
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ 
บิซิเนส พารตเนอร ยูนิลีเวอร ไลฟ



ขอแสดงความยินดี
กับผูรวมธุรกิจที่ทำคุณสมบัติ

ตำแหนง TBP ขึ้นไป ที่ทำคุณสมบัติปรับตำแหนง
ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563
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REBP Regional Executive Business Partner

 ผมเปนคนตนทุนชีวิตต่ำกวาคนอื่น ครอบครัวยากจน 
พอแมแยกทางกัน เรียนหนังสือไมเกง หนาตาไมดี เรียกวาชีวิต 
ในตอนน้ันแทบไมมีอะไรดีเลย อยูมาวันหน่ึงไดรูจักคนท่ีทำธุรกิจ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ จนสามารถสรางรายไดหลักหมื่นตอเดือนทั้งๆ 
ที่เขายังเรียนไมจบ เราก็เลยอยากทำบาง ก็เลยลองสมัคร 
ควบคูไปกับการทำธุรกิจอื่นๆ ไปดวย แตเหมือนชวงเริ่มตน 
เรายังไมเขาใจก็เลยหยุด กลับไปเดินบนเสนทางของพนักงาน 
เงินเดือนตามเดิม ในตอนนั้นไดเงินเดือน 8,000 บาท แต 
ก็มีรายไดเสริมจาก ยูนิลีเวอร ไลฟ ไปดวย จนมีรายไดจาก 
ธุรกิจน้ีประมาณ 7,000 บาท ซ่ึงรายไดเทียบเทากับงานประจำ 
ทั้งๆ ที่ไมไดตั้งใจทำ 

”

“ผมเริ่มตนดวยตนทุนชีวิตที่ต่ำมาก 
วันนี้ ยูนิลีเวอร ไลฟ ทำใหผม

มีกำไรชีวิตที่สูงมาก

อธิปตย ทองช้ัน
พฤศจิกายน 2563 REBP

Regional Executive
Business Partner

 REGIONAL EXECUTIVE BUSINESS PA
RTN

ER • REG
IO
N
A
L EXECUTIVE BUSINESS PARTNER • REGIONA

L EXE
CU

TIV

E B
US
IN
ES
S 

PA
RT
N
ER

 • 
RE

G
IO
N
A
L 
EX
EC
UT
IV

E B
US
INE

SS PARTNER •

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ



 ผมจึงเริ ่มคิดวาถาเราลาออกแลวมาตั ้งใจทำธุรกิจ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ อยางจริงจัง นาจะสรางรายไดไดมากกวานี้ 
เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำ คนรอบขางเองก็ไมมีใคร 
เชื่อวาธุรกิจนี้จะสามารถสรางรายไดใหเราไดจริง ผมใชเวลา 
18 เดือน ในการปรับข้ึนตำแหนง และรายไดเราก็เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
แตเราไมตองเหนื่อยเหมือนเมื่อกอน เรามีเวลาวางมากขึ้น 
ซึ ่งตอนนี้ทำมา 12 ปแลว รายไดหลักแสนตอเดือน ถือวา 
มาไกลเกินฝนมาก 

วันนี้ ยูนิลีเวอร ไลฟ ทำใหผมมีกำไรชีวิตที่สูงมาก
 ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ เปลี ่ยนผมไดทั ้งชีวิต ทุกวันนี ้ 
ผมมีทุกอยาง ซึ่งหากวันนั้นไมตัดสินใจ ชีวิตผมก็คงไมได 
มาไกลถึงขนาดนี้  ผมขอฝากขอคิดไว 3 ขอ
 1. ตั ้งคำถามกับตนเอง หลายคนมักถามวาทำไมถึง
  ไมสำเร็จ ใหเปลี่ยนเปนทำยังไงละถึงจะสำเร็จ 
 2. เชื่อมั่นในตนเอง มนุษยสามารถเปลี่ยนโลกในมือได 
 3. เชื่อมั่นในธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
 แมหลายคนอาจจะมองวาธุรกิจน้ีทำแลวเหน่ือย ทำแลวยาก
แตขอใหคิดนะครับวา ในชีวิตน้ีมันก็ไมไดมีอะไรงาย แตตองถาม 
วามันคุมคาหรือเปลา เราเลือกที่จะมีชีวิตที่สุขสำเร็จ ที่ดูแล 
ทุกคนได หรือจะเลือกชีวิตที่จะดูแลไดแคตัวเอง

REBP Regional Executive Business Partner
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EBP Executive Business Partner

 ปจจุบันรับราชการ ในตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาล 
น้ำโสม ที่อุดรธานีคะ และเปนเจาของกิจการคลินิกเวชกรรม
และความงาม
 เริ ่มเขาสู ธ ุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ จากความประทับใจ 
ในผลิตภัณฑ อาวียองซ ซึ ่งใชโดยไมคิดจะเปลี่ยนแบรนด 
มากวา 10 ป เห็นความเปลี่ยนแปลงจนมีคนทัก ทั้งในเรื่อง 
ผิวพรรณ และสุขภาพ จึงหันมาสนใจแพลตฟอรมของธุรกิจ 
ที ่สามารถสราง Passive Income และเปนมรดกใหลูก
ตอนนี้ตั้งเปาไววาอยากจะมีรายไดเดือนละ 500,000 บาท
ภายใน 2 ป

 เมื่อกอนผมเปนอดีตพนักงานประจำอยูบริษัทเอกชน 
แหงหนึ่ง ดวยความเครียดของงานจึงตัดสินใจลาออก 
กลับมาทำงานที่บาน เปดธุรกิจโรงแรม และรานขนมไทย 
กับญาติ ซึ่งก็ตองทำทุกอยาง เหนื่อยมากๆ แตก็ไปไดดี 
ในชวงแรกๆ พอมีคูแขงเขามาเปดใกลๆ รายไดเราก็ตกลง 
 เม่ือกิจการเร่ิมไมดี ก็ตองหาทางสูตอ เพราะเราอยากมี 
ธุรกิจท่ีสามารถสรางรายไดอยางตอเน่ือง ภรรยาเลยแนะนำ 
ธุรกิจ ยูนิลีเวอร เมื่อไดฟงแรกๆ ก็ไมคอยสนใจเทาไหร 
แตมาสะดุดใจ ที่บอกวาธุรกิจนี้สามารถสงตอเปนมรดก 
ใหลูกได และรายไดจะเพิ่มมูลคาตอไปเรื่อยๆ     
 เราทั้งคูจึงตัดสินใจทำธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ เต็มตัว 
ทุกวันนี้ผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเวลาอยูกับครอบครัว 
มีอิสรภาพในการใชชีวิต และสรางรายไดอยางมั ่นคง 
แลวไดออกแบบสไตลชีวิตอยางที่เราตองการ

แพลตฟอรมของธุรกิจ ที่สามารถสราง
Passive Income ไดจริง

ไมใชแคอิสรภาพของชีวิต แตยังเปนธุรกิจ
ที่สงตอเปนมรดกใหลูกได

GEBP Group Executive Business Partner

พญ กัลยารัตน อินทบุญศรี
ธันวาคม 2563

หยาดรุง - เอกพงค เศรษฐวัฒน 
พฤศจิกายน 2563
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 พื้นเพครอบครัวมีฐานะปานกลาง และอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น 
เมื ่อไดฟงทฤษฎีเงิน 4 ดาน ก็ยิ ่งพบวาถาเราขยันผิดที ่ 
ยังไงเราก็ไมรวย จึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีทำใหสนใจธุรกิจ ยูนิลีเวอร 
ไลฟ ที่ไมใชแครูปแบบธุรกิจ แตดวยผลลัพธที่ดีขึ้นจากการใช 
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ก็ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจ
 แรกๆ เนนขายของควบคูงานประจำก็พอมีรายไดเสริม 
หลักหมื่นทุกเดือน สุดทายเราคนพบวาเราอยากออกมาดูแล 
คุณยาย จึงตัดสินใจทำธุรกิจนี้อยางเต็มตัว และพาทีมงาน 
ใหประสบความสำเร็จ ไปพรอมๆ กับเรา

 ดวยภาระหนาที ่ ที ่ตองรับผิดชอบที่สูงมากขึ ้นคือลูก 
เขาโตขึ้นพรอมคาใชจายที่สูงขึ้นดวย สุดทายคำพูดคำเดียว 
ที่ตัดสินใจคือ ”อยากออกมารวย” และอยากสำเร็จ ธุรกิจ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ เปนธุรกิจของเราเองเราสามารถเลือกเดินได 
วาเราจะไปเสนทางไหนและนี่แหละที่ทำใหเราเห็นโอกาส เพราะ 
เห็นความสำเร็จของแตละคนมาตั้งแตเริ่มแรก เมื่อตัดสินใจ 
ลาออกจากงานประจำ ก็ลงมือทำอยางจริงจัง ผลลัพธหลัง 
ปรับตำแหนง รายไดแตะหลักแสนกวาบาท ซึ่งถาเปนพนักงาน 
ประจำ การท่ีจะมีรายไดหลักแสนตองเปนระดับผูบริหาร และส่ิง 
ท่ีไดอีกคือการท่ีเรามีสุขภาพดีข้ึน มีเวลาดูแลลูกและครอบครัว 
อยากทำ อะไรก็ทำ แนะนำสินคาไดถูกที่ มีรายไดไรขีดจำกัด

 ตอนที่เกิดโควิดทำใหเห็นวา มีธุรกิจมากมายตองลมหาย 
ตายจากไป แตมีธุรกิจหนึ่งที ่ไมวาจะเกิดอะไรขึ ้นบนโลกนี้  
ทุกคนยังตองตื่นมาอาบน้ำ ลางหนา แปรงฟน และทำใหเห็นวา 
ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ คือทางรอดไมใชทางเลือก จึงตัดสินใจ 
เด็ดขาดวาเราเลือกประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้      
 ผลลัพธที่ไดจากการตัดสินใจที่เด็ดขาดคือ ใชเวลา 14 วัน 
ปรับตำแหนง QSBP และใชเวลา 4 เดือน ปรับขึ ้น EBP 
เปนความสำเร็จที่เกิดจากการตัดสินใจที่เด็ดขาด และความ 
โชคดีที่มีโคชธุรกิจคอยใหคำแนะนำ ยูนิลีเวอร ไลฟ ธุรกิจที่ใช 
ตอบโจทยไดทุกชีวิต 

ขยันใหถูกที่ ไดทั้งความสำเร็จ
และอิสรภาพที่แทจริง

ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ เปนธุรกิจของเราเอง
สามารถเลือกเดินไดวาเราจะไปเสนทางไหน

ยูนิลีเวอร ไลฟ  ธุรกิจที่ใช
ตอบโจทยไดทุกชีวิต 

EBP Executive Business Partner

EBP Executive Business Partner

EBP Executive Business Partner

คัทยวรรณ อุสุ
ตุลาคม 2563

ฑัฒสณี เต็งมีศรี - คมสัน รุงรัตนมณีมาศ
พฤศจิกายน 2563

นับเดือน แสงนาค
พฤศจิกายน 2563
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 ผมเปนคนตนทุนชีวิตต่ำกวาคนอื่น ครอบครัวยากจน 
พอแมแยกทางกัน เรียนหนังสือไมเกง หนาตาไมดี เรียกวาชีวิต 
ในตอนน้ันแทบไมมีอะไรดีเลย อยูมาวันหน่ึงไดรูจักคนท่ีทำธุรกิจ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ จนสามารถสรางรายไดหลักหมื่นตอเดือนทั้งๆ 
ที่เขายังเรียนไมจบ เราก็เลยอยากทำบาง ก็เลยลองสมัคร 
ควบคูไปกับการทำธุรกิจอื่นๆ ไปดวย แตเหมือนชวงเริ่มตน 
เรายังไมเขาใจก็เลยหยุด กลับไปเดินบนเสนทางของพนักงาน 
เงินเดือนตามเดิม ในตอนนั้นไดเงินเดือน 8,000 บาท แต 
ก็มีรายไดเสริมจาก ยูนิลีเวอร ไลฟ ไปดวย จนมีรายไดจาก 
ธุรกิจน้ีประมาณ 7,000 บาท ซ่ึงรายไดเทียบเทากับงานประจำ 
ทั้งๆ ที่ไมไดตั้งใจทำ 

EBP Executive Business Partner

 ปจจุบันรับราชการตำแหนงหัวหนาฝายอำนวยการเทศบาล 
ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปดใจ 
กับ ยูนิลีเวอร ไลฟ จากการชวนของโคชธุรกิจทานหนึ ่ง 
ที ่ไดแนะนำใหลองรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ 
มีผลลัพธท่ีประทับใจ ทำใหสนใจธุรกิจ ทุกวันน้ีสุขภาพดีข้ึนจาก 
โรคประจำตัวถึง 6 โรค คือ เบาหวาน ความดัน ไขมัน คอเลส 
เตอรอลสูง ซีสตในรังไข มือขางขวาชา ปจจุบันหายปวยไป
5 โรคแลว ขอขอบคุณผลิตภัณฑดีๆ ที่สามารถเปลี่ยนเลือด 
เปลี่ยนรางของดิฉันได และขอขอบคุณธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
ที่เปลี่ยนชีวิตไดจริง

ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ
เปลี่ยนชีวิตในทุกดานไดจริง

ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ มอบอิสรภาพ
ทางการเงิน เวลา และสงตอธุรกิจใหลูกได

 ปจจุบัน รับราชการตำแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข 
แตก็อยากมีรายไดเพิ่มจากงานประจำ จึงมองหาธุรกิจ และ 
เปดใจเขามาศึกษาธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ ซึ ่งผลลัพธที ่ได 
ม ันมากกวาที ่ฝ นไว ไมว าจะเปนสมาชิกสโมสรเงินลาน 
ทองเที่ยวฟรี รวมถึงอีกความภาคภูมิใจคือตำแหนง EBP

 จากการทำธุรกิจคาสงขนม เวลาพักผอนนอย ทำให 
สุขภาพออนแอแตก็ยังทำงาน และหาวิธีที ่จะขยายธุรกิจ 
ตลอดเวลาเพราะคิดอยูเสมอวาในวันที่สงมอบใหลูกจะตอง  
เปนทรัพยสินเทานั้นไมใชเปนหนี้สิน โชครายไฟไหมรานคา 
เสียหายไปมูลคากวา 10 ลานบาทจากเหตุการณไฟไหม
ในคร้ังน้ัน ทำใหตระหนักถึงความไมแนนอนในธุรกิจของตัวเอง 
จึงไดมองหาโอกาสธุรกิจใหมๆ ตลอดเวลา จนไดมีผูมาเปด 
โอกาสใหรูจักกับบริษัท ยูนิลิเวอร ไลฟ จึงรีบรับโอกาสนั้นไว   
 เมื ่อไดเขามาเรียนรูจึงพบวาสิ่งที่ตามหาคือเงิน เวลา 
และสุขภาพที่ไดมาพรอมกัน พรอมความมั่นใจในการสงตอ 
มรดกทางธุรกิจที่เปนทรัพยสินใหลูกได

เพราะเปดใจ
สิ่งที่ไดจึงมากกวาที่ฝน

EBP Executive Business Partner

EBP Executive Business Partner

วัชรีพร รุงคีรี - สำรวย อนุพันธ
ตุลาคม 2563

วีราพร นิกรพิทักษกุล
ธันวาคม 2563 

ศิริภรณ คืนคลีบ
กันยายน 2563
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TBP TEAM Business Partner

 การตัดสินใจครั้งสำคัญจากการทำงานประจำมากวา 
20 ป คือการที่ตองการใชเวลาที่เหลือของเรา ไดมีโอกาส 
ดูแลคุณแมอยางใกลชิด เปาหมายจึงเกิดขึ ้นในธุรกิจ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ งานประจำทุมเท 100% ก็ไมใชธุรกิจของเรา 
แตถาเราทุมเทกับธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ ของเราเอง 100% 
ดิฉันเชื ่อมั ่นวาดีกวาแนๆ และยังสามารถดูแลคุณแม       
อยางใกลชิดได ดิฉันจึงเลือกที่จะลาออกจากงานประจำ 
ทุกการเดินทางไปสูเปาหมายความสำเร็จนั้น เชื่อมั่น ไวใจ 
ทำตามโคช ลงมือทำ สำเร็จแนนอน

กรชวัล โคกเกษม
สิงหาคม 2563

 ปจจุบันเปนแมคาคะขายกับขาวถุงในตลาด กอนนี ้
ทำงานหนักต่ืนเชาทุกวัน  ลูกชายเอาผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ของ ยูนิลีเวอร ไลฟ ใหทาน อาการเหนื ่อยเพลียดีขึ ้น 
สดใสมีคนทักตลอด ยิ ่งเอาชุดบำรุงผิวมาใหใช ทุกคน 
จะบอกวาผิวไมใชแมคานะเหมือนขาราชการ มีใครทัก 
ใครถามก็แนะนำไปแบบไมรูตัว ผลตอบรับดีมาก มีรายได 
เพิ่มขึ้น แมคาบานนอกแบบดิฉันแคใชสินคาบอกตอดวย 
ความจริงใจ ดิฉันทำได ทุกคนก็ทำไดนะคะ

ขวัญเดือน ปราณะ
พฤศจิกายน 2563

ชีวิตไมไดเริ่มตน
ที่อายุเทาไหร

แตเริ่มตนตอนที่
คิดไดเมื่อไหร

แคใชสินคาบอกตอ
ดวยความจริงใจ

ดิฉันทำได ทุกคนก็ทำได

ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ ไมใชแคธุรกิจ
แตเปนบานที่สามารถฝากชีวิตไดจริงๆ

 จากการทำธุรกิจคาสงขนม เวลาพักผอนนอย ทำให 
สุขภาพออนแอแตก็ยังทำงาน และหาวิธีที ่จะขยายธุรกิจ 
ตลอดเวลาเพราะคิดอยูเสมอวาในวันที่สงมอบใหลูกจะตอง  
เปนทรัพยสินเทานั้นไมใชเปนหนี้สิน โชครายไฟไหมรานคา 
เสียหายไปมูลคากวา 10 ลานบาทจากเหตุการณไฟไหม
ในคร้ังน้ัน ทำใหตระหนักถึงความไมแนนอนในธุรกิจของตัวเอง 
จึงไดมองหาโอกาสธุรกิจใหมๆ ตลอดเวลา จนไดมีผูมาเปด 
โอกาสใหรูจักกับบริษัท ยูนิลิเวอร ไลฟ จึงรีบรับโอกาสนั้นไว   
 เมื ่อไดเขามาเรียนรูจึงพบวาสิ่งที่ตามหาคือเงิน เวลา 
และสุขภาพที่ไดมาพรอมกัน พรอมความมั่นใจในการสงตอ 
มรดกทางธุรกิจที่เปนทรัพยสินใหลูกได

 เริ ่มตนจากการเปนมนุษยเงินเดือน ที ่แมงานจะหนัก 
แตรายไดก็ไมพอสำหรับเลี้ยงดูครอบครัว ทำใหตองออกมา 
หางานเสริมเพิ่ม เมื่อทำไปเรื่อยๆ เห็นลูทาง จึงออกมาขาย 
เสื ้อผา และเริ ่มหาเครื ่องสำอางมาเสริมเพราะเห็นวาใชดี 
แตสักพักหนาพัง จึงมีคนแนะนำใหลองใชสินคาของ ยูนิลีเวอร 
ไลฟ จากหนาพังกลับมาดีขึ ้นจนมีคนทัก และนั ่นจึงเปน 
จุดเริ ่มตนธุรกิจที่เพียงแคใชสินคา และแชรสิ ่งดีๆ สงตอ 
ทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไดเกินที่ฝนไวคะ     

EBP Executive Business Partner

รัตนพร พวงสุวรรณ (สปป. ลาว)
กันยายน 2563
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TBP TEAM Business Partner

ธัชพล ขันสุวรรณ - กมลพร ขันสุวรรณ
สิงหาคม 2563

ประไพ ศรีอินทร
สิงหาคม 2563

 แมดิฉันจะอยูในตำแหนงผูบริหารระดับยักษใหญ และคิดวา 
งานที่ทำอยูมีความมั่นคง สุดทายก็หนีไมพนความกดดัน ดิฉัน 
ตั้งคำถามกับตัวเองวาสิ่งที่ทำคือคำตอบที่ใชของชีวิตหรือเปลา 
ดิฉันเริ่มมองหาอะไรบางอยางเพื่อรองรับตัวเองและครอบครัว 
เปนความโชคดีท่ีดิฉันเคยไดรับการแนะนำเก่ียวกับธุรกิจ ยูนิลีเวอร 
ไลฟ และไดเห็นการเติบโตของสมาชิกบางทานอยางตอเนื่อง 
จึงไดเขามาศึกษาแตก็ยังไมไดทำเต็มตัว 
 “อยาปลอยใหวิกฤตเปนแรงขับในการทำงานแตจงใช 
วิสัยทัศนเปนแรงขับเคลื ่อนลงมือทำ" ดิฉันไดยินประโยคนี ้ 
จากงานสัมมนา F3 Winning Family สำเร็จคนเดียว สำเร็จทั้ง 
ครอบครัว ดิฉันตัดสินใจเพื่อเขาเรียนรูธุรกิจกับ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
อยางจริงจัง และประสบความสำเร็จในตำแหนง TBP และวันนี้ 
ดิฉันภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ คะ

อยาปลอย
ใหวิกฤตเปนแรงขับ

ในการทำงาน
แตจงใชวิสัยทัศน
เปนแรงขับเคลื่อน

ลงมือทำ
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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 3-4 ป 2563



10 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรสิบลาน

 

10 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรสิบลาน

  เราเขามาในธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ จากการแนะนำของ 
พี่สาว แรกๆ เราก็ไมไดสนใจคิดแควาซื ้อสินคามาใช 
กับตัวเอง แตพอเราไดใชสินคาอยางตอเนื่อง มันเกิด 
การเปลี่ยนแปลงจนเพื่อนที่ทำงาน และสามีทักวาเรา 
สวยขึ้นนะ เราก็รูสึกดีใจ เพื่อนๆ ก็มาซื้อตาม และสมัคร 
เปนสมาชิกตามกัน จนวันหนึ่งดิฉันและสามี ตัดสินใจ 
ลองไปฟงธุรกิจนี ้เพื ่อใหเขาใจ เลยทำใหเห็นภาพวา 
ไมใชอยางที่เราคิด ถาเราทำงานประจำมันก็เปนไดแคนั้น 
แต ยูนิลีเวอร ไลฟ คือธุรกิจของเราเอง เลยไปศึกษา 
ธุรกิจแลวทำไปเรื่อยๆ ก็คอยๆ สะสมไป 
 เราทำธุรกิจน้ีไป จนวันนึงเรามีรายได 5 หม่ืนตอเดือน 
เลยกลับมาคิดวาเราทำงานมา 20 ป เงินเดือนยังไมถึง 
เทานี้เลย จึงเปนเหตุผลที่ทำใหเราตัดสินใจลาออกจาก 
งานประจำ สุดทายทุกวันนี้เราก็มีรายไดที่มั่นคง ไดเที่ยว 
มากกวา 20 ประเทศ ทั้ง ออสเตรเลีย ญี่ปุน อเมริกา 
อังกฤษ จีน ดูไบ และอีกหลายประเทศ เรียกวาเปน 
รางวัลชีวิตที ่คุ มคามากๆ อยากจะบอกวา ชีวิตทาน 
เลือกเองได เราทำไดพวกคุณก็สามารถทำไดเชนกัน

 ทุกวันน้ีชีวิตดีข้ึนมาก ไมวาจะเจอกับสถานการณอะไร 
ธุรกิจก็ยังไปไดด ีผมเคยเปนพนักงานประจำในเครือ 
ซีเมนตไทย ทุมเท ทำงานหนัก ใหไดมาซ่ึงตำแหนงท่ีสูงข้ึน 
เพ่ือรายไดท่ีมากข้ึน แตสุดทายกลับไมมีเวลาใหครอบครัว  
จนวันหนึ่งเจานายแนะนำใหรูจักกับธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ  
เมื่อศึกษาขอมูลก็เห็นวาเปนบริษัทใหญมั่นคง นาจะสราง 
รายไดท่ีเปน Passive Income ควบคูไปกับงานประจำได 
และสามารถทำยอดจนไดไปเท่ียวเกาหลีใต พอทำไดปกวาๆ 
ก็มีโอกาสไดไปเที่ยวอีกหลายที ่จึงทำใหเราเห็นวาธุรกิจ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ สามารถขยายไปยังตางประเทศได จึงเห็น 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน และตัดสินใจลาออกจากงานประจำ 
 หลังจากมาทำ ยูนิลีเวอร ไลฟ เต็มตัว ครอบครัวเรา 
ก็มีอิสระทางการเงินมากขึ้น มีรายแตะหลักแสนตอเดือน 
มีเวลาใหครอบครัว มีเวลาดูแลตัวเอง ไดใสใจตัวเอง 
มากขึ้น จนวันนี้ไดโอกาสขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ 
ประสบความสำเร็จกับการขยายทีมงาน ชีวิตดีขึ้นมาก 
ไมวาจะเจอสถานการณอะไรก็ไมกระทบกับธุรกิจเลยครับ

พิรัลรัตน- วชิระวัจน รุจิวรพัฒน

อรนุช จิระอรุณ - บำรุง จิระอรุณ
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กัญญลักษณ จันทวงษกิติชัย
วรวิทย สีทา

ชาคริต ดวงมาลย 
มยุรี พุทธวรรณ

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

  จุดเปลี่ยนเกิดจากการไดเห็นความจริงของชีวิต 
ลูกจาง ยิ่งเมื่อไดเทียบกับภาพความสำเร็จของเพื่อน 
ที ่ทำธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ จึงทำใหไดทบทวนกับ 
ตัวเองดูวา ถาเรายังทำแบบเดิมๆ ชีวิตก็จะเปน    
แบบเดิม จึงเริ่มตนเรียนรูจริงจัง 
เปลี่ยนทัศนคติ สรางพลังใจ
ใหตัวเองมากขึ้น ตัดสินใจ
ลงมือทำ จนสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตตัวเองใหดีขึ้น 
มีทั้งรถ ทั้งบาน และยังได 
เที่ยวทริปตางประเทศ
ภาพความสำเร็จยิ่งชัดเจน 
สามารถพาทีมใหประสบ 
ความสำเร็จมากมาย

 ดิฉันทำงานบริษัทในเครือปูนซีเมนตยักษใหญ 
(SCG) ย่ิงทำย่ิงเครียด ย่ิงทำย่ิงไมมีเวลา จึงเร่ิมมองหา 
อาชีพสวนตัวเพื ่อจะไดมีอิสระมีเวลาใหกับตัวเอง 
มีโอกาสใหไดฟงเรื่องราวของธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
เกิดเปนความมั่นใจ ทำใหเปดใจ และตัดสินใจลาออก 
ลงมือลุยธุรกิจอยาง
จริงจัง จนพบกับ
ความสำเร็จ 
อยางที่ตั้งใจ

ปญรมณ สวางศรี ภฤตกฤช เหลาอวยพร

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 เมื่อลองทำแลวเห็นถึงความเปนไปไดจึงตัดสินใจ 
ลาออกจากงานประจำแมในชวงโควิด ก็สามารถ 
ทำออนไลนไดโดยไมกระทบรายได ปจจุบัน ธุรกิจ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ ตอบโจทยสไตลชีวิต ที่ดิฉันไดคิดไว 
หลายอยางมาก

 การไดมาเปนสวนนึงของธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
ถ ือวาเรามีความโชคดีที ่ส ุด ไดม ีโอกาส ไดทริป 
ทองเทียว ไดมีโอกาสจากบริษัทในคอรสอบรมตางๆ 
มากมาย ทำใหเรามีความรูในทุกมิติ อยากฝากไววา 
ความสำเร็จอยูที่ลงมือทำ 
และในระหวางเดินทาง ตองมี
ความสุข ความรักที่จะทำ
และจะทำใหไดดี  ตองมี
ความรักในตัวเอง 
ชนะใจตัวเอง
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“ที่สุดของที่สุข
คือทำอะไรแลว
มีความสุข” 

ไมมี "เคล็ดลับ" ใด ท่ีชวยใหชีวิต
ประสบความสำเร็จไดมาก
ไปกวาการ "รักษาสัญญา" 
ที่เคยใหไวกับตัวเอง
อยางจริงใจ ฉะนั้น
เคยสัญญาอะไรกับตัวเอง
เอาไว ออกไป "ลงมือทำ” 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

พิมพธชา ชาญพวง
ชาญวุฒิ เวศยวรุตม

ยุภาพร ศรีมะปราง
อาทิตย แกวเขียว

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

ลรินทรทรา ไชยปญญา

 ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ ทำใหคุณแมลูกสามอยาง 
ดิฉันมีเวลาดูแลตัวเอง ไดทำอะไรหลายๆ อยางที่เปน 
passion ของการเปนพลังบวก และเปนแรงบันดาลใจ 
ใหคนที่อยากดูแลสุขภาพ และรูปราง เหมือนตัวดิฉัน 
ที่สำคัญพรอมลุกขึ้นมาดูแล
ตัวเองเพื่อคนที่เรารัก 
และรักเรา

 อดีตเปนพนักงานประจำ ทำงานในมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ ในตำแหนงเลขานุการ และใชวันหยุดเสาร 
อาทิตย หารายไดเสริมจากการเปนตัวแทนขายประกัน 
จากนั้นจึงไดรับการแนะนำใหรูจักกับธุรกิจ ยูนิลีเวอร 
ไลฟ เมื่อไดฟงรูสึกชอบใน
คอนเซ็ปตของการเติบโต
ทางรายได  จึงลองทำเปน
อาชีพเสริมกอน เมื่อมั่นใจ
ในผลสำเร็จจึงลาออกจาก
งานประจำเพ่ือมาทุมเทกับ
ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
รูสึกภูมิใจที่ไดสราง
องคกร และสามารถ
เปดช็อปฯ ที่
เชียงใหมได

ณลดา ทองศรี
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วันแหงความสำเร็จ



อุไร เติมปติพงศ

“ความสำเร็จเริ่มตน
จากการตัดสินใจ
ลงมือทำ”

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

รัตนพร พวงสุวรรณ (สปป. ลาว)

วชิรวรรณ สุวรรณไตรย

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

“อยากลัวที่จะลมเหลว 
แตจงกลัวที่จะไมได
ลองทำตามความฝน
ของตัวเอง”

“ยูนิลีเวอร ไลฟ ไมใชแค
ธุรกิจ แตเปนบานท่ีสามารถ
ฝากชีวิตตัวเอง ครอบครัว 
และทีมงานไดจริงๆ”

รุงวดี - เกรียงศักดิ์ แกวกุลชัย

“ทำวันนี้ใหดีที่สุด”

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

มาลี อัตถาวรวิศาล
พัชกฤต อัตถาวรวิศาล

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

“จงทำวันนี้ใหมาก
ที่สุดกอนที่จะหมด
โอกาสทำ”
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ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ
บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
161 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310


