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โลกธุรกิจอนัไร้พรมแดน และจะนาํท่านสู่การประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งไร้

ขีดจาํกดั 
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COMMITMENT 
บริษทัมีความตัVงใจและมุ่งมั7น พร้อมที7จะ

สร้างและเป็นผูน้าํในธุรกิจเครือข่ายและ

พร้อมทุ่มเทใหก้ารสนบัสนุนมอบความ

เชื7อมั7น เหนือสิ7งอื7นใด บริษทัฯขอใหค้าํมั7น

สญัญากบันกัธุรกิจ เดอะ มาตา เน็ทเวร์ิค ดว้ย

การดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื7อสตัย ์ยติุธรรม 

และจริยธรรมที7สูงสุด ส่งมอบผลิตภณัฑที์7มีคุณภาพใหก้ารดูแลและบริการอยา่งใกลชิ้ดและมอบของขวญัลํVา

ค่าใหก้บันกัธุรกิจของเรา ดว้ยการตอบแทนที7คุม้ค่า ทัVงระยะสัVน กลาง ยาว ทัVงนีV เพื7อใหบ้รรลุเป้าหมาย มี

อิสรภาพใชชี้วติอยา่งไร้ขีดจาํกดั เพื7อตอบสนองไลฟ์สไตลข์องทุกท่าน บริษทัฯจะอยูเ่คียงขา้งและดาํเนิน

ธุรกิจโดยมีความฝันของนกัธุรกิจ เดอะ มาตา เน็ทเวร์ิค เป็นแรงบนัดาลใจและจะเป็นกาํลงัใจซึ7งกนัและกนั 

จนถึงจุดสูงสุดของความสาํเร็จ 

คือ มหศัจรรยแ์ห่งธุรกิจ และผลิตภณัฑเ์พื7อสุขภาพ และความงามที7เปลี7ยนแปลงชีวติ ความสาํเร็จ 

ความสวยงามของสมาชิก โดยมีคุณภาพของสินคา้เป็นเครื7องการันตีความเหนือชัVน ในการสร้างชื7อสร้างแบ

รนด ์ใหเ้ป็นที7รู้จกัรอยา่งกวา้งขวา้ง และเดอะ มาตา เน็ทเวร์ิค ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเนื7องในทุกๆดา้น ไม่วา่

จะเป็นการคน้ควา้วจิยัเพื7อพฒันาผลิตภณัฑ ์ระบบการจกัจาํหน่าย บริการ และการดาํเนินการภายในองคก์ร

อยา่งเป็นระบบมาตรฐานสากล เพื7อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทางธุรกิจ ที7มุ่งเนน้รองรับการ

เติบโตของตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ

เราจะดาํเนินธุรกิจ ดว้ยเจตนารมณ์ที7จะเป็นแบบอยา่ง

และภาพลกัษณ์ที7ดีของธุรกิจเครือข่าย 
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วสัิยทศัน์: 

บริษทัมีความมุ่งเนน้ที7สร้างองคก์รแห่ง

ความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่ายเพื7อใหทุ้กท่านเป็น

เจา้ของธุรกิจเครือข่ายอยา่งแทจ้ริง บริษทัจะ

สนบัสนุนในทุกๆดา้น เพื7อตอบสนองความสาํเร็จ

ของนกัธุรกิจตลอดจนผูบ้ริโภค ใหไ้ดรั้บ

ผลิตภณัฑแ์ละการบริการที7ดีที7สุดทัVงนีV  เราจะ

เติบโตและกา้วไปสู่เป้าหมาย ความสุข ความสาํเร็จร่วมกนั 

พนัธกจิ :  

เราจะดาํเนินธุรกิจดว้ยเจตนารมณ์ที7จะเป็นแบบอยา่งและภาพลกัษณ์ที7ดีของธุรกิจเครือข่าย ดว้ยวสิยั

ทศัอนัยาวไกลของผูบ้ริหาร เรามีพนัธกิจต่อนกัธุรกิจ ดงัต่อไปนีV  

• ใหทุ้กคนมีสุขภาพที7แขง็แรง(HEALTHY) 

• ใหทุ้กคนมีฐานะดีและมั7นคง(WEALTHY) 

• ใหทุ้กคนมีความสามารถเพิ7มพนู(WISDOM)  

• ใหทุ้กคนสร้างตาํนานชีวติ(LEGEND)  

• ใหทุ้กคนอยูร่วมกนัดว้ยคุณธรรม(MORAL) 

• ใหทุ้กคนมีความสุขทัVงครอบครัว(HAPPINESS)  

หลกัแนวคดิ 6 ประการในการบริหารธุรกจิสู่ความสําเร็จ  

1. คุณภาพตอ้งมาก่อนเสมอ    

2. การบริการเป็นเลิศ สาํหรับสมาชิกทุกระดบั 

3. องคก์รแห่งการเรียนรู้ ยกระดบั ขีดความสามารถ และเพิ7มศกัยภาพนกัธุรกิจอยา่งมืออาชีพ 

4. นกัธุรกิจตอ้งประสบความสาํเร็จและคุณภาพชีวติที7ดี 

5. เป็นองคก์รของความเป็นครอบครัวใหค้วามช่วยเหลือเกืVอกลู มีความสามคัคี เสียสละร่วมกนัและ

เป็นสงัคมที7ดี มีคุณธรรม 

6. ยดึมั7นในกฎจรรยาบรรณ อยา่งเคร่งครัด 

¾Ñ¹¸¡Ô¨ 
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  หลายคนโดยเฉพาะผูเ้พิ7งเริ7มตน้ สนใจ กบั

ธุรกิจ เดอะ มาตา เน็ทเวร์ิค จะตัVงคาํถามเสมอวา่ จะ

เริ7มตน้ไดอ้ยา่งไร อนัดบัแรกกคื็อเมื7อคุณไดเ้ริ7มการ

สปอนเซอร์มาจากนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค คุณจะ

ไดรั้บชุด “คู่มือนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค” ซึ7 งบรรจุ

สิ7งพิมพพื์Vนฐานสาํหรับใหคุ้ณใชอ้า้งอิงและนาํเสนอ

ใหก้บัผูอื้7น นั7นคือคุณไดเ้ริ7มตน้ดว้ยการสร้างทัVงลูกคา้ 

และนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคในเครือข่ายของคุณแลว้ 

เริ7มตน้ใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยตวัเองในทนัทีเพื7อที7คุณจะไดมี้ประสบการณ์โดยตรงกบัตนเองวา่ ผลิตภณัฑ์

เหล่านัVนมีประสิทธิภาพดีอยา่งไร และความกระตือรือร้นจากความประทบัใจของคุณจะทาํใหก้ารบอกเล่า

เกี7ยวกบัผลิตภณัฑแ์ก่ผูอื้7น เป็นไปไดง่้ายขึVนและจะเกิดความประทบัใจจากลูกคา้ยิ7งขึVน เมื7อคุณมีความมั7นใจ

กบัเขาไดว้า่คุณไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ัVนๆเป็นที7เรียบร้อยแลว้

  ลูกคา้ คือ ผูที้7ซืVอผลิตภณัฑข์องเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค จากคุณ หนึ7งในแหล่งที7ดีที7สุดสาํหรับการสร้าง

ฐานลูกคา้ คือ กลุ่มคนที7คุณรู้จกัอยูแ่ลว้ ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค มิใช่การเดินไปเคาะตามบา้นต่างๆโปรด

อยา่ทาํเช่นนัVน ความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลของคุณกบัผูค้นที7เคยคุน้เคยเหล่านัVน เป็นประตูเริ7มแรกของการ

ทดลองใชผ้ลิตภณัฑเ์ดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจนกลายเป็นลูกคา้ประจาํของคุณ เพราะเขาเหล่านัVนจะใชแ้ละสั7งซืVอ

ผลิตภณัฑเ์ดอะมาตาเน็ทเวร์ิคหลากหลายชนิดไดอ้ยา่งต่อเนื7อง อยา่งไรกต็ามขอใหต้ระหนกัวา่ ผูค้นทุกหน

แห่งลว้นตอ้งการผลิตภณัฑน์ัVนๆซึ7งผลิตภณัฑข์องเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคสามารถตอบโจทยเ์หล่านีVไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ 
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นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ผูที้7ประเมิน

โอกาสทางธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค และตดัสินใจที7

จะร่วมธุรกิจ ผูที้7ดาํเนินธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

จนประสบความสาํเร็จสูงสุดจะมีความสมดุลกนัระหวา่งการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ดอะมาตาเน็ท

เวร์ิคและการสปอนเซอร์นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิครายใหม่ ความเจริญเติบโตในธุรกิจของคุณ

มาจากการแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคใหก้บัผูอื้7น ช่วยใหพ้วกเขาตดัสินใจและ

ประสบความสาํเร็จ หากเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเป็นโอกาสที7ตรงกบัความตอ้งการของพวกเขาสิ7งนีV

เรียกวา่”การสปอนเซอร์”โดยทั7วไปนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคที7ใหก้ารสปอนเซอร์ผูอื้7นจะมียอด

ธุรกิจโดยเฉลี7ยสูงกวา่นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคที7มิไดใ้หก้ารสปอนเซอร์ผูอื้7น 

  ขณะที7ผูค้นทั7วโลกลว้นกาํลงัยุง่กบัภารกิจที7มากขึVน พวกเขาต่างกาํลงัมองหาหนทางเพื7อ

ประหยดัเวลาจากภารกิจประจาํวนั เช่น การจบัจ่ายซืVอของที7ตอ้งใชใ้นชีวติประจาํวนั ธุรกิจ

เครือข่ายจึงช่วยเติมเตม็ความตอ้งการอยา่ลงตวั เพราะนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะส่งมอบ

ผลิตภณัฑแ์ก่พวกเขาถึงประตูบา้น พร้อมกบัความเป็นหุน้ส่วนที7จะสนบัสนุนความสาํเร็จของเขา

ได ้
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  เพราะหนึ7งในสิ7งที7เราตอ้งการใหคุ้ณคือ อิสรภาพ ดงันัVนเป้าหมายความสาํเร็จและรางวลัจึง

มีความแตกต่างกนั สาํหรับนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคแต่ละคน คุณจึงมีความยดืหยุน่ที7จะทาํงาน

เป็นบางเวลา ขณะที7ยงัคงทาํงานประจาํเตม็เวลาควบคู่ไปดว้ย หรือจะสร้างธุรกิจเดอะมาตาเน็ท

เวร์ิคเป็นอาชีพเตม็เวลากไ็ด ้คุณจึงเลือกเวลาที7คุณจะลงทุนในการธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของ

คุณไดด้ว้ยตวัเอง 

  โอกาสทางธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคมีการสนบัสนุนดว้ยผลิตภณัฑท์รงคุณภาพอนั

หลากหลาย เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ไดใ้หค้วามสาํคญัและทุ่มเทเกี7ยวกบันวตักรรมในการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์รวมถึงบรรจุภณัฑคุ์ณภาพสูงอยูต่ลอดเวลาคุณสามารถที7จะบอกต่อผลิตภณัฑเ์พื7อกา้ว

ไปสู่ความสาํเร็จของคุณไดอ้ยา่งมั7นใจ 

  ในการเริ7มตน้ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะตอ้งเริ7มตน้ที7ระดบัเดียวกนั นกัธุรกิจเดอะมาตา

เน็ทเวร์ิค รายใหม่ทุกคนจะมีโอกาสเท่าเทียมกนั ที7กา้วเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ผูป้ระสบ

ความสาํเร็จสูงสุดไม่วา่พืVนฐานเดิมของแต่ละคนจะเป็นเช่นไรกต็าม โอกาสทางธุรกิจจะค่อยๆ

พฒันาต่อไป  
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 ดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง ปกป้อง

ผลประโยชนข์องคุณเอง การเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอนัมีค่า 

ที7ใหห้ลกัประกนัความมั7นคงทางการเงินในระยะยาว นี7จึงเป็นเห็นผลที7วา่ ทาํไมนกัธุรกิจเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิค ทุกคนต่างมุ่งมั7นในธุรกิจของตนอยา่งเตม็ที7 และปรารถนาที7จะดาํเนินธุรกิจนีVไป

ตามครรลองของจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัที7เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคกาํหนดไวส้าํหนบันกัธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคทุกคน 

 องคป์ระกอบสาํคญัที7นาํไปสู่ความสาํเร็จไม่วา่จะเป็นธุรกิจใด นั7นคือ การดาํเนินธุรกิจอยา่ง

ถูกตอ้ง และมีความเคารพซึ7งกนัและกนั เพื7อใหธุ้รกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค อยูบ่นแนวทางที7ถูกตอ้ง

มีความเสมอภาค และรักษาไวซึ้7งความยติุธรรมแก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคโดยรวม เพื7อ

พิทกัษสิ์ทธิประโยชนอ์นัเท่าเทียมกนัทัVงของคุณและของผูอื้7น เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเป็นธุรกิจที7

สามารถสร้างความสาํเร็จใหแ้ก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ต่างไดม้อบโอกาสที7ดีใหแ้ก่กนั 

ดงันัVนระเบียบปฏิบติัและขอ้กาํหนดหลายประการ จึงมีความจาํเป็นที7นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

ทุกคนพึงใหค้วามสาํคญัและศึกษารายละเอียดใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพื7อทาํใหอ้งคก์รธุรกิจเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิคของแต่ละคนมีความมั7นคงแขง็แรงสืบไป   
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กฎจรรยาบรรณที7สาํคญั

สาํหรับนกัธุรกิจเดอะมาตา

เน็ทเวร์ิค 

ดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง ปกป้อง

ผลประโยชนข์องคุณเอง การเป็นนกัธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง โอกาสทางธุรกิจ

อนัมีค่า ที7ใหห้ลกัประกนัความมั7นคงทางการ

เงินในระยะยาว นี7จึงเป็นเห็นผลที7วา่ ทาํไมนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ทุกคนต่างมุ่งมั7นในธุรกิจของตน

อยา่งเตม็ที7 และปรารถนาที7จะดาํเนินธุรกิจนีVไปตามครรลองของจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัที7บริษทั

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคกาํหนดไวส้าํหรับ 

นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคทุกคน 

 องคป์ระกอบสาํคญัที7นาํไปสู่ความสาํเร็จไม่วา่จะเป็นธุรกิจใด นั7นคือ การดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง 

และมีความเคารพซึ7งกนัและกนั เพื7อใหธุ้รกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค อยูบ่นแนวทางที7ถูกตอ้งมีความเสมอภาค 

และรักษาไวซึ้7งความยติุธรรมแก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคโดยรวม เพื7อพิทกัษสิ์ทธิประโยชนอ์นัเท่าเทียม

กนัทัVงของคุณและของผูอื้7นบริษทั เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเป็นธุรกิจที7สามารถสร้างความสาํเร็จใหแ้ก่นกัธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ต่างไดม้อบโอกาสที7ดีใหแ้ก่กนั ดงันัVนระเบียบปฏิบติัและขอ้กาํหนดหลายประการ จึงมี

ความจาํเป็นที7นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ทุกคนพึงใหค้วามสาํคญัและศึกษารายละเอียดใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่อง

แท ้เพื7อทาํใหอ้งคก์รธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของแต่ละคนมีความมั7นคงแขง็แรงสืบไป  

1.จงตัVงใจ “ปฏิบติัต่อผูอื้7นดงัเช่นที7คุณปรารถนาใหผู้อื้7นปฏิบติัต่อคุณ”  

   สิ7งนีV ถือเป็นความรับผดิชอบ     ของนกั   ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคทุกคน ที7จะตอ้งยดึมั7นในจรรยาบรรณ 

   และระเบียบปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ทัVงในดา้นการกระทาํและจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัจะเป็นผลใหเ้กิด 

  การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของคุณ 
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2.ไม่ใหก้ารแนะนาํ(สปอนเซอร์)แก่ผูที้7ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ ผูส้มคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค จะตอ้ง

มีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยผูที้7ยงัไม่ครบ 20 ปี

บริบูรณ์ จะตอ้งมีผูป้กครองโดยชอบธรรมเป็นผูล้ง

นามยนิยอม และจะตอ้งมีความรับผดิชอบในหลายๆ

ดา้น เช่น การทาํนิติกรรม การบริหารองคก์รการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัรวมถึงการ

รับผดิชอบ ดา้นการเงิน 

3.ไม่จาํหน่ายผลิตภณัฑต์ดัราคา 

   ตอ้งจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ใหก้บัลูกคา้ในราคาขายปลีกตามที7บริษทัเดอะมาตา  

   เน็ทเวร์ิคไดก้าํหนดไว ้ผลิตภณัฑ ์ของบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคลว้นมีคุณภาพคุม้ค่าสมราคา ในฐานะที7คุณ 

   เป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเท่ากบัวา่คุณไดข้ายทัVงคุณภาพและบริการใหก้บัลูกคา้ การจาํหน่าย 

   ผลิตภณัฑต์ดัราคาจะลดผลกาํไรที7คุณควรไดรั้บอยา่งเตม็ที7 ทัVงยงัส่งผลกระทบดว้ยการเอารัดเอาเปรียบผู ้

   ร่วมธุรกิจคนอื7นๆ และทาํใหเ้กิดความสบัสนวุน่วายต่อวงจรการดาํเนินธุรกิจอีกดว้ย ดงันัVน คุณไม่ควร 

   ทาํลายภาพลกัษณ์ขององคก์รนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคโดยส่วนรวมใหม้วัหมอง ดว้ยการกระทาํที7ไม่ 

   เป็นไปตามครรลองอยา่งถูกตอ้งยติุธรรม 

4.ไม่พดูเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์

     ตอ้งใชข้อ้มูลที7เกี7ยวกบัผลิตภณัฑต์ามที7เป็นจริงและเชื7อถือไดน้าํมาเสนอและสาธิตผลิตภณัฑข์องบริษทั 

    เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ตามวธีิการที7ไดรั้บการรับรองจากบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค อยา่งถูกตอ้งกล่าวถึง 

   คุณลกัษณะและคุณประโยชนข์องผลิตภณัฑต์ามที7ระบุไวสื้7อ ส่งเสริมธุรกิจหรือฉลากบรรจุภณัฑ ์หรือสิ7ง 

   อื7นใดการกล่าวถึงผลิตภณัฑจ์ากประสบการณ์ส่วนตวัของคุณจะทาํใหส้มาชิกและลูกคา้เชื7อถือและ 

  ไดผ้ลดีที7สุดในการแนะนาํผลิตภณัฑต่์อสมาชิกและลูกคา้ 
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5.ไม่พดูเกินตวามจริงเกี7ยวกบัรายไดที้7ไดรั้บจากธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

   นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคทุกคนตอ้งแสดงแผนธุรกิจของบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคดว้ยความชดัเจน  

   และจริงใจที7จะกล่าวถึงรายไดที้7ไดรั้บจากบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคมิไช่ธุรกิจประเภทรวยทางลดั แต่เป็น 

   โอกาศทางธุรกิจที7สามารถบรรลุเป้าหมายที7ตัVงใจได ้โดยอาศยัองคป์ระกอบที7สาํคญัคือ ความมุ่งมั7น ตัVงใจ 

    และลงมือทาํอยา่งต่อเนื7องของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

6.ไม่ทอดทิVงสมาชิกและลูกคา้ไวเ้บืVองหลงั  

    ตอ้งใหบ้ริการแก่สมาชิกและลูกคา้ดว้ยความ

รับผดิชอบอยา่งเป็นประจาํสมํ7าเสมอ สมาชิกและ

ลูกคา้ที7พึง 

    พอใจในผลิตภณัฑน์บัเป็นสมบติัอนัลํVาค่า ดงันัVนจง

กลบัไปเยี7ยมเยยีนพวกเขาอยา่งต่อเนื7อง แนะนาํ 

    ผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆที7เป็นประโยชนแ์ละ

หมั7นติดตามผลเกี7ยวกบัผลิตภณัฑที์7คุณจาํหน่ายให้

พวก 

   เขาอยา่งเสมอ พยายามทาํใหเ้กิดความไวว้างใจในผลิตภณัฑด์ว้ยการมอบบริการที7ดีและความพึงพอใจ 

   ใหก้บัสมาชิกและลูกคา้ 

7.ไม่ใหก้ารแนะนาํหรือสปอนเซอร์ผูใ้ดจนกวา่คุณพร้อมที7จะรับผดิชอบ  

    ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํปรึกษาและชีVแนะแนวทางในการดาํเนินธุรกิจที7ถูกตอ้งแก่นกัธุรกิจ 

    เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคในองคก์รของคุณ สิทธิในการใหก้ารสปอนเซอร์แก่ผูอื้7นนัVนหมายถึงหนา้ที7ที7คุณ 

    จะตอ้งใหก้ารฝึกอบรม และใหก้าํลงัใจ การฝึกอบรมเป็นสิ7งสาํคญัและจาํเป็นต่อนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ท 

    เวร์ิค ไม่ควรที7จะแสวงหาผลประโยชนจ์ากการฝึกอบรมและจดัประชุมเพื7อสร้างเสริมกาํลงัใจ แหล่ง  

    รายไดที้7ถูกตอ้งของธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ตอ้งมาจากจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการแก่สมาชิก

และลูกคา้เท่านัVน 
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8.ไม่พยายามเปลี7ยนหรือชกัชวนผูอื้7นใหเ้ปลี7ยนสาย

การสปอนเซอร์  

    จงเคารพต่อความเป็นอนัหนึ7งอนัเดียวกนัของสาย

การสปอนเซอร์แต่ละสาย ความเป็นอนัหนึ7งอนั

เดียวกนั 

    ของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ7งสาํคญัยิ7งในแผน

ธุรกิจของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค การโยกยา้ยเปลี7ยนแปลง 

   โดยมิไดรั้บอนุญาตมีแต่จะนาํไปสู่ความขดัแยง้ และเป็นผลเสียต่อประโยชนท์างธุรกิจของนกัธุรกิจเดอะ 

    มาตาเน็ทเวร์ิคทุกคน 

9.ไม่อาศยัเครือข่ายของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเป็นแหล่งจาํหน่ายผลิตภณัฑอื์7นๆที7มิใช่ของบริษทัเดอะ 

    มาตาเน็ทเวร์ิค  ตอ้งมุ่งจาํหน่ายแต่ผลิตภณัฑข์องเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคซึ7งมีการรับประกนัความพึงพอใจ 

    กบัสมาชิกและลูกคา้อยา่งเตม็ที7องคก์รธุรกิจก่อตัVงขึVนโดยบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคและนกัธุรกิจเดอะ   

    มาตาเน็ทเวร์ิคซึ7งร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดในฐานะหุน้ส่วน ดงันัVน นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะตอ้งไม่ช่วง 

    ชิงหรือตกัตวง ผลประโยชนจ์ากความรู้หรือการติดต่อสมัพนัธ์กบันกัธุรกิจคนอื7นๆในการจาํหน่าย   

     ผลิตภณัฑห์รือการ บริการใดๆที7มิใช่ผลิตภณัฑห์รือบริการของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคที7ไดรั้บอนุญาตแลว้  

    เพราะการกระทาํ ดงักล่าวจะนาํมาซึ7งความยุง่ยากที7ไม่เป็นหลกัประกนัอนัแน่นอน 

       และไร้เหตุผลต่อนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ท เวร์ิคคนอื7นๆ 

10.ไม่สั7งซืVอหรือจดัมอบผลิตภณัฑเ์ดอะมาตาเน็ทเวร์ิคใหก้บันกัธุรกิจหรือสมาชิกในสายการสปอนเซอร์อื7น  

      เวน้แต่การสมคัรเป็นหุน้ส่วนโมบายชอร์ป จงซืVอผลิตภณัฑจ์ากผูส้ปอนเซอร์หรือนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ท 

      เวร์ิคระดบัที7สูงกวา่ของคุณ หรือจากเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเท่านัVน การคาํนวณยอด พีว ีควรจะเป็นยอดที7ส่ง 

    ขึVนไปยงัอพัไลนใ์นสายสปอนเซอร์ของคุณ จงจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บันกัธุรกิจที7เป็นดาวไลนใ์นสายการ 

     สปอนเซอร์ของคุณเท่านัVนเพื7อหลีกเลี7ยงปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งองคก์รนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค  
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11.สาํหรับนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคที7สมคัรเป็นหุน้ส่วนโมบายชอร์ป  

     ท่านตอ้งรับผดิชอบแบบตรงไปตรงมากบันกัธุรกิจต่างสายงานที7มาใชบ้ริการในโมบายชอร์ปของท่าน  

     เสมือนหนึ7งเป็นสมาชิกในสายงานของท่าน การทุจริตทัVงในการจดัส่งสินคา้ หรือ การลงคะแนนอยา่ง 

    ไม่ถูกตอ้งจะเป็นเหตุใหท่้านถูกเพิกถอนการเป็นทัVงนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค และหุน้ส่วนโมบายชอร์ป 

     และบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทุกกรณี 

12.ไม่จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ดอะมาตาเน็ทเวร์ิคแบบเคาะประตูบา้น จงสร้างธุรกิจของคุณจากกลุ่มคนที7คุณรู้จกั 

อยูแ่ลว้และการติดต่ออยา่ง

สมํ7าเสมอ ธุรกิจเดอะมาตาเน็ท

เวร์ิคเป็นธุรกิจที7อาศยั

ความสมัพนัธ์แบบบุคคลต่อบุคคล 

การจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคดว้ยการเคาะ

ประตูบา้น การเที7ยวชกัชวน 

     บุคคลไปทั7วหรือการส่งข่าวสารขอ้มูลทางสื7อสาธารณะ เช่น สื7อออนไลน ์เคเบิVลทีว ีวทิยกุระจายเสียง  

    ไปรษณีย ์ฯลฯ จะเป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ของนกัธุรกิจมืออาชีพของบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค และ 

     บริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคไม่อนุญาตต่อการกระทาํดงักล่าวนีVดว้ย 

13.การจาํหน่ายหรือตัVงแสดงผลิตภณัฑเ์ดอะมาตาเน็ทเวร์ิคในร้านคา้ขายปลีกตอ้งใหก้ารบริการแบบเป็น 

      กนัเองอยา่งเตม็ที7แก่สมาชิกและลูกคา้ของคุณ และตอ้งไม่แสดงราคาสินคา้ที7ต ํ7าเกินกวา่ราคาของบริษทัฯ 

     และการจดัรายการพิเศษหรือโปรโมชั7นที7แตกต่างจากโปรโมชั7นในเดือนนัVนๆของบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บ 

     ความเห็นชอบจากผูบ้ริหารของบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคก่อนเท่านัVน 

14.ไม่สร้างความกดดนัในการขาย ตอ้งเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตดัสินใจของแต่ละบุคคล  

      พึงดาํเนินธุรกิจดว้ยท่าทีสุภาพอ่อนนอ้ม การใชเ้ทคนิคสร้างความกดดนัในการขาย กลบัจะส่งผลกระทบ 

      ต่อภาพลกัษณ์ของคุณในฐานะนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค และภาพลกัษณ์โดยรวมขององคก์รธุรกิจ 
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      เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคทัVงหมด แต่ละคนลว้นมีแผนการส่วนตวัในชีวติของตน และพึงเขา้ใจวา่มิใช่ทุกคนที7 

      ตอ้งการเขา้ร่วมเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

15.ไม่กกัตุนหรือบงัคบัใหผู้อื้7นกกัตุนผลิตภณัฑเ์กินกวา่ที7บริษทักาํหนด 

      การกกัตุนผลิตภณัฑเ์กินกวา่ที7บริษทักาํหนดถือเป็นการดาํเนินธุรกิจที7ไม่ถูกตอ้ง คุณควรจาํหน่าย 

      ผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ย 70% ของผลิตภณัฑที์7คุณเกบ็สตอ๊กสาํรองไวใ้นแต่ละเดือนรวมทัVงไม่ควรบงัคบัให ้

      นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคในองคก์รของคุณเกบ็สตอ๊กผลิตภณัฑม์ากกวา่จาํนวนที7เขาควรจะขายได ้

      การกระทาํดงักล่าว จะทาํใหคุ้ณกาํลงัดาํเนินธุรกิจในรูปแบบพีระมิดที7ผดิกฎหมาย 

16.ไม่ละเมิดลิขสิทธิk เรื7องเครื7องหมายการคา้ สื7อทางการคา้ และภาพถ่ายของบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

     ตอ้งไดรับอนุญาตจากบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคก่อนการใชชื้7อทางการคา้ เครื7องหมายการคา้ และภาพถ่าย 

     ของ บริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค การปกป้องชื7อทางการคา้และเครื7องหมายการคา้ของบริษทัเดอะมาตาเน็ท  

     เวร์ิคธุรกิจอื7นๆในองคก์รนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หากเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคสูญเสียสิทธิk ในเรื7อง   

     ดงักล่าว  บริษทัอื7นๆกส็ามารถที7จะผลิต ผลิตภณัฑ ์โดยใชชื้7อของบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคก่อใหเ้กิด  

      ความสบัสน และความเสียหายอนัไม่สามารถแกไ้ขไดแ้ก่องคก์รธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคทุกคน  

17.ไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื7นๆนอกเหนือธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

        นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะตอ้งไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื7นๆที7มีผลิตภณัฑค์ลา้ยคลึงกบัผลิตภณัฑ ์

     ของบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม การกระทาํดงักล่าวมีผลเสียต่อความเชื7อมั7น  

     และภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกิจและบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

18.ไม่แอบอา้งชื7อ-สกลุของบุคคลเขา้มาสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

      การแอบอา้งดว้ยการนาํชื7อบุคคลใดกต็ามที7ไม่ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ตวัมาลงสมคัรถือเป็นการกระทาํ 

     ที7ละเมิดสิทธิต่อบุคคลดงักล่าว บริษทัฯไม่อนุญาตในทุกกรณี หากมีการตรวจพบบริษทัจาํตอ้งยกเลิกรหสั 

     นัVนๆใหถื้อป็นโมฆะทนัที 
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กฎระเบียบปฏบิัตทิีFเกีFยวกบัเวบ็ไซต์ : Website Regulaions 

 ปัจจุบนัการติดต่อสื7อสาร

ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตไดรั้บ

ความนิยมกนัอยา่งแพร่หลายและ

กลายเป็น 

       ส่วนหนึ7งของการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนั ดงันัVน นกัธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคพึงรําลึกเสมอ

วา่การนาํเสนอ 

       ขอ้มูลหรือการใชข้อ้มูลของท่านที7เกี7ยวกบัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ทางอินเตอร์เน็ตจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎ 

       จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค รวมทัVงตอ้งไม่ฝ่าฝืนผา่น 

       พระราชบญัญติัวา่ดว้ย การกระทาํผดิเกี7ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 บริษทัฯจะไม่สามารถรับผดิชอบ 

       ต่อความผดิใดๆที7ท่านไดก้ระทาํลงไปทัVงสิVน เช่น  

    1.ไม่กระทาํใดๆ ทีFทาํให้ผู้อืFนได้รับความเสียหายทัOงต่อทรัพย์สินหรือต่อชืFอเสียง 

    2.ไม่นําเสนอแผนธุรกจิหรือเชิญชวนให้ผู้อืFนเข้าร่วมธุรกจิ หรือเพืFอการจาํหน่ายผลติภณัฑ์ผ่าน  

        อนิเตอร์เน็ต  โซเชีFยลเน็ทเวร์ิค หรือในลกัษณะของการส่งอเีมลจาํนวนมาก               

    3.ไม่กล่าวอ้างสรรพคุณผลติภณัฑ์ทีFเกนิเลยกว่าความจริงและเจตนาให้ผู้อืFนเข้าใจผดิตลอดจนสร้าง 

        ความเสียหายต่อผลติภณัฑ์  

               ตัวอย่างต่อไปนี-เป็น “ข้อความโฆษณาเกินจริง” ที= ใช้ในการโฆษณาของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

      ต่างๆ กล่าวคือ ยาแผนโบราณ, ยาบํารุงร่างกาย, ยาลูกกลอน มี การใช้ข้อความโฆษณาว่า  

      ช่วยให้มีเรี= ยวมีแรง เสริมสมรรถภาพทางเพศ รักษาโรคเบาหวาน อัลไซเมอร์ แก้อาการนอน 

      ไม่หลับ อาหารไม่ย่อย รักษาไต ตับ ลดความดัน กระชับสัดส่วน 

        ยาระบายมะขามแขก  มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ลดไขมนั ลดโคเลสเตอรอล ลดความอว้น 
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        กาแฟปรุงสําเร็จ  มีการใชข้อ้ความโฆษณา วา่ ช่วยลดนํVาหนกั เผาผลาญไขมนั กระชบัสดัส่วน ช่วยให ้

       ผวิพรรณสดใส ผวิขาว ช่วยเพิ7มความเต่งตึง ปรับระดบันํVาตาลในเลือด ช่วยเพิ7มพลงัทางเพศสาํหรับ 

      ผู้ชาย 

        เครืFองดืFม อาทิ เครื7องดื7มสมุนไพร นํVาผลไมผ้สมสมุนไพร มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ กินแลว้บาํรุง  

        ผวิพรรณใหส้ดใส เต่ง ตึง ไม่เหี7ยวยน่ รักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง อมัพาต วณัโรค โรคเรืVอน โรคหรือ 

       อาการของโรคสมอง หวัใจ ปอด ตบั มา้ม ไต ลดความอว้น ทาํใหน้ํV าหนกัร่างกาย รอบเอว รอบสะโพก 

       รอบแขนลดลง ช่วยการกาํจดั และขบัสารพิษออกจากร่างกาย สร้างภูมิคุม้กนัในร่างกาย ทาํลายอนุมูล 

       อิสระ ลดโคเลสเตอรอล 

        ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร ทัOงในรูปแบบเมด็ แคปซูล ของเหลว มี การใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ช่วยใหค้วามจาํ 

     ดี ช่วยป้องกนัมะเร็ง ช่วยลดระดบันํVาตาลในเลือด ขบัสารพิษและไขมนัในร่างกาย อวดอา้งรักษา 

    โรคมะเร็ง เบาหวาน หวัใจ ภูมิแพ ้ความดนัโลหิตสูง เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดโคเลสเตอรอล เพิ7ม 

    ออกซิเจนใหเ้ซลลร่์างกาย เพิ7มภูมิตา้นโรค 

        นํOาคลอโรฟิลล์ มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ลา้งสารพิษออกจากร่างกาย 

        ครีมทาผวิกาย ทาผวิหน้า มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ทา แลว้สามารถสลายไขมนั ลดเซลลูไลท ์ช่วยให ้

    ทรวงอกกระชบัไดรู้ปทรง สร้างคอลลาเจนใหห้นา้เต่งตึง ยกผวิส่วนที7หยอ่นคลอ้ย เสริมสร้างเซลลผ์วิใหม่  

    ปรับสภาพผวิใหดี้ขึVนจากภายใน 

        เจลทาผวิหน้า มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ทาแลว้ช่วยใหรู้ปหนา้เรียวเลก็ลง 

        ครีมทาสิว-ฝ้า มี การใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ในตลบัเดียว มีสารหยดุย ัVงไม่ใหเ้กิดสิวหรือฝ้าขึVนมาใหม่  

    รักษา ฝ้า กระ จุดด่างดาํ ครีมทาสิว มีตวัยาช่วยลดการอกัเสบของสิว ใชแ้ลว้กระ ฝ้า หาย 

        ไวเทนนิFงครีม มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ฟืV นฟูผวิใหแ้ขง็แรง ขาวใส อยา่งถาวร 

        เขม็ขดัสัFนสะเทือน (ผู้ขายมกัเรียกว่า เขม็ขดัลดอ้วน เขม็ขดัลดสัดส่วน เขม็ขดักระชับสัดส่วน เขม็ขดั 
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    รัดหุ่น) มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ควบคุมการสะสมของไขมนัส่วนเกิน รูปร่างสมส่วน ลดความอว้นได ้ 

   โดยไม่ตอ้งพึ7งยาลดความอว้น หรือการออกกาํลงักาย กระชบัเอว ตน้แขน ตน้ขา ใชแ้ลว้เสมือนไดอ้อก 

     กาํลงักาย ช่วยลดหรือกระชบัทุกสดัส่วน โดยเสียเวลาไม่กี7นาที 

        เตยีงนวดอนิฟาเรด มีการใชข้อ้ความ โฆษณาวา่ บรรเทาและรักษาโรคต่างๆ เสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรค 

     ในร่างกายมนุษย ์โดยขจดัเซลลเ์ก่าและสร้างเซลลใ์หม่ขึVนมาทดแทน ขจดัของเสีย ทาํลายแบคทีเรีย 

        เก้าอีOไฟฟ้าสถติ มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ บรรเทาและรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ7งในคนที7เป็น 

     โรคอมัพฤกษ ์อมัพาต เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 

        คอนแทคเลนส์แฟชัFน มีการใชข้อ้ความ โฆษณาวา่ ทาํใหด้วงตาดูกลมโต ดวงตาเป็นประกาย ดูโดดเด่น 

      ดวงตาโตขึVนอยา่งเห็นไดช้ดัเจนจนใครๆ ตอ้งมอง ดวงตาดูเขม้ขึVน คอนแทคเลนส์ รุ่นตาหวาน สวยใส 

4.ไม่ละเมดิสิทธิส่วนบุคคลอืFนโดยการนําเรืFองราวหรือข้อมูลส่วนตวัของผู้อืFนๆ มาทาํการ 

        ประชาสัมพนัธ์ในเวบ็ไซร์ของตนโดยมไิด้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 5.ไม่ละเมดิสิทธิเรืFองเครืFองหมายการค้าของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ห้ามใช้รูปภาพหรือตดัต่อข้อความ 

         ใดๆของบริษทัฯตลอดจนห้ามทาํการเชืFอมต่อใดๆ โดยมไิด้รับอนุญาตหรือเจตนาให้ผู้อืFนเข้าใจผดิ  

          และสร้างความเสืFอมเสียแก่ชืFอเสียงของบริษทัฯ 

  6.ห้ามใช้ชืFอ “เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค” 

“THEMATANETWORK”หรือส่วนใดส่วนหนึFงในชืFอ    

        website,Facebook,Line,Youtube,webpage หรือเครืFองมือ

ใดๆในระบบโซเชีFยลมเีดยี ทีFจะเกดิขึOนใน 

        อนาคต 

  7.ห้ามแสดงราคาขายสินค้าทุกรายการของบริษทัเดอะมาตาเน็ท

เวิร์คในราคาที2 ตํ2 ากว่าราคาซื8อสินค้าโดยสมาชิก	

  ?.ห้ามทําการส่งเสริมการขายใดๆที2 นอกเหนือจากโปรโมชั2นภายในเดือนนั8นๆของบริษัท เว้นเสียแต่ได้รับ	
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        ความยินยอมแล้วจากบริษัทเท่านั8น	

        ทัVงนีV  นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ตอ้งระลึกเสมอวา่การนาํเสนอหรือการใชข้อ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

         ทางอินเตอร์เน็ทนัVนสามารถทาํได ้แต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตที7ถูกตอ้งต่อจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติั 

         ของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคตลอดจนอยูใ่นกรอบของพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํผดิเกี7ยวกบั  

         คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพื7อใหทุ้กๆคนสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นสุขไดรั้บความเป็นธรรมและยงั 

         ดาํรงไวซึ้7งสิทธิและความเสมอความอยา่งเท่าเทียมกนั	

 

ความหมายของคาํ

เฉพาะและการตีความ 

ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค

จาํกดัและนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 ในกฎต่างๆเหล่านีV  กฎเกณฑแ์ละ

เงื7อนไขต่างๆของสญัญาที7คุณมีต่อเดอดะ

มาตาเน็ทเวร์ิคถือวา่คาํและวลีต่อไปนีV มีความหมายตามที7ระบุบไวด้งัต่อไปนีV  ยกเวน้กรณีอา้งอิงเป็นอยา่งอื7น 

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง บริษทั เดอะ มาตา เน็ทเวร์ิค จาํกดั 

ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึงธุรกิจตามเลขทะเบียนผูจ้าํหน่าย เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค (และยงัถูกเรียกวา่ 

รหสันกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค)และตามใบสมคัรเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคหรือสญัญานกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ท

เวร์ิค 

ชุดคู่มือนักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง ชุดเอกสารสิ7งพิมพ ์อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและวสัดุอื7นๆซึ7ง

นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคตอ้งมีไวใ้นครอบครอง เมื7อเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคตอบรับใบสมคัรและสญัญานกั

ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของเขา 
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นโยบายธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง ระเบียบและนโยบายต่างๆ ตามที7กาํหนดในเอกสารสิ7งพิมพอ์ยา่ง

เป็นทางการของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค รวมถึงระเบียบปฏิบติั นโยบายสนบัสนุน/กิจกรรมทางธุรกิจ นโยบาย

ลงโทษต่อการกระทาํผดิและนโยบายอื7นๆอีกมากมายและแถลงการณ์ซึ7งออกโดยเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค เป็น

ครัV งคราว ซึ7 งถูกรวมอา้งอิงไวใ้น 

 1.สญัญานกัธุรกิจ เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 2.ชุดคู่มือนกัธุรกิจ เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 3.เอกสารสิ7งพิมพห์รือการสื7อสารอื7นๆอยา่งเป็นทางการของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

โอกาสทางธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง ผลิตภณัฑ ์การตลาด การสนบัสนุน และระบบการจ่าย

ผลตอบแทน ซึ7 งจดัใหโ้ดยเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

นักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง คู่สญัญา

อิสระซึ7งใบสมคัรเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคหรือ

สญัญานกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของเขา

ไดรั้บการตอบรับโดยเดอะมานาเน็ทเวร์ิคแลว้ 

คู่สญัญาดงักล่าวไม่ถือเป็นพนกังานผูแ้ทนทาง

การคา้ ตวัแทนหรือนายหนา้ของเดอะมานาเน็ท

เวร์ิค คู่สญัญาไดซื้Vอและขายผลิตภณัฑเ์ดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิคและใหบ้ริการต่างๆภายใตชื้7อ

และความรับผดิชอบของคู่สญัญาเอง นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคบางคนอาจถูกอา้งถึงโดยตาํแหน่ง ตาม

คุณสมบติัที7มอบใหโ้ดยเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคตามขอ้กาํหนดต่างๆที7กาํหนดไวใ้นแผนธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค

และเอกสารสิ7งพิมพอ์ยา่งเป็นทางการอื7นๆของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

สัญญานักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง ใบสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค และเอกสารประกอบ

อื7นๆ ซึ7 งกาํหนดเงื7อนไขแห่งสญัญาระหวา่งนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคและเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

นักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ทีFปฏบัิตติามกรอบจรรยาบรรณ หมายถึง เพื7อประโยชนใ์นการตีความและ

บงัคบัใชร้ะเบียบปฏิบติัเท่านัVน คาํวา่ นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ที7ปฏิบติัตามกรอบจรรยาบรรณให้

หมายถึงนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคที7ไดรั้บอนุญาตจากเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ในขณะนีVใหเ้ป็นนกัธุรกิจเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิคและเป็นผูซึ้7 งไดป้ฏิบติัตามลายลกัษณ์อกัษรและเจตนารมณ์ของระเบียบปฏิบติั และนโยบาย
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ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคสาํหรับแต่ละตลาด ซึ7 งนกัธุรกิจมีตวัตนอยู ่และไม่ไดก้ระทาํอนัใดก่อใหเ้กิดผลเสีย

แก่ชื7อเสียงของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค สาขาธุรกิจของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคและนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค และ

รวมถึงไม่มีส่วนเกี7ยวขอ้งในการสนบัสนุนหรือขดัขวา้งกิจกรรมของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคคนอื7นซึ7ง

เป็นอนัตรายต่อลกัษณะการประกอบธุรกิจอยา่งต่อเนื7องของสาขาธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคหรือขดัต่อ

หลกัเกณฑอื์7นๆ ซึ7 งกาํหนดไว ้ณ ที7นีV  และไม่มีส่วนในการกระทาํอนัละเมิดต่อบทบญัญติัของกฎหมายและ

ขอ้งบงัคบัของแต่ละประเทศ และเป็นผูซึ้7 งการกระทาํของเขาไม่ไดก่้อใหเ้กิดขอ้พิพาททางวฒันธรรมเมื7อ

พิจารณาตามสภาพตลาด 

สถานภาพการเป็นนักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง เป็นอีกวธีิหนึ7งในการอธิบายธุรกิจเดอะมาตาเน็ท

เวร์ิคที7กาํหนดโดยหมายเลยนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคและอาจถูกแสดงบุคคลหรือโดยสามีภรรยา 

อปุกรณ์ส่งเสริมธุรกจิทีFผลติหรือจดัทาํขึOนโดยเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค(อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจของเดอะมาตาเน็ท

เวร์ิค)หมายถึงอุปกรณ์ส่งเสริมที7ผลิตหรือจดัทาํขึVนโดยเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หรือในนามเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

ผลติภณัฑ์ของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง ผลิตภณัฑแ์ละบริการทัVงหมดรวมถึงเอกสารสื7อสิ7งพิมพแ์ละวสัดุ

ที7ใชใ้นการสนบัสนุนหรือส่งเสริมอื7นๆซึ7งจดัใหน้กัธุรกิจโดยเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

แผนธุรกจิของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค(แผน) หมายถึง ระบบที7ใชใ้นการคาํนวณส่วนลด คาํนวณโบนสั และ

เกียรติรางวลัแก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคตามยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑต์ามที7ระบุในคู่มือการดาํเนินธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค และเอกสารสิ7งพิมพอ์ยา่งเป็นทางการอื7นๆของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

โบนัส หมายถึง ผลตอบแทนในรูปแบบเงินตราซึ7งเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจ่ายใหแ้ก่นกัธุรกิจตามแผนธุรกิจของ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

อปุกรณ์ส่งเสริมธุรกจิ หมายถึง ในการตีความ อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ ใหตี้ความอยา่งกวา้งและรวมถึงสื7อ

ต่างๆ ตวัอยา่ง เช่น วสัดุสิ7งพิมพ ์เสียงและวดีีโอ และการผลิตมลัติมีเดีย ผลิตภณัฑแ์ละบริการเกี7ยวกบั

อินเตอร์เน็ต ระบบการประกาศเกียรติคุณและการใหร้างวลั ซึ7 งไม่ไดเ้ป็นของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค การประชุม

และกิจกรรมอื7นๆและรวมถึงคูปอง บตัรกาํนลั ตัnว หรือโปรแกรมการสั7งซืVอผลิตภณัฑต่์อเนื7องที7ระบุไว้

ขา้งตน้ ถา้คาํวา่ “อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ”ถูกใชโ้ดยคาํวา่ไม่มีผลิตภณัฑห์รือจดัทาํขึVนโดยเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค

ใหค้าํดงักล่าว หมายถึง อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจที7ไม่ไดผ้ลิตหรือจดัทาํขึVนโดยเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค เท่านัVน  
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ผู้แนะนําหรือผู้ให้การสปอนเซอร์ หมายถึง นกัธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคที7เปิดโอกาสทางธุรกิจใหก้บั

บุคคลอื7นจนกระทั7งบุคคลนัVนไดส้มคัรเขา้เป็นนกั

ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคอยา่งสมบูรณ์แลว้ 

หมายเหตุ:ผู้แนะนาํจะมคีวามสาํคัญต่อการคาํนวณ 

ผลตอบแทนธุรกิจ ท่านจึงควรให้ความสาํคัญ 

สายงาน หมายถึง นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคและนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคดาวไลนท์ัVงหมดของเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิคนัVน 

สายการสปอนเซอร์ หมายถึง โครงสร้างทางองคก์รของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ซึ7 งเกิดขึVนตามสญัญาซึ7ง

นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคแต่ละคนมีกบัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

ข้อมูลการสปอนเซอร์ หมายถึง โครงสร้างทางองคก์รของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ซึ7 งเกิดขึVนตามสญัญา

ซึ7งนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคแต่ละคนมีกบัเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

อพัไลน์ในองค์กรธุรกจิเอดะมาตาเน็ทเวร์ิค หมายถึง นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคที7อยูติ่ดกบัรหสัของท่านใน

ระดบับนของผงัองคก์ร ตวัอยา่ง นาย A ใหก้ารสปอนเซอร์แก่นาย B นาย C และนาย D ส่วนนาย B ใหก้าร

สปอนเซอร์แก่นาย E ดงันัVน ผงัองคก์รจะเป็นดงันีV  

                                                                                                             ซ้าย                       ขวา 

 

 

 

  

 

ดงันัVน ท่านตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการกรอกรหสัสมาชิกและชื7อผูส้ปอนเซอร์ รวมทัVงรหสัสมาชิกและชื7อของอพัไลนอ์ยา่ง

มาก 

 

นาย A	เป็นผู้สปอนเซอร์ นาย	B,นายC	และนาย	D	

นาย A	เป็นอัพไลน์ของ นาย	B (นาย	B	อยู่ในผังองค์กรข้างซ้ายของนาย	A)	

นาย A	เป็นอัพไลน์ของ นาย	C (นาย	C	อยู่ในผังองค์กรข้างซ้ายของนาย	A) 

นาย B	เป็นอัพไลน์ของ นาย	D (นาย	D	อยู่ในผังองค์กรข้างซ้ายของนาย	B)	

นาย	B เป็นผู้สปอนเซอร์ นาย	E	

นาย B	เป็นอัพไลน์ของ นาย	E	(นาย	E	อยู่ในผังองค์กรข้างขวาของนาย	B)	

 

A	

E	D	

C	B	
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ผู้มุ่งหวงั หมายถึง บุคคลที7สามารถเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หรือลูกคา้ได ้

ระเบียบปฏบัิต ิหมายถึง ขอ้กาํหนดและหลกัการเฉพาะซึ7งตอ้งปฏิบติัในการพฒันาและดาํรงไว ้ซึ7 งนกัธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค รวมถึงสิทธิหนา้ที7 และความรับผดิชอบต่างๆของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

การสมคัรร่วม หมายถึง การที7สามีภรรยามีชื7ออยูใ่นใบสมคัรร่วมกนัโดยที7บุคคลใดบุคคลหนึ7งดาํรง

สถานภาพเป็นผูส้มคัรหลกั ส่วนอีกบุคคลหนึ7งดาํรงสถานภาพเป็นผูส้มคัรร่วม 

 

การกระทาํของนักธุรกจิเดอะมาตาเน็ท

เวร์ิค ทีFนําไปสู่มาตรการลงโทษ 

     1.นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ที7ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ

และระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ 

     2.นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ไดก้ระทาํการอนัเป็น

เสื7อมเสียต่อบริษทัฯ หรือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 

     3.นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค กระทาํการอนัเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ เสียหายในการประกอบกิจการ 

     4.นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค กระทาํการโดยทางตรงหรือทางออ้ม ที7ทาํใหผู้อื้7นเขา้ใจในแนวทางการ 

        สร้างธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บความเสียหายในการประกอบกิจการ หรือทาํความ 

        เสียหายแก่องคก์รนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคโดยรวม 

    5.นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ไดป้กปิด แจง้หรือแสดงขอ้มูลเกี7ยวกบัตวันกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค หรือ 

        ขอ้มูลเกี7ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริงตลอดจนแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ปลอมแปลง 

       หรือใชเ้อกสารปลอมแปลง เพื7อประโยชนเ์กี7ยวกบัการสมคัร การสปอนเซอร์ หรือเพื7อประโยชนอื์7นใด  

       อนันาํมาซึ7งความเสียหายแก่บริษทัฯ และองคก์รนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคโดยรวม                        
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การร้องเรียนและบทลงโทษ 

การร้องเรียนเกี7ยวกบัการกระทาํที7ฝ่าฝืนกฎ

จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบติัของนกัธุรกิจเดอะมาตา

เน็ทเวร์ิคใดๆกต็าม ผูเ้รียกร้องจะตอ้งแจง้รหสัประจาํของ

นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของตน พร้อมทัVงลงชื7อใน

จดหมายร้องเรียนทุกครัV ง (จดหมายร้องเรียนที7มิไดมี้การลง

ชื7อของผูร้้องเรียนจะมิไดรั้บการพิจารณาจากทางบริษทัฯ) 

ในเบืVองตน้บริษทัฯ จะออกจดหมายเพื7อใหผู้ที้7ถูกร้องเรียนชีVแจงกลบัมาที7บริษทัฯและถูกระงบัการดาํเนิน

ธุรกิจชั7วคราวจนกวา่จะไดมี้จดหมายชีVแจงกลบัมายงับริษทัฯ 

 หากเรื7องที7ถูกร้องเรียนมีหลกัฐานชดัเจนและมีความรุนแรงที7จะส่งผลในมุมกวา้งหรือสร้างความ

เดือดร้อนต่อผูค้นจาํนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที7ไม่

สามารถประเมินค่าได ้บริษทัฯกจ็ะระงบัการดาํเนินธุรกิจ

เป็นการถาวรและการทาํธุรกรรมของนกัธุรกิจเดอะมาตา

เน็ทเวร์ิค ที7กระทาํและรวมทัVงองคก์รธุรกิจเดอะมาตาเน็ท

เวร์ิคที7ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขตและความรุนแรงของ

การกระทาํผดิทนัที จนกวา่การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงจะแลว้

เสร็จ 

 มาตรการลงโทษขึVนอยูก่บัลกัษณะของการกระทาํผดิ 

เช่น การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การงดการ

สปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ7ง การงดรับรองคุณสมบติัที7เป็น

เกียรติรางวลั การงดรับเชิญเขา้ร่วมการสมัมนาทัVงใน

ประเทศและต่างประเทศ การปรับลดลาํดบัขัVนความสาํเร็จ 

การงดต่ออายสุมาชิกภาพ การงดรับดาํรงคุณสมบติัประเดือน (งดการรักษายอด) การเพิกถอนสมาชิกภาพนกั

ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค รวมถึงมาตรการลงโทษอื7นๆที7อาจเพิ7มเติมในภายหลงั 
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การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

การเพิกถอน หมายถึง การสิVนสุดและระงบัการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของบุคคลหนึ7งอยา่งสมบูรณ์

พร้อมกบัสิทธิk ที7จะไดรั้บผลตอบแทนอื7นใดจากบริษทัฯ และจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที7แจง้ใหน้กัธุรกิจเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิคที7เกี7ยวของทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิk ในการยื7นหนงัสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคได้

ทนัทีเมื7อเกิดกรณีใดกรณีหนึ7งหรือมากกวา่ ดงัต่อไปนีV  

 -นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคใหข้อ้มูลที7ไม่ตรงกบัความเป็นจริงในใบสมคัร 

 -นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิครบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงใหก้บัองคก์รนกัธุรกิจเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิคทัVงในและนอกสายงานของตน และสายงานอื7น 

 -นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคใหร้้ายหรือทาํการใดๆที7ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์รและบริษทัฯ

อยา่งไม่สามารถแกไ้ขได ้

 -นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคแสดงขอ้มูลเกี7ยวกบับริษทัฯ ผลิตภณัฑ ์หรือแผนธุรกิจโดยบิดเบือน

อยา่งร้ายแรง และไม่อาจแกไ้ขดว้ยบทลงโทษอื7น 

 -นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคฝ่าฝืนกฎขอ้ใดขอ้หนึ7งและไม่สามารถแกไ้ขสิ7งที7ฝ่าฝืนกฎนัVนภายใน 

7 วนั นบัจากวนัที7ไดรั้บหนงัสือจากบริษทัฯโดยระบุใหป้ฏิบติัตามหนงัสือนัVน 

 -นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติั เกินกวา่ 1 ครัV ง หรือการ

กระทาํผดิซํV าเตือน 

การปฏิบติัที7ตอ้งหา้ม 

1.นักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค  จะไม่ใชก้ลยทุธ์การขายในรูปลกัษณ์ที7ชวนใหเ้ขา้ใจผดิ หรือไม่ยติุธรรม 

2.การแสดงตวั นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะแสดงสถานภาพที7แทจ้ริงของตนใหผู้ที้7สนใจไดรั้บทราบโดย 

   ที7ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งร้องขอทัVงนีVนบัตัVงแต่เริ7มทาํการเสนอขาย และจะตอ้งระบุชื7อบริษทัที7ตนสงักดัอยู ่

   ผลิตภณัฑที์7นาํเสนอ และจุดประสงคข์องการเชิญชวนในกรณีการจาํหน่ายแบบเป็นกลุ่ม นกัธุรกิจเดอะ  
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   มาตาเน็ทเวร์ิคจะตอ้งระบุจุดประสงคข์องการชุมนุมใหเ้จา้ภาพและผูเ้ขา้รับร่วมฟังไดรั้บทราบ  

3.การอธิบายและการสาธิต ผลิตภณัฑที์7นาํเสนอจะตอ้งสมบูรณ์ครบถว้นและถูกตอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิ7งใน 

   เรื7องของราคาผลิตภณัฑห์รือราคาเงินเชื7อในบางกรณี 

วธีิการชาํระเงินระยะเวลาการพิจารณาผลิตภณัฑ ์ 

   และ/หรือ ระยะเวลาการรับประกนัและการบริการหลงั

การขายและส่งมอบผลิตภณัฑ ์

4.การตอบคาํถามของนักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ต่อ

คาํถามของผูบ้ริโภคทุกคาํถามเกี7ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละ 

ขอ้เสนอใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงและเป็นที7เขา้ใจโดย

ทั7วกนั 

5.ใบสัFงซืOอ นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะยื7นใบสั7งซืVอที7เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้บัผูบ้ริโภค ณ เวลาที7   

   จาํหน่ายผลิตภณัฑซึ์7งระบุชื7อบริษทั และนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ชื7อที7ระบุจะเป็นชื7อเตม็ ที7อยูถ่าวร  

   หมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัหรือของผูข้ายตรง รวมทัVงเงื7อนไขการจาํหน่ายที7ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

6.การให้สัญญาด้วยวาจา นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะใหค้าํมั7นสญัญาดว้ยวาจาเกี7ยวกบัผลิตภณัฑต์ามที7 

 ไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัเท่านัVน 

7.ระยะเวลาการพจิารณาผลติภณัฑ์และการคืนผลติภณัฑ์ บริษทัและนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะ 

   ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใบสั7งซืVอผลิตภณัฑแ์ต่

ละฉบบั หรือเอกสารเผยแพร่ในการขาย เช่น 

แคต๊ตาลอ็ก คู่มือ 

  แนะนาํผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ ระบุขอ้ความเรื7อง

ระยะเวลาการพิจารณาผลิตภณัฑที์7อนุญาตให้

ผูบ้ริโภคถอนการ สั7งซืVอภายในระยะเวลาที7

กาํหนด และขอรับเงินคืนตามมูลค่าราคาหรือ
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ผลิตภณัฑที์7ส่งคืนทัVงนีV ไม่วา่ 

 กฎหมายจะไดบ้ญัญติัไวแ้ลว้หรือไม่กต็าม หากมีการใหสิ้ทธิผูบ้ริโภคคืนผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยไม่มีเงือนไข  

 บริษทัหรือผูข้ายตรงจะระบุเอาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

        อนึ7งสิทธิในการพิจารณาผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคจะสิVนสุดเมื7อผูบ้ริโภครับมอบผลิตภณัฑแ์ลว้  

8.การรับประกนัและการบริการหลงัการขาย เงื7อนไขการรับประกนัหรือการรับรองของผูข้ายรายละเอียดและ  

   ขอ้จาํกดัของการใหบ้ริการหลงัการขาย ชื7อและที7อยูผู่รั้บประกนั ระยะเวลาการรับประกนั และมาตรการ 

   แกไ้ขในส่วนของขอ้มูลผูซื้Vอ จะระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในใบสั7งซืVอหรือเอกสารอื7นๆที7ส่งมาดว้ย หรือใน 

   เอกสารที7แนบมาพร้อมกบัผลิตภณัฑ ์

9.เอกสารประกอบการขาย เอกสารส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือเอกสารที7จดัส่งมาทางไปรษณีย ์จะไม่มี 

  ขอ้ความบรรยายรายละเอียดคุณสมบติั หรือภาพประกอบของผลิตภณัฑที์7ชีVนาํที7ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 

  หรือมีลกัษณะล่อลวง และระบุชื7อ ที7อยูห่รือหมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัหรือของผูข้ายตรงไวด้ว้ย 

10.คาํอวดอ้าง บริษทัหรือผูข้ายตรงจะไม่กล่าวคาํอวดอา้งหรือคาํยนืยนัที7มิไดรั้บอนุญาต หรือไม่เป็นความ 

    จริง หรือไม่สามารถนาํมาใชไ้ดอี้กต่อไป ไม่เกี7ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑที์7นาํเสนอหรือนาํมาใชใ้นลกัษณะที7 

    ชีVนาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจผดิ 

11.การเปรียบเทยีบและการให้ร้าย บริษทัและผูข้ายตรงจะละเวน้ไม่ใชก้ารเปรียบเทียบอนัอาจก่อใหเ้กิดความ 

   เขา้ใจผดิและขดัต่อหลกัการวา่ดว้ยการแข่งขนัที7ยติุธรรม ประเดน็ที7หยบิยกมาเปรียบเทียบจะเลือกสรรมา 

   อยา่งยติุธรรมโดยตัVงอยูบ่นพืVนฐานของความเป็นจริงที7สามารถพิสูจนไ์ด ้บริษทัและผูข้ายตรงจะไม่ใหร้้าย 

   ป้ายสีบริษทัฯหรือผลิตภณัฑใ์ดๆโดยไม่ยติุธรรม ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้มบริษทัและผูข้ายตรงจะ 

  ไม่นาํชื7อหรือสญัลกัษณ์ทางการคา้ของผลิตภณัฑห์รือบริษทัอื7นๆ ตลอดจนชื7อเสียงที7ผนวกมากบัสิ7ง 

   เหล่านีVไปหาผลประโยชนโ์ดยไม่ยติุธรรม 
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การสมคัรเป็นนักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 บริษทัฯมีลกัษณะการสมคัรเขา้ร่วมธุรกิจเพียงแบบเดียว ทุกคนที7สมคัรเขา้มาไม่วา่จะเป็นแบบใดจะมี

สิทธิประโยชนเ์ท่าเทียมกนั สามารถทาํธุรกรรมต่างๆกบับริษทัไดต้ามที7ระบุไวใ้นคู่มือนกัธุรกิจทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร 

 ผูส้มคัรจะตอ้งอาย ุ20 ปีบริบูรณ์ขึVนไป ในกรณีที7ผูส้มคัรมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ตํ7ากวา่ 18 

ปีบริบูรณ์ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบิดามารดา หรือผูใ้ชอ้าํนาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะตอ้ง

แนบทัVงสาํเนาบตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทัVงของผูป้กครองและผูส้มคัร 

 กรณีของสามีและภรรยา ทัVงที7จดทะเบียนสมรส(นิตินยั)หรือมิไดจ้ดทะเบียนสมรส(พฤตินยั)ใหถื้อ

เป็นบุคคลเดียวกนัและตอ้งสมคัรในรหสัเดียวกนัเท่านัVน 

 ผูส้มคัรจะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้ตกลงการดาํเนินธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค และ

แผนธุรกิจของบริษทัฯทุกประการ 
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 อตัราค่าสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 300 บาท 

*** หมายเหตุ : สมคัรได้ 1 คนต่อ 1 รหัสเท่านัOน *** 

(สามีและภรรยาถือเป็นบุคคลเดียวกนั) 

การยืFนใบสมคัร  

 นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคสามารถใชใ้บ

สมคัรที7ซืVอจากบริษทัและทาํการสมคัรในระบบ

ออนไลนไ์ดต้ลอด 24 ชั7วโมง 

พิมพใ์บสมคัรที7กรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้นาํเอกสารประกอบการสมคัรมายงับริษทัฯ ภายใน 30 วนั  นบัจาก

วนัที7สมคัร โดยยื7นที7เคานเ์ตอร์บริการของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ไดทุ้กสาขาทั7วประเทศ  

นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคกรอกขอ้มูลการสมคัรและทาํการบนัทึกระบบออนไลนแ์ลว้ ท่าน

สามารถนาํเอกสารประกอบการสมคัรตวัจริงที7ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ยื7นไดที้7เคานเ์ตอร์บริการของเดอะมาตา

เน็ทเวร์ิค ไดทุ้กสาขาทั7วประเทศ ในวนัและเวลาทาํการเมื7อพนกังานไดรั้บใบสมคัรพร้อมเอกสาร

ประกอบการสมคัรของท่านและตรวจสอบเอกสารวา่ถูกตอ้งครบถว้นกจ็ะทาํการบนัทึกรับในระบบใหเ้ป็นที7

เรียบร้อย	
หมายเหตุ : หากนกัธุรกิจไม่ยื7นเอกสารภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที7สมคัร จะถือวา่รหสันัVนเป็น

โมฆะ และจะสมคัรใหม่ไดห้ลงัจากเป็นโมฆะแลว้ 90 วนั 

เอกสารประกอบการสมคัร 

บุคคลทัFวไป 

1. แบบฟอร์มการสมคัรสมาชิกของบริษทัฯ 

2. สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรหลกัและผูส้มคัร
ร่วม(ถา้มี)ที7ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

3. ทะเบียนสมรส หรือสูติบตัรที7ระบุการเป็นบิดามารดา หรือภาพถ่ายงานแต่งานในบรรยากาศต่างๆ 

จาํนวน 5 ภาพ (กรณีตอ้งการสมคัรร่วม) หรือไดรั้บการยนืยนัจากอพัไลนใ์นระดบั Diamond ขึVนไป

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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4. สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยข์องผูส้มคัรหลกัเท่านัVน หากท่านมิไดส่้งสาํเนาสมุดบญัชี

ธนาคารมาใหท้างบริษทัฯ ท่านกจ็ะยงัไม่ไดรั้บโบนสัที7เกิดขึVน(หากมีโบนสับริษทัฯจะยงัเกบ็โบนสั

ของท่านไวแ้ละจะโอนใหใ้นรอบการจ่ายโบนสัเมื7อท่านยื7นสาํเนาสมุดบญัชีธนาคารแลว้เท่านัVน) โดย

ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบทุกครัV งที7ท่าน Log In เขา้ระบบ ดว้ยขอ้ความเตือนใหท่้านส่งสาํเนาสมุด

บญัชีธนาคารมายงับริษทัฯและท่านตอ้งระบุรหสัสมาชิกนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของท่านใน

สาํเนาดงักล่าวดว้ย 

5. ในกรณีที7ผูส้มคัรมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ตํ7ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ จะตอ้งใชเ้อกสารดงัต่อไปนีV  

-สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัร 

-สาํเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร 

-สาํเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง(บิดา/มารดา/ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองตามกฎหมาย) 

-สาํเนาทะเบียนบา้นของผูค้รอง(บิดา/มารดา/ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองตามกฎหมาย) 

นิตบุิคคล 

 บริษทัฯไม่รับสมคัรในนามนิติบุคคล หากแต่นกัธุรกิจเดอะมาตา

เน็ทเวร์ิคสามารถยื7นขอเปลี7ยนสถานภาพการสมคัรจากบุคคลธรรมดา

เป็นนิติบุคคลโดยกรอก “แบบฟอร์มการขอเปลี7ยนแปลงขอ้มูล ชื7อ-นิติ

บุคคล” ทัVงนีVการเปลี7ยนสถานภาพจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลไดน้ัVน

จะตอ้งเป็นนิติบุคคลประเภท “บริษทัจาํกดั” หรือ “หา้งหุน้ส่วนจาํกดั” 

เท่านัVนและนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคที7เป็นผูส้มคัรหลกัตอ้งมีชื7อเป็นกรรมการผูอ้าํนากลงนามของบริษทั

จาํกดั หรือ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั และมีชื7อเป็นผูถื้อหุน้มากกวา่ 90% ขึVนไป เอกสารที7ใชป้ระกอบตอ้งลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้งและประทบัตราของบริษทัจาํกดัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดงันีV  

1. สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรหลกัและผูส้มคัรร่วมที7ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัรหลกั พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. หนงัสือรับรองบริษทัจาํกดัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั พร้อมวตัถุประสงค ์

4. สมุดบญัชีธนาคารบริษทัจาํกดัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
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 สําหลบัการจดภาษมูีลค่าเพิFม(ถ้าม)ีจะต้องยืFนสําเนาการจดภาษมูีลค่าเพิFม ภายในวนัทีF 25 ของทุก

เดือน เอกสารทีFต้องยืFนเพิFมเตมิมดีงัต่อไปนีO 

1. แบบขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ7มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.10) 

2. สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ7ม(ภ.พ.20) 

พระภกิษุสงฆ์ 

1. สาํเนาบตัรประชาชน หรือใบสุทธิของพระภิกษุสงฆที์7ยงัไม่หมดอาย ุ

2. สาํเนาทะเบียนบา้น 

3. สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์

ชาวต่างชาตทิีFสมคัรดาํเนินธุรกจิในประเทศไทย 

      เอกสารที7ตอ้งใชใ้นการสมคัรมีดงัต่อไปนีV  

1. แบบฟอร์มการสมคัรสมาชิกของบริษทัฯ 

2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง (Pasport) ของผูส้มคัร พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. สาํเนาใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) ที7ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4. ทะเบียนสมรสหรือสูติบตัรบุตรที7ระบุการเป็นบิดามารดา หรือภาพถ่ายงานแต่งงานใน
บรรยากาศต่างๆ จาํนวน 5 ภาพ (กรณีตอ้งการสมคัรร่วม) 

5. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยที์7เปิดในประเทศไทย พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

6. หากใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) ใกลห้มดอายลุง นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค จะตอ้ง

นาํใบอนุญาตทาํงานที7ต่ออายเุรียบร้อยแลว้มายื7นต่อบริษทัฯก่อนวนัหมดอายสุมาชิกภาพ โดย

มิตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใดๆ มิฉะนัVนรหสัสมาชิกดงักล่าวจะถือวา่สิVนสุดสมาชิกภาพทนัที 

ทัVงนีV ขึVนอยูก่บัวา่วนัหมดอายขุองใบอนุญาตทาํงานหรือวนัหมดอายสุมาชิกตามใบสมคัร 

อนัหนึ7งอนัใดถึงก่อนกนั 

7. หมายเหตุ : พ.ร.บ.การทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2551 กาํหนดใหค้นต่างดา้วที7ทาํงานใน

ประเทศไทย ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ดงันัVนคนต่างดา้วที7จะสมคัรทาํธุรกิจ

ขายตรง ซึ7 งถือวา่เป็นงานกฎหมายประเภทหนึ7งจะตอ้งขออนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตทาํงาน

(Work Permit) กจ็ะไม่สามารถสมคัรเป็นนกัธุรกิจได ้
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ชาวต่างชาตทิีFสมคัรดาํเนินธุรกจิใน

ประเทศตนเอง 

เอกสารที7ตอ้งใชใ้นการสมคัรมีดงัต่อไปนีV  

1. แบบฟอร์มการสมคัรเป็นสมาชิก
ของบริษทัฯ 

2. สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัร พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
3. ทะเบียนสมรสหรือสูติบตัรบุตรที7ระบุการเป็นบิดามารดา หรือภาพถ่ายงานแต่งงานใน
บรรยากาศต่างๆ จาํนวน 5 ภาพ (กรณีตอ้งการสมคัรร่วม) 

4. สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยส์าขาในประเทศนัVนๆ ของผูส้มคัรพร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ชาวไทยภูเขา 

       เอกสารที7ตอ้งใชใ้นการสมคัรมีดงัต่อไปนีV  

1. สาํเนาบตัรประชาชนของบุคคลที7ไม่มีสญัชาติ ที7ระบุอยูใ่นประเทศไทย โดยมี รูป และ วนั/

เดือน/ปีเกิดที7ชดัจน ออกโดยทะเบียนราษฎร์เท่านัVน (หนงัสือที7ออกเป็นลายมือเขียน โดย 

สภอ. ไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการสมคัรได)้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. ทะเบียนสมรส หรือสูติบตัรบุตรที7ระบุการเป็นบิดามารดา หรือภาพถ่ายงานแต่งงานใน

บรรยากาศต่างๆ จาํนวน 5 ภาพ (กรณีตอ้งการสมคัรร่วม) 

3. สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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การสมคัรรหัสคู่ 

  ‘การสมคัรรหสัคู่’ หรือ ‘การสมคัรร่วมธุรกิจ’ หมายถึง การที7สามีและภรรยามีชื7ออยูใ่นใบสมคัร

ร่วมกนัโดยที7บุคคลหนึ7งดาํรงสถานภาพเป็นผูส้มคัรหลกั ส่วนอีกบุคคลหนึ7งดาํรงสถานภาพเป็นผูส้มคัรร่วม 

 -การสมคัรร่วม ที7ผูส้มคัรหลกัและผูส้มคัรร่วมมิไดเ้ป็นสามีภรรยากนันัVนถือวา่เป็นการสมคัรที7ไม่

ถูกตอ้ง และบริษทัฯกาํหนดใหส้ามีภรรยาเท่านัVนที7ถือเป็นบุคคลเดียวกนัตามกฎหมาย และจะตอ้งสมคัรใน

รหสัเดียวกนั 

 -กรณีสามีภรรยาไดรั้บการสปอนเซอร์คนละรหสั บริษทัฯจะพิจารณาให ้‘รหสัที7สมคัรก่อน’ เป็น

รหสัที7ถูกตอ้งและสามารถดาํเนินการขอสมคัรเพิ7มชื7อผูส้มคัรไดท้นัที ส่วน ‘รหสัที7สมคัรภายหลงั’ ถือเป็น 

“โมฆะ”จะมิไดรั้บผลตอบแทนใดๆจากรหสัที7เป็นโมฆะอีกต่อไป 

 -กรณีที7สามีหรือภรรยาสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 2 รหสั ตดัสินใจแต่งงานกนัจะตอ้ง

แจง้ใหบ้ริษทัฯทราบภายใน 90 วนั และเลือกวา่ท่านตอ้งการใหร้หสัใดเป็นธุรกิจหลกั(มีการสมคัรร่วม)และ

รหสัที7เหลือเป็นธุรกิจรอง ซึ7 งท่านสามารถดาํรงคุณสมบติัในการรับผลตอบแทนเท่านัVน ท่านจะไม่สามารถ

ใหก้ารสปอนเซอร์เพื7อขยายธุรกิจในรหสัที7เป็นรหสัรองอีกต่อไป 

 -กรณีที7สามีหรือภรรยาสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคอยูก่่อนแลว้ ถึงแมว้า่สามีหรือภรรยา

ของรหสั ดงักล่าว จะรับทราบหรือไม่รับทราบการสมคัรนัVนกต็าม สามีหรือภรรยาของนกัธุรกิจเดอะมาตา

เน็ทเวร์ิค ท่านนัVนจะไม่สามรถสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคในรหสัอื7นๆไดอี้กจนกวา่รหสัสามีหรือ

ภรรยาที7สมคัรอยูน่ัVนไดห้มดอายสุมาชิกภาพไปแลว้อยา่งสมบูรณ์(หมายรวมถึงกระทั7งสิVนสุดกาํหนดการต่อ

อายสุาย 90 วนัดว้ย) 

ตวัอย่าง : นาย A สมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค เมื7อวนัที7 20 เมษายน 2559 มีอายสุมาชิก 1 ปี คือจะ

มีอายกุารเป็นสมาชิกถึงวนัที7 19 เมษายน 2560 แต่เนื7องจาก นาย A มีสิทธิk ในการต่ออายสุายได ้90 วนั ดงันัVน

นาย A จะหมดอายสุมาชิกโดยสมบูรณ์ ในวนัที7 18 กรกฎาคม 2560 หากนาง B ซึ7 งเป็นภรรยาของนาย A 

ตอ้งการสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคในรหสัอื7น นาง B จะสามารถยื7นขอสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิคไดห้ลงัจากวนัที7 18 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไปเท่านัVน หากนาง B สมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิคในระหวา่งที7 นาย A ยงัมีอายสุมาชิกเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคอยูแ่ละตรวจสอบพบใน

ภายหลงัไม่วา่รหสัของนาง B จะประสบความสาํเร็จในธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคหรือไม่ บริษทัฯจะยงัคง

พิจารณาใหร้หสันาง B เป็นโมฆะในทนัที ดงันัVนในการสปอนเซอร์บุคคลที7มีสามีหรือภรรยา นกัธุรกิจเดอะ
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มาตาเน็ทเวร์ิคควรถามหรือตรวจสอบใหแ้น่ชดัก่อนวา่สามีหรือภรรยาของเขามิไดเ้คยสมคัรเป็นนกัธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค รวมทัVงยงัดาํรงสมาชิกภาพอยูห่รือไม่ เพื7อมิใหเ้กิดปัญหาและความยากลาํบากใจกระทัVง

สร้างความเสื7อมเสียต่อภาพลกัษณ์และเกียรติภูมิของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 -กรณีที7มีการยื7นขอถอนผูส้มคัรร่วมและไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัฯอยา่งเป็นทางการแลว้ ผูส้มคัร

ร่วมที7จะสามารถสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคไดใ้หม่หลงัจาก 1 ปี นบัจากวนัที7ไดรั้บอนุมติัให้

ถอนชื7ออกจากรหสัเดิม ทัVงนีVขอสงวนสิทธิk ในการพิจารณารับสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคใหม่นัVน 

ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของบริษทัฯทุกประการ การขอยื7นผูส้มคัรร่วมกรณีที7ไม่มีใบทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

สามารถใชส้าํเนาสูติบตัรบุตรที7ระบุการเป็นบิดามารดา หรือภาพถ่ายงานแต่งงานในบรรยากาศต่างๆ จาํนวน 

5 ภาพ ซึ7 งท่านจะตอ้งรับทราบถึงขอ้ปฏิบติัและเงื7อนไขต่างๆ ตามระเบียบและกฎจรรยาบรรณนกัธุรกิจเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิคเป็นอยา่งดี หากพบภายหลงัวา่เป็นการปกปิด การแจง้ หรือแสดงขอ้มูลที7เป็นเทจ็ ถือเป็นการ

กระทาํที7ผดิกฎระเบียบและจรรยาบรรณนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคอยา่งร้ายแรง รวมทัVงการลาออกหรือ

ถอนชื7อผูส้มคัรร่วมในภายหลงัที7อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

สิทธิประโยชน์ของนักธุรกจิเดอะมาตา

เน็ทเวร์ิค 

 -ชุดสมคัรจาํนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย คู่มือนกัธุรกิจ 

ใบสมคัรสมาชิก คู่มือการสปอนเซอร์ 

 -การเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆของบริษทัฯตามเงื7อนไขที7กาํหนด 

 -รายไดแ้ละผลตอบแทนตามแผนธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

การดาํรงสถานภาพของนักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 -นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค จะมีสถานภาพการเป็นนกัธุรกิจของบริษทัฯเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจาก

วนัที7สมคัร 

 -อตัราค่าธรรมเนียมการต่ออายสุมาชิกของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 150 บาท ต่อปี โดยสามารถ

ต่ออายสุมาชิกไดล่้วงหนา้ 30 วนั นบัถึงวนัหมดอายสุมาชิก และเมื7อนกัธุรกิจมีการสั7งซืVอผลิตภณัฑใ์นช่วง

ก่อนหมดอายสุมาชิก 30 วนั บริษทัฯจะระบุวนัหมดอายสุมาชิกของท่านใหท้ราบล่วงหนา้ในใบเสร็จรับเงิน
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ทุกครัV ง จนกวา่ท่านไดด้าํเนินการต่ออายสุมาชิกเป็นที7เรียบร้อยแลว้ และเนื7องจากบริษทัฯมิไดมี้จดหมายแจง้

วนัหมดอายใุหท่้านทราบ ดงันัVน นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบวนั

หมดอายดุว้ยตวัเอง 

 -นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคสามารถต่ออายสุมาชิกไดภ้ายใน 90 วนั 

 -การต่ออายสุมาชิกสายจะนบัอายกุารดาํรงสถานภาพการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ตามวนัที7

สมคัรและจะมีอายสุมาชิก 1 ปี เช่นเดิม 

 -ในช่วง 90 วนัของการต่ออายสุมาชิกจะไม่สามารถทาํธุรกรรมใดๆไดจ้นกวา่จะต่ออายสุมาชิกเสร็จ

สิVน 

ตวัอย่างการต่ออายุสมาชิก 

นาย A สมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค เมื7อวนัที7 20 มิถุนายน 2559 จะมีอายกุารเป็นสมาชิก

ครบ 1 ปี ในวนัที7 19 มิถุนายน 2560 มีสิทธิk ในการต่ออายสุมาชิกได ้90 วนั ตัVงแต่วนัที7 20 มิถุนายน 

2560 ถึงวนัที7 17 กนัยายน 2560 ถา้นาย A มาดาํเนินการต่ออายสุมาชิกในวนัที7 10 กรกฎาคม 2560 

วนัที7ครบอายกุารเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคในครัV งต่อไป คือ วนัที7 21 มิถุนายน 2561 

บริษทัฯขอสงวนสิทธิk ในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธบุคคลใดๆที7สมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตา

เน็ทเวร์ิค โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้เห็นผลใหบุ้คคลดงักล่าวทราบในทุกกรณี ไม่วา่บุคคลนัVนจะเคยสมคัร

หรือไม่เคยสมคัรเขา้มาเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคกต็าม การสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะ

มีสถานภาพเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคโดยสมบูรณ์ เมื7อไดมี้การบนัทึกขอ้มูลในใบสมคัรเขา้สู่ระบบ

คอมพิวเตอร์รวมถึงมีการตรวจสอบใบสมคัรและเอกสารประกอบใบสมคัรวา่ครบถว้นสมบูรณ์โดย

เจา้หนา้ที7พนกังานของบริษทัฯเป็นที7เรียบร้อยแลว้เท่านัVน  

 บริษทัฯสงวนสิทธิk ในการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธการต่ออายสุมาชิกของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคทุก

กรณี หากนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคกระทาํการที7ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณหรือดาํเนินธุรกิจบนแนวทางที7ไม่

ถูกตอ้ง หรือเคยไดรั้บการตกัเตือนจากบริษทัฯแลว้ยงัเพิกเฉย มิไดใ้หค้วามสาํคญัในการเปลี7ยนแปลงแกไ้ข

การดาํเนินธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของตนใหอ้ยูบ่นพืVนฐานที7ถูกตอ้งดีงาม 
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การลาออกจากการเป็นนักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 -นกัธุรกิจสามารถยื7นขอลาออกจากการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคไดต้ลอดเวลา โดยส่ง

จดหมายแจง้ความประสงคใ์นการลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนที7ลงนามรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งมายงัสาํนกังานใหญ่เท่านัVน 

 -นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคที7ลาออกจากการเป็นนกัธุรกิจของบริษทัฯแลว้ ท่านสามารถสมคัรเป็น

นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคใหม่ไดอี้กครัV งหลงัจากครบ 180 วนั นบัจากวนัที7ลาออก ทัVงนีVบริษทัฯสงวนสิทธิk

ในการพิจารณารับสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคทุกกรณี 

 -กรณีผูล้าออกและสมคัรใหม่ภายใตส้ายการสปอนเซอร์ใหม่แลว้มีผูอ้ยูภ่ายใตส้ายการสปอนเซอร์

เดียวกนั(สายงานเดิม)ลาออกและสมคัรใหม่ต่อผูที้7มาจากสายงานเดิมก่อนหนา้ สามารถสมคัรไดห้ลงัจากยื7น

ใบลาออก 1 ปี  

 -นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคยื7นขอลาออกภายใน 30 วนั นบัจากวนัที7สมคัรท่านจะตอ้งกรอก 

‘แบบฟอร์มการลาออก’พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนที7ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และตอ้งนาํเอกสาร

ชุดสมคัรทัVงหมดมาคืนพร้อมกนัในวนัที7ยื7นลาออก ท่านจะไดรั้บเงินค่าสมคัรคืนครบเตม็จาํนวน หากมี

ผลิตภณัฑที์7ตอ้งการคืนนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะตอ้งดาํเนินการคืนผลิตภณัฑใ์หเ้รียบร้อยตามเงื7อนไข

การคืนผลิตภณัฑก่์อนการลาออก โดยบริษทัฯจะคืนเงินค่าผลิตภณัฑต์ามราคาที7ท่านไดซื้Vอมา เมื7อหกัส่วนลด

และผลตอบแทนที7บริษทัฯไดจ่้ายใหก้บัท่านรวมถึงองคก์รของท่านไปก่อนหนา้นัVนแลว้ตามแผนธุรกิจ

(สาํหรับจาํนวนเงินคงเหลือ บริษทัฯจะโอนคืนผา่นบญัชีธนาคารของท่านภายใน 15 วนั) 

 

 

การส่งมอบมรดกทางธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 การเสียชีวติ และการโอนสิทธิk ของการเป็นนกั

ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 
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 -สิทธิk ของการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเปรียบเสมือนทรัพยสิ์นที7ไดรั้บการคุม้ครองตาม

กฎหมายทุกประการ บริษทัฯจะพิจารณาการโอนสิทธิk เฉพาะในกรณีที7ผูส้มคัรหลกัเสียชีวติเท่านัVน หากนกั

ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคผูส้มคัรหลกัเสียชีวติบริษทัฯจะทาํการโอนสิทธิk ใหก้บัผูส้มคัรร่วมที7ดาํรงคุณสมบติั

ครบถว้นตามระเบียบการสมคัรเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเท่านัVน หากไม่มีผูส้มคัรร่วมบริษทัฯจะ

พิจารณาการโอนสิทธิk ใหแ้ก่ทายาทของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคท่านตามกฎหมาย 

 -กรณีผูส้มคัรหลกัเสียชีวติและไดท้าํพินยักรรมไวก้บับุคคลใดบุคคลหนึ7ง บริษทัฯจะพิจารณาการ

โอนสิทธิk แก่บุคคลนัVนตามเอกสารที7ผูส้มคัรระบุชื7อผูไ้ดรั้บผลประโยชนไ์ว ้

 -กรณีผูส้มคัรหลกัเสียชีวติและไม่ไดท้าํพินยักรรมไว ้โดยมีทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

มากกวา่ 1 คน ใหต้กลงกนัวา่จะยนิยอมใหผู้ห้นึ7งผูใ้ดเป็นผูรั้บมรดกของรหสันีV เพื7อบริษทัฯจะพิจารณาการ

โอนสิทธิใหก้บับุคคลตามที7ทายาทไดต้กลงกนัไว ้

 -หากผูรั้บมรดกมีอายไุม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ใหแ้ต่งตัVงผูดู้และผลประโยชนจ์นกระทัVงผูรั้บมรดกอายุ

ครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะเปลี7ยนเป็นชื7อผลรับมรดกอยา่งสมบูรณ์ 

 -ผูรั้บโอนสิทธิk จะตอ้งดาํรงสถานภาพอยูใ่นตาํแหน่งเดิมของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ผูโ้อนสิทธิk

ทุกประการ 

 -ผูรั้บโอนสิทธิk จะไม่สามารถสมคัรใหม่กบัสายงานใดๆเวน้แต่จะมีการปฏิเสธการรับโอนสิทธิk ก่อน

เท่านัVน 

 -การโอนสิทธิk ของการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ในกรณีอื7นๆจะตอ้งมีหนงัสือแจง้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัฯก่อนเท่านัVน ทัVงนีVบริษทัฯมีสิทธิk ที7จะปฏิเสธการอนุมติั

นัVนๆตามดุลยพินิจของบริษทัฯ 

 -บริษทัฯขอสงวนสิทธิk ใหก้ารพิจารณาการโอนสิทธิk ของการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคในดุลย

พินิจของบริษทัฯทุกประการ 

ขัOนตอนการขอโอนสิทธิhของ

การเป็นนักธุรกจิเดอะมาตา

เน็ทเวร์ิค 

 -กรอกขอ้มูลใน‘แบบฟอร์มการขอ

โอนสิทธิk ของการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตา
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เน็ทเวร์ิค’(กรณีผูส้มคัรหลกัเสียชีวติ)โดยสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากระบบหรือติดต่อพนกังานไดทุ้กสาขา 

 -ส่งแบบฟอร์มดงักวา่พร้อมเอกสารประกอบพิจารณามายงับริษทัฯ 

 -เมื7อบริษทัฯพิจารณาอนุมติัแลว้ ชื7อของท่านจะปรากฏเป็นผูส้มคัรหลกัในรหสัดงักล่าว และสามารถ

ดาํเนินธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคตามระเบียบและกฎจรรยาบรรณของบริษทัทุกประการ 

เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิh 

 กรณีผูส้มคัรหลกัเสียชีวติและมีผูส้มคัรร่วมตอ้งปรากฏอยูใ่นระบบขอ้มูลทะเบียนสมาชิกก่อนที7

ผูส้มคัรหลกัจะเสียชีวติ การโอนสิทธิk เป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะกระทาํโดยการโอนเปลี7ยนชื7อ

ผูส้มคัรร่วมดงักล่าวใหเ้ป็น “ผูส้มคัรหลกั”แทนผูส้มคัรหลกัที7เสียชีวติไปแลว้เท่านัVน ไม่สามารถโอนสิทธิk

การเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคใหแ้ก่บุคคลอื7นทุกกรณี 

เอกสารทีFใช้ในการพจิารณามดีงัต่อไปนีO 

 -สาํเนาใบมรณบตัรของผูส้มคัรหลกัที7เสียชีวติ 

 -สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรร่วม 

 -สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารของผูส้มคัรร่วม 

 -เอกสารอื7นๆ(ถา้มี) อาทิเช่น ใบเปลี7ยนชื7อตวัหรือนามสกลุ เป็นตน้ 

กรณผู้ีสมคัรหลกัเสียชีวติและไม่มผู้ีสมคัรร่วมเอกสารทีFใช้ในการ

พจิารณามดีงัต่อไปนีO 

1. สาํเนาใบมรณบตัรของผูส้มคัรหลกัที7เสียชีวติ 

2. สาํเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของผูที้7จะรับโอนสิทธิk การเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส(ถา้มี) 

4. สาํเนาใบสูติบตัร(ถา้มี) เอกสารยนืยนัการเป็นทายาทโดยชอบธรรม เป็นตน้ 
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การส่งแบบฟอร์มการขอโอนสิทธิk ของการเป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค และเอกสารประกอบการ

พิจารณามายงับริษทัฯนัVน การโอนสิทธิk เป็นนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะสมบูรณ์กต่็อเมื7อบริษทัฯได้

พิจารณาอนุมติัอยา่งเป็นทางการแลว้เท่านัVน 

การสิOนสุดสถานภาพการเป็นนักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะสิVนสุดการเป็นนกัธุรกิจกต่็อเมื7อ 

1. นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคหมดอายสุมาชิกแลว้มิไดต่้ออายสุมาชิกจนกระทัVงพน้ระยะเวลาของการ
ต่ออายสุมาชิก 90วนั 

2. นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ลาออก 

3. นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกเนื7องจากกระทาํความผดิกฎจรรยาบรรณ

และระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯอยา่งรุนแรง 

4. นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ถึงแก่กรรมและมิไดมี้ทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายที7จะรับธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเป็นมรดกต่อไป 

 

 

 

กฎจรรยาบรรณนักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ในการดาํเนินธุรกจิเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิค 

 ในฐานะนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ขา้พเจา้ยนิยอมที7จะดาํเนินธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของขา้พเจา้

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการต่างๆดงัต่อไปนีV  

1. ตามหลกัการพืVนฐานในการดาํเนินธุรกิจ ขา้พเจา้จะพยายามปฏิบติัต่อผูที้7ขา้พเจา้พบในกิจ 
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กรรมทางธุรกิจในฐานะนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคในรูปแบบเดียวกบัที7ขา้พเจา้ปรารถนาใหป้ฏิบติัต่อ

ขา้พเจา้ 

2. ขา้พเจา้ยนืยนัที7จะปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัที7ระบุไวใ้นจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัที7เป็น
ทางการของ “เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค”รวมทัVงสื7อส่งเสริมธุรกิจอื7นๆของ “เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค” โดยไม่

เพียงยดึมั7นตาม ‘ลายลกัษณ์อกัษร’เท่านัVนแต่จะปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของกฎต่างๆเหล่านัVนดว้ย 

3. ขา้พเจา้จะนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละโอกาสทางธุรกิจ “เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค”ใหแ้ก่ลูกคา้และผูส้นใจตาม
ความเป็นจริงโดยสุจริต และขา้พเจา้จะอา้งคุณสมบติัตามที7ระบุไวใ้นสื7อส่งเสริมธุรกิจที7เป็นทางการ

ของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเท่านัVน 

4. ขา้พเจา้จะจดัการกบัเรื7องร้องเรียนในเรื7องการแลกเปลี7ยนหรือคืนค่าผลิตภณัฑ ์เรื7องร้องเรียนที7

เกี7ยวขอ้งกบักฎจรรยาบรรณเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคอยา่งสุภาพและจะดาํเนินการทนัที ตามขนัตอนที7ระบุ

ไวใ้นเอกสารสิ7งพิมพที์7เป็นทางการของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

5. ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามวถีิทางที7สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมาตรฐานสูงสุดในดา้นความซื7อสตัยสุ์จริต ความ

จริงใจและความรับผดิชอบ ขา้พเจา้จะตระหนกัใหดี้กวา่การปฏิบติัตนของขา้พเจา้ในฐานะนกัธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค จะมีผลกระทบไปไกลไม่พียงเฉพาะต่อธุรกิจของขา้พเจา้เท่านัVน แต่ยงัมี

ผลกระทบต่อนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคคนอื7นๆดว้ยเช่นกนั 

6. ขา้พเจา้จะยอมรับและปฏิบติัตามความรับผดิชอบต่างๆของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ตามที7ระบุ

ไวใ้นเอกสารสิ7งพิมพที์7เป็นทางการของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

7. ขา้พเจา้จะใชเ้ฉพาะสื7อส่งเสริมธุรกิจที7ไดรั้บอนุญาตจากเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคแลว้เท่านัVน ในส่วนที7

เกี7ยวขอ้งกบัการนาํเสนอแผนธุรกิจของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค การจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ดอะมาตาเน็ท

เวร์ิค และการทาํกิจกรรมต่างๆในฐานะนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 

การสัFงซืOอผลติภณัฑ์ 

 นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ตอ้งแจง้รหสัสมาชิกทุกครัV งในการติดต่อสั7งซืVอผลิตภณัฑก์บัทางบริษทั 

และตอ้งกรอกรายการสั7งซืVอตามชนิดของใบสั7งใหถู้กตอ้งวา่เป็นการสั7งซืVอผลิตภณัฑแ์บบใด 

การสัFงซืOอแบบ TOP UP 
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 หมายถึง การสั7งซืVอผลิตภณัฑข์องนกัธุรกิจแลว้ไดรั้บคะแนนพีว ี(PV) ของผลิตภณัฑเ์ขา้ในรหสัของ

นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค โดยนกัธุรกิจเป็นผูเ้ลือกตามความเหมาะสมและเห็นสมควรวา่จะอยูใ่นระดบัใด

(ตาํแหน่งธุรกิจส่งผลต่อการคาํนวณรายได)้ เช่น  SUPERVISOR,	VIP,	STAR หรือ	BRONZE 

การสัFงซืOอแบบ HOLD ยอด เพืFอการแจงยอด 

 หมายถึง การซืVอผลิตภณัฑใ์ดๆเพื7อกระจายใหส้มาชิกในองคก์รของตนช่วยประหยดัเวลาและลด

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทาํใหก้ารบริหารจดัการองคก์รธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึVน และควรพิจารณาใช้

บริการ HOLD ยอดในปริมาณที7เหมาะสมตามขนาดธุรกิจของท่านและควรศึกษารายละเอียดรวมถึงเงื7อนไข

ในการสั7งซืVอแบบ HOLD ยอดใหเ้ขา้ใจทุกครัV งก่อน 

การสัFงซืOอแบบ REPEAT BALANCE (ซืOอซํOา) 

 หมายถึง การซืVอเพื7อรักษายอดในแต่ละเดือนซึ7งจะมีผลต่อการคาํนวณโบนสัในทุกๆขอ้ในเดือน

ถดัไป 

 ***ดูรายละเอียด REPEAT BALANCE ใหล้ะเอียด *** 

การสัFงซืOอแบบ REACTIVE (รักษาสิทธิhทนัท)ี 

 หมายถึง กรณีนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคไม่ไดรั้กษายอดแลว้ตอ้งการกลบัเขา้มาเพื7อรักษาสิทธิk

ตามปกติจะตอ้งซืVอผลิตภณัฑใ์ดๆอยา่งนอ้ย 1ชิVน และมีพีว ี(PV) ไม่นอ้ยกวา่ 50 PV รวมทัVงรักษายอดไป

พร้อมๆกนั สามารถทาํไดทุ้กๆสาขาโดยแจง้ใหพ้นกังานของบริษทัทราบ 

 

การรับประกนัความพอใจ  

 บริษทัฯมีนโยบาทที7ชดัเจนต่อการรับประกนัความพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพของผลิตภณัฑทุ์กชนิด

ภายใตเ้ครื7องหมายการคา้ของ “บริษทั เดอะมาตา เน็ทเวร์ิค จาํกดั” โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีV  

ขอเปลีFยนแปลงผลติภณัฑ์ใหม่ 
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1. ขอเปลี7ยนเป็นใบสาํคญัลดหนีV (Credit Voucher) ซึ7 งนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค สามารถนาํใบสาํคญั

ลดหนีVมาใชซื้Vอผลิตภณัฑใ์นครัV งต่อไปไดท้นัทีที7สาขาทั7วประเทศและทั7วโลก 

2. กรณีที7นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคนาํผลิตภณัฑไ์ปจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ หากลูกคา้ไม่พอใจใน
คุณภาพดว้ยเหตุผลใดกต็ามและตอ้งการคืนผลิตภณัฑน์ัVนๆ นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคจะตอ้งรับ

ผลิตภณัฑน์ัVนคืนจากลูกคา้ โดยที7นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคอาจจะเปลี7ยนผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้ โดย

นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคสามารถนาํผลิตภณัฑด์งักล่าวมาคืนแก่บริษทัฯ หรือลูกคา้สามารถขอคืน

เป็นเงินสดจากนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคตามราคาที7ลูกคา้ซืVอมาและใหน้กัธุรกิจเดอะมาตาเน็ท

เวร์ิคดาํเนินการตามรายละเอียดในขอ้ที7 1.ขา้งตน้ 

เมื7อนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคไดซื้Vอผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้และไม่พอใจในคุณภาพขอผลิตภณัฑ์

ดว้ยเหตุผลใดกต็าม นกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคสามารถนาํผลิตภณัฑด์งักล่าวกลบัมาเปลี7ยนหรือคืนได้

โดยกรอก ‘แบฟอร์มใบขอเปลี7ยน/คืนผลิตภณัฑ’์ที7เดอะมาตาเน็ทเวร์ิคทุกสาขา 

ผลติภณัฑ์ทีFนํามาคืนภายในการรับประกนัความพอใจของบริษทัฯจะต้องมี

คุณลกัษณะดงันีO 

1. เป็นผลิตภณัฑที์7บริษทัฯยงัคงมีจาํหน่ายอยูต่ามปกติในปัจจุบนั 

2. มีปริมาณผลิตภณัฑเ์หลือไม่นอ้ยกวา่ 50% 

3. ผลิตภณัฑที์7ซืVอในเงื7อนไขของโปรโมชั7น จะตอ้งนาํผลิตภณัฑที์7รวมอยูใ่นชุดโปรโมชั7นนัVนๆมาคืน

พร้อมกนัทัVงชุด 

4. หากผลิตภณัฑที์7ซืVอไปไดรั้บความเสียอนัเกิดจากเจตนาหรือเนื7องจากใชผ้ลิตภณัฑที์7ไม่ถูกตอ้งใดๆจะ
ไม่เขา้เกณฑใ์นการรับประกนัความพอใจและไม่สามารถนาํมาคืนได ้

5. สามารถติดต่อขอคืนสินคา้ไดทุ้กสาขาทั7วประเทศ 

นักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ขอให้คาํมัFน ในการดาํเนินธุรกจิเดอะ

มาตาเน็ทเวร์ิค 

 ในฐานะนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ขา้พเจา้ยนิยอมที7จะดาํเนินธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคของขา้พเจา้

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการต่างๆดงัต่อไปนีV  
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1. ตามหลกัการพืVนฐานในการดาํเนินธุรกิจ ขา้พเจา้จะพยายามปฏิบติัต่อผูที้7ขา้พเจา้พบในกิจ 

กรรมทางธุรกิจในฐานะนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคในรูปแบบเดียวกบัที7ขา้พเจา้ปรารถนาใหป้ฏิบติัต่อ

ขา้พเจา้ 

2. ขา้พเจา้ยนืยนัที7จะปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัที7ระบุไวใ้นจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัที7เป็น
ทางการของ “เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค”รวมทัVงสื7อส่งเสริมธุรกิจอื7นๆของ “เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค” โดยไม่

เพียงยดึมั7นตาม ‘ลายลกัษณ์อกัษร’เท่านัVนแต่จะปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของกฎต่างๆเหล่านัVนดว้ย 

3. ขา้พเจา้จะนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละโอกาสทางธุรกิจ “เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค”ใหแ้ก่ลูกคา้และผูส้นใจตาม
ความเป็นจริงโดยสุจริต และขา้พเจา้จะอา้งคุณสมบติัตามที7ระบุไวใ้นสื7อส่งเสริมธุรกิจที7เป็นทางการ

ของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคเท่านัVน 

4. ขา้พเจา้จะจดัการกบัเรื7องร้องเรียนในเรื7องการแลกเปลี7ยนหรือคืนค่าผลิตภณัฑ ์เรื7องร้องเรียนที7

เกี7ยวขอ้งกบักฎจรรยาบรรณเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคอยา่งสุภาพและจะดาํเนินการทนัที ตามขนัตอนที7ระบุ

ไวใ้นเอกสารสิ7งพิมพที์7เป็นทางการของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

5. ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามวถีิทางที7สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมาตรฐานสูงสุดในดา้นความซื7อสตัยสุ์จริต ความ

จริงใจและความรับผดิชอบ ขา้พเจา้จะตระหนกัใหดี้กวา่การปฏิบติัตนของขา้พเจา้ในฐานะนกัธุรกิจ

เดอะมาตาเน็ทเวร์ิค จะมีผลกระทบไปไกลไม่พียงเฉพาะต่อธุรกิจของขา้พเจา้เท่านัVน แต่ยงัมี

ผลกระทบต่อนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคคนอื7นๆดว้ยเช่นกนั 

6. ขา้พเจา้จะยอมรับและปฏิบติัตามความรับผดิชอบต่างๆของนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค ตามที7ระบุ

ไวใ้นเอกสารสิ7งพิมพที์7เป็นทางการของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

7. ขา้พเจา้จะใชเ้ฉพาะสื7อส่งเสริมธุรกิจที7ไดรั้บอนุญาตจากเดอะมาตาเน็ทเวร์ิคแลว้เท่านัVน ในส่วนที7

เกี7ยวขอ้งกบัการนาํเสนอแผนธุรกิจของเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค การจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ดอะมาตาเน็ท

เวร์ิค และการทาํกิจกรรมต่างๆในฐานะนกัธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 

BUSINESS PLAN 

แผนธุรกจิเดอะ มาตา เน็ทเวร์ิค  

แผนธุรกิจเดอะ มาตา เนท็เวร์ิค สนบัสนุนใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม ทาํใหเ้กิดการขยายของเครือขา่ยและองคก์ร

ธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึงช่วยใหบ้รรยากาศในการบริหารองคก์รธุรกิจเป็นไปอยา่งอบอุน่ จึงทาํใหน้กัธุรกิจทกุๆรหสั



	

	 42	
	

ทัVงที7เคยมีประสบการณ์ในการทาํธุรกิจเครือขา่ยมาก่อนหรือไมเ่คยกต็าม ลว้นสามารถประสบความสาํเร็จร่วมกนั และมี

รายไดจ้ากแผนธุรกิจเดอะ มาตา เนท็เวร์ิค ทัVง 6 ช่องทางรายได ้และอีก 3 ผลประโยชนเ์ฉพาะ (โปรโมชั7น) ดงัตอ่ไปนีV  

6 ช่องทางรายได้ 

1. กาํไรขายปลีก (Retail Benefit) 20 – 40% 

2. โบนสัส่วนบคุคล (Personal Bonus) 20% 

3. โบนสัแนะนาํ 80% G1 = 50% , G2 = 20% , G3 = 10% 

4. โบนสับริหารทีม (Dual Team Bonus) 40% - 50% 

5. โบนสับริหารทีม (Repeat Balance) 40%  

6. โบนสัมั7นคง (Matching Bonus) G1 = 15% , G2 = 10% , G3 = 5% 

3 ผลประโยชน์เฉพาะ (โปรโมชัFน)* 

1. ผลประโยชนหุ์น้ส่วนธุรกิจ ระดบั MM – SHOP (MATA BONUS) 

2. One Time Bonus รายไดรั้บครัV งเดียว ตามตาํแหน่งเกียรติยศ 

3. โบนสัทอ่งเที7ยว 
*โปรโมชั7นส่งเสริมธุรกิจของบริษทัฯในปี 2561 สามารถเปลี7ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมหรือดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

การคาํนวณโบนสั 

 

1. กาํไรขายปลกี  (Retail Benefit) 20 – 40% 

เกิดจากนกัธุรกิจเดอะมาตา เนท็เวร์ิค ซืVอสินคา้ของบริษทัฯ ในราคาสมาชิก และนาํไปจาํหน่ายใหบ้คุคลทั7วไปใน

ราคาขายปลีก นกัธุรกิจเดอะมาตา เนท็เวร์ิค จะไดรั้บกาํไรส่วนตา่งดงันีV  

ตวัอย่าง : นกัธุรกิจเดอะมาตา เนท็เวร์ิค ซืVอสินคา้จากบริษทัฯ ในราคาสมาชิก 250 บาท แลว้ไปจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บั

ลกูคา้ในราคาขายปลีก 350 บาทดงันัVน นกัธุรกิจเดอะมาตา เนท็เวร์ิค จะไดรั้บกาํไร    350 – 250 = 100 บาท (40%) 

 

โบนสั รอบการจ่าย รับโบนสั วนัที7 

1.  โบนสัแนะนาํ 

3. โบนสับริหารทีม 
1 – สิVนเดือน 8 

2. โบนสัส่วนบคุคล 

5. โบนสั (Repeat Balance) 

6. โบนสัมั7นคง 

1 – สิVนเดือน 15 

1.  MM – SHOP บริหาร 

2. One Time Bonus 
1 – สิVนเดือน 

15 
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2. โบนัสส่วนบุคคล (Personal Bonus) 20% 

คาํนวณจากยอดธุรกิจส่วนตวัของตนที7เกินกวา่ 2,500 คะแนน ภายในเดือนนัOนๆ 

ตวัอย่าง : นกัธุรกิจเดอะมาตา เนท็เวร์ิค ที7มียอดธุรกิจส่วนตวั 5,000 คะแนน จะไดรั้บโบนสัส่วนบคุคล (Personal 

Bonus) = 20% x 2,500 = 500 บาท 

 

3. โบนสัแนะนาํ 80% G1 = 50% , G2 = 20% , G3 = 10% 

คาํนวณจากยอดธุรกิจส่วนตวัของนกัธุรกิจเดอะมาตา เนท็เวร์ิค ที7เราเป็นผูส้ปอนเซอร์ แตไ่มเ่กิน 2,500 คะแนน

ตอ่รหสั ตอ่เดือน(จากคะแนนจริงในเดือนนัVนๆ โดยไมมี่เพดานระยะเวลา สามารถลงคะแนนซํV ารหสัเดิมไดใ้นทกุ

เดือน)โดยจ่ายลึก 3 ชัVน ขึVนอยูก่บัตาํแหน่งและขนาดธุรกิจที7เลือก ดงันีV  

• 1. Super Visor (SV) ไดค้า่แนะนาํ  ชัVนลกู (G1) 50% 

• 2. ตาํแหน่ง VIP ขึVนไป ไดค้า่แนะนาํ  ชัVนลกู (G1) 50%ชัVนหลาน (G2) 20%ชัVนเหลน (G3) 10% 

ตวัอย่าง 1 : เราเป็นตาํแหน่ง SV สปอนเซอร์ A  

                                  A สปอนเซอร์ B  

                                  B สปอนเซอร์ C  

และ A มียอดธุรกิจส่วนตวั 3,000 คะแนน(VIP)  

เราจะไดรั้บคา่แนะนาํ(เฉพาะ A) = 50% x 2,500 = 1,250 บาท 

ตวัอย่าง 2 : เราเป็นตาํแหน่ง VIP สปอนเซอร์ A 

                                   A สปอนเซอร์ B 

                                   B สปอนเซอร์ C    

แตล่ะคนมียอดธุรกิจส่วนตวัคนละ 3,000 คะแนน(VIP)  

เราจะไดค้า่แนะนาํ ชัVนลกู    G1  x 50% = 2,500 x 50% = 1,250 บาท 

                    ชัVนหลาน G2 x 20% = 2,500 x 20%  = 500  บาท   

                    ชัVนเหลน  G3 x 10% = 2,500 x 10%   = 250  บาท   

รวม         2,000 บาท 

พลงัทวคูีณ 

  ชวน 2 คน                                                        ชวน 4 คน                                            ชวน 10 คน 

  2  =  2,500                                                       4  =  5,000                                           10  =  12,500 

  4  =  2,000                                                       16  =  8,000                                         100  =  50,000 

  8  =  2,000                                                       64  =  16,000                                       1,000 = 250,000 

  รวม 6,500 บาท                                               รวม = 29,000 บาท                              รวม = 312,500 บาท 

 

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 

àÃÒ SV 

A VIP 

C 
VIP 

B 
VIP 
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4. โบนสับริหารทมี (Dual Team Bonus) 40% - 50% 

คาํนวณตามตาํแหน่งของนกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค โดยคาํนวณจากคะแนนทีมออ่น(Balance Team) 

ตาํแหน่ง SV          40%                                     ทมีอ่อน                         ทมีแขง็ 

ตาํแหน่ง VIP & UP 50%                            100,00 PV                     200,000 PV 

 

 ตวัอย่างทีF1 : เราเป็นตาํแหน่ง SV มียอดธุรกิจทีมออ่น 100,000 PV  

         และมียอดธุรกิจทีมแขง็ 200,000 PV เราจะไดรั้บโบนสั        

         “คา่บริหารทีม” 40% x 100,000  =  40,000 บาท 

        คะแนนทีมแขง็ที7เหลือ(200,000–100,000 = 100,000)  

           ยกไปคาํนวณในรอบถดัไป 

 

ตวัอย่างทีF2 : เราเป็นตาํแหน่ง VIP มียอดธุรกิจทีมออ่น 100,000 PV       

               และมียอดธุรกิจทีมแขง็ 200,000 PV เราจะไดรั้บโบนสั “คา่บริหารทีม”  50% x 100,000  =  50,000 บาท 

                            คะแนนทีมแขง็ที7เหลือ(200,000 – 100,000 = 100,000) ยกไปคาํนวณในรอบถดัไป 

 

 

 

 

 

5. โบนสับริหารทมี (Repeat Balance) 40% 

คาํนวณจากยอดธุรกิจทีมออ่นของบิลซืVอซํV า (Active Balance) ทกุๆตาํแหน่งคาํนวญเท่ากนัทีF  40% 

 

 

 

	

	

	

	 				

	

	

	

						 	

									 	

																																								 	

	

*ต่อสายงานแบบ Auto	Placement วางได้เฉพาะ ซ้ายสุด หรือขวาสุด เท่านั8น	

**คะแนนด้านแข็งจะถูกสะสมใว้ไม่จํากัด ไม่มีเพดาน เฉพาะสมาชิกที2 มีการรักษายอดปกติ (กรณีที2 ไม่มี	

    การรักษายอด คะแนนที2 เก็บสะสมใว้จะถูกตัดเป็น X คะแนน) 

*ไม่สะสมคะแนนคงเหลือทีมแข็ง ตัดเป็น X คะแนนทั8งสองฝั2 ง หลังคํานวณโบนัส 
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6.  โบนสัมัFนคง (Matching Bonus) G1 = 15% , G2 = 10% , G3 = 5% 

คาํนวณจากรายไดค้า่บริหารทีมของ ลกู(G1) , หลาน(G2) , เหลน(G3) 

ตวัอย่างทีF1 : เราเป็นตาํแหน่ง ตัVงแต ่SV ขึVนไป มียอดธุรกิจทีมออ่น 100,000 PV  

                     และมียอดธุรกิจทีมแขง็ 200,000 PV            

       จากบิลรักษายอด(Active Balance)เราจะไดรั้บโบนสั 

       “คา่บริหารทีม” (Repeat Balance)                     

                           = 40% x 100,000   

                                        =  40,000 บาท 

 คะแนนทีมแขง็ที7เหลือ(200,000 – 100,000 = 100,000) ไม่เกบ็สะสมตดัรอบเดือน/เดือน 

	 	

	 	 		

		 	

	

 

	 	

VIP 
  ·ÕÁÍ�Í¹ 
100,00 PV 

 ·ÕÁá¢็§ 
200,00 PV 
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3         ผลประโยชน์ เฉพาะ (โปรโมชัFน)    

ตวัอย่างที+1 : เราเป็นตาํแหน่ง SV สปอนเซอร์ A ,A สปอนเซอร์ B และ B สปอนเซอร์ C 

โดยแต่ละคนมโีบนสัทีม คนละ 10,000 บาท 

ดงันีK เราจะได้รับโบนสัมัMนคง ชัKนลกู  G1 = 15% 

      = 10,000 x 15%                  = 1,500 บาท                         

ตวัอย่างที+2 : เราเป็นตาํแหน่ง Bronze สปอนเซอร์ A       

A สปอนเซอร์ B และ B สปอนเซอร์ C 

โดยแต่ละคนมโีบนสัทีม คนละ 10,000 บาท                                   

ดงันีK เราจะได้รับโบนสัมัMนคง  A ชัKนลกู G1 = 15% 

       = 10,000 x 15%                     = 1,500 บาท                         

                                 B ชัKนหลาน G2 = 10% 

       = 10,000 x 10%                     = 1,000 บาท 

       รวม                                    = 2,500 บาท                           

ตวัอย่างที+3 : เราเป็นตาํแหน่ง Diamond สปอนเซอร์ A , A สปอนเซอร์ B และ B สปอนเซอร์ C โดยแต่ละคนมโีบนสัทีม คนละ 10,000 

บาท ดงันีK เราจะได้รับโบนสัมัMนคง  A ชัKนลกู G1  = 15%  = 10,000 x 15%                     = 1,500 บาท 

                                                      B ชัKนหลาน G2  = 10% = 10,000 x 10%                      = 1,000 บาท 

                                                      C ชัKนเหลน G3 =  5%        = 10,000 x 5%                    = 500 บาท 

                                                                         รวม (1,500+1,000+500)                          = 3,000 บาท         

	

	 	 	

	

	

	 		

	 		

 

 

G2 

	 		

SV 
&UP 
 

G3 

G1 

G3 
 

G2 

G3 
 

G2 
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1. ผลประโยชน์หุ้นส่วนธุรกจิ ระดบั MM – SHOP (MATA MOBILE BONUS) 

• 1. ไดจ้ากคา่คยีใ์บสมคัรตามจาํนวนที7คยีล์งในระบบ 

• 2. ไดจ้ากการลงทนุซืVอสินคา้ไปขยายธุรกิจในระดบัตา่งๆ (A , B ,C) แลว้รับรับรายไดจ้ากยอดคะแนนที7

ลงสู่ระบบ โดยรับรายได ้10% - 13% ดงัตารางนีV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างทีF1 : เราเลือกลงทนุเป็นนกัธุรกิจ MM – SHOP ระดบั A (ยอดซืVอสินคา้ครัV งแรก 100,000 บาท) ภายในเดือนนัVน 

(ระหวา่งวนัที7 1 – สิVนเดือน) และมียอดหมนุเวยีนภายในเดือน 400,000 PV และรับสมคัรสมาชิกไปทัVงสิVน 300 รหสั ดงันัVน

เราจะไดรั้บรายได ้ผลตอบแทน ดงันีV  

1. คา่คยีใ์บสมคัร   = 300x30 = 9,000 บาท 

2. คา่บริหารโมบาย = 400,000 PV x 10% = 40,000 บาท 

รวมรายได้ทัOงสิOน   49,000  บาท 

ตวัอย่างทีF2 : เราเลือกลงทนุเป็นนกัธุรกิจ MM – SHOP ระดบั B (ยอดซืVอสินคา้ครัV งแรก 100,000 บาท) ภายในเดือนนัVน 

(ระหวา่งวนัที7 1 – สิVนเดือน) และมียอดหมนุเวยีนภายในเดือน 400,000 PV และรับสมคัรสมาชิกไปทัVงสิVน 300 รหสั ดงันัVน

เราจะไดรั้บรายได ้ผลตอบแทน ดงันีV  

1.  คา่คยีใ์บสมคัร   = 300x30 = 9,000 บาท 

2.  คา่บริหารโมบาย = 400,000 PV x 11% = 44,000 บาท 

รวมรายได้ทัOงสิOน   53,000  บาท 
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ตวัอย่างทีF3 : เราเลือกลงทนุเป็นนกัธุรกิจ MM – SHOP ระดบั C (ยอดซืVอสินคา้ครัV งแรก 100,000 บาท) ภายในเดือนนัVน 

(ระหวา่งวนัที7 1 – สิVนเดือน) และมียอดหมนุเวยีนภายในเดือน 400,000 PV และรับสมคัรสมาชิกไปทัVงสิVน 300 รหสั ดงันัVน

เราจะไดรั้บรายได ้ผลตอบแทน ดงันีV  

1.  คา่คยีใ์บสมคัร   = 300x30 = 9,000 บาท 

2.  คา่บริหารโมบาย = 400,000 PV x 12% = 48,000 บาท 

รวมรายได้ทัOงสิOน   57,000  บาท 

ตวัอย่างทีF4 : เราเลือกลงทนุเป็นนกัธุรกิจ MM – SHOP ระดบั D (ยอดซืVอสินคา้ครัV งแรก 100,000 บาท) ภายในเดือนนัVน 

(ระหวา่งวนัที7 1 – สิVนเดือน) และมียอดหมนุเวยีนภายในเดือน 400,000 PV และรับสมคัรสมาชิกไปทัVงสิVน 300 รหสั ดงันัVน

เราจะไดรั้บรายได ้ผลตอบแทน ดงันีV  

1.  คา่คยีใ์บสมคัร   = 300x30 = 9,000 บาท 

2.  คา่บริหารโมบาย = 400,000 PV x 13% = 52,000 บาท 

รวมรายได้ทัOงสิOน   61,000  บาท 

 

2. One Time Bonus รายได้รับครัOงเดยีว ตามตาํแหน่งเกยีรตยิศ 

ไดจ้าการที7เราสามารถสร้างทีมที7มียอดธุรกิจฝั7งออ่น ตัVงแต ่10,000 PV(ตาํแหน่ง Bronze) ขึVนไป โดยจะไดรั้บ One 

Time Bonus ตามตาํแหน่งเกียรติยศ ในเดือนถดัไปที7ไดข้ึVนตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาํแหน่ง ทาง
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ธุรกจิของนกัธุรกจิเดอะมาตาเนท็เวร์ิค 

 สมาชิกสามารถเลือกเริ7มตน้ จากธุรกิจขนาดเลก็หรือขนาดใหญก่ไ็ดใ้นเวลาเดียวกนั โดยมีรายละเอียดการขึVน

ตาํแหน่ง การดาํรงคณุสมบติัและสิทธิประโยชนที์7ไดรั้บดงัตาราง 

*ชัVนลกู (G1) 50% , ชัVนหลาน (G2) 20% , ชัVนเหลน (G3) 10% , รวม 80% 

ตาํแหน่งทางธุรกจิ 

 ทา่นสามารถสมคัรสมาชิกในตาํแหน่งสูงสุดคอื VIP ไดต้ัVงแตค่รัV งแรก กรณีที7เริ7มตน้จากตาํแหน่ง SV ทา่น

สามารถ    Top up หรือสะสม PV ใหค้รบ ตามจาํนวน PV ที7ระบภุายในเดือนนัVนๆ เมื7อครบแลว้ระบบจะปรับตาํแหน่งให้

ทา่นโดยอตัโนมติั 

 

การรักษายอด 

 เพื7อรักษาสิทธิประโยชนข์องนกัธุรกิจ 

 การรักษายอด คอื การสั7งซืVอสินคา้ในบิล Repeat Balance (บิลรักษายอด) เป็นการรักษายอดเพื7อใหไ้ดรั้บสิทธิ

ประโยชนใ์นเดือนนัVน เช่น การรักษายอดในเดือน มกราคม 2561 จะมีผลใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชนใ์นเดือน มกราคม 2561 

ตลอดทัVงเดือน  

ตาํแหน่ง 
ยอดธุรกจิ 

(TOP UP) 

โบนสั

แนะนาํ 

โบนสั               

ค่าบริหารทมี 
เพดานสูงสุดทมีอ่อนต่อเดือน 

SV 350 1 ชัOน 40% 100,000 

VIP 2,500 3 ชัOน 50% 150,000 

ตวัอยา่งที7 1.  นาย ก. สมคัรสมาชิก วนัที7 8 มกราคม 2561 มียอด 350 PV เป็นตาํแหน่ง SV และในวนัที7 20 มกราคม 

2561 ไดซื้Vอสินคา้เพื7อในบิลสะสม(TOP UP)เพิ7มอีก 2,150 PV รวมนาย ก. มียอดคะแนนทัVงหมด 2,500 PV ภายใน

เดือนเดียวกนั นาย ก. จะขึVนเป็นตาํแหน่ง VIP อตัโนมติั และไดรั้บสิทธิประโยชนต์ามตาํแหน่ง VIP ทกุประการ 

ภายในเดือนเดียวกนันัVนๆทนัที 

ตวัอยา่งที7 2. นาย ก. สมคัรสมาชิก วนัที7 8 มกราคม 2561 มียอด 350 PV เป็นตาํแหน่ง SV และในวนัที7 2กมุภาพนัธ ์

2561 ไดซื้Vอสินคา้เพื7อในบิลสะสม(TOP UP)เพิ7มอีก 2,500 PV รวมนาย ก. มียอดคะแนนทัVงหมด 2,500 PV ภายใน

เดือนกมุภาพนัธน์าย ก. จะขึVนเป็นตาํแหน่ง VIP อตัโนมติั และไดรั้บสิทธิประโยชนต์ามตาํแหน่ง VIP ทกุประการ 

ภายในเดือนกมุภาพนัธท์นัที 
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“ยกเว้น” ในเดือนที7สมาชิกสมคัรแลว้มีตาํแหน่ง ตัVงแต ่SV หรือ VIP จะไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งรักษายอด

สามารถรับสิทธิผลประโยชนใ์นเดือนนัVนๆไดเ้ลย 

ตวัอยา่งที71 นาย ก. สมคัรสมาชิกเป็นตาํแหน่ง VIP เดือน มกราคม 2561 ไดรั้บสิทธิผลประโยชนต์ัVงแตว่นัที7สมคัรไปจนถึง

สิVนเดือนสิVนเดือนที7สมคัรเป็นสมาชิก (31 มกราคม 2561) 

ตวัอยา่งที72 นาย ก. จะตอ้งรักษายอดภายในเดือนตอ่ไป(กมุภาพนัธ2์561) แตถ่า้หากไมมี่การรักษายอดในเดือน กมุภาพนัธ ์

2561 นาย ก.จะไดรั้บเฉพาะ “โบนสัคา่แนะนาํ” เทา่นัVน(กรณีที7มีการสปอนเซอร์และมียอดธุรกิจเกิดขึVนในเดือน 

กมุภาพนัธ ์2561) 

ตวัอยา่งที73 นาย ก. เริ7มรักษายอดอีกครัV งในวนัที7 20 มีนาคม 2561 นาย ก.จะไดรั้บสิทธิประโยชนต์า่งๆจากยอดธุรกิจที7

เกิดขึVนนบัจากวนัที7เริ7มรักษายอด( 20 มีนาคม 2561 ) จนถึงสิVนเดือน 

รางวลัเกยีรตยิศ สําหรับนักธุรกจิเดอะมาตาเน็ทเวร์ิค 

 บริษทัเดอะมาตาเนท็เวร์ิค จาํกดั ขอยกยอ่งและชื7นชมนกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ระดบัผูน้าํที7มีความมุง่มั7นตัVงใจ

ในการถา่ยทอดแนวคดิ มมุมอง การแบง่ปันประสบการณ์ และการสร้างแรงบนัดาลใจที7ยิ7งใหญ ่แตล่ะองคก์รธุรกิจ ให้

ประสบความสาํเร็จบนแนวทางที7ถกูตอ้ง เป็นที7ยอมรับอยา่งกวา้งขวา้งทัVงในประเทศและตา่งประเทศ เพื7อเป็นกาํลงัใจและ

สนบัสนุนการกระทาํที7เป็นคณุประโยชนท์ัVงตอ่ตวัทา่นเอง ครอบครัว และสงัคม บริษทัฯ จึงไดม้อบสิทธิประโยชนแ์ละ

เกียรติยศรางวลั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนีV  
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ลาํดบัขัVนความสาํเร็จของนกัธุรกิจเดอะมาตา เน็ทเวร์ิค 

ตาํแหน่งสตาร์ (STAR) 

 บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 5,000 PV โดยมีการรักษายอดอยา่งนอ้ย 130 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

 -ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง STAR 

 -ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุ ทางช่องสื7อเวบ็ไซดแ์ละของบริษทัฯ 

 -ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนา สาํหรับคอร์สที7บริษทัฯเชิญอยา่งเป็นทางการ 

 

ตาํแหน่งบรอนซ์ (BRONZE) 

 บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 10,000 PV โดยมีการรักษายอดอยา่งนอ้ย 130 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

 -ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง BRONZE 

-One Time Bonus (จ่ายครัV งเดียว) จาํนวน 1,000 บาท 

-ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุ ทางช่องสื7อเวบ็ไซดแ์ละของบริษทัฯ 

-ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนา สาํหรับคอร์สที7บริษทัฯเชิญอยา่งเป็นทางการ 

 

ตาํแหน่งซิลเวอร์ (SILVER) 

 บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 20,000 PV โดยมีการรักษายอดอยา่งนอ้ย 130 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

 -ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง SILVER 

-One Time Bonus (จ่ายครัV งเดียว) จาํนวน 2,000 บาท 

-ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุ ทางช่องสื7อเวบ็ไซดแ์ละของบริษทัฯ 

-ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนา สาํหรับคอร์สที7บริษทัฯเชิญอยา่งเป็นทางการ 
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ตาํแหน่งโกลด์ (GOLD) 

 บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 30,000 PV โดยมีการรักษายอดอยา่งนอ้ย 130 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

 -ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง GOLD 

-One Time Bonus (จ่ายครัV งเดียว) จาํนวน 3,000 บาท 

-ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุ ทางช่องสื7อเวบ็ไซดแ์ละของบริษทัฯ 

-ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนา สาํหรับคอร์สที7บริษทัฯเชิญอยา่งเป็นทางการ 

 

ตาํแหน่งแพลตทนิัFม (PLATINUM) 

 บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 50,000 PV ครบ 2 ครัV ง ภายในปีบญัชีและใหก้ารสปอนเซอร์ลกู(G1) ครบ10 SV โดยมีอยา่งนอ้ย 1 รหสัที7ขึVนตาํแหน่ง 

BRONZE และมีการรักษายอดครบ 300 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

 -ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง PLATINUM 

-One Time Bonus (จ่ายครัV งเดียว) จาํนวน 5,000 บาท 

-ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุ ทางช่องสื7อเวบ็ไซดแ์ละของบริษทัฯ 

-ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนา สาํหรับคอร์สที7บริษทัฯเชิญอยา่งเป็นทางการ 

 

ตาํแหน่งเพร์ิล (PEAL) 

บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 100,000 PV ครบ 2 ครัV ง ภายในปีบญัชีและใหก้ารสปอนเซอร์ลกู(G1) ครบ15 SV และมีชัVนลกู(G1)ที7ขึVนตาํแหน่ง 

BRONZE  อยา่งนอ้ยฝั7งซา้ย 1 รหสั (ขวา 1 รหสั) และมีการรักษายอดครบ 300 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

 -ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง PEAL 

-One Time Bonus (จ่ายครัV งเดียว) จาํนวน 10,000 บาท 

-ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุ ทางช่องสื7อเวบ็ไซดแ์ละของบริษทัฯ 

-ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนา สาํหรับคอร์สที7บริษทัฯเชิญอยา่งเป็นทางการ 
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ตาํแหน่งไดมอนด์ (DIAMOND) 

บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 200,000 PV ครบ 3 ครัV ง ภายในปีบญัชีและใหก้ารสปอนเซอร์ลกู(G1) ครบ 30 SV และมีชัVนลกู(G1)ที7ขึVนตาํแหน่ง 

GOLD  อยา่งนอ้ยฝั7งซา้ย 1 รหสั (ขวา 1 รหสั) และมีการรักษายอดครบ 300 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

-ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง DIAMOND 

-One Time Bonus (จ่ายครัV งเดียว) จาํนวน 50,000 บาท 

-ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุในงานเลีVยงรับรองนกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ระดบัไดมอนด ์

-ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนาระดบัไดมอนด ์ในตา่งประเทศที7รับรองโดยบริษทัฯ 

-รับรองการเดินทางระดบั BUSINESS CIASS ในปีถดัไป เป็นระยะเวลา 1 ปี 

-ไดรั้บเงินคา่ตอบแทนการเป็นผูป้ราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษทัฯ เมื7อไดรั้บเชิญอยา่งเป็นทางการจาก

บริษทัฯ 

 

ตาํแหน่งดบัเบิOลไดมอนด์ (DOUBLE DIAMOND) 

บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 400,000 PV ครบ 3 ครัV ง ภายในปีบญัชีและใหก้ารสปอนเซอร์ลกู(G1) ครบ 30 SV และมีชัVนลกู(G1)ที7ขึVนตาํแหน่ง 

PLATINUM  อยา่งนอ้ยฝั7งซา้ย 1 รหสั (ขวา 1 รหสั) และมีการรักษายอดครบ 300 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

-ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง DOUBLE DIAMOND 

-One Time Bonus (จ่ายครัV งเดียว) จาํนวน 100,000 บาท 

-ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุในงานเลีVยงรับรองนกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ระดบัไดมอนด ์

-ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนาระดบัไดมอนด ์ในตา่งประเทศที7รับรองโดยบริษทัฯ 

-รับรองการเดินทางระดบั BUSINESS CIASS ในปีถดัไป เป็นระยะเวลา 1 ปี 

-ไดรั้บเงินคา่ตอบแทนการเป็นผูป้ราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษทัฯ เมื7อไดรั้บเชิญอยา่งเป็นทางการจาก

บริษทัฯ 
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ตาํแหน่งทริปเปิO ลไดมอนด์ (TIPPLE DIAMOND) 

บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 600,000 PV ครบ 3 ครัV ง ภายในปีบญัชีและใหก้ารสปอนเซอร์ลกู(G1) ครบ 30 SV และมีชัVนลกู(G1)ที7ขึVนตาํแหน่ง 

PEAL อยา่งนอ้ยฝั7งซา้ย 1 รหสั (ขวา 1 รหสั) และมีการรักษายอดครบ 300 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

-ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง TIPPLE DIAMOND 

-One Time Bonus (จ่ายครัV งเดียว) จาํนวน 200,000 บาท 

-ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุในงานเลีVยงรับรองนกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ระดบัไดมอนด์ 

-ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนาระดบัไดมอนด ์ในตา่งประเทศที7รับรองโดยบริษทัฯ 

-รับรองการเดินทางระดบั BUSINESS CIASS ในปีถดัไป เป็นระยะเวลา 1 ปี 

-ไดรั้บเงินคา่ตอบแทนการเป็นผูป้ราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษทัฯ เมื7อไดรั้บเชิญอยา่งเป็นทางการจาก

บริษทัฯ 

 

ตาํแหน่งคราวน์ไดมอนด์ (CROWN DIAMOND) 

บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 1,000,000 PV ครบ 5 ครัV ง ภายในปีบญัชีและใหก้ารสปอนเซอร์ลกู(G1) ครบ 60 SV และมีชัVนลกู(G1)ที7ขึVนตาํแหน่ง 

DIAMOND อยา่งนอ้ยฝั7งซา้ย 1 รหสั (ขวา 1 รหสั) และมีการรักษายอดครบ 500 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

-ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง CROWN DIAMOND 

-One Time Bonus (จ่ายครัV งเดียว) จาํนวน 300,000 บาท 

-ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุในงานเลีVยงรับรองนกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ระดบัไดมอนด ์

-ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนาระดบัไดมอนด ์ในตา่งประเทศที7รับรองโดยบริษทัฯ 

-รับรองการเดินทางระดบั BUSINESS CIASS ในปีถดัไป เป็นระยะเวลา 1 ปี 

-ไดรั้บเงินคา่ตอบแทนการเป็นผูป้ราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษทัฯ เมื7อไดรั้บเชิญอยา่งเป็นทางการจาก

บริษทัฯ 
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ตาํแหน่งคราวน์เพรสซิเดนท์ (CROWN PRESIDENT) 

บริษทัฯ ขอมอบเกียรติรางวลันีV  แก่นกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ที7ผา่น VIP และมีคะแนนทีมฝั7งออ่น ภายในเดือน

ครบ 1,500,000 PV ครบ 5 ครัV ง ภายในปีบญัชีและใหก้ารสปอนเซอร์ลกู(G1) ครบ 80 SV และมีชัVนลกู(G1)ที7ขึVนตาํแหน่ง 

DIAMOND อยา่งนอ้ยฝั7งซา้ย 1 รหสั (ขวา 1 รหสั) และมีการรักษายอดครบ 500 PV ทา่นจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน ์ดงันีV  

-ไดรั้บเขม็เกียรติยศ ในตาํแหน่ง CROWN PRESIDENT 

-One Time Bonus (จ่ายครัV งเดียว) จาํนวน 1,000,000 บาท 

-ไดรั้บการประกาศเกียรติคณุในงานเลีVยงรับรองนกัธุรกิจเดอะมาตาเนท็เวร์ิค ระดบัไดมอนด ์

-ไดรั้บการรับรองและเชิญเขา้ร่วมสมัมนาระดบัไดมอนด ์ในตา่งประเทศที7รับรองโดยบริษทัฯ 

-รับรองการเดินทางระดบั BUSINESS CIASS ในปีถดัไป เป็นระยะเวลา 1 ปี 

-ไดรั้บเงินคา่ตอบแทนการเป็นผูป้ราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษทัฯ เมื7อไดรั้บเชิญอยา่งเป็นทางการจาก

บริษทัฯ 

 

3. โบนสัท่องเทีFยว 
ไดจ้ากที7เราสามารถสร้างทีมที7มียอดธุรกิจฝั7งออ่นครบตามจาํนวนและระยะเวลาที7บริษทักาํหนด 

 

 

           

 

                  

 

 

 

 

*โบนสัท่องเทีFยว เป็นส่วนหนึFงของรายได้ ดงันัOน บริษทัฯหกัภาษี ณ.ทีFจ่าย 5% เช่นเดยีวกบัโบนสัอืFนๆ* 
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