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ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี# อาจมีการปรบัปรุงหรือเปลี�ยนแปลงไดต้ามการพฒันาธุรกิจของเคเนท   กรณีที�ท่านตอ้งการใชข้อ้มลูในเอกสารนี# เพื�อการอา้งอิงหรือการ
รบัรองใดๆ ก็ตาม  แต่ไม่แน่ใจวา่เอกสารฉบบันี# เป็นฉบบัล่าสุดหรือไม่   ใหท่้านใชเ้อกสาร ‘คูมื้อดาํเนินธุรกิจ’ ที�ปรากฏในเวบไซทข์องเคเนทเป็นหลัก  เอกสาร
ที�ปรากฏในเวบไซทข์องเคน็ทจะเป็นฉบบัล่าสุดเสมอ 
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สาสน์จากผูก้่อตั#ง 
 

 

 
คุณฐากร ธนสิริธร 

ประธานคณะผูบ้ริหาร 
 
 

เคเนท ขอตอ้นรบัท่านเขา้สู่โลกของธุรกิจออนไลน์แบบครบวงจร  ที�ออกแบบใหเ้ขา้กบัชีวิตในภาวะฝืดเคืองเช่นทุกวนันี#   เคเนทแปรรปูการจบัจา่ย
ของท่านใหก้ลายเป็นระบบธุรกิจอย่างมีแบบแผน  เนน้การทาํงานแบบออนไลน์ที�ง่ายและรวดเร็ว    ไม่มีการลงทุน  ไม่ตอ้งจาํหน่ายสินคา้ และไม่
มีค่าใชจ้่ายแอบแฝงหรือกลลวงใดๆ ทั#งสิ# น   ท่านสามารถสั �งสินคา้ ชาํระเงินทางหนา้จอหรือที�เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ  และรอรบัของในเวลาเพียง 1-2 
วนัไม่ว่าท่านจะอยู่จงัหวดัใด        เริ�มตน้ดว้ยการใชสิ้นคา้เท่าที�ตอ้งการใช ้  ค่อยๆ เรียนรูว้ิธีการขยายกลุ่มออนไลน์แบบง่ายๆ สิ�งเล็กๆ นี# อาจเกิด
การขยายตวักลายเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคขนาดใหญ่ที�จะสรา้งรายไดใ้หท่้านอยา่งมากมาย  
เคเนท ถูกสรา้งขึ# นโดยทีมวิศวกร ในยุคที�โลกมีความกา้วหนา้อย่างสงูทางดา้นวิทยาการและเทคโนโลยี   ดว้ยความร่วมมือจากคณาจารย ์
นักวิชาการ และผูเ้ชี�ยวชาญอีกหลายสาขา  ที�ตั#งใจสรรสรา้งนวตักรรมทางธุรกิจชิ# นนี# ขึ# นมา   
เพียงแค่ ใช ้ ‘สินคา้ที
เคยใช ้ ในราคาที
เคยจา่ย’ ท่านก็กา้วเขา้สู่ธุรกิจระดบัโลกไดแ้ลว้ และยงัจะไดพ้บ ‘กบัโบนสัที
ไม่เคยได’้ ใน PINNACLE 
MATCH© การคาํนวณผลตอบแทนแบบลํ#ายุคครั#งแรกในประวติัศาสตรข์องธุรกิจเครือข่าย เคเนทเป็นธุรกิจในฝันของหลายๆ คนที�กาํลงัมองหา
ช่องทางสรา้งรายไดที้�ปราศจากการลงทุน  และปราศจากความเสี�ยงทั#งปวง  
ดว้ยประสบการณก์ว่า 20 ปีในวงการธุรกิจเครือข่าย คณะผูบ้ริหารมคีวามมั �นใจว่า เคเนทจะเป็นอีกทางเลือกหนึ�ง ที�จะนําพาท่านไปสู่ความสาํเร็จ 
ความมั �นคง อิสรภาพ และความสุขในชีวิต ตามที�ท่านปรารถนา 
 
ฐากร ธนสิริธร 
ประธานคณะผูบ้ริหาร 
 
 
 
 

 

 
ความเป็นมา 

 
กว่า 20 ปี ที�คณะทาํงานของเคเนท ซึ�งประกอบดว้ย วิศวกร นักอุตสาหกรรม และนักเศรษฐศาสตร ์ ไดติ้ดตามพฒันาการและความเป็นไปของ
ธุรกิจเครือข่ายทั �วโลก รวบรวมขอ้มลูทางสถิติ สรา้งแบบจาํลองทางธุรกิจ (Simulator)  วิเคราะหผ์ลกระทบจากตวัแปรต่างๆ  ตลอดจนพฒันา
แนวคิดและเทคโนโลยีที�ทนัสมยัมาประยุกตใ์ช ้  จนไดข้อ้สรุปรปูแบบธุรกิจ (Business Model) ที�มีประสิทธิภาพสงูทีสุดเท่าที�สามารถจะสรา้งขึ# นมา
ไดใ้นยุคนี#    

วิสยัทศัน ์ 
เคเนท มุง่สู่การเป็นองคก์รที�มีความมั �นคง สรา้งเครือข่ายผูบ้ริโภคในระดบัโลกแบบยั �งยืน  
จดัสรรผลตอบแทนที�สามารถยึดเป็นอาชีพสาํหรบัสมาชิก   และมีพฒันาการอย่างต่อเนื�อง 

 
พนัธกิจ  

สรา้งระบบที�เปลี�ยนรายจ่ายในการซื# อสินคา้ประจาํวนั  ใหก้ลายเป็นเงินปันผล ในระดบัที�สามารถยึดเป็นอาชีพหลกัได ้โดยอาศยัปัจจยัดงันี#   
1. สินคา้ เนน้ทาํการตลาดสินคา้จาํเป็นที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  คุณภาพมาตรฐาน ในราคาทอ้งตลาด 
2. ระบบธุรกิจ พฒันาระบบงานและการปันผลใหง่้ายและทนัสมยัที�สุด ใชก้ารสั �งสินคา้แบบออนไลน์ จดัส่งสินคา้ถึงบา้น ลดการ

ประชุม การเดินทาง และค่าใชจ้่ายแอบแฝงของสมาชิกออกใหม้ากที�สุด 
3. เทคโนโลย ี นําเทคโนโลยีล่าสุดมาใชใ้นกระบวนการธุรกิจ การผลิตสินคา้ และเครื�องมอืช่วยงานสาํหรบัสมาชิก 
4. การพฒันา พฒันาความรูค้วามสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลากรทุกฝ่ายในองคก์ร ใหเ้ป็นแบบอย่างที�ดีต่อสงัคม 
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รูปแบบธุรกิจ 
 
รปูแบบธุรกิจ (Business Model) ของเคเนท สรา้งขึ# นบนแนวคิดการตลาด (Market Mix) สมยัใหม่   ที�ต่อเนื�องจากยุค 4-P (Product, Price, Place, 
Promotion) และ 4-C (Consumer Need, Customer Benefit, Convenience, Communication)  นั�นคือยุคของ 4-I 
 
I 1 - Innovation นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นรปูแบบธุรกิจ (Business Model) และดา้นระบบช่วยงาน ดว้ยเทคโนโลยีล่าสุด 

I 2 - Information ความเขา้ใจในตวัสินคา้โดยการนําเสนอในแบบ Interactive (โตต้อบ) ที�แพร่สู่ผูบ้ริโภคทั �วทุกมุมโลกไดใ้นเสี# ยววินาที 
I 3 - Internet เครื�องมือดาํเนินธุรกิจและช่องทางจดัจาํหน่ายที�มีประสิทธิภาพมากที�สุด ซึ�งมีแนวโนม้การเติบโตอย่างรวดเร็ว 
I 4 - Infinity เครือข่ายสมาชิกแบบไรพ้รมแดน PINNACLE MATCH© ที�เชื�อมเศรษฐกิจทั#งโลกเขา้เป็นหนึ�งเดียว เพิ�มพนูทรพัยสิ์นโดยไม่มี

ขีดจาํกดั และกลไกสกุลเงินอิเลคโทรนิค (KNC-KNET Electronic Currency) ที�รองรบัตลาดไดท้ั �วโลก 
 
ธุรกิจออนไลนแ์บบครบวงจร 

 
จาก ARPANET-เครือข่ายเพื�อสงคราม มาสู่ INTERNET-เครือข่ายเพื�อสนัติภาพ เมื�อเทคโนโลยีดา้นการสื�อสารขอ้มลูไดร้บัการพฒันาจนมี
เสถียรภาพสงูถึงขีดสุดในยุคปัจจุบนั องคก์รชั#นนําทั �วโลกต่างนําอินเตอรเ์นทปรบัเขา้ใชง้านในเชิงธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทีมวิศวกรของ
เคเนทจึงไดอ้อกแบบ เคเนท ใหเ้ป็นธุรกิจที�สามารถทาํบนอินเตอรเ์นท หรือ ออนไลน์ ไดอ้ย่างครบถว้นสมบรูณแ์บบ  
ท่านจะพบกบัมิติใหม่ในการทาํธุรกิจ ที�ท่านสามารถทาํงานทุกอย่างไดบ้นหนา้จอคอมพิวเตอร ์ (Work at Home) ไม่วา่จะเป็นในหอ้งทาํงาน, 
หอ้งนั�งเล่น, รา้นเนท, หรือในหอ้งนอน หรือแมก้ระทั �งเป็นการทาํงานไดทุ้กสถานทื�ทุกเวลา (Work Anywhere and Anytime) ดว้ยคอมพิวเตอรแ์บบ 

Laptop หรือ Tablet กบัเครือข่าย WIFI หรือ Broadband เช่นในโครงการ National Broadband Network ของรฐับาล    และพฒันาการล่าสุดของเคเนท 
ใน SMARTSHOP ระบบธุรกิจบนโทรศพัทม์ือถือที�จะทาํใหก้ารทาํธุรกิจของท่านเป็นเรื�องง่ายดายเพียงปลายนิ# วสมัผสั 
 

         
 
 
แนวคิดดา้นการตลาด 
 
ตลาดจะมคีวามยั �งยืนไดก็้ต่อเมื�อมีการบริโภคสินคา้อย่างต่อเนื�อง ดว้ยความเต็มใจ ปราศจากการชกัจงู, การผลกัดนั หรือสิ�งล่อใจใดๆ   สินคา้ที�
จะมีการบริโภคอย่างต่อเนื�องไดก็้จะเป็นสินคา้ในกลุ่มที�ใชอ้ยู่แลว้ในชีวิตประจาํวนั หรือ กลุ่ม  Real Demand  ที�การซื# อเกิดจากความตอ้งการจริง  
เคเนท แบ่งสินคา้ออกเป็น 2 ประเภท คือ   
1) สินคา้จาํเป็น คือสินคา้ที�ตอ้งใชอ้ยู่แลว้ในชีวิตประจาํวนั เช่น ยาสีฟัน, โฟมลา้งหนา้, ครีมถนอมผิว, สบู่, แชมพสูระผม, ผงซกัฟอก 

ฯลฯ แต่ละครอบครวัจะมีค่าใชจ้า่ยคงที�สาํหรบัสินคา้ในประเภทนี# อยู่แลว้ทุกเดือน ตลาดสินคา้ประเภทนี# จะเป็นแบบ 
Real Demand หรือเป็นความตอ้งการจริงในการใชสิ้นคา้   ตลาดมีความมั �นคงสงู แต่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ในดา้นกลยุทธทางธุรกิจ เคเนทจะใชสิ้นคา้กลุ่มนี# ในการสรา้ง ความยั 
งยืน (Sustainability) 
 

2) สินคา้กระแส   หมายถึงสินคา้ที�มไิดม้ีความจาํเป็นโดยตรงต่อการดาํเนินชีวิต แต่มสีรา้งกระแสอยา่งรุนแรง มีตน้ทุนตํ �า ราคาขายสงู 
มกัอยู่ในกลุ่ม Fake Demand  ที�ตอ้งใชก้ารชกัจงูโนม้นา้วหรือใชร้างวลัล่อใจเพื�อใหเ้กิดการซื# อ  ตลาดแบบนี# จะเติบโต
เร็ว  แต่จะอยู่ไดเ้พียงระยะหนึ�งเท่านั#น  
ในดา้นกลยุทธทางธุรกิจ เคเนทอาจใชสิ้นคา้กลุ่มนี# เพื�อเร่ง การเติบโต (Growth) ในช่วงที�เหมาะสม  

เคเนทปรบัสดัส่วนตลาดทั#งสองประเภทไวที้� 80:20 เพื�อควบคุมใหอ้ตัราเร่งในการเติบโตอยู่ในช่วง 100 ลา้นบาท/ปี/ปี    
เพื�อเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกมีองคก์รธุรกิจที�มั �นคงโดยการสรา้งฐานผูบ้ริโภคบนสินคา้จาํเป็น หรือบน Real Demand    เคเนทจะกาํหนดคะแนน
ของสินคา้กลุ่มนี# ในอตัรา ประมาณ 4.00 บาท ต่อ 1 PV   ส่วนกลุ่มสินคา้กระแส หรือกลุ่ม  Fake Demand    คะแนนจะแปรผนัตามตน้ทุนสินคา้
และจะอยู่ในอตัราที�นอ้ยกว่ากลุ่ม Real Demand     

 
เคเนทกาํหนดยุทธศาสตรก์ารตลาดร่วมกบัการจาํหน่ายสินคา้ในแบบ Sales and Marketing Integration   หนา้ที�สาํคญัของบริษัทคือการควบคุมการ
เติบโตและสดัส่วนของตลาดใหอ้ยู่ในปริมาณและทิศทางที�เหมาะสม  นอกจากนั#นยงัดาํเนินการวางแผนการพฒันาผลิตภณัฑ ์ และจดัการระบบ
ลอจิสติก   ใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัสู่ตลาดภมูภิาคและตลาดโลกไดต้ามเป้าหมายระยะต่างๆ ที�กาํหนดไวใ้น Road Map    

 
 

 
กราฟแสดงการแบ่งสดัส่วนตลาดของเคเนท กราฟแสดงการเติบโตของตลาดสินคา้ 2 ประเภท 

 

 
 

 
 

KNET ใชก้ารรวมตวัของตลาดทั#งสองประเภทเพื�อส่งให้
ตลาดโดยรวมเติบโตเกิน Threshold of Sustaining 
หรือระดบัที�ทาํใหเ้กิดการคงตวัของตลาดแบบยั �งยืน 
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ผลิตภณัฑค์ณุภาพจากเคเนท 

   
ภาพจาํลองจากการออกแบบ 

ในแผนพฒันาผลิตภณัฑร์ะยะที� 1 (2011 Q1-Q2) ผงซกัฟอก ลอนด ์ปริมาณ 750 g. 
ราคาสมาชิก 165 บ. คะแนน 41 PV เคนโตซาน ธาตุอาหารชีวภาพ 

 
ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑข์องเคเนทไดใ้ชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีในการวิจยัและคดัสรรสตูรผลิตภณัฑร่์วมกบันักวิทยาศาสตรจ์ากผูผ้ลิตชั#นนําของประเทศ 
เคเนททุ่มเทและใชค้วามพิถีพิถนัเป็นอย่างยิ�งในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัในระยะยาว ผูบ้ริโภคจึงมั �นใจไดว้า่ผลิตภณัฑทุ์กตวัของ
เคเนท  ลว้นมีคุณภาพที�คุม้ค่า ในราคาที�จบัตอ้งได ้   
 
 

แผนการพฒันาผลิตภณัฑข์องเคเนท   ไดแ้บ่งผลิตภณัฑอ์อกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี#  
 

 
 
 

แนวคิดดา้นการดาํเนินงานและ EASY-3 
ในระบบงานใดๆ ก็ตาม จะประกอบดว้ยงาน 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มงานเกรด A และ กลุ่มงานเกรด B  
งานเกรด A หมายถึง งานที�ส่งผลโดยตรงต่อปัจจยัหลกัของความสาํเร็จ (Key Success Factor) และต่อเป้าหมายหลกั มีความสาํคญัในอนัดบัตน้ๆ  
มีผลลพัธที์�เห็นไดช้ดัเจน เช่น การสั �งสินคา้, การชาํระเงิน และการพฒันากลุ่มผูบ้ริโภค 

 
งานเกรด B หมายถึง งานเสริมที�สนับสนุนใหง้านหลกับรรลุเป้าหมาย เป็นงานระดบัล่างที�เป็นกลไกอยูเ่บื# องหลงั ค่อนขา้งเป็น Labor Intensive 

(งานออกแรง) มกัมีตน้ทุนสงูกว่า กินเวลามากกว่า มีความยุ่งยากซบัซอ้นในเนื# องาน เช่น การส่งสินคา้, การเดินทาง, การรบัฝากซื# อสินคา้โดยออก
เงินไปก่อน, การเรียกเก็บเงิน, การติดตามทวงหนี# สินคั �งคา้ง, การจดัประชุม, การเช่าอาคารสถานที�, การลงทุนทาํสาํนักงาน ฯลฯ 
 
ในระบบงานทั �วๆ ไป สมาชิกมกัตอ้งรบัผิดชอบงานทั#งสองเกรด  ซึ�งทาํใหภ้าระคา่ใชจ้่ายที�เกิดจากงานเกรด B กลายเป็นตน้ทุนแฝงที�ทาํใหส้มาชิก
ระดบัล่างเกิดการขาดทุนเป็นอย่างมาก 
 
เคเนท ไดอ้อกแบบใหร้ะบบอตัโนมติั (โครงสรา้งพื# นฐานและซอฟทแ์วร)์ ทาํงานเกรด B แทนสมาชิก จึงทาํใหส้มาชิกสามารถทุ่มเทเวลาใหก้บังาน
เกรด A ไดอ้ย่างเต็มที� ไม่ตอ้งแบกรบัภาระคา่ใชจ้่ายแอบแฝงที�เกิดขึ# นจากงานเกรด B 
 
EASY-3 คือ งานเกรด A  ที�ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็น 3 ขั#นตอนง่ายๆ  ที�สามารถถ่ายทอดสู่กนัไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ 
 
เคเนท จึงเป็นธุรกิจที�ปราศจากความเสี�ยง ไม่มีการขาดทุน ไมม่ีค่าใชจ้า่ยแอบแฝงใดๆ แต่ใหค้วามมั �นคงและ อิสรภาพดา้นการเงิน ไดจ้ริง 
  

 
กา้วสูธุ่รกิจเคเนท 
ท่านตอ้งไดร้บัการแนะนําจากสมาชิกเคเนทคนใดคนหนึ�ง ซึ�งจะเป็นผูอ้ธิบายระบบงานและตอบคาํถามจนท่านเกิดความเขา้ใจ  หากท่านสนใจ
ธุรกิจเคเนทโดยไม่มีผูแ้นะนํา ท่านสามารถแจง้ความตอ้งการไวใ้นFacebook ของเคเนท ที�  www.facebook.com/knettechnology   
 
คุณสมบติัของผูส้มคัร 
ในกรณีที�อายุตํ �ากว่า 18 ปี ตอ้งมีเอกสารแสดงความยินยอมจากผูป้กครอง (ดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ) โดยผูป้กครองตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน พรอ้มเซ็นรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  ส่งมาพรอ้มกบัเอกสารประกอบการสมคัร  
 
เอกสารประกอบการสมคัร 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาสมุดบญัชีธนาคารที�ท่านตอ้งการใหโ้อนเงินโบนัสเขา้ (ชื�อตรงกบับตัรประชาชน) ส่งทางไปรษณียม์าที� 
บริษัท เคเนท เทคโนโลยี จาํกดั 1213/373 ลาดพรา้ว 94 วงัทองหลาง กทม. 10310 ภายใน 30 วนันับจากวนัสมคัร 
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การสมคัรสมาชิกเคเนท 
การสมคัรสมาชิกเคเนท ทาํได ้2 วิธี คือ  
1. มีผูแ้นะนํา ผูแ้นะนําจะเป็นผูว้างท่านลงในองคก์ร  
2. สมคัรเอง ติดต่อบริษัทเคเนท บริษัทจะจดัผูแ้นะนําที�เหมาะสมให ้

 
รหสัสมาชิก  
- เมื�อผูแ้นะนําจะจดัวางท่านลงในองคก์ร  และท่านจะไดร้บัขอ้ความทาง SMS ดงันี#   (ตวัอย่าง) 

 
knetshop.com ยินดีตอ้นรบั คุณเคน ธนสิริธร 

รหสัสมาชิก 546 

- ท่านจะทาํงานไดท้นัที โดยเขา้ที� knetshop.com     คลิกปุ่ม   

- ป้อนรหสัสมาชิก และ รหสัผ่าน 1234  
- ท่านจะไดร้บัแจง้ใหเ้ปลี�ยนรหสัผ่าน โปรดตั#งรหสัผ่านใหม่โดยควรเป็นตวัเลขหรือตวัอกัษรที�ท่านจาํไดง่้ายแต่ผูอื้�นเดาไดย้าก 

 

การบรหิารจดัการองคก์รธุรกิจ 

เลือกเมนู   คลิกที� สมาชิก 
  

 
 

- เขา้เมนู   ขอ้มูลสมาชิก   ป้อนขอ้มลูส่วนตวั จุดรบัสินคา้ และ บญัชีธนาคารที�จะใชร้บัเงินโบนัส 
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การวางสมาชิกใหม่ลงในสายงาน 
เคเนทไดอ้อกแบบใหว้ิธีการวางมาชิกใหม่ลงในองคก์รของท่านเป็นไปอย่างง่ายดาย  ตามขั#นตอนดงันี#  
 
1. เขา้ระบบดว้ย รหสัสมาชิก ของท่าน 

2. เลือกเมนู  
3. เลือกตาํแหน่งว่างที�ตอ้งการวางสมาชกิใหม่ ที�เครื�องหมาย +  
4. ในกล่องขอ้ความ กรุณาป้อนขอ้มูลสมาชิกใหม่ ป้อน ชื
อ นามสกุล และ หมายเลขโทรศพัท ์ของสมาชิกใหม ่
5. กดปุ่ม  ยนืยนั 

 

 
 

6. จะมีกล่องขอ้ความ คาํแนะนาํ แสดงขึ# นมา ซึ�งจะแสดงชื�อสมาชิกใหม่, ผูแ้นะนํา, อพัไลน์ และวางโดย 
7. ทาํความเขา้ใจกบัคาํแนะนํา ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู แลว้กด ยนืยนั 
8. สญัญลกัษณแ์ละรหสัสมาชิกใหม่จะปรากฎขึ# นตรงจุดที�ไดเ้ลือกไว ้
9. สมาชิกใหม่จะไดร้บัการแจง้รหสัสมาชิก ทาง SMS  ภายใน 10-30 วินาที 
10. ท่านไดร้บัสิทธิsในการวางสมาชิกใหมไ่ดถึ้ง 4 รหสั หลงัจากนั#นท่านตอ้งมีคะแนนส่วนตวัสะสมไม่ตํ �ากว่า 100PV 
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เมื�อมีคะแนนส่วนตวัสะสมครบ 400PV และมีคะแนนส่วนตวัในเดือนใดครบ 100PV สมาชิกเคเนท จะไดร้บัผลตอบแทนในเดือนนั#น ดงันี#  
1. โบนสัผูบ้ริโภค 
− คะแนนส่วนตวัส่วนที�เกิน 100PV จะนําไปคาํนวณเป็นโบนัสผูบ้ริโภคซึ�งจะเท่ากบั 10% ของยอดธุรกิจ (BV) ในเดือนนั#น 

2. โบนสัเบสิก 
− สมาชิกจะไดร้บัโบนัสเบสิก 20% ของยอดธุรกิจ (BV) ฝั�งเล็ก โดยนับรวมคะแนนลงลึกไปจนสิ# นสุดองคก์ร ไมจ่าํกดัชั#นและไม่จาํกดัประเทศ 
− กรณีที�คะแนนฝั�งเล็กมากกว่า 2,500,000PV   คะแนนส่วนที�เกินจะยกไปสะสมเพื�อคาํนวณโบนัสผูบ้ริหาร (ขอ้ 5) 
− คะแนนฝั�งใหญ่จะถูกลบออกเท่ากบัคะแนนฝั�งเล็กที�ตดัจ่ายไป  ส่วนที�เหลือจะยกไปเพื�อการคาํนวณโบนัสเบสิกในเดือนถดัไป 
− โบนัสเบสิกรวมทั#งระบบสงูสุดจะเท่ากบั 20% ของยอดธุรกิจทั#งหมดในรอบเดือน เพื�อป้องกนัการจ่ายโบนัสเกินจนติดลบทั#งระบบ 

 

 
ตวัอยา่ง 
กรณีที
 1 -คะแนนฝั 
งเล็กนอ้ยกว่า 2,500,000PV 
A มคีะแนนฝั�งใหญ่ 3,000,000PV และมคีะแนน
ฝั�งเล็ก 2,000,000PV ดงันั#น A จะมโีบนัสเบสิก
เท่ากบั  400,000 บาท     และมคีะแนนฝั�งใหญ่ 
1,000,000PV ยกไปเดือนถดัไป  

กรณีที
 2 -คะแนนฝั 
งเล็กมากกว่า 2,500,000PV 
A มคีะแนนฝั�งใหญ่ 5,000,000PV และมคีะแนน
ฝั�งเล็ก 3,500,000PV ดงันั#น A จะมโีบนัสเบสิก
เท่ากบั  500,000 บาท,  มคีะแนน 1,000,000PV 
ยกไปคาํนวณโบนัสผูบ้ริหาร, และมคีะแนนฝั�ง
ใหญ่ 1,500,000PV ยกไปเดือนถดัไป 

 
ไมม่กีารตดัคะแนนทิ# งทั#งฝั �งใหญ่และฝั�งเล็ก 

3. โบนสัแมทชิ
ง - PINNACLE MATCH©  
− โบนัสแมทชิ�ง เท่ากบั 100% ของโบนัสเบสิกของผูม้ีโบนัสเบสิกสงูสุดจากทุกสายงาน 
• หากในสายงานใด มีผูม้ีโบนัสเบสิกสงูสุดเท่ากนัมากกว่า 1 ราย คอมพิวเตอรจ์ะเลือกมาเพียง 1 ราย 

− ยกเวน้สายงานที�มีผูม้ีโบนัสเบสิกสงูสุดสงูกว่าสายงานอื�น ซึ�งโบนัสแมทชิ�งจะเท่ากบั 100% ของโบนัสเบสิกของผูม้ีโบนัสเบสิกสงูสุดในสาย
งานนี#   แต่ไม่เกินโบนัสเบสิกของสมาชิก 
• หากสายงานที�มีผูม้ีโบนัสเบสิกสงูสุดสงูกว่าสายงานอื�นมีโบนัสเบสิกสงูสุดเท่ากนัพอดี คอมพิวเตอรจ์ะเลือกมาคาํนวณเพียง 1 สาย 
• สาํหรบัสายงานที�ไม่ไดถู้กเลือก ท่านจะไดร้บัโบนัสแมทชิ�งเท่ากบั 100% ของโบนัสเบสิกของผูม้ีโบนัสเบสิกสงูสุดในสายงานนี#  

 

 
ตวัอยา่ง  สมมุติ   
A, B, C, D เป็นสมาขิกที�มโีบนัสเบสิกสูงสุดในแต่ละ
สายงาน    A, B, C มโีบนัสเบสิกเท่ากบั 100,000 
บาทและ D มโีบนัสเบสิก 200,000 บาท  
กรณีที
 1 – ถา้มีโบนสัเบสิก 5,000 บาท 
จะไดร้บัโบนัสแมทชิ�ง 
    = 100,000+100,000+100,000+5,000  
    = 305,000 บาท  
กรณีที
 2 - มีโบนสัเบสิก 300,000 บาท 
จะไดร้บัโบนัสแมทชิ�ง  
    = 100,000+100,000+100,000+200,000  
    = 500,000 บาท  
กรณีที
 3 – ถา้มีโบนสัเบสิก 0 บาท 
จะไดร้บัโบนัสแมทชิ�ง  
    = 100,000+100,000+100,000+0  
    = 300,000 บาท 
 

4. โบนสัแฟมิลี
 
− เท่ากบั 30%, 20%, 10% และ 10% ของสมาชิกชั#น ลกู หลาน เหลน และโหลน ตามลาํดบั ที�มีคะแนนส่วนตวัอย่างนอ้ย 100PV 
− จาํนวนชั#นลกูที�มีคะแนนส่วนตวัครบ 100PV จะเป็นตวักาํหนดชั#นลึกของโบนัสแฟมิลี� 

5. โบนสัผูบ้ริหาร 
− คะแนนฝั�งเล็กส่วนที�เกิน  2,500,000 PV ในแต่ละเดือน  จะนําไปสะสมเพื�อคาํนวณโบนัสผูบ้ริหาร 
− โบนัสผูบ้ริหารจะคาํนวณโดยนําผลรวมคะแนนฝั�งเล็กส่วนที�เกิน 2,500,000 PV ทั#งปีของสมาชิก หารดว้ยผลรวมของคะแนนฝั�งเล็กส่วนที�

เกิน 2,500,000  PV  ของสมาชิกทุกคน  คณูดว้ย 1% ของยอดธุรกิจ (BV) ทั �วโลกในรอบ 1 ปี  

  

  

ตวัอยา่ง  สมมุติ 
− ยอดธุรกิจทั �วโลกเท่ากบั 1,000 ลา้น BV  
− a, b, c, d, e, p เป็นคะแนนฝั�งเล็กส่วนที�เกิน

กวา่ 2,500,000 PV ของสมาชิก 
    a, b, c, d, e = 100,000 PV  
กรณีที
 1 -   p = 100,000 PV 
โบนัสผูบ้ริหารของ p จะเท่ากบั 
= p /(a+b+c+d+e+p) x (1% x 1,000,000,000) 
= 100,000/(600,000) x (10,000,000) 
= 1,666,667 บาท  
กรณีที
 2  - p = 500,000 PV 
โบนัสผูบ้ริหารของ p จะเท่ากบั 
= p /(a+b+c+d+e+p) x (1% x 1,000,000,000) 
= 500,000 /(1,000,000) x (10,000,000) 
= 5,000,000 บาท 

 

 
ตวัอยา่ง สมมุติมสีมาขิกชั#นลูก  4 ราย, 
หลาน 16 ราย, เหลน 64 ราย และโหลน 
256 ราย มคีะแนนส่วนตวัรายละ 100PV  
กรณีที
 1 – ชั7นลกูที
ครบ 100PV = 4 ราย 
โบนัสแฟมลีิ�เท่ากบั 
    = (30%x400) + (20%x1,600)  
       + (10%x6,400) + (10%x25.600)  
    = 3,640 บาท 
กรณีที
 2 – ชั7นลกูที
ครบ 100PV = 3 ราย 
โบนัสแฟมลีิ�เท่ากบั 
    = (30%x400) + (20%x1,600)  
       + (10%x6,400)  
    = 1,080 บาท  
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กลุ่มไบนารี
และสายงาน 

 

 
 
กลุ่มไบนารี
 
− คือกลุ่มที�มีการแตกตวัของสมาชิกจาก 1 รหสั เป็น 2 รหสั 
− องคก์รของท่านประกอบดว้ยกลุ่มไบนารี� 2 ฝั�ง ซา้ย-ขวา  
− สมาชิกในกลุ่มไบนารี�เกิดจาก 
• ท่านเป็นผูแ้นะนําเอง 
• สมาชิกในกลุ่มเป็นผูแ้นะนํา 
• อพัไลน์วางลงมา 

 
สายงาน หรอื Family 

คือ กลุ่มสมาชิกที�เริ�มตั#งแต่ผูที้�ท่านใหก้ารแนะนํา นับลงไป
ตามสายงานการแนะนํา  ลงไปจนสิ# นสุดองคก์ร  
ท่านสามารถมีจาํนวนสายงาน หรือ Family ไดไ้ม่จาํกดั 

 
PINNACLE MATCH©   
นวตักรรมการคาํนวณแมทชิ
งล่าสุดของโลก  
นับทศวรรษที�โลกไม่มแีนวคิดใหม่ในวงการธุรกิจเครือข่ายเลย  โดยเฉพาะในส่วนของการคาํนวณโบนัสแมทชิ�ง  ปัญหาที�เกิดขึ# นเมื�อกว่าสิบปีที�แลว้
ก็ยงัคงเกิดขึ# นอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื�อง Stack Sponsoring (การวางตวัแทนเพื�อดกัโบนัสแมทชิ�งไม่ใหขึ้# นสู่อพัไลน์) หรือ Depth Limit (การ
จาํกดัชั#นลึกในการจ่ายโบนัสแมทชิ�ง ซึงไม่ส่งเสริมการทาํงานแนวลึก)   ตลอดเวลาที�ผ่านมา นักพฒันาแผนการตลาดจากหลายบริษัททั �วโลกต่าง
พยายามคิดคน้วิธีการเพื�อแกจุ้ดอ่อนเหล่านี#  แต่ก็ไม่ปรากฏความคิดใหม่อื�นใดนอกเหนือไปจากการเปลี�ยนแปลงเล็กๆ นอ้ยๆ (Minor Change) เช่น 
‘เปลี�ยนแปลงจาํนวนชั#นลึก’ หรือ ‘ปรบัตวัเลขเปอรเ์ซ็นตแ์มทชิ�ง’ หรือ ‘กาํหนดเงื�อนไขในการรบัโบนัสแมทชิ�ง’  
 
ในปี ค.ศ. 2011 เคเนท เทคโนโลย ี เป็นบริษัทแรกที�ประกาศแนวคิดใหม่ในการคาํนวณโบนัสแมทชิ�ง ที�สามารถแกไ้ขจุดอ่อนในยุคสมยัไดอ้ย่าง
สิ# นเชิง  เคเนทไดจ้ดทะเบียนลิขสิทธิsทรพัยสิ์นทางปัญญา  ในชื�อ PINNACLE MATCH© (พินนาเคิล แมทช)์   
พินนาเคิลแมทช ์แกปั้ญหาอะไรไดบ้า้ง 
กลไกการคาํนวณของพินนาเคิลแมทช ์ ไดร้บัการออกแบบเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานร่วมกนัในระดบัองคก์ร สรา้งความผกูพนัที�ดีระหว่าง
สมาชิก ซึ�งเป็นปัจจยัสาํคญัที�จะสรา้งเสริมความเขม้แข็งขององคก์รแบบยั �งยนื    พินนาเคิลแมทช ์สามารถแกปั้ญหาหลกัไดอ้ย่างนอ้ย 2 ขอ้ ดงันี#   
1.Stack Sponsoring – การวางจุดเพื�อดกัโบนัสแมทชิ�งใหเ้ขา้ตวัเอง ไม่ใหขึ้# นสู่อพัไลน์ 

เกิดจากเงื�อนไขในแผนที�เปิดโอกาสใหจ้ดัโครงสรา้งองคก์รที�ผลตอบแทนตกอยู่กบัตนทั#งหมด โดยไม่คาํนึงถึงการทาํงานร่วมกบัผูแ้นะนํา การ
ทาํงานลกัษณะนี# จะทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นความสมัพนัธก์บัผูแ้นะนําเป็นอย่างมาก  ทุกฝ่ายทาํงานดว้ยความอึดอดั  ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโต
และความมั �นคงขององคก์ร 
 

 
Single Layer Matching 

การคาํนวณโบนัสแมทชิ�งแบบชั#นเดียว 
ตวัอย่าง You เป็นผูแ้นะนํา A 
กรณีที� 1 You และ A ช่วยกนัสรา้งกลุ่มซา้ย-ขวาที�ตาํแหน่ง A  

ผล - แมทชิ�งโบนัสจาก A ไปสู่ You 
กรณีที� 2 A สรา้งตวัแทน (nominee) โดยวาง A1 ต่อจากตวัเอง  

แลว้สรา้งกลุ่มซา้ย-ขวาที� A1  
ผล - แมทชิ�งจาก A1 ไปสู่ A แต่ไม่มีแมทชิ�งจาก A ไปสู่ You 

   
 

 

 
Multi Layer Matching 

การคาํนวณโบนัสแมทชิ�งแบบหลายชั#น 
ตวัอย่าง You แนะนํา A, A แนะนํา B    คาํนวณแมทชิ�ง 2 ชั#น 
กรณีที� 1 You, A และ B ช่วยกนัสรา้งกลุ่มซา้ย-ขวาที�ตําแหน่ง A และ B  

ผล - แมทชิ�งจาก A, B ไปสู่ You 
กรณีที� 2 A สรา้งตวัแทน (nominee) โดยวาง A1 และ A2 ต่อจากตวัเอง   

(เท่ากบัจาํนวนชั#นแมทชิ�ง) แลว้สรา้งกลุ่มซา้ย-ขวาที�ตาํแหน่ง A2 และ B  
ผล - แมทชิ�งจาก A2 และ B ไปสู่ A1 แต่ไม่มีแมทชิ�งจาก A และ A1 ไปสู่ You  
แผนการตลาดบางแผนพยายามแกปั้ญหานี# โดยกาํหนดใหมี้การรวบชั#น (Roll 
Up หรือ  
  Compression) แต่ A มกัสามารถทําตามกติกาเพื�อมิใหถู้กรวบชั#นได ้ เพื�อที�
ตวัเองจะไดร้ับแมทชิ�งโบนัสทั#งหมด   บางแผนก็แกโ้ดยกาํหนดใหต้อ้งทํายอด
กลุ่มเพื�อรบัโบนัสแมทชิ�ง ซึ�งกลายเป็นจุดอ่อนมากกว่าจะเป็นจุดแข็ง  

 
2.Depth Limit – การจาํกดัชั#นลึกในการคาํนวณแมทชิ�ง 

ในยุคปัจจุบนั การคาํนวณโบนัสแมทชิ�งในแผนการตลาดทุกแผนยงัคงอิงกบัเบสิกโบนัสของสมาชิกภายใตส้ายงานการแนะนํา ซึ�งไม่สามารถ
หลีกเลี�ยงการจาํกดัชั#นลึกได ้    และหากกระจายชั#นลึกเพิ�มเป็นจาํนวนหลายชั#น   ก็ทาํใหเ้ปอรเ์ซ็นตใ์นแต่ละชั#นตอ้งลดลงอีก    จากที�ผ่านมา
สมาชิกระดบัล่างที�จริงจงักบัธุรกิจมีโอกาสที�จะเกิดในชั#นที�ลึกเกินชั#นที�ถูกจาํกดั ทาํใหก้ารทาํงานที�จุดนี# ไมม่ีผลโดยตรงกบัโบนัสแมทชิ�ง เป็นการ
ลดประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมลงเป็นอย่างมาก  

 

 
Depth Limit 

การคาํนวณโบนัสแมทชิ�งแบบจาํกดัชั#นลึก 
ตวัอย่าง ในแผนการตลาดที�ใหโ้บนัสแมทชิ�ง 3 ชั#น และมีการรวบชั#น 

(Compression  หรือ Roll Up)  
X เป็นสมาชิกที�มีโบนัสเบสิกสงูสุด 

กรณีที� 1 A, B และ C มีโบนัสเบสิกพอประมาณ  
ผล - แมทชิ�งโบนัสจาก A, B, C ไปสู่ You 

กรณีที� 2 A, B และ C มีโบนัสเบสิกน้อยๆ แต่ไม่ถึงจุดที�จะเกิดการรวบชั#น  
ผล - แมทชิ�งโบนัสจาก A, B, C ไปสู่ You น้อยมาก 
 
การจํากัดชั#นลึกยังคงเป็นที�นิยมใชใ้นแผนการตลาดแบบไบนารี�ในทุก
วนันี#  โดยยงัคงปล่อยใหเ้กิดจุดอ่อนในการทาํงานแนวลึก  ความพยายาม
ของนักพฒ้นาแผนหยุดตรงจุดนี# มานานหลายปี   จนกระทั �ง เคเนท 
ประกาศความสาํเร็จในการพฒันา PINNACLE MATCH© 
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มาตรการป้องกนัการปั 
นเงิน  
MONEY GAME PROTECTION 

  
ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา วงการธุรกิจหลายสาขาไดร้บัความบอบชํ#าจากเล่หเ์หลี�ยมที�เรียกกนัว่า ‘การปั�นเงิน’ หรือ MONEY GAME การปั�นเงินได้
สรา้งความเสียหายลุกลามเป็นวงกวา้งสู่ประชาชนทั �วไปผ่านช่องทางของธุรกิจเครือข่าย  พฤติกรรมอนัอาจสนันิษฐานไดว้่าเป็นการปั�นเงินดไูดจ้าก
การสั �งซื# อสินคา้ในมลูค่าที� ‘สงู’ เกินกว่าการบริโภคตามปกติ  ซึ�งอาจเป็นการ ’ขึ# นตาํแหน่ง’ หรือ ‘เปิดแฟรนไชส‘์    หลงัจากนั#นจะกระตุน้ให ้‘ชกั
จงู’ สมาชิกอื�นกระทาํการแบบเดียวกนั   โดยมกักล่าวอา้งว่าเป็นโอกาสที�จะมีรายไดส้งูเช่นเดียวกบัผูนํ้าระดบับน  ผูนํ้าระดบับนจะมีรายไดส้งูมาก
ในเวลาอนัสั#น แต่ผูล้งทุนรายหลงัๆ มีโอกาสเสี�ยงสงูที�จะขาดทุนเนื�องจากไม่สามารถชกัชวนผูอื้�นมาลงทุนต่อจากตวัเองได ้  และในที�สุดองคก์รจะ
ถล่มจากวงนอกสุดเขา้มา  และจะหยุดการเติบโตเมื�อไม่สามารถหาคนมาลงทุนไดอี้กต่อไป 
 
เคเนท มีระบบอตัโนมติัที�จะติดตามพฤติกรรมในการสั �งซื# อสินคา้ (Order Tracking)  ผูส้ั �งสินคา้ที�มร่ีองรอยของการสรา้งกลุ่มผูล้งทุนจะถูกบนัทึก
ชื�อไวใ้นรายการ ‘ผูต้อ้งสงสยั’ โดยจะแยกออกเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ตามระดบัผลประโยชน์ที�แต่ละบุคคลไดร้บั คอื  
1. ผูต้อ้งสงสยัที�มรีายไดร้วมเกินกว่า 50,000 บาทจะถูกบนัทึกรายชื�อลงในประเภท ‘ผูก้ระทาํการ’ 
2. ผูต้อ้งสงสยัที�มรีายไดร้วมตั#งแต่ 50,000 บาทลงมาจะถูกบนัทึกรายชื�อลงในประเภท ‘ผูส้มรูร่้วมคิด’ 
3. ผูต้อ้งสงสยัที�มีการสญูเสียจากการถูกชกัจงูใหล้งทุน  จะถูกบนัทึกรายชื�อลงในประเภท ‘เหยื�อ’  
การดาํเนินการทางกฎหมาย 
ในกรณีที�เกิดการรอ้งเรียนในเรื�องความเสียหายจากการถูกชกัจงูใหล้งทุน ไม่ว่าผูเ้สียหายจะจดจาํและระบุตวัผูช้กัจงูไดห้รือไม่ก็ตาม 
1. รายชื�อ ผูก้ระทาํการ และ ผูส้มรูร่้วมคิด จะถูกรวบรวมเพื�อรอส่งผ่านระบบ CRIMELINK ไปสู่สาํนักงานคุม้ครองผูบ้ริโภค และ กรมสอบสวน

คดีพิเศษ พรอ้มขอ้มลูการสั �งซื# อสินคา้ และพฤติกรรมที�ผิดปกติวิสยัในการดาํเนินธุรกิจ เพื�อประกอบเป็นสาํนวนในการดาํเนินคดี 
2. เหยื�อ จะมีสิทธิเป็นโจทยย์ื�นฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจาก ผูก้ระทาํการ และ ผูส้มรูร่้วมคดิ โดยการใหค้าํแนะนําจากฝ่ายกฎหมายของเคเนท 
3. กระบวนการยุติธรรม จะเป็นผูก้าํหนดโทษสาํหรบั ผูก้ระทาํการ และ ผูส้มรูร่้วมคิด ตามบทลงโทษที�ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
4. เคเนท จะไม่ชดใชค้า่เสียหายหรือรบัคืนสินคา้ที�ถูกซื# อไปโดยกลุ่มนักลงทุนที�มีความเกี�ยวพนักบัคดี  
แมว้่าการกระทาํอนัเป็นการปั�นเงิน หรือ MONEY GAME จะมีส่วนทาํใหท้างบริษัทไดร้บัผลประโยชน์ดว้ยอยา่งมากก็ตาม   อีกทั#งกฎหมายก็มิได้
มีการกาํหนดในเชิงป้องปรามใหช้ดัเจนว่าหา้มกระทาํ    แต่เคเนทก็จะพยายามทุกวิถีทาง ทั#งการใหค้วามรู ้การออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และการ
ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐั  เพื�อป้องกนัมิใหป้ระชาชนตอ้งตกเป็นเหยื�อของการปั�นเงิน หรือ MONEY GAME - อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจแบบหนึ�งที�ทางกฎหมายยงัไม่สามารถปราบปรามไดเ้ด็ดขาด  
การป้องกนัการปั�นเงิน เป็นกลยุทธของเคเนท ที�ใชใ้นการสรา้ง ความยั 
งยืน ของระบบ 

  
ความหมายของคาํที
ใชใ้นเอกสารคู่มือดาํเนินธุรกิจ เคเนท 

 
นกัธุรกิจอิสระ 
Independent Distributor 
 

หรือนักธุรกิจเคเนท หรือสมาชิกเคเนท คือ บุคคลผูที้�ไดร้บัการสมคัรเป็นสมาชิกเคเนทอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบที�กาํหนดไว ้
ในเอกสารคูมื่อดาํเนินธุรกิจ   โดยมิไดมี้สถานะเป็นพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท เคเนท แต่อยา่งใด 

การแนะนาํ  
Sponsoring 
 

หรือการสปอนเซอร ์คือการเปิดโอกาสทางธุรกิจและแนะแนวทางการดาํเนินธุรกิจใหก้บับุคคลอื�น 
 

สายงานการแนะนาํ 
Line of Sponsorship  

หรือสายงาน หรือสายงานการแนะนํา หรือสายงานการเชิญ คือกลุ่มนักธุรกิจเคเนทที�เริ�มนับตั#งแต่ผูที้�ท่านเชิญโดยตรง  นับลง
ไปตามสายงานการแนะนํา ลงไปจนสิ# นสุดองคก์ร ในเคเนท จะใชค้าํวา่ Family 

อพัไลน ์ 
Upline 
 

คือนักธุรกิจเคเนทในระดบับนของสายงานการแนะนํา 
 

ดาวนไ์ลน ์ 
Downline 
 

คือนักธุรกิจเคเนทในระดบัล่างในกลุ่มไบนารี�ทั#งสองผั �ง 
 

KNC  
KNET Currency 
 

คือหน่วยเงินอิเลคโทรนิคที�ใชภ้ายในระบบการคาํนวณของเคเนท       
ในการคาํนวณเงินโบนัส (Bonus Calculation) คอมพิวเตอรจ์ะใหผ้ลลพัธอ์อกมาเป็นหน่วย KNC ก่อน แลว้จึงแปลงเป็นหน่วย
เงินของแต่ละประเทศ โดยผ่านตารางการเปลี�ยนคา่เงินที�กาํหนดไวใ้นฐานขอ้มลูส่วนกลางของเคเนท  ซึ�งจะอา้งอิงประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
เมื�อมีความสบัสนในการเปลี�ยนแปลงคา่เงิน ไม่วา่จะเกิดจากการไม่สอดคลอ้งกนัของรอบการอพัเดทขอ้มลูการเปลี�ยนคา่เงินของ
เคเนทกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือจากสาเหตุใดก็ตาม  เคเนทจะกาํหนดใหใ้ช ้KNC เป็นตวักลางในการเปลี�ยนคา่เงิน 
และใหยึ้ดถือตวัเลขที�ปรากฏในตารางการเปลี�ยนคา่เงิน ในเวบไซทข์องเคเนทเป็นขอ้สรุป  

PV 
Point Value  

เป็นหน่วยของ ‘คะแนน’ ที�ใชยึ้ดเป็นเกณฑส์าํหรบัการคาํนวณเงินโบนัสหรือผลตอบแทนอื�นๆ 
 

BV  
Business Volume 

เป็นหน่วยของ ‘ยอดธุรกิจ’ ซึ�งเป็นตวัเลขที�ใชเ้ป็นฐานการคาํนวณเงินโบนัส  เคเนทใช ้BV เป็นส่วนหนึ�งของกลไกในการรกัษา
เสถียรภาพของมลูคา่เงินโบนัสที�จ่ายใหนั้กธุรกิจเคเนท รวมทั#งเพื�อการคงอยูข่องธุรกิจทั#งระบบหรือเฉพาะในเขตพื# นที�ใดๆ ที�มี
การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัพื# นฐานที�มีผลต่อตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนดาํเนินการ หรือตน้ทุนการผลิต นอกจากนั#นยงัใชเ้ป็นตวั
ป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอก (Threat) เช่น ความแปรปรวนของภาวะเศรษฐกิจ หรือเสถียรภาพทางการเมือง ของแต่ละพื# นที�
ดว้ย 
 
BV จะใชค้วบกบั PV ในรปูของ อตัราส่วน PV ต่อ BV หรือ PV/BV Ratio ในกรณีดงันี#  
 
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงคา่เงิน เคเนทจะประกาศปรบัเปลี�ยนอตัราส่วน PV ต่อ BV (PV/BV Ratio) เฉพาะในอาณาเขต หรือ
ประเทศนั#น เพื�อใหนั้กธุรกิจยงัคงไดร้บัเงินโบนัสในมลูคา่เดิม เมื�อการจ่ายเงินโบนัสในรอบเดือนในอาณาเขตหรือประเทศใด อยู่
ในอตัราส่วนที�เกินกวา่ 45% ของยอดขาย ซึ�งเป็นจุดสงูสุดที�ทั#งระบบจะยงัคงอยูไ่ด ้ เคเนทจะประกาศปรบัเปลี�ยนอตัราส่วน PV 
ต่อ BV (PV/BV Ratio) เฉพาะในอาณาเขตหรือประเทศนั#น เพื�อใหธุ้รกิจทั#งระบบยงัคงดาํเนินต่อไปได ้  
ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนดาํเนินการ หรือตน้ทุนการผลิต โดยที�ราคาขายยงัไม่สามารถเปลี�ยน แปลงได้
อนัเนื�องมาจากสาเหตุใดก็ตาม ไม่วา่จะเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย ์ หรือหน่วยงานอื�นใด ในเรื�องการกาํหนดราคาสินคา้
ควบคุมในแต่ละอาณาเขตหรือประเทศใดก็ตาม เคเนทจะประกาศปรบัเปลี�ยนค่า BV เฉพาะสินคา้ที�ไดร้บัผลกระทบในอาณา
เขตหรือประเทศนั#นเท่านั#น  ทั#งนี# เพื�อใหก้ารจ่ายเงินโบนัสยงัคงอยูใ่นอตัราสงูสุดเท่าที�จะทาํได ้
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Business Intelligence  
การใชค้อมพิวเตอรเ์ป็นตวักลาง (Media) ในการเก็บขอ้มลู  ทาํใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้นการสรา้งเครื�องมอืชิ# นใหม่เพื�อการวเิคราะหธุ์รกิจ ที�
เรียกว่า  Business Intelligence – BI      ในเชิงธุรกิจ ผูบ้ริหารระดบัสงูที�มหีนา้ที�ตอ้งตดัสินใจในการกาํหนดทิศทางขององคก์รจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลู
ที�ผ่านการกลั �นกรองมาเฉพาะที�จาํเป็นและจดัใหอ้ยู่ในรปูแบบที�เขา้ใจไดง่้าย   แต่เนื�องดว้ยราคาที�สงูมากๆ ของ BI  บริษัทและองคก์รใหญ่เท่านั#น
จึงจะมีงบประมาณเพียงพอที�จะนํามาใชไ้ด ้      ทีมพฒันาระบบของ  KNET ไดส้รา้งรายงานพิเศษบนแนวคิด BI เพื�อนํามาใชก้บัเครือข่ายผูบ้ริโภค  
ใหส้มาชิกสามารถเรียกดรูายงานที�สาํคญั   เพื�อเรียนรูโ้ครงสรา้งตลาด  และเพื�อกาํหนดทิศทางการทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
BI ของ KNET จะแสดงรายงานขอ้มลูที�ลกัษณะดงันี#   

- ครบ   ครบถว้น - แสดงเฉพาะขอ้มลูที�มีความจาํเป็นและเพียงพอในการนําไปวเิคราะห ์

- ถูก  ถูกตอ้ง   - มีความถูกตอ้งเชื�อถือได ้100% ทั#งดา้นขอ้มลูและผลลพัธจ์ากสตูรคาํนวณ 
- ทนั  ทนัเวลา  - update แบบ real time เมื�อเกิด transaction ที�จุดใดก็ตาม ขอ้มลูที�เหลือจะ  update ตามทนัที  

 

  
 

Score - แตม้ 
- สมาชิกที�มีแตม้สะสมประจาํปีสงูสุด จะไดร้บัรางวลัท่องเที�ยวต่างประเทศ  เคเนทจะกาํหนดกติกาและประกาศใหท้ราบล่วงหนา้เป็นรายปี 

- การคิดแตม้ จะคาํนวณเป็นรายเดือน และสะสมในรอบ 1 ปี 

โบนัสผูบ้ริโภค    1 THB =  1000  แตม้  

โบนัสแมทชิ�ง   1 THB =    100  แตม้ 

โอนสินคา้จาก SOFTSTOCK   1 PV =    100  แตม้ (ยกเวน้การโอนใหต้วัเอง)  
- เคเนทอาจกาํหนดวธีิการคาํนวณแตม้เพิ�มเติมตามโครงการส่งเสริมการขายซึ�งจะมีการประกาศใหท้ราบล่วงหนา้เป็นคราวๆ ไป 

 
การรกัษาสถานภาพสมาชิก 
• สมาชิกที�ขาดการสั �งซื# อสินคา้นานเกินกว่า 1 ปี จะถูกเปลี�ยนสถานภาพเป็นแบบจาํกดัสิทธิ  ไม่สามารถเขา้ระบบได ้

• หากตอ้งการดาํเนินธุรกิจในตาํแหน่งเดิม สมาชิกตอ้งใชค้ะแนน 400PV เพื�อขอคืนสถานภาพสมาขิก 
 

การสะสมคะแนนและการคาํนวณโบนสั 
• สมาชิกจะมีสิทธิsรบัโบนัสในเดือนที�เมื�อมีคะแนนส่วนตวัสะสมครบ 400PV และมีคะแนนส่วนตวัครบ 100PV 

• การตดัรอบการคาํนวณเงินโบนัสจะทาํที�เวลา 24:00 น. GMT  ของวนัสิ# นเดือน และโอนเขา้บญัชีในวนัที� 15 ของเดือนถดัไป 

• สมาชิกจะไดร้บัการโอนเงินเขา้บญัชีเมื�อมีเงินโบนัสสะสมเกิน 500 บาท 
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การสั 
งซื7 อสินคา้  
1. สมาชิกเคเนทสามารถสั �งซื# อสินคา้ไดจ้าก 2 แหล่ง คือ 

- จากเวบ knetshop.com เขา้เมนู   
- จากสต็อกส่วนตวั (SOFTSTOCK) ของตนเอง หรือของสมาชิกอื�น 

2. การสั �งซื# อมี 2 แบบ คือ แบบปกติ และ แบบสั �งซื# อเขา้ SOFTSTOCK 
3. สามารถสั �งสินคา้ไดต้ลอด 24 ชั �วโมง ทุกวนั  โดยคอมพิวเตอรข์องเคเนทจะเก็บขอ้มลูการสั �งซื# อไว ้และจะจดัส่งสินคา้ทนัทีที�เปิดใหบ้ริการ   

 
 
การจดัการ SOFTSTOCK 
SOFTSTOCK เป็นเครื�องมืออาํนวยความสะดวกสาํหรบัสมาชิกที�ตอ้งการทาํสต็อกสินคา้ของตวัเอง เพื�อจาํหน่ายใหส้มาชิกอื�น และเพื�อ
ประสิทธิผลในการแนะนําธุรกิจ  
1. ด ูSOFTSTOCK  โดยเขา้ที�เมนู สินคา้ แลว้คลิก SOFTSTOCK 
2. เจา้ของ SOFTSTOCK สามารถโอนสินคา้ใหส้มาชิกอื�นไดทุ้กรหสั 
3. ผูร้บัโอนสินคา้จะไดร้บัคะแนน –PV  ทนัทีเมื�อเจา้ของ SOFTSTOCK ยืนยนัการโอน   

 



 

KNET BUSINESS HANDBOOK Revision 5 21-JAN-2014                               14 

การชาํระเงิน  
เคเนทไดจ้ดัช่องทางการชาํระเงินสาํหรบัสมาชิกไวด้งันี#  
 

1. EASY-PAY ทาง Counter Service ทุกสาขาทั �วประเทศ (เป็นช่องทางที�สะดวกและปลอดภยั) 
2. พิมพใ์บนําจ่ายเพื�อนําไปชาํระเงินที� Tesco-Lotus, Just pay, mPay, Family Mart 
3. VISA Credit and Debit Card 
4. Internet Banking SCB, KTB, BBL, BAY 
 
สาํหรบัการชาํระดว้ย Credit Card และ Online Banking ท่านควรมีความคุน้เคยกบัวิธีการเหล่านี#  และตอ้งมั �นใจว่าคอมพิวเตอรข์องท่านมรีะบบ
รกัษาความปลอดภยัที�ดีพอ 

 

� หลงัจากคลิก ยนียนัการสั 
งซื7 อ หนา้จะจะแสดงขอ้มลูการสั �งซื# อใหต้รวจสอบความถูกตอ้ง  

 
 

� คลิกที� EASY-PAY และรอรบัรหสัชาํระเงิน (PayCode) ภายใน 20 วินาที เพื�อนําไปชาํระเงินที�เคาน์เตอรเ์ซอรว์ิส 
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� ชาํระเงินทางบตัร VISA  
� โดยคลิกที� เลือกวิธีการชาํระเงิน และเลือก บตัรเครดิต 

 

 
 
 
� ชาํระเงินโดยพิมพใ์บนําจา่ยไปชาํระที� Tesco Lotus, Just pay, mPay, Family Mart 
� โดยคลิกที� เลือกวิธีการชาํระเงิน และเลือก เงินสด 
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ORDER PROCESSING 
การจดัการกบัคาํสั 
งซื7 อ 

 
 

 
 
 
 
 
ค่าสง่สินคา้ 
1. สั �งซื# อตั#งแต่ 1,500 บาทขึ# นไป ส่งฟรีทั �วประเทศ  ตามพิกดันํ#าหนักดงันี#  
 

คา่สินคา้รวมตั#งแต่ 
(บาท) 

ส่งทาง EMS ฟรี 
นํ#าหนักรวมไดถึ้ง  

(กิโลกรมั) 

ส่งทางพสัดุ ฟรี 
นํ#าหนักรวมไดถึ้ง  

(กิโลกรมั) 

1,500 2.0 6.0 
3,000 4.5 9.5 
4,000 6.0 14.0 
5,000 7.5 18.0 
6,000 8.5 20.0 

 
2. นํ#าหนักที�เกินพิกดั คิดค่าส่งเฉพาะนํ#าหนักส่วนที�เกิน ตามอตัราของไปรษณียไ์ทย 

3. สั �งซื# อตํ �ากว่า 1,500 บาท คิดค่าส่งตามจริง ตามอตัราของไปรษณียไ์ทย  

4. คอมพิวเตอรจ์ะคาํนวณค่าส่ง และเสนอทางเลือกใหส้มาชิกก่อนยืนยนัการสั �งซื# อ (รบัเอง, พสัดุ, EMS) 

5. เคเนทอาจพิจารณาปรบัปรุงวธีิการคดิค่าจดัส่งใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไข เช่น อตัราของไปรษณียไ์ทย, ขอ้ตกลงอตัราค่าบริการการจดัส่งพสัดุใน
เขตเศรษฐกิจอาเซียน ฯลฯ 

 
การจดัสง่ 
เคเนทใชบ้ริการของไปรษณียไ์ทยเพื�อการจดัส่งที�ครอบคลุมทุกจงัหวดัทั �วประเทศ  
1. สินคา้จะถูกจดัส่งสินคา้ใหส้มาชิก ณ จดุรบัสินคา้ ที�ไดร้ะบุไวใน ขอ้มูลสมาชิก 
2. เมื�อตอ้งการเปลี�ยน จดุรบัสินคา้   ใหแ้กไ้ขใน  ขอ้มูลสมาชิก   
3. ถา้ชาํระเงินก่อน 10:00 น.  สินคา้จะถึง จดุรบัสินคา้ ภายใน 1-2 วนัทาํการ สาํหรบัการส่งแบบ EMS (ขึ# นกบัระยะทาง) 
4. ถา้ชาํระเงินหลงั 10:00 น.  สินคา้จะถึง จดุรบัสินคา้ ภายใน 2-3 วนัทาํการ สาํหรบั EMS (ขึ# นกบัระยะทาง) 
5. สินคา้ที�จดัส่งทางพสัดุไปรษณีย ์จะใชเ้วลา 2-7 วนั ตามความสามารถในการจดัส่งพสัดุของไปรษณียไ์ทย 
6. จดัส่งสินคา้ทุกวนัทาํการ (จนัทร ์– ศุกร ์เวน้เสารอ์าทิตย ์และวนัหยุดประจาํปีของไปรษณียไ์ทย) 
7. ณ ปัจจุบนั เคเนทจะจดัส่งสินคา้ภายในเขตราชอาณาจกัรไทยเท่านั#น  กรณีที�จุดรบัสินคา้อยู่นอกเขตราชอาณาจกัรไทย ผูส้ั �งสินคา้ตอ้งเป็นผู ้

รบัภาระค่าใชจ้า่ยในการจดัส่งดว้ยตนเอง   
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กฎระเบียบและจรรยาบรรณของนกัธุรกิจเคเนท 
  

1. อย่ากล่าวถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑเ์กินจริง 
นําเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑต์ามความเป็นจริงพรอ้มแสดงที�มาของขอ้มลูตามวธีิการที�ไดร้บัการรบัรองจากเคเนท แจง้คุณประโยชน์ตามที�ระบุไว ้
ในสื�อส่งเสริมธุรกิจหรือฉลากบรรจุภณัฑห์รือจากประสบการณส่์วนตวัของท่านเอง 

2. อย่านําเสนอแบบเหวี�ยงแห 
สรา้งธุรกิจจากเพื�อนฝงูและคนใกลช้ดิก่อน เคเนทเป็นธุรกิจที�อาศยัความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  ไม่ควรเผยแพร่ขอ้มลูเชิญชวนแบบเหวี�ยงแห
ทางไปรษณีย ์ (bulk mail) หรือทางเวบ  โดยที�ผูเ้ผยแพร่มิไดม้ีความเขา้ใจในธุรกิจอยา่งแทจ้ริง หากไม่สามารถตอบขอ้ซกัถามของผูส้นใจได้
ชดัเจนจะทาํใหผู้ส้นใจมีความเขา้ใจที�คลาดเคลื�อน  เป็นการทาํลายภาพพจน์ของธุรกิจและของตวัท่านเอง  

3. อย่าใชว้ิธีการหลอกลวง ใหข้อ้มลูที�คลุมเครือ เพื�อจงูใจในการแนะนําสินคา้หรือการเชิญผูอื้�นเขา้ร่วมเป็นนักธุรกิจเคเนท 
ก่อนแนะนําผูอื้�นใหเ้ขา้ร่วมธุรกิจ สมาชิกควรศึกษาทาํความเขา้ใจแนวคิด สินคา้ และวธีิการดาํเนินธุรกิจของเคเนทใหถ่้องแทก่้อน เพื�อความ
พรอ้มในการตอบขอ้ซกัถาม และสรา้งความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง  

4. อย่าทอดทิ# งลกูคา้และสมาชิกในสายงาน 
ลกูคา้และสมาชิกที�พึงพอใจในผลิตภณัฑเ์ป็นทรพัยสิ์นอนัลํ#าคา่ ความสมัพนัธอ์นัดีต่อบุคคลเหล่านี# จะเป็นรากฐานที�มั �นคงของธุรกิจ  ควร
ติดต่อพวกเขาอย่างต่อเนื�อง หมั �นใหก้ารแนะนําผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆ  พยายามสรา้งความไวว้างใจและความพึงพอใจในผลิตภณัฑด์ว้ย
การมอบบริการที�ดีอย่างสมํ �าเสมอ 

5. อย่ากกัตุน หรือ บงัคบั, จงูใจ หรือหลอกลวง ใหส้มาชิกอื�นกกัตุนผลิตภณัฑ ์
หา้มชกัจงู โนม้นา้ว หรือบงัคบั ใหนั้กธุรกิจเคเนทในองคก์รของท่านเก็บสต็อกผลิตภณัฑม์ากกว่าจาํนวนที�เขาจะใชห้รือสามารถจาํหน่ายได้
ในแต่ละเดือน   การกระทาํดงักล่าวจะทาํใหท่้านล่อแหลมต่อการดาํเนินธุรกิจในรปูแบบที�ผิดกฎหมาย  

6. อย่าใหก้ารแนะนําแก่ผูที้�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ผูส้มคัรเป็นนักธุรกิจเคเนทตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะหรือมีบตัรประชาชน โดยผูส้มคัรที�อายุไม่ถึง 18 ปี จะตอ้งมีผูป้กครองใหก้ารยินยอม 
และใหค้าํแนะนําการดาํเนินธุรกิจในเรื�อง การบริหารองคก์ร การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบติั และดา้นการเงิน 

7. หา้มนําชื�อบุคคลอื�นมาสมคัรโดยมิไดบ้อกกล่าวใหบุ้คคลคนนั#นทราบ หรือบอกกล่าวแลว้แต่บุคคลคนนั#นยงัมิไดต้กลงยินยอมสมคัร 
เคเนทไดอ้อกแบบใหก้ารสมคัรสมาชกิสามารถกระทาํไดโ้ดยง่ายเพื�อความคล่องตวัในการขยายธุรกิจ แต่นักธุรกิจเคเนทตอ้งใหข้อ้มลูที�
ชดัเจนจนผูส้มคัรยินยอมพรอ้มใจก่อน  จึงจะมีสิทธินําชื�อผูส้มคัรผูนั้#นมาป้อนเขา้ระบบได ้

8. อย่าพดูเกินความจริงถึงรายไดที้�ไดร้บัจากธุรกิจเคเนท 
จงแสดงแผนธุรกิจของเคเนทอยา่งชดัเจน ธุรกิจเคเนทมิใชธุ่รกิจประเภทรวยทางลดั แต่เป็นโอกาสในการสรา้งผลงานที�สามารถบรรลุ
เป้าหมายไดโ้ดยการทาํงานดว้ยความอุตสาหะ และมานะพากเพียร 

9. หา้มเปลี�ยนหรือชกัชวนผูอื้�นใหเ้ปลี�ยนสายงาน 
จงเคารพต่อความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัของสายงาน ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัของสายการแนะนําเป็นสิ�งสาํคญัของแผนธุรกิจเคเนท   
เคเนทไม่อนุญาตใหม้ีการโอนสายงานหนึ�งไปยงัอีกสายงานหนึ�ง  

10. การโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจเคเนท 
- การโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจอิสระจะกระทาํไดใ้นกรณีนักธุรกิจเคเนทเสียชีวิต หรือมีการตกลงซื# อขายสิทธิระหว่างบุคคล 
- ผูร้บัโอนสิทธิจะดาํรงสถานภาพอยู่ในตาํแหน่งเดิมของนักธุรกิจเคเนทผูโ้อนสิทธิใหทุ้กประการ 

11. อย่าละเมิดสิทธิในเครื�องหมายการคา้ของเคเนท 
 สมาชิกตอ้งขออนุญาตจากเคเนทก่อนการใชช้ื�อทางการคา้หรือเครื�องหมายการคา้ของเคเนทในกิจกรรมดา้นการตลาดของตน หา้มมิใหผ้ลิต

และจาํหน่ายเอกสาร, สื�ออิเลคโทรนิคในรปูแบบใดๆ หรืออุปกรณส่์งเสริมธุรกิจอื�นๆ ในองคก์รนักธุรกิจเคเนท 
12. การกระทาํของนักธุรกิจเคเนท อนัจะนําไปสู่มาตรการลงโทษ 
- นักธุรกิจเคเนท ฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท 
- นักธุรกิจเคเนท ไดก้ระทาํการอนัเป็นการเสื�อมเสียต่อบริษัทหรือผลิตภณัฑข์องบริษัท 
- นักธุรกิจเคเนท กระทาํการอนัเป็นเหตุใหบ้ริษัทเสียหายในการประกอบกิจการ 

13. ขั#นตอนการพิจารณาขอ้รอ้งเรียน 
- นักธุรกิจเคเนทสามารถแจง้ปัญหาโดยการยื�นเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปที�บริษัท โดยใหร้ายละเอียดใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง หาก

ภายหลงัพบว่าเป็นการใหข้อ้มลูเท็จหรือใส่รา้ยป้ายสีบุคคลอื�น นักธุรกิจเคเนทผูนั้#นจะตอ้งรบัผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ# นเพียงผูเ้ดียว 
- บริษัทสงวนสิทธิsในการเรียกดหูลกัฐาน เอกสาร หรือซกัถามพยานบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อประกอบการพิจารณาขอ้เท็จจริงและกาํหนดโทษ

ที�เหมาะสมต่อไป การตดัสินของบริษัทฯ ถือเป็นที�สิ# นสุด  
14. มาตรการลงโทษ 

ขั#นที� 1 ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ขั#นที� 2 งดการดาํรงคุณสมบติัในเดือนนั#นๆ และไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนในเดือนนั#นๆ ดว้ยเช่นกนั 
ขั#นที� 3 ปลดออกจากการเป็นนักธุรกิจเคเนท 

15. การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเคเนท 
บริษัทจะยื�นหนังสือเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื�อเป็นการเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเคเนท หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงันี#  
1. นักธุรกิจเคเนท ใหข้อ้มลูที�ไม่ตรงกบัความเป็นจริงในการสมคัร 
2. กระทาํการอนัเป็นการรบกวนการดาํเนินธุรกิจในองคก์รนักธุรกิจเคเนท ทั#งในสายงานตนเอง และในสายงานผูอื้�น 
3. ใหร้า้ยหรือกระทาํการใดๆ ที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร และบริษัท 
4. กรณีที�นักธุรกิจเคเนทแสดงขอ้มลูเกี�ยวกบับริษัท, ผลิตภณัฑ ์หรือแผนธุรกิจ บิดเบือนอย่างรา้ยแรงและไม่อาจแกไ้ขดว้ยบทลงโทษอื�น 

16. การสิ# นสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเคเนท 
- โดยอตัโนมติัจากการไมร่กัษาสถานภาพสมาชิก 
- ลาออก โดยทาํหนังสือแจง้ทาง บริษัทเคเนท 
- ถูกปลดออกจากการเป็นนักธุรกิจเคเนท 

17. การสมคัรใหม ่
- การสมคัรใหมส่ามารถทาํไดเ้มื�อผ่านพน้ 90 วนันับจากวนัสิ# นสภาพการเป็นนักธุรกิจเคเนท 

18. การโอนสิทธิsสู่ทายาท 
- กรณีที�นักธุรกิจเคเนทเสียชวีิต บริษัทจะโอนสิทธิใหก้บัผูที้�ไดร้บัการระบุไวห้รือทายาทตามกฎหมาย ทั#งนี# ผูไ้ดร้บัการโอนสิทธิจะดาํรง

สถานภาพอยู่ในตาํแหน่งเดิม และไดร้บัสิทธิประโยชน์เช่นเดิมทุกประการ 
- หากผูไ้ดร้บัการโอนสิทธิหรือทายาทตามกฎหมายมีจาํนวนมากกว่า 1 คน กลุ่มผูไ้ดร้บัการโอนสิทธิจะตอ้งจดัตั#งตวัแทนเพียง 1 คนเพื�อรบั

ผลประโยชน์ที�ทางเคเนทจะมอบให ้ โดยการดาวน์โหลดฟอรม์ ‘การแต่งตั#งตวัแทนเพื�อรบัผลประโยชน์’ กรอกขอ้มลูและส่งใหเ้คเนททราบ
ก่อนการรบัผลประโยชน์  
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สญัญาระหว่างผูจ้าํหน่ายอิสระกบั บริษทั เคเนท เทคโนโลย ีจาํกดั 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
ทาํที�..............................................วนัที�...........เดือน.......................พ.ศ............  
สญัญาฉบบันี# ทาํขึ# นระหว่าง  
 
นาย/นาง/นางสาว ............................................................... หมายเลขบตัรประชาชน ..........................................................................................  
บา้นเลขที�....................หมูที่�....... บริษัท/รา้น......................................................... หมู่บา้น/อาคาร ................................................ หอ้ง............. 
ซอย....................................... ถนน....................................... แขวง............................... เขต......................... จงัหวดั..............................................  
ประเทศ.................. รหสัไปรษณีย.์........................... 
ซึ�งต่อไปนี# ในสญัญาจะเรียกวา่ ‘ผูจ้าํหน่ายอิสระ’ ฝ่ายหนึ�ง 
 
กบั 
 
บริษัท เคเนท เทคโนโลยี จาํกดั สาํนักงานใหญ่ตั#งอยู่ที�บริษัท 1213/373 ลาดพรา้ว 94 วงัทองหลาง กทม. 10310 
ซึ�งต่อไปในสญัญานี# เรียกว่า ‘บริษัท’ อีกฝ่ายหนึ�ง 
  
1. ผูจ้าํหน่ายอิสระเขา้ใจและยอมรบัวา่  ผูจ้าํหน่ายอิสระมีสิทธิsในการใชเ้วลาของตนเองในการดาํเนินธุรกิจ โดยไม่มีผูใ้ดมากาํหนดหรือสั �ง

การ   ผูจ้าํหน่ายอิสระจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธุรกิจของตน  และภาษีทุกชนิดที�เกิดขึ# นจากการรบัรายไดจ้ากบริษัท 
2. บริษัทตกลงที�จะจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูจ้าํหน่ายอิสระตามแผนธุรกิจที�ไดจ้ดทะเบียน ณ สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
3. บริษัทจะโอนเงินโบนัสตามแผนธุรกิจเขา้บญัชีธนาคารตามเลขบญัชีที�ระบุในหนา้จอ ‘ขอ้มลูส่วนตวั’ 
4. ผูจ้าํหน่ายอิสระทราบและเขา้ใจวา่การที�บริษัทแต่งตั#งผูจ้าํหน่ายอิสระเป็นผูจ้าํหน่าย มิไดท้าํใหผู้จ้าํหน่ายอิสระมีฐานะเป็นลกูจา้งหรือ

ตวัแทนของบริษัทแต่อย่างใด  ผูจ้าํหน่ายอิสระไม่มสิีทธิในการสรา้งภาระหนี# สินหรือพนัธะใดๆ ในนามของบริษัท 
5. การนําชื�อของบุคคลอื�นมาสมคัรโดยบุคคลนั#นมิไดต้กลงยินยอมหรือการลงลายมือชื�อแทนผูอื้�นในเอกสารประกอบการสมคัร มีโทษงดการ

จ่ายโบนัสทุกตวัเป็นเวลา 1 เดือน และใหก้ารสมคัรครั#งนั#นเป็นโมฆะ หากกระทาํผิดในขอ้นี# ครบ 3 ครั#ง ผูก้ระทาํผิดจะถูกตดัรหสัดว้ย  
6. ผูจ้าํหน่ายอิสระเขา้ใจและยอมรบันโยบายของบริษัทที�หา้มมิใหซื้# อผลิตภณัฑใ์นปริมาณที�สงูผิดปกติ เพื�อวตัถุประสงคใ์นการชกัจงูกนัให้

ลงทุนในลกัษณะของการปั�นเงิน หรือ Money Game 
7. ผูจ้าํหน่ายอิสระมีสิทธิsคืนสินคา้ ตามหลกัเกณฑด์งันี#  

7.1. เกิดความผิดพลาดจากบริษัท  
ก)  สินคา้ที�มีความบกพร่องจากการผลิต  
ข)  สินคา้ที�จดัส่งสินคา้ผิดไปจากหลกัฐานการสั �งซื# อ 
ค) สินคา้ที�เกิดการเสียหายจากการขนส่ง 

7.2. ผูจ้าํหน่ายอิสระจะตอ้งแสดงความจาํนงเป็นลายลกัษณอ์กัษรแจง้เหตุผลที�คืนต่อบริษัท ภายในเวลา 15 วนั นับจากวนัที�ไดร้บั
สินคา้โดยมีตน้เอกสารการจดัส่งที�ออกโดยบริษัทแนบมาดว้ย 

7.3. บริษัทจะซื# อคืนตามราคาที�ผูจ้าํหน่ายอิสระไดจ้่ายไป ภายในระยะเวลา 30 วนั นับแต่วนัที�ไดร้บัการแจง้ ในกรณีที�ขอคืนเป็นเงิน
สดจะมีการหกัค่าตอบแทนและรางวลัที�ไดจ้่ายไปแลว้ตลอดสายงาน รวมทั#งค่าใชจ้่ายในกระบวนการอื�นๆ ในอตัรา 75% ของ
มลูค่าสินคา้ที�คืนในราคาสมาชิก  ในกรณีขอคืนเป็น Credit Voucher สมาชิกจะไดร้บัมลูค่าเต็มตามคะแนนของสินคา้ที�คืน 

8. ในการประชาสมัพนัธข์อ้มลูผลิตภณัฑเ์คเนท  ผูจ้าํหน่ายอิสระตกลงจะใชข้อ้มลูตามที�ไดร้บัจากบริษัทหรือจากประสบการณข์องตนเท่านั#น 
จะตอ้งไม่อวดอา้งสรรพคุณเกินจริง     การใหข้อ้มลูแต่ละครั#งจะตอ้งระบุที�มาของขอ้มลูนั#นดว้ยเสมอ 

9. ในการประชาสมัพนัธห์รือใหข้อ้มลูรายไดจ้ากธุรกิจเคเนท ผูจ้าํหน่ายอิสระจะตอ้ง 
9.1. แสดงขอ้มลูรายไดที้�เป็นความจริง 
9.2. ไม่ใหก้ารรบัรองถึงจาํนวนรายไดที้�จะไดร้บัแก่ลกูคา้และผูมุ้่งหวงั 
9.3. ไม่ตีพิมพแ์จกจ่ายเพื�อโฆษณาโดยการใชส้าํเนาเช็ค หรือสรา้งหลกัฐานแสดงรายไดอ้นัเป็นเท็จ 

10. ผูจ้าํหน่ายอิสระจะตอ้งไมท่าํการโฆษณาผลิตภณัฑห์รือแผนธุรกิจของบริษัทอื�น ในงานประชุมหรืองานสมัมนาที�จดัขึ# นในนามของบริษัท 
11. กรณีที�ผูจ้าํหน่ายอิสระเสียชีวิต ผลประโยชน์ทั#งหมดที�ไดจ้ากบริษัทสามารถโอนเป็นมรดกใหท้ายาทตามระเบียบที�บริษัทกาํหนดและระบุ

ไวอ้ยู่ในคู่มือการดาํเนินธุรกิจ 
12. ผูจ้าํหน่ายอิสระอ่านและเขา้ใจนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทที�ระบุในคู่มือการดาํเนินธุรกิจ  ซึ�งถือเป็นส่วนหนึ�งของขอ้ตกลงฉบบันี#  โดย

บริษัทอาจเปลี�ยนแปลงแกไ้ขคูม่ือการดาํเนินธุรกิจนี# เป็นครั#งคราวตามความเหมาะสม   และผูจ้าํหน่ายอิสระยินยอมผกูพนัปฏิบติัตาม
ตลอดไปทุกประการ 

13. ผูจ้าํหน่ายอิสระตกลงว่าการปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของขอ้ตกลงฉบบันี#  รวมทั#งคูม่ือการดาํเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ�ง จะถือวา่ผู ้
จาํหน่ายอิสระปฏิบติัผิดขอ้ตกลงฉบบันี#  โดยบริษัทไม่ตอ้งมคีวามรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั#งสิ# น นอกจากนี# ยงัไมเ่ป็นการตดัสิทธิ
บริษัทที�จะดาํเนินคดีต่อผูจ้าํหน่ายอิสระ  รวมทั#งสิทธิที�จะเรียกรอ้งหนี# สินอนัเป็นผลมาจากความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ# นต่อบริษัท  

14. ความไม่สมบรูณห์รือการไมส่ามารถใชบ้งัคบัไดข้องขอ้สญัญา ขอ้กาํหนด หรือเงื�อนไขใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี#  รวมทั#งคู่มือการดาํเนิน
ธุรกิจ  จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบรูณห์รือความสามารถใชบ้งัคบัขอ้สญัญา ขอ้กาํหนด หรือเงื�อนไขอื�นๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี#  

15. ผูจ้าํหน่ายอิสระเขา้ใจว่าถา้สญัญาฉบบันี# มีการลงนามในฐานะเป็นผูจ้าํหน่ายในสญัญา ใหถื้อว่าผูล้งลายมือชื�อดงักล่าวจะตอ้งรบัผิดชอบต่อ
การปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะผูจ้าํหน่ายตามขอ้ตกลงฉบบันี#     ผูจ้าํหน่ายอิสระไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาฉบบันี# รวมถึงขอ้ความอื�นที�
ระบุไวใ้นคู่มือธุรกิจ   การสมคัรจะสมบรูณต่์อเมื�อบริษัทไดร้บัเอกสารสญัญาระหว่างผูจ้าํหน่ายอิสระกบับริษัท เคเนท เทคโนโลยี จาํกดั 
ฉบบันี# พรอ้มเอกสารประกอบการสมคัรซึ�งมีการลงลายมือชื�อของผูส้มคัรตรงกนัทุกฉบบั 

 
 

 
 
ลงชื�อ _______________________ ผูร้บัมอบอาํนาจ 
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