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20 ป ยูนิลีเวอร ไลฟ
NEW FUTURE TOGETHER
ธุรกิจแหงอนาคต ธุรกิจที่ใชสำหรับคุณ

 20 ปเต็มแลวนะคะ ที่ ยูนิลีเวอร ไลฟ ยืนหยัดอยูเคียงขาง 
ทุกคน แนนอนคะวาในปนี้เปนปที่มีความทาทายเราทุกคนเปน 
อยางมาก เพราะเรากำลังกาวเขาสู นิวนอรม เปนยุคที ่ตอง 
เผชิญการเปลี่ยนแปลงในหลายดานพรอมๆ กัน ไมวาจะเปน 
วิกฤตสุขภาพ วิกฤตเศรษฐกิจ หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลง     
จาก ดิจิทัล ดิสรัปชั่น ทั้งหมดนี้เราเลือกไมได แตเราเลือกที่จะ 
เรียนรู และพัฒนาตอไปได ดิฉันเช่ือวามนุษยมักมีวิธีปรับตัวใหเขา
กับสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ
 จะเห็นวาตลอด 20 ปของ ยูนิลีเวอร ไลฟ เรามีการพัฒนา 
ในทุกเรื่อง ทั้งผลิตภัณฑพรีเมียม ที่มีนวัตกรรมระดับโลกรองรับ 
แผนธุรกิจที่เขาใจงายโดยมีแพลตฟอรมทันสมัยที่ตอบโจทย
ไลฟสไตลของแตละคน เพื่อใหทุกคนเปนคนที่ดูดีขึ้น เปนคนที่
เกงขึ้น และเปนคนที่ประสบความสำเร็จ 
 สำหรับโลกใบใหมนี้ การที่เราจะประสบความสำเร็จเพื่อจะได 
ดำเนินชีวิตที่เราตางมีคนละหลายบทบาทอยางดี ไมวาจะเปน 
เปนลูกที่ดี เปนพอแมที่ดี เปนคูชีวิต เปนพี่เปนนอง เปนเพื่อนที่ดี 
เราควรจะใชเวลาในการประสบความสําเร็จใหเร ็วขึ ้น ดวย 
การผนึกความเกงในตัวเรากับใครหรือองคกรที ่มีความเกง 
โดยไมตองเดินทางสูความสำเร็จตามลำพัง
 วันนี ้หนาที ่ของพวกเราทุกคนในฐานะพารตเนอรของ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ จึงไมใชแคการเปนนักธุรกิจที่ดี แตเราตองเปน 
นักธุรกิจที่เต็มเปยมไปดวยพลังบวก ที่พรอมสงตอสิ่งดีๆ ใหกับ 
สังคมไทย เพื่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคน ที ่ไมใชแค 
การสราง ความสำเร็จ แตเพ่ือใหเราไดเติบโตไปดวยกันในอนาคต 
ใหมอยางยั่งยืน และมีความสุข
 สุดทายตองขอขอบคุณ บิซิเนส พารตเนอร ทุกทานที่เลือก
เขามารวมอยูในครอบครัวใหญของ ยูนิลีเวอร ไลฟ รวมกัน 
ขอบคุณผูนำทุกทานที่รวมกันนำพาใหธุรกิจประสบความสำเร็จ 
มาไดถึงขนาดนี้ และเหนือสิ่งอื่นใด เราคือพลังที่สวยงาม ที่ได 
ชวยสนับสนุนใหผูคนเปลี่ยนเพื่อชีวิตใหมที่ดีกวาเดิม

สุชาดา ธีรวชิรกุล 
ประธานบริหาร ยูนิลีเวอร ไลฟ 
 



NEW BEAUTIFUL FUTURE TOGETHER
อนาคตที่สดใสสวยงาม ไปดวยกัน

 สถานการณโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมาก พฤติกรรมผูบริโภค 
ของเราก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยดวยเชนกัน กาวปที่ 21 ของ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
จึงเปนความทาทาย ต่ืนเตนในหลายมิติ  ไมวาจะเปนดานนวัตกรรมการพัฒนา 
สินคารูปแบบใหมๆ  ออกสูตลาดใหตรงตามความตองการท่ีเปล่ียนแปลงไป 
หรือการพัฒนาเครื่องมือทำธุรกิจแหงอนาคตของทุกคน
 ไมวาการเปลี่ยนแปลงนั้น จะไปในทิศทางไหน แตสิ่งที่ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
ยังคงยึดมั่น คือการสรางความแตกตางที่เหนือกวาใหกับผลิตภัณฑ 
ของเราทุกตัว ซึ่งก็คือปรัชญา SEXI : Safer, Exclusivity, Experience 
และ Innovation ที่มุงเนนดานความปลอดภัย ใสใจในความเหนือกวา 
ดวยสาระสำคัญที่ทรงประสิทธิภาพ พรอมบทพิสูจนทางวิทยาศาสตร 
เพื่อประสิทธิผลจริงดวยนวัตกรรมที่ทันสมัยและแตกตาง
 การกาสูปท่ี 21 ยูนิลีเวอร ไลฟ ยังพรอมท่ีจะนำนวัตกรรมดานการเสริม 
ภูมิคุ มกันใหสุขภาพกายและสุขภาพผิว ไมวาจะเปนการนำเทคโนโลย ี
“ไมโครไบโอม” มาใชกับทุกผลิตภัณฑ อาวียองซ และการเปนผูนำดาน 
การตานอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพหลอดเลือด หัวใจ และสุขภาพองครวม 
ของผลิตภัณฑ บ ียอนด เราใหความสำคัญกับผลลัพธท ี ่ด ีท ี ่ส ุด 
เพื่อประโยชนของผูบริโภคเปนสิ่งสำคัญ 
 ขอใหทุกทาน รวมกันเปนพลังการเปลี่ยนแปลงกับอนาคตที่สดใส 
สวยงามไปพรอมๆ กับ ยูนิลีเวอร ไลฟ นะคะ

อดิศรา วัลลภศิริ
ผูอำนวยการฝายกลยุทธการตลาด 
และพัฒนาผลิตภัณฑ ยูนิลีเวอร ไลฟ

สานตอปณิธาน เพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จรวมกัน 
NEW FUTURE TOGETHER

 สำหรับกาวปที ่ 21 ของ ยูนิลีเวอร ไลฟ ก็จะยังคงเปนปที ่สดใส 
ของธุรกิจที่ตอบโจทยอนาคตไดทุกยุคทุกสมัย เพราะ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
ไมเคยหยุดพัฒนาในทุกดาน ทั ้งดานผลิตภัณฑและการดำเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะแพลตฟอรมที ่เราลงทุนพัฒนาระบบตางๆ แทนทุกทาน 
ทานทำหนาที ่เพียงอยางเดียวคือการบริหารทีม ชวยเหลือทีม โดย 
ไมตองกังวลเรื ่องอื ่น ทานไมตองสตอกสินคา ไมตองมีสายปาน 
เง ินทุนหมุนเว ียน ไมต องเครียดกับวิกฤตตางๆ ตัวอยางชัดเจน 
จากวิกฤตสุขภาพ ที่หลายธุรกิจตองปดตัวลง หลายอาชีพตองตกงาน 
แตในสายงานของธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ กลับเติบโต เพราะเราเปนโอกาส 
ที่อาศัยตนทุนเพียงอยางเดียวคือการลงมือทำ 
 กาวตอไปของ ยูนิลีเวอร ไลฟ ก็จะยังคงสานตอปณิธานที่เข็มแข็ง 
ของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผูคนใหดีขึ ้นในทุกมิติ ทั ้งการ 
เปล่ียนแปลงเปนคนท่ีดูดีข้ึน เปนคนท่ีเกงข้ึน และเปนคนท่ีประสบความสำเร็จ 
เพื ่อใหอนาคตขางหนาจากนี ้ไป เราจะเปนคนที ่ประสบความสำเร็จ 
อยางยั่งยืนไปดวยกัน New Future Together

วรวิทย ศรชัย
ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ
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 กอนหนาที ่จะมาทำธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ เราก็ทำมา 
หลายอยางที ่เปนทั ้งธุรกิจของครอบครัว และธุรกิจของ     
ตัวเอง ซึ่งคิดวายังไมใชสิ่งที่ใจปรารถนา จนกระทั่งไดเจอกับ 
มิตรภาพใหม และไดรับการแนะนำใหรูจักกับ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
รูสึกประทับใจผลิตภัณฑ และแพลตฟอรมที่ออกแบบใหเรา 
ทำธุรกิจไดงายขึ้น เราไมตองเริ่มตนเอง เราไมถนัดที่จะทำ 
ออนไลน แตท่ีน่ีเราสามารถหยิบไปตอยอดไดเลย ท้ังคอนเทนต 
ทั้งคลิป ที่สามารถใชแชร สงตอไดเลย และดวยรูปแบบธุรกิจ 
ที่เขายุคสมัย ยิ่งตอบโจทยในชวงวิกฤตโควิด ที่หลายคนตอง 
กักตัวอยู บาน แตธุรกิจเรากลับสรางรายไดใหเราโดยที ่ 
ตัวเราไมตองออกไปไหน นี่แหละคือสิ่งที่เราคิดและลงมือทำ 
เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด

 เมื ่อกอนเปนเซลลขายยาหมู ซึ ่งดวยหนาที ่เราจำเปน 
ตองไปตามฟารม และเจอพวกฝุนขาว ฝุนรำบอยๆ ทำใหเปน 
ปญหาสุขภาพ เปนภูมิแพ ตองคอยกินยาตลอด จะหยุดก็ไมได 
เราเปนแคลูกจางก็คงตองเจอปญหาแบบนี ้ตลอดชีว ิต 
แตโชคดีที ่ไดมีโอกาสรูจักธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ ผานการ 
แนะนำผลิตภัณฑที่ชวยเปลี่ยนสุขภาพเราใหดีขึ้น ทำใหสนใจ 
ศึกษาธุรกิจ และชอบในธุรกิจที ่ทำใหเรามีโอกาสชวยคน 
ซึ่งเปนเรื่องที่ทำใหเราอิ่มเอมใจมาก เราแนะนำสินคาดวยใจ 
ที่อยากจะให เพื่อใหคนรอบขางไดมีสุขภาพดีขึ้นเหมือนเรา 
ใหเคามีรายได เพื่อจะไดเปลี่ยนแปลงชีวิตใหดีเหมือนกับเรา 
โดยทุกครั้งจะคิดเสมอวา เราไปดวยใจที่จะให ใจเราก็จะเบา 

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

คิดแลวลงมือทำใหสำเร็จ

คิดจะให ใจจะเบา เพื่อคนรอบขาง
ไดมีชีวิตที่ดีกวาเดิม

GEBP Group Executive Business Partner

GEBP Group Executive Business Partner

พิมพธชา ชาญพวง - ชาญวุฒิ เวศยวรุตม
มีนาคม 2563

อัญชลี เล็กมา
มีนาคม 2563

  U-SUCCESS  I  5



U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

เลือกแลววา
ที่นี่เปนบานหลังที่ 2

ตองลุยเต็มที่

มีกำไรอยูในงานทุกอยางที่ทำ

เรียนรูสิ่งใหม
เพื่อธุรกิจที่ใชของอนาคต

 เมื ่อกอนเคยเปนครูไมสนใจทำธุรกิจเพราะเราตอง
สอนพิเศษ ไมมีเวลา ทำงานหนัก สุขภาพไมคอยแข็งแรง 
ทั้งความดัน ทั้งนอนหลับไมสนิท
 จนมีนองมาแนะนำใหรู จักกับ มากิ พลัส ลองทาน
ดวยตัวเองแลวประทับใจในผลลัพธ สุขภาพดีขึ้น ผิวสวยขึ้น 
จนคนรอบขางทัก และแคสงตอสุขภาพดีดีใหเพื่อน ก็มีรายได 
เสริมแลว เลยคิดวาธุรกิจนี ้แหละ มันใชมาก จึงตัดสินใจ 
ลาออกจากครูมาลุยทำธุรกิจเต็มตัว 

 ปจจุบันอายุ 40 ป เปนเจาของธุรกิจสวนตัว ชอบการ 
เรียนรู คนหาสิ่งใหมๆ และรักการออกกำลังกาย พอไดลอง
มากิ พลัส และ ร็อกซเบอรกี้ พลัส ก็รูสึกไดเลยวาผลิตภัณฑนี้ 
สรางธุรกิจได จึงผันตัวเองเขามาสูธุรกิจนี้เต็มตัว ไดเรียนรู 
การทำงานแบบ teamwork พรอมกับการ support จากโคช 
อยางใกลชิด มีสื่อใหเรียนรูทั้ง online และ offline สนุกที่ได 
เรียนรูสิ่งใหมๆ ไปพรอมๆ กับทำธุรกิจ ถือเปนความทาทาย 
ใหตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ รูสึกโชคดีที่ไดเปนสวนหนึ่ง
ของ ยูนิลีเวอร ไลฟ 

 ทันตแพทยโรงพยาบาลเอกชน ใครๆก็คิดวาเปนอาชีพ 
ที ่ม ั ่นคง แตว ิกฤตเศษฐกิจที ่ผ านมาบอกชัดเจนแลววา 
ไมมีอาชีพใดมั่นคงอีกตอไป ในขณะที่เพื่อนๆ รวมสายอาชีพ 
ตองปดคลินิก ตองหางานที่ใหม แตเราผานวิกฤตนั้นมาได 
เพราะเปนพารตเนอรกับ ยูนิลีเวอร ไลฟ สวนตัวรูสึกวาธุรกิจนี้ 
สำเร็จไดไมยาก แคตองเปดใจเรียนรูโดยไมปดก้ัน
 ปจจุบันสามารถบริหารจัดการเวลาของตัวเองได  
อยางตองการ มีเวลาดูแลคุณพอที่ปวยไดเต็มที ่หากยังเปน 
หมอฟนอยู คงทำไมได ตองขอบคุณ ยูนิลีเวอร ไลฟ ที่เขามา 
เปลี่ยนชีวิต   

EBP Executive Business Partner

EBP Executive Business Partner

EBP Executive Business Partner

กุสุมา - สุมิตร จันทร
มีนาคม 2563

ขวัญรัตน แซอึ้ง - กรรณิการ รักทอง
เมษายน 2563

ชลีพร มงคลเอื้ออารี
มีนาคม 2563
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เปาหมายที่ชัดเจน
จะปลุกความกลาในตัวเรา

Supporter ที่ดี
จะเปนเครื่องทุนแรง

ใหเราสำเร็จไดงายขึ้น

สิ่งไหนที่เรายังไมลงมือทำ
อยาพูดวายากหรืองาย แตจงลงมือทำ
ใหจริงจัง และรอดูผลสำเร็จที่จะไดรับ 

เหนือความคาดหมายแนนอน

 เปนขาราชการครู สวัสดิการเยอะแตเงินเดือนนอย 
มองหารายไดเสริมใหครอบครัว แรกๆ อยากลองกูเงินสหกรณ 
มาเปดรานขายของชำ แตตองลงทุนสูง เลยคิดอยูนาน
 วันนึงไดเห็นรูปเพื่อนในเฟชบุก เที่ยวตางประเทศกับ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ จึงทักไปวาเพื่อนทำงานอะไร ถึงไดรูจักกับที่นี่ 
ตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจทันที
 ท่ี ยูนิลีเวอร ไลฟ ไมตองเปนคนเกงก็สามารถสำเร็จได 
มีโคชดูแลอยางใกลชิด และดวยผลิตภัณฑท่ีใชแลว เห็นผลจริง
จึงบอกตอไดงาย สงตอธุรกิจไดทุกที่ ทุกเวลา
 ปจุบันมี Work Life Flow ท่ีดีข้ึน ตอบโจทยชีวิต มีรายได 
เพ่ิมข้ึน มีไลฟสไตลท่ีตองการ ไดทองเท่ียวตางประเทศดวยกัน 
2 คน อยางฝน

 อดีตรองผูจัดการธนาคาร ลาออกมาทำธุรกิจสวนตัว 
เหนื ่อย เครียด จนสุขภาพแยลงทุกวัน โชคดีท ี ่ได ร ู จ ัก
ยูนิลีเวอร ไลฟ กับผลิตภัณฑเพื ่อสุขภาพแบบพรีเมียม 
ไดลงทุนไปพรอมๆ กับสุขภาพที่ดีขึ้น สวยขึ้น ตัดสินใจไดเลย 
วานี้คือธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได และดวยแพลตฟอรม 
ที่รองรับการเติบโตแบบไรขีดจำกัด ทำใหเราพัฒนาทีมงาน 
เติบโตไดทั้งในประเทศไทย ประเทศลาว และไปตอไดไมรูจบ

 ปจจุบันโลกไดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก การทำธุรกิจ 
ก็เชนกัน เคยทำธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา และทำรับเหมากอสราง 
เหนื่อยมากๆ แตหลังจากไดเขาสัมมนากับ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
ไดรูจัก โมเดลธุรกิจที่นอกจากจะชวยทุนแรง แลวยังใหอิสระ 
ใหเราเลือกไลฟสไตลการทำงานในแบบที ่เราตองการได 
ทำไดทุกที่ ทุกเวลา ไมตองรอวันหยุดเพื่อจะไปเที่ยวอีกตอไป 
นอกจากนี้ยังยกระดับคุณภาพตัวเรา ใหพัฒนาศักยภาพ 
อยางไรขีดจำกัด และกาวนำหนาผูอื่นอยูเสมอ

EBP Executive Business Partner

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

EBP Executive Business Partner

EBP Executive Business Partner

ณภัค ธรรมธานิน - วิมล เพิ่มแกว
มีนาคม 2563

นัฐพงษ ชัยมูล - Ketsamay Phanthamaly
เมษายน 2563

พฤหัส - วรรณิกา เสนไสย
มีนาคม 2563
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EBP Executive Business Partner

ยูนิลีเวอร ไลฟ 
เติมเต็มความฝนไดทั้งครอบครัว

 เปนขาราชการคะ ชีวิตก็โอเคอยูแลวในระดับนึง แตมี        
โอกาสไดลองใชผลิตภัณฑของ ยูนิลีเวอร ไลฟ แบบจัดเต็ม 
ประทับใจในผลลัพธมาก แลวบอกตอเพื่อนๆ ก็มีรายไดพิเศษ 
เพิ่มมาอีก ยิ่งประทับใจมากขึ้น ก็เลยลองมาทำธุรกิจดู เพียง
3 เดือนรายไดจากธุรกิจนี้ก็แซงงานประจำ แถมยังไดไปเที่ยว 
ตางประเทศฟนๆ กับครอบครัวอีก ไดมีไลฟสไตลที่ตองการ 
เติมเต็มความฝนทั้งของเรา และครอบครัวเลยคะ

The giver is indeed loved.
ผูใหยอมเปนที่รัก

 หลังจากจบการศึกษาจากตางประเทศ ก็ไดรับโอกาส 
ไดทำงานที่ดี แตก็ยังคิดวาเราควรมีอาชีพเสริมเพื่อเปนทุน 
สำรองใหกับชีวิต จึงไดลองศึกษาธุรกิจที ่มีแพลตฟอรม 
ตอบโจทยชีวิตของคนยุคน้ีเปนอยางมาก ท่ีสำคัญ ยังมีโอกาส 
ชวยเหลือผูคนใหมีชีวิตที่ดีผานสินคาที่มีคุณภาพอีกดวย

 ตอนเปนอาจารยพยาบาล ทำงานหนักแคไหน 
คาตอบแทนก็เท าเดิม มีแคส ุขภาพที ่ เส ื ่อมลงไปทุกวัน 
แตก็เห็นพี่สาวทำธุรกิจกับ ยูนิลีเวอร ไลฟ มีชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ 
มีไลฟสไตลที ่กำหนดไดเอง วันไหนอยากทำงานก็ทำได 
ว ันไหนอยากพักผอนก็เต็มที ่ มองยอนกลับมาดูตัวเอง 
ยังคงทำงานหนัก จึงตัดสินใจมารวมธุรกิจกับ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
เต็มตัว โดยยึดหลักถาไมลมเลิก สักวันก็จะสำเร็จ

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

EBP Executive Business Partner

EBP Executive Business Partner

วชิรวรรณ สุวรรณไตรย
พฤษภาคม 2563

ศิริวดี แสวงดี
มีนาคม 2563 

สายชล - บุญเสริม โพธิ์รมเย็น
มีนาคม 2563

ถาไมลมเลิก
สักวันก็จะสำเร็จ

8  I  U-SUCCESS



TBP TEAM Business Partner

 อดีตเปนผู ชวยพยาบาล มีความเชื ่อวา ถาเราไม 
ลมเลิก ซะกอน มันก็จะสำเร็จ
 ป จจ ุบ ันลาออกจากงานประจำ มาทำธุรกิจกับ 
ยูนิลีเวอร ไลฟ เต็มตัว จนสามารถซื ้อรถไดดวยเงิน 
จากธุรกิจนี ้ และตอยอดเปนธุรกิจหลักของครอบครัว 
ภูมิใจท่ีไดสงโอกาสทางธุรกิจใหกับคนที่เรารัก และคนอื่นๆ 
มากมาย

มุงมั่น ตั้งใจทำ
สม่ำเสมอ

มีวินัย ไมลมเลิก

กิตติยา หาญชนะ- ควรคิด ศุภนิกร
มีนาคม 2563

 จากวิกฤตสุขภาพของคุณแม ทำใหไดรูจัก มากิ พลัส 
จาก ยูนิลีเวอร ไลฟ ผลิตภัณฑที่ทำใหสุขภาพคุณแมดีขึ้น 
อยางไมนาเชื่อ เกิดความประทับใจ และภูมิใจที่ไดทำธุรกิจ 
สงตอผลิตภัณฑดีดีใหคนที่รูจัก ทำควบคูกับงานประจำ 
เพียง 3 เดือน ก็ไดปรับตำแหนงแรก ยิ่งมั่นใจในโอกาส
ทางธุรกิจนี้ ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ มาลุยเต็มที่
กับ ยูนิลีเวอร ไลฟ ตั้งใจเรียนรูอยางเต็มที่ โดยไมหวั่นวา 
การเดินทางจะยากลำบาก และไมเคยอางวาไมมีเวลา 
ปจจุบันปรับตำแหนงเปน TBP รับรายไดแซงงานประจำ 
ที ่ทำมา 16 ปถึง 2 เทา สามารถสรางบานใหมใหแม 
ดวยรายไดจาก ยูนิลีเวอร ไลฟ 100 %

นิศารัตน อินทรยัง
มีนาคม 2563

ไมมีความสำเร็จใด
ที่ไมตองใช

ความพยายาม

 ทำงานฝายขายในอุตสาหกรรมยามากวา 20 ป 
แตเพราะเห็นโอกาสสรางรายไดแบบ Passive Income 
สามารถมีธุรกิจท่ี ขยายไปตางประเทศได และม่ันใจในระบบ 
สนับสนุนของ ยูนิลีเวอร ไลฟ ตัดสินใจรวมเปนพารตเนอร 
ธุรกิจกับบริษัทยักษใหญนี้ทันที

ปมณฑ ทึ่งในธรรมะ
มีนาคม 2563

หาใหเจอวาชีวิตคุณ
ตองการอะไร
และลงมือทำ

จนสำเร็จ

ศิริญาพร เพ็ชรพินิจกุล
มีนาคม 2563

 เมื่อกอนเคยเปนเจาของรานหมูกระทะ ลุยอยู 14 ป 
เจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งการแขงขันที่สูงมาก ทั้งลด 
แลก แจก แถม ยิ่งทำยิ่งเหนื่อย ไมมีเวลาใหครอบครัว 
เหมือนคนอื่น ตอนนั้นก็เครียดจนเปนไมเกรนอยูบอยๆ 
เสนเลือดฝอยในตาแตก โชคดีที่เพื่อนแนะ มากิ พลัส ให 
จึงเริ่มศึกษาขอมูล และเห็นชองทางธุรกิจจากผลิตภัณฑนี้
 ตองขอบคุณ ยูนิลีเวอร ไลฟ ธุรกิจที ่มีแตการให 
ย ิ ่งทำยิ ่งม ีความสุข เหมือนเราไดช วยเหลือคนอื ่น 
อยูตลอดเวลา ตอบโจทยความสุขท่ีเราตองการมาท้ังชีวิต 
และความสำเร็จที่เราสรางไว ก็สามารถสงตอใหลูกได 
อีกดวย

ยูนิลีเวอร ไลฟ
เมื่อสรางแลว

มันเสร็จไดจริงๆ

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ
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TBP TEAM Business Partner

จุรีพร สิทธิมาตย
เมษายน 2563

รัตนา มิสาริ
มีนาคม 2563

 โอตทำงานสอนดนตรีมาตั้งแตเรียน มัธยมปลาย 
เรียนจบมาก็ทำงานสอนดนตรีอยู หลายที ่ และไดเปน 
ตัวแทนไปแขงดนตรีในหลายๆ ประเทศ ทำใหรู ว าเรา 
อยากมีช ีว ิตท ี ่สน ุก ท องเท ี ่ยวได อย างอิสระ และ 
งานประจำคงไมตอบโจทย

สุชีรา ดำรงรุงเรือง - ยุทธพล อาเก็บ
มิถุนายน 2563

ขอเพียงตั้งใจลงมือทำ
อยางตอเนื่อง

ความสำเร็จก็ไมใช
เรื่องเกินความสามารถ

U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ
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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



U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

100 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรรอยลาน

 
ไมมีลาภใด เสมอเหมือนดวยปญญา
 กอนหนานี้ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
พอถึงในชวง วิกฤตตมยำกุง ธุรกิจผมพังไมเปนทา 
เวลานั้นตองบอกตามตรงเลยวามองไมเห็นทาง ไมรูวา 
จะทำอะไรตอไป คิดอยางเดียว เราจะหาเงินแตละวัน 
ใชไดยังไง อยาถามถึงคำวารวย เอาแควาใหมีกินก็พอ

วันที่ตองกลับมาสูอีกครั้ง 
 มีวันหนึ่ง คุณเจอรรี่ หลุย โทรมาถามวารูจัก 
ยูน ิล ีเวอร ไลฟ ไหม แลวก็แนะนำธุรกิจใหผมฟง 
ผมไมคิดเลย เครื่องสำอางจะไปขายยังไง ไมรูจักเลย 
สักอยาง แตนาทีนั้นใครหยิบยื่นโอกาสมา ผมพรอม 
ที ่จะเร ียนรู อ ีกครั ้ง สิ ่งที ่ค ิดมีอยางเดียว วาลอง 
ก็ไมเสียหายอะไร ก็ลงมือทำ ไมรูจักก็เขาคอรสอบรม 
เรียนรูทุกอยาง เพราะถาไมรูคุณจะสำเร็จไมได
 ถาถามถึงรายได ในชวงแรกก็จะไมไดมากอะไร 
อาศัยวาเรามุ งมั ่น จากหลักพัน ขยับเปนหลักหมื ่น 
หลักแสน ถาถามวามีเคล็ดลับอะไร ก็ตอบไดคำเดียววา 
ทำสุดตัว ทำสุดหัวใจ ธ ุรก ิจนี ้อาศัยอยางเดียว      
คือ การทำซ้ำๆ พูดซ้ำๆ ทุกอยางเคาทำไวเปนระบบ 
ความสำเร็จใหอยู แลว และความดีงามของธุรกิจนี ้ 
คือความมั่นคง ที่มีมาเปนรอยปแลว เรียกวาเปนธุรกิจ 
ที่ยาวนานสืบทอดไปยังรุนลูกรุนหลานไดเลย เวลานี้ 
บอกไดคำเดียววา ยิ่งนานยิ่งรักเธอ ยูนิลีเวอร ไลฟ

สหวิภัชร พงศจิระอังกูร
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U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

30 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรสามสิบลาน

 

30 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรสามสิบลาน

 “วันนี้ผมมีรายไดแบบ Passive lncome มันเจงมากๆ”  
มีสินทรัพยมากมาย มีรถยุโรป 2 คัน มีบานริมทะเลสาบ 
ไปเที่ยวมาแลวกวา 30 ประเทศทั่วโลก ที่นี่ไมไดใหแค 
เงินเทานั ้น แตยังทำใหผมมีรูปแบบชีวิตที ่กำหนด 
ไดเองทุกอยาง มีอิสระดานเวลา อยากไปตีกอลฟ 
เมื่อไรก็ไดไป อยากพักรอนก็ไมตองลาใครลวงหนา 
ที่สำคัญผมไมไดใชชีวิตแบบนี้คนเดียว แตผมกำลัง 
สงตอความสำเร็จแบบนี ้ใหกับผู คนทั ่วโลกที ่พรอม 
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง นี่แหละคือความสวยงาม 
ของธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ

สองสามีภรรยาที่พบบททดสอบชีวิตมานับครั้งไมถวน 
ทั้งการพยายามกอบกูฐานะของครอบครัวกับธุรกิจ
รับเหมากอสรางที่มาพรอมหนี้ 12 ลาน สูแตก็ไปไมรอด 
ตองขายทรัพยสินเทาท่ีมีเพ่ือชำระหน้ี  หันไปทำรานสมตำ
เพื ่อประทังรายได และอีกหลายอยางแตก ็จบลง 
ที่จุดเริ่มตนทุกครั้ง จนคุณชนัสนันท และคุณกิตติพงษ 
ไดรูจักกับธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ พอศึกษาก็รูวานี่คือ 
เข็มทิศชีวิตอันใหม เพียงสองปเศษก็รับรายไดหลักแสน 
ตอเดือน และสะสมรายไดกวา 30 ลานบาท ที่สำคัญ 
ไดมีเวลาดูแลคนที่เขารักอยางเต็มที่

ชนัสนันท - กิตติพงศ กัมพูจันทรินทร

ชุมพล เหลืองบรรเจิด
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U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

ณัชชา - แสนรักษ วิสุทธิโกศล

จิระพัชร ไวยุพัฒนธี 
รุงศักดิ์ กันคลอย

10 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรสิบลาน

 

10 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรสิบลาน

 

30 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรสามสิบลาน

 

มัฑณา ภัทรไพศาลสิน

เราภูมิใจที่ตัดสินใจทำธุรกิจนี้ เราไดพบกับชีวิตที่มั่นคง 
ลูกๆ ไดเลือกเดินบนเสนทางที่พวกเขารักโดยเราเอง 
ก็ไมตองกังวลเรื ่องเงินทอง สามารถสนับสนุนทุก 
ความฝนของเขาไดเต็มที่ เงินทุกบาททุกสตางคที่ใช 
ก็คือรายไดจาก ยูนิลีเวอร ไลฟ และเราวางเปาหมาย 
ใหญตอไปก็คือ มีกองทุนครอบครัวเพื่อดูแลทุกคน 
ในยามที่อายุมากขึ้น 

ทุกวันนี้บอกไดเลยวาเรามีความสุขมากที่สุด
และพรอมจะกาวตอไป เพ่ือทำฝนและเปาหมาย
ของทีมงานใหเติบโตไปพรอมๆ กับเราและบริษัท

ดำเนินธุรกิจสำนักงานบัญชีที ่ม ีล ูกคากวา 100 รายในมือ 
แมจะทำมานานกวาสิบปแลวก็ตามแตยังมองไมเห็นหนทางที่จะ
เกษียณเร็วเกษียณรวยไดเลย พอไดอ านหนังสือพอรวย
สอนลูก ก็พบวามีธุรกิจที่ไมจำเปนตองทุนหนัก แตใหผลตอบแทน
แบบ Passive Income มีไลฟสไตลอยางที่ตองการ จึงทำใหสนใจ
ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ แตชวงเริ่มตนยังมองตัวเองในดานลบ 
วาทั้งอวน ไมสวย พูดไมเกง และอายุมาก จะทำสำเร็จไดหรือ 
แตดวยความที่มุงมั่น จึงยอม
ทำตัวเปนแกวเปลาอีกครั้ง 
พรอมรับทุกความรู 
จนทำใหมีความสำเร็จ
ในวันนี้

แคเปดใจ ชีวิตเปลี่ยน
ไดทำธุรกิจในสิ่งที่ตัวเองรัก แตตองแลกกับสุขภาพที่เสียไป 
เมื่อไหรที่หยุด รายไดก็หยุดตาม และไมเคยหยุดที่จะมองหา
โอกาสใหมๆ เพราะเราตัวคนเดียว จึงตองวางแผนชีว ิต
ในระยะยาวใหดีในชวงเวลาที่ยังมีแรง เมื่อไดรับคำแนะนำใหรูจัก 
กับธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ ก็สนใจกับประโยคที่วา ทำแลวหยุดได 
แตรายไดไมหยุด เมื ่อไดทำอยางเต็มตัวก็พบวาธุรกิจนี ้ 
ไมไดมอบแครายได แตยัง
เปลี่ยนชีวิตในทุกดานจริงๆ
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U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

10 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรสิบลาน

 

อังคณา - รชฎ ประยงค

พสิษฐ อังกลมเกลียว
ปุณณดา นิมมานศักดา

เพราะธุรกิจไมมีทางลัด ยืนหยัด 
เรียนรู ลงมือทำในวิธีการ และ 
ทัศนคติที่ถูกตอง ก็ประสบ
ความสำเร็จกับ ยูนิลีเวอร 
ไลฟ ได ตลอดการเดินทาง
ในธุรกิจเราจะมีโคชให
คำปรึกษา และมีเคร่ืองมือ
ซัพพอรตจากบริษัท 
จึงไมมีเหตุผลใดที่จะ
ไมสำเร็จ นอกจาก
ตัวเราเอง

จากที่ไมเคยเปดใจใหธุรกิจแตภาพความสำเร็จจากคุณอังคณา
ก็ทำใหคุณรชฎเปลี ่ยนความคิดและเห็นโอกาสที ่ย ิ ่งใหญ
จนตัดสินใจลงมือทำธุรกิจดวยกันอยางจริงจัง จนสามารถ
สรางทีมงาน ขยายองคกรผูบริโภคใหเติบโต รับรายได 6 หลัก
ตอเดือน แตสิ่งที่สำคัญเหนือกวารายไดก็คือ ทั้งคูมีไลฟสไตล
ชีวิตและเวลาที่เปนอิสระ เปนครอบครัวนักธุรกิจรุนใหมที่บริหาร
เวลาไดเอง

การเปนคูคากับ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
เปาหมายคือทำสินทรัพยไวใหลูก
ความมีวินัย สม่ำเสมอ ไมยอทอ
ตออุปสรรคทำใหมีวันน้ี และท่ีสำคัญ
ความสวยงามของธุรกิจนี้ คือ 
การชวยเหลือผูคน ใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งสุขภาพ และรายได 
เปนการตัดสินใจที่ดีที่สุดของ 
ครอบครัวเราคะ

หากปราศจากความเพียร และไมยอม
ไลตามเปาหมายของตัวเองอยาง
ตอเนื่อง เราจะไมมีทางเอาชนะ
อุปสรรคไดเลย ถายังไมสำเร็จ 
ก็อยาหยุดที่จะพยายาม

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

พันธนิภา บุญแสนรัน
อิสริยะ เฉลาจินดารัตน ภัทรภร - มงคล ทองแพ

ธีรารัตน อินทรสถิตย - ชนิกา เจียรพัฒน 

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 ตนแบบ การเรียนรู และกาวหนา
สรางสรรค พัฒนา 
ผสานความตาง 
นำพาองคกรกาวสู
ความสำเร็จ

  U-SUCCESS  I  15



U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

ศิริพงษ พงษอารีย 
พีรวัฒน เทพสุวรรณ อธิ วัฒนาดิษกุล

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

มงคลสันต เกศาศรัย
มนัสนันท นภาโชติ
จินตนา อัยราคม

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 กลาตัดสินใจ ดวยการ
สรางวินัย บวกกับ
ความมุงมั่น อดทน เสียสละ
สะสมความสำเร็จเล็กๆ 
ดวยการลงมือทำ ใชสติ
แกปญหา เพื่อใหเกิด
ปญญา

บางครั้งมันก็เปนเรื่องยาก ที่จะกาวเดิน
ในเสนทางที่ไมคุนเคย แตถาเริ่มกาว
เมื่อใด เราจะพบวา มันคือการตัดสินใจ
ที่ดีที่สุด ผมเคยคิดมาตลอดวา 
เราเกิดมาเพื่อเปนวิศวกร มาวันนี้ไดรูวา 
ธุรกิจ ยูนิลีิเวอร ไลฟ อาจไมใชธุรกิจ
ในฝนของใครหลายคน แตฝน
ของใครหลายคนสำเร็จได 
ดวยธุรกิจ ยูนิลีิเวอร ไลฟ 

คิดอยางผูให ใจเปนสุข 
ทำใหสนุก ก็จะสุขทุกวัน

การกระทำที่ตอเนื่องสม่ำเสมอ 
มีพละกำลังอันมหาศาล
ธุรกิจ ยูนิลีิเวอร ไลฟ ไมใชการวิ่ง  
100 เมตร หากเปนการว่ิงมาราธอน  
ทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จ
และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ 
เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆ 
ที่เรียกวา "วินัย" จงอยูใน
กระบวนการของการ 
"กาวไปขางหนา" เทานั้น

ถาเชื่อมั่นวาตัวเองทำได
คุณก็ไปไดครึ่งทางแลว

ทำงานดวยความเชื่อมั่นสม่ำเสมอ 
อาจมีสะดุดบาง แตไมคิดจะลมเลิก

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

อนงค วิจาระนันท
วิกันดา ทองเนื้องาม อภิสมาพ - ธัญญะ คีรินทรนนท
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U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ

อัญชลี สุวรรณ

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 เปนผูใหดวยใจสงา เปนผูรับที่นอบนอม 
เขมขนตอตัวเอง ผอนปรนกับผูอื่น 
เขาใจผูอื่นดวยการฟง ใชกฎของ
การสลับที่ ทำดวยหัวใจที่มีเปาหมาย 
รักในผูคน เดินหนาเต็มกำลัง และ
ปลอยวางผลลัพธ รักในงาน 
ทำในสิ่งที่รัก แตถายังหาไมได
ก็จงรักในสิ่งที่ทำ ที่ใหผลในแบบ
ที่เราตองการ Begin with the 
end in mind ตัดสินใจทำใหงาย 
ตัดสินใจเลิกใหยาก

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

อารีย คณาวนิชกิจ

ทำธุรกิจอะไรก็แลวแต เสนทางไมได
ราบเรียบ อยูที่เรากาวผานอุปสรรค
ไปใหได ทอไดแตไมทิ้งความฝน และ 
เปาหมาย เพราะถามองสิ่งที่ขาด 
จะพลาดสิ่งที่มี คนที่ประสบ
ความสำเร็จ ไมใชแคนักฝน 
แตเขาเริ่ม ดวยการลงมือทำ

5 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหาลาน

 

คิดใหญ ตั้งเปาใหละเอียดชัดเจน 
มีศรัทธา ลงมือทำจนกวาจะสำเร็จ 
ทบทวนคิดวิเคราะหประเมินผล 
แกไขปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป

กมลลฎา โสรัตน

ความสำเร็จของคนเรา เกิดขึ้นตั้งแต
ความคิด เปนตัวกำหนดทิศทาง
ในการลงมือทำ และนำไปสูความสำเร็จ
ในชีวิตจริง

ชนิดาภา หงษคู 
วริษฐ ศรีปริยานนท

ทัศนคติเปนตัวนำ โฟกัสสิ่งที่ทำ 
ความลมเหลวเปนสิ่งทาทาย พิชิต
เปาหมายดวยการลงมือทำ อดทน 
พยายาม มุงมั่น สำเร็จแนนอน

ทำงานดวยหัวใจ ใชความรัก 
ความเมตตา นำพามาซึ่งความสำเร็จ

ณัฐชมนต วรวงศศิริโชค
ธานัท ปริญกรดิษกุล

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การลงมือทำทันที 
ดวยความอุตสาหะมานะพยายาม
อยางเต็มที่ ความสำเร็จก็จะอยูไมไกล
เกินเอ้ือม

ณัฐพัชร ณัฐวุฒิวัฒน

เลือก และตัดสินใจลงมือทำตามเปาหมาย 
และความฝนของตัวเอง เก็บเกี่ยว
ประสบการณระหวางทาง เชื่อวาเรา
สำเร็จได เราก็สำเร็จแลว

ฐิรญาดา หลักคำ

ธัญญนลิน พุมโอฬารโชค
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U-SUCCESS DAY
วันแหงความสำเร็จ
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1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

ยูนิลีเวอร ไลฟ เทานั้น ที่จะทำใหฉัน
มีอิสระทางการเงิน และสามารถ
สงตอความสำเร็จใหกับลูกทั้ง 2 ได

วีราพร นิกรพิทักษกุล    

ในบานมันตองมีคนเหนื่อยอยูแลว จะเปน
เรา หรือคนท่ีเรารัก พอแมเลือกท่ีจะเหน่ือย
เพราะมีเรา แตเราเลือกที่จะสบายเพราะ
มีเคาอยูหรือเปลา

สถาพร วิสาขศาสตร 
ปริดา โกวิทวณิช

มีเปาหมาย มีวินัย สม่ำเสมอ มีแนวคิด
การใหคิดบวก และเปนเจาของธุรกิจ 
แบงปนโอกาสท้ังธุรกิจ และผลิตภัณฑ
ท่ียอดเย่ียมใหมากพอ ทำมากพอ อดทนรอ
ความสำเร็จได

ทำงานเพื่องาน มีความสุขทันที

สรรเสริญ - จริยา สันติพงษสกุล

ความสำเร็จไมไดตกมาจากฟา 
แตอยูที่การแสวงหา และ อดทนรอ

สุกัญญา จาดฮามรถ

เจอธุรกิจที่ใช ในบริษัทที่มุงพัฒนาผูคน 
ชีวิตก็เหมือนไดเจอปายบอกทาง
ลงมือทำ อยูในเสนทางที่เราเลือก 
ก็ไมมีคำวาสาย สำหรับความสำเร็จ

สมยศ สุขประสิทธิ์

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 ตั้งใจ ใสใจ ทุมเทดวยสมอง และหัวใจ 
พรอมสงตอแนวคิดธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ 
ใหทีมงานเติบโตอยางยั่งยืน ดวยการ
โคชผูนำใหโกอินเตอรตอยอดได

รจณี - ชัยวัฒน เหลืองเจริญ

บนเสนทางของความสำเร็จยอมตอง
เจออุปสรรค ขวากหนาม หากลมใหรีบลุก 
หากทอจงอยาถอย อดทน มุงมั่น ฟนฝา 
เปาหมายความสำเร็จที่สวยงามรอ
ทุกคนอยูคะ

วจี เตียวตระกูล

เปนคนเดินชา แตไมเคยเดินถอยหลัง

วิธิวัสส สิริปริชญสิริ

สุริวัสสา สารพร
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วันแหงความสำเร็จ

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 ทุกเปาหมายที่สำเร็จมาจาก
แรงบันดาลใจ เพียงสงตอสุขภาพดีๆ 
ไปเรื่อยๆ ความสำเร็จก็ใกลกวาที่คิด

ไอลดา อินทรเนียม

ธุรกิจ ยูนิลิเวอร ไลฟ ตอบโจทย
ไดทุกความตองการในชีวิต

HOK CHHAY
OENG SIEV ING

If you never fail, you will not recognize
the value of the success. You can lose 
everything, but you should not let 
yourself feel lost everything.

RITH RORN - SREYLIN MOV

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน
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ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 

1 MILLION BAHT
ผูบริหารสโมสรหนึ่งลาน

 มุนมั่น ตั้งใจ ทำอะไรก็สำเร็จ

อรวรรณ ขายมาน
ธีระวัฒน ภูวัฒนาพันธ

ถึงเดินชาแตไมเคยคิดเดินถอย โชค วาสนา 
บารมีไมไดเกิดขึ้นมาลอยๆ เกิดขึ้นจาก
เราทำตนใหเปนภาชนะทองรองรับ
คุณงามความดี สิ่งนี้เองเปนแรงดึงดูด

อรุณ ศรีภักดี - เจนจิรา ธ.น.อวน

อยาเรียนรูจากมุมมองของตัวเอง 
จงเรียนรูจากฟดแบคของคนอื่น เรียนรู
เพื่อใหเราดีขึ้นเรื่อยๆ และตองไป
ขางหนาเสมอ

อัญชลี เล็กมา
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ธุรกิจ ยูนิลีเวอร ไลฟ
บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
161 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310


