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ความเป็นมา
และจุดเด่นของบริษัท
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“ไอยรา แพลนเน็ต... เราร่วมกันสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย”

“เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว”

คือ ปณิธานร่วมกันของผู้บริหาร นักธุรกิจอิสระและพนักงานทุกคน
พวกเราทุกคนตระหนักถึงการร่วมกันสร้างคุณค่าสู่ผู้บริโภคสังคมไทย
ด้วยการด�าเนินธุรกิจขายตรงสีขาว ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด
เราคือ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม ทีด
่ า� เนินธุรกิจ
ภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง มุ่งมั่นสร้างคุณค่า
และเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ
พร้อมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไอยราที่เป็นหนึ่งเดียว ท�าให้
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด เป็นธุรกิจขายตรงสีขาว
ของคนไทย ที่พร้อมจะส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคน
ที่อยากสร้างธุรกิจของตัวเอง
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ไอยรา แพลนเน็ต...
เราร่วมกันสร้างคุณค่า
สู่สังคมไทย
คือ ปณิธานร่วมกันของผูบ้ ริหาร นักธุรกิจอิสระ
และพนักงานทุกคน พวกเราทุกคนตระหนักถึง
การร่วมกันสร้างคุณค่าสู่ผู้บริโภคสังคมไทย
ด้วยการด�าเนินธุรกิจขายตรงสีขาว ภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ

เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์...
“เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว”
ด้วยวิสยั ทัศน์ของบริษทั ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด
เราคือ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม
ทีด่ า� เนินธุรกิจภายใต้พนั ธกิจทีย่ ดึ มัน่ ความถูกต้อง
มุง่ มัน่ สร้างคุณค่า และเติบโตอย่างยัง่ ยืน บนพืน้
ฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทัง้ วัฒนธรรม
องค์กรไอยราทีเ่ ป็นหนึง่ เดียวท�าให้ บริษทั ไอยรา
แพลนเน็ต จ�ากัด เป็นธุรกิจขายตรงสีขาวของ
คนไทย ทีพ่ ร้อมจะส่งมอบโอกาสทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั
ทุกคนที่อยากสร้างธุรกิจของตัวเอง

เติบโตอย่างมัน
่ คงและยัง
่ ยืน
ด้วยนวัตกรรมโดดเด่น…
“เราคือ องค์กรแห่งนวัตกรรม”
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด ผ่านการจด
ทะเบียนด�าเนินธุรกิจกับส�านักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค(สคบ.) ส�านักงานใหญ่ตงั้ อยู่
ณ อาคารบี ตึกช้าง ชั้น 14 เป็นส�านักงาน
บริการสมาชิกอย่างครบวงจร และมีความโดดเด่น
ทันสมัย พร้อมเอกลักษณ์ในการด�าเนินงาน
ผ่านนวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร
ด้วยระบบพัฒนานักธุรกิจหนึง่ เดียว นวัตกรรม
แผนการปันผลตอบแทน นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ AISMART
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เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรมโดดเด่น…
“เราคือ องค์กรแห่งนวัตกรรม”

01 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เราตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริโภคเป็นหลัก จึงมุง่ มัน่ ทุม่ เทคัดสรรผลิตภัณฑ์
ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยคุณภาพจากธรรมชาติ และผ่าน
การวิจยั ด้านชีวโมเลกุลโดยทีมนักวิทยาศาสตร์
อย่างเข้มงวดถึงความปลอดภัย ใช้กรรมวิธกี าร
นวัตกรรม
ผลิตขั้นสูงจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า การบริหารจัดการองค์กร...
โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ชัดเจน แตกต่างจาก ด้วยระบบพัฒนานักธุรกิจหนึง
่ เดียว
ผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปในท้องตลาด ท�าให้งา่ ยต่อการ
ท�าธุรกิจ
เราเชื่อมั่นว่า องค์กรจะเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ต้องมีระบบพัฒนาศักยภาพ
นักธุรกิจให้เป็นมืออาชีพทีม่ คี วามเป็นหนึง่ เดียว
นวัตกรรม
แผนการปันผลตอบแทน...
เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเป็น
ไตรนารี่ คลาสสิค
พลังหนึง่ เดียวกัน
ยุตธ
ิ รรม...มัน
่ คง...ยัง
่ ยืน
AIYARA ACADEMY สถาบันพัฒนา
นักธุรกิจไอยรา จึงเป็นเสมือนเบ้าหลอมใน
การสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศ
อีกหนึ่งพลังที่โดดเด่น และสร้าง อันเป็นรากฐานที่มั่นคงของธุรกิจไอยราโดยมี
ความส�าเร็จให้กับธุรกิจไอยรา คือ แผนการ ระบบ One System ซึ่งเป็นระบบที่เกิดจาก
ปันผลตอบแทน ไตรนารี่ คลาสสิค เป็นแผนที่ ความร่วมมือของคณะผูบ้ ริหารไอยราแพลนเน็ต
ออกแบบโดยผู้บริหาร ที่มีความเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการสโมสรเงินล้าน (AMRT)
โดยเฉพาะ เน้นการปันผลทีย่ ตุ ธิ รรมคืนกลับสู่ ร่วมกันสร้างระบบการเรียนรู้และการปฏิบัติ
นักธุรกิจ และสามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา สร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยมีการส่งเสริมสนับสนุน
อันสั้น และยังมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้มศี นู ย์การเรียนรูท้ มี่ มี าตรฐานเดียวกัน ทัว่ ทัง้
ของนักธุรกิจไอยรา สู่ความส�าเร็จแบบมั่นคง องค์กร ทีเ่ ชือ่ มโยงไปสูส่ ถาบันพัฒนานักธุรกิจ
และยั่งยืน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ไอยรา อันเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร
นักธุรกิจไอยราได้บริหารเครือข่ายที่ก่อให้เกิด ที่มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
รายได้แบบ Passive Income และการน�าไป บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ และวัฒนธรรม
สูช่ วี ติ แบบไร้ขดี จ�ากัด Passive Life อย่างแท้จริง ไอยรา แพลนเน็ต
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04 นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ
AISMART

ระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์อจั ฉริยะ
ของไอยราแพลนเน็ต โดยทีมวิศวกรไอยรา
แพลนเน็ตที่ได้ออกแบบมาให้สอดคล้องและ
ลงตัวกับรูปแบบธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพ ให้นักธุรกิจไอยราท�างานผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างง่ายๆ และเป็นอิสระ
ในการเลือกเวลาและสถานที่ท�างาน และเห็น
ผลลัพธ์การท�างานในทันทีแบบเรียลไทม์ เป็น
ระบบทีพ่ ร้อมสนับสนุนการท�างานของนักธุรกิจ
ไอยรา แบบ 360 องศา ได้ในหลายแพลตฟอร์ม
ทั้ง เว็บ แอพพลิเคชั่น โมบายแอพพลิเคชั่น
และขยายสู่แพลตฟอร์มอื่นๆ ในอนาคต
ปัจจุบนั ระบบ AISMART ให้บริการ
นักธุรกิจไอยราแบบเรียลไทม์ในหมวดต่างๆ ดังนี้
Business Status (ตรวจสอบสถานะทางธุรกิจ
ขององค์กร) Bonus Status (ตรวจสอบรายงาน
โบนัส) Order and Payment (ระบบรองรับการ
สัง่ ซือ้ และช�าระค่าสินค้า) Knowledge Provider
(คลังความรูส้ า� หรับนักธุรกิจไอยรา) KPI Analysis
(การวิเคราะห์ผลงานเทียบกับเป้าหมายตัวชีว้ ดั )
AiGiv เว็บไซต์ส�าหรับแนะน�าสินค้าและธุรกิจ
ส่วนบุคคล พร้อมเชื่อมโยงการสมัครเข้าสู่ผัง
องค์กรแบบเรียลไทม์
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PRODUCT

ผลิตภัณฑ์
ไอยรา แพลนเน็ต

02

“ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ชัดเจน
และส่งต่อคุณค่าสู่ผู้บริโภคด้วยความภูมิใจ”

มำวันนี้ ไอยรำ แพลนเน็ต ได้กำ้ วสู่กำรเติบโตแบบทะลุขีดจ�ำกัด

ด้วยแนวคิดที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก
จึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากธรรมชาติ
ผ่านกระบวนการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานและมีผลงานทางวิทยาศาสตร์รองรับ
จนกลายเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไอยรา

โดยยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ สนับสนุน และพัฒนำนวัตกรรมในด้ำนต่ำงๆ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นใจและภำคภูมิใจให้กับ
นักธุรกิจไอยรำ ประสบกับควำมส�ำเร็จแบบมืออำชีพ อย่ำงมั่นคง และ
ยั่งยืน ควบคู่กับกำรท�ำงำนที่มุ่งเน้นในกำรสร้ำงคุณค่ำสู่สังคม
ภำยใต้ปณิธำนเดียวกัน เราใส่ใจ เราแบ่งปัน เราเติบโตร่วมกัน

“WE CARE W E S H A R E W E G R O W ”

w ww.a i ya ra .co .t h
A I YA R A B U S S I N E S S M A N U A L
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02

ผลิตภัณฑ์
ของไอยรา แพลนเน็ต

ด้วยปณิธานหลักของไอยรา แพลนเน็ต “มุ่งมั่นสร้างคุณค่าสู่สังคม” ไอยราจึงมีแนวคิดที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก
ได้มุ่งมั่นทุ่มเท คัดสรรผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพจากธรรมชาติ ที่มีข้อมูลยืนยันในทางวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลที่โดดเด่นโดย
นักวิทยาศาสตร์ของไอยรา แพลนเน็ต ที่มีความปลอดภัยด้วยกรรมวิธีการผลิตขั้นสูงจนกลายเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ชัดเจน
และส่งต่อคุณค่าสู่ผู้บริโภคด้วยความภูมิใจ”

5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ที่ไอยรา แพลนเน็ตยึดมั่น

มีข้อมูลยืนยัน
ทางวิทยาศาสตร์

ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 100%

ประสิทธิภาพสูง
ใช้แล้วเห็นผล

รับประกัน
ความพึงพอใจ 100%

ความตระหนัก
ต่อการดูแลสิง
่ แวดล้อม

4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ที่ไอยรา แพลนเน็ตภาคภูมิใจ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลลัพธ์ของศาสตร์แห่งธรรมชาติ
ที่ผสมผสานอย่างลงตัวกันกับ
นวัตกรรม ช่วยมอบคุณค่าของ
การดูแลสุขภาพอย่างล�้าลึกที่ไม่
เคยมีที่ไหนมาก่อน

กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
มอบสิ่งดีๆให้กับตนเองด้วย
การดูแลอีกระดับที่
คัดสรรพิเศษจากธรรมชาติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์
เพื่อความสวยความงาม
โลกไม่เคยหยุดนิ่ง นวัตกรรม
แห่งความงามยิ่งต้องไม่หยุด
พัฒนา เราเชื่อในคุณค่าจาก
ธรรมชาติที่นา� ไปสู่การปรนนิบัติ
ความงาม ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

กลุม่ ผลิตภัณฑ์เพือ่
การเกษตร
นี่คือนวัตกรรมที่ถูกสร้างมา
เพื่อดูแลธรรมชาติ เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่งอกงามยิ่งกว่าเคย

ด้วยความโดดเด่นและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ ไอยรา แพลนเน็ต จากความภาคภูมิใจของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระดับ
ชีวโมเลกุลของไอยรา แพลนเน็ต ภายใต้การควบคุมดูแลโดย รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรรม
เนือ้ เยือ่ และเซลล์ตน้ ก�าเนิด ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจยั คนไทยทีท่ า� การศึกษาค้นคว้าวิจยั ในระดับชีวโมเลกุล
ผู้ค้นพบสารสกัดเซซามินจากงาด�ามากกว่า 10 ปี เป็นเจ้าของสิทธิบัตร 5 สิทธิบัตร และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์
ระดับโลกมากมาย
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด ยังให้ความส�าคัญและเล็งเห็นในคุณค่าของงานวิจัยไทย โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุน งานวิจัยงาด�า
ของ รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ เพือ่ ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอยรา ทีม่ คี ณ
ุ ค่า และทรงคุณภาพ เพราะเรามีพนั ธะสัญญาต่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งมอบประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

12

คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ

AI health กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลลัพธ์ของศาสตร์แห่งธรรมชาติที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับนวัตกรรม
ช่วยมอบคุณค่าของการดูแลสุขภาพอย่างล�้าลึกที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน
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AILADA
AILADA กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงาม
โลกไม่เคยหยุดนิ่ง นวัตกรรมแห่งความงามยิ่งต้องไม่หยุดพัฒนา
เราเชื่อในคุณค่าจากธรรมชาติที่น�าไปสู่การปรนนิบัติความงาม
ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

AIbody กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
มอบสิ่งดีๆให้กับตนเองด้วยการดูแลอีกระดับ
ที่คัดสรรพิเศษจากธรรมชาติ

14

คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ
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A I YA R A P L A N E T P L A N

แผนการ
จ่ายผลตอบแทน

03

ไอยรา แพลนเน็ต ถูกออกแบบให้เป็นแผนการตลาดที่นา� สมัย
โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักธุรกิจ
สามารถประสบความส�าเร็จได้อย่างง่าย จ่ายผลตอบแทนสูงสุด
เป็นธรรม / โปร่งใส พัฒนาแผนโดย ดร. กัมปนาท บุญราศรี
ประธานกรรมการบริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด

AI earth กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
นี่คือนวัตกรรมที่ถูกสร้างมาเพื่อดูแลธรรมชาติ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่งอกงามยิ่งกว่าเคย

16

คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ
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03

แผนการ
จ่ายผลตอบแทน

การเริ่มต้นธุรกิจไอยรา

02

ค่าสมัคร 300 บาท / ปี
รับคู่มือด�าเนินธุรกิจ 1 set ,
รับวารสาร AIVISION รายปี ,
รับเวปไซต์ธุรกิจ AIGIV.COM
รายปี

03

ไม่มีการบังคับซื้อสินค้า และ
สามารถสะสมยอดในการ
อัพเกรดแพคเกจได้ 365 วัน
นับจากวันสมัคร

แพคเกจต่างๆ ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ในการรับผลตอบแทน ช่องทางที่ 2 และช่องทางที่ 3-4-5 เท่านั้น
แพคเกจ

แผนการจ่ายผลตอบแทน TRINARY CLASSIC
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด (สงวนลิขสิทธิ์)

01

คุณสมบัติการสมัครตามแพคเกจ

04

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เนต
AISMART ได้ทว
ั่ โลก 24 ชัว
่ โมง
แบบ Online Real Time

รับสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนา
โอกาสทางธุรกิจ ABO
(AIYARA Business
Opportunity)

อัพเกรด แบบที่ 1 คะแนนส่วนตัว
ภายใน 365 วัน

อัพเกรด แบบที่ 2
โครงสร้างแนะน�าตรง

-

01

Member

500 pv

02

Basic

1,000 pv

member แนะน�าตรง member = 10 รหัส

03

Supreme

2,500 pv

basic แนะน�าตรง basic = 10 รหัส

04

Jumbo

5,000 pv

supreme แนะน�าตรง supreme = 10 รหัส

05

Exclusive

7,000 pv

Jumbo แนะน�าตรง Jumbo = 10 รหัส

01

ผลก�าไรจากการจ�าหน่ายปลีก
(Retial Bonus) 30-40% บาท

ตัวอย่างที่ 1

การค�านวณผลตอบแทน (ราคาประกาศ ณ มีนาคม 2555)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AIMMURA
1 ขวด (60 แคปซูล)
นักธุรกิจไอยรา ซื้อผลิตภัณฑ์ AIMMURA
1 ขวด
ดังนั้น นักธุรกิจไอยรา จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ AIMMURA

ผลตอบแทน 8 ช่องทาง
RETAIL BONUS

FAST START
BONUS

LARGE TEAM
BONUS

MEDIUM TEAM
BONUS

ผลก�าไรจากการจ�าหน่ายปลีก

โบนัสค่าแนะน�า

โบนัสบริหารทีมใหญ่

โบนัสบริหารทีมกลาง M/T

(Retail Bonus)

(Fast Start Bonus)

L/T (Large Team)

(Medium Team)

30-40%

75%

10%

20% +
Trinary Booster 5%

18

SMALL TEAM
BONUS

MATCHING
LEADER BONUS

FUND HOME
& CAR

ONE TIME
BONUS

โบนัสบริหารทีมเล็ก S/T

โบนัสบริหารผู้นา� ทีม-แมทชิ่ง

กองทุนบ้านและรถยนต์

โบนัสพัฒนาเครือข่าย

(Small Team)

(Matching Leader Bonus)

(Fund Home & Car)

(One Time Bonus)

30%

175%
คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ

02

โบนัสค่าแนะน�าผลิตภัณฑ์
(Fast Start Bonus) 75%

Package

Member

ราคาขายปลีก (RP)
ราคาสมาชิก (DP)
ได้ผลก�าไรเท่ากับ

1,500 บาท
1,100 บาท
400 บาท

นักธุรกิจไอยรา ได้สิทธิประโยชน์ในการรับโบนัส ตามแพคเกจ ดังนี้
Basic

Supreme

Jumbo

Exclusive

500PV

1000PV

2500PV

5000PV

7000PV

1

25%

50%

50%

50%

50%

2

-

-

5%

5%

5%

3

-

-

5%

5%

5%

4

-

-

-

5%

5%

5.

-

-

-

-

10%

Gen.

A I YA R A B U S S I N E S S M A N U A L
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ตัวอย่างที่ 2

นักธุรกิจไอยรา ได้สิทธิจากแพคเกจระดับ Exclusive ได้แนะน�าสมาชิกที่ตนเองแนะน�าตรงเป็นสมาชิก ในล�าดับชั้น G1 มีการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร AIMMURA 1 ขวด ในราคาสมาชิก DP = 1,100 บาท , PV = 200 คะแนน
นักธุรกิจไอยรา จะได้รับโบนัสค่าแนะน�าตรง เท่ากับ 200*50% = 100 บาท
และหากนักธุรกิจไอยราชั้นลูก ในล�าดับที่ G2 = 1 คน , G3 = 1 คน , G4 = 1 คน และ G5 = 1 คน
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AIMMURA คนละ 10 ขวด
นักธุรกิจไอยรา จะได้รับโบนัสค่าแนะน�า เท่ากับ...
G2 : 1 คน * 2,000 PV * 5% = 100 บาท
G3 : 1 คน * 2,000 PV * 5% = 100 บาท
G4 : 1 คน * 2,000 PV * 5% = 100 บาท
G5 : 1 คน * 2,000 PV * 10% = 200 บาท
ดังนั้น นักธุรกิจไอยรา ต้องได้รับค่าแนะน�าของเครือข่าย G2-G5 รวมทั้งสิ้น 500 บาท

03

05

โบนัสบริหารทีมเล็ก
(Small Team) S/T 30%

30% ของคะแนนกลุ่มทีมเล็ก S/T โดยไม่เกินรายได้คา� นวณโบนัส ตามแพคเกจที่ก�าหนด***
ตัวอย่างที่ 5

นักธุรกิจไอยรา ที่มียอดคะแนนกลุ่มทีมเล็ก S/T (GPV) เท่ากับ 10,000 PV
และต้องมียอดบาลานซ์ของคะแนนกลุ่มทีมใหญ่ L/T (GPV) ไม่น้อยกว่า 10,000 PV
นักธุรกิจไอยรา จะได้รับโบนัสบริหารทีมเล็ก เท่ากับ 30% * 10,000 PV = 3,000 บาท

โบนัสบริหารทีมช่องทางที่ 3 , 4 และ 5 ก�าหนดไว้สูงสุด
ตามตารางที่กา� หนด ดังนี้
แพคเกจ

โบนัสบริหารทีมใหญ่
(Large Team) L/T 10%

นักธุรกิจไอยรา ที่มียอดคะแนนกลุ่มทีมใหญ่ L/T (GPV) เท่ากับ 10,000 pv
และต้องมียอดบาลานซ์ของคะแนนกลุ่มทีมกลาง M/T (GPV) ไม่น้อยกว่า 10,000 pv
นักธุรกิจไอยรา จะได้รับโบนัสบริหารทีมกลาง L/T เท่ากับ 10% * 10,000 pv = 1,000 บาท

04

โบนัสบริหารทีมกลาง
(Medium Team) M/T 20% + Booster 5%

20%ของคะแนนกลุ่มทีมกลาง M/T โดยไม่เกินรายได้ค�านวณโบนัส ตามแพคเกจที่กา� หนด*** โบนัสพิเศษ Trinary Booster รับเพิ่ม 5%
ของคะแนนกลุม่ ทีมกลาง (GPV) เมือ่ นักธุรกิจไอยราบริหารทีมเล็ก S/T (Small Team) ให้มยี อดคะแนนจากรหัสแนะน�าตรงไม่นอ้ ยกว่า 500 PV
ตัวอย่างที่ 4.1

นักธุรกิจไอยรา ที่มียอดคะแนนกลุ่มของทีมกลาง M/T (GPV) เท่ากับ 10,000 PV
ทั้งนี้ต้องมียอดบาลานซ์ของคะแนนกลุ่มทีมใหญ่ L/T (GPV) ไม่น้อยกว่า 10,000 PV
นักธุรกิจไอยรา จะได้รับโบนัสบริหารทีมกลาง M/T เท่ากับ 20% * 10,000 PV = 2,000 บาท

รักษาผลประโยชน์ (active)

Member

1,000 บาท/วัน
(5,000 บาท/รอบ)

30,000 บาท/เดือน

ไม่ต้องรักษาผลประโยชน์ และ
ไม่เก็บคะแนน L/T (GPV)

Basic

10,000 บาท/วัน
(50,000 บาท/รอบ)

300,000 บาท/เดือน

500 PV / เดือน
และเก็บคะแนน L/T (GPV)

Supreme

15,000 บาท/วัน
(75,000 บาท/รอบ)

450,000 บาท/เดือน

500 PV / เดือน
และเก็บคะแนน L/T (GPV)

Jumbo

20,000 บาท/วัน
(100,000 บาท/รอบ)

600,000 บาท/เดือน

500 PV / เดือน
และเก็บคะแนน L/T (GPV)

Exclusive

35,000 บาท/วัน
(175,000 บาท/รอบ)

1,050,000 บาท/เดือน

500 PV / เดือน
และเก็บคะแนน L/T (GPV)

10% ของคะแนนกลุ่มทีมใหญ่ L/T โดยไม่เกินรายได้ค�านวณโบนัส ตามแพคเกจที่กา� หนด***
ตัวอย่างที่ 3

โบนัสสูงสุด

หมายเหตุ ***

แพคเกจ Basic – Exclusive หากไม่รักษาผลประโยชน์ 500 PV/เดือน สามารถรับผลตอบแทนได้ตามแพคเกจ Member และเก็บคะแนน
L/T สูงสุดไม่เกิน 100,000 pv
แต่ทั้งนี้ หากแพคเกจ Basic – Exclusive มีการรักษาผลประโยชน์สะสมครบ 500 PV ในระหว่างรอบเดือนธุรกิจจะสามารถรับผลตอบแทน
ได้ตามสิทธิแพคเกจนั้นๆ ตั้งแต่วันที่รักษาผลประโยชน์ครบ 500 PV
แพคเกจ Basic - Exclusive ที่มีการรักษาผลประโยชน์ 500 PV/เดือน น้อยกว่า 6 เดือนต่อปี ระบบจะสะสมคะแนน L/T สูงสุดไม่เกิน
100,000 pv ในวันครบรอบบัญชีรายปีบุคคล

ตัวอย่างที่ 4.2

จากตัวอย่างที่ 4.1 หากนักธุรกิจไอยรามียอดคะแนนของทีมเล็ก S/T จากรหัสแนะน�าตรง เท่ากับ 500 pv ภายในวันนั้นๆ
ดังนั้น ในรอบการประมวลผลนี้
นักธุรกิจไอยรา จะได้รับโบนัสพิเศษ Trinary Booster เท่ากับ 5% * 10,000 PV (M/T) = 500 บาท
20

คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ
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คุณวุฒินักธุรกิจไอยรา
การรับโบนัสบริหารผู้น�าธุรกิจ, กองทุนบ้านรถยนต์ และโบนัสพัฒนาเครือข่าย นั้น ขึ้นกับคุณวุฒินักธุรกิจ ดังนี้
คุณวุฒินักธุรกิจ

ท�าคุณสมบัติ (Q)

รักษาคุณสมบัติ (Re)

สิทธิประโยชน์

BRONZE STAR

แนะน�าตรง Basic :
L/T 2รหัส : M/T 2รหัส

แนะน�าตรง Basic (active) :
L/T 1รหัส : M/T 1รหัส

Matching Leader Bonus
ลูก

SILVER STAR

แนะน�าตรง Basic :
L/T 5รหัส : M/T 5รหัส

แนะน�าตรง Basic (active) :
L/T 2รหัส : M/T 2รหัส

Matching Leader Bonus
ลูก หลาน

แนะน�าตรง Basic :
L/T 10รหัส : M/T 10รหัส

แนะน�าตรง Basic (active) :
L/T 5รหัส : M/T 5รหัส

Matching Leader Bonus
ลูก หลาน เหลน

แนะน�าตรง Basic (active)
L/T 5รหัส : M/T 5รหัส
มีคะแนน M/T = 150,000 pv/เดือน

แนะน�าตรง Basic (active)
L/T 5รหัส : M/T 5รหัส
มีคะแนน M/T = 150,000 pv/เดือน

One Time Bonus 5,000 บาท
(จ่ายครั้งเดียว)
รับโบนัส Trinary Booster
ในเดือนถัดไป 1 เดือน

PEARL STAR

แนะน�าตรง Basic (active)
L/T 5รหัส : M/T 5รหัส
มีคะแนน M/T =300,000 pv/เดือน

แนะน�าตรง Basic (active)
L/T 5รหัส : M/T 5รหัส
มีคะแนน M/T =300,000 pv/เดือน

One Time Bonus 10,000 บาท
(จ่ายครั้งเดียว)
รับโบนัส Trinary Booster
ในเดือนถัดไป 1 เดือน

SAPPHIRE STAR

แนะน�าตรง Basic (active)
L/T 5รหัส : M/T 5รหัส
มีคะแนน M/T =600,000 pv/เดือน

แนะน�าตรง Basic (active)
L/T 5รหัส : M/T 5รหัส
มีคะแนน M/T =600,000 pv/เดือน

One Time Bonus 15,000 บาท
(จ่ายครั้งเดียว)
รับโบนัส Trinary Booster
ในเดือนถัดไป 1 เดือน

BLUE STAR

แนะน�าตรง Sapphire Star (active)
L/T 1รหัส : M/T 1รหัส และรับโบนัส FS + TMB
= 250,000 บาท/เดือน
(จ�านวน 3 เดือน ติดต่อกัน)

แนะน�าตรง Sapphire Star (active)
L/T 1รหัส : M/T 1รหัส
และรับโบนัส FS + TMB
= 250,000 บาท/เดือน

Fund Home & Car
10,000 บาท/เดือน

EMERALD STAR

แนะน�าตรง Blue Star (active)
L/T 1รหัส : M/T 1รหัส และรับโบนัส FS + TMB
= 450,000 บาท/เดือน
(จ�านวน 3 เดือน ติดต่อกัน)

แนะน�าตรง Blue Star (active)
L/T 1รหัส : M/T 1รหัส
และรับโบนัส FS + TMB
= 450,000 บาท/เดือน

DIAMOND STAR

แนะน�าตรง Emerald Star (active)
L/T 1รหัส : M/T 1รหัส และรับโบนัส FS + TMB
= 800,000 บาท/เดือน
(จ�านวน 3 เดือน ติดต่อกัน)

แนะน�าตรง Emerald Star (active)
L/T 1รหัส : M/T 1รหัส
และรับโบนัส FS + TMB
= 800,000 บาท/เดือน

DOUBLE
DIAMOND STAR

แนะน�าตรง DIAMOND STAR
(active ในเดือนเดียวกัน)
L/T 2 รหัส : M/T 2 รหัส
(ไม่จา� กัดเวลา)

One Time Bonus
1,000,000 บาท
(จ่ายครั้งเดียว)

TRIPLE
DIAMOND STAR

แนะน�าตรง DIAMOND STAR
(active ในเดือนเดียวกัน)
L/T 6 รหัส : M/T 6 รหัส
(ไม่จา� กัดเวลา)

One Time Bonus
3,000,000 บาท
(จ่ายครั้งเดียว)

CROWN
DIAMOND STAR

แนะน�าตรง DIAMOND STAR
(active ในเดือนเดียวกัน)
L/T 10 รหัส : M/T 10 รหัส
(ไม่จา� กัดเวลา)

One Time Bonus
5,000,000 บาท
(จ่ายครั้งเดียว)

GOLD STAR
PLATINUM STAR
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Fund Home & Car
20,000 บาท/เดือน

Fund Home & Car
30,000 บาท/เดือน

คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ

โบนัสบริหารผู้นา� ธุรกิจ (Matching Leader Bonus) 175%
(ของ 10% L/T ของผู้นา� ในสายตรง)

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

6.1 โบนัสบริหารผู้นา� ธุรกิจ ชั้นลูก 100% ส�าหรับนักธุรกิจไอยราที่มีต�าแหน่งคุณวุฒิ ตั้งแต่ BRONZE STAR เป็นต้นไป
6.2 โบนัสบริหารผู้นา� ธุรกิจ ชั้นหลาน 50% ส�าหรับนักธุรกิจไอยราที่มีตา� แหน่งคุณวุฒิ ตั้งแต่ SILVER STAR เป็นต้นไป
6.2 โบนัสบริหารผู้นา� ธุรกิจ ชั้นเหลน 25% ส�าหรับนักธุรกิจไอยราที่มีต�าแหน่งคุณวุฒิ ตั้งแต่ GLOD STAR เป็นต้นไป
ตัวอย่างที่ 6 ตามภาพประกอบ

ท่านที่ดา� รงคุณสมบัติ GOLD STAR
และท่าน ได้แนะน�าตรงนาย A
และนาย A ได้แนะน�าตรงนาย B
และนาย B ได้แนะน�าตรงนาย C

ท่าน

A

B

C

สมมุติว่า

นาย A มีคะแนนกลุ่มทีมใหญ่ L/T เท่ากับ 100,000 PV
นาย B มีคะแนนกลุ่มทีมใหญ่ L/T เท่ากับ 100,000 PV
นาย C มีคะแนนกลุ่มทีมใหญ่ L/T เท่ากับ 100,000 PV
จากรายได้ช่องทางที่ 3 โบนัสบริหารทีมใหญ่ L/T เท่ากับ 10% ของคะแนนกลุ่มที่สามารถบาลานซ์ได้
นาย A รับโบนัสบริหารทีมใหญ่ L/T คะแนนบาลานซ์ เท่ากับ 10% * 100,000 PV = 10,000 บาท
นาย B รับโบนัสบริหารทีมใหญ่ L/T คะแนนบาลานซ์ เท่ากับ 10% * 100,000 PV = 10,000 บาท
นาย C รับโบนัสบริหารทีมใหญ่ L/T คะแนนบาลานซ์ เท่ากับ 10% * 100,000 PV = 10,000 บาท
ดังนั้น ท่านรับโบนัสบริหารผู้นา� ธุรกิจ ดังนี้
ชั้นลูก เท่ากับ 100% ของโบนัสบริหารทีมใหญ่ของนาย A = 10,000 บาท
ชั้นหลาน เท่ากับ 50% ของโบนัสบริหารทีมใหญ่ของนาย B = 5,000 บาท
ชั้นเหลน เท่ากับ 25% ของโบนัสบริหารทีมใหญ่ของนาย A = 2,500 บาท
นักธุรกิจไอยราได้โบนัสรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 10,000 + 5,000 + 2,500 บาท = 17,500 บาท

07

โบนัสกองทุนบ้านและรถยนต์
(Fund Home & Car)
นักธุรกิจไอยรา ระดับ BLUE STAR
ที่รักษาคุณสมบัติประจ�าเดือน รับโบนัสกองทุนบ้านและรถยนต์ 10,000 บาท/เดือน
นักธุรกิจไอยรา ระดับ EMERALD STAR
ที่รักษาคุณสมบัติประจ�าเดือน รับโบนัสกองทุนบ้านและรถยนต์ 20,000 บาท/เดือน
นักธุรกิจไอยรา ระดับ DIAMOND STAR
ที่รักษาคุณสมบัติประจ�าเดือน รับโบนัสกองทุนบ้านและรถยนต์ 30,000 บาท/เดือน

A I YA R A B U S S I N E S S M A N U A L
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โบนัสพัฒนาเครือข่าย
(One Time Bonus)

A I YA R A A C A D E M Y

นักธุรกิจไอยรา ระดับ CROWN DIAMOND STAR
ที่ด�ารงคุณสมบัติ รับโบนัสพัฒนาเครือข่าย แบบจ่ายครั้งเดียว เท่ากับ 5,000,000 บาท

CROWN
DIAMOND STAR

นักธุรกิจไอยรา ระดับ TRIPLE DIAMOND STAR
ที่ด�ารงคุณสมบัติ รับโบนัสพัฒนาเครือข่าย แบบจ่ายครั้งเดียว เท่ากับ 3,000,000 บาท

TRIPLE
DIAMOND STAR

นักธุรกิจไอยรา ระดับ DOUBLE DIAMOND STAR
ที่ด�ารงคุณสมบัติ รับโบนัสพัฒนาเครือข่าย แบบจ่ายครั้งเดียว เท่ากับ 1,000,000 บาท

DOUBLE
DIAMOND STAR

นักธุรกิจไอยรา ระดับ SAPPHIRE STAR
ที่ด�ารงคุณสมบัติ รับโบนัสพัฒนาเครือข่าย แบบจ่ายครั้งเดียว เท่ากับ 15,000 บาท

SAPPHIRE STAR

นักธุรกิจไอยรา ระดับ PEARL STAR
ที่ด�ารงคุณสมบัติ รับโบนัสพัฒนาเครือข่าย แบบจ่ายครั้งเดียว เท่ากับ 10,000 บาท

PEARL STAR

นักธุรกิจไอยรา ระดับ PLATINUM STAR
ที่ด�ารงคุณสมบัติ รับโบนัสพัฒนาเครือข่าย แบบจ่ายครั้งเดียว เท่ากับ 5,000 บาท

PLATINUM STAR

หมายเหตุ

การรับโบนัสพัฒนาเครือข่าย เมื่อท่านผ่านคุณสมบัติตามที่ก�าหนด
ท่านจะได้รับโบนัสพัฒนาเครือข่ายตามรายได้ที่กา� หนดไว้ข้างต้น โดยไม่สามารถรับโบนัสที่ซา�้ ซ้อนกันในแต่ละต�าแหน่งได้

รอบการรับโบนัส

สรุปการจ่ายผลตอบแทน

ผลตอบแทนช่องทางที่ 2 , 3 , 4 , 5 และ 6

ช่องทางที่ 2.

ปิดรอบการค�านวณผลตอบแทน ทุกรอบวันที่ 5, 10, 15, 20, 25
และวันสิ้นเดือน โดยรับโบนัสในรอบ 5 วัน ถัดไป
ผลตอบแทนช่องทางที่ 7

ปิดรอบทุกๆ วันสิ้นเดือน รับโบนัสวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ช่องทางที่ 3.
ช่องทางที่ 4.
ช่องทางที่ 5.
ช่องทางที่ 6.

ผลตอบแทนช่องทางที่ 8

ปิดรอบทุกๆวันที่ 29 ธันวาคมของทุกปี รับโบนัสไตรมาสที่ 1
ของปีถัดไป
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ช่องทางที่ 7.
ช่องทางที่ 8.

สถาบันฝึกอบรม
ศักยภาพนักธุรกิจ
ไอยรา อะเคเดมี่
(AIYARA Academy)

องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน เริ่มต้นจากนักธุรกิจที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานที่ถูกต้อง” สถาบันฝึกอบรมศักยภาพ
นักธุรกิจไอยรา (AIYARA Academy) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ภายใต้
การดูแลและพัฒนาหลักสูตร โดยท่านอาจารย์ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ
รองประธานกรรมการ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด

โบนัสค่าแนะน�า (Fast Start Bonus) 75% PV
โบนัสบริหารทีมใหญ่ L/T (Large Team) 10% GPV
โบนัสบริหารทีมกลาง M/T (Medium Team) 20%
GPV + Trinary Booster 5% GPV
โบนัสบริหารทีมเล็ก S/T (Small Team) 30% GPV
โบนัสบริหารผู้นา� ทีม-แมทชิ่ง (Matching Leader
Bonus) 175% ของ 10% GPV L/T
กองทุนบ้านและรถยนต์ (Fund Home & Car)
โบนัสพัฒนาเครือข่าย (One Time Bonus)

คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ

04
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25

04

สถาบันฝึกอบรมศักยภาพนักธุรกิจ
ไอยรา อะเคเดมี่ (AIYARA Academy)

ด้วยแนวคิดทีว่ า่ “องค์กรทีเ่ ติบโตอย่างยัง่ ยืน เริม่ ต้นจากนักธุรกิจทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานทีถ่ กู ต้อง” สถาบันฝึกอบรมศักยภาพนักธุรกิจไอยรา
(AIYARA Academy) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ภายใต้การดูแลและพัฒนาหลักสูตร โดยท่านอาจารย์ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการ
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด

หลักสูตรเสริม
*Fast Track To Change (FTC) : ทางด่วนสูก
่ ารเปลีย
่ นแปลง

หลักสูตรพิเศษ ปลุกพลังคชสารในตัวคุณ ดึงพลังมหัศจรรย์ในตัวตนของเราออกมาสร้างความส�าเร็จที่งดงาม
ค้นพบคุณค่าในตัวเองเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์
ระยะเวลาหลักสูตร : 7 ชั่วโมง (1วัน)
ประเภทหลักสูตร : เชิงปฏิบัติการ

FTC

หลักสูตรใน ไอยรา อะเคเดมี่ (AIYARA Academy)
ประกอบไปด้วยหลักสูตรหลัก 5 หลักสูตร ที่นักธุรกิจไอยราจะต้องเข้าร่วมตามล�าดับ ดังนี้

The One Camp : แคมป์สค
ู่ วามเป็นหนึง
่ เดียว

สืบเนื่องมาจากระบบ One System ผู้นา� ไอยรา ได้ร่วมกันสร้างสรรค์แคมป์ส�าหรับ
ผู้ที่ต้องการความส�าเร็จอย่างไม่มีเงื่อนไข

1.* AIYARA Business Course (ABC) : การเริม
่ ต้นธุรกิจไอยรา

ABC

หลักสูตรเริม่ ต้นส�าหรับ ให้นกั ธุรกิจไอยรามีความเข้าใจในความรูพ้ นื้ ฐาน เพือ่ การเริม่ ต้นธุรกิจอย่างถูกต้อง
เนือ้ หาประกอบไปด้วย ภาพรวมของธุรกิจ 5Why ผลิตภัณฑ์ แผนการปันผล และวิธกี ารเริม่ ต้นท�าธุรกิจทีถ่ กู ต้อง
“เริม่ ต้นอย่างถูกต้อง เพือ่ ความส�าเร็จทีถ่ กู ต้อง”
ระยะเวลาหลักสูตร : 7 ชัว่ โมง (1วัน)
ประเภทหลักสูตร : วิชาการ

01

The One
Camp

2.* Course : หน้าทีห
่ ลักของผูน
้ า� ไอยรา

URTMS

หลักสูตรทีก่ ล่าวถึงหน้าทีพ่ นื้ ฐานของผูน้ า� ทีม 5 ประการ ทีส่ ง่ ผลลัพธ์ตอ่ ความส�าเร็จทีแ่ ท้จริง
“เพราะความส�าเร็จของผูน้ า� อยูบ่ นพืน้ ฐานของการท�าตามหน้าที”่
ระยะเวลาหลักสูตร : 7 ชัว่ โมง (1วัน)
ประเภทหลักสูตร : วิชาการ

ALC

02

03

ผูน
้ า� 5
บทบาท

4.*# Aiyara Executive Course (AEC) : ผูบ
้ ริหารเครือข่ายสูค
่ วามเป็นเลิศ

AEC
WAA
26

การก้าวสูผ่ บู้ ริหารไอยรา เรียนรูถ้ งึ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ�ากัด รวมถึงการก�าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์
และแผนการขับเคลือ่ นองค์กร เครือข่าย ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ภายใต้การสร้างวัฒนธรรมไอยรา
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน 1 คืน
ประเภทหลักสูตร : เชิงปฏิบตั กิ าร

04

7 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง

ส�าหรับวันที่ 2 จะเป็นหลักสูตรที่จะเป็นตัวเร่งความส�าเร็จส�าหรับทุกคนในแคมป์
- Fast Track To Change (FTC)
: ทางด่วนสู่การเปลี่ยนแปลง 7 ชั่วโมง
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน 1 คืน
ประเภทหลักสูตร : วิชาการ / เชิงปฏิบัติการ

3.*# Leader Course (ALC) : วิถผ
ี น
ู้ า� ไอยรา

ผูน้ า� ทีถ่ กู ต้องนัน้ ส�าคัญมากต่อความส�าเร็จของทีม และทีมทีเ่ ป็นเลิศ จะสร้างความส�าเร็จทีง่ ดงาม
“ALC จะท�าให้คณ
ุ ไม่ใช่แค่ “เข้าใจ” แต่คณ
ุ จะ “เข้าถึง” ความหมายของ LEADER ทีแ่ ท้จริง”
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน 1 คืน
ประเภทหลักสูตร : เชิงปฏิบตั กิ าร

ส�าหรับวันที่ 1 จะแยกเนื้อหาแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามคุณสมบัติคุณวุฒิ ดังนี้
- Go To คุณวุฒิเงินแสน: ก้าวไปสู่ คุณวุฒิเงินแสน
ส�าหรับMember และ คุณวุฒิ BS
- URTMS Course : หน้าที่หลักของผู้นา� ไอยรา
ส�าหรับคุณวุฒิ SS และ GS
- Go To AMRT : ก้าวไปสู่ AMRT
ส�าหรับคุณวุฒิ PS ขึ้นไป และคุณวุฒิเงินแสน

หมายเหตุ

หลักสูตรที่มีเครื่องหมาย
หลักสูตรที่มีเครื่องหมาย

# หลักสูตรผูน
้ า� 5 บทบาท

ส�าหรับนักธุรกิจไอยราที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพได้รับใบรับรอง
การเป็นวิทยากรจากบริษัทไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด อย่างเป็นทางการ
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน (ไม่ค้างคืน)
ประเภทหลักสูตร : วิชาการ / ปฏิบัติการ

“*” น�าหน้า คือหลักสูตรที่บังคับเข้าร่วม
“#” น�าหน้า คือหลักสูตรที่ 1 รหัสจะสามารถเข้าอบรมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

5.*# We are Aiyara (WAA) : เราคือไอยรา

ความส�าเร็จในธุรกิจเครือข่ายนัน้ เป็นความส�าเร็จทีท่ กุ ๆคนในองค์กร มีความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ทัง้ ความคิด
ความเชือ่ ความรูส้ กึ และการกระท�า
ระยะเวลาหลักสูตร : 3 วัน 2 คืน
ประเภทหลักสูตร : เชิงปฏิบตั กิ ารเข้มข้น

05

คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ

A I YA R A B U S S I N E S S M A N U A L

27

REGISTER

ONE SYSTEM
จากแนวคิด “หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน” ของท่านประธานฯ ดร.กัมปนาท บุญราศรี และความร่วมมือของคณะผู้นา� ไอยรา ท�าให้ก่อเกิดระบบ
เล็กๆ ที่ทรงประสิทธิภาพ ภายใต้โครงสร้างของ ไอยรา อะคาเดมี่ ชื่อว่า ระบบ “วันซิสเต็ม (One System)”
One System “ความร่วมมือกันของผู้น�าไอยรา ยึดมั่นจรรยาบรรณร่วมกันสร้างระบบการเรียนรู้และการปฏิบัติของนักธุรกิจในองค์กรไอยรา
โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ที่เชื่อมโยงไปสู่ สถาบันพัฒนานักธุรกิจไอยรา อันเป็นนวัตกรรมการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด” ด้วยแนวคิดที่ว่า “ระบบคือเครื่องมือสู่ความส�าเร็จที่แท้จริง” One System is the key of
Passive income
ไอยรา แพลนเน็ต เป็นองค์กรทีเ่ น้นสร้างคุณค่าสูส่ งั คม เราจึงมุง่ เน้นการสร้างคนและสร้างงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพควบคูไ่ ปกับความดี ซึง่ สิง่ นีเ้ ป็นสิง่ ส�าคัญ
ในการสร้างองค์กรโดยรวมตามหลักการทีเ่ รายึดถือมาโดยตลอดด้วย ดังนัน้ จึงพูดได้วา่ ไอยรา อะคาเดมี่ เป็นหน่วยงานทีจ่ ะตอบโจทย์ทกุ ความส�าเร็จทีเ่ กิดขึน้ ใน
ไอยรา แพลนเน็ต

การสัง
่ ซือ
้ ทีน
่ ง
ั่ หลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์
ส�าหรับการส�ารองที่นั่งในการเข้าเรียนรู้หลักสูตร และงาน Event ต่างๆ จะต้องสั่งซื้อผ่านออนไลน์ ด้วยระบบ AiSmart เท่านั้น โดยการส�ารอง
บัตรจะมี 2 แบบ ได้แก่ จองบัตรเข้าอบรมในหลักสูตรของ Aiyara Academy (T-Ticket) จองบัตรงาน Event ต่างๆ (E-Ticket)

การจองบัตรเข้าอบรมในหลักสูตรของ Aiyara Academy (T-Ticket)
หลักสูตรที่บรรจุไว้ใน Aiyara
ผ่านระบบ AiSmart
ผู้สามารถเข้าร่วม
การเก็บประวัติ
การซื้อบัตรผ่าน AiSmart
การช�าระเงิน
การเข้าร่วมงาน

Academy ทั้ง 8 หลักสูตรที่ระบุไว้ดังรายละเอียดข้างต้น จะมีการเปิดจองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมการอบรม

การสมัครสมาชิก
และการด�ารงสถานภาพ

: สมาชิกเท่านั้น (คุณสมบัติเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เข้าร่วม)
: มีการเก็บประวัติไว้ในฐานข้อมูลเฉพาะเป็นรายบุคคล ไม่สามารถเข้าอบรมแทนกันได้
: สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะซื้อบัตร 1รหัส/1ใบ/1ครั้งหลักสูตร
: ผ่านวิธตี า่ งๆที่ AiSmart รองรับ โดยจะต้องช�าระภายในวันนัน้ ๆ มิเช่นนัน้ ระบบจะท�าการยกเลิกการจองอัตโนมัติ
: เมื่อช�าระเงินแล้ว ท่านจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมทันที บริษัทจะมีรายชื่อของท่านแสดงไว้อยู่แล้ว โดยให้
ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนมาลงทะเบียน ในวันที่มีการอบรม

05

โอกาสทางธุรกิจโดยใช้เงินลงทุนเพียงเล็ก
น้อยในการสมัคร ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจ
ไอยรา แพลนเน็ต ได้อย่างง่ายดาย

การจองบัตรเข้างาน Event ต่างๆ (E-Ticket)
งาน Event คืองานที่ไม่ได้บรรจุอยู่ใน Aiyara Academy ทุกงานที่เปิดขายบัตรผ่านระบบ AiSmart
ผู้สามารถเข้าร่วม
: คนใหม่ หรือ สมาชิก
การเก็บประวัติ
: ไม่เก็บประวัติการเข้าร่วม / เข้าร่วมได้ไม่จา� กัดจ�านวนครั้ง
การซื้อบัตรผ่าน AiSmart : สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะซื้อบัตร 1รหัส/10ใบ/1วัน
การช�าระเงิน
: ผ่านวิธีต่างๆที่ AiSmart รองรับ โดยจะต้องช�าระภายในวันนั้นๆ มิเช่นนั้น ระบบจะท�าการยกเลิกการจอง
อัตโนมัติและยกยอดที่จองไว้ไปเปิดจ�าหน่ายอีกครั้งในวันถัดไป
การเข้าร่วมงาน
: คนที่มีบัตรเข้างานเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมได้ (สมาชิกที่ชา� ระเงินค่าบัตรแล้วสามารถติดต่อรับบัตรได้ที่
เคาน์เตอร์ของศูนย์บริการที่ท่านระบุไว้ในระบบ
หมายเหตุ ส�าหรับขั้นตอนการสั่งซื้อผ่านระบบ AiSmart สามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดหน้าที่ 36
28
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การสมัครสมาชิก และ
การด�ารงสถานภาพ

05

สิง
่ ทีท
่ า่ นจะได้รบ
ั เมือ
่ สมัครเป็นนักธุรกิจไอยราในอัตราค่าสมาชิก 300 บาท
คู่มือนักธุรกิจไอยรา 1 เล่ม
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
web site ร้านค้า 1 account : www.aigiv.com
การคุม้ ครองแบบประกันภัยอุบตั เิ หตุตามเงือ่ นไขทีก่ า� หนดในปีที่ 1 (ทุนประกัน 100,000 บาท คุม้ ครอง 1 ปี) ส�าหรับการต่อในปีตอ่ ๆไป
มีค่าใช้จ่าย 300 บาท ต่อปี (ในกรณีรักษายอด 10 เดือน ในรอบปีอายุสมาชิก จะฟรีค่าต่ออายุสมาชิก โดยท่านจะต้องจ่ายค่าต่ออายุ
ประกันเป็นเงิน 150 บาท

เริม
่ ต้น 5 ขัน
้ ตอน การเป็นนักธุรกิจไอยรา
เมื่อท่านได้รับการแนะน�าโอกาสทางธุรกิจจากญาติพี่น้อง เพื่อนหรือคนรู้จัก และท่านได้ตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจไอยรา ซึ่งเกิดจากความสมัครใจ
ของท่านเอง โดยใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อยในการสมัคร ท่านก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ ดังนี้

01

ท่านสามารถเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิกเพือ่ ท�าคุณสมบัติ ในแพคเกจ Basic มียอดธุรกิจส่วนตัว 1000 พีวี ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
เพือ่ สัมผัสกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ จนเกิดความพึงพอใจและมัน่ ใจ หลังจากนัน้ ท่านจึงแนะน�าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวให้กบั เพือ่ นฝูง
ญาติพน่ี อ้ ง คนทีเ่ รารูจ้ กั หรือคนทีเ่ รารักและปรารถนาดี อยากให้เขามีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ เป็นการเริม่ ต้นในการ
ขยายเครือข่ายผู้บริโภคของเราเองโดยธรรมชาติ และท่านสามารถรับรายได้จากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคตามแผนธุรกิจไอยรา

02

ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานด้วยตนเองจากสือ่ ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น ความรูจ้ ากคูม่ อื นักธุรกิจไอยรา หนังสือถามตอบผลิตภัณฑ์ VCD
ชุดสุขภาพ หรือ VCD การเริม่ ต้นธุรกิจไอยรา เป็นต้น ด้วยธุรกิจไอยราเป็นธุรกิจส�าเร็จรูปทีท่ า่ นสามารถเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้เอง
ในเบื้องต้น

03

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเอง และน�าผู้มุ่งหวังเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ และระบบธุรกิจไอยรา
อย่างต่อเนื่องทุกๆ สัปดาห์

04

น�าตนเองเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร Aiyara Academy เพื่อความเข้าใจในการสร้างธุรกิจ ทั้งในเรื่องของแนวคิดและ
การลงมือท�างานที่ถูกต้อง เพราะ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาทั้งตัวท่านเองและ
ทีมงานในอนาคตของท่านให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถที่จะน�าพาผู้คน ให้ประสบความส�าเร็จเช่นเดียวกับท่าน

05

เปิดโอกาส แนะน�าสิ่งดีๆ ให้ผู้มุ่งหวังซื้อผลิตภัณฑ์ และน�าไปสู่การตัดสินใจเป็นนักธุรกิจไอยรา ท�าคุณสมบัติแพคเกจ Basic
โดยให้ท่านเป็นรหัสสปอนเซอร์ตรงจ�านวน 10 คน ซึ่งนักธุรกิจรายใหม่ทั้ง 10 คน เริ่มต้นธุรกิจ 5 ขั้นตอนสู่ความส�าเร็จอย่าง
มีแบบแผนที่ถูกต้อง
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คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ

การสมัครเป็นนักธุรกิจ
กับบริษท
ั ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด

คุณสมบัติ และ
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลทัว
่ ไป
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป**
2.ผู้สมัครจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการ
ด�าเนินธุรกิจไอยรา และแผนธุรกิจไอยรา ของบริษัททุกประการ
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1.ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็น
รับรองส�าเนาถูกต้อง
กรณีใช้ส�าเนาบัตรข้าราชการหรือส�าเนาใบขับขี่รถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ แต่ในบัตรดังกล่าว
มิได้ระบุ วันเดือนปี เกิด และที่อยู่ตามบัตรประชาชน
จะต้องแนบส�าเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง
กรณีใช้ส�าเนาใบเหลือง (ใบต่ออายุบัตรประชาชน)
จะต้องแนบส�าเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง
2.ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
(ใช้ในการโอนค่าคอมมิชชัน่ ให้แก่ทา่ น ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน)
3.ส�าเนาบัตรผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

ชาวเขา
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1.ส�าเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ ที่ระบุที่อยู่ใน
ประเทศไทย โดยมีรูป และวันเดือนปีเกิดที่ชัดเจน ออกโดย
ทะเบียนราษฎร์เท่านั้น (หนังสือที่ออกเป็นลายมือเขียนโดย สภอ.
ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครได้) พร้อมเซ็นรับรอง
ส�าเนาถูกต้อง
2.ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมเซ็นรับรอง
ส�าเนาถูกต้อง

ชาวต่างชาติ
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1.ส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมเซ็นรับรอง
ส�าเนาถูกต้อง
3.ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่เปิดใน
ประเทศไทย พร้อมเซ็นรับรองส�าเนาถูกต้อง

พระภิกษุสงฆ์
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1.ส�าเนาบัตรประชาชน หรือใบสุทธิของพระภิกษุสงฆ์ ที่ยังไม่
หมดอายุ
2.ส�าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส�าเนาถูกต้อง
3.ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมเซ็นรับรอง
ส�าเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

** ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ใช้อ�านาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะต้องแนบ
ทั้งส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองส�าเนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครองและของผู้สมัคร
*** พ.ร.บ.การท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ก�าหนดให้คนต่างด้าวที่จะท�างานในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ดังนั้นคนต่างด้าว
ที่จะสมัครท�าธุรกิจขายตรง ซึ่งถือว่าเป็นงานตามกฎหมายประเภทหนึ่ง ต้องขออนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตท�างาน (Work Permit) ก็จะไม่สามารถสมัคร
เป็นนักธุรกิจขายตรงได้
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธบุคคลใดๆ ที่สมัครเป็นนักธุรกิจไอยราโดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้บุคคลดังกล่าวทราบใน
ทุกกรณี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยสมัครหรือไม่เคยสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจไอยราก็ตาม
การสมัครเป็นนักธุรกิจไอยราจะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจไอยราโดยสมบูรณ์ เมื่อได้มีการบันทึกข้อมูลในใบสมัครเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
รวมถึงมีการตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครว่าครบถ้วนสมบูรณ์โดยเจ้าพนักงานของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น การ
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังบริษัท ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ยังมิได้หมายความว่าการสมัครเป็นนักธุรกิจไอยราเสร็จ
สมบูรณ์แต่ประการใด
A I YA R A B U S S I N E S S M A N U A L
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การกรอกใบสมัคร

การยืน
่ ใบสมัครออนไลน์
นักธุรกิจไอยราสามารถป้อนข้อมูลในใบสมัครที่กรอกไว้เรียบร้อยแล้วลงระบบออนไลน์ เมื่อมีการบันทึกระบบจะออกรหัสสมาชิกให้ทันที และ
นักธุรกิจไอยราสามารถน�าส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ส�านักงานใหญ่และศูนย์บริการต่างจังหวัดทั่วประเทศ ภายใน 30 วัน หรือ
จัดส่งทางไปรษณีย์มายังส�านักงานใหญ่เท่านั้น (ระบุมุมซองว่า “แผนกทะเบียนสมาชิก”)

ใบสมัครสมาชิกไอยรา แพลนเน็ต

การกรอกใบสมัครออนไลน์
(On Line Application)

01

สมัครสมาชิก

sms ยืนยัน

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์
จะท�าการบันทึกข้อมูล และแจ้งรหัสสมาชิก
พร้อมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปในฐานะ
สมาชิก ให้ท่านทราบทันที ด้วยการส่ง sms
สู่โทรศัพท์มือถือ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

04

05

06

เข้าสู่ระบบ

ช�าระเงิน

กดปุ่ม "ไปช�าระเงิน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ
ช�าระเงินออนไลน์ต่อไป

เมื่อนักธุรกิจไอยรากรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นที่สา� นักงานใหญ่และศูนย์บริการต่าง
จังหวัดทั่วประเทศ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มายังส�านักงานใหญ่เท่านั้น (ระบุมุมซองว่า “แผนกทะเบียนสมาชิก”) เมื่อพนักงานได้รับใบสมัคร
พร้อมเอกสารประกอบการสมัครของท่านและตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนก็จะป้อนข้อมูลเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อย
หมายเหตุ

สิ่งที่ท่านควรระวังในการกรอกใบสมัครคือ ข้อ 11.ข้อมูลผู้แนะน�า/สปอนเซอร์ ซึ่งหมายถึง ผู้สนับสนุน หรือผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจ
แก่ท่าน และข้อ 12.ข้อมูลอัพไลน์ ต�าแหน่งใต้อัพไลน์ ท่านสามารถกรอกเป็นรหัสเดียวกัน หรือคนละรหัสก็ได้
คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ

03

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้ว
กดปุ่ม "สมัครสมาชิก" โดยในขั้นตอนของ
การสมัครมีข้อมูลบางอย่างที่ท่านจ�าเป็น
ต้องระบุซึ่งจะเว้นว่างไว้ไม่ได้ ในแบบฟอร์ม
จะท�าเครื่องหมายเน้นไว้อย่างชัดเจนด้วย
สัญลักษณ์ * (สีแดง)

07

32

กรอกข้อมูล

เข้าสู่เว็บไซต์ www.aiyara.co.th และเลือก
ท�ารายการ "สมัครสมาชิก" จากเมนูภายใน
เว็บไซต์ จากนั้นท่านจะพบแบบฟอร์มใบ
สมัครสมาชิก (Member Application Form)

ท่านสามารถใช้รหัสสมาชิก และรหัสผ่านที่
แจ้งให้ทราบ ท�าการเข้าสู่ระบบบริการสมาชิก
เพื่อใช้งานได้ทันที เช่น การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์,
การช�าระค่าผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัว เป็นต้น

การยืน
่ ใบสมัครแบบทัว
่ ไป

02

A I YA R A B U S S I N E S S M A N U A L

สั่งซื้อออนไลน์

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการสั่งซื้อออนไลน์
สมาชิกที่ผ่านการสมัครแล้วในขั้นตอนที่ 4
ระบบจะท�าการส่งผ่านท่านไปยังหน้าสั่งซื้อ
ออนไลน์อย่างง่าย สมาชิกใหม่สามารถเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้เลยในขั้นตอนนี้

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

เลือกรายการ "สั่งซื้อผลิตภัณฑ์" จากเมนู
ค�าสั่งในระบบสมาชิก และเลือกผลิตภัณฑ์
ที่ท่านต้องการ โดยเลือกผลิตภัณฑ์ ระบุ
จ�านวนทีละรายการจนครบตามต้องการ

หมายเหตุ

รหัสสมาชิก และรหัสผ่าน ที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ใช้อ้างอิงกับระเบียนข้อมูลสมาชิก
ในการบันทึกคะแนนการสั่งซื้อและการท�าธุรกรรมต่างๆกับบริษัทฯ สิทธิใดๆที่พึงมีในฐานะ
นักธุรกิจไอยรา ของ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด จะสมบูรณ์เมื่อท่านเจ้าของรหัส
สมาชิกได้ด�าเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
รหัสผ่านเข้าสู่ระบบเป็นสิ่งที่ท่านควรเก็บเป็นความลับและไม่ทา� สูญหายเพราะเกี่ยวข้องกับ
สิทธิประโยชน์ของท่านในการท�าธุรกรรมกับบริษัทฯ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการด�าเนิน
การใดๆของผู้อื่นที่เข้าสู่ระบบด้วยรหัสสมาชิกและรหัสผ่านที่ถูกต้องของท่าน จะมีผลผูกพัน
เสมือนท่านท�ารายการด้วยตนเอง
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การด�ารงสถานภาพของสมาชิก

ORDER

นักธุรกิจไอยราจะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจไอยราเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันสมัคร

การต่ออายุสมาชิก

1

อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกของนักธุรกิจไอยรา
300 บาท/ปี โดยสามารถต่ออายุสมาชิกได้ลว่ งหน้า 30
วัน นับถึงวันหมดอายุสมาชิก

2

นักธุรกิจไอยราสามารถต่ออายุสมาชิกได้ภายใน 90 วัน
นับจากวันครบอายุสมาชิก 1 ปี จะนับอายุการด�ารง
สถานภาพการเป็นนักธุรกิจไอยราตามวันที่สมัคร และ
มีอายุสมาชิกภาพ 1 ปี เช่นเดิม

3

นักธุรกิจไอยราทีร่ กั ษาผลประโยชน์ 10 เดือน ในรอบปีที่
ด�าเนินธุรกิจ จะได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
สมาชิก 300 บาทในปีถดั ไป

ตัวอย่างการต่ออายุสมาชิก

1
2
3

นาย A สมัครเป็นนักธุรกิจไอยราเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555
จะมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปี ในวันที่ 9 มีนาคม 2556
นาย A มีสิทธิ์ในการต่ออายุสมาชิกได้ 90 วัน คือ ตั้งแต่วันที่
10 มีนาคม 2556 - วันที่ 9 มิถุนายน 2556
ถ้าหากนาย A มาด�าเนินการต่ออายุสมาชิกในวันที่ 2 มิถุนายน
2556 วันที่นับครบอายุการเป็นสมาชิกนักธุรกิจไอยรา ในครั้ง
ต่อไป คือ วันที่ 9 มีนาคม 2557

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธการต่ออายุสมาชิกภาพของนักธุรกิจไอยราทุกกรณี หากนักธุรกิจไอยรากระท�าการฝ่าฝืน
กฎจรรยาบรรณ หรือด�าเนินธุรกิจบนแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยได้รับการตักเตือนจากบริษัทแล้วเพิกเฉย มิได้ให้ความส�าคัญในการ
เปลี่ยนแปลง การด�าเนินธุรกิจไอยราของตนให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องดีงาม

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด
มีช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
สมาชิก ได้หลายช่องทาง

06

การลาออกจากการเป็นนักธุรกิจไอยรา

1
34

นักธุรกิจไอยราสามารถยืน่ ขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจ
ไอยราได้ ต้องมีอายุสมาชิก 6 เดือนขึน้ ไป โดยแจ้งความ
ประสงค์ในการลาออกเป็นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมแนบส�าเนา
บัตรประชาชนที่เซ็นรับรองส�าเนาถูกต้อง ส่งเป็นจดหมาย
ลงทะเบียน(ระบุมุมซอง “ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์”) มายัง
ส�านักงานใหญ่เท่านั้น

2

นักธุรกิจไอยราทีข่ อลาออกจากการเป็นนักธุรกิจไอยราแล้ว
ท่านสามารถยืน่ ขอสมัครเป็นนักธุรกิจไอยราใหม่ได้อกี ครัง้
หลังจากครบ 6 เดือน นับจากวันที่ลาออก ทั้งนี้ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครทุกกรณี

คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ
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06

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

P AY M E N T

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด มีช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ส�าหรับสมาชิก ได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หน้าเคาน์เตอร์์ (Counter Order)

นักธุรกิจไอยราสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ส�านักงานใหญ่ หรือศูนย์บริการทั่วประเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้

01

02

กรอกชื่อ-สกุล รหัสสมาชิก
ในใบสั่งซื้อ

เลือกรายการในใบสั่งซื้อ (ท�าคุณ เลือกรายการผลิตภัณฑ์ที่จะสั่ง
สมบัติ/รักษาคุณสมบัติ/เปิด หรือ ซื้อ จ�านวนที่ต้องการสั่งซื้อ และ
เติม Aistock)
จ�านวนเงิน

ท่านสามารถช�าระค่าผลิตภัณฑ์
ด้วยเงินสด บัตรเครดิต ที่ระบุ
ชื่อท่านเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น
บริษัทฯ ปฏิเสธการรับช�าระเงิน
ด้วยบัตรเครดิตกรณีที่ผู้ชา� ระมิใช่
เจ้าของบัตรในทุกกรณี

05

06

07

08

ท่านควรตรวจสอบความถูกต้อง
ของยอดธุรกิจ (พีว)ี ทีเ่ กิดจาก
การรายการสัง่ ซือ้ ในระบบเว็บไซต์
ทุกครัง้

เคาน์เตอร์บ์ ริการสมาชิก
เปิดตัง้ แต่เวลา 09.30-19.00 น.
ของทุกวัน

เมื่อช�าระเงินแล้ว ท่านจะต้องตรวจ ท่านต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้
สอบความถูกต้องของใบเสร็จรับ
เพือ่ เป็นหลักฐาน หากจ�าเป็นต้อง
เงิน ชื่อผู้สั่งซื้อ ประเภทการสั่งซื้อ
มีการติดต่อกับบริษทั ในภายหลัง
รายการผลิตภัณฑ์ และจ�านวนให้ถูก
ต้อง หากพบความผิดพลาดกรุณา
แจ้งพนักงานเพื่อแก้ไขทันที แล้วจึง
น�าใบเสร็จไปติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์
ที่เคาน์เตอร์จ่าย ผลิตภัณฑ์

03

04

การช�าระเงิน
ค่าผลิตภัณฑ์

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยช่องทางอีเมล์/แฟกซ์

สมาชิกสามารถด�าเนินรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยการส่งแบบฟอร์มรายการสั่งซื้อ(FR.002) พร้อมเอกสารใบโอนเงินค่าสินค้าได้ทั้งทางแฟกซ์
และอีเมล์บริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 19.00 น. ของทุกวัน โดยท่านต้องโทรมายืนยันรายการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์์ทุกครั้งที่มี
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
เบอร์โทร : 02-937 4300 ต่อ 104 มือถือ 09-0408-5993, 09-8529-1766
เบอร์แฟกซ์ : 02-937 4330
อีเมล์
: info@aiyara.co.th

07

เพือ
่ อ�านวยความสะดวกในเรือ
่ งการบริการ
ช�าระเงินค่าผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เปิดช่อง
ทางการช�าระเงินไว้หลายช่องทาง

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (Online Order)

บริการสัง่ ซือ้ ออนไลน์จะใช้งานได้เฉพาะผูท้ ผี่ า่ นการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านัน้ หากยังไม่ได้ดา� เนินการสมัคร ท่านสามารถติดต่อ
พนักงานบริษัทฯ นักธุรกิจไอยรา หรือท�ารายการสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ ดูวิธีการ "กรอกใบสมัครออนไลน์"
หากท่านเข้าสูร่ ะบบสมาชิกในเว็บไซต์ www.aiyara.co.th อยูแ่ ล้วตัง้ แต่ขนั้ ตอนการสมัครสมาชิกออนไลน์ สามารถข้ามไปอ่านข้อถัดไปได้ทนั ที
หากท่านยังไม่ได้เข้าสูร่ ะบบสมาชิก ให้ทา่ นเข้าสูร่ ะบบสมาชิกเสียก่อนโดยการไปทีเ่ ว็บไซต์ www.aiyara.co.th และมองหากรอบ "เข้าสูร่ ะบบสมาชิก"
จากนั้นให้ป้อนรหัสสมาชิกและรหัสผ่านที่ถูกต้องของท่านลงไป
เลือกรายการ "สั่งซื้อสินค้า" จากเมนูค�าสั่งในระบบสมาชิก และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการ โดยเลือกผลิตภัณฑ์ ระบุจ�านวนทีละรายการ
จนครบตามต้องการ
กดปุ่ม "ไปช�าระเงิน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการช�าระเงินออนไลน์ต่อไป

36
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07

การช�าระเงิน
ค่าผลิตภัณฑ์

เพื่ออ�านวยความสะดวกในเรื่องการบริการช�าระเงินค่าผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการช�าระเงินไว้หลายช่องทางดังนี้

การช�าระผ่านระบบออนไลน์
On Line Payment

03

เมื่อท่านเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แล้วกดปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ/จองซื้อ” ระบบ AISMART จะแจ้งรหัสการช�าระเงินไปยังหมายเลขโทรศัพท์
ของท่าน และแสดงไว้ในรายการสั่งซื้อนั้นๆ ให้ท่านน�ารหัสอ้างอิงไปช�าระเงินได้หลายช่องทาง ดังนี้

01 โอนเงินผ่านเคาน์์เตอร์ให้บริการของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ทุกสาขา โดยระบุรายการช�าระเป็น Bill Payment
02 ช�าระผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยเข้าสู่หน้าช�าระสินค้าและบริการ (Bill Payment)
03 ช�าระผ่านระบบธนาคารออนไลน์ (Electronic Banking) ทีม่ ไี ว้ให้บริการลูกค้าของแต่ละธนาคาร โดยเข้าสูห่ น้าช�าระค่าสินค้า และบริการ
(Bill Payment)

04 ช�าระผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของผู้ให้บริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่น่าเชื่อถือ เช่น Paypal, Paysbuy ซึ่งเปิดบริการตลอด

ช�าระด้วยตนเองที่
เคาน์เตอร์์บริการ
ของไอยรา

ช�าระที่เคาน์เตอร์
ธนาคาร

การช�าระผ่านระบบ
ออนไลน์ On Line
Payment

ช�าระด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ
ของไอยราทุกสาขาทั่วประเทศ

01

ช�าระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

02

เงินสด
บัตรเครดิต (ท่านจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆ ไม่สามารถให้ผู้อื่นน�าบัตรเครดิตของท่านมาใช้แทนได้
ดังนั้น ท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งในการช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต)

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางระบบออนไลน์ ท่านสามารถเลือกวิธีการช�าระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ในนาม “บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด” ตามเลขที่บัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย

สาขา เดอะคริสตัล พาร์ค
สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

ประเภทออมทรัพย์
ประเภทออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 401-1101-843
บัญชีเลขที่ 233-2286-083

24 ชัว่ โมง โดยสมาชิกทีป่ ระสงค์จะช�าระในช่องทางนี้ จะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ดงั กล่าว และโอนยอดเงินสะสมไว้ทผี่ รู้ บั ช�าระก่อน
หรืออาจผูกไว้กบั บัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตของท่าน เมือ่ จะช�าระสินค้าท่านจะต้องเข้าเว็บไซต์ของผูร้ บั ช�าระและท�ารายการสัง่ ช�าระเงิน

05 ช�าระผ่านช่องทางรับช�าระของเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น ที่มีมากกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศด้วยระบบ

เพย์โค้ด (Pay code) เมื่อเลือกด�าเนินการในระบบนี้ บริษัทฯจะส่งรหัสช�าระมายังโทรศัพท์มือถือที่ท่านะระบุในขั้นตอนการเลือกช�าระ
เพื่อให้ท่านน�าเลขดังกล่าวไปอ้างอิงช�าระเงินที่ร้านเซเว่น- อีเลฟเว่น (สาขาที่ให้บริการรับช�าระ)

หมายเหตุ

กรณีที่ท่านเลือกช�าระด้วยวิธีการ 1 - 3 ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีส�าหรับโอนเงิน จะแสดงให้ท่านทราบในขั้นตอนการเลือกช�าระ และใน
ขัน้ ตอนการช�าระเงิน นอกจากจะต้องระบุจา� นวนเงินทีช่ า� ระแล้ว ท่านจะต้องระบุรหัสอ้างอิงการช�าระ (Reference Number: ref1, ref2)
ลงในแบบฟอร์มด้วย มิฉะนั้น รายการช�าระเงินจะไม่สมบูรณ์ และท่านต้องส่งเอกสารการช�าระเงิน เข้ามาติดตามที่บริษัท และใช้เวลา
ในการด�าเนินการตรวจสอบ *ref1, ref2 คือรหัสช�าระเงินของใบ payment
ค่าธรรมเนียมในการช�าระ เป็นค่าบริการของผู้ชา� ระและจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าสินค้าและบริการที่ท่านจ่ายให้บริษัทฯ
รายการการสัง่ ซือ้ ทุกรายการ จะใช้วนั ทีแ่ ละเวลาทีช่ า� ระเงินเรียบร้อยแล้ว อ้างอิงในการประมวลผล เช่น กรณีทที่ า่ นท�ารายการสัง่ ซือ้ ไว้
ในวันที่ 1 มกราคม 2555 เวลา 12.00น. และด�าเนินการช�าระค่าบริการเสร็จสิ้นเมื่อ 3 มกราคม 2555 เวลา 22.00น. จะถือเป็น
รายการที่ต้องประมวลผลในวันที่ 3 มกราคม 2555
รายการสั่งซื้อที่ไม่มีการช�าระเงิน จะถูกเก็บไว้เพื่อรอการช�าระ ระหว่างที่ยังไม่ช�าระ ท่านสามารถยกเลิกได้ และรายการดังกล่าวอาจ
ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสม
***วิธกี ารช�าระเงินทุกช่องทางเมือ่ ด�าเนินการเสร็จสิน้ อย่างถูกต้องแล้ว ท่านควรเก็บหลักฐานการช�าระเงินไว้สกั ระยะหนึง่ ส�าหรับกรณี
ที่เกิดความผิดพลาดในการช�าระเงินไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถน�าหลักฐานมาอ้างอิงได้

ทั้งนี้เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบสลิปการโอนมายังอีเมล์ info@aiyara.co.th และ โทรศัพท์มาที่หมายเลข 02-937-4300
เพื่อยืนยันรายการสั่งซื้อ ยอดเงินและเวลาที่โอนเงิน จึงจะถือว่าท่านได้ยืนยันการช�าระเงินแล้ว การสั่งซื้อดังกล่าวจึงถือว่าเสร็จสมบูรณ์
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การรับ และการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์

SHIPPING

01

การรับ และการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์

08

การรับผลิตภัณฑ์

การจัดส่งผลิตภัณฑ์

นักธุรกิจไอยราสามารถรับผลิตภัณฑ์ได้ดว้ ย
ตนเองทีส่ า� นักงานใหญ่หรือศูนย์บริการทุก
สาขาทัว่ ประเทศ (ณ สาขาทีท่ า่ นได้ดา� เนิน
การสัง่ ซือ้ หรือตามทีไ่ ด้ระบุสาขาทีต่ อ้ งการรับ
ผลิตภัณฑ์ในระบบการสัง่ ซือ้ ออนไลน์) โดย
ท่านจะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน และ
หมายเลขอ้างอิงการสัง่ ซือ้ ออนไลน์ ทุกครัง้ ที่
มีการไปรับผลิตภัณฑ์ ส�าหรับกรณีทใี่ ห้ผอู้ นื่
มารับผลิตภัณฑ์แทน จะต้องมีหนังสือมอบ
อ�านาจพร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนที่
ลงชือ่ รับรองส�าเนาของทัง้ ผูม้ อบอ�านาจ และ
ผูร้ บั มอบอ�านาจ แนบมาด้วยทุกครัง้

บริษทั ฯ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้นกั ธุรกิจไอยรา
ตามชือ่ และทีอ่ ยูท่ ใี่ ห้ไว้ในใบสมัคร หรือได้
บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษทั เท่านัน้ หาก
ต้องการแก้ไขสถานทีจ่ ดั ส่ง นักธุรกิจไอยราจะ
ต้อง Log in เข้าระบบด้วย Username และ
Password ของตนเองเพือ่ ท�าการแก้ไขทีอ่ ยู่
ส�าหรับการจัดส่งให้เรียบร้อยก่อนท�าการสัง่ ซือ้
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ บริษทั ฯ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไป
ยังทีอ่ ยูท่ ไี่ ด้ยนื่ แก้ไขไว้แล้วเท่านัน้

01

02

สมาชิกสั่งซื้อสินค้ามีมูลค่าไม่เกิน
30,000 บาท ต้องช�าระเงินค่าบริการ
จัดส่งมาพร้อมกันในใบสั่งซื้อสินค้าดังนี้

สัง่ ซือ้ สินค้าต่อ 1 ใบสัง่ ซือ้
จัดส่งในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯและปริมณฑล
ค่าจัดส่ง
100 บาท
จัดส่งในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด
ค่าจัดส่ง
150 บาท
สัง่ ซือ้ สินค้า กรณีรวมใบสัง่ ซือ้ 2 ใบขึน้ ไป
สมาชิกจะได้รบั สิทธิจ์ ดั ส่งไปทีใ่ ดทีห่ นึง่ เพียง
1 แห่งตามทีอ่ ยูซ่ งึ่ ระบุในใบสัง่ ซือ้ เท่านัน้ โดยทัง้ นี้
สมาชิกต้องช�าระค่าบริการจัดส่งสินค้าดังนี้
จัดส่งในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ-ปริมณฑล
ค่าจัดส่ง
200 บาท
จัดส่งต่างจังหวัด
ค่าจัดส่ง
300 บาท
(ยกเว้นการสัง่ ซือ้ และช�าระเงินผ่าน 7-ELEVEN ไม่สามารถน�าใบสัง่ ซือ้ มารวมกันได้)
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สมาชิกสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวม

03
วันท�าการ จันทร์ – ศุกร์
ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริษทั ฯ ให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ในวันท�าการ
ทัง้ นี้ หากท่านไม่ได้รบั ผลิตภัณฑ์ภายใน 3
วันท�าการ นับจากวันทีส่ งั่ ซือ้ (ขึน้ อยูก่ บั
พืน้ ที)่ กรุณาแจ้งมายังบริษทั ได้ทแี่ ผนกคลัง
สินค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02-9347300 ต่อ
103 เพือ่ ท�าการตรวจสอบและด�าเนินการต่อ
ไป โดยการจัดส่งจะเป็นไปตามระเบียบบริการ
และตารางเวลา ทีแ่ นบมา

ระเบียบการ
บริการจัดส่งสินค้า

30,000 บาท ขึน
้ ไป
บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้กับท่านโดย
ไม่คิดค่าบริการ

03
กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอให้บริษัทฯ ช่วยด�าเนินการจัดส่งสินค้า

นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 บริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามน�้าหนักของสินค้าดังนี้

0-2 กก.

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ค่าจัดส่ง 100 บาท

ต่างจังหวัด 150 บาท

2-5 กก.

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ค่าจัดส่ง 220 บาท

ต่างจังหวัด 300 บาท

5-10 กก.

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ค่าจัดส่ง 380 บาท

ต่างจังหวัด 450 บาท

10 กก.ขึน้ ไป

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ค่าจัดส่ง 450 บาท

ต่างจังหวัด 500 บาท
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ระยะเวลาการสั่งซื้อ
และจัดส่งสินค้า
วันทีส
่ ง
ั่ ซือ
้ สินค้า

เวลาทีส
่ ง
ั่ ซือ
้ สินค้า

วันจันทร์

ก่อนเวลา 12.00 น.
หลังเวลา 12.00 น.

วันอังคาร

ก่อนเวลา 12.00 น.
หลังเวลา 12.00 น.

การจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

การด�าเนินการจัดส่งออกจากบริษท
ั
วัน
วันจันทร์
วันอังคาร

วันอังคาร
วันพุธ

เวลา
รอบบ่าย 15.00 น.
รอบเช้า 11.00 น.

รอบบ่าย 15.00 น.
รอบเช้า 11.00 น.

EMS

หมายเหตุ

ระยะเวลาการสั่งซื้อ
และจัดส่งสินค้า
วันทีส
่ ง
ั่ ซือ
้ สินค้า

เวลาทีส
่ ง
ั่ ซือ
้ สินค้า

วันอาทิตย์

09.30- 19.00 น.

การจัดส่งแบบรถขนส่ง

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จ�ากัด
การด�าเนินการจัดส่งออกจากบริษท
ั
วัน

เวลา

วันจันทร์

เวลา 12.00 น.

ส่งรอบเช้า (11.00 น.)
- กรุงเทพฯ/ปริมณฑล
1-2วันท�าการ

- ในเขตอ�าเภอเมือง

วันจันทร์

09.30- 19.00 น.

วันอังคาร

เวลา 12.00 น.

ก่อนเวลา 12.00 น.
หลังเวลา 12.00 น.

วันพุธ
วันพฤหัสบดี

รอบบ่าย 15.00 น.
รอบเช้า 11.00 น.

ท�าการ

2 วันท�าการ
- นอกเขตอ�าเภอเมือง /

- ต่างจังหวัด 2-3 วัน

วันพุธ

หมายเหตุ

วันอังคาร

09.30- 19.00 น.

วันพุธ

เวลา 12.00 น.

วันพุธ

09.30- 19.00 น.

วันพฤหัสบดี

เวลา 12.00 น.

วันพฤหัสบดี

09.30- 19.00 น.

วันศุกร์

เวลา 12.00 น.

อ�าเภอทีห
่ า่ งไกล
3-5 วันท�าการ

- ต่างจังหวัด / อ�าเภอ
ทีห
่ า่ งไกล
2-3 วันท�าการ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์ - อาทิตย์

ก่อนเวลา 12.00 น.
หลังเวลา 12.00 น.

ก่อนเวลา 12.00 น.
หลังเวลา 12.00 น.

ก่อนเวลา 19.00 น.

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

วันศุกร์
วันจันทร์

วันจันทร์

รอบบ่าย 15.00 น.
รอบเช้า 11.00 น.

รอบบ่าย 15.00 น.
รอบเช้า 11.00 น.

รอบเช้า 11.00 น.

ส่งรอบบ่าย (15.00 น.)
- กรุงเทพฯ/ปริมณฑล
1-2 วันท�าการ
- ต่างจังหวัด/อ�าเภอ
ทีห
่ า่ งไกล
2-3 วันท�าการ

หมายเหตุ

วันศุกร์ - วันเสาร์

09.30- 19.00 น.

วันจันทร์

เวลา 12.00 น.

- นอกเขตอ�าเภอเมือง /
อ�าเภอที่ ห่างไกล
4-6 วันท�าการ

หมายเหตุ

- การจัดส่งไปรษณีย์ EMS ป.ณ.ตึกช้าง สินค้ามีน�้าหนักรวม 0-5 กิโลกรัม
- วันท�าการไปรษณีย์ ป.ณ.ตึกช้าง คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเสาร์,อาทิตย์
ระยะเวลาการจัดส่ง ขึ้นกับการบริการของไปรษณีย์ไทย โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งในรูปแบบ EMS
42

- ในเขตอ�าเภอเมือง
4-5 วันท�าการ

- วันท�าการบริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จ�ากัด คือ วันจันทร์-วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันอาทิตย์
- ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าในอ�าเภอที่ห่างไกลขึ้นกับการบริการของผู้รับช่วงต่อ
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09

การรับประกัน และการเปลี่ยน
หรือคืนผลิตภัณฑ์

REFUND

การรับประกันการเปลีย
่ นผลิตภัณฑ์
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด มีนโยบายในการรับประกันความพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การรับประกัน
และการเปลี่ยนหรือคืน
ผลิตภัณฑ์

การคืนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

กรณีทสี่ มาชิกซือ้ ผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วและไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านสามารถน�าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมา
ขอคืนได้ โดยบริษัทฯจะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ตามราคาที่สมาชิกซื้อมา
โดยหักส่วนลดหรือผลตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ ได้จา่ ยให้กบั สมาชิกและกลุม่
ของสมาชิกก่อนหน้านัน้ แล้วตามแผนธุรกิจ รวมถึงการหักค่าธรรมเนียม
ในการด�าเนินการ 5% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ จ�านวนเงินคงเหลือสุทธิ
ซึง่ บริษทั ฯ จะโอนคืนผ่านบัญชีธนาคารของสมาชิกภายใน 15 วัน ทัง้ นี้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นให้ท่านต่อไป

กรณีที่สมาชิกได้รับผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับรายการที่สั่งซื้อไป หากสั่งซื้อ
ผ่านเคาน์เตอร์ส�านักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนให้
ทันที แต่หากสมาชิกสั่งซื้อ online บริษัทฯยินดีที่จะรับเปลี่ยนและ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ทถี่ กู ต้อง ให้กบั สมาชิกภายใน 7 วันท�าการ โดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกน�ากลับมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ใน
สภาพเดิม ไม่ผ่านการเปิดใช้งาน

09

01
กรณีที่สมาชิกน�าผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจ
ในคุณภาพด้วยเหตุผลใดก็ตาม และต้องการคืนผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ สมาชิก
สามารถน�าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมาคืนแก่บริษทั ฯตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้น

การรับประกันการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด
มีนโยบายในการรับประกันความพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

02
สมาชิกสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

03
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01

กรณีทสี่ มาชิกพบว่าผลิตภัณฑ์ทรี่ บั ไปมีตา� หนิ บรรจุภณ
ั ฑ์ชา� รุดเสียหาย
หรือผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ สามารถน�ามาขอเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

02

หมายเหตุ

ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ทนี่ า� มาเปลีย่ นหรือคืน ภายใต้การรับประกันความ
พอใจของบริษัทฯจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
มีปริมาณคงเหลือมากกว่ากึ่งหนึ่งของปริมาณที่ระบุในบรรจุภัณฑ์
นัน้ ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ยังคงมีจา� หน่ายอยูต่ ามปกติในปัจจุบนั
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
ผลิตภัณฑ์ทซี่ อื้ ในเงือ่ นไขของโปรโมชัน่ จะต้องน�าผลิตภัณฑ์ทรี่ วม
อยู่ในชุดโปรโมชั่นนั้นๆ มาคืนพร้อมกันทั้งชุด
หากผลิตภัณฑ์ทสี่ มาชิกซือ้ ไป ได้รบั ความเสียหายอันเกิดจากเจตนา
หรือเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องใดๆ จะไม่เข้าเกณฑ์ใน
การรับประกันความพอใจและไม่สามารถน�ามาขอคืนได้

45

ขั้นตอน การเปลี่ยนคืน
ผลิตภัณฑ์

COMMISSION

การเปลี่ยน - คืนผลิตภัณฑ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

01
แสดงใบเสร็จรับเงิน และ
รายการผลิตภัณฑ์ที่ขอคืน

02
กรอกแบบฟอร์มการขอ
เปลี่ยน – คืนผลิตภัณฑ์
(FR012)

03
ยืนแบบฟอร์มและเอกสาร
ส�าเนาบัตรประชาชนของ
สมาชิกไว้กับเจ้าหน้าที่
บริษัทฯเพื่อรอผลพิจารณา
และอนุมัติ

ค่าคอมมิชชั่น
การรับเงินค่าคอมมิชชั่นและการก�าหนด
จ่ายค่าคอมมิชชั่น

10

กรอกแบบฟอร์มการขอเปลี่ยน – คืนผลิตภัณฑ์ (FR012)
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10

การรับเงินค่าคอมมิชชัน
่ และ
การก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชัน
่
นักธุรกิจไอยรา สามารถรับค่าคอมมิชชัน
่ ได้ 2 วิธี คือ

01

1.โอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ ทีท่ า่ นระบุไว้นบั ตัง้ แต่
วันสมัคร (ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
การเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน)

02

2.โอนเข้าบัตรเงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ SCB CASH
CARD (ดูขอ้ มูลการเปิดใช้บตั รเงินสด)

การก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชัน
่
การค�านวณคอมมิชชั่นของบริษัทฯ มีรอบการค�านวณทุกรอบ 5 วันและมีการก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชั่นใน 5 วันถัดไป ดังนี้
ในแต่ละเดือน ระบบแผนปันผลจะค�านวณคอมมิชชั่น 6 รอบและมีการก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชั่น 6 รอบ ดังนี้
รอบที่

01

ค่าคอมมิชชั่นในรอบ วันที่ 1-5

ก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชั่นใน วันที่ 10

รอบที่

02

ค่าคอมมิชชั่นในรอบ วันที่ 6-10

ก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชั่นใน วันที่ 15

รอบที่

03

ค่าคอมมิชชั่นในรอบ วันที่ 11-15

ก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชั่นใน วันที่ 20

รอบที่

04

ค่าคอมมิชชั่นในรอบ วันที่ 16-20

ก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชั่นใน วันที่ 25

รอบที่

05
06

ค่าคอมมิชชั่นในรอบ วันที่ 21-25

ก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชั่นใน วันสิ้นเดือน

ค่าคอมมิชชั่นในรอบ วันที่ 26-สิ้นเดือน

ก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชั่นใน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

รอบที่

การโอนเงินค่าคอมมิชชัน
่
ส�าหรับนักธุรกิจไอยราที่มีผลงานและได้รับค่าคอมมิชชั่นตามแผนปันผล บริษัทฯ จะโอนเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านระบุไว้ใน
ฐานข้อมูลสมาชิกนับตั้งแต่วันที่ท่านสมัคร ตามรอบการก�าหนดจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้
ทุกๆ ยอดค่าคอมมิชชั่นที่ท่านได้รับ ก่อนการโอน บริษัทจะมีการหักภาษี ณ ที่ จ่าย 5% และหักค่าธรรมเนียมการโอนตามหลัก
เกณฑ์ของแต่ละธนาคารก่อนทุกรอบการโอน
ในกรณีที่วันโอนคอมมิชชั่นตรงกับวันหยุดท�าการของธนาคาร ระบบโอนค่าคอมมิชชั่นจะเลื่อนออกไปในวันท�าการวันถัดไป
ส�าหรับกรณีที่ท่านไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นตามรอบการโอนเงิน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด (ไม่ได้แจ้งบัญชีธนาคารในวันสมัครสมาชิก หรือ
สาเหตุอื่นๆ) และมีเงินค้างจ่ายอยู่ในระบบของบริษัท ให้ท่านยื่นเรื่องเข้ามาตามหลักเกณฑ์ในการยื่นค�าร้องต่อบริษัท (ยื่นแก้ไข)
และเมื่อบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะท�าการโอนเงินค้างจ่ายในระบบ ทุกกรณี ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
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กรณีการใช้บต
ั รเงินสด SCB CASH CARD
SCB CASH CARD เป็นบัตรกดเงินสดพร้อมใช้ ที่ใช้ร่วมกับตู้ ATM ทุกตู้ทุกธนาคาร สามารถท�ารายการถอนเงิน โอนเงิน ช�าระเงิน ได้เหมือน
บัตรกดเงินสดทั่วไป แต่เนื่องจากไม่ได้เปิดบัญชีตามปกติจึงไม่มีสมุดคู่ฝาก ไม่มีเลขที่บัญชี รับโอนจากผู้อื่นไม่ได้ เหมาะส�าหรับผู้ไม่สะดวกเปิด
บัญชีในช่องทางปกติ
วิธีการสั่งซื้อบัตรเงินสด

1.นักธุรกิจไอยราทุกท่านสามารถสัง่ ซือ้ บัตร SCB CASH CARD ได้จากเคาน์เตอร์ให้บริการของบริษทั ฯ ในราคาชุดละ 300 บาท ท่านสามารถ
สั่งซื้อให้บุคคลอื่นในองค์กรได้ หรืออาจติดต่อให้ผู้อื่นสั่งซื้อให้ก็ได้เช่นกัน
2.หลังจากการสัง่ ซือ้ และช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รบั SCB CASH CARD โดยใน 1 ชุดจะมีซอง 2 ซอง คือ (1.)ซองบรรจุบตั ร SCB
CASH CARD และ (2.) ซองรหัสผ่าน หน้าซองจะมีหมายเลขก�ากับตรงกัน และเย็บติดกันไว้ในสภาพเรียบร้อย หากซองฉีกขาดหรือถูกเปิดใช้
ก่อนถึงมือท่าน กรุณาแจ้งเปลี่ยนกับพนักงานทันที
3.ในการสัง่ ซือ้ และรับบัตร จะต้องมีผตู้ รวจสอบว่าซองบัตรและซองรหัสผ่านอยูใ่ นสภาพเรียบร้อย จึงไม่สามารถสัง่ ซือ้ และส่งให้ทางไปรษณียไ์ ด้
4.ท่านควรเก็บซองบัตรและซองรหัสผ่านไว้ด้วยกันจนกว่าจะเปิดใช้งาน
5.ข้อควรระวัง ในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดใช้ หรือแจ้งข้อมูลให้บริษัทฯแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ หากท่านน�าบัตรออกจากซองไปเสียบใช้กับ
ตู้ ATM บัตรอาจจะถูกยึดและอาจไม่สามารถติดต่อขอรับคืนได้

การเปิดใช้งานบัตรเงินสด
นักธุรกิจท่านใด สั่งซื้อบัตรหรือมีบัตร SCB CASH CARD อยู่แล้วจากการที่ผู้แนะน�าสั่งซื้อมาให้ก็ตาม เมื่อตกลงจะใช้บัตร SCB CASH CARD
แทนการยื่นรับโบนัสผ่านบัญชีธนาคารตามปกติ จะต้องด�าเนินการแจ้งเปิดใช้งานบัตรต่อบริษัทฯ เสียก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ท่านต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้บัตร(ธนาคารต้องการ)
เลขประจ�าตัวประชาชน หรือ เลขพาสปอร์ตและสัญชาติ หรือ เลขต่างด้าว
เลขบัตร SCB CASH CARD ของท่าน (ดูได้จากหน้าบัตร หรือบนซองบรรจุบัตร)
สะกดชื่อของท่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รหัสสมาชิกธุรกิจไอยรา และเลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก
2.แจ้งเปิดใช้งานบัตรฯ โดยส่งข้อมูลในข้อ1 มายังบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
แจ้งทาง email info@aiyara.co.th
เขียนค�าร้องผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการที่สา� นักงานใหญ่ ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 14
แจ้งผ่านระบบ helpdesk ที่ helpdesk.aiyara.co.th
ถ่ายส�าเนาบัตรประชาชน, บัตรต่างด้าว หรือ พาสพอร์ต และบัตร SCB CASH CARD ส่งแฟกซ์มาที่ 02-9374330 และโทรแจ้งทุกครัง้
ที่ท่านท�าการส่งแฟกซ์
3.เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะส่งข้อมูลบัตรไปยังธนาคารเพื่อด�าเนินการเปิดใช้บัตรต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 วันท�าการ
เมือ่ บัตรใช้งานได้แล้วจะมีพนักงานโทรกลับไปแจ้งให้ทา่ นทราบ (กรุณาติดต่อกลับมายังบริษทั ฯ หากท่านไม่ได้รบั การติดต่อจากพนักงานเกินเวลา
3 สัปดาห์) บริษัทฯ จะด�าเนินการโอนโบนัสของท่านไปยังบัญชีอิเล็คทรอนิกส์ที่ผูกกับบัตรฯ ตามรอบการโอนโบนัสของบริษัทฯ ต่อไป
ข้อควรระวัง ในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดใช้ หรือแจ้งข้อมูลให้บริษัทฯแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ หากท่านน�าบัตรออกจากซองไปเสียบใช้กับ
ตู้ ATM บัตรอาจจะถูกยึดและอาจไม่สามารถติดต่อขอรับบัตรคืนได้
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FILE A COMPLAINT

11

การยื่นค�าร้องต่อบริษัท
ในกรณีที่นักธุรกิจไอยรามีความประสงค์ในการยื่นค�าร้องแก้ไข
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลของสมาชิก สามารถยื่นค�าร้องต่อ
บริษัทได้ทุกกรณี โดยผ่านช่องทาง

01

ยื่นเอกสารค�าร้อง(FR.006) หน้าเคาน์เตอร์บริษัทฯ
ส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขา

02

ยื่นค�าร้องผ่านอีเมล์ info@aiyara.co.th

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการด�าเนินการดังต่อไปนี้

01

กรณีสมาชิกยื่นค�าร้องเร่งด่วนในวันปิดยอด
บริษัทไม่สามารถด�าเนินการให้ได้ในวันนั้นทันที

02

กรณีเป็นค�าร้องแก้ไขสายงานทุกกรณีต้องยื่น
ภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร หากยื่นหลังจาก
นั้นไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้

ขั้นตอนการยื่นเอกสารค�าร้อง

การยื่นค�าร้องต่อบริษัท
ในกรณีที่นักธุรกิจไอยรามีความประสงค์
ในการยื่นค�าร้องแก้ไขข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ของสมาชิก สามารถยื่นค�าร้องต่อบริษัทได้ทุกกรณี

11

01

02

03

สมาชิกเขียนรายละเอียดในแบบฟอร์ม
ใบค�าร้อง

สมาชิกยื่นใบค�าร้อง+เอกสารแนบให้เจ้าหน้าที่
เคาน์์เตอร์เซอร์วิส หรือส่งแฟ็กซ์ 02-9374330
หรือ อีเมล์ info@aiyara.co.th (เจ้าหน้าที่ตรวจ
สอบความถูกต้องของเอกสารค�าร้องและ
เอกสารประกอบการยื่นค�าร้อง)

กรณี แฟ็กซ์ หรืออีเมล์ ต้องติดต่อแจ้งทาง
บริษัทฯ ด้วยทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน และ
ออกเลขที่ใบค�าร้อง โทร.02-9374300 หรือ
090-408-5993

04
เจ้าหน้าที่เช็คเอกสารหรือเช็ค แฟ็กซ์/อีเมล์
พร้อมเอกสารที่แนบมา ถ้าเอกสารไม่สมบูรณ์
ไม่ชัดเจนไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้แจ้งยัง
ลูกค้า และยังไม่ต้องออกเลขที่คา� ร้อง
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05
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร,
ออกเลขที่ค�าร้อง และบันทึกการนัดหมาย จาก
นั้นเจ้าหน้าที่แจ้งกลับผลของค�าร้องนั้นๆ
ภายใน 14 วัน
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กฎจรรยาบรรณ
และบทลงโทษ

ETHICS RULE / PENALTY

12

บริษทั ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด มีวสิ ยั ทัศน์ เป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม มุง่ เน้นการด�าเนินธุรกิจ มุง่ สร้างคุณค่าสูส่ งั คม
บนพืน้ ฐานจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง และเป็นองค์กรทีม่ งุ่ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทีจ่ ะท�าให้องค์กรไอยรา แพลนเน็ต เติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้
สมาชิกไอยราจึงต้องตระหนักถึงจรรยาบรรณอย่างเข้มแข็งและเคร่งครัด เพื่อร่วมกันสร้างองค์กรไอยราให้มีความมั่นคงแข็งแรงสืบไป

จรรยาบรรณหลักของไอยรา มี 3 ประการ ดังนี้
1. จรรยาบรรณเกี่ยวกับ “การขายผลิตภัณฑ์ตัดราคา”

“การขายผลิตภัณฑ์ตัดราคา” คือ การขายหรือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคในราคาต�่ากว่าราคาสมาชิกที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้
ทุกกรณี การขายผลิตภัณฑ์ตดั ราคา ถือเป็นความผิดจรรยาบรรณร้ายแรง เพราะการกระท�าผิดดังกล่าวจะส่งผลกระทบ และสร้าง
ความเสียหายต่อบริษัทและองค์กรเครือข่ายสมาชิกจ�านวนมาก ในแง่การท�าลายกลไกตลาด อีกทั้งยังเป็นการท�าลายภาพลักษณ์
ของบริษัทอีกด้วย
2. จรรยาบรรณเกี่ยวกับ “การโยกย้ายสายงาน”

กฎจรรยาบรรณ
และบทลงโทษ

“การโยกย้ายสายงาน” คือ การทีน่ กั ธุรกิจได้มกี ารน�าเสนอเงือ่ นไขหรือผลประโยชน์อนื่ ใด กับผูท้ เี่ ป็นสมาชิกภายใต้องค์กรของผูอ้ นื่
อยู่แล้ว ให้มาสมัครใหม่/หรือวางรหัสใหม่ ภายใต้สายงานของตนเอง ด้วยเจตนาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลักการโยกย้าย
สายงาน ถือเป็นความผิดจรรยาบรรณทีเ่ ป็นกฎเหล็กอีกประการหนึง่ เพราะแม้จะดูผวิ เผิน มองว่าเป็นเรือ่ งความพอใจเฉพาะบุคคล
แต่ดว้ ยบริษทั ฯ มีแนวคิดให้มกี ารด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตัง้ แต่เริม่ ต้น การกระท�าดังกล่าว จึงถือได้วา่ เป็นการสร้างความวุน่ วาย
แตกแยก ของสมาชิกไอยรา ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถเติบโตอย่างมัน่ คง ไม่เป็นธุรกิจเครือข่ายสีขาวอย่างแท้จริง และไม่สามารถ
น�าไปสู่ความส�าเร็จแบบ PASSIVE INCOME ได้

12

3. จรรยาบรรณเกี่ยวกับ “สื่อออนไลน์ผิดกฎหมาย”

“สื่อออนไลน์ผิดกฎหมาย” คือ สื่อทุกประเภทที่น�าเสนอต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ โดยขัดต่อระเบียบของประกาศ ปก.ที่
010/2557 ว่าด้วยเรือ่ ง ข้อบังคับในการท�าธุรกิจออนไลน์และบทลงโทษกรณีทา� ผิด ซึง่ การกระท�าดังกล่าว นอกจากจะเป็นการท�าผิด
กฎหมายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และสร้างความเสียหายในวงกว้าง ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ ดังนี้

บริษท
ั ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด มุง
่ เน้นการด�าเนินธุรกิจ
มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม บนพื้นฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพขายตรง สมาชิกไอยราจึงต้องตระหนักถึง
จรรยาบรรณอย่างเข้มแข็งและเคร่งครัด เพื่อร่วมกัน
สร้างองค์กรไอยราให้มีความมั่นคงแข็งแรงสืบไป

ด�าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย. ด้วยผลิตภัณฑ์ของไอยราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค
จึงไม่สามารถบรรยายอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์หรือสารออกฤทธิ์ต่างๆ ในเชิงรักษา บ�าบัด บรรเทาได้ทุกกรณี
ห้ามด�าเนินธุรกิจในลักษณะชักชวนระดมทุน บริษทั จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายขายตรงและเน้นการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยวิสยั ทัศน์เครือข่ายสีขาว จึงมีขอ้ บังคับในเรือ่ งห้ามโพสโชว์รายได้ หรือโชว์เงิน เพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ไม่ดี
การบริหารความเสมอภาคกันในการท�าตลาดออนไลน์ การเติบโตทีม่ นั่ คงยัง่ ยืน บริษทั ฯ จึงตระหนักถึงความเสมอภาค
ของสมาชิกทุกระดับ บริษทั ฯ จึงได้ควบคุมการท�าสือ่ ออนไลน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้เครือ่ งมือเดียวกัน โดยใช้
สื่อเว็บไซต์ โปรโมทผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดท�าให้เท่านั้น
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ขั้นตอนการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความผิดจรรยาบรรณ

บทลงโทษผิดจรรยาบรรณเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ผิดกฎหมาย

เมื่อมีการท�าผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมีผู้ร้องเรียนเข้ามาไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯจะมีขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาบทลงโทษ ดังนี้
รับเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบข้อมูล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ AMRT จรรยาบรรณ
ไกล่เกลี่ย โดยส่งเรื่องให้ AMRT ต้นสังกัดคู่กรณี และเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการกลาง AMRT
ถ้ากรณีใด ไกล่เกลี่ยไม่ได้ ให้นา� เข้าสู่ที่ประชุม AMRT พิจารณาความผิดร่วมกัน ด�าเนินการบทลงโทษ

มาตรการบทลงโทษ
เมื่อมีการลงมติจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณว่า นักธุรกิจท่านใดเป็นผู้กระท�าผิดจรรยาบรรณแล้ว ทางบริษัทฯ ได้กา� หนด
บทลงโทษไว้ส�าหรับกรณีผิดจรรยาบรรณ

บทลงโทษกรณี ขายผลิตภัณฑ์ตัดราคา
ความผิดครั้งที่ 1
ผู้กระท�าความผิด

เตือนด้วยวาจาและส่ง
หนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษร

ความผิดครั้งที่ 2

ความผิดครั้งที่ 3

ความผิดครั้งที่ 4

Hold รหัสเป็น
เวลา 3 เดือน

งดจ่ายรายได้
และการท�าธุรกรรม
เป็นเวลา 3 เดือน

เพิกถอนการเป็น
สมาชิกภาพ

รหัส
นอร์มินีใหม่

ความผิดครั้งที่ 1

ความผิดครั้งที่ 2

ความผิดครั้งที่ 3

รหัสผู้กระท�าผิด

Lock รหัส 6 เดือน

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

รหัสผู้ชักชวน

Hold รหัสเป็นเวลา
3 เดือน

Lock รหัสเป็นเวลา
3 เดือน

เพิกถอนการเป็น
สมาชิกภาพ

รหัสผู้กระท�าผิด

- เพิกถอนการเป็นสมาชิกภาพ
- สายงานใต้ลา่ งให้ยก
ผลประโยชน์แก่สายงานใหม่

-

-

รหัสผู้ชักชวน

Hold รหัสเป็นเวลา
3 เดือน

Lock รหัสเป็นเวลา
3 เดือน

เพิกถอนการเป็น
สมาชิกภาพ

*รหัสนอร์มินีเก่า คือ รหัสแอบอ้างทีม่ อี ยูใ่ นผังองค์กรเดิมของผูช้ กั ชวน แต่มกี ารยกผลประโยชน์ใดๆในรหัสนัน้ ให้กบั บุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เจ้าของชือ่
*รหัสนอร์มินีใหม่ คือ รหัสแอบอ้างที่มีเจตนาการชักชวนให้ย้ายสายงานอย่างชัดเจน
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ความผิดครั้งที่ 1

ความผิดครั้งที่ 2

ความผิดครั้งที่ 3

ความผิดครั้งที่ 4

ความผิดครั้งที่ 5

ผู้กระท�าความผิด

HOLD รหัส
1 เดือน

Lock รหัส
1 เดือน

Lock รหัส
3 เดือน

Lock รหัส
6 เดือน

Lock รหัสถาวร
(Terminate)

ผู้แนะน�าตรง

HOLD รหัส
1 เดือน

Lock รหัส
1 เดือน

Lock รหัส
3 เดือน

Lock รหัส
3 เดือน

Lock รหัส
3 เดือน

อัพไลน์ตาม
สายงานสปอนเซอร์
รหัสแรกที่ดา� รง
คุณวุฒิ Gold Star
ขึ้นไป

HOLD รหัส
1 เดือน

Lock รหัส
1 เดือน

Lock รหัส
3 เดือน

Lock รหัส
3 เดือน

Lock รหัส
3 เดือน

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักธุรกิจรายใหม่ ให้ยึดมั่นหลักจรรยาบรรณอย่างเข้มแข็ง
บริษัทฯ ยังได้กา� หนดหลักปฏิบัติจรรยาบรรณ 8 ประการ ไว้ ดังนี้

01

บทลงโทษกรณี การโยกย้ายสายงาน

รหัส
นอร์มินีเก่า

บริษัทฯ จะพิจารณาบทลงโทษผู้ละเมิดจรรยาบรรณจากเจตนาในการกระท�าผิด ดังนี้

คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ

02

03

04

นักธุรกิจไอยราต้องมีความซือ่ สัตย์ นักธุรกิจไอยราจะต้องไม่กล่าว
สุจริตต่อลูกค้า เพื่อนร่วมอาชีพ
ร้ายทับถมเพื่อนร่วมอาชีพ
และบริษัท
เพื่อหวังให้เกิดความเข้าใจผิด
เกิดความไม่ไว้วางใจ และเกิด
ความเสียหาย

นักธุรกิจไอยราจะไม่ลดหรือเสนอ นักธุรกิจไอยราจะไม่แนะน�าให้
ที่จะลดราคาเพื่อเป็นการจูงใจให้ สมาชิกย้ายสายงานหรือกระท�า
ซื้อผลิตภัณฑ์
การใดๆที่ผิดต่อกฎระเบียบของ
บริษัทฯ

05

06

07

นักธุรกิจไอยราจะต้องไม่กล่าว
อ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์และ
แผนการตลาดเกินความเป็นจริง

นักธุรกิจไอยราจะต้องหมั่นศึกษา
หาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่
เสมอ

นักธุรกิจไอยราต้องประพฤติตน นักธุรกิจไอยราต้องเชิดชูทงั้ ธ�ารงไว้
อยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเกียรติศักดิ์ของ บริษัท ไอยรา
ทั้งธ�ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และ แพลนเน็ต จ�ากัด
คุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

08

ด้วยจรรยาบรรณทีเ่ ข้มแข็ง ควบคูไ่ ปกับการท�างานขับเคลือ
่ นองค์กรสูค
่ วามเป็นเลิศภายใต้วฒ
ั นธรรมไอยรา
ทีพ
่ วกเราทุกคนยึดมัน
่ การใส่ใจ แบ่งปัน และเติบโตร่วมกัน ท�าให้บริษท
ั ไอยรา แพลนเน็ต เติบโตอย่างถูกต้อง มีคณ
ุ ค่าและยัง
่ ยืน
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AISMART

13

AISMART

AISMART คือ ระบบปฏิบต
ั กิ ารคอมพิวเตอร์อจั ฉริยะของไอยรา แพลนเน็ต ทีท่ มี วิศวกรไอยรา แพลนเน็ต
ได้ออกแบบมาให้สอดคล้องลงตัวกับรูปแบบธุรกิจโดยเฉพาะ เพือ่ เสริมศักยภาพนักธุรกิจไอยรา ให้สามารถ
ท�างานผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างง่ายๆ และเป็นอิสระในการเลือกเวลาและสถานทีใ่ นการท�างานได้
เอง และเห็นผลการท�างานทันทีแบบ Real-time

ภายใต้ความเข้าใจในความต้องการของนักธุรกิจเครือข่าย ระบบ AISMART ได้ถกู ออกแบบอย่างผสมผสาน
ลงตัวทีม่ ที งั้ ผูท้ มี่ คี วามช�านาญในการท�างานผ่านเทคโนโลยี ไปจนถึงผูท้ ถี่ นัดและรักทีจ่ ะท�างานแบบดัง้ เดิม
จึงท�าให้นักธุรกิจไอยราทุกท่านเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างง่ายๆได้ด้วยตนเอง
ระบบ AISMART พัฒนาขึน้ โดยทีมพัฒนาของบริษทั ไอยรา แพลนเน็ต เองจึงสามารถก�าหนดทิศทางการ
พัฒนาระบบได้อย่างอิสระ และปัจจุบนั ระบบ AISMART สามารถท�างานได้หลายแพลตฟอร์ม (platform)
ทั้ง web application, mobile application และยังสามารถขยายไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆได้ในอนาคต

ปัจจุบน
ั ระบบ AISMART ให้บริการนักธุรกิจไอยรา
แบบ Real-time ในหมวดต่างๆดังนี้

AISMART

13

ทีมวิศวกรไอยราแพลนเน็ตได้ออกแบบมาให้สอดคล้อง
ลงตัวกับรูปแบบธุรกิจโดยเฉพาะ เพือ
่ เสริมศักยภาพ
นักธุรกิจไอยรา ให้สามารถท�างานผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ได้อย่างง่ายดาย

Business Status

Bonus Statement

Order and Payment

Knowledge Provider

KPI Analysis

AiGiv

ตรวจสอบสถำนะทำงธุรกิจของ
องค์กร

คลังควำมรู้ส�ำหรับ
นักธุรกิจไอยรำ
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ตรวจสอบรำยงำนโบนัส

กำรวิเครำะห์ผลงำน เทียบกับ
เป้ำหมำยตัวชี้วัด

ระบบรองรับกำรสั่งซื้อและ
กำรช�ำระค่ำสินค้ำ

เว็บไซต์ส�ำหรับแนะน�ำสินค้ำและ
ธุรกิจส่วนบุคคล พร้อมเชื่อมโยง
สู่กำรสมัครเข้ำผังองค์กร
แบบ real time
57
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นอกจากนี้ AISMART ยังคงพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีการขยายผลเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้โมบายแอพพลิเคชั่นมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโต
อย่างมากของกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแทปเล็ตในปัจจุบัน เช่น การส่งข่าวสารเฉพาะบุคคล!!! ให้กับนักธุรกิจแต่ละท่าน และสามารถท�ารายการ
สั่งซื้อและช�าระเงินได้จาก Mobile application โดยตรงเป็นต้น
ระบบ AISMART จึงเป็นเสมือนเพื่อนรู้ใจที่จะคอยอ�านวยความสะดวกให้นักธุรกิจไอยรา เข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ และน�าพาสู่ความส�าเร็จได้
อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว และยั่งยืน

ช่องทางการรับรู้
ข่าวสารจากบริษัท

รายละเอียด AISMART

การสือ
่ สารทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ คือ การสือ
่ สารทีถ
่ ก
ู ต้อง
ชัดเจน รวดเร็ว และทัว
่ ถึง

ตรวจสอบสถานภาพทางธุรกิจของตนเอง และทีมงาน
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสผ่าน นามแฝง ที่อยู่ส�าหรับส่งเอกสาร
รับข่าวสารและประกาศส�าคัญต่างๆจากระบบที่อาจส่งถึงเป็นรายบุคคล
ตรวจสอบผลส�าเร็จของกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ
มีระบบเก็บบันทึกการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดูแลติดตามและประเมินผล
ตรวจสอบรายการโบนัสย้อนหลังและวันโอนเข้าบัญชีธนาคาร
แสดงภาพการเติบโตส่วนบุคคลแบบกราฟิกเพื่อการวินิจฉัยและปรับปรุงปริมาณงาน
ป้อนการสมัครสมาชิกใหม่ด้วยตนเองลงในผังองค์กร และจะแจ้งรหัสสมาชิกพร้อมรหัสผ่าน ผ่านทาง SMS ของผู้สมัคร
สั่งซื้อสินค้า และช�าระเงินได้หลากหลายช่องทาง
มีระบบ AiStockist ให้นักธุรกิจไอยราสามารถบริการสินค้าและแจงคะแนนให้ทีมงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถช�าระค่าสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นและเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้กว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดจากโมบายแอพพลิเคชั่น (mobile application)
ติดตามข่าวสารอื่นๆเช่นโปรโมชั่นใหม่ๆ, ตารางการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ และโมบายแอพพลิเคชั่น
58
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4 ช่องทางการรับรู้
ข่าวสารจากบริษัท

A I YA R A P L A N E T S O N G

ในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีก้าวไกลและไร้พรมแดน “การสื่อสารที่ฉับไว” จากบริษัทฯ ถึงเครือข่ายสมาชิกขนาดใหญ่จึงมีความส�าคัญ
ยิ่ง ไอยราได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพและความส�าคัญของการสื่อสาร จึงเปิด 4 ช่องทางในการรับข่าวสารที่ถูกต้อง ฉับไว และทั่วถึง ไว้ดังนี้

Website Company
http//:www.aiyara.co.th

เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหลักของ
บริษัทไว้อย่างครบถ้วน และสมาชิกยังสามารถ Log In เช็คผัง
องค์กร เช็คค่าคอมมิชชั่น สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ แจงคะแนน
AISTOCK ผ่านระบบ AISMART ในเว็บไซต์บริษัทฯได้อีกด้วย

FanPage Aiyara
www.facebook.com/aiyaracrop

เพียงทุกท่านเข้าไปคลิ้ก Like หน้า Fanpage AIYARA สามารถ
ติดตามอัพเดทข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ จาก
บริษัทได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง

บทเพลงไอยรา

15

รวมพลังและหลอมรวมวัฒนธรรมเดียวกัน
ด้วยบทเพลงไอยรา

SMS

AIYARA APPICATION

บริษัทฯ ได้มีบริการส่ง SMS แจ้งข้อมูลการจัดส่งสินค้าไปยังมือถือ
ของสมาชิก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สมาชิกเองสามารถตรวจสอบผลการจัดส่งสินค้าได้อย่างทันใจและ
ทันท่วงที

ง่ายๆ เพียงท่านดาวโหลด AIYARA APPICATION บนมือถือ
สมาร์ทโฟน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยส์ และ IOS ท่านก็
สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ และท�าธุรกรรมต่างๆ
กับบริษัท ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
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บทเพลงไอยรา
ค�าร้อง/ท�านอง จุมพล ทองตัน (โกไข่)

บนเส้นทางชีวิต ที่เราต้องเดินก้าวไป
ถึงยากเย็นเพียงใด แต่ใจฉันไม่เคยเหงา
พร้อมจะให้อภัย ด้วยใจที่มีเมตตา
หลอมหัวใจทุกดวง ให้รวมเป็นดวงเดียวกัน
** ด้วยหัวใจไอยรา ต่อให้ฟ้าก็ขวางไม่ได้
เป็นครอบครัวแห่งชัยชนะ เพื่ออิสร-ภาพที่งดงาม
ยามตะวันทอแสง สีทองส่องฟ้าอ�าไพ
ความมั่นคงยั่งยืน สดชื่นเมื่อมีความหวัง

เพลงมาร์ชไอยรา
บนเส้นทางฝัน
มีรางวัลให้ใจคนกล้า
*เส้นทางสีขาว
เป็นพลังให้เราก้าวไป
**ใส่ใจ เราร่วมแบ่งปัน
สร้างคุณค่าสู่สังคมที่ยืนยง
***จับมือกันมุ่งมั่นให้สัญญา
ถักทอรักเป็นครอบครัวดั่งบัวมีสายใย

เพลงหัวใจไอยรา

มาพวกเราช่วยกันสู้ฟันฝ่า
คือวันเวลาที่ภูมิใจ
มีดวงดาวสีทองส่องประกาย
ด้วยใจงดงามและซื่อตรง
เติบโตไปด้วยกันให้มั่นคง
ด�ารงอยู่คู่ความเป็นไทย
ไอยราของเราต้องยิ่งใหญ่
ในมหานครที่สดใส.... ไอยรา

ซ�้า ** 3 ครั้ง (คือหัวใจครอบครัวใหญ่ ชื่อ ไอยรา)

ซ�้า * / **/ *** / ***

ผู้กล้าไอยรา

เพลง URTMS
(Intro) U R T M S
U R T M S
U R T M S to Success
*U ก็คือ User ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกสิ่ง
R คือ Recruiting คือการแนะน�าเพื่อนใหม่ทุกวัน
T คือ เทรนนิ่งกัน เรียนรู้พัฒนาตนเองและทีมได้
M Motivation ไง สร้างแรงจูงใจตนเองและทีมงาน
S Supervision ติดตามผลงานดูแลกันต่อไป
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A1

แม้ชีวิตที่ผ่านพ้นมา
ถึงเวลาต้องจริงจังเสียที

A2

ใครมาพูดให้เราท้อใจ
ต่อนี้ไปจะไม่สนใจฟัง
ความส�าเร็จอยู่อีกฟากฝั่ง
มันตะโกนดังๆ ให้ได้ยิน
กล้าเริ่มต้นเถิดหนา กล้าเปลี่ยนแปลงเสียที กล้าแตกต่างวันนี้เพื่อวันนั้น

B
C

A3

**เพราะเรารู้ว่าความส�าเร็จ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความถูกต้องและยังสมบูรณ์ จนต่อเนื่องอย่างนี้
มุ่งสู่เป้าหมายที่เรารอมานาน
เราจึงก้าวได้อย่างมั่นคง เพราะศรัทธาต่อกัน
URTMS ของเรา พัฒนาคนได้
พุ่งสู่เป้าหมายที่เรารอมานาน

ของการท�าหน้าที่ที่ดี
สม�่าเสมอ จนติดเป็นนิสัย
มหัศจรรย์ไม่อยากเชื่อเลย
เชื่อมโยงประสานเป็นสายใย
จนกลายเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ
ไม่ใช่ความฝัน มันคือความจริง

*** มาร่วมมาร้องเพลงให้กันสุขสันต์
มุ่งไปที่เส้นชัย มาร่วมประสานใจ
รักในความผูกพัน ใจเราส่งถึงกัน
ชีพที่เราใฝ่ฝัน สู่ความส�าเร็จด้วยกัน

เสียงเราส่งถึงกันเพราะเป็นสัญญาณว่า…พร้อม
ให้เป็นหนึ่งเดียว...แห่งรัก
เพราะเราคือมืออาชีพ
ด้วย URTMS ด้วย URTMS

ซ�้า (Intro)

เรื่องราวมากมายท้าทายตัวเรา
เพราะพวกเรา ใส่ใจ แบ่งปัน
ด้วยรัก ศรัทธา ในจรรยาบรรณ
วิ่งตามฝันสู่ความเป็นหนึ่งที่อยู่ไม่ไกล
ทุ่มทั้งตัวหมดทั้งใจ แม้จะไกลเพียงไหนก็ตาม
คือนิยามยิ่งใหญ่ของไอยรา
บอกเราให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
อย่าหยุดยั้ง รวมพลัง มุ่งสู่เส้นชัย

เราต้องเจอปัญหาทุกนาที
ต่อไปนี้ชีวิตต้องชัดเจน

เราคือผู้กล้า มุ่งหน้าไปฝ่าฟัน ไปตามฝันที่มันอยู่ไม่ไกล
กล้าคิดส�าเร็จ เรื่องอะไรก็ง่าย กล้าไม่กลัว กล้าสู้ด้วยหัวใจ...ไอยรา
(ดนตรี)
กล้าของเราเพื่อฝันยิ่งใหญ่
ฝันที่มีเป้าหมายทางเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องส�าคัญ
กลัวก็ไม่มีวันจะส�าเร็จ

A2

ใครมาพูดให้เราท้อใจ
ความส�าเร็จอยู่อีกฟากฝั่ง
(ซ�า้ B,C, ดนตรี ซ�า้ B,C)

ต่อนี้ไปจะไม่สนใจฟัง
มันตะโกนดังๆ ให้ได้ยิน

C

เราคือผู้กล้า มุ่งหน้าไปฝ่าฟัน ไปตามฝันที่มันอยู่ไม่ไกล
เรากล้าส�าเร็จ อะไรก็ขวางไม่ได้ กล้าไม่กลัว กล้าสู้ด้วยหัวใจ...ไอยรา
กล้าด้วยกัน กล้าสู้ด้วยหัวใจ...ไอยรา

2 ครั้ง / ซ�้า * / ซ�้า ** / ซ�้า (Intro) 2 ครั้ง
คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ
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ค�าเฉพาะ
ภาคผนวก
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นักธุรกิจไอยรา หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้ยนื่ ใบสมัครเป็นนักธุรกิจไอยราและได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
การสปอนเซอร์ หมายถึง การเปิดโอกาสทางธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจให้กบั บุคคลอืน่ จนกระทัง่ บุคคลนัน้ สมัครเข้าเป็นนักธุรกิจไอยรา
ผู้สปอนเซอร์ หมายถึง นักธุรกิจไอยราทีเ่ ปิดโอกาสทางธุรกิจไอยราแก่ทา่ น จนท่านสมัครเป็นนักธุรกิจไอยรา และมีชอื่ ปรากฏในใบสมัครไอยรา
อัพไลน์ (Up Line: U/L) หมายถึง นักธุรกิจไอยราที่มีรหัสอยู่ติดกับท่านหรือทั้งหมดในระดับบนของผังองค์กร
ดาวน์ไลน์ (Down Line: D/L) หมายถึง นักธุรกิจไอยราที่อยู่ภายใต้รหัสธุรกิจของท่านทั้งหมดตามผังองค์กร
ไซด์ไลน์ (Side Line: S/L) หมายถึง นักธุรกิจไอยราที่ไม่ได้อยู่ระดับบนหรือระดับล่างของผังองค์กรของท่าน
ราคาขายปลีก(Retail Price: RP) หมายถึง ราคาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทก�าหนดให้นักธุรกิจไอยราจ�าหน่ายแก่ลูกค้าบริโภค
ราคาสมาชิก (Distributor Price: DP) หมายถึง ราคาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�าหน่ายให้แก่นักธุรกิจไอยรา
พีวี (Point Value: PV) หมายถึง คะแนนของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่บริษัทก�าหนดขึ้น เพื่อใช้สา� หรับการค�านวณผลตอบแทนหรือโบนัส
ต่างๆ ของนักธุรกิจไอยราตามแผนธุรกิจไอยรา
ยอดธุรกิจส่วนตัว หมายถึง ยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจไอยรา ภายใต้รหัสของตนเอง
รอบประมวลผล (Bonus Calculation Round) = รอบการประมวลผลงานเพื่อค�านวณรายได้ 1 รอบ คือ 5 วัน
ACTIVE
= การรักษาสถานะด้วยการซือ้ สินค้าครบ 500 PV ในเดือนนัน้ ๆ โดยการค�านวณ รายได้ทกุ ทางจะเริม่ นับจากวันทีไ่ ด้รกั ษาสถานะ
Team Active = เป็นคุณสมบัติหนึ่งในแผนปันผลของไอยรา ที่ระบุให้นักธุรกิจไอยราต้องจัดสรรให้ทีมงานแนะน�าตรงส่วนตัวด�ารงอยู่ใน
คุณสมบัติที่กา� หนดไว้(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนการปันผล)
การแจงคะแนน = เป็นการด�าเนินการของ AiStockist ที่ทา� การโอนคะแนน (PV) จากกระเป๋าคะแนน (AiPocket) ของตนไปให้แก่นักธุรกิจ
ไอยราที่มาใช้บริการสั่งซื้อสินค้าจากตน

ค�าเฉพาะ
ภาคผนวก
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เกี่ยวกับแผนการตลาด
Fast Start Bonus (FS)
แพ็คเกจ (Package)
Basic Package
Supreme Package
Jumbo Package
Exclusive Package

=
=
=
=
=
=

รายได้ต่อรอบที่เกิดจากการแนะน�าซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของแพ็คเกจที่เลือกไว้
การซื้อสินค้าส่วนตัวให้ครบตามจ�านวนคะแนนที่ก�าหนดไว้ โดยสามารถซื้อสะสมได้ภายใน 365 วัน
แพ็คเกจที่ต้องซื้อสินค้าครบ 1000 PV ภายใน 365 วัน
แพ็คเกจที่ต้องซื้อสินค้าครบ 2500 PV ภายใน 365 วัน
แพ็คเกจที่ต้องซื้อสินค้าครบ 5000 PV ภายใน 365 วัน
แพ็คเกจที่ต้องซื้อสินค้าครบ 7000 PV ภายใน 365 วัน

Team Management Bonus (TMB)
บาลานซ์ (Balance)
สายงานตรง (Sponsor Line)
สายงานใหญ่ (Large Team : L/T)
สายงานกลาง (Medium Team : M/T)
สายงานเล็ก (Small Team : S/M)
Booster
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= รายได้ต่อรอบที่คา� นวณจากการบาลานซ์คะแนนระหว่าง M/T และ L/T
= การค�านวณคะแนนที่เทียบกันระหว่างสายงาน
= ทุกรหัสที่เริ่มจากท่านเป็นผู้แนะน�าด้วยตัวเอง
= สายงานภายใต้องค์กรของท่านที่มียอดธุรกิจรวมมากที่สุด
= สายงานภายใต้องค์กรของท่านทีม่ ยี อดธุรกิจรวมน้อยกว่าสายงานใหญ่ แต่มากกว่าสายงานเล็ก
= สายงานภายใต้องค์กรของท่านที่มียอดธุรกิจรวมน้อยที่สุด
= โบนัสพิเศษ เกิดจากการค�านวณ Team Management Bonus (TMB) เพิ่มให้อีก 5%
ในรอบวันใดๆ ที่นักธุรกิจมีคะแนนการท�าคุณสมบัติจากทีมส่วนตัวไม่น้อยกว่า 500PV
ในสายงานเล็ก
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เกี่ยวกับแผนการตลาด
Matching Leader Bonus (Matching)

= รายได้ต่อรอบที่เกิดจากการค�านวณผลงาน TMB 10% ของสายงานตรงของเรา
นับลงไป 3 ชั้น
ชั้นลูก (Sponsor Line Level 1 : Level 1) = ทุกรหัสที่ “เรา” เป็นผู้สปอนเซอร์
ชั้นหลาน (Sponsor Line Level 2 : Level 2) = ทุกรหัสที่ “ชั้นลูกของเรา” เป็นผู้สปอนเซอร์
ชั้นเหลน (Sponsor Line Level 3 : Level 3) = ทุกรหัสที่ “ชั้นหลานของเรา” เป็นผู้สปอนเซอร์
ชั้นร�่า (Sponsor Line Level 4 : Level 4) = ทุกรหัสที่ “ชั้นเหลนของเรา” เป็นผู้สปอนเซอร์
ชั้นรวย (Sponsor Line Level 5 : Level 5) = ทุกรหัสที่ “ชั้นร�า่ ของเรา” เป็นผู้สปอนเซอร์

ระบบปฏิบัติการ
Ai-Smart
Ai-Stock

= ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ แบบ Real Time ของไอยรา ที่ช่วยให้นักธุรกิจไอยรา สามารถท�างานได้ 24ชั่วโมงต่อวัน
ทุกที่ทั่วโลก
= หน่วยการลงทุนที่นักธุรกิจไอยราสามารถเปิดไว้ (1รหัส ต่อ 1 หน่วย) สามารถเก็บคะแนนที่ยังไม่ได้แจงค้างไว้ในระบบ
ก่อนได้ ซึ่งคะแนนเหล่านี้จะได้รับการแจงในเวลาต่อมา

คุณวุฒิและเกียรติรางวัล
Aiyara Millionaire Round Table (AMRT)
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= นักธุรกิจไอยรา ที่มีรายได้รวมกันมากกว่า 1ล้านบาท ภายในปีปฏิทิน

คู่มือด�ำเนินธุรกิจไอยรำ

WE CARE / WE SHARE / WE GROW
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บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จ�ากัด
3300/84 ชั้น 14 อาคาร บี ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน
เขตจอมพล แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-9374300
www.aiyara.co.th / info@aiyara.co.th
facebook.com/aiyaracrop

