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 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2558 บริษัท ไอยราแพลนเน็ต จำกัด ไดจัดงาน ONE FORCE คร้ังท่ี 2
ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย บางเขน โดยมีคณะผูบริหารและนักธุรกิจสโมสรเงินลาน (AMRT) เขารวมงาน
แสดงความยินดีกับนักธุรกิจคุณวุฒิ Gold Star รายใหม 
 ภายในงาน อ.ชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร ไดกลาวเปดดวยวิสัยทัศน 
“พลังเปนหน่ึง” ตัวแทนสมาชิกข้ึนกลาวจรรยาบรรณและชมโชวรวมพลัง “งานคือชีวิต” หลังจากน้ันเขาสู
ชวงการบรรยายนวัตกรรมระดับชีวโมเลกุล โดย รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ท่ีปรึกษาฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ และพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรตินักธุรกิจคุณวุฒิ GOLD STAR รายใหม โดยคณะผูบริหาร 
ผอ.เมยลดา, ผอ.กิตติศักด์ิ, ผอ.ธีรชาติ บุญราศรี ตอดวยชวง Motivate Talk จากทาน อ.ชาญวิทย อีกคร้ัง 
และฟงเคล็ดลับความสำเร็จจากนักธุรกิจคุณวุฒิ Sapphire Star ทั้ง 3 ทาน คุณสุวัชร พันธุชนินทร, 
คุณสมบัติ อ้ึง และคุณสำราญ ศรีวรภัทร ปดทายรายการ ดวยการรวม พลังความสำเร็จผูกลาไอยราทามกลาง
สมาชิกท้ังไทยและกัมพูชาท่ีรวมรองเพลงผูกลาไอยราจนกระห่ึมหองประชุม
 พบกับงานปลุกพลังชางสารไอยราอีกคร้ังในงาน ONE FORCE คร้ังท่ี 3 วันท่ี 21 มิถุนายน 2558 
ณ หองแซฟไฟรส 204 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม

 “เปนรางวัลท่ีภาคภูมิใจมากๆ ขอบคุณทุกสรรพส่ิงท่ีทำใหวัชรมีวันน้ี ขอบคุณแผนดินไทยแผนดินเกิด และขอบคุณแผนดิน
กัมพูชาท่ีใหวัชรไดยางกาวเขาไปทำงานอยางมีความสุข สนุกสนานและสำเร็จตามเปาหมายท่ีไดต้ังไว”

TOP DIRECT SPONSER NEW CODE (Basic ข้ึนไป) - คุณจิรวัฒน  ทีแสงแดง  (196 CODE)
 “ผมภูมิใจสุดๆครับกับรางวัลท่ีไดรับ เปนรางวัลแหงการทุมเทในการเร่ิมตนธุรกิจไอยรา ผมม่ันใจและศรัทธาในไอยราครับ 
ผมตัดสินใจสำเร็จต้ังแตวันแรกท่ีเขามา ไรเง่ือนไขทุกอยาง ทำตามระบบ ทำตามคนสำเร็จ คิด พูด ลงมือทำ ทำอยางตอเน่ืองและ
สม่ำเสมอ หาตนแบบใหเจอ สำเร็จแนนอนครับท่ีไอยรา ความสำเร็จเร่ิมตนท่ีตัวเรา”

TOP DIRECT SPONSER AISTOCKIST - คุณเอกพงค  ใจสม  (18 AISTOCKIST)
 “รางวัล Top of the year 2014 ท่ีทางไอยรามอบใหในปน้ี ผมคำนึงถึงผลประโยชนของทีมเปนสำคัญ และถายทอดระบบ
ท่ีดีท่ีสุดในการทำงานใหกับทีมงานดวยความเช่ือม่ัน และรวดเร็ว ทำใหการทำงานทีมงานเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ขอบคุณ...ไอยรา 
แพลนเน็ต องคกรแหงนวัตกรรมท่ีมีระบบ Aismart ท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีสุดยอด กาวสูระบบ Passive Life”

TOP AISTOCKIST (PV สูงสุด) - คุณศศิรอร  ธนะชัยวิสุทธิ์ (1,948,893 PV)
  “รางวัล Top of the year ไมใชแครางวัลการประกาศความสำเร็จอยางเดียวเทาน้ัน แตยังเปนรางวัลท่ีการันตีการทำงาน
เปนทีม เพราะธุรกิจเครือขายไมไดเกิดจากความสำเร็จของเราคนเดียว มันคือรางวัลของทีมงาน”

TOP DIRECT SPONSER GOLD STAR - คุณมนัสนันท พรหมวิฐาน (6 GS)
 “ดีใจคะ ไมคิดวาตัวเองจะทำได ถาเราเจอส่ิงท่ีดีๆ เราตองทำและอยาทอ ตองมีความจริงใจและความรักเปนส่ิงสำคัญมากๆ
ในการทำงานกับทุกคน คิดอยางเดียวคือทำใหดีท่ีสุดและสรางลูกทีมใหเติบโตมากย่ิงๆข้ึนคะ”

TOP DIRECT SPONSER PLATINUM STAR - คุณกิตติศักดิ์  วงศทิพยพันธ  (5 PS)
 “ขอบคุณบริษัทไอยรา แพลนเน็ต ผูบริหารและพนักงานทุกๆทาน สำหรับรางวัลท่ีไดรับน้ัน ผมถือเปนตัวแทนขององคกรท่ีได
รวมมือกันในการทำผลงานช้ินน้ี ความสำเร็จเกิดข้ึนไดไมใชเพราะผมคนเดียว แตหมายถึงทีมท่ีใหความรวมมือและรวมพลังกัน ทีมทุกคน
คือสวนรวมในความสำเร็จท่ีแทจริงของผมครับ และผมก็เช่ือวาในโอกาสตอไปทุกๆคนก็มีสิทธ์ิรับรางวัลน้ีไดเชนเดียวกัน  ขอขอบคุณครับ” 

TOP DIRECT SPONSER PEAL STAR - คุณกิตติศักดิ์  วงศทิพยพันธ  (2 PES)
                                           - คุณชมพูนุท - คุณฉัตรชัย ภคเมฆานนท  (2 PES) 
 “ความสำเร็จของนุทคร้ังน้ีเกิดข้ึนไดจากทีมงานชางใหญทุกทาน ความสำเร็จ ท่ีเกิดจากการสงตอความสำเร็จ แตเรามีการ
ต้ังเปาหมายรวมกันกับทีม ทีมสำเร็จ เราสำเร็จคะ”

 “รูสึกภูมิใจอยางมากเมื่อไดรับโอกาสที่ดีแลวไมรอที่จะลงมือทำทันทีเลยตอเนื่องมาตลอดทำใหเราไดรับรางวัล 
Top of the year และท่ีสำคัญท่ีสุด เราไดพบกับเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดเวลาน้ีคือบริษัทไอยรา แพลนเน็ตท่ีมีระบบสนับสนุนสงเสริม
ใหเราประสบความสำเร็จไดอยางรวดเร็วเกินความคาดหมาย ไอยราสุดๆจริงๆ รับโอกาส ไมรอ ลงมือทำ ไมเลิก สำเร็จ ขอบคุณคะ”

ปลุกพลังชางสารไอยรา

ONE FORCE # 2    

ขอแสดงความยินดีกับผูที่พิชิตรางวัล

TOP AMRT OF THE YEAR 2014 (รายไดรวมสูงสุด) - คุณธนภัทร - คุณสุรพล ชาวสูงเนิน             
                                      (13,759,991.48 บาท) 
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พิชิตเงินลาน...ดวยความรักและเช่ือม่ันไอยรา 100%

SAS Sambath Ung

“เราจะไดรางวัลจากส่ิงท่ีเราทำ ไมใชส่ิงท่ีเรารู”

SAS วิริยะ บัวขำ และ สวนี สวนใจ

 จากชีวิตธรรมดาสามัญเหมือนคนทั่วไป 
หลังจากจบการศึกษา เขาสูชีวิตคนทำงานประจำ
และผันตัวเองมาเปนเจาของธุรกิจ หลายตอหลายคร้ัง 
แตไมประสบความสำเร็จ ลมเหลวตลอดมา แตก็
ไมยอมแพและยอทอตอโชคชะตา พยายามแสวงหา
และเริ่มตนชีวิตใหม..สูใหม..เสมอ จึงทำใหวันนี้ 
คุณวิริยะ บัวขำ ไดมาเจอกับธุรกิจไอยราและประสบ
ความสำเร็จในตำแหนง SAPPHIE STAR 
 จุดเร่ิมตนในไอยราแพลนเน็ตของคุณวิริยะ 
เกิดจากการตัดสินใจใชผลิตภัณฑ “เอมมูรา” เพ่ือดูแล
สุขภาพ โดยไดรับการแนะนำจากคุณชมพูนุท และ
คุณฉัตรชัย ภคเมฆานนท ปรากฏวาในเวลาเพียง
2 เดือน คุณวิริยะสามารถ เดินไดโดยไมตองใชไมเทา
อีกตอไป จึงเกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ และใช
วิธีบอกตอแบงปนกับคนในครอบครัว รวมไปถึง
เพ่ือนสนิทมิตรสหายท่ีรัก จนกอเกิดเปนธุรกิจเครือขาย
ผูบริโภคท่ีนำมาซ่ึงรายไดท่ีดี และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ในปจจุบัน
 “ตองขอบคุณ รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ 
นักวิจัยไอยราท่ีวิจัยผลิตภัณฑท่ีดีมากๆ ผมจึงบอกตอ
และแบงปนสิ่งดีๆเหลานี้กับครอบครัวและคนที่เรารัก
คนรูจักทุกๆคน จนกระท่ังเร่ิมมีทีมงานและทำธุรกิจจริงจัง 
แตความสำเร็จที่เกิดขึ้นไดเพราะที่ไอยราแพลนเน็ต 
มีระบบการฝกอบรมนักธุรกิจอยางตอเนื่อง ทำใหผม
และทีมงานสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได
อยางงายและรวดเร็ว เพราะนอกจากสินคาดี ระบบฝก
อบรมดีแลว ยังมีระบบสนับสนุนท่ีดีมากๆ ผมใชเวลา
เพียงปคร่ึง..จากคนท่ีไมเคยทำธุรกิจเครือขายมากอน
ในชีวิต สามารถพิชิตกาวสูสโมสรนักธุรกิจเงินลาน ใน
รหัสท่ี 10 ของไอยราแพลนเน็ต และใชเวลาเพียง 2 ป
คร่ึง ก็ข้ึนตำแหนงนักธุรกิจคุณวุฒิ SAPPHIE STAR”

 “เราตองรักทุกสิ่งทุกอยางที่เปนไอยรา 
เพราะทุกส่ิงทุกอยางในไอยราเปนสวนหน่ึงของความ
สำเร็จของเรา” คำพูดท่ีกล่ันออกมาจากหัวใจนักธุรกิจ
สาวสวยท่ีช่ือ สมบัติ อ้ึง จากประเทศกัมพูชา เต็มไป
ดวยความรูสึกที่บริสุทธิ์และจริงใจที่มีตอธุรกิจไอยรา 
แพลนเน็ต ในวันน้ีเธอประสบความสำเร็จพิชิตคุณวุฒิ 
Sapphire Star และกาวสูสโมสรเงินลาน
 “เดิมทำธุรกิจสวนตัวคาขายท่ีตลาดโรงเกลือ 
แตตัวเองเปนคนท่ีชอบแสวงหาโอกาสใหมๆ  อยูเสมอ 
และคิดตลอดเวลาวา ถามีอาชีพไหนที่จะสรางรายได
เดือนละลานได ก็จะลงทุนทำ...โชคดีท่ีไดมารูจักธุรกิจ
ไอยรา แพลนเน็ต ซ่ึงเปนธุรกิจขายตรงสีขาวท่ีสามารถ
สรางรายไดใหกับเราไดจริงๆ โดยที่เราไมตองลงทุน
อะไรมากมาย ประกอบกับเดิมท่ีดิฉันมีประสบการณ
ดานเครือขายมาบาง ก็เลยมองวาการทำธุรกิจเครือขาย
เปนส่ิงท่ีดี สามารถขยายธุรกิจไดเร็วหากเราเจอบริษัท
ที่ด ีสินคาที่ดี และสามารถสรางรายไดใหเราไดจริง”
 คุณสมบัติ อ้ึง ไดรับการแนะนำใหรูจักกับ
ธุรกิจไอยราจากนองสะใภ ดวยความรักและอยาก
ชวยเหลือ ไดตัดสินใจสมัครทันทีและนำผลิตภัณฑ
เอมมูราไปใหคุณแมสามีทาน ปรากฏวาผลลัพธจาก
การใชสินคาไดผลอยางรวดเร็วทำใหตัดสินใจนำ
ตัวเองมาศึกษาธุรกิจไอยรา แพลนเน็ตอยางจริงจังที่
ประเทศไทย
 “เมื่อเขามาที่เมืองไทย ก็มีโอกาสไดฟง 
ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ บรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
เกิดความประทับใจ และนำตัวเองเขาระบบเทรนนิ่ง
ตอเน่ือง ทำใหเกิดความรูและเขาใจมากข้ึน เพราะท่ีน่ี
นอกจากสินคาดีแลว ดิฉันยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศนของ
ผูบริหาร ในการเปนขายตรงสีขาว ผูบริหารเปนคนดี 
มีคุณธรรม และมีโอกาสไดเดินทางมาเขารวมงาน 
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The AIYARA คร้ังท่ี 4 เห็นคนสำเร็จจริงๆ ในวันน้ัน 
ดิฉันตัดสินใจสำเร็จในไอยราทันที”
 ดวยความรักและความเชื่อมั่นในไอยรา 
แพลนเน็ต 100% จากการซึมซับบรรยากาศแหงการดูแล
เอาใจใสกันเหมือนด่ังครอบครัว ต้ังแตระดับผูบริหาร
จนกระทั่งนักธุรกิจดวยกัน ประกอบกับทัศนคติที่ดี
ตอธุรกิจเครือขายเดิมและการทุมเททำงานดวยหัวใจ
และความรัก ทำใหเสนทางความสำเร็จของเธอผูนี ้
เติบโตแบบรวดเร็ว..
 “ไอยรา แพลนเน็ตเปนเหมือนบริษัทในฝนคะ  
นอกจากองคประกอบครบถวนทุกอยาง ไมวาเรื่อง
สินคาดี แผนดี ผูบริหารดี ระบบดี...ทุกอยางดีหมด...
ซึ่งถาคนอื่นทำได ก็ไมมีเหตุผลอะไรที่จะทำใหดิฉัน
ประสบความสำเร็จไมได ดวยความเช่ือม่ันและทุมเท
เต็มกำลัง ดิฉันก็วางเปาหมายเลยคะ 3 เดือนแรก
พิชิตเงินแสน 6 เดือนตอมารับรายไดเดือนละแสน 
เดือนที่ 6 ดิฉันก็รับรายไดเดือนละ 150,000 บาท  
หลังจากนั้นวางเปาหมายขึ้นสโมสรเงินลานปลายป  
ปรากฏวาเดือนท่ี 10 พิชิต Platinum Star เดือนท่ี 11 
พิชิต Pearl Star และเดือนท่ี 12 Sapphire Star และ
เขาสูสโมสรเงินลานไดตามเปาหมายท่ีวางไว”
 กับเปาหมายตอไป คือ มีรายไดเดือนละ 
1 ลานบาท และการสรางทีมงานใหกาวสูสโมสรเงินลาน 
ภายใน 2 ปน้ี 10 รหัส และการพิชิตคุณวุฒิ Blue Star 
และเธอไดฝากขอคิดไวสำหรับนักลาฝนทุกๆ ทาน
 “ถาคุณเปนคนๆหน่ึงท่ีกำลังมองหาโอกาส
ชีวิต อยากไดโอกาสท่ีดีท่ีสุดสำหรับตัวเอง อยากให
ตัวเองสำเร็จ อยากใหครอบครัวม่ันคง มีมรดกตกทอด
แกลูกหลาน เปนอาชีพท่ีสรางแลวไมตองสรางนาน 
เพียงโฟกัส 5 ป คุณก็สำเร็จไดท่ี ไอยรา แพลนเน็ต 
เพียงเอาหัวใจเขามาทำงานเทาน้ันเอง”

 “ทุกวันน้ี ผมพัฒนาการทำงานข้ันพ้ืนฐาน
ของทีมงานทุกๆคน ใหสามารถทำงานไดดวยตนเองและ
ประสบความสำเร็จได สามารถสงตอความสำเร็จไปยัง
ผูอื่นได ถึงจะเปนความสำเร็จที่แทจริง เพราะผมยึด
ตนแบบการทำงานจากผูบริหาร คือ ดร.กัมปนาท 
บุญราศรี และ อ.ชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ ที่เห็นทาน 
ท้ังสอง “ใสใจ แบงปน และเติบโตรวมกัน” กับสมาชิก
ไอยราทุกคน เสมือนเราเปนครอบครัวเดียวกัน ผมจึงได
สงตอความปรารถนาดีนี้ไปยังดาวไลนและสมาชิก
ไอยราทุกคน” 
 ความสำเร็จเพียง 2 ปครึ่งในธุรกิจไอยรา 
นอกจากจะไดรับสุขภาพท่ีดีของตัวเองและคนท่ีเรารักแลว 
ความสุขของสมาชิกในครอบครัวเปนเสมือนแรงบันดาลใจ
ท่ีทำใหคุณวิริยะ ทุมเท มุงม่ัน จนกระท่ังสามารถสราง
ทรัพยสิน บานใหม 2 หลัง รถยนตปายแดง 2 คัน และ
มีรายไดหลักลาน วางเปาหมายไววา ภายในส้ินป 2558 
จะกาวสูสโมสรนักธุรกิจสิบลาน ของไอยราแพลนเน็ต 
และจะสรางนักธุรกิจท่ีมีคุณภาพใตสายงาน ต้ังแตระดับ 
GS ข้ึนไป ในทุกๆรอบบัญชี เพ่ือสรางความสำเร็จใหแก
ทีมงานทุกๆคน
 “ทุกคร้ังท่ีผมเจอปญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงาน ส่ิงแรกท่ีผมคิดถึงคือ ครอบครัว โดยเฉพาะลูก 
2 คนของผม และคิดไปถึงครอบครัวของทีมงานดวย 
เพราะผมคิดเสมอวาทุกคนคือครอบครัวใหญของผมดวย
เชนกัน ความสำเร็จในวันน้ีถือเปนเกียรติอยางย่ิง ผมมี
ความสุขและความภาคภูมิใจครับ สุดทายผมอยากฝาก
ถึงเพ่ือนๆสมาชิกทุกคนนะครับวา “เราอาจจะเปนคน
เดินชา แตถาไมหยุดเดิน สำเร็จไดแนนอนครับ”

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 ทริปกอน

   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 สิทธิการทองเท่ียวน้ีตองเปนของกรรมการ

   ผูจัดการ ซ่ึงภาษีท่ีเกิดข้ึนเปนภาษีเงินไดสำหรับบุคคลธรรมดา

7. สำหรับท่ีน่ังพิเศษ สำหรับคูชีวิต, ลูกหรือพอแมเทาน้ัน ซ่ึงท้ังน้ี

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมัติ

8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาเชิญนักธุรกิจไอยราเขารวมทริป

   ทองเท่ียว ภายใตดุลพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน

ระยะเวลาในการแขงขัน

1 เมษายน - 30 กันยายน 2558 

(ระยะเวลา 6 เดือน) 

เพียงสะสมคะแนนทองเท่ียว (TP)

160 TP  สำหรับ 1 ท่ีน่ัง

240 TP  สำหรับ 2 ท่ีน่ัง***

เผยผิวใส...อยางม่ันใจดวย

ไอลดา เซซามิน โซป

AILADA
Sesamin Soap
อุดมไปดวยสารสกัดเซซามีนจากงาดำ
ทำความสะอาดไดอยางล้ำลึก 
ผิวเนียนนุมกระจางใสอยางเปนธรรมชาติ

วิธีใช : ถูสบูใหเกิดฟอง ลูบไลกับผิวท่ีเปยก
นวดทำความสะอาดและลางออกดวยน้ำสะอาดอีกคร้ัง

Call Center : +66(0) 2937 4300
www.ailada.com

NEW PRODUCT !!!


