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เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2558 ทีผ่ า นมา บริษทั
ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด โดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี
และคณะผูบ ริหาร จัดงานเลีย้ งคอลเทลหรู The Star Party
ครัง้ ที่ 2 ณ โพธาลัยเลเซอร พารค เพือ่ มอบโลรางวัล และ
ฉลองความสำเร็จใหกบั นักธุรกิจไอยราทีพ่ ชิ ติ คุณวุฒติ ง้ั แต
Plantimun Star ขึน้ ไป ในทุกระดับชัน้ เพือ่ เปนการแสดง
ความยินดี สรางขวัญกำลังใจที่ดี และเปนเสมือนรางวัล
แหงชีวติ ใหกบั นักธุรกิจทุกๆ ทาน ทามกลางบรรยากาศ
แหงความภาคภูมใิ จ ชิมอาหารอรอย จิบไวนเคลาเสียงดนตรี
และความสนุกสนานเต็มพิกดั กับมินคิ อนเสิรต ของศิลปน
พลพล โดยมีฉากเซอรไพรส เมือ่ ทานประธานฯ ดร.กัมปนาท
บุญราศรี ไดควาไมครวมรองเพลงกับศิลปนชื่อดังดวย
ทามกลางเสียงกรี้ดสนั่นจากสมาชิกไอยรา เรียกไดวา
งานนีท้ ง้ั สนุก สุข และประสบความสำเร็จอยางยิง่

AITALK / ACTIV ITIE S UP DATE
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รูย
 ง
ั !! ไอยรา แพลนเน็ต นำ ARcode
มาใชเปนเจาแรกในอุตสาหกรรม
ขายตรงไทย
01.DOWNLOAD

ดาวนโหลด Appication AIYARA WORLD จาก
Apple Store หรือ Play Store ลงติดตั้งในอุปกรณ
สมารทโฟนหรือสมารทแพดไดทุกรุน

วารสารรายเดือน เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารและกิจกรรมภายในองคกร

/

WE GROW

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

เปด AISTORE หาดใหญวันแรก คึกคัก

เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริษทั ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
ไดเปด AISTORE หาดใหญแหงใหม โดยการขยายพืน้ ทีร่ องรับสำหรับ
การขยายงานของสมาชิกไอยราใหมพี น้ ื ทีก่ วางขวาง สะดวกสบายมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ AISTORE ยังมีการปรับ Brand Direction ใหดูทันสมัย
หรูหรา สวยงาม ภายใตคอนเซ็ปต "Trandy & Value" โดยบรรยากาศ
ในวันแรก ไดรบั การตอนรับจากสมาชิกไอยราภาคใตลน หลาม!!!

The AIYARA 6
ฉลองครบรอบ 3 ป กาวสูปที่ 4 ปแหงการเติบโตแบบกาวกระโดด
(Year of Massive Growth) รุกคืบ AEC พุงเปา 1000 ลานบาท!!!

เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2558 ทีผ่ า นมา บริษทั ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด นำทัพโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี
ประธานกรรมการบริหาร อ.ชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ และ
คณะผูบริหาร ไดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ป และยางกาวสูปที่ 4 ปแหงการเติบโตแบบกาวกระโดด
(Year of Massive Growth) ในงาน The AIYARA ครัง้ ที่ 6 ณ Hall 106 ไบเทค บางนา ทามกลางสมาชิกไอยรา
จากฟากฟาทัว่ ไทยและผูน ำจากประเทศกัมพูชา พมา และลาว กวา 5000 คน ไดเขารวมงานเพือ่ รวมเฉลิมฉลอง
ครบรอบและแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่พิชิตคุณวุฒิตางๆ ทุกระดับชั้น ตั้งแตคุณวุฒิ Platinum Star จำนวน
55 รหัส คุณวุฒิ Pearl Star จำนวน 12 รหัส คุณวุฒิ Sapphire Star จำนวน 6 รหัส คุณวุฒิ Blue Star จำนวน
1 รหัส รวมไปถึงนักธุรกิจสโมสรเงินลาน 17 รหัส และนักธุรกิจสโมสร 10 ลาน 1 รหัส
นอกจากนีส้ มาชิกไอยราไดรบั ฟงวิสยั ทัศนป 2015 ปแหงการเติบโตแบบกาวกระโดด จากทานประธานฯ
ดร.กัมปนาท บุญราศรี ภายในงานมีการโชวนวัตกรรมใหม AR Code ซึง่ ถือไดวา ไอยราเปนเจาแรกในวงการขายตรงไทย
นวัตกรรมผลิตภัณฑทม่ี กี ารพัฒนาตอยอดอยางไมหยุดยัง้ โดยนักวิจยั ไอยรา รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ และการพัฒนา
ศักยภาพของนักธุรกิจไอยรา (AIYARA ACADEMY) โดย อ.ชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ ทีท่ ำใหวนั นีม้ ผี ลลัพธทถ่ี กู ตอง
คือ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบมั่นคง ยั่งยืน และปลอดภัย ดวยภายใตวัฒนธรรมองคกร ใสใจ แบงปน
เติบโตรวมกัน We Care We ShareWe Growth ในชวงสุดทาย...สนุกสนานกันสุดเหวีย่ งกับมินคิ อนเสิรต คริสตินา
อากีลาร และรวมลุน รางวัลใหญ รถยนตโตโยตา ยาริส มูลคา 550,000 บาท ซึ่งผูที่โชคดีไดรับรางวัลคือสมาชิก
ไอยราจากจังหวัดเชียงใหม

เปด app. จากอุปกรณ แลวนำไปสองโลโกของ
AIYARA PLANET ขนาด 1.5 นิ้วขึ้นไป ซึ่งได
กำหนดใหเปน Maker หรือ Image-Based
ในการเปนรหัสของ AR Code
03.LET’S PLAY AR CODE

หนาจอของสมารทโฟนจะปรากฎภาพเสมือนจริงในรูปแบบ Interactive Media
ของบิ้กบอสไอยรา ดร.กัมปนาท บุญราศรี รูป 3D คนเสมือนจริงปรากฏตัว
และกำลังพูดคุยวิสัยทัศนไอยราผานจอสมารทโฟน สรางความตื่นเตนเราใจ
เสมือนไดฟงขอมูลตรงจากบอสไอยราจริงๆ โดยในอนาคตอันใกลนี้
ไอยรา แพลนเน็ต ไดพัฒนาและปรับปรุงสื่อ AR Code ออกมาใหใชงานกัน
ไดหลากหลายมากขึ้น โดยการสราง Marker บนผลิตภัณฑชนิดตางๆ
ของไอยรา โดยเพียงแคสมาชิกทุกทานนำสมารทโฟนไปสองตามจุดตางๆ
ของผลิตภัณฑ ก็สามารถรับชมและฟงขอมูลพรอมภาพเสมือนจริงของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ กันไดเลยทีเดียว

“เราใส ใ จ เราแบ ง ป น เราเติ บ โตร ว มกั น ”

WE SHARE

AISTORE IN HATYAI

02.OPEN APP

We Care / We Share / We Grow

/

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
www.aiyara.co.th

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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SAS วาที่รอยตรี สำราญ ศรีวรภัทร

SAS สุวัชร พันธุชนินทร

“ ภายใตพระอาทิตยดวงนี.้ ..

“ ไอยรา แพลนเน็ต คือ ความสำเร็จทีย
่ ง
่ั ยืน ”

ไมมอ
ี ะไรทีเ่ ปนไปไมได ”

อดีตวิศวกร ผูที่มองหาโอกาสที่ดีในชีวิต
เพือ่ ปลดภาระหนีส้ นิ ของครอบครัวทำให “วาทีร่ อ ยตรี
สำราญ ศรีวรภัทร” ชายหนุม จากชายฝง ทะเลอันดามัน
จ.ภูเก็ตไดเจอกับธุรกิจไอยราและลงมือทำอยางจริงจัง
จนไดรับความสำเร็จเชนในวันนี้
“ผมอยากปลดหนีใ้ หทางบาน เนือ่ งจากฐานะ
คอนขางลำบากจึงตองหางานทำชวยครอบครัว และ
สงตัวเองเรียนจนจบวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ หลังจบการศึกษาไดเขา
ทำงานเปนวิศวกรหลายป แตไมสามารถปลดภาระ
หนีส้ นิ ได จึงมองหางานอืน่ เสริมจากงานประจำตัง้ แต
รับซอมและวางระบบคอมพิวเตอร ขายเสือ้ ผา นายหนา
รถยนต ลงทุนเปดกิจการ รานสังฆภัณฑ ธุรกิจแฟรนไชสมอื ถือยักษใหญ นอกจากจะแกปญ
 หาหนีส้ นิ ไมได
ยังมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายลานบาท”
“เปนโอกาส และความโชคดีของผมที่ได
รูจักกับผูใหญที่เคารพนับถือ คือ ดร.กัมปนาท และ
คุณเมยลดา บุญราศรี และทานไดเปดโอกาสใหผม
เริม่ ตนทำธุรกิจกับไอยรา แพลนเน็ต ผมรักและศรัทธา
ทานทั้งสองแบบไรเงื่อนไข จึงตัดสินใจ “ลงมือทำ”
และลุยงานอยางหนัก แมจะไมมีความพรอมใดๆ ใน
วันแรกเริม่ มีเพียงหัวใจทีไ่ มยอมแพ สิง่ ทีท่ ำใหผมมัน่ ใจ
วาจะตองประสบความสำเร็จแนนอน ก็คือวิสัยทัศน
เครือขายสีขาวของทานประธานฯ ทีส่ รางไอยราออกมา
เปนรูปธรรมทีช่ ดั เจน ภายใตนยิ าม “ถูกตอง คุณคา
และยัง่ ยืน” บวกกับ องคประกอบทีแ่ ข็งแรงครบถวน
ผมลุยงานหนักติดตอกัน 21 วัน ก็สามารถทำรายไดรวม
ถึงหลักแสน ภายใน 7 เดือน สามารถพิชิตรายได
1 ลานบาทแรกของชีวติ ไดสำเร็จ ใชเวลาเพียง 3 ป

สามารถมีรายไดรวมกับธุรกิจไอยราถึง 15 ลานบาท
ทำใหปลดภาระหนีส้ นิ ทัง้ หมดได และยังไดรบั รางวัลชีวติ
ทองเทีย่ วตางประเทศฟรี มีอสิ รภาพทางการเงิน และ
เวลาอยางแทจริงชีวติ เปลีย่ นไป จากคนทีเ่ คยลมเหลว
มาตลอด ไดใชชีวิตแบบ Passive Life ในปจจุบัน
มันเปนความสำเร็จที่ผมภูมิใจมาก”
แมวนั นี้ SAS. สำราญ ศรีวรภัทร จะกาวสู
สโมสรสิบลาน และพิชิตคุณวุฒิ Sapphire Star แต
เขายังมีเปาหมายที่ยิ่งใหญในไอยรา และยังคงทุมเท
มุงมั่นเพื่อพิชิตฝนนั้น
“แมวันนี้ผมมีรายไดเดือนละ 1 ลานบาท
เปนความสำเร็จที่ถือไดวา ผมมาไดไกลมากแลวใน
ชีวติ ผม แตสง่ิ ทีผ่ มอยากทำก็คอื อยากใหผคู นไดสมั ผัส
กับชีวิตที่ดีเหมือนที่ผมไดรับ การมีรายไดเดือนละ 1
แสนบาท 2 แสนบาทหนึง่ ลานบาทชีวติ ผูค นจะเปลีย่ น
แปลงไปและในฐานะทีผ่ มเปนประธานสโมสรนักธุรกิจ
เงินลานไอยรา ผมตัง้ เปาหมายรวมกันไววา ปน้ี เราจะ
สรางมนุษยเงินลานเขาสูสโมสรใหครบ 100 รหัส
เราจะสรางคนรวยทีม่ รี ายได 1 ลานบาทขึน้ ไปเขามา
อยูใ นสโมสรของเราใหมากที่สุด”
สุดทาย..คุณสำราญ ไดฝากแงคดิ เกีย่ วกับ
ความสำเร็จไววา “คนเราจะประสบความสำเร็จนอกจาก
เปาหมายและเครือ่ งมือทีน่ ำไปสูเ ปาหมายแลว สิง่ ทีเ่ รา
ตองมีอยูเสมอก็คือ กำลังใจที่จะสู.. ไมสำคัญวาเรา
ลมมากีค่ รัง้ แตสำคัญวา แตละครัง้ ทีเ่ ราลมเราลุกขึน้
ไดเร็วแคไหน ในหัวใจของเรา ตองมีคำวา แพไมเปน
ตองสูอ ยูเ สมอ สักวันหนึง่ เราก็มที างทีจ่ ะชนะ ผมเชือ่
มั่นวาทุกคนทำไดแนนอน”

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 ***

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

จากอาชีพพอคาเปดรานขายดอกไม ทำธุรกิจ
คารแคร และผานงานเครือขายมา 3-4 บริษทั ฯ แตไม
เคยประสบความสำเร็จกับบริษทั ใดเลย แตทน่ี ่ี ไอยรา
แพลนเน็ต กับเวลาเพียง 6 เดือน ทีเ่ ขาไดเปดใจ ตัดสินใจและลงมือทำจริงจัง ทำใหวันนี้ สุวชั ร พันธุชนินทร
ไดสมั ผัสความสำเร็จกับการพิชติ คุณวุฒิ Sapphire Star
และการกาวสูส โมสรเงินลานแหงบานไอยราอยางภาค
ภูมิใจ
“กอนหนานี้เคยเปนสมาชิกของเครือขาย
4 บริษทั แตไมเคยประสบความสำเร็จแมแตบริษทั เดียว
ดวยเหตุผล คือ 1.เราไมมีเวลา 2.ไมเคยเอาตัวเอง
เขาสูระบบ ไมเคยเรียนรู บางครั้งสมัครเพราะความ
เกรงใจเพือ่ น ไมเคยทำจริงจัง แตเมือ่ มาเจอไอยราโดย
การแนะนำของนองกิมโอนครัง้ แรกสมัครเพราะอยาก
ชวยนองเขา ไมไดสนใจและลงมือทำจริงจัง แตปรากฏ
วาเวลาผานไป 6 เดือน มีเงินเขาในบัญชีประมาณ
60,000 กวาบาท เลยตัดสินใจไปประชุมธุรกิจครัง้ แรก
ที่ปอยเปต และไดเจอกับอัพไก จันทรา ศรัทธาบุญ
ซึ่งเปนผูที่เปดแนวคิด และทัศนคติที่ทำใหตัดสินใจ
เริ่มตนลงมือทำธุรกิจไอยราแพลนเน็ต”
หลังจากตัดสินใจ และนำตัวเองเขาระบบ
เรียนรูอยางจริงจังและทุมเท ทำใหในระยะเวลาสั้นๆ
เสนทางการเติบโตในไอยรา แพลนเน็ต ของ สุวัชร
พันธุชนินทร กลายเปนตำนานในชีวติ ทีใ่ ชเวลาเพียง
6 เดือน ก็สามารถไตระดับพิชิตคุณวุฒิตางๆ จนถึง
Sapphire Star และกาวสูสโมสรเงินลานไดในที่สุด
"ผมลงมือทำงานจริงจังรวมกับทีมงาน รับรายไดเดือน
แรก 45,000 บาท เดือนที่ 2 รับมา 65,000 บาท
เพียง 2 เดือนก็พชิ ติ มนุษยเงินแสนไดแลว หลังจากนัน้
ในเดือนที่ 3 ก็ลยุ พิชติ Platinum Star เดือนที่ 4 ก็พชิ ติ
Pearl Star เดือนที่ 5 พิชติ Sapphire Star และเดือนที่

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 ***

หมายเหตุ

6 ก็กา วสูส โมสรเงินลานไอยรา ซึง่ ใชเวลาลงมือทำจริงจัง
เพียง 6 เดือนเทานั้น”
ปจจัยหนึ่งที่ทำใหเสนทางแหงความสำเร็จ
เปนไปอยางรวดเร็วนอกจากองคประกอบที่ครบถวน
ของบริษทั ทัง้ ผลิตภัณฑทด่ี แี ละระบบสนับสนุนสงเสริม
ใหทำงานไดงาย รวดเร็ว แลวสิ่งหนึ่งที่ คุณสุวัชร
มีความเชื่อเต็มหัวใจของเขาวา เปนเพราะทีมงานที่
กัมพูชาภายใตสายงานของเขา เปนคนที่ขยัน ทรหด
อดทน และพวกเขารักไอยราแพลนเน็ตมาก มีความเชือ่
และศรัทธาในไอยราอยางแรงกลา มีความเชื่อแบบ
100% เขาเชือ่ วาไอยราทำใหเขามีรายไดทด่ี ี สามารถ
ชวยเหลือผูคนไดทำใหเขาสนุกสนานและเพลิดเพลิน
ไปกับการทำงาน แถมไดเงินดวย มีความสุขดวย จน
พวกเขาเกิดความเชือ่ มัน่ ในทุกสิง่ ทุกอยางทีเ่ ปนไอยรา
แพลนเน็ต
“ความสำเร็จทีไ่ ดรบั ในวันนีย้ งั ไมภมู ใิ จเทากับ
ความสำเร็จของลูกทีมในวันขางหนา ซึ่งถือวาเปน
ความสำเร็จทีย่ ง่ั ยืน ผมไมหยุดทีจ่ ะสรางสรรคผลงาน
สรางสรรคความดี สรางสรรคความเชือ่ ใหเกิดกับทุกๆ
คนภายใตสายงาน และผลักดันใหพวกเขาประสบ
ความสำเร็จสงตอความสำเร็จใหกับทีมงานใหกาวสู
สโมสรเงินลานทุกๆ คน สวนเปาหมายสวนตัว ก็คือ
การกาวสูสโมสรสิบลาน คือฝนของผม ”
แมวาหนทางขางหนาอาจจะมีอุปสรรค
ขวางกั้นอยูบาง แตเชื่อวาดวยทัศนคติที่ไมยอมแพ
สูยิบตา และไมเคยหยุดพัฒนาตัวเอง ของคุณสุวัชร
พันธุชนินทร และกับการทำหนาที่ปลูกฝงความเชื่อ
ความรักความศรัทธา ใหกบั ทีมงานตลอดเวลา จะทำให
เขากาวสูน กั ธุรกิจสโมสรสิบลานของไอยรา แพลนเน็ต
อยางแนนอน

AI TALK / NEW S TA LK

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
ภายใตดลุ พินจิ ของบริษทั ฯ เทานัน้

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
www.aiyara.co.th

