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ยูนิไลฟ์	:	ผู้นำาด้านธุรกิจเครือข่าย	ขวัญใจเกษตรกร

“เกษตรยุคใหม่	นำาไทยสู่แนวหน้า” 

เป็นแนวคิดและความมุ่งมั่นของคณะผู้ก่อตั้ง

จึงก่อเกิดเป็น	“ธุรกิจยูนิไลฟ์”	ตั้งแต่ปี	2541	เป็นต้นมา

การที่จะก้าวสู่	“เกษตรยุคใหม่”	อย่างแท้จริงนั้น

ต้องมีผู้นำาความรู้	และวิทยาการใหม่ๆ	ไปช่วยพี่น้องเกษตรกร

ให้ทำางานเป็นระบบมากขึ้น	ได้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน

วันนี้	ยูนิไลฟ์	มีพร้อมแล้วในทุกๆ	ด้าน

“องค์ความรู้”	ด้านการผลิตพืชทุกชนิด	แบบมืออาชีพ

“ผลิตภัณฑ์คุณภาพ”	ที่ตอบโจทย์ในทุกๆ	สภาพแวดล้อม

“การแบ่งปัน”	องค์ความรู้ต่างๆ	ด้วยแนวทางของระบบเครือข่าย

ที่เติบโตไร้ขีดจำากัด

“ที่ปรึกษาด้านพืช”	ที่รู้ลึก	รู้จริง	ทางด้านพืชครบวงจร

ยูนิไลฟ์	มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรให้เจริญรุ่งเรือง

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย	

ให้ประสบกับผลสำาเร็จทางการเกษตร	ที่ยั่งยืนกว่าที่ผ่านมา	

ตามปรัชญาที่ว่า		“ใส่ใจชีวิตเกษตรกร”

ด้วย	“ภาคเกษตร”	คือช่องทางธุรกิจ	ที่มีโอกาสมากที่สุด

ธุรกิจยูนิไลฟ์	จึงตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไทย	และเป็นทางเลือกหนึ่ง

ที่่สามารถสร้างความมั่นคงยั่่่งยืนทางธุรกิจให้กับทุกท่านได้

ยินดีต้อนรับทุกท่าน	สู่...	ครอบครัวยูนิไลฟ์
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บทที่	1	

ความเป็นมาของ	“ยูนิไลฟ์”

ปี พ.ศ. 2531  ก่อตั้ง บริษัทนำ�เข้�วัตถุดิบท�งก�รเกษตร ในน�ม “บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำ�กัด” 
	 	 	 นับเป็นบริษัทแม่	ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรมากว่า	30	ปี	
	 	 	 เป็นบริษัทนำาเข้าฯ	ระดับชั้นนำาของวงการอุตสาหกรรมทางการเกษตร	ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐ	  
	 	 	 และเอกชนมาช้านาน	จึงมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ถูกคัดสรรมาจากทุกมุมโลกนั้น	มีประสิทธิภาพที่โดดเด่น
	 	 	 กว่าทั่วๆ	ไป	ประกอบกับทีมวิจัยพัฒนาที่จะสร้างสรรสูตรต่างๆออกมาได้	ตรงใจเกษตรกร
		 	 	 ตอบโจทย์เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี	
ปี พ.ศ. 2537		 ก่อตั้ง	โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร	แห่งที่	1
	 	 	 ณ	นิคมอุตสาหกรรมบางปู	จ.สมุทรปราการ	ในนาม	“บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด”
ปี พ.ศ. 2541  ก่อตั้ง บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 
	 	 	 ธุรกิจเครือข่าย	ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร	รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548		 ก่อตั้ง	โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร	แห่งที่	2
											 	 ณ	นิคมอุตสาหกรรมบางปู	จ.สมุทรปราการ	ในนาม	“บริษัท ยูนิพรีม� จำ�กัด”
ปี พ.ศ. 2556 	 ก่อตั้ง	โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร	แห่งที่	3
							 	 ณ	อ.ศรีประจันต์	จ.สุพรรณบุรี	ในนาม	“บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำ�กัด”   

UNILIFE INTERNATIONAL CO., LTD.

โรงง�นผลิตแห่งที่ 1

โรงง�นผลิตแห่งที่ 3

โรงง�นผลิตแห่งที่ 2
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วัตถุประสงค์

  บริษัท	ยูนิไลฟ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด กำ�เนิดขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงห�คม 2541 (วันแม่แห่งช�ติ) 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจเครือข่�ย ด้วยระบบ การตลาดแบบหลายชั้น หรือ MLM [Multi Level Marketing] 

เพื่อเป็นโอก�สท�งธุรกิจอิสระแก่ทุก ๆ ท่�น ในก�รประกอบเป็นอ�ชีพเสริม หรือ อ�ชีพหลักที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นมรดก 

ตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหล�นได้

  ผลติภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร ภ�ยใตเ้ครื่องหม�ยก�รค�้ตร� “ยูนิไลฟ์” เพื่อตอบสนองคว�มตอ้งก�ร 

ของเกษตรกร ในก�รลดตน้ทนุ เพ่ิมผลผลติ พฒัน�คว�มรู้คว�มเข้�ใจในเกษตรวิทย�ก�รต�่งๆ ตลอดจนส่งเสริมภ�คเกษตรกรรม 

ให้เจริญรุ่งเรือง โดยประส�นเป็นหนึ่งเดียวกับกลไกธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ  

ผลผลิตท�งก�รเกษตรซึ่งนับว่�มีมูลค่�ตล�ดที่สูง

  กา้วย่างการเตบิโต	ของยูนไิลฟ	์ ตน้ข้�ว ทีท่อดรวงเหลอืงอร่�มสุดลกูหลูกูต� รอยยิม้ ทีฉ่�บบนใบหน�้ของ 

เกษตรกร ผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำ� รวมถึงสภ�พคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ผิดนักห�กจะกล่�วว่�ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือ

สิ่งที่ “ยูนิไลฟ์” มุ่งมั่น ที่จะให้เกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งยูนิไลฟ์ บนปรัชญ�ที่ว่� “ยูนิไลฟ์ ใส่ใจชีวิตเกษตรกร” เพร�ะเร�  

เล็งเห็นว่�เกษตรกร เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของช�ติ ที่มีจำ�นวนม�กกว่� 60% ของประเทศ หรือ กว่� 40 ล้�นคน เพื่อ 

เกษตรกรไทย ดำ�รงอ�ชีพเกษตรกรรมอย่�งยั่งยืน จะต้องขจัดปัญห�ที่รุมเร้�ต่�ง ๆ ม�กม�ยเสียก่อน โดยเฉพ�ะก�รถูกเอ�รัด 

เอ�เปรียบน�นัปก�ร สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ คือก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์คุณภ�พม�ตรฐ�น พร้อมองค์คว�มรู้ท�งเกษตรวิทย�ก�ร  

ที่ถูกต้องสู่เกษตรกรโดยตรง ซึ่งยูนิไลฟ์ได้ดำ�เนินในเรื่องนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของยูนิไลฟ์ อย่�งเป็นรูปธรรม

  เร�นับเป็น “ผู้นำาทางด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร” ร�ยแรก 

และร�ยเดียวอย่�งแท้จริง ยูนิไลฟ์ เลือกใช้ช่องท�งก�รตล�ดแบบเครือข่�ย ดังนั้น “นักธุรกิจยูนิไลฟ์” คือบุคคลสำ�คัญ  

ที่จะเป็นผู้นำ�ผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�งๆ ตรงสู่ “ผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ” โดยยูนิไลฟ์ ได้แบ่งปันผลประโยชน์ต�มแผนร�ยได้ 

ที่เที่ยงธรรมกับทุกส่วน และถูกต้องต�มกฎหม�ยทุกประก�ร

  บรษัิท	ยูนิไลฟ	์อินเตอรเ์นช่ันแนล	จำากดั	ก่อตัง้ข้ึน โดยก�รร่วมทนุของผูบ้ริห�รคนไทย ทีม่ปีระสบก�รณ ์

และคว�มชำ�น�ญในก�รประกอบธุรกิจท�งด้�นก�รนำ�เข้� ก�รผลิต และก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เพื่อก�รเกษตรแบบ  

ครบวงจร ม�กว่� 30 ปี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม อุปโภค-บริโภค ที่จะเสริมอ�วุธ ให้กับ “นักธุรกิจยูนิไลฟ์” ไม่พล�ดโอก�ส

ก�รข�ยในกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ

  ปัจจุบัน บริษัทในเครือมีคณะผู้บริห�รและพนักง�น รวมกันกว่� 500 คน จ�กมูลค่�ของตล�ดโดยรวมของธุรกิจ  

เครือข่�ยในประเทศไทยที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งค�ดว่�จะมีมูลค่�ตล�ดโดยรวมสูงถึง 70,000 ล้�นบ�ท (*ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

จ�ก : สม�คมก�รข�ยตรงไทย TDSA) และมูลค่�ตล�ดโดยรวมของธุรกิจเกษตร มูลค่�รวมกว่� 100,000 ล้�นบ�ท โดยภ�พ 

รวมของทั้งสองธุรกิจมีแนวโน้มก�รเติบโตขึ้นทุกปี ประกอบกับประสบก�รณ์ในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทในเครือ จึงให้คว�ม 

มั่นใจกับทุกท่�นได้ ในก�รเข้�ร่วมธุรกิจกับ “ยูนิไลฟ์” เพียงท่�นดึงศักยภ�พ ในตัวท่�นออกม�และลงมือทำ�อย่�งมุ่งมั่น  

ไม่ย่อท้อ ทุกท่�นก็จะประสบคว�มสำ�เร็จได้อย่�งแน่นอน
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จ�กปณิธ�นและคว�มมุ่งมั่น

ของ ยูนิไลฟ์	:	ใส่ใจชีวิตเกษตรกร

จึงมุ่งเน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อก�รเกษตรคุณภ�พม�ตรฐ�น 

ส่งตรงถึงมือเกษตรกร ผ่�นระบบเครือข่�ยนักธุรกิจยูนิไลฟ์ 

พร้อมทีมเจ้�หน้�ที่สนับสนุนนักธุรกิจ ในด้�นต่�ง ๆ

ไม่ว่�จะเป็นเรื่องเกษตรวิทย�ก�ร แนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ ฯลฯ

สิ่งเหล่�นี้คือคว�มผูกพันที่เกิดใน “ธุรกิจยูนิไลฟ์” 

เป็นแนวคิดที่ยูนิไลฟ์ มั่นใจว่� ถ้�ทุกส่วนสร้�งคว�มผูกพัน 

มีก�รบริก�รและส�ยสัมพันธ์อันดีต่อเนื่องย�วน�นได้

ธุรกิจยูนิไลฟ์ ก็ส�ม�รถอยู่คู่ประเทศไทย คนไทย 

และเกษตรกรไทยได้ตลอดไป อันเป็นที่ม�ของชื่อ ยูนิไลฟ์

บทที่	2	

ชื่อนี้...	มีความหมาย
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 UNI	(ยูนิ)		 	 แปลว่า	รวมเป็นหนึ่ง

	 LIFE	(ไลฟ์)		 	 แปลว่า	ชีวิต

 UNILIFE	(ยูนิไลฟ์)		 แปลว่า	การรวมชีวิตเป็นหนึ่งเดียว	

	 	 	 	 ระหว่างเกษตรกร	นักธุรกิจยูนิไลฟ์	และ	บริษัทยูนิไลฟ์

	 	 	 	 3	ฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความสำาเร็จร่วมกัน

	 สี...	นั้นบอกอะไรไว้มากมาย

 สีฟ้า	สีฟ้า	 หมายถึง  ท้องฟ้ากว้าง โอกาสและความหวังอันสดใส

  แสดงถึง  คว�มสว่�ง คว�มปลอดโปร่ง เปรียบเหมือนท้องฟ้�

  แสดงถึง  อิสรภ�พในก�รดำ�เนินชีวิต เป็นสีแห่งคว�มคิดสร้�งสรรค์

   และจินตน�ก�รที่ไม่มีขอบเขต เปรียบเสมือนโอก�สและคว�มหวังของทุกท่�นไม่มีขีดจำ�กัด

 สีเขียวสีเขียว  หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรม ลานกว้างของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์

  แสดงถึง  ก�รเกษตร ก�รเพ�ะปลูก ก�รเกิดใหม่ ก�รงอกง�ม ธรรมช�ติสีเขียว ร่มเย็น 

   ก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตร�บใดที่เร�ยังอยู่ในวัฏจักรของก�ร

   เพ�ะปลูก (สร้�งคน) > ก�รงอกง�ม (ขย�ยเครือข่�ย) > ก�รเก็บเกี่ยว (รับผลตอบแทน)

   ก็เปรียบได้กับผลตอบแทนที่ทุกท่�นส�ม�รถเก็บเกี่ยวได้อย่�งไม่มีวันสิ้นสุด

 สีขาว	สีขาว	 หมายถึง เกษตรกรก้มลงเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือ นักธุรกิจยูนิไลฟ์

   รับร�งวัลและผลตอบแทนที่เที่ยงธรรม

  แสดงถึง  คว�มศรัทธ� คว�มสะอ�ดบริสุทธิ์ คว�มดีง�มและที่สำ�คัญหม�ยถึง ก�รเกิด 

   โดยที่แสงสีข�ว เป็นที่กำ�เนิดของแสงสีต่�ง ๆ เป็นคว�มรักและคว�มหวัง     

   คว�มห่วงใยเอื้ออ�ทรและเสียสละ จริงใจ ของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ที่มีต่อเกษตรกร 

   และทีมง�นทั้งในส�ยง�นและนอกส�ยง�น ก่อให้เกิดพลังเครือข่�ย ขย�ยธุรกิจ    

   เติบโตอย่�งไม่มีที่สิ้นสุด

    ยูนิไลฟ์ ได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฏหมาย 

    จาก สคบ. (สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ทะเบียนเลขที่ 45110400002 / 2545

    ยูนิไลฟ์ เป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมการขายตรงไทย 

    TDSA (THAI DIRECT SELLING ASSOCIATION) 

    ซึ่งได้รับรางวัลมาตรฐานสมาคมขายตรงดีเด่นสูงสุด ในระดับแพลทตินัม ประจำาปี 2020 

    จากสมาพันธ์การขายตรงโลก 

    WFDSA (WORLD FEDERATION OF DIRECT SELLING ASSOCIATION)

  

    ยูนิไลฟ ์เป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมอารักขาพืชไทย 

    TCPA (THAI CROPPROTECTION ASSOCIATION)

    ซึ่งเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศที่ได้เข้าเป็นสมาชิกสภาสมาคมผู้ผลิตสารเคมีเกษตร

    ระดับภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค (CROPLIFE ASIA)    
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บทที่	3	

รากฐานแข็งแกร่ง	วิสัยทัศน์กว้างไกล

• วิสัยทัศน์	VISION

	 ยูนิไลฟ์	:	มุ่งมั่นในการสร้างเครือข่าย	เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม	

	 โดยการแบ่งปันองค์ความรู้	ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

•	พันธกิจ	MISSION

 • มุ่งมั่นสร้�งคว�มเชื่อถือในแบรนด์ “ยูนิไลฟ์” ให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร

  ตลอดจนใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเพื่อก�รเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

 •  มุ่งมั่นคัดสรร วิจัย และ พัฒน� “ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง” จ�กโรงง�นม�ตรฐ�นส�กล

  เพื่อตอบสนองต่อทุกคว�มต้องก�รของผู้บริโภคหล�กหล�ยกลุ่มเป้�หม�ย

 • มุ่งมั่นส่งเสริมให้ “เกษตรกร” มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ

  ต�มหลัก จีเอพี : เกษตรดีที่เหมาะสม ได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

  สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับผลผลิตแข่งขันกับตล�ดโลกได้

  เพื่อ “เกษตรกรวันนี้ ต้องดีกว่าเมื่อวาน”

 • ร่วมสร้�งภ�พลักษณ์ และม�ตรฐ�น “ธุรกิจเครือข่าย” ให้เป็นวิช�ชีพที่น่�ภ�คภูมิใจ

  ส�ม�รถสร้�งคว�มสำ�เร็จ และคุณภ�พชีวิตที่ดี แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน

 • มุ่งมั่นพัฒน�แผนฝึกอบรม ให้กับ “นักธุรกิจยูนิไลฟ์” 

  เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พในก�รทำ�ธุรกิจอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 • มุ่งมั่นพัฒน�ให้ “แผนธุรกิจยูนิไลฟ์” สร้�งอ�ชีพ สร้�งร�ยได้ มั่นคงย�วน�น

 • ยึดมั่นจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ โปร่งใส เป็นธรรม

  เป็น “พลเมืองทางธุรกิจที่ดี” ของประเทศ มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทย
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•	โปร่งใส	เป็นธรรม	ยึดมั่นจรรยาบรรณ

 ธุรกิจเครือข่�ย ถือว่�เป็นอีกภ�คธุรกิจหนึ่ง ที่มีส่วนสำ�คัญในก�รพัฒน�ระบบเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ ด้วยรูปแบบ  

ของก�รส่งต่อธุรกิจอย่�งมีระบบและมีแบบแผนชัดเจน เพื่อสร้�งโอก�ส สร้�งร�ยได้ และสร้�งคว�มมั่นคงให้กับชีวิตได้อย่�ง

ยั่งยืน นับเป็นวิช�ชีพที่น่�ภ�คภูมิใจอย่�งยิ่ง

 ตร�บใดที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นผลิตภัณฑ์เพื่อก�รเกษตร นับเป็นปัจจัยก�รผลิตที่สำ�คัญ ที่  

ส�ม�รถช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีผลผลิตมวลรวมที่พร้อมจะก้�วสู่ก�รเป็น “โรงครัว... แหล่งผลิตอาหารเลี้ยงคนทั่วโลก” 

นี่คือโอก�สท�งธุรกิจอันยิ่งใหญ่

 ยูนิไลฟ์ รู้สึกยินดีที่ได้เห็นคว�มสำ�เร็จ และคุณภ�พชีวิตของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ เติบโตในท�งที่ดีขึ้น ทุกคนล้วนมีโอก�ส

ที่จะสร้�งง�นและมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ ขอเพียงมุ่งมั่นเพื่อตัวท่�นและครอบครัวของท่�นเอง

คณะกรรมการบอร์ดบริหาร	บริษัท	ยูนิไลฟ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(Board	of	directors)

A. สกล มงคลธรรมากุล ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร  บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

    ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำ�กัด

B. ปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร  บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�กัด

C. โสภาวรรณ มงคลธรรมากุล กรรมก�รบริห�ร   บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

    กรรมก�รผู้จัดก�ร   กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำ�กัด

D. พรพนิต รัตนกุล  กรรมก�รบริห�ร   บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

คณะผู้บริหาร	บริษัท	ยูนิไลฟ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

E. เฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล กรรมก�รผู้จัดก�ร

F. นิตยา มงคลธรรมากุล รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นสนับสนุนธุรกิจ

เชื่อมั่น	แบ่งปัน	สู่...ความมั่นคงยั่งยืน

 ธุรกิจเครือข่�ย คือ ธุรกิจที่นำ�เสนอถึง “คว�มเชื่อมั่น” และเป็นธุรกิจอิสระที่ท่�นส�ม�รถ

สร้�งได้ด้วยมือของท่�นเอง ในส่วนของ “ยูนิไลฟ์” มุ่งมั่นสร้�งคว�มเชื่อมั่น ด้วยก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภ�พ

ผลตอบแทนที่เที่ยงธรรม ตลอดจนก�รสนับสนุนท�งก�รตล�ด ระบบส�รสนเทศต่�งๆที่จะช่วยให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งมี 

ประสิทธิภ�พ และในส่วนของ นักธุรกิจยูนิไลฟ์  สร้�งคว�มเชื่อมั่น ด้วยก�รนำ�เสนอธุรกิจยูนิไลฟ์ และให้ก�รบริก�รต่อกลุ่มเป้�หม�ย  

บริห�รทมีง�นอย�่งเปน็ระบบตลอดจนยึดมัน่ในระเบยีบและจรรย�บรรณของก�รทำ�ธรุกิจ เมื่อทกุฝ�่ยดำ�เนนิธรุกิจดว้ยก�ร “แบง่ปนั” 

สิ่งดีๆ ให้แก่กันและกัน เกิดเป็น “คว�มเชื่อมั่น ” และก่อเกิด “คว�มมั่นคง ยั่งยืน” ในที่สุด ยูนิไลฟ์ขอเป็นกำ�ลังใจ สนับสนุนให้ 

ทุกท่�นไปสู่เป้�หม�ยที่ว�งไว้ และอย่�ลืมที่จะหยิบยื่นโอก�ส และคว�มสำ�เร็จเช่นเดียวกับท่�นให้กับผู้อื่น

A

B

C D

E

F
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บทที่	4

นโยบายด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ

•	กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร

	 “ใส่ใจชีวิตเกษตรกร”

 ยูนิไลฟ ์ มีคว�มพร้อมด้วยปัจจัยก�รผลิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่�จะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภ�พครบวงจร ทีมง�นมือ 

อ�ชีพในแต่ละส�ข� ทีมนักข�ยคุณภ�พ รวมถึงองค์คว�มรู้ท�งก�รเกษตรในพืชน�น�ชนิด ที่ทำ�ง�นร่วมกันอย่�งมืออ�ชีพ 

ยูนิไลฟ์ มุ่งเน้นพัฒน�คุณภ�พผลิตภัณฑ์อย่�งต่อเนื่อง โดยทีมนักวิจัยและพัฒน�ที่มีศักยภ�พ ม�กด้วยประสบก�รณ์พร้อมที่ 

จะทุ่มเทในก�รพัฒน�อย่�งจริงจัง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภ�พเต็มที่

 เร�นำ�ตัวอย่�งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบในแปลงทดลองจริง เพื่อตรวจสอบคุณภ�พอีกหล�ยครั้งเพื่อยืนยันข้อมูล และ 

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจริง ผลิตภัณฑ์ตร�ยูนิไลฟ์ทุกชนิด ผลิตจ�กโรงง�นที่ทันสมัย เร�ให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ระบบก�รผลิต 

ที่ทันสมัย เพื่อให้กระบวนก�รผลิตมีประสิทธิภ�พสูงสุด เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจได้ถึงคุณภ�พและคว�มปลอดภัย เร�จึงมีก�ร 

ตรวจสอบที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนก�รผลิต โดยทีมนักวิจัยท�งเคมีที่มีประสบก�รณ์กว่� 30 ปี ในห้องปฎิบัติก�รที่พรั่งพร้อม 

ด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยและสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภ�พหล�กหล�ย ครอบคลุม 

ทุกพืช และครบวงจรตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนับร้อยร�ยก�รในน�ม “ยูนิไลฟ์ ”

ผลิตภัณฑ์ตรายูนิไลฟ์	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่	ได้แก่

	 1.	กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิต	ได้แก่

  • ปุ๋ยและธ�ตุอ�ห�รเสริม

  • ส�รควบคุมก�รเจริญเติบโตของพืช

  • ส�รเสริมประสิทธิภ�พปุ๋ย, ส�รปรับสภ�พดิน, ส�รเสริมประสิทธิภ�พ(ส�รจับใบ)

	 2.	กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันกำาจัดศัตรูพืช	ได้แก่

  • ส�รป้องกันกำ�จัดวัชพืช

  • ส�รป้องกันกำ�จัดโรคพืช

  • ส�รป้องกันกำ�จัดแมลงและไรศัตรูพืช
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•	กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค-บริโภค

 ยูนิไลฟ์ ตระหนักดีว่� หัวใจของธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์คุณภ�พที่ตอบโจทย์ผู้มุ่งหวังได้ทุกกลุ่ม เพื่อเป็นก�รเพิ่มโอก�ส 

ท�งธุรกิจให้กับ นักธุรกิจทุกท่�น ได้ดำ�เนินธุรกิจยูนิไลฟ์อย่�งเต็มศักยภ�พ ยูนิไลฟ์ ได้ขย�ยกลุ่มผลิตภัณฑ์สำ�หรับใช้ ในชีวิต 

ประจำ�วัน ซึ่งคัดสรร วิจัยและพัฒน�จ�กบริษัทฯ ชั้นนำ� ที่ได้รับก�รยอมรับในคุณภ�พ และม�ตรฐ�นก�รผลิต เพื่อตอบสนอง

ต่อคว�มต้องก�รและคว�มพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสำ�คัญ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค-บริโภค

	 1.	ผลิตภัณฑ์สำาหรับใช้ในครัวเรือน	(Home	Care)	

  • ผงซักฟอก พาวเวอร์-ทรี พลัส


