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WE SHARE

วารสารรายเดือน เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารและกิจกรรมภายในองคกร

AITALK / S UC C E S S TA LK

SAS พยุงศักดิ์ ทินกร
“คุณพยุงศักดิ์ ทินกร” เด็กหนุม ธรรมดา
ชาว จ.ชุมพร ทางบานมีอาชีพเปนเพียงเกษตรกร
แตดว ยเปนคนทีใ่ ฝรจู งึ มุง มัน่ และทุม เทจนกระทัง่
เรียนจบสาขาวิชาชีพวิศวกรรมศาสตรและไดเขา
ทำงานกับบริษัทคอมพิวเตอรยักษใหญสัญชาติ
อเมริกา มีเงินเดือน 4 หมื่นกวาบาทซึ่งถือไดวา
เปนอาชีพทีด่ ี มีเกียรติและรายไดสงู แตเขาทำงาน
ไดเพียง 7 เดือน ก็ตดั สินใจลาออกจากงานประจำ
เพียงเพราะแนวคิดที่วา “งานประจำไมสามารถ
ตอบโจทยความฝนในชีวิตของเขาได”
หลังจากนัน้ ก็ไดหนั เหเขาสูก ารทำธุรกิจ
สวนตัวโดยการไปรับขนมหวานมาทำเปนธุรกิจ
บุฟเฟตร บั จัดงานเลีย้ งตางๆซึง่ เปนชวงทีม่ รี ายไดดี
มากแตกลับมีปญ
 หาสุขภาพเพราะการทำงานหนัก
เกินไปจึงตัดสินใจเขาสูธ รุ กิจเครือขายโดยการชักชวน
ของเพื่อนๆ ตั้งแตชวงวัยยี่สิบตนๆ ทองยุทธจักร
ขายตรงอยู 3 ป กลับไมประสบความสำเร็จดัง่ ที่
หวังเลิกทำเครือขายขายตรงไประยะหนึง่ ตัดสินใจ

SAS เกรียงศักดิ์ เลิศมโนรัตน

“ลิขต
ิ ฟาหรือจะสูม
 านะตน
เราเทานัน
้ ทีล
่ ข
ิ ต
ิ ชีวต
ิ เอง”
“คุณเกรียงศักดิ์ เลิศมโนรัตน” อดีต
วิศวกรไฟฟาจากจังหวัดนครปฐมผูท ค่ี น พบวางาน
ประจำไมสามารถตอบโจทยความตองการของชีวติ
และปลดภาระหนีส้ นิ ของครอบครัวไดจงึ ไดตดั สินใจ
เปดธุรกิจสวนตัวตัง้ แตยงั เปนเด็กหนุม แตดว ยชีวติ
ทีย่ งั ไรประสบการณ ทำใหธรุ กิจลมเหลว ขาดทุน
ไปกวา 2 ลานกลายเปนภาระหนีส้ นิ ทีห่ นักหนวง
ขึน้ สำหรับครอบครัวแตดว ยความฝนและไมยอมแพ
ตอโชคชะตา ไดผลักดันใหเขาดิ้นรนและหางาน
ใหมๆ ทำเพื่อที่จะสรางฝนใหเปนจริง ทดลองทำ
ธุรกิจใหมๆ ที่ไมตองใชทุนมากนัก อยางธุรกิจ
ประกันชีวติ จึงทำใหมโี อกาสเจอคนใหมๆ ในสังคม
ตอยอดสายสัมพันธจนกระทั่งไดมารูจักกับธุรกิจ
เครือขาย และไอยรา แพลนเน็ต
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WE GROW

วารสาร AITALK จัดทำโดย บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด โดยมีวัตถุประสงคเพิ่อเผยแพร
องคความรู ขาวสาร และประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร ใหนักธุรกิจอิสระรับทราบ
ขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว และทั่วถึง

หวนคืนสังเวียนธุรกิจนีอ้ กี ครัง้ เมือ่ เห็นความสำเร็จ
ของเพือ่ นๆ และไดกลายเปนจุดเริม่ ตนและถักทอ
ชีวติ ในฝนของเขาใหม เมือ่ ไดตดั สินใจเลือกธุรกิจ
ไอยรา แพลนเน็ต เปนเครื่องมือในการสรางฝน
“ผมมองไอยราตัง้ แตทราบขาววาจะเปด
แตผมยังติดภารกิจกับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งรับรายได
อยูห ลักแสนบาทตอเดือนจนวันหนึง่ ไดมโี อกาสคุย
กับพี่แขก (คุณกิตติศักดิ์ วงศทิพยพันธ)ซึ่งเปน
คนบานเดียวกัน และเปนรุนพี่สมัยเรียนมัธยม
พีแ่ ขกเปนไอดอลผมในฐานะของนักธุรกิจทีป่ ระสบ
ความสำเร็จในธุรกิจขายตรงพีแ่ ขกพูดมาประโยค
หนึง่ เปดใจและผมเขาใจเลยคือ...ความสำเร็จทีเ่ รามี
มันยังสรางไมเสร็จมันยังไม Passive จริงแมวนั นัน้
ผมมีรายไดเดือนละแสนแตความสำเร็จของผม
เหมือนตองเริม่ ตนใหมตลอดเวลา...ประโยคนีเ้ ปน
จุดตัดสินใจที่ทำใหผมมาทำไอยราเพราะมองวา
ไอยราเปนบริษทั ทีม่ อี งคประกอบครบและสามารถ
ทำใหฝนผมเปนจริงได”
ดวยความเชื่อมั่นกับแนวคิดที่วา“เรา
อยากไดบางสิ่งบางอยาง เราตองยอมเสียบางสิ่ง
บางอยาง” ทำใหวนั นัน้ เขาตัดสินใจทิง้ รายไดเดือน
แสนบาทเพือ่ มาควาเงินลานบาทในไอยรา แพลนเน็ต

“ผมเลือกไอยรา แพลนเน็ตเพราะเจาของ
มีประสบการณมากอนคือ ดร.กัมปนาท บุญราศรี
ทีพ่ สิ จู นแลววาในเมืองไทยหาตัวจับยากในเรือ่ งธุรกิจ
เครือขาย ประการตอมาคือบริษัทฯถูกกฎหมาย
และเปนองคกรแหงนวัตกรรม มีระบบเรียนรู
AIYARA ACADEMY ทีฝ่ ก ใหเปนมืออาชีพมีกฎ
จรรยาบรรณทีเ่ ข็มแข็ง ไมมกี ารโยกยายสายงาน
ไมมีการขายสินคาตัดราคา ทำใหสรางรายได
แบบ PASSIVE ไดในระยะยาว จังหวะและเวลา
ที่เหมาะสม ธุรกิจไอยราแพลนเน็ต เพิ่งเริ่มตน
ในการสรางนักธุรกิจที่จะมีรายไดหลักลานบาท
ตอเดือนไดผลิตภัณฑดีมีนักวิจัยเปนของเราเอง
สินคาไอยราแพลนเน็ตจึงมีการซือ้ ซ้ำตลอดผลลัพธ
ความสำเร็จของผมก็คือ เริ่มทำไอยราเมื่อวันที่
17 มีนาคม 2556 วันนี้ 2 ป 9 วันประสบความ
สำเร็จกาวสูน กั ธุรกิจสโมสรเงินลาน (AMRT) และ
ขึน้ ตำแหนงคุณวุฒิ Sapphire Star ปจจุบนั มีรายได
เฉลี่ย 5 วัน 1 แสนบาท”
กับเปาหมายที่ยิ่งใหญในชีวิตของเขาที่
กลาประกาศอยางมั่นใจวา “เปาหมายผม คือ
100 ลาน ภายใน 5ปกบั ไอยราและผมจะใชชวี ติ
ที่เกษียณเลือกใช ชีวิตไดตามที่ตัวเองฝนใชชีวิต
อยางมีอสิ รภาพอยางแทจริงและเชื่อมั่นวาทุกคน
สามารถสำเร็จไดทไ่ี อยรา หากเรายืนหยัด กัดไม
ปลอยและมีเปาหมายชีวติ ทีช่ ดั เจน ไอยราแพลนเน็ต
คือ เครือ่ งมือทีท่ ำใหคณ
ุ สำเร็จไดในเวลาระยะสัน้ ๆ
แนนอน”

“ผมไดมีโอกาสไปลองผิดลองถูกจาก
การทำเครือขายมาหลายที่ลองทำมาแลวแตไม
สำเร็จและผมไมสามารถสงตอความสำเร็จและ
รักษาองคกรไวไมได มีโอกาสไดรจู กั ผูบ ริหารไอยรา
ดร.กัมปนาท บุญราศรี อ.ชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ
และ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ผมเปนคนโชคดี
เพราะทุกทานมีความรูมีคุณธรรม และมีความ
เชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพ ไดมารวมมือกัน
จับมือกัน ผมคิดวาเปนมิติใหมในวงการขายตรง
ผมตัดสินใจมาทำเลย และมั่นใจในตัวผูนำทีมที่
ชวนเรามาดวย คือคุณสุและคุณกี้ ธนภัทร-สุรพล
ชาวสูงเนินซึ่งวันแรกในการเริ่มตนที่ไอยรา เริ่ม
จากการลงสมัครสมาชิกและสั่งออเดอรในหองสี่
เหลี่ยมเล็กๆ 4x4เมตร และผูบริหารมานั่งคอย
ดูแลใหคำปรึกษากันแบบบรรยากาศเปนกันเอง
และนารักมากๆ และในตอนนั้น ผมมองวาทุก
ความสำเร็จลวนมาจากจุดเริ่มตน ผูบริหารของ
ไอยราคือเสาหลักที่มีความเขมแข็ง..แข็งแกรงผม
จึงสามารถมองเห็นอนาคตไดวา อีก 3-5 ปขา งหนา
ความสำเร็จจะยิง่ ใหญขนาดไหนจะมีสมาชิกหลัง่ ไหล
เขามามากมายไมวา จะเปนผูบ ริโภคทีม่ คี วามประทับ
ใจในสินคาหรือผูบ ริโภคทีส่ ามารถเริม่ ตนธุรกิจได
อยางถูกตองจากระบบของไอยราอะเคเดมี่ หรือ

ความสะดวกของนักธุรกิจทีอ่ ยากทำงานทีไ่ หนก็ได
ดวยระบบ AiSmart ประกอบกับจังหวะเวลาทีผ่ ม
อยูใ นชวงเริม่ ตนซึง่ เปนองคประกอบทีด่ มี ากๆเพราะ
ผมเชือ่ วาความสำเร็จตองมีจดุ เริม่ ตน ระดับหมืน่
ลานก็เริ่มตนที่ลานแรก สมาชิกนับสิบลานคนก็
เริ่มตนที่จากคนแรก”
สำหรับเปาหมายตอไปคือ พิชติ ตำแหนง
คุณวุฒิ Blue Starและมีรายได ตอเดือน 1 ลานบาท
ภายในสิ้นปนี้ แตความสำเร็จของเขาตั้งอยูบน
พื้นฐานของการทำงานที่เกิดจากความสุขของคน
ในครอบครัวเปนสำคัญและเกิดจากการแบงปน
สิ่งดีๆ สูผูคนนับหมื่นนับแสนคนและการสรางให
ทีมงานมีความสุขและประสบความสำเร็จเฉกเชน
เดียวกับเขา
“ไอยรา แพลนเน็ต เปนเครื่องมือที่
มหัศจรรยทส่ี ดุ แลว เราเปนมิตรกับทุกคน และเริม่
จากการให เพราะไอยราแพลนเน็ตเปรียบเหมือน
บานทีอ่ บอุน มีความสุข มีพลังและกำลังใจใหกนั
ซึง่ ลวนเปนพลังบวก ผมมัน่ ใจวา ถาใครๆ ไดมาสัมผัส
ไอยรา แพลนเน็ต หรืออยูในชวงที่ตองการสราง
ความสำเร็จอยากใหทกุ ทานยืนหยัด...กัดไมปลอย
ผมเชือ่ วาถาเราคิดคำพูดและการลงมือทำทีถ่ กู ตอง
อยางสม่ำเสมอ ความสำเร็จเกิดขึน้ ไดอยางแนนอน”

ฝนใหใหญ...ไปใหถง
ึ
ตัง
้ เปา 100 ลาน ภายใน 5 ป!!!

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
3300/84 ชั้น 14 อาคารบี ตึกชาง ถ.พหลโยธิน เขตจอมพล แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร โทร.02-9374300 โทรสาร 02-9374330
www.aiyara.co.th / www.facebook.com/aiyaracrop

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
www.aiyara.co.th
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AIYARA
IN VEITNAM
ไอยรา แพลนเน็ต นำนักธุรกิจที่พิชิตโปรทองเที่ยวกวา 100 ชีวิต
เหิรฟาชมความงามติดอันดับโลก ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
มื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2558 ที่ผานมา

One Force 1
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2558 บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
จัดงานประดับเข็มเกียรติยศ New Gold Star จำนวน 150 ทาน
ในงาน "One Force ครั้งที่ 1" ณ หอประชุมกองทััพอากาศ
ดอนเมือง นำโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร
พรอมดวยคณะผูบริหาร โดยมีนักธุรกิจเขารวมงานกวา 600 คน

นักธุรกิจคุณวุฒิ Gold Star

SAS เกรียงศักดิ์ เลิศมโนรัตน

We Care We Share We Grow
“เราใส ใ จ เราแบ ง ป น เราเติ บ โตร ว มกั น ”

SAS พยุงศักดิ์ ทินกร
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ไอยรา แพลนเน็ต ...
รับรางวัล “สิงหทอง”
(ธรรมาภิบาล)
เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2558 ผอ.กิตติศกั ดิ์ บุญราศรี ผูอ ำนวยการฝาย
สารสนเทศ ตัวแทนจาก ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัดในการรับโลรางวัล "สิงหทอง"
ไดรับเลือกเปนบุคคลแบบอยาง "ผูบ ริหารและนักพัฒนาองคกรดีเดน
แหงป" ประจำป 2558 (รางวัลธรรมาภิบาล) จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งไดประทานโล
รางวัล พระลัญจกร ญสส. ประดิษฐานประจำโลรางวัล "สิงหทอง"
ไวเพือ่ เปนสิรมิ งคลและเกียรติสบื ไป โดยภายในงาน ฯพณฯ นายอำพล
เสนาณรงค องคมนตรี ประธานพิธี เปนผูมอบโลรางวัลณ สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุขาวโทรทัศนหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย (สว.นท.)

AIYARA Around the World

Go to SHANGHAI
ระยะเวลาในการแขงขัน
1 เมษายน - 30 กันยายน 2558
(ระยะเวลา 6 เดือน)
เพียงสะสมคะแนนทองเทีย่ ว (TP)
160 TP สำหรับ 1 ทีน่ ง่ั
240 TP สำหรับ 2 ทีน่ ง่ั ***
กติกา
1. รักษายอด 250 PV / เดือน
2. แนะนำลูกตรง New Basic 1 รหัส / เดือน
3. สำหรับผูท ผ่ี า นการแขงขัน Aiyara Around The World ในทริปกอนหนานี้
บริษทั ฯจะกำหนด TP เปาหมาย ดังนี้
3.1. Aiyara Around The World ทริปที่ 2 TP เปาหมาย = 240 TP
สำหรับ 1 ทีน่ ง่ั และ 360 TP สำหรับ 2 ทีน่ ง่ั ***
3.2. Aiyara Around The World ทริปที่ 3 TP เปาหมาย = 320 TP
สำหรับ 1 ทีน่ ง่ั และ 480 TP สำหรับ 2 ทีน่ ง่ั ***
3.3. Aiyara Around The World ทริปที่ 4 TP เปาหมาย = 400 TP
สำหรับ 1 ทีน่ ง่ั และ 600 TP สำหรับ 2 ทีน่ ง่ั ***

NEW PRODUCT!!!

AIbody

เปลงประกายเสนหใ นตัวคุณ
เปดตัวผลิตภัณฑซีรี่ย AIBODY ใหมครบเซ็ท ทั้งแชมพู
ครีมนวด และครีมอาบน้ำ ที่ทำความสะอาดเรือนรางได
อยางหมดจดและเติมความสดชื่น ดวยสารสกัดอันทรง
คุ ณ ค า จากธรรมชาติ เชน สารสกัดจากขาวไรซเบอรร่ี
สารสกัดจากขาวญี่ปุน สารสกัดจากสาหรายสีแดงจาก
สแกนดิเนเวีย สารสกัดจากดอกแมกโนเลีย ที่จะทำให
กิจกรรมภายในครอบครัวคุณ เติมเต็มไปดวยความสดชืน่
สุข สนุกสนานตลอดกิจกรรม

หมายเหตุ

1. 1TP = 1,500 PV ของทีมออนสะสมตลอดระยะเวลาการแขงขัน
2. ทริปทองเทีย่ วนี้ มิไดเปนสวนหนึง่ ของแผนปนผลตอบแทน
3. กำหนดเดินทางทองเทีย่ วประมาณเดือน พฤศจิกายน 58
4. ผูท ผ่ี า นคุณสมบัติ ตองเปนผูเ ดินทางดวยตนเองเทานัน้
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการงดแลกเปลีย่ นเปนเงินสดได
5. ทานตองชำระภาษี ณ ทีจ่ า ย 5% ของราคาแพคเกจทองเทีย่ ว
6. กรณีนติ บิ คุ คล สิทธิการทองเทีย่ วนีต้ อ งเปนของกรรมการผูจ ดั การ
ซึง่ ภาษีทเ่ี กิดขึน้ เปนภาษีเงินไดสำหรับบุคคลธรรมดา
7. สำหรับทีน่ ง่ั พิเศษ สำหรับคูช วี ติ , ลูกหรือพอแมเทานัน้ ซึง่ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาอนุมตั ิ
8. บริษทั ฯ สงวนสิทธิพ์ จิ ารณาเชิญนักธุรกิจไอยราเขารวมทริปทองเทีย่ ว
ภายในดุลพินจิ ของบริษทั ฯ เทานัน้

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
www.aiyara.co.th

Hall of Frame
หอเกียรติยศนักธุรกิจพิชิตคุณวุฒิตางๆ

รายชื่อนักธุรกิจไอยราที่ไดรับการประกาศเชิดชูเกียรติ ในงาน The AIYARA ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ ศูนยประชุม ไบเทค บางนา

นักธุรกิจคุณวุฒิ BLUE STAR

(คุณสมบัติตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558)

คุณจันทรา ศรัทธาบุญ
นักธุรกิจคุณวุฒิ
Blue Star รายใหม

คุณธนภัทร-สุรพล
ชาวสูงเนิน

คุณกิตติศักดิ์ วงศทิพยพันธ

คุณชมพูนุท-ฉัตรชัย
ภคเมฆานนท

คุณพรพิมล ตันประวัติ

นักธุรกิจคุณวุฒิ SAPPHIRE STAR

(คุณสมบัติตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558)

SAPPHIRE STAR

คุณพยุงศักดิ์ ทินกร คุณเกรียงศักดิ์ เลิศมโนรัตน คุณสำราญ ศรีวรภัทร คุณสุวัชร พันธุชนินทร

นักธุรกิจคุณวุฒิ PEARL STAR
PEARL STAR

(คุณสมบัติตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2557
ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558)

SAMBATH UNG

คุณคชฌะณงษ ตะเพียนทอง
คุณวิริยะ บัวขำ
คุณกันตกรชัย ชุมแดง
คุณสุวัชร พันธุชนินทร
คุณชูชาติ เครื่องคำ
SAMBATH UNG

คุณวิริยะ บัวขำ
คุณภูวศิษฐ มณีสวัสดิ์กุล
คุณสำราญ ศรีวรภัทร
คุณธิคณา ชวงเพ็ชจินดา
คุณสรวิศิษฏ เศรษฐีวรชัยกุล
คุณนิธินุช ทองนุช
คุณปยนันท จันทรศรีละมัย

นักธุรกิจคุณวุฒิ PLATINUM STAR
PLATINUM STAR

(คุณสมบัติตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558)

คุณสรวิศิษฏ เศรษฐีวรชัยกุล
คุณปยนันท จันทรศรีละมัย
คุณชูชาติ เครื่องคำ
คุณวงศพัทธ หอมบุญญาศักดิ์
คุณกรรณิการ คันธวังอินทร
คุณประพล ฉิมพาลี
คุณฐิติพรรณ แกวกอ
SAMBATH UNG
คุณนิธินุช ทองนุช
คุณเอกพงค ใจสม
คุณสายฉาน หงษสามสิบเกา
คุณจิรายุ วิพันธกิจ
คุณสัญญา หมานอะ
คุณศศิรอร ธนะชัยวิสุทธิ์

คุณชฏาณิศพันธ อิฐานูประธานะ
คุณอาคม เจะบาว
คุณเขมิกา ศรีเจริญ
คุณธนัฏฐา ไชยวงศวัฒน
คุณเพ็ญศรี จันทะกล
คุณวิภารัตน ยอดคง
คุณเกษณพัษร เพ็งสวัสธนา
PHENG LUCH
คุณวิไลวรรณ สิมมา
คุณสำราญ ลิ้มปรารถนาศักดิ์
คุณสมหทัย สมบัติพิบูลย
คุณสุวิชชา เทศทอง
NARIN CHAN
คุณพรวิรินทร ชดชอย

We Care We Share We Grow
“เราใส ใ จ เราแบ ง ป น เราเติ บ โตร ว มกั น ”

คุณสุวดี กานกิ่ง
คุณเฉลิม มากจงดี
คุณจิรวัฒน ทีแสงแดง
คุณโสภา เบ็ญโสะ
THAN CHANTHOEUN
KIMOUN SE
VENG OENG
คุณเตือนใจ หงษศรี
คุณบรรพต แมนปน
SYCHAN THY
คุณอัมรินทร กมลคุณพิพัฒน
คุณสมชาย อิศรานุกูล
คุณสินีนาฎ ฮะตระกูล
คุณนราทร เลิศสรวิศย

คุณปสุตา บุญธนาพาสุข
คณอัจฉรา บุญมี
คุณโสพิส แยมนอย
คุณสัญญา เด็ดดวง
คุณพิมพจุฑา สมบัตินันทนา
คุณวัชราภรณ ตรียาพันธ
คุณวราภรณ ยังสุข
คุณพนิตตา หรั่งยิ้ม
คุณชัยชนะ หงสสิริสุข
SARY CHUON
คุณจิรัตติ สวัสนาที
คุณณฐพร มวงกล่ำ
คุณเกสร มากทุงคา

