกิารได้ต้ังแต่บดันี้ 
ไปจนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

เรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด ก็สามารถนัดหมาย
และขอรับค�าปรึกษาจากแพทย์ผู ้เช่ียวชาญได้เติมเต็ม 
ความต้องการด้านสขุภาพส�าหรบัลกูค้าครบทกุช่วง
ของชีวิต

ความร่วมมอืกับ เอไอเอ ประเทศไทย 
ในการให้บริการพบแพทย์ออนไลน์ 
(Telemedicine) แบบครบวงจร 
ในครั้งนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้ให้บริการ
ดจิทิลัครบวงจร ได้น�าแพลตฟอร์มดแูล
สุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” พร้อมด้วย
ฟังก์ชัน “เทเลเมดิเคลม” (TeleMediClaim+) 
บนแอปพลิเคชัน True HEALTH อ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าประกันภัยกลุ่มของ 

เอไอเอ ประเทศไทย ทีม่คีวามคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลแบบ
ผู้ป่วยนอก (OPD) พร้อมมอบประสบการณ์การพบแพทย์
ออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยบริการท่ีครอบคลุมตั้งแต ่
การรบัการรบัค�าปรึกษาจากแพทย์การสัง่จ่ายยา และบรกิาร
จดัส่งยาถงึบ้าน โดยทีล่กูค้าไม่จ�าเป็นต้องส�ารองจ่ายค่ารักษา
พยาบาลและค่ายา ตามเง่ือนไขทีร่ะบใุนกรมธรรม์ประกันภยั
กลุ่ม ซึ่งในอนาคตเอไอเอได้ตั้งเป้าขยายบริการดังกล่าว 
ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งหมดอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ส�าหรับลูกค้าที่สนใจและต้องการใช้บริการ 
พบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) สามารถ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https:// 
www.aia.co.th/th/help-support/ 
unexpec t ed - hea l t h - i s s ue s / 
aia-telemedicine-th.html หรือติดต่อ 
AIA Call Center 1581 และหากสนใจ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ป ร ะ กั น ชี วิ ต แ ล ะ 
สุขภาพ รวมถึงบริการต่างๆ 
จากเอไอเอ สามารถติดต่อ
ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ 
กว่า 55,000 คน ทั่วประเทศ

‘เอไอเอ ประเทศไทย’ ผนึก ‘ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป’ ส่ง
‘Telemedicine’ สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า

กฤษณ์ จันทโนทก

เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย�้าค�ามั่นสัญญา 
ท่ีมุ ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตท่ีดีขึ้น 
จบัมอืกบัทร ูดจิทัิล กรุป๊ พันธมติรยกัษ์ใหญ่ด้านบรกิาร
ดจิทิลัมอบบรกิารพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) 
แบบครบวงจร ผ่านแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ 
“ทรู เฮลท์” ด้วยการผสานความร่วมมือในการน�า
เทคโนโลยดีจิทัิลเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการดแูลสขุภาพ 
มุง่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลกูค้ายคุดจิทัิลด้วยการยกระดบั
ประสบการณ์ด้านสุขภาพ ที่มาพร้อมกับความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ให้ลูกค้าได้หมดกังวลกับ 

ข้อมูลเพ่ิมเติมสแกน



หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค14 ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2564การเงิน-ประกัน

‘พฤกษา’

‘ไทยวิวัฒน์’

พิชา สิริโยธิน

จับมือ
> ต่อจากหน้า 16 <

ภายใต้แนวคิดหลัก “ยับยั้งมะเร็งก่อนลาม” ด้วยแพ็กเกจ

ตรวจสุขภาพและโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งให้ทุกป ี

เมื่อต่ออายุกรมธรรม์

ส�าหรบัสิง่ทีป้่องกนัมะเรง็ได้ดทีีส่ดุกค็อืการป้องกนัและ

การวินิจฉัยคัดกรองมะเร็งตั้งแต่เนิ่น ๆ หากตรวจเจอตั้งแต่

ระยะแรกแล้วรกัษาได้ทนักม็โีอกาสหายขาดได้ บรษัิทจงึร่วม

กับ BDMS พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer 

Pro by BDMS” ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งแผนประกันนี้ 

ยังครอบคลุมในการดูแลคนไทยให้ได้รับคุณภาพการรักษา

ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัยโดยไม่ต้องกังวล 

เรื่องภาระค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

ด้วยวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาที่สูง แผน 1 วงเงิน

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3,000,000 บาท/ปี ค่าเบี้ย

เริ่มต้นเพียงวันละ 18 บาท แผน 2 วงเงินคุ้มครองค่ารักษา

พยาบาลสูงสุด 6,000,000 บาท/ปี ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 

19 บาท และแผน 3 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 

9,000,000 บาท/ปี ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 20 บาท 

โดยทั้ง 3 แผนที่กล่าวมาให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษา 

คีโม ฉายแสง ค่าผ่าตัด การรักษาแบบเฉพาะเจาะจงต่อ 

เซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) แบบจ่ายตามจริงภายใต้ 

วงเงินผลประโยชน์ที่ลูกค้าเลือก ให้ความคุ้มครองตั้งแต่อายุ 

21–60 ปี และหากท�าประกันก่อนอายุ 60 ปี สามารถต่ออายุ

ได ้ถึง 80 ปี และที่ส�าคัญสามารถเข ้าไปใช้บริการใน 

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วฒัโนสถ และโรงพยาบาลในเครือ 

BDMS ได้ทั่วไทย

ส�าหรบัโปรโมชัน่ช่วงเปิดตวัผลติภณัฑ์ประกนัมะเรง็เชิง

รกุ Cancer Pro by BDMS รบัเครดติเงินคืนสงูสดุ 5% จาก

บตัรเครดติทีร่่วมรายการ ตัง้แต่วนันี ้– 30 ธ.ค. 2564 

ตรวจปริมาณภูมิคุ้มกัน COVID-19 (Spike+Neutralizing 

รวมพบแพทย์) ในราคา 2,350 บาท, วัคซนีไข้หวดัใหญ่ 4 สาย

พันธุ์ ราคา 650 บาท, โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1,400 บาท 

และรับ Voucher ตรวจมวลไขมันไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแสดง

บัตรสมาชิกหรือสถานะสมาชิกในแอพพลิเคช่ัน MTL Click 

เพื่อรับสิทธิ์ที่โรงพยาบาล ตั้งแต่วันนี้-ธ.ค. 2565

สาระ ล�า่ซ�า ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เมืองไทย

ประกันชวีติ จ�ากดั (มหาชน) หรอื MTL กล่าวว่า ด้วยจุดยนื

ในการเป็นผูน้�าด้านผลติภณัฑ์ประกันชวีติและความคุม้ครอง

สขุภาพ บริษทัได้คดัสรรแบบประกนัภยัทีโ่ดดเด่น พร้อมมอบ

สทิธพิเิศษมากมายเพือ่ลกูค้าของพฤกษาและโรงพยาบาลวมิตุ

ในโครงการ Healthy Living ไม่ว่าจะเป็น “สัญญาเพิ่มเติม

การประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (D Health)” 

ความคุ ้มครองสุขภาพที่เข้าใจง่ายและให้ความคุ ้มครอง 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู ้ป่วยในแบบเหมาจ่าย สูงสุดถึง 

5 ล้านบาท และแบบประกนั “เมอืงไทย สมาร์ท โพรเทคชัน่ 

90/90” 

พร้อมน�าเสนอแบบประกันภัย “วัคซีนโควิดอุ่นใจ” 

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและอุ่นใจในการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคติดเช้ือ COVID-19 ให้กับผู ้ท่ีมาฉีดวัคซีน 

COVID-19 ที่โรงพยาบาลวิมุต ในราคาเริ่มต้นเพียง 

211 บาทต่อปี 

ในทุกมิติ ท้ังด้าน “ความคุ้มครอง” และ “ความคุ้มค่า” 

สอดรบัวถิชีวีติและความต้องการเฉพาะบคุคล ส่งผลให้ได้รบั

กระแสการตอบรับจากผู ้บริโภคเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ผลักดันยอดกรมธรรม์ และเบี้ยรับใหม่เติบโตก้าวกระโดด 

โดยคาดว่า ภาพรวมเบี้ยประกันภัยรับปี 2564 จะเติบโตขึ้น

ทะลุ 6,000 ล้านบาท 

เทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู ้อ�านวยการ 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TVI 

บอกว่า ส�าหรบัก้าวต่อไปสูท่ศวรรษที ่8 ประกนัภยัไทยววิฒัน์

มุ่งสร้างประสบการณ์ประกันภัยแห่งอนาคต ด้วยการน�า 

InsurTech มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ยกระดับบริการเติมเต็ม

วิถีชีวิตในแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างลงตัวมากข้ึน เดินหน้า

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และประเภทความคุ ้มครอง 

ทั้งกลุ่ม Motor และ Non-Motor ให้มีความหลากหลาย 

เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก คุ้มค่า คุ้มราคา ครอบคลุมลักษณะ 

การใช้งาน และวิถีชีวิตท่ีมีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล

ได้มากขึ้น 

พร้อมเดนิหน้าขยายความร่วมมอืกบัพนัธมติรทัง้รายเก่า

และรายใหม่ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เติมเต็มทุกช่วงจังหวะ

การใช้ชีวิตของผู้บริโภค ตั้งเป้าเบ้ียประกันภัยรับรวมเติบโต

ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท ภายใน 3 ปีข้างหน้า

โดยเชื่อมั่นว่า การประกันภัยรถยนต์ โดยเฉพาะ 

“ผลิตภณัฑ์ประกนัรถยนต์แบบเปิดปิด” ทีบ่ริษทัเป็นบรษิทั

ประกันวินาศภัยเพียงรายเดียวที่น�าเสนอผลิตภัณฑ์นี ้

ให้กบัคนไทย ภายใต้มาตรฐานความคุม้ครองและการบรกิาร

เสมือนการประกันภัยรถยนต์ปกติ แต่โดดเด ่นเรื่อง 

ความยุติธรรมของเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย ซึ่งช่วยประหยัด

เงินในกระเป๋าได้สูงสุดถึง 70% ยังมีโอกาสเติบโตสูงกว่า 

100 เท่า 

TQM ผนึก AIS Business 
พัฒนา ‘TQM UBI Connect’ 
อุปกรณ์วัดระยะทางการขับขี่
อัจฉริยะ IoT บน 5G พร้อม 
เปิดตัว “ประกันรถยนต์เติมเงิน” 
กับแนวคิด “ขับน้อย จ่ายน้อย” 
โดยแพกเก็จราคาเร่ิมต้นเพียง 
4,900 บาท

อั ญ ช ลิ น  พ ร ร ณ นิ ภ า 
ประธาน บริษัท อินชัวร ์รันส ์ 
 โบรคเกอร์ จ�ากัด หรือ TQM 
กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 
ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ในไทยเกิดความเปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างสิ้นเชิง จากสถิติข ้อมูล 
Google Mobility ล่าสดุ พบแนวโน้ม
การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ 
ลดลง ประมาณการให้เห็นถึงการ 
ใช้รถของคนไทยว่ามีแนวโน้มลดลงตามการใช้ชีวิตวิถีใหม ่
ในโลกหลงัโควดิ ขณะเดยีวกนัยงัมกีลุม่ผูบ้รโิภคท่ีมพีฤตกิรรม
การใช้รถในชีวิตประจ�าวันนับเป็นระยะทางที่ไม่มากนักหรือ 
จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้รถน้อย

ดังนั้น เมื่อใช้รถน้อย ท�าไมยังต้องจ่ายประกันเท่าเดิม 
นีค่อืโจทย์ใหม่ทีท้่าทายของธรุกจิประกนัรถยนต์ เมือ่พฤตกิรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยน TQM จึงต้องปรับและพัฒนาเครื่องมือให้ทัน
ต่อความต้องการของลูกค้าจึงเป็นที่มาของ “ประกันรถยนต์
เติมเงิน” โปรดักส์ประกันภัยรถยนต์ที่สามารถให้ลูกค้าซื้อ
ประกันตามระยะทางที่ใช้จริงได้ และถ้าประกันหมดก็ซื้อเติม
อีกได้ตามการใช้งาน 

โดยการท�างานของ “ประกันรถยนต์เติมเงิน” นี้ 
มาพร้อมนวตักรรม UBI (Usage Base Insurance) แพลตฟอร์ม
ที่ TQM พัฒนาขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้
รถของผู้บริโภค และได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี 
5G อย่าง AIS มาร่วมพัฒนาจนกลายเป็นอุปกรณ์จับวัด 
ระยะทางที่ใช้ชื่อว่า “TQM UBI Connect”

ธนพงษ์ อทิธิสกลุชยั หวัหน้า
คณะผู ้บริหารกลุ ่มลูกค้าองค์กร
บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื AIS กล่าวว่า 
ความร่วมมือในคร้ังนี้ AIS ได้ใช้
นวัตกรรม IoT ผสานเข ้ากับ
เทคโนโลยี AIS 5G เพื่อพัฒนา 
เป็นอุปกรณ์ TQM UBI Connect 
ท่ีมีความแม่นย�าในการรวบรวม
ข้อมูลและจับวัดระยะทางการ 
ใช้งานรถยนต์ของผู้บริโภคทุกครั้ง
ที่เกิดการขับขี่ 

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถ
แจ ้งเตือนให ้ผู ้ เอาประกันคอย
อัพเดทเลขไมล์เป็นระยะ ๆ เพื่อ 
ไม่ให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ และ
ก่อนทีป่ระกนัจะหมดตามระยะทาง
ท่ีท�าประกันไว้ ระบบจะมีการแจ้ง

เตือนให้ทราบผ่านไลน์ ซึ่งสามารถเข้าไปเติมไมล์ได้จากระบบ
ที่รองรับไว้ จุดเด่นอีกอย่างของอุปกรณ์ตัวนี้คือ สามารถ 
ใช้ร่วมกับบริษัทประกันภัยได้หลากหลาย แม้ภายหลังหาก
ลกูค้าเปลีย่นบรษิทัประกันภยักย็งัคงสามารถใช้อปุกรณ์เดมิได้

นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM 
กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับ “ประกันรถยนต์เติมเงิน” ช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายของลกูค้าในสภาวการณ์ท่ีหลายคนต้องวางแผน
การใช้เงินอย่างรัดกุมและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป โดยในอนาคต
จะมกีารต่อยอดและพฒันาโปรดกัส์ประกนัภยัรวมถงึนวตักรรม
ท่ีสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู ้บริโภคท่ีหลากหลาย 
อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ “ประกันรถยนต์เติมเงิน” มาพร้อมแบบประกัน
ให้ผู ้บริโภคได้เลือกหลากหลาย จากพันธมิตรบริษัท 
ประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการกับ TQM ทั้งทิพยประกันภัย, 
เมอืงไทยประกนัภยั, MSIG และไทยววัิฒน์ โดยแพกเกจ็ราคา
เร่ิมต้นเพียง 4,900 บาท เลือกเติมระยะไมล์ได้ 5,000 
กิโลเมตร/ปี 

TQM เปิดตัว ‘ประกันรถยนต์เติมเงิน’

สมาคมประกันชีวิตไทย
ชวนวางแผนภาษีผ่านประกนัชวีติ

‘ขับน้อย จ่ายน้อย’ เบี้ยเริ่มต้น 4,900 บาท

อัญชลิน พรรณนิภา

โค้งสุดท้ายของทกุ ๆ  ปีถือเป็น

ช่วงเวลาของการวางแผนทางการ

เงินและมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วย 

ลดหย ่อนภาษี  ซึ่ งผลิตภัณฑ ์

ประกันชีวิตถือเป็นอีกหนึ่งทาง

เลือกท่ีน่าสนใจและสามารถตอบ

โจทย ์ความต ้องการทั้ งความ

คุ ้ มครอง -ออมเ งิน -ออมเ งิน - 

ลดหย่อนภาษีได้เป็นอย่างดี

พิชา สิริโยธิน ผู้อ�านวยการ

บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย 

เปิดเผยว่า ส�าหรับประชาชนที่ก�าลัง

วางแผนภาษใีนช่วงปลายปีและก�าลงั

มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มา

ตอบโจทย์เร่ืองการลดหย่อนภาษี 

สมาคมประกันชวิีตไทยขอแนะน�าว่า 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกัน

สุขภาพ รวมถึงประกันแบบบ�านาญ

จะท�าให ้ท ่านมีทั้งเครื่องมือช่วย

บริหารความเส่ียงทางด้านการเงิน 

เป็นทั้งการออมและมีความคุ้มครอง

ท้ังชีวิตและสุขภาพในเวลาเดียวกัน 

รวมทั้งยังสามารถน�าเบี้ยประกันชีวิต 

ที่ช�าระในรอบปี

ส�าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมี

ก�าหนดระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปี 

ขึ้นไป มาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 

100,000 บาท และส�าหรับท่านท่ีมี

ประกันสุขภาพยังสามารถน�า เ บ้ีย

ประกันสุขภาพตามจ�านวนท่ีจ่ายจริง 

มาหักลดหย ่อนภาษี เงินได ้ ไม ่ เ กิน 

25 ,000 บาท แต ่ เมื่ อรวมกับ 

เบ้ียประกันชีวิตแล ้วต ้องไม ่เกิน 

100,000 บาท

ส ่ วนผู ้ ท่ี มี ประ กันบ� านาญ 

จะสามารถน�าเบ้ียประกันชีวิตแบบ

บ�านาญนั้นท่ีช�าระไปหักลดหย่อน

ภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ทั้งนี้ 

เง่ือนไขการหักลดหย่อนภาษีจะต้อง

เป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร

ทัง้นี ้ ประชาชนทีม่ผีลิตภณัฑ์

ประกนัชีวติ ประกนับ�านาญ ประกนั

สุขภาพอยู่แล้ว โปรดอย่าลืมแจ้ง

ความประสงค์ในการใช้สทิธลิดหย่อน

ภาษจีากเบีย้ประกนัภยัไปยังบรษิทั

ประกันชีวิตท่ีท่านท�าประกันชีวิต 

ไว้ด้วย เพ่ือเป็นการแสดงความยินยอม

ให้บริษัทน�าส่งข้อมูลการช�าระเบ้ีย

ประกันภัยให้กับกรมสรรพากร 

ตามแนวทางที่ กรมสรรพากร

ก�าหนด มิเช่นนั้นผู้เอาประกันภัย 

จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

จากเบีย้ประกนัภยัฉบบันัน้ได้ 



หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค 15ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2564 การเงิน-ประกัน

สมทบทุน : ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย สมยศ คงประเวช 
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บมจ.ปตท.น�้ามันและ 
การค้าปลีก และ ธารินี สุทธิปริญญานนท์ นายกสมาคมการค้า 
ผู้แทนจ�าหน่ายสถานีบริการน�้ามันพลังไทย มอบเงินบริจาค จ�านวน 
193,095 บาท จากโครงการ “TIP @ พีทีทีสเตชั่น ร่วมปันบุญ สู้ภัย 
COVID-19” เพือ่ซือ้เครือ่งช่วยหายใจและอปุกรณ์ต่าง ๆ  ในการรกัษา 
และช่วยชีวิตผู้ป่วยจากโควิด-19 โดยมี  เสรี คีรีศรี ที่ปรึกษาประธาน
กรรมการ บมจ.ทิพยประกันภยั ให้เกยีรตร่ิวมมอบ ณ มูลนธิริามาธบิด ี

ส่งท้ายปี : มร.ลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย และ 
พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงาน
ลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พร้อมด้วย ผู้บริหาร 
ระดับสูง ร่วมงาน “อลิอันซ์ อยุธยา Charity Food Fun Fair” 
กิจกรรมท�าความดีส่งท้ายปี พร้อมเปิด “ครัวชุมชน” ท�าอาหาร 
ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 รายได้ภายในงานร่วมสมทบ
ทุนมูลนิธิสโกลาส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ โครงการล้านมื้ออาหาร 
ขจัดความหิวโหย ณ อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ 

เพ่ือการศึกษา : บรษิทั เมืองไทยประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน) 
โดย โพธิพงษ์ ล�่าซ�า ประธานกรรมการ ยุพา ล�่าซ�า, สาระ ล�่าซ�า 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาจ�านวน 
100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) 
เพื่อน�าเงินไปปรับปรุงใต้พื้นที่อาคารเรียน ให้เป็นห้องประชุม
อเนกประสงค์ส�าหรับท�ากิจกรรมสันทนาการเพ่ือการเรียนรู้ โดยมี 
จิตตานนัท์ สุขสวสัดิ ์ผู้อ�านวยการ และ ภชูติ หงษ์รกัษ์ รองผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) เป็นผู ้รับมอบ 
ณ วัดหนองกบ ต�าบลหนองกบ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

มอบทุน :  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน 
จ�านวน 1,000,000 บาท จาก ภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและ
เลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ส�าหรับเป็นทุนการศึกษา
ประจ�าปี 2564 แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสนับสนุนต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 2 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บริษัทไม่ได ้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ดงักล่าวเนือ่งจากอัตราการจ่ายสินไหมทดแทนของบริษทั

ช่วงก่อนเกดิการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดโควดิ อยูใ่นอตัรา

ที่ใกล้เคียงกัน โดยปี 2562 มีจ�านวนการเคลมสินไหมทดแทน 

ท้ังสนิไหมมรณกรรมและสินไหมสุขภาพ ประเภทกรมธรรม์รายบคุคล 

(Ordinary Life) และประเภทสินเชื่อ (Credit Life) อยู ่ที่ 

722,863 ราย รวมเป็นเงินจ่ายสินไหมทั้งสิ้น 11,317 ล้านบาท และ 

ปี 2563 จ�านวนการเคลมสินไหมทดแทนอยู่ที่ 608,667 ราย รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 10,648 ล้านบาท 

ขณะที่เดือน ม.ค.-ต.ค. 2564 จ�านวนการเคลมสินไหมทดแทน

อยู่ที่ 478,467 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,821 ล้านบาท ซึ่งแสดง 

ให้เหน็ว่าบรษิทัสามารถบรหิารจัดการด้านสนิไหมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่

รอบคอบรัดกมุ โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 

Committee : RMC) โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นบริษัท

จัดการความเส่ียงท้ังในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน โดยระบุุ

ความเสีย่งออกเป็นด้านต่างๆ อาท ิความเสีย่งด้านประกนัภยัความเสีย่ง

ด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์

โดย RMC เป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลความเสี่ยงภายใน

องค์กร โดยจะก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้ส�าหรับระบบงานที่ส�าคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

การลงทุน ความเสี่ยงจากอัตรามรณะ และการด�ารงเงินกองทุน 

ตามระดับความเส่ียง และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ระบบ 

ไทยประกันชีวิต
ฐานะการเงินแกร่ง เงินส�ารองกว่า

3.8 แสนล้าน

ไทยประกันชีวิต ยืนยันฐานะการเงินแกร่ง ระดับเงิน
กองทุนสูงกว่าเกณฑ์กฎหมายอยู่ที่ 334% เงินส�ารอง 
3.8 แสนล้านบาท ยันไม่ได้รับผลกระทบโควิด บริหาร 

จ่ายเคลมสินไหมปี 62-64 ใกล้เคียงกันระดับ 
หมื่นล้านบาท

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรด�าเนินไปด้วยความราบรื่น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญในการบริหารความ 

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : 

BCM) เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ บริษัทจะสามารถ

ตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสีย 

สามารถรักษาชือ่เสยีงและภาพลักษณ์ของบริษทั รวมถงึสา

มารถด�าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัท 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“บริษัทพร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ 

พร้อมดูแลผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขสัญญาที่ระบุ 

ไว้ในกรมธรรม์ ทัง้การจ่ายสนิไหมและเงนิผลประโยชน์

ต่างๆ ยกเว้นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริง

ที่เป็นสาระส�าคัญต่อการรับประกันภัย หรือมีเจตนา

ทจุรติต่อบรษิทั จงึขอให้ผูเ้อาประกันภยัทีถื่อกรมธรรม์

ของไทยประกันชีวิตเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับการดูแล

ตลอดสัญญากรมธรรม์”

ทั้ งนี้  ป ั จจุบัน ไทยประ กัน ชี วิต มีความ 

แข็งแกร่งมาก สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 บริษัท 

มีอตัราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทนุทีต้่องด�ารง

ตามกฎหมาย อยู ่ที่  334% ซึ่งสูงกว่าอัตราที่

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก�าหนดที่ 120% 

เงินส�ารองประกันชีวิต 385,723 ล้านบาท ท่ีพร้อม

จ่ายสนิไหมและเงนิผลประโยชน์ตามกรมธรรม์แก่ผูเ้อา

ประกันตามเงือ่นไขสญัญา และมสีนิทรัพย์รวม 511,391 

ล้านบาท รวมถึงได้รับการจัดอันดับความแข็งแกร่ง

ทางการเงนิภายในประเทศ จากสถาบนั Fitch Ratings อยู่

ที่ AAA(tha) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของธุรกิจไทย 

ไชย ไชยวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)



16 ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2564หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค

‘ไทยวิวัฒน์’ ลั่นเป็นผู้น�ำ ‘อินชัวร์เทค’
เดินหน้ำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ต่อ

อ่านต่อหน้า14

อ่านต่อหน้า15

เปิดตัว Healthy Living มอบสิทธิพิเศษ
‘พฤกษำ’ จับมือ ‘รพ.วิมุต-MTL’

อ่านต่อหน้า14

อ่านต่อหน้า14

วิริยะประกันภัยจับมือ BDMS
ส่งนวัตกรรมใหม ่ประกันมะเร็งเชิงรุก

“ประกันภัยไทยวิวัฒน์” ประกาศเป็น
ผู้น�า InsurTech เดนิหน้าสร้างสรรค์นวตักรรม
ใหม่ พร้อมน�าเทคโนโลยีและฐานข้อมลูทีส่ะสม
มายาวนานสร้างระบบปัญญาประดษิฐ์ ตัง้เป้า
เบี้ยประกันภัยรับโตทะลุ 1 หมื่นล้านบาท
ภายใน 3 ปี

จีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร  และกรรมการผู ้จัดการใหญ่  บริษัท 
ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื TVI 
เปิดเผยว่า  ตลอดระยะเวลา  70  ปีท่ีผ่านมา 
ประกันภัยไทยวิวัฒน์  ได้มุ่งม่ันน�าเทคโนโลยี 

เข้ามาพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ 
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  หวังสร้าง 
หลักประกันที่มั่นคง  เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนไทยให ้ดีกว ่าเดิม  ภายใต ้การ 
ยดึหลกัแนวคดิ “คดิเผือ่เพือ่ทกุชีวติ” 
ในทุกๆ สถานการณ์

โดยได ้เน ้นคิดค ้นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความ
ยดืหยุน่ มุง่แก้ปัญหา Pain Point 
ของผู้บริโภคอย่างเข้าใจ

จีรพันธ์ อัศวะธนกุล 

พฤกษา ผนึกก�าลัง โรงพยาบาลวิมุต 
และเมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว Healthy 
Living มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับ ส�าหรับผู้
ถือบัตร ViMUT Family Card  และ 

สมาชิกเมืองไทยสไมล ์คลับ คัดสรร
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ป ร ะ กั น ชี วิ ต แ ล ะ 

ความคุ้มครองสุขภาพเด่น พร้อม
สิทธิพิเศษโดนใจ

ปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรี
ยลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า พฤกษาร่วมมอืกบัโรง
พยาบาลวิ มุตและเ มืองไทย

ประกนัชวิีต โดยโครงการ Healthy 
Living เป็นการมอบสิทธิพิเศษส�าหรับ
ลูกค ้าของแต่ละองค์กรตอบโจทย  ์
ความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุม 
ทั้งการอยู่อาศัยและสุขภาพ  โดยในส่วน

ของพฤกษา  ยินดีมอบส่วนลดพิเศษในการซื้อ
โครงการที่อยู่อาศัยทั้งทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และ
คอนโดมิเนียม กว่า 180 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล (ยกเว้นแบรนด์พลมัคอนโด) ให้กบั
ลกูค้าทีถ่อืบตัร ViMUT Family Card และสมาชกิ
เมืองไทยสไมล์คลับจ�านวน  0.5-1%  ของราคา 
ขายสุทธิ  ซึ่งเป็นส่วนลดเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 
โปรโมชั่นที่ลูกค้าได้รับอยู่แล้ว

กฤตวทิย์ เลศิอตุสาหกลู ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จ�ากัด 
กล่าวว่า  โรงพยาบาลวิมุต  ได้เข้าร่วมโครงการ 
Healthy  Living  โดยมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า
พฤกษา  และสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับที่มาใช้
บริการด้านสขุภาพทีโ่รงพยาบาลวมิตุ ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนลดค่ายาสูงสุด  10%,  ส่วนลดค่าห้องสูงสุด 
25%,  ส่วนลดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินสูงสุด  30%, 
ฟรีค่าปรึกษาแพทย์ออนไลน์  Telemedicine  4 
ครั้งต่อปี 

สาระ ล�่าซ�า

ฐวกิาญจน์ เตชทวทีรพัย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บรษิทั วริยิะประกนัภยั 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทตระหนักถึงปัญหาของ โรคมะเร็ง ที่เป็น
ภัยร้ายด้านสุขภาพและยังเป็นปัญหาส�าคัญทางด้านสาธารณสุขของ 
ทุกประเทศทั่วโลก  โดยเฉพาะในประเทศไทย  โรคมะเร็ง  จัดเป็นสาเหตุหลัก

ของการเสียเชียชีวิตมาเป็นอันดับ  1  ของคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 
20  ปี  จากข้อมูลสถิติของ  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ราว  1.2-1.3  แสนรายต่อปี  โดยอัตรา 
การเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ  7-8  หมื่นรายต่อปี  ซึ่งนอกเหนือจาก

ความรุนแรงของโรคแล้ว ปัญหาส�าคัญก็คือ ระยะเวลาในการรักษา 

เนื่องด้วยมะเร็งเป็นโรคที่เมื่อตรวจพบแล้ว  จ�าเป็นต้องได้รับ
การรักษาอย่างทันท่วงที  และการรักษาอาจต้องใช้ระยะ
เวลานาน จึงอาจน�ามาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายอีกมากมาย

บริษัทจึงได้ร่วมกับ  บริษัท  กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื BDMS พฒันาผลติภัณฑ์ประกนัภยั
ให้เป็นประกันภัยแนวใหม่  ฉีกรูปแบบเดิม  ๆ  ในตลาด 
โดยเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ีให้มากกว่าความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาล  ด้วยประกันภัยมะเร็งเชิงรุก  “Cancer 
Pro by BDMS”

วิริยะประกันภัย-กรุงเทพดุสิตเวชกำร ส่งประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Pro by BDMS” ประกัน
มะเรง็เชงิรกุ ยบัยัง้มะเรง็ก่อนลำม ให้มำกกว่ำค่ำรกัษำพยำบำล ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภำพ
และโปรแกรมตรวจคดักรองมะเรง็ให้ทุกปีเม่ือต่ออำยกุรมธรรม์ เพ่ือให้ตรวจเจอต้ังแต่
ระยะเริ่มต้น ครอบคลุมค่ำรักษำ ด้วยวงเงินควำมคุ ้มครองค่ำรักษำสูงสุด 
9,000,000 บำท/ปี และค่ำเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 20 บำท

ฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์

ไทยประกันชีวิต
ฐานะการเงินแกร่ง เงินส�ารองกว่า

3.8 แสนล้าน


