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          เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2558 ท่ีผานมา บริษัท 

ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด โดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี 

และคณะผูบริหาร จัดงานเล้ียงคอลเทลหรู The Star Party 

คร้ังท่ี 2 ณ โพธาลัยเลเซอร พารค เพ่ือมอบโลรางวัล และ

ฉลองความสำเร็จใหกับนักธุรกิจไอยราท่ีพิชิตคุณวุฒิต้ังแต 

Plantimun Star ข้ึนไป ในทุกระดับช้ัน เพ่ือเปนการแสดง

ความยินดี สรางขวัญกำลังใจที่ดี และเปนเสมือนรางวัล

แหงชีวิตใหกับนักธุรกิจทุกๆ ทาน ทามกลางบรรยากาศ

แหงความภาคภูมิใจ ชิมอาหารอรอย จิบไวนเคลาเสียงดนตรี 

และความสนุกสนานเต็มพิกัด กับมินิคอนเสิรตของศิลปน

พลพล โดยมีฉากเซอรไพรส เม่ือทานประธานฯ ดร.กัมปนาท 

บุญราศรี ไดควาไมครวมรองเพลงกับศิลปนชื่อดังดวย 

ทามกลางเสียงกรี้ดสนั่นจากสมาชิกไอยรา เรียกไดวา 

งานน้ีท้ังสนุก สุข และประสบความสำเร็จอยางย่ิง
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 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2558 ท่ีผานมา บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด นำทัพโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี  
ประธานกรรมการบริหาร อ.ชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ และ
คณะผูบริหาร ไดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ป และยางกาวสู ปที ่ 4 ปแหงการเติบโตแบบกาวกระโดด 
(Year of Massive Growth) ในงาน The AIYARA คร้ังท่ี 6 ณ Hall 106 ไบเทค บางนา ทามกลางสมาชิกไอยรา
จากฟากฟาท่ัวไทยและผูนำจากประเทศกัมพูชา พมา และลาว กวา 5000 คน  ไดเขารวมงานเพ่ือรวมเฉลิมฉลอง
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 
 นอกจากน้ีสมาชิกไอยราไดรับฟงวิสัยทัศนป 2015 ปแหงการเติบโตแบบกาวกระโดด จากทานประธานฯ 
ดร.กัมปนาท บุญราศรี ภายในงานมีการโชวนวัตกรรมใหม AR Code ซ่ึงถือไดวาไอยราเปนเจาแรกในวงการขายตรงไทย 
นวัตกรรมผลิตภัณฑท่ีมีการพัฒนาตอยอดอยางไมหยุดย้ัง โดยนักวิจัยไอยรา รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ และการพัฒนา
ศักยภาพของนักธุรกิจไอยรา (AIYARA ACADEMY) โดย อ.ชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ ท่ีทำใหวันน้ีมีผลลัพธท่ีถูกตอง 
คือ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบมั่นคง ยั่งยืน และปลอดภัย ดวยภายใตวัฒนธรรมองคกร ใสใจ แบงปน 
เติบโตรวมกัน We Care We ShareWe Growth ในชวงสุดทาย...สนุกสนานกันสุดเหว่ียงกับมินิคอนเสิรต คริสตินา 
อากีลาร และรวมลุน รางวัลใหญ รถยนตโตโยตา ยาริส มูลคา 550,000 บาท ซึ่งผูที่โชคดีไดรับรางวัลคือสมาชิก
ไอยราจากจังหวัดเชียงใหม 

 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด 
ไดเปด AISTORE หาดใหญแหงใหม โดยการขยายพ้ืนท่ีรองรับสำหรับ
การขยายงานของสมาชิกไอยราใหมีพ้ืนท่ีกวางขวาง สะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 
นอกจากนี้ AISTORE ยังมีการปรับ Brand Direction ใหดูทันสมัย 
หรูหรา สวยงาม ภายใตคอนเซ็ปต "Trandy & Value" โดยบรรยากาศ
ในวันแรก ไดรับการตอนรับจากสมาชิกไอยราภาคใตลนหลาม!!! 

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

The AIYARA 6  01.DOWNLOAD
ดาวนโหลด Appication AIYARA WORLD จาก  
Apple Store หรือ Play Store ลงติดตั้งในอุปกรณ
สมารทโฟนหรือสมารทแพดไดทุกรุน 

02.OPEN APP
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  

รูยัง!! ไอยรา แพลนเน็ต นำ ARcode 
มาใชเปนเจาแรกในอุตสาหกรรม
ขายตรงไทย

AISTORE IN HATYAI 
เปด AISTORE หาดใหญวันแรก คึกคัก

ค่ำคืนแหงเกียรติยศ
ของดวงดาวชาวไอยรา
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“ ภายใตพระอาทิตยดวงน้ี... 
ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได ” 

SAS วาที่รอยตรี สำราญ ศรีวรภัทร

“ ไอยรา แพลนเน็ต คือ ความสำเร็จท่ีย่ังยืน ”

SAS สุวัชร พันธุชนินทร

 จากอาชีพพอคาเปดรานขายดอกไม ทำธุรกิจ
คารแคร และผานงานเครือขายมา 3-4 บริษัทฯ แตไม
เคยประสบความสำเร็จกับบริษัทใดเลย แตท่ีน่ี ไอยรา 
แพลนเน็ต กับเวลาเพียง 6 เดือน ท่ีเขาไดเปดใจ ตัดสิน-
ใจและลงมือทำจริงจัง ทำใหวันนี้ สุวัชร พันธุชนินทร 
ไดสัมผัสความสำเร็จกับการพิชิตคุณวุฒิ Sapphire Star 
และการกาวสูสโมสรเงินลานแหงบานไอยราอยางภาค
ภูมิใจ
 “กอนหนานี้เคยเปนสมาชิกของเครือขาย 
4 บริษัท แตไมเคยประสบความสำเร็จแมแตบริษัทเดียว 
ดวยเหตุผล คือ 1.เราไมมีเวลา 2.ไมเคยเอาตัวเอง
เขาสูระบบ ไมเคยเรียนรู บางครั้งสมัครเพราะความ
เกรงใจเพ่ือน ไมเคยทำจริงจัง แตเม่ือมาเจอไอยราโดย
การแนะนำของนองกิมโอนคร้ังแรกสมัครเพราะอยาก
ชวยนองเขา ไมไดสนใจและลงมือทำจริงจัง แตปรากฏ
วาเวลาผานไป 6 เดือน มีเงินเขาในบัญชีประมาณ 
60,000 กวาบาท เลยตัดสินใจไปประชุมธุรกิจคร้ังแรก
ที่ปอยเปต และไดเจอกับอัพไก จันทรา ศรัทธาบุญ  
ซึ่งเปนผูที่เปดแนวคิด และทัศนคติที่ทำใหตัดสินใจ
เริ่มตนลงมือทำธุรกิจไอยราแพลนเน็ต”
 หลังจากตัดสินใจ และนำตัวเองเขาระบบ
เรียนรูอยางจริงจังและทุมเท ทำใหในระยะเวลาสั้นๆ 
เสนทางการเติบโตในไอยรา แพลนเน็ต ของ สุวัชร 
พันธุชนินทร กลายเปนตำนานในชีวิต ท่ีใชเวลาเพียง 
6 เดือน ก็สามารถไตระดับพิชิตคุณวุฒิตางๆ จนถึง 
Sapphire Star และกาวสูสโมสรเงินลานไดในที่สุด
"ผมลงมือทำงานจริงจังรวมกับทีมงาน รับรายไดเดือน
แรก 45,000 บาท เดือนที่ 2 รับมา 65,000 บาท 
เพียง 2 เดือนก็พิชิตมนุษยเงินแสนไดแลว หลังจากน้ัน
ในเดือนท่ี 3 ก็ลุยพิชิต Platinum Star เดือนท่ี 4 ก็พิชิต
Pearl Star เดือนท่ี 5 พิชิต Sapphire Star และเดือนท่ี 

 อดีตวิศวกร ผูที่มองหาโอกาสที่ดีในชีวิต 
เพ่ือปลดภาระหน้ีสินของครอบครัวทำให “วาท่ีรอยตรี 
สำราญ ศรีวรภัทร” ชายหนุมจากชายฝงทะเลอันดามัน 
จ.ภูเก็ตไดเจอกับธุรกิจไอยราและลงมือทำอยางจริงจัง
จนไดรับความสำเร็จเชนในวันนี้
 “ผมอยากปลดหน้ีใหทางบาน เน่ืองจากฐานะ
คอนขางลำบากจึงตองหางานทำชวยครอบครัว และ
สงตัวเองเรียนจนจบวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ หลังจบการศึกษาไดเขา
ทำงานเปนวิศวกรหลายป แตไมสามารถปลดภาระ
หน้ีสินได จึงมองหางานอ่ืนเสริมจากงานประจำต้ังแต
รับซอมและวางระบบคอมพิวเตอร ขายเส้ือผา นายหนา
รถยนต ลงทุนเปดกิจการ รานสังฆภัณฑ ธุรกิจแฟรน-
ไชสมือถือยักษใหญ นอกจากจะแกปญหาหน้ีสินไมได 
ยังมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายลานบาท”
   “เปนโอกาส และความโชคดีของผมที่ได
รูจักกับผูใหญที่เคารพนับถือ คือ ดร.กัมปนาท และ
คุณเมยลดา บุญราศร ี และทานไดเปดโอกาสใหผม
เร่ิมตนทำธุรกิจกับไอยรา แพลนเน็ต ผมรักและศรัทธา
ทานทั้งสองแบบไรเงื่อนไข จึงตัดสินใจ “ลงมือทำ” 
และลุยงานอยางหนัก แมจะไมมีความพรอมใดๆ ใน
วันแรกเร่ิมมีเพียงหัวใจท่ีไมยอมแพ ส่ิงท่ีทำใหผมม่ันใจ
วาจะตองประสบความสำเร็จแนนอน ก็คือวิสัยทัศน
เครือขายสีขาวของทานประธานฯ ท่ีสรางไอยราออกมา
เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ภายใตนิยาม “ถูกตอง คุณคา 
และย่ังยืน” บวกกับ องคประกอบท่ีแข็งแรงครบถวน 
ผมลุยงานหนักติดตอกัน 21 วัน ก็สามารถทำรายไดรวม
ถึงหลักแสน ภายใน 7 เดือน สามารถพิชิตรายได 
1 ลานบาทแรกของชีวิตไดสำเร็จ ใชเวลาเพียง 3 ป 
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สามารถมีรายไดรวมกับธุรกิจไอยราถึง 15 ลานบาท 
ทำใหปลดภาระหน้ีสินท้ังหมดได และยังไดรับรางวัลชีวิต
ทองเท่ียวตางประเทศฟรี มีอิสรภาพทางการเงิน และ
เวลาอยางแทจริงชีวิตเปล่ียนไป จากคนท่ีเคยลมเหลว
มาตลอด ไดใชชีวิตแบบ Passive Life ในปจจุบัน
มันเปนความสำเร็จที่ผมภูมิใจมาก” 
 แมวันน้ี SAS. สำราญ ศรีวรภัทร จะกาวสู
สโมสรสิบลาน และพิชิตคุณวุฒิ Sapphire Star แต
เขายังมีเปาหมายที่ยิ่งใหญในไอยรา และยังคงทุมเท
มุงมั่นเพื่อพิชิตฝนนั้น 
 “แมวันนี้ผมมีรายไดเดือนละ 1 ลานบาท 
เปนความสำเร็จที่ถือไดวา ผมมาไดไกลมากแลวใน
ชีวิตผม แตส่ิงท่ีผมอยากทำก็คือ อยากใหผูคนไดสัมผัส
กับชีวิตที่ดีเหมือนที่ผมไดรับ การมีรายไดเดือนละ 1 
แสนบาท 2 แสนบาทหน่ึงลานบาทชีวิตผูคนจะเปล่ียน
แปลงไปและในฐานะท่ีผมเปนประธานสโมสรนักธุรกิจ
เงินลานไอยรา ผมต้ังเปาหมายรวมกันไววาปน้ี เราจะ
สรางมนุษยเงินลานเขาสูสโมสรใหครบ 100 รหัส 
เราจะสรางคนรวยท่ีมีรายได 1 ลานบาทข้ึนไปเขามา 
อยูในสโมสรของเราใหมากที่สุด”
 สุดทาย..คุณสำราญ ไดฝากแงคิดเก่ียวกับ
ความสำเร็จไววา “คนเราจะประสบความสำเร็จนอกจาก
เปาหมายและเคร่ืองมือท่ีนำไปสูเปาหมายแลว ส่ิงท่ีเรา
ตองมีอยูเสมอก็คือ กำลังใจที่จะสู.. ไมสำคัญวาเรา
ลมมาก่ีคร้ัง แตสำคัญวา แตละคร้ังท่ีเราลมเราลุกข้ึน
ไดเร็วแคไหน ในหัวใจของเรา ตองมีคำวา แพไมเปน 
ตองสูอยูเสมอ สักวันหน่ึงเราก็มีทางท่ีจะชนะ ผมเช่ือ
มั่นวาทุกคนทำไดแนนอน” 

6 ก็กาวสูสโมสรเงินลานไอยรา ซ่ึงใชเวลาลงมือทำจริงจัง
เพียง 6 เดือนเทานั้น”
 ปจจัยหนึ่งที่ทำใหเสนทางแหงความสำเร็จ
เปนไปอยางรวดเร็วนอกจากองคประกอบที่ครบถวน
ของบริษัทท้ังผลิตภัณฑท่ีดีและระบบสนับสนุนสงเสริม
ใหทำงานไดงาย รวดเร็ว แลวสิ่งหนึ่งที่ คุณสุวัชร 
มีความเชื่อเต็มหัวใจของเขาวา เปนเพราะทีมงานที่
กัมพูชาภายใตสายงานของเขา เปนคนที่ขยัน ทรหด 
อดทน และพวกเขารักไอยราแพลนเน็ตมาก มีความเช่ือ
และศรัทธาในไอยราอยางแรงกลา มีความเชื่อแบบ 
100% เขาเช่ือวาไอยราทำใหเขามีรายไดท่ีดี สามารถ
ชวยเหลือผูคนไดทำใหเขาสนุกสนานและเพลิดเพลิน
ไปกับการทำงาน แถมไดเงินดวย มีความสุขดวย จน
พวกเขาเกิดความเช่ือม่ันในทุกส่ิงทุกอยางท่ีเปนไอยรา 
แพลนเน็ต 
 “ความสำเร็จท่ีไดรับในวันน้ียังไมภูมิใจเทากับ
ความสำเร็จของลูกทีมในวันขางหนา ซึ่งถือวาเปน
ความสำเร็จท่ีย่ังยืน ผมไมหยุดท่ีจะสรางสรรคผลงาน 
สรางสรรคความดี สรางสรรคความเช่ือ ใหเกิดกับทุกๆ 
คนภายใตสายงาน และผลักดันใหพวกเขาประสบ
ความสำเร็จสงตอความสำเร็จใหกับทีมงานใหกาวสู 
สโมสรเงินลานทุกๆ คน สวนเปาหมายสวนตัว ก็คือ 
การกาวสูสโมสรสิบลาน คือฝนของผม ” 
 แมวาหนทางขางหนาอาจจะมีอุปสรรค
ขวางกั้นอยูบาง แตเชื่อวาดวยทัศนคติที่ไมยอมแพ 
สูยิบตา และไมเคยหยุดพัฒนาตัวเอง ของคุณสุวัชร 
พันธุชนินทร และกับการทำหนาที่ปลูกฝงความเชื่อ 
ความรักความศรัทธา ใหกับทีมงานตลอดเวลา จะทำให
เขากาวสูนักธุรกิจสโมสรสิบลานของไอยรา แพลนเน็ต 
อยางแนนอน  

AIYARA Around The World 

Go to SHANGHAI
กติกา 
1. รักษายอด 250 PV / เดือน

2. แนะนำลูกตรง New Basic 1 รหัส / เดือน

3. สำหรับผูท่ีผานการแขงขัน Aiyara Around The World ในทริปกอนหนาน้ี 

    บริษัทฯจะกำหนด TP เปาหมาย ดังน้ี

    3.1. Aiyara Around The World ทริปท่ี 2 TP เปาหมาย = 240 TP 

           สำหรับ 1 ท่ีน่ัง และ  360 TP สำหรับ 2 ท่ีน่ัง***

    3.2. Aiyara Around The World ทริปท่ี 3 TP เปาหมาย = 320 TP 

           สำหรับ 1 ท่ีน่ัง และ  480 TP สำหรับ 2 ท่ีน่ัง***

    3.3. Aiyara Around The World ทริปท่ี 4 TP เปาหมาย = 400 TP 

           สำหรับ 1 ท่ีน่ัง และ  600 TP สำหรับ 2 ท่ีน่ัง***

หมายเหตุ
1. 1TP = 1,500 PV ของทีมออนสะสมตลอดระยะเวลาการแขงขัน 

2. ทริปทองเท่ียวน้ี มิไดเปนสวนหน่ึงของแผนปนผลตอบแทน

3. กำหนดเดินทางทองเท่ียวประมาณเดือน พฤศจิกายน 58 

4. ผูท่ีผานคุณสมบัติ ตองเปนผูเดินทางดวยตนเองเทาน้ัน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการงดแลกเปล่ียนเปนเงินสดได

5. ทานตองชำระภาษี ณ ท่ีจาย 5% ของราคาแพคเกจทองเท่ียว

6. กรณีนิติบุคคล สิทธิการทองเท่ียวน้ีตองเปนของกรรมการผูจัดการ 

ซ่ึงภาษีท่ีเกิดข้ึนเปนภาษีเงินไดสำหรับบุคคลธรรมดา

7. สำหรับท่ีน่ังพิเศษ สำหรับคูชีวิต, ลูกหรือพอแมเทาน้ัน ซ่ึงท้ังน้ีบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมัติ

8. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิพิจารณาเชิญนักธุรกิจไอยราเขารวมทริปทองเท่ียว 

ภายใตดุลพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน

ระยะเวลาในการแขงขัน

1 เมษายน - 30 กันยายน 2558 

(ระยะเวลา 6 เดือน) 

เพียงสะสมคะแนนทองเท่ียว (TP)

160 TP  สำหรับ 1 ท่ีน่ัง

240 TP  สำหรับ 2 ท่ีน่ัง***


