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การสมัคร 

Subscription 
 

ใครสามารถสมัครเป็นนักธุรกิจสยามนิวตร้า (SBO) ได้บ้าง ? 

นักธุรกิจสยามนิวตร้า หรือ Siamnutra Business Owner (SBO) หมายถึงบุคคลที่ได้สมัครเข้าร่วมในธุรกิจสยามนิวตร้า  

และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฏและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด และมีรายได้ตามแผนการตลาดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

§ ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์  

§ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดาหรือผู้ให้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยผู้ปกครองต้องนำสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องแนบมาด้วย 

 

ใครไม่สามารถสมัครเป็นนักธุรกิจสยามนิวตร้าได้ ? 

1.บุคคลที่มีอายุต่ำกวา่ 18 ปี 

2.บุคคลที่ไม่มีเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทได้กำหนดไว ้

3.บุคคลที่มีสมาชิกภาพเป็นนักธุรกิจสยามนิวตร้าอยู่ก่อนแล้วไม่สามารถสมัครสมาชิกซ้ำได ้

4.บุคคลซึ่งเคยดำรงสถานภาพเป็นสมาชิกสยามนิวตร้าและได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสยามนิวตรา้แล้ว  แต่ยังไม่พ้นกำหนด 180 วัน 

5.บุคคลซึ่งมีประวัติประพฤติผิดต่อกฎระเบียบของบริษัทอย่างร้ายแรงและถูกแจ้งยกเลิกสถานภาพการเป็นนักธุรกิจกับ 

สยามนิวตร้า 

 



ต้องใช้หลักฐานการสมัครอะไรบ้าง ? 

 

1.บุคคลทั่วไป 

สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัครโดย 

เอกสารประกอบการสมัครต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด (เพื่อตรวจสอบอายุ) หรือที่อยู่ตามบัตรประชาชน หรือทะเบียน

บ้าน (เพื่อออกหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สรรพากร)  

ดังนั้น กรณีที่ใช้บตัรข้าราชการซึ่งไม่มีเลขทีบ่ัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด จำเป็นต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

2.นิติบุคคล 

ผู้สมัครต้องมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 90% ขึ้นไป และใช้เอกสารสำเนาหนังสือรับรองบริษัท

และสำเนาใบทะเบยีนการค้าพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถกูต้อง 

 

3.พระภิกษุสงฆ์ 

ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือใช้ใบสุทธิของพระภิกษุสงฆ์แนบพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

4.ชาวเขา 

ใช้สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ไม่มีสญัชาติที่ระบุที่อยู่ในประเทศไทย โดยมีรูปและวันเดือนปีเกิด ที่ชัดเจน ออกโดยทะเบียนราษฎร์เท่านั้น 

หนังสือที่ออกเป็นลายมือเขียนโดยสถานีตำรวจภูธรอำเภอไม่สามารถใช้ได้     

 

ถ้าพบว่ามีผู้อื่นแอบอ้างเอาชื่อมาสมัครไว้ก่อนหน้านี้ จะต้องทำอย่างไร ? 

แจ้งกลับมาที่เบอร์ call center ของทางบริษัทสยามนิวตร้า ที่หมายเลข 082-333-9994 และ 082-333-9995 โดยทันท ี

 

ถ้าต้องการลาออกเพื่อสมัครใหม่  จะต้องทำอย่างไร ? 

นักธุรกิจสยามนิวตร้าที่ลาออกจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกสยามนิวตร้าได้ ก็ต่อเมื่อครบกำหนด 180 วัน นับจากวันลาออก ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติใหม่ทุกกรณี 

 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกสยามนิวตร้าประเภท  นักธุรกิจทั่วไป 

 

A. ติดต่อขอซื้อชุดสมัคร (ราคา 200 บาท) ได้โดยตรงที่สำนักงานใหญ่สยามนิวตร้า   

หรือติดต่อขอสมัครและซื้อชุดสมัคร ผ่านนักธุรกิจสยามนิวตร้าได้ทั่วประเทศ 

B. เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อรบัรายได้ 
C. หากเป็นการยื่นใบสมัครโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ของสยามนิวตร้าที่สำนักงานใหญ่  เจ้าหน้าที่ฯ จะต้องทำการสมัคร (คีย์ใบสมัคร) ให้กับ
ท่านในทันท ี

D. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ฯ ได้คีย์ข้อมูลส่วนตัวของท่านเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ แล้ว  ท่านจะได้รับรหัสประจำตัวนักธรุกิจสยามนิวต
ร้า  โปรดบันทึกและจดจำรหัสประจำตัวนี้เพื่อความสะดวกของท่านในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ต่อไป 

E. นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอร์ยังจะสร้างรหัสผ่าน (ชั่วคราว) เพื่อให้ท่านได้ใช้สำหรับล็อคอินเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของท่านได้
อย่างปลอดภัย  รหัสผ่านชั่วคราวที่ระบบสร้างขึ้นนี้  จะตรงกับหมายเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 

F. สยามนิวตร้าแนะนำให้ท่านได้โปรดล็อคอินเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของท่านโดยเร็วที่สุด ที่ www.ezy-ezy.com  และทำการ

เปลี่ยนรหัสผ่านในทันที  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวท่านเอง 

G. สยามนิวตร้าได้ออกแบบระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ฯ  ให้สามารถรับสมัครสมาชิกใหม่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด  ตลอด 24 ชั่วโมง  

365 วัน ไม่มีวันหยุด  และเมื่อสมัครแล้วต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครของตนเองได้ทันที  ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 



 

การสัง่ซื้อสนิค้า 

Purchasing 
 

วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ 

1.โทรสั่งซื้อสินค้าที่หมายเลข call center 082-333-9994 และ 082-333-9995 

2.ทำรายการสั่งซื้อด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ที่ www.ezy-ezy.com  

 

วิธีการชำระเงินค่าสินค้า 

1.ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่สำนักงานใหญ่สยามนิวตร้า  กรุงเทพฯ 

2.ชำระด้วยบัตรเครดิตที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัด  (สำนักงานสาขาไม่รับชำระเงินด้วยเงินสด) 

3.รับรหัสการชำระเงินผ่าน SMS ที่โทรศัพท์มือถือและนำไปแจ้งชำระเงินที่เคาเตอร์เซอร์วิส ในเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา ทั่วประเทศ 

4.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบรษิัทฯ  

 

หมายเลขบญัชีธนาคารที่ใช้เพื่อโอนเงินมาชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อ  

 

ชื่อบัญชี  บริษัทสยามนิวตร้าจำกัด 

ธนาคารกสิกรไทย   

สาขามาบุญครอง     

หมายเลขบัญชี 702-2-61111-3 

 

อะไรคือคะแนน ซีวี ? 

CV ย่อมาจาก Calculable value ซึ่งหมายถึงคะแนนที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นสำหรับสินค้าแต่ละชนิด เพื่อใช้ในการคำนวณค่าคอมมิชชั่นตาม

แผนการตลาดที่กำหนดไว้   

 

ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรค ขนาด 750 ml 1 ขวดมีคะแนน 110 pv และแผนการตลาดของสยามนิวตร้าได้กำหนดจ่ายโบนัสค่า

แนะนำเท่ากับ 200% ของคะแนน cv ที่เกิดจากการซื้อสินค้าของคนที่เราเป็นผู้แนะนำ สมมุติว่า เราแนะนำคุณ A เข้าสู่ธุรกิจสยามนิวตร้าและคุณ 

A ซื้อผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรคจำนวน  1 ขวด ซึ่งมีคะแนน 110 pv สยามนิวตร้าก็จะจ่ายโบนัสค่าแนะนำให้กับเราในฐานะเป็นผู้แนะนำเท่ากับ 

200% ของคะแนน 110 pv หรือเท่ากับ 220 บาทนั่นเอง 

 

สินค้าของสยามนิวตรา้มีคะแนนซีวีเท่ากันหรือไม่ ? 

                                    คะแนน (CV)        ราคาสมาชิก (บาท) 

ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรคขนาด 750 ml ขวดเดี่ยว             110     1,250 

ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรคขนาด 750 ml แพ็คคู ่          220     2,500 

ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรคแอลจีขนาด 750 ml ขวดเดี่ยว         110     1,250 

ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรคแอลจีขนาด 750 ml แพ็คคู ่         220     2,500 

ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์โฟร์แรคโทกู (12 ขวด/แพ็ค)          110     1,250 

ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์เอชบี (30 ขวด/แพ็ค)           220     2,500 

ผลิตภัณฑ์โกลว์เจน (30 ขวด/แพ็ค)                    220    2,500  

ผลิตภัณฑ์กาแฟคอฟฟี่โฟร์แรค (10 ซอง/ห่อ)             11      200 



ผลิตภัณฑ์กาแฟคอฟฟี่โฟร์แรค (105ซอง/กล่อง)                   110    2,000 

 

 

การสั่งซื้อสินค้าแบบรักษาสิทธิ ์คืออะไร ? 

ธุรกิจสยามนิวตร้าเกี่ยวข้องกับการซื้อและจำหน่ายสินค้าของสมาชิกเป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วสมาชิกที่เป็นคนซื้อสินค้าใดก็ตามจะได้รับทั้งตัว

สินค้าและคะแนนของสินค้านั้นเข้าไปเก็บสะสมอยู่ในรหัสของตนเอง สมาชิกทีซ่ื้อสินค้าติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอก็จะมีคะแนนที่เรียกว่าคะแนน CV 

สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ในรหัสของตนเอง และสยามนิวตร้าจะนำเอาคะแนนดังกล่าวไปใช้ในการปรับเลื่อนตำแหน่งของสมาชิกรวมไปถึงใช้ในการ

คำนวณโบนัสทุกข้อตามแผนการตลาด 

 

นอกจากนี้ ในแผนการตลาดของบริษัทฯ ยังออกแบบเพื่อให้นักธุรกิจสยามนิวตร้าให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายของผูบ้ริโภคและใช้สินค้า

เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากตัวเอง ด้วยการกำหนดให้นักธุรกิจแต่ละท่าน จะต้องซื้อสินค้าที่มีคะแนน CV ในรหัสของตัวเอง อย่างน้อย

เดือนละ 220 CV เพื่อให้มีสิทธิ์รับเงินปันผลจากโบนัสทุกข้อตามที่กำหนดไวใ้นแผนการตลาดของบริษัทฯ   

 

ดังนั้นการที่สมาชิกแตล่ะท่านซื้อสินค้าและได้รับคะแนน CV สะสมเพิ่มในรหัสของตัวเอง จะเรยีกว่าการซื้อสินค้าแบบรักษาสิทธิ์ฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้

เป็นเพราะว่าผลจากการซื้อนั้น บริษัทฯ จะปรับสถานะการรักษาสิทธิ์ในการรับโบนัสที่แสดงผลการคำนวณเป็นรายวันของสมาชิกท่านนั้น ๆ ด้วย

ทุกครั้ง สมาชิกแต่ละท่านสามารถตรวจสอบสถานะการรักษายอดของตนเองได้จาก www.ezy-ezy.com ซึ่งจะแสดงเป็นตัวเลข 0,1,2,3,…… 

จนถึงสูงสุดที่หมายเลข 90   ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงจำนวนวันทีส่มาชิกท่านนั้นยังมีสิทธิ์ในการรับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนการ

ตลาดสยามนิวตร้า 

 

การสั่งซื้อสินค้าแบบแพ๊คเกจโปรโมชั่น คืออะไร ? 

เพื่อเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมการขยายธุรกิจของนักธุรกิจทุกท่าน  ในแต่ละเดือนทางบริษัทฯ จะจัดโปรโมชั่นสนับสนุนการขายด้วยรูปแบบที่

มีความหลากหลาย และประกาศผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งที่เป็นสื่อออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัทฯ  สินค้าในแพ๊คเกจโปรโมชั่นฯ แต่

ละแพ๊คเกจ จะมีความพิเศษเฉพาะตัว เพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้ซื้อ และมีคะแนน CV ที่ใช้ในการปรับตำแหน่งส่วนตัวของผูซ้ื้อด้วย  อนึ่ง ซีวีจากการ

ซื้อสินค้าแบบแพ๊คเกจโปรโมชั่น จะไม่มีผลต่อการปรับเพิ่มจำนวนวันในการรักษาสิทธิ์ของผู้ซื้อ 

 

 

 

การต่อสายงาน 

Line of Sponsor 
 

การต่อสายงาน  คืออะไร ? 

ธุรกิจสยามนิวตร้าคือธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือของนักธุรกิจจำนวนมากที่ได้แนะนำธุรกิจนี้สู่สาธารณะชนและเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจแต่ละท่าน สยามนิวตร้าจึงได้ออกแบบให้นักธุรกิจแต่ละท่านสามารถสร้างทีม หรือองค์กรของท่านในรูปแบบของทีม

ธุรกิจจำนวน 2 ทีม เรยีกว่าทีมธุรกิจฝั่งซ้าย (Left Leg) และทีมธุรกิจฝั่งขวา (Right Leg) 

 

กล่าวคือ นักธุรกิจสยามนิวตร้าสามารถที่จะชักชวนบุคคลอื่นเข้าร่วมในองค์กรธุรกิจของท่านได้อย่างไม่จำกัด โดยท่านสามารถนำรายชื่อนักธุรกิจ

ใหมเ่หล่านั้นมาสมัครเป็นสมาชิกภายใต้สายงานของท่านเองในโครงสรา้งแบบทีมธุรกิจสายฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้ โดยระบบของบริษัทฯ จะทำการต่อ

สายงานสมาชิกใหม่เข้าในทีมแบบการเรียงสายในแนวดิ่ง (ลึกซ้ายสุด หรือลึกขวาสุด) 

  



การนำรายชื่อของสมาชิกมาเรียงเป็นโครงสร้างซึ่งสามารถระบุความสัมพันธ์ในทางธุรกิจกันได้นี้ เรียกว่า การต่อสายงาน อนึ่ง นักธุรกิจสยามนิวต

ร้าต้องมีความเป็นอิสระในการเลือกที่จะเข้าร่วมธุรกิจ ภายใต้องค์กรที่ตนเองได้ให้ความยินยอม และประสงค์จะทำธุรกิจร่วมกันเท่านั้น 

 

ผูแ้นะนำ คืออะไร ? 

ผู้สมัครแต่ละท่านจะได้รับการเชิญเข้าร่วมธุรกิจสยามนิวตร้าโดยบุคคลที่เรียกว่า  “ผู้แนะนำ” ซึ่งหมายถึงนักธุรกิจสยามนิวตร้าคนใดกต็ามที่ให้

คำแนะนำและยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ (สปอนเซอร์) สำหรับการทำธุรกิจของท่าน ตลอดไป 

 

อัพไลน์ คืออะไร ? 

ในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเมื่อเราได้เข้าร่วมอยู่ในองค์กรของใครก็ตามเราก็จะพบว่ามีคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมมาอยู่ในองค์กรนี้

ก่อนหน้าเรา คนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันกับเราและอยู่ในสายการสปอนด์เซอร์เดียวกันกับเราเรียกว่า “อัพไลน”์  ซึ่งในที่นี่หมายความรวมถึงบุคคล

ที่ให้การแนะนำส่วนตัวของเราด้วย 

 

ดาวน์ไลน์ คืออะไร ? 

ดาวน์ไลน์ หมายถึง บุคคลทั้งหมดที่อยูภ่ายใต้โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจที่เราดำรงค์สถานภาพอยู่ในขณะนั้น ซึ่งในที่นีร่วมหมายถึงบุคคลที่เราเป็น

ผู้เชื้อเชิญให้เข้าร่วมธุรกิจนีด้้วยตนเองด้วย 

 

ไซด์ไลน์ คืออะไร ? 

ไซด์ไลน์ หมายถึง บุคคลทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมในธุรกิจเครือข่ายเดียวกันกับเรา แต่อยู่คนละสายงาน  

 

 

 

การจัดส่งสินค้า 

Delivery 
 

สินค้าที่สั่งซื้อจะได้รับภายในกี่วัน ?  จัดส่งให้ที่ไหน ? 

บริษัทมีเงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดส่งสนิค้าที่ได้กำหนดเอาไว้และอาจจะถูกปรับปรุงได้ในบางครั้ง  

โปรดตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.siamnutra.com  

หรือที่หมายเลข call center 082-333-9994 และ 082-333-9995 

 

สินค้าที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ฟรีหรือไม่ ? 

บริษทัมีเงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าฟรีที่ได้กำหนดเอาไว้และอาจจะถูกปรับปรุงได้ในบางครั้ง  

โปรดตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.siamnutra.com 

หรือที่หมายเลข call center 082-333-9994 และ 082-333-9995 

  

เมื่อสินค้าถูกจัดส่งมา  ควรตรวจสอบอะไรบ้าง ? 

เมื่อบริษัทจัดส่งสินค้าไปให้ท่าน  ในฐานะของผู้รับสินค้า ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจดูว่าสินค้าที่ท่านได้รับมีจำนวนครบตามที่ท่านสั่ง หรือไม่ ? 

และสินค้าที่ทา่นได้รับเสียหายจากการจัดส่งหรือไม่ ? การละเลยที่จะไม่ตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้ อาจจะทำให้ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในภายหลัง  สยามนิวตร้าจึงขอเนน้ย้ำว่าในทันที่สินค้าถูกจัดส่งไปถึงมือของท่าน ให้ท่านได้โปรดตรวจสอบว่าท่านได้รับ

สินคา้ถูกต้องเต็มจำนวนและสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนลงลายมือชื่อในใบรับสินค้าฯ 

 



 

 

หากพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ถกูจดัส่งมา เช่นพบความเสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ  ควรทำอย่างไร ? 

1.ไม่เซ็นต์รับสินค้า 

2.แจ้งปัญหามาที่ call center ของทางบริษัทสยามนิวตร้า ที่หมายเลข 082-333-9994 และ 082-333-9995 โดยทันท ี

 

สินค้าที่สั่งซื้อมามีวันหมดอายุหรือไม่ ? 

สินค้าทุกชิ้นมีวันหมดอายุ  ขอ้มูลวันหมดอายุจะถูกพิมพ์ไว้บนฉลากหรือบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทุกชิ้นอย่างชัดเจน 

 

หากพบว่าสินค้าที่ถูกจัดส่งมา  ใกล้จะถึงวันหมดอายุแล้ว  ควรทำอย่างไร ? 

แจ้งกลับมาที่เบอร์ call center ของทางบริษัทสยามนิวตร้า ที่หมายเลข 082-333-9994 และ 082-333-9995 โดยทันท ี

 

สนิค้าที่สั่งซื้อมาเก็บไว้เป็นเวลานานจนใกล้จะถึงวันหมดอายุแล้ว  สามารถขอเปลี่ยนได้หรือไม่ ? 

ไมส่ามารถทำได ้

 


