
CONGRATULATIONS
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ บิซิเนส พารตเนอร ยูนิลีเวอร ไลฟ

• ตำแหนง TBP ขึ้นไป ที่ทำคุณสมบัติปรับตำแหนงในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
• ผูบริหารสโมสรเงินลานประจำไตรมาสที่ 1 ป 2564 และ ไตรมาสที่ 2 ป 2564



21 ป ยูนิลีเวอร ไลฟ
Be with you เราพรอมสูเคียงขางคุณ
วันนี้ ยูนิลีเวอร ไลฟ เปนธุรกิจที ่ยังเติบโตอยางแข็งแกรง 
ตลอดระยะเวลา 21 ป เปนชวงเวลาที่เราสรางคุณคา ที่ไมใช 
แคตัวเอง แตเราไดมอบวันดีๆ ใหกับสังคม เราไดเปลี่ยนแปลง 
ชีวิตของผู คน ทั ้งเรื ่องความสวยงาม สุขภาพ และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้นในทุกวัน 

การเดินทางของเรา ผานสารพัดเร ื ่องราวมากมาย ทุกป 
ความทาทายจะเพิ ่มมากขึ ้น เชนเดียวกับปนี  ้ ที ่เราสามารถ 
ปลดล็อคศักยภาพของหลายๆ ทาน ใหผานวิกฤตโควิด ที่เรียกวา 
เปนปรากฎการณสรางความเปลี ่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
แนนอนคะวาวิกฤตครั้งนี ้ มีสิ ่งดีๆ ที ่ซอนไว เพราะมันบังคับ 
ใหเราลุกขึ ้นมาเรียนรู สิ ่งใหมๆ โดยเฉพาะในเรื ่องของดิจิทัล 
เราไดลองทำในสิ่งที่เคยคิดวาเราไมมีทางทำได วันนี้หลายคน 
ลุกขึ้นมาเปนกูรูดานดิจิทัล สามารถสรางยอดขยายทีมแบบไมมี 
ขอจำกัด หลายคนสนุกไปกับโลกของโซเชียลที่ทำใหเราคุยกับคน 
ไดมากขึ้น

ยูนิลีเวอร ไลฟ ธุรกิจของพวกเรา ก็ไดปรับเปลี่ยนจากธุรกิจแบบ 
ดั้งเดิมสูแพลตฟอรมที่สามารถตอบโจทย Digital Disruption 
ของโลก การเตรียมพรอมของเราเปนไปอยางกาวกระโดด เพ่ือให 
บิซิเนส พารตเนอร ของเรามีความม่ันใจวาบริษัทพรอม ซัพพอรต 
ทุกทานอยางจริงจังและจริงใจ

ทุกทานยังจำภาพผีเสื้อที่ดิฉันมักจะหยิบยกขึ้นมาเปนตัวอยางได
ใชไหมคะ ดิฉันเชื ่อวาตอนนี้ทุกทานพรอมขยับปก สรางแรง 
กระเพื่อม และพรอมโบยบินสูโลกที่สดใส เรามาชวยกันสราง 
ความสวยงามใหกับโลกใบนี ้กันเถอะคะ ยิ ้มสู ใหกับทุกเรื ่อง 
ยูนิลีเวอร ไลฟ พรอมเคียงขางคุณในทุกวัน

สุชาดา ธีรวชิรกุล 
ประธานบริหาร ยูนิลีเวอร ไลฟ 
 



โลกเปลี่ยนแคไหน เราก็จะอยูเคียงขางทานเสมอ
Be with you.
สถานการณโลกทำใหเราคนพบวา ผลิตภัณฑ ยูนิลีเวอร ไลฟ ไมเพียงแค 
ตอบโจทยของคนรักสุขภาพหรือความงามเทานั ้น เพราะในวันที่โลก 
ของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด ผลิตภัณฑกลุม บียอนด ก็เขามา 
เปนเสมือนเกราะสุขภาพเพิ่มภูมิคุมกันใหรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จริงดังที่หลายๆ คนพิสูจนแลวดวยตัวเอง ยิ่งเมื่อไดรับฟงการบอกเลา 
ประสบการณตรงยิ่งทำใหดิฉันรูสึกอิ่มเอมหัวใจ ที่วันนี้ผลิตภัณฑดีๆ 
ของเราสามารถทำใหหลายคนผานวิกฤตสุขภาพมาไดอยางปลอดภัย 
มันเปนยิ้มที่มาจากหัวใจจริงๆ  

การอยูกับวิกฤต มันทำใหเราเห็นโอกาสเสมอ ทีมพัฒนาสินคาท้ัง อาวียองซ 
และ บียอนด ก็ทำงานกันอยางหนักหนวง เพราะการทันโลกไมใช 
เปาหมายของเรา การกาวนำโลกตางหากที่เราจะตองทำ เพื่อใหทุกทาน 
มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยคอยสนับสนุน แนนอนคะวา เรายังคงยึดม่ันในปรัชญา 
ท่ีทำใหเราแตกตางซ่ึงก็คือ SEXI : Safer, Exclusivity, Experience และ 
Innovation ที่มุงเนนดานความปลอดภัย ใสใจในความเหนือกวาดวย 
สารสำคัญที่ทรงประสิทธิภาพ เพราะเราคือตัวจริงดานดูแลสุขภาพ และ 
ความงามของโลก

กาวปท่ี 21 ของ ยูนิลีเวอร ไลฟ จะยังเปนกาวท่ีสวยงามของพวกเราทุกคน 
เราพรอมเคียงขางและซัพพอรตทุกทานแนนอนคะ...Be with you.

อดิศรา วัลลภศิริ
ผูอำนวยการฝายกลยุทธการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ

Be with you
เคียงขาง พรอมสูไปกับทุกคน
กาวปที่ 21 ของธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ นี้ เต็มไปดวยความทาทาย ถาเรา 
มองเปนเกม ก็เหมือนเราปลดล็อคผานดานไปเรื ่อยๆ ความสนุกคือ 
สิ่งที่เราคาดการณไมได วาแตละวันเราจะเจอกับอะไร โลกเปลี่ยนเร็วเสมอ 
1 ปที่ผานมา ถือเปนชวงวอรมตัวเองสูการเปนธุรกิจแพลตฟอรมออนไลน 
ที่สมบูรณ ผมคิดวาหลายทานจับทางธุรกิจไดแลว เราไดทีมพารตเนอร 
ใหมๆ จากที่ไมใชแคคนใกลตัว แตเรายังขยายไปยังคนอื่นๆ ที่มองหา
โอกาส 

ขอดีของ ยูนิลีเวอร ไลฟ คือรูปแบบธุรกิจเราสามารถปรับตัวไดกับทุกยุค 
และเปนสินคาท่ีเปนความตองการของตลาดคนกลุมใหญ การเติบโตธุรกิจ 
สุขภาพความงามจึงเปนตัวเลขที่สูง หลายคนตัดสินใจ เขารวมเปน บิซิเนส 
พารตเนอร เพราะมั่นใจในแผนธุรกิจที่สอดรับการความตองการของคน 
ยุคนี้โดยเฉพาะ เรามีจุดเดนของ Dropship Platform ที่พรอมสนับสนุน 
ใหทุกคนเริ่มตนธุรกิจ ไดทันที ดวยระบบซัพพอรต ในทุกมิติของธุรกิจ

ถึงวันนี้ โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว เร็วกวาเดิมขนาดไหนก็ตาม ผมมั่นใจวา 
ยูนิลีเวอร ไลฟ เปนธุรกิจ ที่กาวไปพรอมความเปลี่ยนแปลง เราจะรวม 
เคียงคูสรางธุรกิจใหเติบโตไปขางหนา อยางเขมแข็ง เคียงขาง กาวผาน 
ทุกความทาทาย ไปดวยกัน Be With You

วรวิทย ศรชัย 
รองผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ



TBP
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Partner

GEBP
Group Executive
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International Executive 
Business Partner
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Regional Executive
Business Partner

NEBP
National Executive
Business Partner

AEBP
Area Executive
Business Partner

EBP
Executive Business 
Partner

ขอแสดงความยินดี
กับผูรวมธุรกิจที่ทำคุณสมบัติ

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
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เปลี่ยนตนเอง
เขาสูยุคปจจุบันแบบแนวหนา 

เห็นประโยชนของการพัฒนาตนเอง
จากการทำธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ

กอนหนาเปนคนที ่ไม ไดดูแลสุขภาพ หรือความงามเลย 
ปลอยทุกอยางตามความสะดวก จนไดมารูจักกับ ยูนิลีเวอร 
ไลฟ ที ่ไมเพียงเปลี่ยนรูปลักษณ สุขภาพ ใหดีขึ ้นเทานั ้น 
แตที่นี่ยังสอนใหเราไดพัฒนาตัวเองในหลายดาน จากคนที่ 
ไมเคยจับไมคพูดตอหนาสาธารณชนก็ทำได จากคนไมเคยรู 
เร่ืองตลาดออนไลนก็ทำได ส่ิงเหลาน้ีคือขอพิสูจนวา ยูนิลีเวอร 
ไลฟ เปนธุรกิจเปลี่ยนชีวิตจริงๆ คะ

ทุกความสำเร็จ
เกิดขึ้นไดเพราะเรารูวา
ชีวิตเราตองการอะไร

เดิมผมทำงานฝายขายในอุตสาหกรรมยามากวา 20 ป แต 
ไมเคยมองหาโอกาสใหมๆ จนกระทั่งมองเห็นการสรางรายได 
แบบ Passive Income จากธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ ซึ่งไมมี 
ขอจำกัดในการทำธุรกิจ เราสามารถขยายไปตางประเทศได 
ที ่สำคัญผมมั ่นใจในระบบสนับสนุนของ ยูนิล ีเวอร ไลฟ 
จึงตัดสินใจรวมเปนพารตเนอรธุรกิจกับบริษัทยักษใหญนี้ทันที 
ทุกความสำเร็จเกิดขึ้นไดเพราะเรารูวาชีวิตเราตองการอะไร

EBP Executive Business Partner

EBP Executive Business Partner

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

ชนาสิตภา มารัตนะ
กุมภาพันธ  2564

ปมณฑ ทึ่งในธรรมะ
เมษายน 2564
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TBP TEAM Business Partner

ความสำเร็จ
มีคาและมีราคา

ลุย แลก ไมลมเลิก
ไมลมเหลว

It always seems
impossible until

it's done
-Nelson Mandela

คนที่ประสบ
ความสำเร็จ

พยายาม
อีกครั้งเสมอ

แบงปนสิ่งดีดี
ทำในสิ่งที่รัก

และมีความสุข

จิตติมณฑน ไชยวงษา
มีนาคม 2564

พยุงพล แกวโกมล - อรวรรณ พรมเหลือง
เมษายน 2564

วรรณศิริ คืนคลีบ - สายฝน บรเพ็ชร
พฤษภาคม 2564

มะลิวรรณ ประยงคพันธุ
กุมภาพันธ  2564

ชีวิตนี้ไมมีคำวา...
“เปนไปไมได“

“ความสำเร็จ"
ไมไดตกมาจากฟา

แตอยูที่การแสวงหา
และลงมือทำ

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

วิไลลักษณ ทองผา
พฤษภาคม 2564

สุรัชนี ศรีสวัสดิ์ 
มิถุนายน 2564
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100
Million Baht
ผูบริหารสโมสรรอยลาน

 50
Million Baht
ผูบริหารสโมสรหาสิบลาน

 30
Million Baht
ผูบริหารสโมสรสามสิบลาน

 
10
Million Baht
ผูบริหารสโมสรสิบลาน

 5
Million Baht
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

1
Million Baht
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

ผูบริหารสโมสรเงินลาน
ประจำไตรมาสที่ 1 ป 2564 และ ไตรมาสที่ 2 ป 2564



ผูบริหารสโมสรหาสิบลาน
 

พลังสติและสู 
มีสติตอนที่เจอวิกฤตหัวหนาครอบครัวเสีย มีหนี้ บานจะ 
ถูกยึด จะทำธุรกิจนี้ตอดี หรือจะไปทำอะไรดีเพื่อปลดหนี ้ 
ตัดสินใจสูและลุยทำทุกอยางจนผานวิกฤตนั้นไปไดและ
เขาสูสโมสร 10 ลาน

พลังการสรางและการตั้งเปา
วางรากฐานสรางทีม พาตัวเองและทีมงานเขาระบบ 
การเรียนรู และตั้งเปาหมาย ที่สำคัญตองทำเปนตัวอยาง 
ใหกับทีมเห็น หลีกเลี่ยงสิ ่งที ่จะทำใหเรากังวล พอถึง 
จุดหนึ่งเมื่อทุกคนเริ่ม ทำงานได ทุกสายงานก็เริ่มมีตัวตน 
เกิดจากพลังการต้ัง เปารายวัน รายสัปดาห ถึงจะมีผลลัพธ
เล็กๆ จนขึ้นสโมสร 30 ลาน ขึ้นตำแหนง REBP

พลังสูความสำเร็จและการให 
เวลาที่เราทำงานเราจะตองมีพลังของการให เราตอง 
ร ู จ ักมองทีมพารตเนอรของเรา ทำใหเค ามีรายได 
มีกำลังใจ ใหเคาอยูได มีความสุข รูจักแบงปนแนะนำทีม 
ใหมอบสิ่งดีๆ ตอกัน ตางคนตางให จับมือไปดวยกัน 
สำเร็จดวยกัน เลยทำใหเขาสูสโมสร 50 ลาน ในวันนี้

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

50
MILLION

BAHT

MILLIONAIRE
CLUB

จากวิกฤตของครอบครัว
มีหนี้จนเกือบไมมีบานอยู

แตดวยธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ
ทำใหชีวิตเปลี่ยนไป

พวงแกว - ธาริน อุเทนรัตน
ผูบริหารสโมสรหาสิบลาน

ไตรมาส 1/2564
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U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

10
MILLION

BAHT

MILLIONAIRE
CLUB

10
MILLION

BAHT

MILLIONAIRE
CLUB

10
MILLION

BAHT

MILLIONAIRE
CLUB

ผูบริหารสโมสรสิบลาน
ไตรมาส 2/2564

 บุญธรรม - อธิวัฒน ไวทรง

ผูบริหารสโมสรสิบลาน
ไตรมาส 1/2564

ศิรัณยา แกวมี - ภาคิน ไชยศร

ผูบริหารสโมสรสิบลาน
ไตรมาส 1/2564

 ศุภวดี วิชิต

เมื่อตัดสินใจชัดเจน
แมเจออุปสรรคก็ไมเคยลมเลิก
ที่สำคัญ เราไมไดทำเพื่อสราง

ความสำเร็จใหแคตัวเอง แตเราจะนำทีม
พารตเนอร ใหมีความสำเร็จเชนเดียวกัน

เสนทางชีวิตที่เราตัดสินใจและเลือกได
ตัดสินใจเปนพารตเนอรกับ ยูนิลีเวอร ไลฟ เพราะ

ตองการเปดโอกาสใหมๆ ใหกับตัวเอง เพียง 3 เดือน
รายไดเทียบเทางานประจำที่ทำมา 20 ป และตอนนี้

ยูนิลีเวอร ไลฟ ก็พัฒนาสู Dropship แบบออนไลน 100%
ยิ่งทำใหทำงานงายกวาเดิม ที่นี่มีทีมคอยสนับสนุนทาน

ตลอดเสนทางในการทำธุรกิจ ขอเพียงตัดสินใจ
ความสำเร็จจะเปนของทานอยางแนนอน

ปรับตัวใหทันโลก และมี Passion ใหมาก
โฟกัสและลงมือทำโดยไมลังเลสงสัย

ที่สำคัญคือการพาตัวเองไปอยูทามกลาง
คนที่สำเร็จเพื่อซึมซับทั้งบรรยากาศ
ทัศนคติ พรอมเรียนรูอยางสม่ำเสมอ
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คิดเสมอวาเราตองนึกถึง
สมาชิกที่เราแนะนำ
ใหใชผลิตภัณฑ
มาเปนอันดับหนึ่ง 
อยูในกรอบกติกาของบริษัท 
และมีคุณธรรมจริยธรรม 
โดยการทำงานจะใชหลัก
ธรรม มีความซ่ือสัตยตอ
ตนเอง และสมาชิก

นวรัตน ฤดีพิพัฒนพงศ

ชญานิตา - นพรัตน โงวจุงดี

ผูบริหารสโมสรหาลาน
ไตรมาส 2/2564

 

ผูบริหารสโมสรหาลาน
ไตรมาส 1/2564
 

ผูบริหารสโมสรหาลาน
ไตรมาส 1/2564
 

ณัฏฐภัสสร พันธุวงศ - ธวัชชัย โพธิ์ศรีทา

ผูบริหารสโมสรหาลาน
ไตรมาส 1/2564

 

เปาหมายไมลมเลิก
ชาหรือเร็ว
ก็ถึงเสนชัย

อดทน ขยันซื่อสัตย มุงมั่น
แบงปนคนรอบขาง 
บำรุงพระพุทธศาสนา 
ทำทุกๆ วันใหมีความสุข

อยากไดกับตองได
ตางกันที่การลงมือทำ
ไมมีความสำเร็จ
ที่ยิ่งใหญใด ไดมา
โดยไมตองแลก

สุกัญญา - พรหมเมศวร คนกระโทกเปมิกา - รุงนภา วาสนาดำรงดี

ผูบริหารสโมสรหาลาน
ไตรมาส 1/2564
 

ผูบริหารสโมสรหาลาน
ไตรมาส 1/2564
 

เชื่อมั่นในตัวเอง
เชื่อวาฉันทำได
และลงมือทำจนกวา
จะประสบความสำเร็จ

ทำท้ังๆ ท่ีไมรูวาจะสำเร็จไหม 
บนความเช่ือ เช่ือม่ันสินคา 
เช่ือม่ันบริษัท เช่ือม่ันบิซิเนสโคช
และท่ีสำคัญ เช่ือในตัวเอง วาเรา
เลือกเกิดมารวยไมได แต 2 มือ
เราทำใหครอบครัวรวยได 
ตัดสินใจสำเร็จ แลวลงมือทำ
แบบไมมีเง่ิอนไข

อุนใจ - สุรพล โตนะโพธิ์
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พสิษฐ พสิษฐนพกร

เรียนรู ลงมือ
สำเร็จ

Never Never
Never Give Up
ถาเราไมยอมแพ 
เราสำเร็จแนนอน

กิตติ เอื้อนอมจิตตกุล - ชมภูนุช ประเสริฐพันธุ

ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน
ไตรมาส 2/2564

ทนคำคนใหได 
ถาอยากสำเร็จ
เพราะพวกนั้น

ไมไดทำใหเราสำเร็จ

ณัฐศิษย วิสุทธิโกศล - วรรณวัฒน จิตตนอม

ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน
ไตรมาส 2/2564

ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน
ไตรมาส 1/2564

เกิดมาทั้งที
เอาดีใหได

ปมณฑ ทึ่งในธรรมะ

ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน
ไตรมาส 2/2564

ปริญญา ศรีสารคาม - ฌานพากิตติ์ สีหามาตย

คิด วางแผน และ
ลงมือทำทันที

ถารูวาโอกาสดีๆ
กำลังรอเราอยู

ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน
ไตรมาส 2/2564

ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน
ไตรมาส 1/2564

วิชาญ ชุดกระโทก - อนิตตา โตสงวน

เชื่อในสิ่งที่ทำ
ลงมือทำในสิ่งที่เชื่อ 

ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน
ไตรมาส 2/2564

ศิริภรณ คืนคลีบ

ถาอยากได
สิ่งที่ไมเคยมี

ก็ตองทำ
สิ่งที่ไมเคยทำ

ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน
ไตรมาส 1/2564

ธัชพล - กมลพร ขันสุวรรณ

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ
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GREAT
ICONIC LEADER

CLUB

CONGRATULATIONS

อีกกาวความสำเร็จ
ในการพัฒนาศักยภาพ
ระดับผูนำ 



U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

GREAT
ICONIC LEADER

CLUB

ศุภกร นุมนอย

ทัศนีย ศรีอินทรสุทธิ์ - เอกชัย หัวใจเพชร

จิระพัชร ไวยุพัฒนธี - รุงศักดิ์ กันคลอย มงคลสันต เกศาศรัย

ณัชชา - แสนรักษ  วิสุทธิโกศล
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U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

อรอนงค - ศศพินทุ ศิริวาณิชย

ชลีพร มงคลเอื้ออารี

สุภัสสรณ ลีสมิทธานันท - ลัดดา บุญเลิศ

จรัสพัฐ บุญชลอ 

สุนิศา - องอาจ ปญญาชาติรักษ 

สายชล - บุญเสริม โพธิ์รมเย็น

กรรณิการ - มลิวัลย ชโลธร นัฐพงษ ชัยมูล - Ketsamay Phanthamaly
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ศศินา ธนากุลวิตรา

วรณัน ดอนหลา - เมตุรงค ปราณะ

ดวงดาว - วีระพงษ ทองผา

ปารณีย - ทัศนพล บูหลง

อำพรรณ - สุวรรณ สิทธิ 

ปมณฑ ทึ่งในธรรมะ

ศิริภรณ คืนคลีบ ฑัฒสณี เต็งมีศรี - คมสัน รุงรัตนมณีมาศ

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ
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ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ
บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
161 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310


