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บทที่	5	

นโยบายด้านพัฒนานักธุรกิจ

 นักธุรกิจยูนิไลฟ์ คอื หวัใจของธุรกิจเครอืข่าย ยูนไิลฟ์ มุง่มัน่ท่ีจะพัฒน�ศกัยภ�พของนกัธรุกิจยูนไิลฟ์ใหส้�ม�รถขับเคลื่อน  

ธุรกิจไปต�มแนวท�งของธุรกิจเครือข่�ยอย่�งมืออ�ชีพและมีจรรย�บรรณ เพื่อก�รเติบโตอย่�งมั่นคงและยั่งยืน

 ยูนิไลฟ์ มีนโยบ�ยพัฒน�นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภ�พและส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พของตนเองอย่�งสูง 

สุดเท่�ที่บุคคลนั้นจะทำ�ได้ เพื่อบรรลุต�มแนวนโยบ�ยที่ว่� “ความสำาเร็จของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ทุกท่าน คือความมุ่งมั่นของเรา”

 ก้าวย่างการเติบโต

 ในทุกเส้นท�งของก�รก้�วเดิน ไม่ว่�จะเป็นเส้นท�งก�รดำ�เนินชีวิต หรือก�รดำ�เนินธุรกิจ ห�กท่�นมีแนวท�ง แผนง�น 

และเป้�หม�ยที่จะไปถึงจุด ๆ นั้น ชัดเจน ตลอดจนคว�มมุ่งมั่น ก็คงเป็นเรื่องง่�ยที่ท่�นจะส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จได้อย่�ง 

ที่ว�งไว้

 ยูนิไลฟ ์ คือ ธุรกิจอิสระที่ทุกท่�นส�ม�รถออกแบบคว�มสำ�เร็จของท่�นเอง ได้ต�มกำ�ลังคว�มส�ม�รถของทุกท่�น 

อย่�งเต็มที่ บนกฎระเบียบจรรย�บรรณ นอกเหนือจ�กผลิตภัณฑ์คุณภ�พ และแผนก�รตล�ดที่เหม�ะสมเป็นธรรม ที่ยูนิไลฟ์ 

มอบให้กับนักธุรกิจแล้ว สิ่งที่นักธุรกิจควรยึดถือร่วมกันนั่นคือ

 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง (คุณสมบัติและคว�มรับผิดชอบ)

 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (พ�ตัวเองเข้�สู่ขบวนก�รฝึกอบรม ใฝ่ห�คว�มรู้เพิ่มเติมให้ทันยุค ทันเหตุก�รณ์)

 มีคุณธรรม (ซื่อสัตย์ มีจิตใจของก�รเป็นผู้ ให้ ไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน)

 ซึ่งหลักก�รนี้จะเป็นแนวท�งในก�รก้�วย่�งสู่คว�มสำ�เร็จในระดับสูงขึ้นไป
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 บทบาทหน้าที่	ของแต่ละระดับ	“สู่ความสำาเร็จ	ที่มั่นคงยั่งยืน”

 1.	บทบาทหน้าที่	ของนักธุรกิจยูนิไลฟ์	ระดับ	5-15%	และ	นักธุรกิจยูนิไลฟ์	ระดับหัวหน้ากลุ่ม	GL

  - ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง

  - จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองใช้แล้วเกิดคว�มประทับใจ

  - สร้�งคว�มเชื่อมั่นและก�รยอมรับ

  - สร้�งฐ�นลูกค้� เก็บข้อมูลฐ�นลูกค้�ผู้ ใช้

  - สร้�งเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

  - เตรียมคว�มพร้อมในก�รบริห�รทีมง�น

  กิจกรรมส่งเสริมทักษะของนักธุรกิจ

  - ประชุมกลุ่มย่อย (เรียนรู้ทักษะจ�กนักธุรกิจที่ประสบคว�มสำ�เร็จ)

  - เข้�รับก�รอบรมกับยูนิไลฟ์ หลักสูตรโรงเรียนสอนธุรกิจ (CENTER) ที่คลังส�ข�ใกล้บ้�น 

    เพื่อฝึกฝนทักษะคว�มรู้ขั้นพื้นฐ�นในก�รทำ�ธุรกิจ (BTC : Basic Training Course)

  - เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร แคมป์พัฒน�นักธุรกิจ (LRC : Life Revitalizing Camp)

  - เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร เริ่มต้นสู่คว�มสำ�เร็จ (STS : Start to Success)

  - เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร แคมป์พัฒน�ผู้นำ� LDS (Leader Seminar Camp)

 

 2.	บทบาทหน้าที่	ของนักธุรกิจยูนิไลฟ์	ระดับเหรียญทองแดง	–	เหรียญทอง

  - สร้�งฐ�นนักธุรกิจ จ�กฐ�นลูกค้�ที่ใช้ผลิตภัณฑ์

  - อบรมและดูแลทีมง�น ให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพท�งธุรกิจ

  - จัดกระบวนก�รฝึกอบรมพื้นฐ�นก�รทำ�ธุรกิจ (BTC : Basic Training Course) ได้ด้วยตนเอง

  - เป็นส่วนหนึ่งในก�รดูแลโรงเรียนสอนธุรกิจ (CENTER) เป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ

  - มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของยูนิไลฟ์

  - สร้�งคว�มเชื่อมั่น และก�รยอมรับจ�กก�รปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่�ง

  - ช่วยเหลือทีมง�นให้บรรลุเป้�หม�ย โดยก�รว�งแผนง�นร่วมกับทีมง�น

    และทำ�ก�รตรวจสอบ ติดต�มผล วิเคร�ะห์ ปรับปรุงกระบวนก�รที่ถูกต้อง

  - สื่อส�รข้อมูลข่�วส�ร และแนวคว�มคิดของนักธุรกิจที่ประสบคว�มสำ�เร็จให้แก่ทีมง�น

  กิจกรรมส่งเสริมทักษะของนักธุรกิจ

  - จัดประชุมกลุ่มย่อย (และสอนทักษะก�รดำ�เนินธุรกิจให้แก่ทีมง�น 

    เพื่อพัฒน�เป็นนักธุรกิจที่ประสบคว�มสำ�เร็จ)

  - เข้�รับก�รอบรมกับบริษัท หลักสูตรโรงเรียนสอนธุรกิจ (CENTER) ที่คลังส�ข�ใกล้บ้�น 

    เพื่อฝึกฝนให้เป็นนักธุรกิจที่มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ

  - นำ�ทีมง�นเข้�รับก�รอบรมหลักสูตร เริ่มต้นสู่คว�มสำ�เร็จ (STS : Start to Success)

  - นำ�ทีมง�นเข้�รับก�รอบรมหลักสูตร แคมป์พัฒน�นักธุรกิจ (LRC : Life Revitalizing Camp)

  - เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร แคมป์พัฒน�ผู้นำ� LDS (Leader Seminar Camp)
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 3.	บทบาทหน้าที่ของนักธุรกิจยูนิไลฟ์	ระดับเหรียญทองกิตติมศักดิ์	-	ระดับรวงข้าวเพชร

  - สร้�งทีม สร้�งง�น เพื่อพร้อมรับคว�มมั่นคงและยั่งยืน

  - ให้ก�รอบรมและดูแลทีมง�น ให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพท�งธุรกิจ ต�มหลักสูตรที่ยูนิไลฟ์กำ�หนดไว้

  - มีโรงเรียนสอนธุรกิจ (CENTER) เป็นของตนเอง

  - มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของยูนิไลฟ์

  - สร้�งคว�มเชื่อมั่น และก�รยอมรับจ�กก�รปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่�ง ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว 

    หลักในก�รทำ�ธุรกิจ คว�มสำ�เร็จในธุรกิจเพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับทีมง�น

  - ช่วยเหลือทีมง�นให้บรรลุเป้�หม�ย โดยก�รว�งแผนง�นร่วมกับทีมง�นต�มคว�มฝันและเป้�หม�ย

    ของแต่ละคน ใส่ใจในก�รติดต�ม ตรวจสอบ วิเคร�ะห์ผลลัพธ์ ปรับปรุงกระบวนก�รที่ถูกต้อง

  - สื่อส�รข้อมูลข่�วส�ร และแนวคว�มคิดของนักธุรกิจที่ประสบคว�มสำ�เร็จ ให้แก่ทีมง�น

  - ชัดเจนในก�รตั้งเป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จ พร้อมพัฒน�ตัวเองตลอดเวล� เพื่อคว�มเติบโตและยั่งยืน

  กิจกรรมส่งเสริมทักษะของนักธุรกิจ

  - จัดประชุมกลุ่มย่อย (และสอนทักษะก�รดำ�เนินธุรกิจให้แก่ทีมง�น 

    เพื่อพัฒน�เป็นนักธุรกิจที่ประสบคว�มสำ�เร็จ)

  - เข้�รับก�รอบรมกับบริษัท หลักสูตรโรงเรียนสอนธุรกิจ (CENTER) ที่คลังส�ข�ใกล้บ้�น 

    เพื่อฝึกฝนให้เป็นนักธุรกิจที่มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ

  - นำ�ทีมง�นเข้�รับก�รอบรมหลักสูตร เริ่มต้นสู่คว�มสำ�เร็จ (STS : Start to Success)

  - นำ�ทีมง�นเข้�รับก�รอบรมหลักสูตร แคมป์พัฒน�นักธุรกิจ (LRC : Life Revitalizing Camp)

  - เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร แคมป์พัฒน�ผู้นำ� LDS (Leader Seminar Camp)
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 กิจกรรมและหลักสูตรต่างๆ	ที่สนับสนุนการเติบโตของนักธุรกิจยูนิไลฟ์

 ยูนิไลฟ์ ได้กำ�หนดหลักสูตรสำ�หรับพัฒน�สม�ชิกในด้�นต่�ง ๆ ต�มระดับตำ�แหน่งนั้น ๆ โดยได้จัดให้มีก�รฝึก 

อบรมขึ้นอย่�งสม่ำ�เสมอ เร�ตระหนักดีว่�สำ�หรับธุรกิจเครือข่�ย ก�รพ�ตนเองและองค์กรเข้�ฝึกอบรมสัมมน�นับว่�เป็นเรื่องที่

สำ�คัญยิ่ง เพร�ะในอน�คตท่�นต้องมีองค์กรที่ยิ่งใหญ่และมั่นคง ก�รที่องค์กรมีคุณภ�พอย่�งเต็มเปี่ยม มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ 

ในด้�นคว�มรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ แผนร�ยได้ ผลิตภัณฑ์ และทักษะที่เกิดขึ้นจริงจ�กก�รทำ�ง�น ภ�พลักษณ์ที่ดีของตัวท่�นและ 

องค์กร ทำ�ให้เหนี่ยวนำ�ผู้ที่อย�กประสบคว�มสำ�เร็จ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบท่�นอย�กเข้�ม�อยู่ในองค์กรของท่�น อันจะนำ� 

ม�ซึ่งร�ยได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

 กิจกรรมและหลักสูตรต่�ง ๆ ที่บริษัทฯ กำ�หนดขึ้น  

มีเป้�หม�ยเพื่อให้องค์กรยูนิไลฟ์ เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

เปี่ยมด้วยคุณภ�พของผู้นำ� มีจริยธรรม จรรย�บรรณที่ดี 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจพร้อมคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รเป็น 

“เจ้าของธุรกิจ อย่างมืออาชีพ” โดยที่ทุกท่�นต้องมุ่งมั่น

ที่จะนำ�พ�ตัวเองและทีมเข้�สู่ขบวนก�รเรียนรู้ที่จะเป็น 

มืออ�ชีพอย่�งแท้จริง

กิจกรรม

เพื่อค้นหาผู้มุ่งหวัง

เข้าสู่ธุรกิจ

กิจกรรม

เพื่อเสริมศักยภาพ

ของผู้นำา

กิจกรรม

เพื่อส่งเสริม

การขาย

กิจกรรมเพื่อ

สร้างสายสัมพันธ์ 

และแรงบันดาลใจ

ในการทำาธุรกิจ

กิจกรรมและหลักสูตรต่างๆ	

ที่สนับสนุนการเติบโต

ของนักธุรกิจยูนิไลฟ์

- ก�รจัดประชุม OPP เปิดโอก�สท�งธุรกิจ

- ก�รประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่

- ง�นแสดงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมก�รผลิตพืช

-  หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนระบบเครือข่�ย 

 โรงเรียนสอนธุรกิจ Center

-  หลักสูตรอบรมคว�มรู้ขั้นพื้นฐ�นในก�รทำ�ง�น BTC 

 (Basic Training Course)

-  เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร แคมป์พัฒน�นักธุรกิจ 

 (LRC : Life Revitalizing Camp)

- เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร เริ่มต้นสู่คว�มสำ�เร็จ 

 (STS : Start to Success)

-  เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร แคมป์พัฒน�ผู้นำ� LDS 

 (Leader Seminar Camp)

-  เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร ก�รเป็นนักบริห�รธุรกิจ 

 (Unilife Management)

- โปรแกรมท่องเที่ยวประจำ�ปี

- โปรแกรมประกันชีวิต

- ก�รประชุมนักธุรกิจระดับไตรม�ส

- พิธีมอบร�งวัลโบนัสเงินสดกล�งปี

- ง�นฉลองวันแห่งคว�มสำ�เร็จเพชรแท้ยูนิไลฟ์

- พิธีมอบร�งวัลโบนัสเงินสดปล�ยปี

- พิธีมอบร�งวัลประดับเข็มประจำ�ตำ�แหน่งประจำ�ปี

- พิธีมอบร�งวัลท่องเที่ยวประจำ�ปี
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บทที่	6

โอกาสทางธุรกิจแสนล้าน

ไม่ว่�เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่�งไร ทุกชีวิตยังต้องกินต้องใช้ ยังต้องแสวงห�เพื่อคว�มอยู่รอด ในส�ยต�ของน�น�ประเทศ 

ไทย... ยังคงเป็น “ครัวของโลก” ดังนั้นภ�ระหน้�ที่ในก�รผลิตอ�ห�รเลี้ยง “คนทั้งโลก” ยังคงเป็นภ�รกิจสำ�คัญของคนไทย 

นั่นย่อมแสดงว่� “ภาคเกษตร” คือช่องทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ที่มีมูลค่าทางการตลาดนับแสนล้าน” และเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่ 

จะช่วยให้ประเทศมั่นคงเข้มแข็ง ส�ม�รถแข่งขันกับอ�ณ�ประเทศได้ ในทุก ๆ มิติ ตลอดเวล�ที่ผ่�นม� ได้พิสูจน์แล้วว่� ธุรกิจ 

ยูนิไลฟ์ ส�ม�รถทำ�ให้ท่�นที่เลือกดำ�เนินธุรกิจกับยูนิไลฟ์ มีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในท�งที่ดีขึ้น ไม่ว่�จะเป็น “ผู้บริโภค ที่ได้ใช้ 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น หรือ นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งของตนเอง  

และขององค์กรธุรกิจที่ตอบรับโอกาสทางธุรกิจ” สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมี นั่นคือคว�มเชื่อมั่นและคว�มศรัทธ�ในตัวเอง ธุรกิจ 

เครือข่�ยเป็นธุรกิจที่คุณไม่ได้ ดำ�เนินด้วยตัวคนเดียว แต่คุณจะมีผู้ที่คอยสนับสนุนคุณในเบื้องต้น นั่นก็คือ ผู้สปอนเซอร ์หรือ 

ผู้แนะนำา ที่เป็นผู้มอบโอก�สท�งธุรกิจ รวมทั้งเป็นผู้คอยช่วยเหลือ และแนะนำ�แนวท�งก�รทำ�ธุรกิจให้แก่ท่�น เพื่อให้ท่�นได้

มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง ในก�รข�ย ก�รขย�ยทีมง�น บริห�รทีมง�นและบริก�รทีมง�น เพื่อก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จต่อไป

ธุรกิจยูนิไลฟ์	:	ธุรกิจแสนล้าน...	โอกาสทางอาชีพอิสระ	และ	ทางเลือกใหม่ของคนไทยทุกคน

บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด พร้อมที่จะอยู่เคียงข้�งทุกท่�น คอยสนับสนุน ผลักดัน และเป็นกำ�ลังใจ ให้คุณไปสู่ 

คว�มสำ�เร็จอันสูงสุดที่คุณมุ่งหวัง ขอเพียงคุณมีเป้�หม�ยให้กับชีวิตแล้วมุ่งมั่นที่จะก้�วไปให้ถึง เพียงเท่�นี้คุณก็จะพบว่�หนท�ง 

ก้�วไปสู่เส้นชัยแห่งคว�มสำ�เร็จไม่ไกลเกินเอื้อม และเดินต�มแนวท�งก�รเริ่มธุรกิจดังนี้

ก้าวย่างการเติบโตนับเป็นส่วนสำาคัญในการทำาธุรกิจ	เพราะเปรียบเสมือนเป็นบันไดที่จะนำาเราไปสู่

เป้าหมายแห่งความสำาเร็จที่วางไว้ได้	และพื้นฐานที่สำาคัญในการก้าวไปสู่ความมั่นคง	ยั่งยืน	

ของยูนิไลฟ์	คือ	

 •  ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ ์

 •  ความเข้าใจในธุรกิจเครือข่าย 

 •  ความเข้าใจในผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนรายได้ธุรกิจเครือข่าย    

 • การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน  

  และนำาตนเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศแห่งความสำาเร็จ
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ซึ่งบันไดแต่ละขั้นนั้น	ท่านจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติในเรื่องต่างๆ	เหล่านี ้

    

 • สมัครนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ภ�ยใต้ก�รแนะนำ�ของผู้สปอนเซอร์ ซึ่งจะเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงในก�รทำ�ธุรกิจ 

 • เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยศึกษ�จ�กคู่มือ สอบถ�มจ�กผู้สปอนเซอร์, เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมวิช�ก�รของยูนิไลฟ์ 

  ก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์จ�กสม�ชิกผู้ ใช้ และนักธุรกิจยูนิไลฟ์ และเข้�รับก�รฝึกอบรมที่โรงเรียนสอนธุรกิจ

  ของยูนิไลฟ์ (Center) ที่ตั้งอยู่ต�มสำ�นักง�นส�ข�ทั่วประเทศ หรือสถ�นที่ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น หรือช่องท�งออนไลน์ต่�งๆ 

 • ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ก่อนแนะนำาให้ผู้บริโภค (เกษตรกร) ใช้  

  เพื่อให้เกิดประสบก�รณ์ตรง และคว�มเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์  เพื่อนำ�สิ่งที่ได้รับจ�กก�รใช้ผลิตภัณฑ์     

  หรือคว�มประทับใจไปบอกเล่�ให้กลุ่มเป้�หม�ย เพื่อเปิดใจผู้มุ่งหวัง 

 • อ่านคู่มือความรู้ ศึกษาความรู้จากสื่อต่างๆ ศึกษ�ข้อมูลจ�กเอกส�ร และสื่อต่�งๆ ที่บริษัทฯ จัดทำ�ขึ้น ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 

  สื่อวิดีทัศน์ ฯลฯ หรือสื่อออนไลน์ ผ่�นท�งเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นมุมหมอพืช โซเชียลมีเดียต่�งๆ เพื่อทำ�ก�รเรียนรู้

  เทคนิค วิธีก�รของก�รใช้ผลิตภัณฑ์ เทคนิคก�รเพ�ะปลูก และก�รทำ�ธุรกิจให้ประสบคว�มสำ�เร็จ 

 • เขียนรายชื่อผู้มุ่งหวัง ด้วยก�รเขียนร�ยชื่อคนที่เร�รู้จัก ญ�ติ เพื่อน คนใกล้ตัว และขย�ยวงออกไปสู่คนที่รู้จัก

  ของคนที่เร�ใกล้ชิด โดยคนเหล่�นี้ คือคนที่เร�คิดว่�เร�จะไปพบปะพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ หรือธุรกิจยูนิไลฟ ์

 • เข้าพบผู้มุ่งหวัง โดยเน้นก�รสร้�งส�ยสัมพันธ์ สร้�งคว�มประทับใจในตัวเร� และให้คิดเสมอว่�ถึงแม้วันนี้เข�จะไม่สมัคร

  กับเร� แต่เร�กับเข�ยังต้องเป็นเพื่อนกันอยู่ หรือก�รติดต่อผู้มุ่งหวังผ่�นช่องท�งโซเชียลมีเดียต่�งๆ เช่นเฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ 

 • บอกต่อหรือเชิญชวน โดยก�ร “ใช้ดีแล้วบอกต่อ” โดยใช้ผลง�นที่เคยได้ม�เป็นข้อมูลอ้�งอิง หรือสื่อต่�งๆ ของบริษัท

  ที่ผู้บริโภค หรือเกษตรใช้ได้ผล ม�ร่วมนำ�เสนอ “เล่�ประสบก�รณ์ก�รใช้ผลิตภัณฑ์” ว่�ใช้แล้วได้ผลดีอย่�งไร 

  ประทับใจอะไรบ้�ง ผ่�นก�รบอกเล่� หรือเครื่องมือโซเชียลมีเดียต่�งๆ โอก�สท�งธุรกิจจะเกิดขึ้นที่จุดนี้และเติบโตต่อไป 

 • บริการต่อเนื่อง ก�รติดต�มผลหลังก�รข�ย และรักษ�สัมพันธภ�พที่ดีอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคว�มไว้ว�งใจ

  และมีก�รซื้ออย่�งต่อเนื่อง ถือเป็นก�รรักษ�ฐ�นลูกค้�ในระยะย�ว  

 • บริหารจัดการ การเริ่มต้นวางแผนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น โดยก�รพัฒน�ตนเองและทีมง�นอย่�งต่อเนื่อง 

  และเป็นระบบ ก�รเป็นแบบอย่�งที่ดีของผู้นำ� นับเป็นสิ่งสำ�คัญของง�นบริห�รส�ยก�รสปอนเซอร์ให้เติบโตไปในรูปแบบ

  ที่เร�ต้องก�รได้  

 • ร่วมประชุมและฝึกอบรม ไม่ว่�จะเป็นที่ สำ�นักง�นส�ข� หรือประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ ก�รประชุมผู้นำ� ง�นสัมมน�ต่�งๆ    

  จะทำ�ให้เร�พัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ ทักษะ คว�มชำ�น�ญในก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งเป็นก�รสร้�ง “ส�ยสัมพันธ์ที่ดี” 

  ของทีมง�นในเครือข่�ยของตนเอง 

 • วิเคราะห์ผู้มุ่งหวัง - ผู้มุ่งหวังที่ต้องการเป็นผู้บริโภค (ผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์อย่�งเดียว) ให้รักษ�สัมพันธภ�พอย่�งต่อเนื่อง  

     และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ ตลอดจนก�รบริก�รดูแลหลังก�รข�ย ด้วยคว�มสม่ำ�เสมอ 

     เพื่อส�นต่อก�รเป็นนักข�ยต่อไป  

    - ผู้มุ่งหวังที่ต้องการทำาเป็นธุรกิจ ให้นำ�เสนอธุรกิจ แผนร�ยได้ และแผนง�น ด้วยวิธีก�ร

     ที่เหม�ะสมและดูแลให้เข�เหล่�นั้นส�ม�รถสร้�งธุรกิจจนเติบโตได้ และส�นส�ยสัมพันธ์

     อย่�งต่อเนื่อง 

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น ก�รตรงต่อเวล� ก�รแต่งก�ยที่สุภ�พ มีบุคลิกภ�พที่น่�เชื่อถือ ก�รเค�รพระเบียบปฏิบัติ  

  และจรรย�บรรณของยูนิไลฟ์ โดยนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ต้องทำ�ตัวเป็นแบบอย่�งที่ดี เพื่อสร้�งคว�มศรัทธ� 

  และคว�มน่�เชื่อถือแก่ทีมง�น 

 • บริหารทีมงานด้วยความตั้งใจจริง คว�มสำ�เร็จของธุรกิจเครือข่�ยในระยะย�ว ม�จ�กก�รสร้�งคนในทีมง�น 

  ให้มีคว�มส�ม�รถ และส�ม�รถขย�ยง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งก�รถ่�ยทอดคว�มรู้  

  คว�มเข้�ใจ และคว�มส�ม�รถไปสู่ทีมง�นเป็นทอดๆ จึงต้องทำ�เป็นระบบ จึงจะประสบคว�มสำ�เร็จร่วมกันทั้งทีมง�น
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บทที่	7

ผลประโยชน์เพิ่มพูน...

ด้วยระบบ	“เครือข่าย”

“ระบบเครือข่าย”	สายตรงสู่ความสำาเร็จ

ก�รตล�ดแบบเครือข่�ย เป็นแนวท�งที่สร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดีที่สุด และเป็นช่องท�งก�ร 

จำ�หน่�ยที่นับว่�มีประสิทธิภ�พสูง เมื่อเทียบกับก�รตล�ดแบบเดิม ๆ  เพร�ะส�ม�รถกระจ�ยผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ แนวคิดก�ร 

เป็นผู้ ให้ ก�รสร้�งทีมง�น ตลอดจนองค์คว�มรู้ต่�ง ๆ จ�กยูนิไลฟ์ ไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง ผ่�นเครือข่�ยองค์กรนักธุรกิจ 

ยูนิไลฟ์ ซึ่งยูนิไลฟ์ได้แบ่งบทบ�ทหน้�ที่และผลประโยชน์ของแต่ละส่วนไว้อย่�งเหม�ะสมและเป็นธรรม
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แผนรายได้และการตลาดของยูนิไลฟ์

 เป็นระบบก�รตล�ดแบบ เครือข่ายหลายชั้น (Multi Level Marketing) หรือ การตลาดแบบ MLM โดยมี  

วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ อย่�งเป็นธรรม ระหว่�งผู้บริโภค (เกษตรกร) นักธุรกิจยูนิไลฟ์ และบริษัทฯ ซึ่งผลตอบแทน 

ของระบบนี้ ส�ม�รถเติบโตได้ไม่มีขีดจำ�กัด เป็นสัดส่วนต�มกำ�ลังและขีดคว�มส�ม�รถของเครือข่�ยที่ท่�นสร้�งขึ้น

จุดเด่นของแผนรายได้ของยูนิไลฟ์

 คือ สามารถสะสมยอดได้ทั้งปี (ตั้งแต่เดือน มกร�คม-ธันว�คม) ทำ�ให้ท่�นส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จได้ไม่ย�ก 

และในเวล�ที่เหม�ะสม

ความโดดเด่นของแผนการตลาด...	สู่ความมั่นคง	ยั่งยืน

 • รายได้จากการขายปลีก กำาไร 20-25% 

 • รายได้ส่วนลดพิเศษ (Fast Start Bonus)  

     จ�กก�รเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ ในก�ร ซื้อผลิตภัณฑ์ 5,000 บาท 

  นักธุรกิจผู้ซื้อ จะได้รับ เงินส่วนลดพิเศษ 500 บาท  

  และ ผู้สปอนเซอร์ จะได้รับ เงินส่วนลดพิเศษ 500 บาท  

 • รายได้ระดับขั้นบันได (Stair Step) เงินส่วนลดระดับ 5-15% 

 • รายได้บริหารเครือข่าย (Network) 3%-22% 

 • รายได้เงินกองทุน GL (All Sale) 2% จ�กคะแนน BV ยอดข�ยรวมร�ยเดือนของยูนิไลฟ ์

 • รายได้เงินกองทุนเหรียญ (All Sale) 2% จ�กคะแนน BV ยอดข�ยรวมร�ยเดือนของยูนิไลฟ ์

 • รายได้โบนัสเงินสด 50,000 บาท - 1,500,000 บาท (จ่าย 2 ครั้ง/ปี) 

 • รางวัลท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 

 • อุ่นใจกับประกันชีวิต ที่คุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท 

 • มรดกทางธุรกิจ ตกทอดถึงลูกหลาน
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บทที่	8

รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ

SUCCESS

เพื่อเป็นก�รยกย่อง เชิดชูเกียรติในความสำาเร็จของ นักธุรกิจยูนิไลฟ์ในระดับต่�งๆ

เข็มประจำาตำาแหน่ง หรือ โล่เกียรติยศ ที่มอบให้กับนักธุรกิจยูนิไลฟ์เพื่อเป็นเครื่องหม�ยแห่งคว�มสำ�เร็จ

ในก�รดำ�เนินธุรกิจในแต่ละระดับขั้น นอกเหนือจ�กเงินร�งวัลที่ได้รับต�มแผนธุรกิจ ทั้งนี้ “นักธุรกิจยูนิไลฟ์” 

จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติต�มกฎระเบียบและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ “ยูนิไลฟ์” อย่�งแน่วแน่ 

ยูนิไลฟ์มีกิจกรรมก�รประก�ศเกียรติคุณให้กับ “นักธุรกิจยูนิไลฟ์” อย่�งเหม�ะสม
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เข็มประจำาตำาแหน่ง	

ที่ยูนิไลฟ์	มอบให้ในความสำาเร็จของนักธุรกิจยูนิไลฟ์

ในแต่ละระดับ

นักธุรกิจระดับ หัวหน้ากลุ่ม GL (Group Leader)

ยูนิไลฟ์ จะมอบเข็มประจำ�ตำ�แหน่งนี้ให้กับ ท่�นที่มีด�วน์ไลน์ ระดับ 15% 

อย่�งน้อย 2 ส�ยก�รสปอนเซอร์ หรือ มีคะแนน AV สะสม (AAV) ตั้งแต่ 300,000 AV ขึ้นไป

นักธุรกิจระดับ เหรียญทองแดง Bronze Medal (BR)

ยูนิไลฟ์ จะมอบเข็มประจำ�ตำ�แหน่งนี้ให้กับ ท่�นที่มีด�วน์ไลน์  

ระดับหัวหน้�กลุ่ม GL ขึ้นไป 3 ส�ยก�รสปอนเซอร์ (คนละส�ยง�น) โดยนับให้ส�ยง�นละ 1 GL

นักธุรกิจระดับ เหรียญเงิน Silver Medal (SV)

ยูนิไลฟ์ จะมอบเข็มประจำ�ตำ�แหน่งนี้ให้กับ ท่�นที่มีด�วน์ไลน์  

ระดับหัวหน้�กลุ่ม GL ขึ้นไป 6 ส�ยก�รสปอนเซอร์ (คนละส�ยง�น) โดยนับให้ส�ยง�นละ 1 GL

นักธุรกิจระดับ เหรียญทอง Gold Medal (GD)

ยูนิไลฟ์ จะมอบเข็มประจำ�ตำ�แหน่งนี้ให้กับ ท่�นที่มีด�วน์ไลน์  

ระดับหัวหน้�กลุ่ม GL ขึ้นไป 9 ส�ยก�รสปอนเซอร์ (คนละส�ยง�น) โดยนับให้ส�ยง�นละ 1 GL

นักธุรกิจระดับ เหรียญทองกิตติมศักดิ์ Honorary Gold Medal (HGD)

ยูนิไลฟ์ จะมอบเข็มประจำ�ตำ�แหน่งนี้ให้กับ ท่�นที่มีด�วน์ไลน์  

ระดับหัวหน้�กลุ่ม GL ขึ้นไป 12 ส�ยก�รสปอนเซอร์ (คนละส�ยง�น) โดยนับให้ส�ยง�นละ 1 GL

นักธุรกิจระดับ รวงข้าวเงิน Silver Panicle Medal (SVP)

ยูนิไลฟ์ จะมอบเข็มประจำ�ตำ�แหน่งเกียรติยศนี้ให้กับ ท่�นที่มีด�วน์ไลน์  

ระดับหัวหน้�กลุ่ม GL ขึ้นไป 15 ส�ยก�รสปอนเซอร์ (คนละส�ยง�น) โดยนับให้ส�ยง�นละ 1 GL

นักธุรกิจระดับ รวงข้าวทอง Gold Panicle Medal (GDP)

ยูนิไลฟ์ จะมอบเข็มประจำ�ตำ�แหน่งเกียรติยศนี้ให้กับ ท่�นที่มีด�วน์ไลน์  

ระดับหัวหน้�กลุ่ม GL ขึ้นไป 18 ส�ยก�รสปอนเซอร์ (คนละส�ยง�น) โดยนับให้ส�ยง�นละ 1 GL

นักธุรกิจระดับ รวงข้าวเพชร Diamond Panicle Medal (DMP)

ยูนิไลฟ์ จะมอบเข็มประจำ�ตำ�แหน่งเกียรติยศนี้ให้กับ ท่�นที่มีด�วน์ไลน์  

ระดับหัวหน้�กลุ่ม GL ขึ้นไป 21 ส�ยก�รสปอนเซอร์ (คนละส�ยง�น) โดยนับให้ส�ยง�นละ 1 GL

นับเป็นตำ�แหน่งที่สูงสุดของธุรกิจยูนิไลฟ์

นักธุรกิจระดับ (Group Leader)

หัวหน้ากลุ่ม GL

นักธุรกิจระดับ Bronze Medal (BR) 

เหรียญทองแดง 

นักธุรกิจระดับ Silver Medal (SV)

เหรียญเงิน

นักธุรกิจระดับ Gold Medal (GD)

เหรียญทอง

นักธุรกิจระดับ

Honorary Gold Medal (HGD)

เหรียญทองกิตติมศักดิ์

นักธุรกิจระดับ

Silver Panicle Medal (SVP)

รวงข้าวเงิน

นักธุรกิจระดับ

Gold Panicle Medal (GDP)

รวงข้าวทอง

นักธุรกิจระดับ

Diamond Panicle Medal (DMP)

รวงข้าวเพชร


