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อาร์เอส เป็นผู้บุกเบิกและผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่วัฒนธรรมความบันเทิงของไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525  
ปัจจุบัน อาร์เอส กรุ๊ป อยู่ในหมวดธุรกิจพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้โมเดล Entertainmerce ที่ควบคุม
ดูแลและบริหารงานได้ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา และเชื่อมโยงการทำางานของธุรกิจในเครือเข้าด้วยกันอย่าง
เบ็ดเสร็จและส่งเสริมให้ทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตต่อเนื่องไปพร้อมๆ กัน 

อาร์เอส เป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำาเร็จจนได้รับยกย่องในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
เทรนด์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือยังคงความเป็นผู้นำาในโลกธุรกิจที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  
นับเป็นความภูมิใจที่เราไม่ได้เป็นเพียงส่ือบันเทิงที่สร้างแรงบันดาลใจ แต่ยังเป็นบริษัทฯ พาณิชย์ท่ีมีช่องทาง 
ที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง และมีสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

อาร์เอส กรุ๊ป 
พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มชีวิตผู้คน
ด้วยความบันเทิง สินค้า รวมถึงบริการ
ที่สร้างสรรค์ และมีคุณค่า
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ประสบการณ์ และการเดินทางอันน่าเหลือเชื่อ
ของ อาร์เอส คือแรงบันดาลใจให้เราเดินหน้า
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในวันนี้

ความทรงพลังของอาณาจักรสื่อ
(ง่าย เร็ว ดัง) และอาณาจักร
การสร้างนักธุรกิจคุณภาพ 

(เครือข่ายทรัพย์สินใหญ่ มั่นคง)

ON AIR ONLINE

ON SITE

ทีมสอนธุรกิจ
และการทําตลาดออนไลน 

จากนักธุรกิจประสบการณสูง

มี นาโน อินฟลูเอนเซอร
ที่มีผูติดตามของตัวเองจํานวนมาก

มีแพลตฟอรมการขายของแบรนด
ทั้งเว็บไซต และไลน OA

จุดแข็งเรื่องการทํา
Digital Content

มี Big Data และ
การใช AI บริหารลูกคา

มีสื่อทุกแขนง เขาถึงทุกกลุม
ทุกคนอยางรวดเร็ว

สรางการรับรู 
นาเชื่อถือไดเร็วมาก

พลังสื่อเปลี่ยนเกม
ยาก เปน งาย

หนารานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

การขยายงานแบบทวีคา
ไรขอบเขต

นักธุรกิจจํานวนมหาศาล
ที่เขาใจ และใหบริการผูบริโภค

แบบสวนบุคคล

ULife
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การันตีคุณภาพระดับพรีเมียม
ยูไลฟ์ ตอกย้ำาความมั่นใจระดับสากล พร้อมยกทีมพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
และความงามได้อย่างไร้ขีดจำากัด
ยูไลฟ์ เพ่ิมไลน์นวัตกรรมสินค้า ภายใต้ Open Innovation 
สามารถเลือกใช้สิทธบิตัร หรอืสูตรสุดล้ำาจากศนูยว์จิยัช่ือดงั 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่สุดระดับ World Class จาก 
ทุกมุมโลก

ยูไลฟ์ พร้อมก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นใจ 
ภายใต้การนำาของ RS Group

NEW FUTURE TOGETHER
Ulife พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ กับบันทึก 
หน้าใหม่ ภายใต้การนำาของ RS Group
 

พร้อมลุย เร่งพัฒนา ไร้ขีดจำากัด
เพิ่มไลน์นวัตกรรมสินค้าภายใต้ Open Innovation
สามารถเลือกใช้สิทธิบัตร หรือสูตรสุดล้ำา จากศูนย์วิจัย
ช่ือดัง และใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นท่ีสุดระดับ World Class 
จากทุกมุมโลก ภายใต้การนำาของ RS Group

การันตี คุณภาพระดับพรีเมียม
ตอกย้ำาความมั่นใจในคุณภาพระดับสากล พร้อมยก
ทมีไปพฒันาผลติภณัฑน์วัตกรรม อยา่งตอ่เนือ่งภาย
ใต้การนำาของ RS Group



สินค้าคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ผลิตภัณฑ์ ยูไลฟ์ นอกจากจะอัดแน่นไปด้วยนวัตกรรมอันทรงประสิทธิภาพแล้วยังตอบสนอง
ทุกความต้องการของผู้บริโภคด้วย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ความงาม

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก
และฟันผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

เพื่อการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บียอนด์ และ อาวียองซ์ ได้รับการันตีจาก PDR ประจำาปี 2018
 พร้อมค้นหาข้อมูลได้ทันทีในรูปแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ PDR.net

ตอกย�ำ้คณุภำพและควำมน่ำเชือ่ถือในฐำนะผลติภณัฑ์เสรมิอำหำรระดบัโลก 
เมื่อเว็บไซต์ Prescribers’ Digital Reference (PDR.net) ซึ่งถือเป็นแหล่ง
อ้ำงอิงข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้ำนสุขภำพที่ได้รับกำร ยอมรับมำกที่สุดทั้งใน
สหรัฐอเมริกำและทั่วโลก ได้บันทึกรำยชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร บียอนด์
และ อำวียองซ์ จ�ำนวน 6 รำยกำร ไว้ในเว็บไซต์ประจ�ำปี 2018 โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรบันทึกข้อมูล ได้แก่ บียอนด์ มากิ พลัส, 
บยีอนด์ ไลฟ์ เซนเชยีล, บยีอนด์ แอลจี ้แคลเซียม-ด,ี บยีอนด์ 
เอ็ม-เอ็กซ์, อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ และ อาวียองซ์ 
เพอร์เฟค เรเดียนซ์ จึงถือได้ว่ำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเพื่อ
สุขภำพและควำมงำมท้ัง 6 รำยกำรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภำพเป็นท่ียอมรับในระดับโลก บุคลำกรทำงกำรแพทย์
และเภสัชกรรมทั่วโลกสำมำรถค้นหำข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ทั้ง 6 รำยกำรได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น 
ของ PDR ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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NATURE
ธรรมชาติรังสรรค์สุดยอดคุณค่า
เพื่อรอการค้นพบและบรรณาการส่วน
ผสมอันลึกล�้าที่เราเท่านั้นได้ครอบครอง 

SCIENCE
ด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์
อันล�้าหน้า ช่วยเผยปริศนาแห่ง
ธรรมชาติที่ซ่อนเร้นได้อย่าง
น่าอัศจรรย์

INNOVATION 
นวัตกรรมล�้าสมัย มอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
สู่ทุกหยาดหยดของผลิตภัณฑ์อันเลอค่า

P H I L O S O P H Y
เพราะผู้หญิงมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยอำานาจ
แห่งความงามที่เป็นอมตะตราบนิรันดร์ เราจึงรังสรรค์
ผลติภณัฑเ์พือ่เติมเต็มความเชือ่มัน่และผลกัดนัใหผู้ห้ญงิ
เปน็ได้ดงัใจปรารถนา โลกจงึต้องหนัมาจับตาความสวย
เลอค่าที่แท้จริง จากภายนอกและภายใน

อาวียองซ์ เข้าถึงพลังแห่งความงามของผู้หญิง ผ่าน
ความเข้าใจอันลึกซึ้ง ด้วยการผสมผสานวิทยาศาสตร์ 
ธรรมชาติและนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้  ทุก
ผลิตภัณฑ์ของเราเปี่ยมประสิทธิภาพ และมอบผลลัพธ์
ที่คุณพิสูจน์ได้จริง

RADIATE POSITIVE CHANGE



“กำรดูแลผิววัย 40 แบบนี้แหละที่ตำมหำ 
รูส้กึถงึควำมแตกตำ่งกบัครมีอืน่ๆ โดยเฉพำะ
ผู้หญิงวัย 40 ที่รักผิว เรียกว่ำเหมือนคืนผิว
เด็กอีกครั้ง ถ้ำรักผิว SKINMUNE กระปุกนี้ 
ใช่เลยค่ะ”

 ปารณีย์ บู้หลง

 อรอนงค์  ศิริวาณิชย์
“สวยแบบรักษ์โลก ยอมใจเลยค่ะ ประทับใจ 
สัมผัสแรกของเนื้อครีมพุดดิ้ง ช่วยให้ผิว
เนียนกว่ำ นุ่มกว่ำ และช่วยให้ผิวดูโกลว์ 
ขึน้ดว้ย ทีเ่ซอร์ไพรส์อกีเร่ืองคอืสกนิมนูไม่ใช ่
แคร่กัผวิ แตย่งัรกัษ์โลกของเรำดว้ย เพรำะเคำ้ 
รวมเดย์ครีม และไนท์ครีมไว้ในกระปุกเดียว
ชอบมำกค่ะ”

“พอได้ลอง ออร่ำ บูสเตอร์ ที่มีนวัตกรรมที่
แตกต่ำง รูส้กึได้เลยว่ำผวินุม่ฟขูึน้ อิม่น�ำ้ ไม่
เป็นขุย ปัญหำผิวแห้งที่เคยมีหมดไป จนคน
รอบข้ำงทัก เรยีกว่ำสวยขึน้เพรำะ อำวยีองซ์” 

 ศศิรินทร์ ทมพันธ์

“เปล่ียนผิวแห้ง ให้กลับมำชุ่มช้ืน ว๊ำวมำกค่ะ 
เมื่อได้ลองนวัตกรรมครีมสูตรใหม่ของสกิน
มนู พอทำแลว้เนือ้ครมีซมึซำบเรว็ไมท่ิง้ควำม
เหนียวเหนอะหนะ ไม่หนักผิว ตอบโจทย์ 
คนผิวแห้งมำก ตอนนี้ให้เป็นหนึ่งในดวงใจ
เลยค่ะ”

 สุพัตรา หงส์วิเศษ

 ลลิดา ทองหล่อ
“อะควำ ไมเซลลำร์ เหมำะกับผิวแพ้ง่ำยของ
เดยีรม์ำกๆ ใช้แลว้ปัญหำผดแดงทีห่นำ้ทีเ่คย
มคีอ่ยๆ หำยไป เปน็ผลติภณัฑท์ีว่ำ้วมำกคะ่”

I  LOVE 

“ปูเป็นคนชอบไว้ผมยำว เคยท�ำผมทั้งดัดทั้ง 
ท�ำสีบ่อยๆ จนผมเสียแตกปลำยพอมำเจอ 
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส ้นผมของ อำวียองซ ์
รูส้กึเลยว่ำผมได้รบักำรบ�ำรงุล�ำ้ลกึ จนตอนนี้
ผมตรงสวยมีน�้ำหนักจนใครๆ ก็ทัก”

 ณัฐนันท์ ธนาพัฒน์สกุล

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริงกับผลลัพธ์ที่แตกต่างด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชั้นเลิศ
จาก อาวียองซ์ ที่เขาและเธออยากบอกต่อ...
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ผลิตภัณฑ์ความงามระดับวัตกรรม
ULTIMATE BEAUTY หนึ่งเดียวของนวัตกรรม เพื่อความสวยสมบูรณ์แบบของผู้หญิง

อาวียองซ์ กลูตา ออเร้นจ์ ผิวใสทั้งตัว ไม่กลัวแดด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กลูตา ออเร้นจ์ 
จากส่วนผสมของ แอล-กลูตาไธโอน 
ผสมสารสกัดจากส้มสีแดง วิตามิน
และเซอรามายดจ์ากสารสกดัจากขา้ว 
Red Orange Complex สารสกัด 
จากส้มสีแดงนำาเข้าจากประเทศ 
อิตาลี แอล-กลูตาไธโอน นำาเข้าจาก 
ประเทศญี่ปุ่น

ชุด ไฮยา คอลาจินิค ลิฟท์ 
นวัตกรรมเพ่ือการบำารุง และยก
กระชับผิวหน้าอย่างอ่อนโยน ด้วย
ส่วนผสมของไมโครคอลลาเจน 
ไมโครอิลาสติน ไวท์ที วิตามินสด 
และ ไฮยาลูโรนิคแอซิด ช่วยให้ผิว
ชุ่มชื้น ฉ่ำาน้ำา พร้อมยกกระชับผิว
อย่างอ่อนโยน

ยูวี เอกซ์เพิร์ท กลูตา ออเร้นจ์ 
มัลติ ดีเฟนซ์ แอนด์ โพรเทคช่ัน
เอสพีเอฟ 50+ / พีเอ++++
เซรัม่เนือ้น้ำานมบำารงุผวิและปกป้องผวิ
จากแสงแดดสำาหรับผิวหน้าและ 
ผิวกาย ปกป้องผิวจากรังสี UVA 
และ UVB รวมทั้ง Blue Light และ 
Infrared จนถึงมลภาวะอื่นๆ จาก
แสงแดด ผิวใส ผิวหอม ไม่วอก ไม่มัน 
กันน้ำา กันฝุ่น

อาวียองซ์ วัน 
เซรั่มนวัตกรรมที่เข้าใจผิวคุณมากที่สุด สามารถออกแบบ
สูตรผวิสวยได้ด้วยตัวคณุเอง เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ 
ของผิวอย่างตรงจุด และให้คุณปรับเปล่ียนสูตรได้ด่ังใจ
เพื่อแก้ปัญหาผิวที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน 

คอลลาเจน แมทริกซ์ 
คอลลาเจนบรสิทุธิ ์100% อนภุาคเลก็พรอ้มดดูซมึเพือ่ผวิ
เนียนกระชับ กระดูก และข้อแข็งแรง

เพอร์เฟค เรเดียนซ์ 
บำารุงล้ำาลึกด้วยพิคโนจีนอล สกัดจากเปลือกสนมาริไทม์
ฝรั่งเศส และสารสกัดจากผลทับทิม มอบผิวสว่างเปล่ง
ประกาย กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ

อาวียองซ์ สกินมูน เซ็ต 
ผสาน 2 เทคโนโลยี C2G + 
Microbiome พร้อมวิตามินบำารุง
ผิวฟื้นบำารุงผิวทุก เช้า-เย็น เพื่อ
ผิวแลดูกระจ่างใส ชุ่มชื่น ผิวแข็ง
แรง สุขภาพดี
 

*ครบวงจรการทำางานทั้งภายในผิวชั้นบน และไมโครไบโอมบนผิว

อาวียองซ์ สกินมูน ผสานรวมเทคโนโลยี และสารสกัด
จากธรรมชาติ เพื่อนวัตกรรมการดูแลผิว

ผลลัพธ์ เสริมภูมิผิวสวย ผิวแข็งแรง ครบวงจร*

Skin Immunity
ไมโครไบโอม
เพื่อผิวมีภูมิ

เสริมภูมิผิว
เสริมเกราะปองกันผิว 
ผิวแข็งแรง ชุมช่ืนล้ำลึก

Brightening 
ผิวแลดูกระจางใส

มีออรา
ผิวกระจางใส
สีผิวสม่ำเสมอ

Anti-Aging
ริ้วรอยดูลดเลือน 

แลดูออนเยาว
ตอตานริ้วรอย 
เผยผิวเนียนนุม

Long-Lasting
Moisturizing
ผิวชุมชื่น ล้ำลึก
ยาวนาน 72 ชั่วโมง**

พรอม
เสริมวิตามินผิว

Skin Vitamin B C E PENTAVITIN
SuperMoisturizer



HIGHEST RAW 
MATERIAL STANDARD
มาตรฐานวัตถุดิบช้ันเลิศ
บียอนด์ คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบ
คุณภาพเย่ียมจากแหล่งชั้นยอด ซ่ึงผ่าน
การรับรองและได้รางวลัจากสถาบนัเภสัช 
โภชนาระดับโลกสู่คุณประโยชน์สูงสุด 
ของวัตถุดิบในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา

HIGHEST PRIORITY
REGULATORY COMPLIANCE
มาตรฐานการรบัรองจากหน่วยงานช้ันนำา 
ผลิตภัณฑ์ของ บียอนด์ ได้รับมาตรฐาน
ตามข้อบังคับของหน่วยงานด้าน อาหาร
และยา ทั้งส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของประเทศไทย  (อย.) 
มาเลเซีย และออสเตรเลีย และยังได้
มาตรฐานอาหารฮาลาล  โดยคณะ
กรรมการกลางอิสลามของประเทศต่างๆ

HIGHEST STANDARD 
MANUFACTURING
มาตรฐานการผลิตช้ันยอด
บียอนด์ ร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นน�าของโลก
มากมายด้านเภสัชกรรม และ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ซ่ึงใช้ระบบ cGMP (Current 
Good Manufacturing Practice) ที่เข้ม
งวดในการผลิตและควบคุมคุณภาพระดับ
สากล เทียบเท่ามาตรฐานการผลิตยา 
 

HIGHEST SAFETY AND 
EFFICACY STANDARDS
มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ
และประสิทธิผลสูงสุด 
ผลิตภัณฑ์ของ บียอนด์ ผ่านการตรวจ
สอบมาตรฐานคุณภาพทั้งจาก  ซีแอค 
(SEAC: Safety and Environmental 
Assurance Center)  หน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และหน่วย
งานมาตรฐาน สากล จึงมั่นใจได้เรื่อง
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด
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ชนัสนันท์ กัมพูจันทรินทร์
“โอ๋เป็นคนผิวคล้�ำง่ำยและฟื้นฟูให้กลับมำขำวใสยำก ดีใจมำกเมื่อ
อำวียองซ์ เปิดตัวเซร่ัมกันแดด กลูตำ ออเร้นจ์ ใช้แล้วประทับใจ 
เพียงอำทิตย์เดียวผิวก็สว่ำงใสมำก ท้ังๆ ท่ีออกก�ำลังกำยและวิ่ง
กลำงแจ้งนำนกว่ำเดิม ใช้แล้วไม่เป็นครำบ ผิวเนียน จะทำรองพื้น
หรอืเครือ่งส�ำอำงทบักต็ดิทนนำน เหมอืนมหีลงัคำบำ้นคอยปกปอ้ง
ผิวจำกแสงแดด ผิวจึงสว่ำงใสและแข็งแรงเสมอ” 

ดร.ทิพย์วรรณ พัฒโน
“ดฉินัชอบปัน่จกัรยำนระยะทำงไกลแตแ่มว้ำ่อยำกมรีำ่งกำยแขง็แรง
แต่ก็ไม่อยำกได้กระ ฝ้ำ ผิวเสีย หรือโรคอื่นที่เกิดจำกแสงแดดเป็น 
ของแถมจึงต้องดูแลตัวเองท้ังใช้เซรั่มกันแดด ยูวี เอกซ์เพิร์ท 
กลตูำ ออเรน้จ ์ควบคูก่บักำรทำนผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรอย่ำงตอ่เนือ่ง 
ช่วยให้ผิวไม่เสีย ไม่แห้ง ไม่เกรียม ถึงจะแต่งหน้ำทำเซรั่มกันแดด
ไปปัน่จกัรยำน และเหงือ่ออกแคไ่หนก็ไมเ่ปน็ครำบ และเลน่กฬีำได้
คล่องตัว ไม่รู้สึกร�ำคำญหรือเหนียวเหนอะหนะ”

อัศวิน มโหทาน
“ไม่ว่ำจะอยู่ในออฟฟิศหรือกลำงแจ้ง ผมทำเซรั่มกันแดดตลอด 
ผมชอบ ยูวี เอกซ์เพิร์ท กลูตำ ออเร้นจ์ เพรำะทำแล้วไม่วอก หน้ำ
ไม่ลอย ท่ีส�ำคัญผู้ชำยส่วนใหญ่ไม่แต่งหน้ำจึงต้องดูแลผิวไม่ให้ 
หมองคล้�ำ ซึ่ง กลูตำ ออเร้นจ์ ทั้งตัวกิน และทำ ตอบโจทย์ช่วยผิว 
หน้ำสว่ำงใสมำจำกภำยใน ท่ีส�ำคัญต่อให้บ�ำรุงผิวมำก และให้ดี 
แคไ่หน ถำ้ไม่ทำเซรัมกนัแดดปกปอ้งกไ็มม่ปีระโยชนเ์พรำะแสงแดด 
คือตัวกำรอันตรำยที่คอยท�ำลำยผิวเรำ”

ชุมพล เหลืองบรรเจิด 
“ไมว่่ำจะไปไหนไปว่ิงหรอืตีกอลฟ์จะมเีซรัม่กนัแดด ยวู ีเอกซเ์พร์ิท 
กลตูำ ออเรน้จ์ และผงชงกลูตำผสมเรดออเรน้จต์ดิตวัไปดว้ย เพรำะ
แสงแดดเป็นอีกหนึ่งอนุมูลอิสระที่อันตรำยมำกๆ ทำครีมปกป้อง
แค่ภำยนอกอย่ำงเดียวไม่พอต้องทำนผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเพื่อ
ปกป้องจำกภำยในซึ่ง กลูตำ ออเร้นจ์ ทั้งตัวกินและทำช่วยปกป้อง
และฟื้นฟูได้ 100%”

ร.ท. หญิง สุรัสวดี ภูคำาศักดิ์ 
“ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ กลูตำ ออเร้นจ์ ทั้งตัวกินและตัวทำตอบ 
โจทย์คนมีไลฟ์สไตล์หลำกหลำยแบบพลอยมำกๆ จุดขำยที่ซื้อใจ 
พลอยได้คือผงชงกลูตำผสมเรดออเร้นจ์ดื่มแล้วสดชื่น ส่วนเซรั่ม 
กันแดดทำแล้วเหมือนทำครีมรองพื้นหรือไพรเมอร์ ผิวเนียน ลื่น 
คุมควำมมันได้ดี ทำแป้งฝุ่นทับ ก็ติดทนนำนและไม่เกิดสิวอุดตัน 
ทีส่�ำคญัคอืคุม้คำ่และไมม่สีำรอนัตรำย กำรนัตดีว้ยผลกำรวจิยัจำก 
ห้องแลป็ระดบัโลก ้เพยีง 1 สปัดำหก์เ็หน็ผลจรงิ คุม้รำคำมำกๆ คะ่”

ชนวรรณ หิรัญเดชธนา
ปกติยิมเป็นคนที่ผิวไวต่อแสงแดดมำกเลยค่ะ ออกแดดนิดเดียวก็
จะเป็นรอยแขนเสื้อรอยคอเสื้อ จะกังวลกับเรื่องนี้มำกๆ แต่พอได้ 
ทำนผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร กลตูำ ออเรน้จ ์เปน็ประจ�ำทกุวนั ผวิไมไ่ว 
ต่อแสงและยังกระจ่ำงใสขึ้น ไม่เป็นรอยคอเสื้อ รอยแขนเสื้ออีก
เลยค่ะ และที่ดีมำกๆ คือมีทั้งตัวกินและตัวทำ ช่วยปกป้องแดด
แบบ 100% โดยไมต้่องกังวลเวลำท่ีตอ้งท�ำกจิกรรมทำ้แดดอกีตอ่ไป

บียอนด์ เติมเต็มสุขภาพให้คุณทุกวันเพื่อให้คุณพร้อมสำาหรับการพิชิต เป้าหมาย 
ในชีวิต เพราะเราเช่ือว่าอิสรภาพจากความเจ็บป่วยไม่เพียงพอ อีกต่อไป สปิริตท่ี 
ยิ่งใหญ่ ร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ยังเป็น องค์ประกอบสำาหรับการมี
ชีวิตที่เต็มที่ และ บียอนด์ พร้อมสนับสนุนพลังกาย และพลังใจให้คุณเต็มที่กับชีวิต

TAKES YOU BEYOND
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สุขภาพดี ชีวิตก็ไม่มีขีดจำากัด

ยลพัชร พัชรมัยถิรธนา
“คนหาหมอบอยจะเครียด ไมรูสึกสบายหรือ 
สดชื่นเลย หนายิ้มแตไมไดออกมาจากความ 
สุขขางใน แตพอสุขภาพดีขึ้น มันเติมเต็ม 
ช ีว ิต ท ั ้งความสุขและเวลากลับมาหมด 
ทำใหเราอยากบอกตอ เพราะสุขภาพที่ดี 
ใหเอาอะไรมาแลก ก็ไมคุมเลยคะ ” 

วุฒิชัย เจริญพุฒ
“20 ปที่ผานมา ผมรูวาผมเปนลบหมดเลย 
แต ย ูไลฟ สอนใหเราคิดดีและ คิดบวก 
คิดแบบเปนเหตุเปนผล ทำให วิธีคิดเราเปล่ียน 
ร างกายเราเปลี ่ยน มี ความสุขข ึ ้นแลว 
ยังแบงปนใหคนรอบขาง มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นไดดวย” 

มัณธนสร ตันติยาภินันท
“ไมเคยคิดวาชีวิตที ่ทุ มเทกับงานจนปวย 
ผาตัด เนื ้องอก 3 ครั ้ง มดลูก ไทรอยด  
ถุงน้ำดี ถูกตัด หมด หมอบอกจะมีปญหา 
ฮอรโมน แกเร็ว แตทุกวันนี้สุขภาพกลับ 
แข ็งแรงขึ ้นหล ังด ื ่ม มาก ิ พล ัส และ 
ร็อกซเบอรกี้ พลัส ผลตรวจเทอรโรเมียร 
โครโมโซม ออนกวาอายุจริง พลิกชีวิต 
ใหสดใส สุขภาพด ี เป ยมพลังลุยกับงาน 
และชีวิตไดยืนยาว”

ธนดิษ ยศถาวร 
"ผมมองธุรกิจ อาวียองซ เปน ‘ธุรกิจบุญ’ 
ผมทำบุญมาเยอะ เคยคิดวามีความสุขแลว 
แตพอไดชวยคน โอโหมันพูดเปนภาษาไมได 
ตื้นตันอยูขางใน บางคนบอกอาหารเสริม 
ไร สาระ แตต ั ้งแตรอดตาย ผมสำนึกใน 
บุญคุณของนวัตกรรมจาก ยูไลฟ เสมอ 
ท่ีชวยใหรอดชีวิต" 

พิมพิศชลกรณ เศรษฐวนิชกุล
“ตัดสินใจมาเปนผูรวมธุรกิจ เพราะอยาก 
บอกตอใหคนที่มีปญหาเหมือนเรา อยากให 
รูวา สิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพ ถาสุขภาพ 
ไมดีมันขวางกั้นทุกอยาง ทำอะไรก็สำเร็จ  
ยาก แตถาดูแลสุขภาพใหดี เราจะมีทั ้ง 
พลังกายและพลังใจ ในการทำสิ ่งตางๆ 
ตอไปใหสำเร็จตามที่ตั้งใจคะ”

ปุณยนุช วรนิธิพงศและคุณแม
“เราหาวิธีดูแลตัวเองมาตลอดชีวิต มันเหมือน 
พบแสงสวางเลยนะ เหนือส่ิงอ่ืนใดคือสุขภาพ 
ของคนท่ีเรารัก เราอยูกับเขาตลอด 24 ชม. 
ไมไดแตเราใหสิ่งดีๆ กับเขาได เหมือนเปน 
ตัวแทน ของเรามาดูแล”

นวัตกรรมผลิตภัณฑการันตีจาก 8 รางวัลระดับโลก นวัตกรรมผลิตภัณฑการันตีจาก 6 รางวัลระดับโลก

รางวัลเหรียญบรอนซ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑคุณภาพ การประกวด 
IENA ประจำป 2015 

รางวัลเหรียญทอง ผลงานการประดิษฐ
ระดับนานาชาติครั้งที่ 44 กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด ประจำป 2016 

GRAND GOLD QUALITY
AWARD 2016 & 2018
รางวัลเหรียญทองสูงสุด จากสถาบัน 
Monde Selection ประเทศเบลเยี่ยม 
ประจำป 2016 และ 2018

GOLD QUALITY
AWARD 2020
รางวัลเหรียญทอง ดานอาหาร
และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
จากสถาบัน Monde Selection 
ประเทศเบลเย่ียม ประจำป 2020

รางวัลแบรนดสุขภาพยอดเยี่ยม 
สาขาผลิตภัณฑเสริมอาหารแอนตี้
ออกซิแดนทจาก The BrandLaureate 
ประเทศมาเลเซีย ป 2015-2016 

รางวัลเหรียญทองดานนวัตกรรมชั้นเลิศ 
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม จาก INPEX 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำป 2016

เหรียญทองอัจฉริยะสิ่งประดิษฐคุณภาพ 
WORLD GENIUS CONVENTION 2019 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

รางวัลเหรียญทองผลงานการประดิษฐ
ระดับนานาชาติครั้งที่ 46 กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด ประจำป 2018

SPECIAL AWARD 
รางวัลพิเศษ สิ่งประดิษฐ
ที่มีความโดดเดน การทดสอบ
ประสิทธิภาพ WORLD GENIUS
CONVENTION 2019 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
      

EXCELLENT 
INVENTION 2018
ผลงานสิ่งประดิษฐยอดเยี่ยม
ระดับนานาชาติ 2018 
จากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) ประเทศไทย

GOLD MEDAL
2018 

รางวัลเหรียญทองผลงานสิ่งประดิษฐ
ระดับนานาชาติ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 
ประจำป 2018 

GOLD PRIZE
2018 

BRONZE MEDAL
Outstanding 
Inventions 2015

รางวัลเหรียญบรอนซ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑคุณภาพ การประกวด 
IENA ประจำป 2019

BRONZE MEDAL
Outstanding 
Inventions 2019

GOLD MEDAL
2016

GOLD MEDAL
2016

BEST BRANDS 
PRESIDENT’S 
AWARD 2015-2016

รางวัลชนะเลิศแบรนดเพื่อสุขภาพ ดาน
ผลิตภัณฑ “เครื่องดื่มซูเปอรแอนตี้
ออกซิแดนทและตอตานความเสื่อมชรา
ที่ดีที่สุด จาก The BrandLaureate 
ประเทศมาเลเซีย ป 2020

BEST BRANDS 
PRESIDENT’S 
AWARD 2020

บียอนด มากิ พลัส 
ไดรับการจดบันทึกใน
หนังสือ PDR@ 2017 
(Physicians’ Desk 
Reference) ฉบับที่ 71 
ป 2017 และในเว็บไซต 
 Prescribers’ Digital Reference 

(PDR.net) ป 2018
ซึ่งเปนเว็บไซตอางอิงขอมูลผลิตภัณฑดาน
สุขภาพที่ไดรับการยอมรับในวงการแพทย 
และเภสัชกรรมมานานกวา 70 ป ทั้งใน 
สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

GOLD GENIUS
AWARD

จุดกำาเนิดแห่งสุขภาพแบบองค์รวม
กับ บียอนด์ มากิ พลัส สุดยอด
เครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนท์จาก        
ซูเปอร์ฟรุต 12 ชนิด และเบอร์รี่  
เขม้ขน้จาก 9 ประเทศทัว่โลก โดดเดน่
ด้วย มากิเบอรร์ ีราชันย์แห่งสารต้าน        
อนุมูลอิสระ ต่อต้านฟรีแรดิคัล ช่วย   
ลดความเสี่ยงต่อโรคและภาวะเสื่อม
ของระบบต่างๆ ในร่างกายทั้งยัง 
        ผ่านงานวิจัยด้านสุขภาพ

บยีอนด ์รอ็กซเ์บอรก์ี ้พลสั เครือ่งดืม่ 
ซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์จากผล
ร็อกซ์เบอร์กี้ และซูเปอร์ฟรุตรวม 
6 ชนดิ ไดแ้ก ่รอ็กซเ์บอรก์ี ้ซบีคัธอรน์ 
ทับทิม แอพรคิอต ลกูยอ และแอปเปิล้ 
ท่ีได้คัดสรรจากแหล่งเพาะปลูกชั้น
เลิศท่ัวโลกผลิตด้วยกรรมวิธีการ
สกดัเยน็ ไมใ่ชค้วามรอ้น ไมเ่ตมิแตง่ส ี
กลิน่ รส หรอืสารทดแทนความหวาน 
จึงปลอดภัยและคงคุณค่าของสาร
อาหารไว้เต็มเปี่ยม 



นภัสสร จันทรพาณิชระวี
ลั้งเจ็ง จันทรพาณิชระวี
“คุณแมมีปญหาเกี่ยวกับเขาและขอ เปนโรค 
เทาแบนมานานกวา 40 ป รักษามาตั้งแต 
สมัยสาวๆ อาการก็ดีขึ้นแตก็ยังเจ็บๆ ใตเทา 
อยูบาง ตี้ใหแมดื่ม ร็อกซเบอรกี้ พลัส คูกับ 
มากิ พลัส ไมถึงสัปดาหอาการเจ็บใตเทา  
คุณแมที ่เคยเหี่ยวแหงก็กลับมานุมชุมชื ่น 
ขึ้นคะ“

ดวงดาว ทองผา
“สิ่งที่คืนกลับมาหาเราคือความสดชื่นของ 
ชีวิต ชวยยืดชีวิตเราใหอยูในโลกนี้อยางมี 
ความสุขโดยไมตองพะวงเรื่องสุขภาพอีก 
แลว ผิวพรรณ ดีข ึ ้น ทำงานกับคนอื ่น 
อยางมั่นใจ สามารถบอก ตอคนขางเคียงได 
เปนความประทับใจที่สุด ยอดมากจริงๆ ”

ทิพยวัลย เนื่องจากอวน
“มากิ พลัส ชวยเติมเต็มความอบอุนและ 
ความสุขในบาน โดยที่ไมตองกังวลเรื ่อง 
สุขภาพ ความสดใสของเราเหมือนเปนเด็ก 
ที่เกิดใหม เราก็อยากใหคนอื่นเจอทางออก 
ของสุขภาพแบบเรา เลยบอกตอญาติและ 
เพื่อนๆ เพราะเราเจอแลว และมันก็ทำใหเรา 
ไดอยูกับครอบครัว อยางมีความสุข”

ณฐา ราชพรมมา
“ทุกคนกลับมาใชชีวิตไดเหมือนเดิม เคยมอง 
หนาลูกเห็นปากเขียว มองหนาสามีก็หมอง 
ขอบตาคล้ำ บางทีก็คิดวาในอนาคตขางหนา 
ครอบครัวเราจะเปนยังไง พอตอนนี้ทุกคน 
ดีข ึ ้น มันทำใหเรามีความสุขและใชช ีว ิต 
ไดอยางเต็มที่คะ” 

วรุตม พินิจพลนิกร
“ชีวิตเปนส่ิงท่ีเราประเมินคาไมได ลองกลับมา 
ถามตัวเองวา เราดูแลสุขภาพของตัวเรา 
แลวหรือยัง เวลาปวยกี่ลานก็ตองจาย แต 
เวลาดูแลตัวเอง เรากลับไมไดดูแลใหดีพอ    
ถาชีวิตของคุณมีคา จงตระหนักและเริ่มดูแล 
สุขภาพตั้งแตวันนี้”

พัทรวรรณ แซอึ้ง
“เปนคนมองหาอาหารเสริมเพื่อครอบครัว
มาตลอด เพราะทุกวันน้ีอาหารการกินท่ีเรงรีบ
หรือมลภาวะที ่มากขึ ้น จึงตองหาตัวชวย 
จนไดมาลอง มากิ พลัส ทำใหท ุกคนใน 
ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงอยางเห็นไดชัด 
มากทำใหเรากลาที่จะบอกตออยาง 100% 
จนเกิดเปนธุรกิจ”

รชฏ ประยงค
“ผมเปนคนอวนมาก เคยหนักถึง 114 
กิโลกรัม มากจนรางกายเริ่มไมไหว จึงตอง 
พยายามลดน้ำหนัก เริ ่มออกกำลังดวย 
การวิ ่งและควบคุมอาหาร ปกติผมจะวิ ่ง 
ตอนเชา และกอนวิ ่งท ุกครั ้งผมจะทาน 
เอ ็ม-เอ ็กซ  1 ซอง ซ ึ ่งช วยให ร างกาย 
เหมือนอึดขึ้น วิ ่งไดดีขึ ้น นานขึ้น เหนื่อย 
นอยลง และทำใหเฟรมขึ้นมากๆ“

พิมพใจ ใจงาม
“กอนหนาน้ีเปนรูมาตอยดข้ันโคมาจนขอล็อก 
ผิวดำๆ เกรียมๆ จากผลขางเคียงของยา 
จนเพื่อนบอกวาทาทางจะไมรอดแตก็รอด 
มาไดดวยการทำตามคำแนะนำของหมอ 
และดูแล สุขภาพดวยผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ทั้ง มาก ิพลัส โอเมก 3 พลัส คอลลาเจน 
แมทริกซ และแอลจี้ แคลเซียม-ดี สุขภาพดี 
ข ึ ้นจนหมอลดยาลงไป เยอะมากๆ และ 
สามารถลงสนามวิ่ง 6 กม. มาแลว 9 สนาม“

วีรสุดา รุงเรือง
“จากที่เคยมีปญหาปวดกระดูกเพราะเคย 
ประสบอุบัติเหตุมากอน และปวดรองช้ำ 
ทรมากมาย มากจนใสรองเทาสนสูงไมได 
แตพอไดดื่ม มากิ พลัส และ ร็อกซเบอรกี้ 
พลัส แบบจัดเต็ม ยิ ่งดื ่มตอเนื ่องอาการ 
ก็ยิ ่งดีขึ ้นเปนลำดับ สามารถเลิกกินยาได 
และกลับมาใสสนสูง ประชุมไดเดินไดคะ“

สาริศา เฟร็นซ
“เม่ือกอนออกกำลังกายเยอะหรือหนักแคไหน 
เหงื ่อแทบไมออก ตั ้งแตทาน เอ็ม-เอ็กซ 
เหง่ือออกงายมาก เยอะมาก เผาผลาญเย่ียม 
ตอนนี้หุนเฟรมกระชับ กลามสวย ดูมีรูปราง 
ที่สุขภาพดีมากคะ“

เอกชัย หัวใจเพชร
“หลังจากผมไดทาน เอ็ม-เอ็กซ ควบคูกับการ    
วิ ่งมา 1 ปกวาๆ ผมสามารถวิ่งไดไกลขึ้น                
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และฟ นตัวเร็วขึ ้น 
จากเมื่อกอนเปนคนไมชอบวิ่ง ตอนนี้ผม 
พิช ิต Tokyo Marathon ไดสำเร ็จ และ 
ความฝนตอไป คือพิชิตทุกสนามมาราธอน 
ระดับโลกครับ“

ณิชาภา โชติทวีโภค
“เป็นคนที่ขอบกินอาหารประเภทแป้งมาก  
โดยเฉพาะข้าว ถ้าอยากกินแล้วไม่ได้กิน 
จะโหย กินอะไรก็ไม่อิ่ม น้�าหนักเพิ่มก็เพราะ 
แป้ง  แต่ขัด ใจตัว เองไม่ ได้  เมื่ อ ไ ด้กิน  
อินเดียน กู๊ดส์ เบอร์รี  ช่วยท�าให้ใช้ชีวิต 
สบายมากขึ้น มื้อไหนหนักแป้ง จัดเลย  
2 ซองค่ะ”
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ยูไลฟ์ 
1 ธุรกิจ 2 สินทรัพย์ 
โอกาสใหม่ของชีวิต 
ที่ยังไปได้อีกไกล

ธุรกิจ ยูไลฟ์ เป็นธุรกิจขายตรงท่ีพร้อมเปล่ียนแปลงคุณภาพ 
ชีวิตของผู้คนให้มีความสุข ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท่ีเป็นท่ี 
ยอมรับระดับสากล

และจากประสบการณ์ในตลาดขายตรงกว่า 20 ปี ได้ผนึกกำาลัง 
ร่วมกับ อาร์เอส กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเมิร์ส แพลตฟอร์ม ท่ีมีความ 
พร้อมในทุกด้าน ครบทุกมีเดีย ท้ังส่ือโทรทัศน์ วิทยุ ศิลปิน ดารา 
และยังเป็นสมาร์ทแพลตฟอร์มท่ีมีฐานข้อมูลลูกค้าท่ีใหญ่มาก 

ยูไลฟ์ จึงได้ช่ือว่าเป็น ธุรกิจขายตรงยุคใหม่ ท่ีสอดรับการ 
เปล่ียนแปลงของโลก ท่ีให้คุณเร่ิมต้นง่ายด้วยสินค้าระดับพรีเมียม
โดยไม่ต้องมีเงินลงทุนเยอะ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่ต้องพะวง 
เร่ืองการจัดส่ง เพราะเป็นระบบดร็อปชิพ ท่ีอำานวยความสะดวก 

เร่ิมต้นไม่เป็น ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วย ออนไลน์ เลิร์นน่ิง 
แพลตฟอร์ม ท่ีช่วยเพ่ิมทักษะการทำาธุรกิจ 

ท่ีสำาคัญยังมีอิสระในการเลือกทำาธุรกิจให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ ในแบบ 
ท่ีชอบ ไม่ว่าจะเป็นการทำาเพ่ือสร้างรายได้เสริม หรือต้องการ 
สร้างความม่ันคงด้วยการทำาเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว



40 ติลผูผ % 60 ดาลตรากาค %
(คนกลาง + โฆษณา) 100 คภโิรบูผ %

1 าคนสิชใ 2 ูรนยีรเ 3 

อ้ืซราก
มิดเบบแ

บักงรตอ้ืซรากนปเ
 ยูไลฟ์

นหไบบแกอืลเะจณุคบบแ 1 งยีพเดไยารบัรกอืลเหใาถ

อ้ืซ่ทีนย่ีลปเ

แบงปน

“เปล่ียนคอนเนคช่ัน (connection) ใหเปนทรัพยสิน (asset) เปล่ียนการบริโภค ใหเปนธุรกิจ”

A ่ีทงคดไยาร B าคีวทดไยาร 

รวม 30 ครั้ง

1,072,693,247รวม 30 ครั้ง

3,000,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
...

1
2
4
8

16
...

32
64

128
256
512

...

ULife

ULife

GET STARTED
WITH ULife
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PASSIVE
INCOME

ที่ดิน อสังหาริมทรัพย

ลิขสิทธิ์ทางปญญา

หุน ทองคำ ดอกเบี้ย ผลประกอบการ

โกดังใหเชา

หองพัก 
อพารทเมนท คอนโด

เว็บไซต
Domain Name

งานเขียน บทกวี
ผลงานเพลง 
ภาพถาย

ลิขสิทธิ์เกมส 

พันธบัตร 
ตราสารหนี้

ดอกเบี้ยเงินฝาก

หุนในบริษัท

Digital Content
เชน บทความ
ภาพถาย คลิปวีดีโอ

โอกาสสรางสินทรัพยดิจิทัล 
โดยไมตองใชทุนตัวเอง

คุณอยากมีช�ว�ต
แบบไหน?
ทำธุรกิจ ยูไลฟ� 3 ป� แล�วจากนั�น
ได�ใช�ช�ว�ตอิสระตามที่คุณต�องการ

การเร�ยน  การทำงาน  การใช�ช�ว�ตอย�างอิสระ

การใช�เวลาในช�ว�ต
การทำงานทั�วไป 20 40 5 ป�

การใช�เวลาในช�ว�ต
ธุรกิจ ยูไลฟ� 20 5 40 ป�

PASSIVE INCOME
Active Income คือ รายได้ที่ต้องใช้แรงและเวลาของเราในการทำาจึงจะได้เงินมา 
เมื่อหยุดทำา เงินก็หยุด เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ รัฐวิสาหกิจ
Passive Income คือ รายได้ที่เราใช้แรงและเวลาของเราในช่วงหนึ่งๆ เพื่อสร้าง
บางอย่างขึ้นมา (Asset) จากนั้นจะมีรายได้
ตลอดไปจากสิ่งนั้นที่เราได้สร้างขึ้น เช่น



สินทรัพยที่ 2
ทวคีาดวยสนิทรพัยดจิทิลั
กบัเหรยีญ POPCOIN 

ULife ขับเคลื่อนความสําเร็จของธุรกิจ
แบบติดสปด ภายใตการนําของ

Entertainmerce Platform จาก RS Group

ออนแอร ออนไลน ออนไซต

เจาของสื่อครบทุกมิติ x 3 ที่แข็งแกรง และ
พรอมลุยทุกสนามแขงขัน

รายไดมิติใหม ที่นับวันยิ่งทวีมูลคา
เพิ่มมากขึ้น ที่สําคัญ...

“เปนการสรางสินทรัพยดิจิทัล
แบบไมตองใชทุนตัวเอง“ 

ULife

สรางความคลองตัว เพื่อสนับสนุน
ใหคุณสําเร็จเร็ว สําเร็จจริง

 กระแสเงินสดหมุนเวียนทุกเดือน 

 ไมตองสต็อกสินคา 

 ไมตองมีเงินลงทุน 

 มีระบบ Smart Dropship

 มรีะบบ Coaching สาํหรบัผูเริม่ตน

 มี Life Style ในเเบบที่คุณตองการ

มัน่คงดวยรายไดเงนิสด

สินทรัพยที่ 1

1 2 สินทรัพย สราง
ธุรกิจ

กับ Smart Dropship Platform
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2 นักธุรกิจชาวมาเลเซีย

ผู้บริหารสถาบันการเงิน

พนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการทหารอากาศ

พนักงานบริษัทออแกร์ไนเซอร์ยักษ์ใหญ่
และนายตำารวจ

เจอร์รี่ - เจน หลุย 
นกัธรุกจิชำวมำเลเซยี อดตีเจำ้ของธรุกจิเครือ่งมอืสือ่สำรทีพ่บกบัควำม
ผันผวนจำกวิกฤตเศรษฐกิจท่ีสง่ผลให้คำ่เงินบำทลอยตวั หนีพุ้ง่เป็น 18 
ล้ำนบำทเพียงชั่วข้ำมคืน ทั้งคู่ได้เฟ้นหำธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งต้องเป็นบริษัท
ท่ีดีและม่ันคงสูงสุดเท่ำนั้น และพวกเขำก็มั่นใจใน ยูไลฟ์ เพียงไม่ก่ี
ปี คุณเจอร์ร่ีและคุณเจนพิชิตท้ังหลักไมล์ควำมส�ำเร็จด้วยยอดรำยได้
สะสมพุ่งสู่ 200 ล้ำนบำท และก้ำวขึ้นต�ำแหน่ง IEBP ต�ำแหน่งสูงสุด
ของธุรกิจ ยูไลฟ์

วิสูตร - ศรินทิพย์ เดชะภัทรวสุ 
ควำมมั่นคงที่คุณคิดว่ำ “ใช่” ในวันนี้อำจไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไป 
ผมเคยเปน็นกัวเิครำะหก์ำรลงทุนทีท่�ำก�ำไรใหบ้รษิทัไดแ้มจ้ะเปน็ชว่งหุน้
ตก รับเงินเดือนแสนกว่ำบำท แต่สุดท้ำยงำนประจ�ำก็ถึงทำงตัน พอดี
กับที่ไดฟ้ังแนวคิดเรื่องกำรเปลี่ยนที่ซื้อและกำรทวีคำ่ของ ยูไลฟ ์ผมจึง
ตัดสินใจท�ำธุรกิจนี้โดยใช้เวลำ 2 ปี 4 เดือน ก็มีรำยได้เดือนละ 3 แสน
กวำ่บำท ทัง้หมดเกดิขึน้จำกพลงัของกำรทวคีำ่ทีล่งแรงแค ่1% กลบัได้
ผลลัพธ์มำกกว่ำเดิม 5 เท่ำ

ปารณีย์ - ทัศน์พล บู้หลง
วิกฤตชีวิตได้ผลักดันให้ครอบครัวบู้หลงมองหำรำยได้เสริมมำช่วยแบ่ง
เบำภำระ โดยไมค่ดิวำ่เพยีง 3 ป ีรำยไดเ้สรมิจำกธรุกจิ ยูไลฟ ์จะงอกเงย
สรำ้งรำยไดเ้กินเดอืนละครึง่ลำ้น จนสำมำรถยำ้ยจำกแฟลตต�ำรวจมำซ้ือ 
บ้ำนหลงัใหญ ่จำกเคยขบัรถกระบะเก่ำๆ กลำยเป็นรถเบนซ์หร ูจำกแคเ่ป็น 
อำชพีเสรมิกลำยเป็นระบบส�ำรองชวิีตท่ีมัน่คง ท่ีส�ำคญั ‘มรดกจำกธุรกิจ’ 
ไม่ใชแ่คม่ลูคำ่ของธรุกิจ แตม่นัคอื “มลูคำ่ของอนำคต” ท่ีสำมำรถสรำ้ง 
ให้ลูกได้ด้วยกำรให้ “กำรศึกษำท่ีดีท่ีสุด” มีชีวิตดีท่ีสุดในแบบท่ีเขำต้องกำร

สุพัตรา - ประกิจ หงษ์วิเศษ 
ตอนแรกคิดเพียงแค่ว่ำ ยูไลฟ์ เป็นธุรกิจที่ช่วยให้มีรำยได้เสริม แต่เมื่อ 
มำท�ำแล้วเรำมีควำมหวังที่จะสร้ำงโอกำส ก็เลยมุ่งม่ันอย่ำงเต็มที่ 
ท�ำอยำ่งตัง้ใจ สิง่ทีเ่รำไดร้บัจงึมคีำ่มำกกว่ำค�ำว่ำ “มเีงนิ” ตอนนีเ้รำมอีสิระ 
ในกำรใช้ชีวิต มีอิสระทำงกำรเงิน ท่ีส�ำคัญจำกท่ีเคยอดเพื่อให้ลูกอ่ิม 
ทกุวนันี ้เรำสำมำรถเตมิเตม็ทุกควำมฝนัใหก้บัลกูไดเ้ตม็ท่ี ไปกบัเขำได้
ทุกที่ นี่คือผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
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CHASING
YOUR DREAMS
เรื่องราวของบิซิเนสพาร์ตเนอร์ ยูไลฟ์ 
ต้นแบบแห่งการไล่ล่าฝัน จนสามารถพิชิต 
ความฝันให้กลายเป็นจริงได้สำาเร็จ 



เจ้าของธุรกิจสำานักงานบัญชี

เจ้าของธุรกิจและวิศวกร

วิศวกรระดับบริหาร

นักการตลาดบริษัทปูนยักษ์ใหญ่

อภิวัชร์ วิบูลย์วัฒนกุล 
ทุกวันน้ี ผมเดินหน้ำสร้ำงควำมส�ำเร็จในธุรกิจจนมีรำยได้รวมกว่ำ  
50 ล้ำนบำท ประสบควำมส�ำเร็จท้ังด้ำนธุรกิจและชีวิตส่วนตัวได้ 
ด้วยแนวคิด “คิดส�ำเร็จ ท�ำส�ำเร็จ” เพรำะทุกอย่ำงข้ึนอยู่กับว่ำเรำคิด
อย่ำงไร ค�ำว่ำ “กล้ำ” กับ “กลัว” เป็นควำมรู้สึกแค่ก�ำแพงกั้น ถ้ำมอง
ว่ำ “ยำก” แล้วสร้ำงเงื่อนไขตั้งก�ำแพง เรำจะกลัว มันจะยิ่งยำก แต่ถ้ำ
มองว่ำ “ง่ำย” ไม่สร้ำงเงื่อนไข ไม่คิดมำก ทุกอย่ำงก็จะกลำยเป็นเรื่อง
งำ่ย เมือ่เรำกลำ้ทีจ่ะลม้เหลวแลว้ลกุขึน้มำแกไ้ขจะพบวำ่ไมม่อีะไรยำก 

ชนัสนันท์ - กิตติพงศ์ กัมพูจันทรินทร์ 
ขณะที่เรำก�ำลังสร้ำงธุรกิจ ยูไลฟ์ ให้เติบโตอย่ำงมั่นคงก็เกิดวิกฤต
คร้ังส�ำคัญในชีวิต เมื่อลูกชำยป่วยหนัก ซึ่งตลอดเวลำกว่ำ 6 ปี 
ที่ลูกป่วย ธุรกิจนี้ไม่เพียงแค่ท�ำให้เรำมีรำยได้ แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ เรำ
สำมำรถอยู่ดูแลลูกได้โดยไม่ต้องกังวลทั้งเรื่องเงินและเวลำ เรำใช้เวลำ
อยู่กับเขำในทุกๆ นำทีจนกระท่ังเขำจำกไป ควำมสุขและควำมส�ำเร็จ
ส�ำหรับผมจึงไม่ใช่แค่มีเงิน แต่คือ “กำรมีชีวิตที่ใช่” ไม่ว่ำจะเกิดอะไร
ขึ้นก็ตำม เรำก็ยังเป็นผู้เลือกใช้ชีวิต ไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตเลือกใช้เรำ

อรอนงค์ ศิริวาณิชย์ 
นกใช้เวลำ 2 ปี สร้ำงธุรกิจนี้จนมีรำยได้หลักแสนต่อเดือน และพิสูจน์
กับตัวเองแล้วว่ำธุรกิจนี้สำมำรถหยุดท�ำได้โดยรำยได้ไม่หยุดคือช่วงท่ี
คุณพ่อป่วยอยู่ห้องไอซียู 2 ปี นกต้องวำงมือจำกธุรกิจ ทุ่มเทเวลำดูแล
พ่อและครอบครัว แม้จะอยู่ท่ำมกลำงวิกฤตทำงใจแต่ก็ไม่สูญเสียควำม
มั่นคงในชีวิต ยังมีรำยได้โอนเข้ำบัญชีทุกเดือนตลอด 2 ปี ครอบครัว
เรำมีคุณภำพชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ และปัจจุบันนกมีรำยได้รวมแล้วกว่ำ  
50 ล้ำนบำท

ชุมพล เหลืองบรรเจิด 
ผมเคยท�ำงำนเป็นวิศวกรระดับผู้บริหำรมำกว่ำ 10 ปี มีเงินเดือน
หลักแสน และมีแนวคิดอยู่ ในกรอบของเหตุผลว่ำ 1+1=2 แต่  
ยูไลฟ์ ท�ำให้ผมเห็นว่ำ 1+1 ไม่จ�ำเป็นต้องเท่ำกับ 2 แต่มีพลังทวี
ค่ำไม่จ�ำกัด ผมจึงตัดสินใจท�ำธุรกิจ ยูไลฟ์ จนมั่นใจและลำออกมำ 
ท�ำธุรกิจนี้เต็มตัว ตอนนี้ผมมีท้ังเงินและเวลำมำกพอท่ีจะใช้ชีวิตได้
แบบที่ต้องกำร สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้ตัวเองควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
คุณค่ำให้ผู้อื่น

เจ้าของธุรกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

วิศวกรและครูชำานาญการพิเศษ

พนักงานประจำาและผู้บริหารโรงงานของเล่นส่งออก

พยาบาลวิชาชีพ

ธนวฒัน ์เรอืงสวา่ง - สุพชิฌาย ์ไชยวฒัน ์
เรำสองคนมีอิสระในชีวิต มีเวลำเดินทำงท่องเท่ียวไปทุกท่ีท่ีเรำอยำกไป 
บำงทีเรำไปเท่ียวกันนำนเป็นเดือนๆ ร่วมทริปขับรถเป็นคำรำวำนไป 
Everest Base Camp ผ่ำนพม่ำ ภูฏำน อินเดีย เนปำล ไปตำมเส้นทำง 
Silk Road ประเทศจนี ฯลฯ เรำเทีย่วโดยไม่กงัวลอะไรเลย ไมมี่งำนคำ้ง 
ไม่ต้องลำพักร้อน นั่นเป็นเพรำะธุรกิจ ยูไลฟ์ เป็นธุรกิจที่ท�ำเสร็จแล้ว 
ก็ยังมีรำยได้โตต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะอยู่ท่ีไหนคุณก็สำมำรถท�ำธุรกิจได้  
และสำมำรถต่อยอดสร้ำงควำมสุขให้ชีวิตได้แบบไม่สิ้นสุด

ไพโรจน์ - จุฑามาศ ดิลกพัฒนมงคล 
เมื่อก่อนนี้เรำกังวลใจมำตลอดว่ำ ในวันข้ำงหน้ำถ้ำเรำมีอำยุมำกขึ้น 
ร่ำงกำยไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ชีวิตเรำจะเป็นอย่ำงไร ซึ่งธุรกิจ ยูไลฟ์ 
ท�ำให้เรำเข้ำใจและรู้ดีว่ำถ้ำเรำท�ำจนส�ำเร็จมำกพอ ธุรกิจนี้จะดูแลเรำ
พร้อมครอบครัวให้มีชีวิตอิสระได้อย่ำงที่ต้องกำร ท่ีส�ำคัญก็คือท�ำให้
เรำเข้ำใจว่ำ ควำมสุขควำมส�ำเร็จไม่จ�ำเป็นต้องรอวัยเกษียณ ไม่ใช่แค่
ในบ้ันปลำยชีวิต แต่มันคือควำมสุขในทุกวันที่เรำสร้ำงได้เรื่อยๆ ด้วย
ธุรกิจและชีวิตที่เรำเลือกได้

ประดับเดือน - พงศา พวงจันทร์ 
ดิฉันเคยทุ่มเทเวลำทั้งหมดไปกับกำรท�ำงำนประจ�ำและท�ำโอทีจนไม่มี 
เวลำดูแลตัวเอง จนกระทั่งได้รู้จักธุรกิจ ยูไลฟ์ จึงได้ทวงเวลำในชีวิต
กลับคืนมำ ท�ำให้มีเวลำส่วนตัวมำกขึ้น มีเวลำให้ครอบครัว มีสมดุล
ในชีวิต มีอิสระด้ำนเวลำและรำยได้ มีเวลำดูแลตัวเองในวัย 50 ปี  
ได้ท�ำอะไรหลำยอย่ำงท่ีอยำกท�ำ ไม่จ�ำเป็นต้องทุ่มเวลำท้ังหมดเพื่อ
แลกกับรำยได้ท่ีจ�ำกัด แต่สำมำรถสร้ำงรำยได้ไม่จ�ำกัดภำยในเวลำ 
อันน้อยนิดได้

อมรรัตน์ - สุชาติ ภัทรไพศาลสิน 
เงิน 600 บำทไม่ได้ท�ำให้เรำเปลี่ยนแต่เรำเปลี่ยนเพรำะเรำเลือกถูก 
ท�ำถกู กบัธรุกจิ ยูไลฟ ์ที่ไมไ่ชแ่ค่องคก์รธรุกจิแตเ่ปน็ทีท่ีเ่รำไดส้รำ้งชีวิต 
และควำมฝันให้เป็นจริงขึ้นได้ ซึ่งเรำได้ต่อยอดส่งต่อควำมส�ำเร็จด้วย 
กำรเปิด ยูไลฟ์ ช็อป สำขำสุรินทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรท�ำธุรกิจ
ให้ทีมงำน ขณะเดียวกันก็ยังเป็นกำรวำงรำกฐำนและสร้ำงโลกใบใหม่
เพื่อรองรับกำรเติบโตของลูกได้อย่ำงมีคุณภำพทั้งในตอนนี้และไม่ต้อง
กังวลกับอนำคต 
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การซื้อผลิตภัณฑ
ของตัว BP เอง

จากยอดซื้อของสมาชิก
แบรนดแฟน (BF) ภายใต
การสปอนเซอรของ BP 

คุณสมบัติ โบนัสสำหรับ
QSBP

โบนัสสำหรับ
SBP

 4,000 PGV
 3,000 PGV
 2,000 PGV
 1,000 PGV

ต่ำกวา 1,000 PGV 

5%

10%
9%
8%
7%
6%

GROUP CONNECTION BONUS 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรระดับ QSBP ขึ้นไป

รับโบนัส 5%-10%
จากยอดกลุมธุรกิจ GV

• โบนัสนี้จายใหกับ SBP บนยอดกลุมธุรกิจ (GV) โดยยอดกลุมธุรกิจมาจากยอดคะแนนสวนตัวของคุณเองและของดาวนไลน SBP 
ท่ีไมไดรักษาคุณสมบัติ • ในกรณีท่ีอัพไลนและดาวนไลนข้ึนตำแหนง QSBP ในเดือนเดียวกัน อัพไลน QSBP รับโบนัสบนยอดกลุมธุรกิจ 
(GV) ไมนับรวมคะแนนยอดกลุมธุรกิจ (GV) จากดาวนไลน QSBP ที่ปรับตำแหนงพรอมกัน

หมายเหตุ: สายงานธุรกิจที่รักษาผลงาน หมายถึงบิซิเนส
พารตเนอรที่มีคะแนนสวนตัว (PV) ตั้งแต 50 PV ขึ้นไป
ในชั้นใดชั้นหนึ�งของสายงานธุรกิจ

ยอดคะแนน
สวนตัว (PV)

ของคุณ

คุณสมบัติของ
แตละสายงาน

จำนวน
สายงานธุรกิจ

1-2
สายงานธุรกิจ

3-5
สายงานธุรกิจ

6 สายงาน
ธุรกิจขึ้นไป

6 สายงาน
ธุรกิจขึ้นไป

มี BP ที่มี
50 คะแนนขึ้นไป

มี BP ที่มี
50 คะแนนขึ้นไป

มี BP ที่มี
50 คะแนนขึ้นไป

มี BP ที่มี
100 คะแนนขึ้นไป

50
คะแนน

50
คะแนน

50
คะแนน

100
คะแนน

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4

5% 5%
2%

5%
2%
2%

5%
2%
2%
2%

CONNECTION BONUS 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรทุกระดับ

รับรายไดการขยายทีมงาน
สูงสุด 4 ชั้น 
โบนัสสำหรับการสรางสายงานธุรกิจบิซิเนส
พารตเนอรที่รักษาผลงาน โดยไดรับสูงสุด 
4 ชั้นลึก เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

2

3
BP SBP

คะแนนบริโภคสวนตัว

100 PV
คะแนนกลุมธุรกิจ

1,000 QGV

คุณสมบัติ

QSBP
โปรแกรม
1 เดือน

การรักษาคุณสมบัติเพื่อรับโบนัสในระดับ SBP ในแตละเดือน

หมายเหตุ: ในกรณ�ที่อัพไลนปรับตำแหนง Senior Business Partner 
ในเดือนเดียวกับดาวนไลน นับคะแนนจากดาวนไลนได 300 คะแนน ใน 1 สายงานธุรกิจ 

คะแนนบริโภคสวนตัว (PV)
100 คะแนน

คะแนนกลุมธุรกิจ (GV)
1,000 คะแนน

รับรายไดเพิ่มอีกหลายระดับ ดวยการปรับตำแหนง
จาก Business Partner (BP) ขึ้นสูตำแหนง  
Senior Business Partner (SBP)  

SHOP & SHARE BONUS 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรทุกระดับ

รับโบนัส 5% ของยอดคะแนนทั้งหมดในเดือน 

บิซิเนสพารตเนอรรับ Shop & Share Bonus 5% ตั้งแตการขายผลิตภัณฑชิ้นแรก ซึ่งจะจายโบนัส 5% 
ของยอดคะแนนทั้งหมดในเดือน ไมมีการกำหนดยอดคะแนนขั้นต่ำ โดยยอดคะแนนที่นำมาคำนวณโบนัสนี้ไดมาจาก

ไลฟแม็กซ ตอบโจทยรายไดและไลฟสไตลแบบเต็มแม็กซ
แผนรายได ไลฟแม็กซ ใหท้ังผลตอบแทนในรูปของโบนัสเงินสดท่ีใหไมอ้ัน (Cash Bonus) 
รางวัลทองเที่ยว รางวัลชีวิตอื่นๆ (Travel Life Reward) ที่มอบประสบการณ 
ชีวิตใหมๆ  ในไลฟสไตลแบบคุณ ท้ังน้ีแผนรายไดออกแบบใหสอดคลองกับการดำเนิน 
ธุรกิจยุคใหมผานชองทางการตลาดแบบโซเชียลเน็ตเวิรค ทั้ง ผานเครือขายผูคนและ 
เครือขายออนไลน มุงเนนใหสอดรับกับ 4 พฤติกรรมหลักของบิซิเนสพารตเนอร 
สูการเติบโตอยางยั่งยืน คือ ใชและแชรผลิตภัณฑ แบงปน โอกาส สรางทีมงาน และ 
นำทีมงานเติบโตอยางยั่งยืน

1

เร่ิมจากเรา

ใชสินคา  •  เรียนรู  •  
แบงป

น

ช้ันท่ี 3  216 คน 

ช้ันท่ี 2  36 คน 

ช้ันท่ี 4  1,296 คน 

6 x 224 x 5%

36 x 224 x 2%

216 x 224 x 2%

,1 296 x 224 x 2%

   

ช้ันท่ี 1  6 คน 

ตัวอยางการทวีคาสวนบุคคล

รวมรายได 280,089 บาท

PLAN

ในกรณีที่คุณเป็นบิซิเนสพาร์ตเนอร์ (BP)
คุณมียอดส่วนตัว 100 คะแนน และมีบิซิเนสพาร์ตเนอร์ 6 สายงานธุรกิจ และแต่ละสายงานธุรกิจ
มี BP มียอดส่วนตัว 100 คะแนน จะได้รับรายได้ทวีค่าส่วนบุคคล ตามตัวอย่าง 
BP จะได้รับ Connection Bonus 
วงกลมชั้นที่ 1 6 x 224 x 5% x 40 = 2,688 บาท
วงกลมชั้นที่ 2 36 x 224 x 2% x 40 = 6,451 บาท
วงกลมชั้นที่ 3 216 x 224 x 2% x 40 = 38,707 บาท
วงกลมชั้นที่ 4 1,296 x 224 x 2% x 40 = 232,243 บาท
 รวมรายได้ = 280,089 บาท
หากมีโอกาสเกิดขึ้น 50% คุณมีโอกาสได้รับ 140,000 บาท
หากมีโอกาสเกิดขึ้น 30% คุณมีโอกาสได้รับ 84,000 บาท
หากมีโอกาสเกิดขึ้น 20% คุณมีโอกาสได้รับ 56,000 บาท
หมายเหตุ อัตราประมาณ 1 QV = 2.24 CV 

แผนภาพนี้ใช้เพียงเพื่ออธิบายแนวคิดการทวีค่าส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นการรับประกันรายได้แต่อย่างใด



*2563 หมายถึงคุณสมบัติที่กำหนดในการรับผลตอบแทนในป พ.ศ. 2563   **2565 หมายถึงคุณสมบัติที่เริ�มใชตั้งแตป พ.ศ. 2565 เปนตนไป

ตำแหนง KBPป พ.ศ. UBP TBP EBP GEBP AEBP REBP NEBP IEBP

PV / GV คะแนนสวนตัว 100 PV และ คะแนนกลุมธุรกิจ  1,000 GV

สายงานธุรกิจ
ที่แตกสาขา

และรักษาผลงาน

คะแนน
สายงานธุรกิจ
ที่แตกสาขา
Total Team

Volume (TTV)

Tier 1 (T1)

Tier 2 (T2)

Tier 3 (T3)

Tier 4 (T4)

Tier 5 (T5)

Tier 6 (T6)

Tier 7 (T7)

Tier 8 (T8)

Tier 9 (T9)

2563*

2565**

2563
เปนตนไป

1 SBP 2 SBP 3 SBP

2 SBP 3 SBP

1,0001,0001,000

3,0002,000

2,000 5,000 10,000 10,000 20,000 30,000

5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 250,000 500,000

3 TBP

3 SBP 3 SBP 3 SBP 4 SBP 5 SBP 6 SBP

1 SBP 1 TBP
+ 2 SBP

2 TBP
+ 1 SBP

1 EBP
+ 3 TBP

2 EBP
+ 3 TBP

3 EBP
+ 3 TBP

2% 2%
2%

5%
5%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

5%
5%
2%
2%
1%
1%
1%
1%

5%
5%
2%
2%
1%
1%
1%

3%
3%
2%
2%
1%
1%

3%
3%
2%
2%
1%

3%
3%
2%
2%

2%
2%
2%

LEADERSHIP BONUS
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรที่รักษาคุณสมบัติระดับ KBP ขึ้นไป4

กองทุนบาน (HOUSING FUND)
0.15%-0.3% 

สำหรับบิซิเนสพารตเนอรที่รักษาผลงานระดับ 
Regional Executive Business Partner ขึ้นไป 

ติดตอกัน 12 เดือนใน 1 ปปฏิทิน 
(มกราคม–ธันวาคม)

กองทุนขยายธุรกิจ 
(BUSINESS EXPANSION FUND) 

0.15%-0.3% 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรที่รักษาผลงาน

ระดับ National Executive Business Partner ขึ้นไป
ติดตอกัน 12 เดือนใน 1 ปปฏิทิน

(มกราคม–ธันวาคม)

กองทุนเติบโตยั่งยืน (GROW TOGETHER FUND) 
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรท่ีรักษาผลงานระดับ International Executive Business Partner ติดตอกัน 12 เดือน 
ใน 1 ปปฏิทิน (มกราคม–ธันวาคม) โดยการไดรับโบนัสกองทุนปนผลจะคำนวณจากยอดรวมคะแนนโบนัสสุทธิ 
(หลังจากหักคะแนนโบนัสของการคืนผลิตภัณฑเปนที่เรียบรอยแลว) ของผลิตภัณฑที่จำหนายในทุกประเทศ

COUNTRY POOL กองทุนปนผลในประเทศ
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรระดับ REBP ขึ้นไป

รับโบนัสรวมสูงสุด 0.3%-0.6% จากยอดคะแนนโบนัสในประเทศ

5

WORLD POOL กองทุนปนผลท่ัวโลก
สำหรับบิซิเนสพารตเนอรระดับ IEBP ขึ้นไป

รับโบนัสรวมสูงสุด 0.2%-0.4% จากยอดคะแนนโบนัสทั่วโลก

6
2-4 เดือน
7,000-20,000 บาท

3-6 เดือน
12,000-30,000 บาท

4-8 เดือน
15,000-40,000 บาท

6-12 เดือน
25,000-50,000 บาท

1-2 ป
50,000-80,000 บาท

2-3 ป
80,000-150,000 บาท

3-4 ป
120,000-300,000 บาท

4-5 ป
300,000-500,000 บาท

6-7 ป
500,000-1,000,000 บาท

7-8 ป
1,000,000 
บาทขึ้นไป

01
Senior
Business
Partner

02
Key
Business
Partner

03
Unit
Business
Partner

04
Team
Business
Partner

05
Executive
Business
Partner

06
Group
Executive
Business
Partner

07
Area
Executive
Business
Partner

08
Regional
Executive
Business
Partner

09
National
Executive
Business
Partner

10
International
Executive
Business
Partner

หมายเหตุ: ภาพน�้เปนการแสดงระยะเวลาในการปรับตำแหนงของบิซิเนสพารตเนอร และประมาณรายไดเฉลี่ยตอเดือนในแตละตำแหนง 
ซึ�งไมไดเปนการรับประกันแตอยางใด ทั้งน�้ขึ้นอยูกับความทุมเทและผลงานทางธุรกิจของบิซิเนสพารตเนอรแตละคน 

IEBP

NEBP

REBP

AEBP

GEBP

EBP

TBP

UBP

KBP

SBP

Roadmap to 
Wealth & Lifestyle
เสนทางการเติบโตและสรางรายไดหลักลาน
กับธุรกิจ ยูไลฟ



32 LIFE
BUSINESS PARTNER

กรุงปราก เช็ก

เนเธอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์

ญี่ปุ่น

ฝรั่งเศส

ญี่ปุ่น

ออสเตรีย
จีน

ฮ่องกง

สิงคโปร์

แอฟริกาใต้

เกาหลีใต้

ออสเตรเลีย

อังกฤษ

ดูไบ

REWARD 
TRIPS

ที่สุดแห่งรางวัลทริปท่องเที่ยวที่พาบิซิเนสพาร์ตเนอร์บินลัดฟ้า 
เดินทางไปมาแล้วร่วมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบวีไอพี กับรางวัลทริปท่องเที่ยว 
ที่ไม่เหมือนใคร ให้คุณและครอบครัวได้เดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมๆ 
กับทีมงาน สานสายสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น หนึ่งในประสบการณ์
สุดพิเศษจาก ยูไลฟ์ ที่คุณไม่ควรพลาด! 



บริษัท อารเอส-ยู ไลฟ จำกัด
27 อาคาร อารเอสกรุป ทาวเวอร เอ ชั้น 3 
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

อีเมล : callcenter@ULifespace.com

ที่อยู : ยูไลฟ

Call Center : 02-002-8888
เวลาทำการ: จันทร-เสาร 9.00-19.00 น.
(ยกเวน วันหยุดนักขัตฤกษ และวันสุดทายของเดือน)

Line : @ULifespace
เวลาทำการ: ทุกวัน 9.00-19.00 น.
(ยกเวน วันสุดทายของเดือน)

 

ชองทางสื่อสารใหม ยูไลฟ 
เช่ือมตอทุกไลฟสไตลชีวิตเขากับชองทางส่ือสารใหมของ ยูไลฟ 

ตอบโจทยทุกความตองการของคนรักสุขภาพและความงาม การชอปปงออนไลน 
รวมทั้ง เครื่องมือสนับสนุนการสรางธุรกิจออนไลนที่ออกแบบไดตามตองการ

โซเชียลมีเดียแนะนำสำหรับ
แบรนดแฟน (BRAND FAN)

โซเชียลมีเดียแนะนำสำหรับ
บิซิเนส พารตเนอร (BUSINESS PARTNER) 

เฟซบุค

ULife
คอนเทนตความงามและสุขภาพ โปรโมชั่น 
กิจกรรมรวมสนุก ไลฟสไตลธุรกิจ 
เรื่องราวของ ยูไลฟ

@ULife
สั่งซื้อผลิตภัณฑ โปรโมชั่น สมัครสมาชิก  
บทความความงามและสุขภาพ แชรประสบการณ 
ความงามและสุขภาพ สอบถามขอมูล

ไลนแอท

ULife
ไลฟสไตลความงามและสุขภาพ

อินสตราแกรม

www.ULifespace.com
เว็บไซตหนึ่งเดียวที่รวมไวทั้งขอมูลธุรกิจและ
ผลิตภัณฑภายใตแบรนด ยูไลฟ ไดแก 
• ขอมูลผลิตภัณฑ โปรโมชั่น ซื้อสินคาออนไลน 
 บทความเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ
• ขอมูลธุรกิจ ยูไลฟ คอนเทนตความ
 สำเร็จของ บิซิเนส พารตเนอร การสมัคร
 สมาชิก แผนรายได เครื่องมือสนับสนุน
 การทำธุรกิจ และนโยบายการทำธุรกิจ
•  ระบบเรียนรูออนไลนของ Unilever Life  
 Learning Studio 

cyber.ULifespace.com
เว็บไซตที่ บิซิเนส พารตเนอร สามารถเช็คคะแนน 
สวนตัว และคะแนนของทีมงาน คะแนนทองเที่ยว 
พรอมขอมูลสนับสนุนการทำธุรกิจ
สำหรับผูที่ทำการสมัครเปน บิซิเนส พารตเนอร 
แลวจะไดรับ Username และ Password จาก 
Welcome Email ที่ทางบริษัทสงให เพ่ือทำการ
ล็อคอินเขาระบบ กรณีท่ีไมไดแจง Email Address 
ในใบสมัคร ทานสามารถโทรสอบถามไดที่ 
Call Center โทร. 02-002-8888

เว็บไซต เว็บไซต

เฟซบุค

ULife Biz
คอนเทนตธุรกิจที่นาสนใจ บทสัมภาษณนักธุรกิจ 
กิจกรรมไฮไลทที่สำคัญ พรอมชมคลาสธุรกิจ
ออนไลนและไลฟสดงานสัมมนาท่ีคุณไมควรพลาด

@ULife Biz
ขาวสารธุรกิจสำคัญ กิจกรรมไฮไลท 
โบนัสพิเศษ รางวัลพิเศษ รางวัลทองเที่ยว

ไลนแอท

ULife
คลังวิดีโอผลิตภัณฑและธุรกิจ

ยูทูป แชนแนล

LIVES FOR LIFE



ULife www.ULifespace.com 

cyber.ULifespace.com 

@ULifespace

callcenter@ULifespace.com ULife 

02-002-8888

สั่งซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิก

ยูไลฟ์
บริษัท อาร์เอส-ยู ไลฟ์ จำากัด
27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 3 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


