






QNET นำ�เสนอผลิตภัณฑ์สุดพิเศษเพื่อคุณภ�พชีวิตที่

ดีที่สุดของคุณ และยังมอบโอก�สในก�รสร้�งธุรกิจไป

พร้อมๆ กันในปี 1998 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของยุคดิจิทัล 

เร�เป็นเจ้�แรกที่นำ�อีคอมเมิร์ซม�ใช้กับธุรกิจข�ยตรง และ

สร้�งชุมชนไร้พรมแดนซึ่งหลอมรวมผู้คนที่มีจุดมุ่งหม�ย

อย่�งเดียวกัน และผลิตภัณฑ์ต่�งๆ เข้�ไว้ด้วยกัน

จุดเด่นที่ ไม่เหมือนใคร คือ เร�มีคว�มแตกต่�ง

หล�กหล�ย QNET มีร�กฐ�นม�จ�กทวีปเอเชีย และ

เติบใหญ่ขย�ยครอบครัวออกไปทั่วโลก โดยมีทั้งตัวแทน

จำ�หน่�ย พนักง�น สำ�นักง�น และโกดังสินค้�กระจ�ย

อยู่ทั่วภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อนุทวีปอินเดีย 

ตะวันออกกล�ง แอฟริก� เอเชียกล�ง และยุโรป

เกี่ยวกับเรา
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ม�กกว่� 20 ปีม�แล้ว ที่เร�ช่วย

เหลือให้ผู้คนนับล้�นคน ในกว่� 100 

ประเทศ ได้ทำ�ม�ห�เลี้ยงชีพด้วยธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเร�

พันธกิจของเร�ไม่ซับซ้อน 

เร�ทำ�ง�นร่วมกันกับลูกค้�และตัวแทน

จำ�หน่�ยเพื่อสร้�งอน�คตที่ยั่งยืนร่วม

กัน และเร�สร้�งประโยชน์ให้กับชุมชน

ต่�งๆ ที่เร�เข้�ไปทำ�ธุรกิจ ที่ QNET 

เร�สร้�งผู้ประกอบก�รในวันนี้

เพื่อให้พวกเข�เป็นผู้สร้�งก�ร

เปลี่ยนแปลงต่อไปในอน�คต
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ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� QNET ช่วยสร้�งคว�มสำ�เร็จให้กับผู้คนจำ�นวนม�กม�ย ผลิตภัณฑ์คุณภ�พเพื่อชีวิตที่ดีกว่�และ

โอก�สท�งธุรกิจที่เร�มอบให้ ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีท�งเลือกเพื่อสุขภ�พที่ดีขึ้น และช่วยทำ�ให้พวกเข�มีหนท�งสร้�งชีวิตอย่�ง

ที่ต้องก�ร และได้ใช้ชีวิตอย่�งอบอุ่นและปลอดภัยภ�ยในบ้�นของตัวเอง

สถ�นก�รณ์โลกในปัจจุบันยิ่งทำ�ให้เห็นชัดว่� ในเวล�เช่นนี้ ผู้คนยิ่งต้องก�รอ�ชีพท�งเลือกใหม่ ม�แทนที่ก�รจ้�งง�นแบบ

ดั้งเดิม ซึ่งหล�ยปีม�นี้ ก�รข�ยตรงได้กล�ยเป็นอ�ชีพที่ ได้รับคว�มนิยมในเศรษฐกิจเกิดใหม่ของประเทศกำ�ลังพัฒน�ซึ่ง

โอก�สในก�รสร้�งร�ยได้มีน้อย และก�รเริ่มทำ�ธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่�ย

อย่�งไรก็ต�ม โรคระบ�ดครั้งนี้ทำ�ให้เห็นว่�ธุรกิจข�ยตรงนั้นไม่เพียงฟื้นตัวได้เร็ว แต่ยังเป็นธุรกิจที่ส�ม�รถปรับตัวให้เข้�กับ

ก�รเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่�งทันท่วงทีด้วย ก�รเปลี่ยนม�ประชุมออนไลน์ นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ใช้โปรแกรมก�ร

อบรมออนไลน์ หรือแม้กระทั่งจัดง�นเสมือนจริงออนไลน์ที่มีผู้เข้�ร่วมครั้งละจำ�นวนม�ก ทำ�ให้เห็นว่�บริษัทอย่�ง QNET 

นั้นมีคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวเข้�กับวิถีปกติรูปแบบใหม่นี้ ได้อย่�งรวดเร็ว

และเมื่อก้�วเข้�สู่ยุคใหม่ของก�รทำ�ธุรกิจ เร�ยังตระหนักในเรื่องของรสนิยมที่ ไม่เหมือนเดิม และเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงอย่�ง

รวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีที่กล�ยม�เป็นหัวใจสำ�คัญของทุกสิ่งทุกอย่�งด้วย ในปีนี้ QNET จึงมีก�รปฏิรูปท�งดิจิทัลครั้งใหญ่

เพื่อมอบประสบก�รณ์สุดพิเศษให้กับตัวแทนจำ�หน่�ยของเร� ควบคู่ไปกับก�รให้เครื่องมือและก�รสนับสนุนที่พวกเข�ต้องก�ร

ในก�รสร้�งธุรกิจในโลกใบใหม่ที่พวกเร�กำ�ลังเผชิญอยู่นี้

เป้�หม�ยของเร� คือก�รช่วยให้คุณสร้�งธุรกิจที่คงอยู่ได้อย่�งยั่งยืนย�วน�น เร�มีคว�มภ�คภูมิใจในทุกชีวิตที่ QNET 

ได้เข้�ไปสัมผัสและสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง และสิ่งนี้คือของขวัญอันล้ำ�ค่�ของเร� ทุกอย่�งที่เร�ลงมือทำ�ในวันนี้ ก็เพื่อช่วยให้

คุณส�ม�รถมีอน�คตที่ดีได้ด้วยตัวเอง

เข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของเร� เพื่อพบกับคว�มเปลี่ยนแปลงบนบรรทัดฐ�นของคว�มเป็นมืออ�ชีพ คว�มซื่อสัตย์ 

และคว�มยั่งยืน

Malou T. Caluza

CEO

สู่ความสำาเร็จ

ท่ามกลาง

วิถีชีวิตรูปแบบใหม่
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คำ�ว่� ข�ยตรง มีคว�มหม�ยชัดเจนในตัวเองว่�เป็นก�รกระจ�ยสินค้�และก�รข�ยผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริก�รให้กับลูกค้�

โดยตรง ไม่ต้องอ�ศัยหน้�ร้�นข�ยปลีกแบบดั้งเดิม และก�รที่มีชนชั้นกล�งเกิดขึ้นเป็นจำ�นวนม�กในประเทศกำ�ลังพัฒน� 

ทำ�ให้ในช่วงสองถึงส�มปีม�นี้ธุรกิจข�ยตรงมีก�รเจริญเติบโตขึ้นอย่�งรวดเร็วม�ก

ธุรกิจอื่นๆ อย่�งเช่นแอปพลิคันในก�รแชร์รถ หรือแชร์บ้�นเองก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้คนเริ่มหันม�นิยมชมชอบก�รประกอบ

อ�ชีพอย่�งอิสระ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของก�รทำ�ง�นอิสระม�กขึ้นด้วยเหมือนกัน

และเมื่อโลกของธุรกิจ เริ่มหันเหออกจ�กก�รวิธีทำ�ง�นแบบดั้งเดิม ก�รข�ยตรงจึงยิ่งมีคว�มสำ�คัญม�กกว่�ที่เคย ในฐ�นะ

ที่เร�เป็นผู้นำ�ในโลกของก�รทำ�ง�นอย่�งอิสระ

 

ธุรกิจขายตรง
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ยอดข�ยทั่วโลก | 180.5 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ

ตัวเลขจ�กก�รข�ยตรง*

จำ�นวนผู้ข�ยตรงทั่วโลก | 119.9 ล้�น

*ร�ยง�นสถิติโลกปี 2019 จ�ก WFDSA  

สม�พันธ์ก�รข�ยตรงโลก

(World Federation of Direct Selling Associations)

www.wfdsa.org

7



คนมักจะโยงบริษัทข�ยตรงเข้�กับก�รทำ� “ธุรกิจแบบพีระมิด” ซึ่งอันที่จริงแล้วโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้�งผลกำ�ไร

ทุกโมเดลในโลกนี้ต่�งก็ใช้โครงสร้�งแบบพีระมิดทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่เร�อย�กให้โฟกัสจึงอยู่ที่ก�รสร้�งร�ยได้และก�รค้ำ�จุน

กันของธุรกิจข�ยตรงต่�งห�ก

ธุรกิจข�ยตรง มีก�รอัปเดตโมเดลธุรกิจ และมีก�รนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ ม�ใช้พัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นอยู่ตลอดเวล�

QNET และองค์กรอื่นๆ ในธุรกิจข�ยตรง มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รเชิงรุกในก�รคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มงวดม�กขึ้นทุกปี 

โดยมีก�รประก�ศอยู่ในนโยบ�ยของบริษัท

ก�รข�ยตรง ไม่ใช่ธุรกิจประเภทที่ทำ�ให้รวยได้ง่�ยภ�ยในพริบต� ก�รข�ยตรงเป็นธุรกิจที่ย�ก ต้องใช้ทั้งเวล� 

และคว�มอุตส�หะในก�รทำ�ง�น

เข้าใจความแตกต่าง
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บริษัทขายตรงที่ถูกกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์และ

การบริการที่

มีคุณภาพและ

ถูกต้องตาม

กฎหมาย

มีแผนการจ่ายค่า

ตอบแทนที่ครอบคลุม 

คอมมิชชั่นที่ได้รับ

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

การสรรหา

สมาชิก

กำาหนดหลักการ

และนโยบาย และ

หลักจรรยาบรรณ

อย่างชัดเจน 

มีโปรแกรมฝึก

อบรมชั้นยอด

ธุรกิจแบบพีระมิด

ไม่มีผลิตภัณฑ์ให้จำาหน่าย 

ผู้ที่อยู่ชั้นบนของพีระมิด

เท่านั้นที่สร้างรายได้ 

ไม่มีผลตอบแทนทางการเงิน

หากไม่มีการสรรหาสมาชิก 

ไม่มีการฝึกอบรมใดๆ ให้หา

สมาชิกเพิ่มเพียงอย่างเดียว 

ไม่มีหลักการและนโยบาย

เพื่อคุ้มครองลูกค้า
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สถานะอันทรงเกียรติ
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สมาชิกภาพในแวดวงธุรกิจขายตรง

สม�คมก�รข�ยตรงม�เลเซีย 

(Direct Selling Association of Malaysia หรือ DSAM)

สม�คมก�รข�ยตรงสิงคโปร์ 

(Direct Selling Association of Singapore หรือ DSAS)

สม�คมก�รข�ยตรงฟิลิปปินส์ 

(Direct Selling Association of the Philippines หรือ DSAP)

สม�คมบริษัทข�ยตรงอินโดนีเซีย 

(Indonesian Direct Selling Companies Association หรือ AP2LI)

การยอมรับจากองค์กรต่างๆ 

เหรียญทอง - โซเชียลวิดีโอดีเด่น: QNET Comes Together for Tomorrow, 

MarCom Awards (2020)

ได้รับก�รยกย่องในก�รสร้�ง Instagram Engagement: #VCC2020, 

MarCom Awards (2020)

เหรียญทอง - วิดีโอ/ออดิโอให้คว�มรู้: Revolutionising the Future of Entrepreneurship, 

MarCom Awards (2020)

เหรียญทอง - สื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจ/ก�รค้�: Aspire Magazine, MarCom Awards (2020) 

เหรียญทอง – แคมเปญสื่อส�รประช�สัมพันธ์แห่งปี | ข้อมูลเกี่ยวกับ Covid-19, 

Globee Awards (2020)

ร�งวัล Bronze Stevie
®️ 
- ก�รใช้โซเชียลมีเดียดีเด่นในก�รเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Covid-19, 

International Business Awards (2020)

ร�งวัล Bronze – ส�ข� Innovation in Sponsorships, Asia-Pacific Stevie
®️ 

Awards (2020) และส�ข� Best Sponsorship of Sport, Team, individual or Event by 

SPIA Asia (2019)

ร�งวัล Top CSR Excellence Award for an E-Commerce Company by 

GHACEA (2019)

ร�งวัลชนะเลิศแห่งปี ส�ข�ประช�สัมพันธ์และแคมเปญ CSR, the Indonesian 

Entrepreneur & Education Award (2019)

ร�งวัล Best Companies to Work for in Asia Award by HR Asia (2015 - 2020) 

ร�งวัล Caring Company Award by Hong Kong Council of Social Service 

(2011 - 2016)

ร�งวัลชนะเลิศ Sitecore Experience Award for Best eCommerce Experience (2016)

ได้รับก�รรับรองคุณภ�พจ�ก CaseTrust-DSAS Joint Accreditation ว่�เป็น Direct Selling 

Businesses for Good Business Practice (2015)

ร�งวัลเหรียญทอง APAC Contact Centre World, Best Small Contact Centre (2013)

ร�งวัลเหรียญทอง Best Small Contact Centre (In-house) (2012)

ร�งวัลเหรียญทอง Best Customer Service Executive (2012)

ประก�ศนียบัตร Best Practices (2011)

ร�งวัล Asia Pacific Customer Service Consortium Global Support Services

of the Year (Direct Marketing) (2012)

ร�งวัล Integrated Support Team of the Year (Direct Marketing) (2012)

ร�งวัล Best Use of Knowledge Management of the Year (Direct Marketing) (2012) 

ร�งวัล Contact Centre of the Year (Merit) (2012)

ร�งวัล The Internet Show E-Commerce Website Awards – Finalist (2011) 

ร�งวัล Networking Times Master Networker (2011)

ได้รับก�รยอมรับว่�เป็นบริษัทชั้นนำ�ในก�รข�ยตรงในประเทศอินโดนีเซีย จ�ก DUIT! 

Entrepreneur Magazine (2010)

ได้รับก�รรับรองคุณภ�พจ�ก CaseTrust (Storefront) Accreditation ด้�น Good Business 

Practices (2009)

11



12



จุดเริ่มต้น
มิตรภ�พและธุรกิจของ Vijay Eswaran และ Joseph ‘Japadas’ Bismark สองนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงผู้มีแบ็กกร�วด์ต่�ง

กันโดยสิ้นเชิง เริ่มต้นขึ้นในช่วงกล�งทศวรรษที่ 90 หลังจ�กที่พวกเข�ประสบคว�มสำ�เร็จในธุรกิจก�รตล�ดเครือข่�ยกับ

บริษัทสัญช�ติอเมริกัน ซ่ึงกำ�ลังไปได้ดีม�กในประเทศฟิลิปปินส์ในขณะน้ัน ท้ังสองได้ร่วมกันสร้�ง V Team ของตัวเองข้ึน

ซึ่งต่อม�ภ�ยหลังทีมนี้ ได้กล�ยเป็นทีมที่ทำ�ร�ยได้สูงสุดในบริษัทดังกล่�ว

จนกระทั่งวันหนึ่งพวกเข�ค้นพบว่�บริษัทอเมริกันแห่งนั้นไม่ตรงไปตรงม�กับพวกเข� และเมื่อไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ที่เกิด

ขึ้นได้ V Team รวมถึงผู้นำ�ในบริษัทอีกหล�ยท่�นจึงม�ปรึกษ�ห�รือกันที่บ้�นของ Vijay เพื่อห�ท�งออกว่�พวกเข�จะ

บอกกับคนในทีมอย่�งไร

เหตุผลที่พวกเข�ไม่ส�ม�รถหนีปัญห�ด้วยวิธีง่�ยๆ ได้ ก็เพร�ะว่�พวกเข�มีสม�ชิกในทีมถึง 1,500 ชีวิต และภ�ระ

ท�งก�รเงินถึงกว่� 250,000 ดอลล�ร์สหรัฐฯ ในที่สุดนักธุรกิจทั้งสอง พร้อมด้วยสม�ชิกที่สำ�คัญในทีมอีกบ�งส่วน จึง

ตัดสินใจเปิดบริษัทของตัวเองขึ้น

ในเดือนกันย�ยน ปี 1998 ณ ตล�ดหุ้นฟิลิปปินส์ (Tektite Towers เดิม) ในกรุงมะนิล� บริษัทที่ทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อ

QNET จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น

โดยพวกเข�กล่�วว่� “ที่แล้วมาก็ขอให้เป็นอดีตไป”
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เหตุการณ์สำาคัญ

1999 2002

2001 2004 20082006

2005 2007 2009

1999 2005 20062001 20072002 20082004 2009

QNET สร้�งนิย�มใหม่ให้กับ

ก�รข�ยตรง ด้วยก�รเป็น

บริษัทข�ยตรงของเอเชียแห่ง

แรกๆ ที่นำ�เอ�อีคอมเมิร์ซเข้�

ม�ใช้ โดยผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ย

ขย�ยครอบคลุมไปถึงน�ฬิก�

หรู เครื่องประดับ เหรียญ

สะสม และเหรียญตร�ต่�งๆ

QNET เปิดตัวธุรกิจแพ็กเกจ

ท่องเที่ยวภ�ยใต้แบรนด์ QVI 

ซึ่งต่อม�เป็นพ�ร์ทเนอร์ร่วม

กับผู้ให้บริก�รด้�นก�รท่อง

เที่ยวและพักผ่อนชั้นนำ�ระดับ

โลกแบรนด์หนึ่ง

QNET ทำ�ข้อตกลงดูแลลิขสิทธ์ิด้�น

ก�รตล�ดสำ�หรับเหรียญท่ีระลึก

ฟุตบอลโลกปี 2002 ท่ีจัดข้ึนท่ีเก�หลีใต้

และญ่ีปุ่น และยังได้รับก�รแต่งต้ังให้เป็น

ตัวแทนระหว่�งประเทศในก�รจัดทำ�

เหรียญทองท่ีระลึกขององค์ก�รอ�ห�ร

และก�รเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ 

(Food and Agriculture Organization 

หรือ FAO) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 

(United Nations) แต่เพียงผู้เดียวด้วย

QNET มีส่วนในก�รปฏิบัติง�น

ช่วยเหลือบรรเท�คว�มเดือด

ร้อนจ�กเหตุก�รณ์สึน�มิใน

เดือนธันว�คม ปี 2004 ใน

ประเทศต่�งๆ ผ่�นท�งมูลนิธิ 

RHYTHM Foundation

QNET เป็นผู้สนับสนุนหลัก 

และพ�ร์ทเนอร์ของทีม 

QI-Meritus Mahara ในก�ร

แข่งขัน  GP2 Asia Series 

ครั้งแรกในปี 2008

QNET ได้รับเกียรติแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยเหรียญที่

ระลกึอย�่งถกูตอ้งของสหพนัธ์

ฟุตบอลระหว่�งประเทศ (the 

Fédération Internationale de 
Football Association หรือ 

FIFA) ใน 89 ประเทศ

QNET บริจ�คเงิน 

10 ล้�นบ�ท ให้กับมูลนิธิเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

จ�กเหตุสึน�มิในประเทศไทย

QNET เปิดตัว 

Amezcua Bio Disc และสร้อย 

Chi Pendant เป็นครั้งแรก

QNET เป็นผู้สนับสนุนก�รข�ยตรง

อย่�งเป็นท�งก�รให้กับสม�พันธ์

ฟุตบอลเอเชีย (AFC) และก�รแข่งขัน

ฟุตบอลระหว่�งทีมสโมสรสูงสุดใน

ทวีปเอเชีย (ACL) ในฤดูก�ลระหว่�งปี 

2009-2012

QNET เพ่ิมไลน์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มก�ร

ดูแลรักษ�บ้�น อ�ทิ เครื่องกรองน้ำ� 

HomePure ท่ีมีระบบก�รกรอง 

7 ข้ันตอน

14
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2018 20202014 20162010

2011 201920172015

2010 2011 2014 20172015 20182016 2019 2020

QNET ได้รับก�รแต่งต้ังให้เป็นพ�ร์ทเนอร์ 

ข�ยตรงอย่�งเป็นท�งก�รใน Total CAF  

Champions League, Total CAF 

Confederations Cup และ Total CAF 

Super Cup

QNET เป็นพ�ร์ทเนอร์บนแขนเส้ือชุดแข่งขัน 

ร�ยแรกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้วีเมนส์

ฟุตบอลคลับ (Manchester City Women’s 

Football Club) ในก�รแข่งขันวีเมนส์ 

ซูเปอร์ลีก 1 (Women’s SuperLeague 1)

QNET จัดง�นอีเว้นท์แบบออนไลน์ข้ึนเป็นคร้ังแรก

V-Convention Connect มีผู้เข้�ร่วมง�นม�กกว่� 

200,000 คน จ�ก 50 ประเทศ

QNET เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์สำ�หรับดูแลผิว 

PHYSIO RADIANCE พร้อมด้วยอุปกรณ์ดูแลผิว

หน้� Visage+ และโปรแกรมควบคุมน้ำ�หนัก 

Belite 123

QNET นำ�เสนอน�ฬิก� Bernhard H. Mayer 

PowerMaster First และน�ฬิก�คอลเลกชันใหม่ 

Cimier QNETCity Collection 

QNET เป็นพ�ร์ทเนอร์ข�ยตรง

อย่�งเป็นท�งก�รให้กับสโมสร

ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ 

(Manchester City Football 

Club) ในก�รแข่งขันชิงแชมป์

บ�ร์เคลย์สพรีเมียร์ลีก 

(Barclays Premier League 

Champions) ฤดูก�ล 

2013-2014

QNET ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็น

ผู้สนับสนุนหลัก (ไทเทิล 

สปอนเซอร์) ในก�รแข่งขัน 

Asian Men’s Champions 

Trophy ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดย 

Malaysian Hockey 

Confederation

QNET เซ็นสัญญ�เป็นผู้สนับสนุนก�ร

ข�ยตรงในระยะย�วอย่�งเป็นท�งก�รให้

กับก�รแข่งขันรถฟอร์มูล�วันชิงแชมป์

โลก (F1 World Championship) ของ

 Virgin Racing 

QNET เร่ิมปฏิบัติง�นจ�กอ�ค�รของ 

QNET เอง โดย QI Tower อยู่ใน

กัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซีย

QNET ขย�ยไลน์ผลิตภัณฑ์

อุปโภคบริโภคด้วยก�รเพิ่มสิน

ค้�ในกลุ่มก�รดูแลตนเอง ก�ร

ดูแลรักษ�บ้�น และอ�ห�รเสริม

 และ HomePure ได้รับก�ร

รับรองม�ตรฐ�น NSF ซึ่งเป็น

องค์กรที่ให้ก�รรับรองม�ตรฐ�น

ผลิตภัณฑ์โดยตรง

QNET ต่อสัญญ�เป็นพ�ร์ทเนอร์กับสม�พันธ์ฟุตบอลแอฟริก� 

(Confederation of African Football หรือ CAF) อีกหนึ่งปี

QNET ต่อสัญญ�เป็นพ�ร์ทเนอร์กับสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ 

(Manchester City FC) ในฐ�นะพ�ร์ทเนอร์ในก�รข�ยตรงอย่�งเป็นท�งก�รอีก 5 ปี

QNET เปิดตัวเครื่องฟอกอ�ก�ศ Zayn Air Purifier ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแลรักษ�บ้�นตัวใหม่ล่�สุด

Malou Caluza ได้รับก�รแต่งตั้งเป็น CEO คนใหม่ของ QNET โดยเป็นสุภ�พสตรี

คนแรกของบริษัทที่ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งนี้

QI Group เปิดตัวสโมสรฟุตบอลของตัวเองในชื่อ Petaling Jaya City FC หรือ 

PJ City FC โดยมี QNET เป็นผู้สนับสนุนหลัก

QNET ประก�ศแนะนำ�แบรนด์

แอมบ�สเดอร์ Cheick Sallah 

Cisse แชมป์เทควันโดโอลิมปิกจ�ก

ไอวอรีโคสต์ 

QNET ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นพ�ร์

เนอร์ในก�รออกอ�ก�ศอย่�งเป็น

ท�งก�รของง�นประก�ศร�งวัล 

International Indian Academy 

Awards (IIFA) ครั้งที่ 17

QNET เปิดตัว Q10 แผนก�ร

จ่�ยค่�ตอบแทนรูปแบบใหม่ ที่เปิด

โอก�สให้สร้�งร�ยได้ถึง 10 วิธี

QNET เซ็นสัญญ�กับแบรนด์

แอมบ�สเดอร์ Martina Hingis 

อดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่ง

ของโลก
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พันธสัญญาของ

 QNET
ช่วยตัวแทนจำาหน่ายสร้างธุรกิจที่มีความยั่งยืน 

พันธกิจของเร� คือก�รให้คว�มรู้ ให้ข้อมูล และฝึกอบรมให้ตัวแทนจำ�หน่�ยของเร�ยึดถือ

ม�ตรฐ�นสูงสุดในก�รดำ�เนินธุรกิจ เพร�ะก�รเป็นผู้ประกอบก�รที่มีคว�มมุ่งมั่นนั้น คุณไม่ใช่แค่

มุ่งหน้�สู่อิสรภ�พท�งก�รเงินเพียงอย่�งเดียว แต่ยังต้องเป็นผู้นำ�ม�ซึ่งคว�มเปลี่ยนแปลงด้วย

เร�ส่งเสริมให้ตัวแทนจำ�หน่�ยของเร�ยึดหลักจรรย�บรรณในก�รทำ�ธุรกิจอย่�งเข้มงวด และให้

สัญญ�ว่�จะผลิตผู้นำ�ในธุรกิจข�ยตรงที่เป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับผู้อื่น

เพื่อให้เครือข่�ยตัวแทนจำ�หน่�ยที่กำ�ลังเติบโตของเร�ส�ม�รถสร้�งอ�ชีพและธุรกิจได้อย่�งยั่งยืน 

เร�ได้จัดทำ�โครงก�รที่เรียกว่� QNETPRO ขึ้นม� โดยในโครงก�รนี้มีทั้งก�รฝึกอบรม 

ก�รสัมมน�ออนไลน์ แคมเปญโซเชียลมีเดียและวิดีโอเพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนจำ�หน่�ยของเร�ได้รับ

คว�มรู้เกี่ยวกับธุรกิจข�ยตรงและวิธีที่ถูกต้องในก�รสร้�งธุรกิจ QNET

เป้�หม�ยของเร�

ช่วยให้ตัวแทนจำ�หน่�ยของ QNET ทุกคนสร้�งธุรกิจที่คงอยู่ได้ย�วน�น
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สร้างชีวิต

อย่างที่ต้องการ
ห�กคุณชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้พวกเข�ส�ม�รถดูแลตัวเองได้ ทั้งในด้�นสุขภ�พ ฐ�นะ และคว�มสุขในชีวิต 

ในแบบที่คุณเองก็ได้รับค่�ตอบแทนด้วย QNET มอบโอก�สที่ดีที่สุดให้คุณแล้ว
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ผลกำ�ไรจ�กก�รข�ยปลีก 

(RETAIL PROFIT)

ก�รแนะนำ� บอกต่อ ก�รใช้เป็นประจำ� ก�รขึ้นสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น ก�รรักษ�ตำ�แหน่ง

สเต็ปคอมมิชชั่น 

(STEP COMMISSION) 

โบนัสก�รรักษ�ตำ�แหน่ง 

(RANK MAINTENANCE 

BONUS)

ก�รขึ้นตำ�แหน่งและก�รรักษ�

ตำ�แหน่งในแต่ละเดือน 

(MONTHLY RANK 

ADVANCEMENT  

AND MAINTENANCE)รีพีทเซลส์คอมมิชชั่น

(REPEAT SALES 

COMMISSION)

ร�งวัลจูงใจตลอดทั้งปี  

(YEAR-ROUND 

INCENTIVES)

ในแผนก�รจ่�ยค่�ตอบแทน

 QNET นั้น ค่�คอมมิชชั่น

และสิ่งจูงใจต่�งๆ ที่ตัวแทน

จำ�หน่�ยจะได้รับ มีทั้งใน

ส่วนของยอดข�ยที่ตัวแทน

จำ�หน่�ยเป็นผู้ข�ยเอง และ

ยอดข�ยของคนในทีม และ

ในส่วนของก�รแนะนำ�ต่อๆ

 กันนี้ จะนับรวมทั้งลูกค้�

ปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพียง

อย่�งเดียว และลูกค้�ที่ซื้อ

ผลิตภัณฑ์และลงทะเบียน

เพื่อเป็น IR เข้�ร่วมในทีม

ข�ยของคุณด้วย

ผลิตภัณฑ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ของ QNET ถูกออกแบบ

ม�เพื่อให้ผู้ใช้มีสุขภ�พและ

ชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดี คุณ

จะได้รับประโยชน์เหล่�นี้

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเร�

เป็นประจำ� และก�รข�ย

ผลิตภัณฑ์เป็นประจำ�อย่�ง

ต่อเนื่องจะทำ�ให้คุณได้รับ

รีพีทเซลส์คอมมิชชั่น!

QNET มีร�งวัลให้กับผู้ท่ี

สร้�งทีมข�ยของตนให้

แข็งแกร่งและส�ม�รถรักษ�

อันดับของตนเองเอ�ไว้

ได้ คว�มสำ�เร็จในแอกชีฟ

เวอร์สคลับอ�ศัยคว�มมี

ระเบียบวินัย ขยันอดทน และ

ท่ีสำ�คัญท่ีสุดคือต้องมีคว�ม

สม่ำ�เสมอ ก�รได้เข้�ร่วม

คลับแห่งน้ีเป็นแค่จุดเร่ิมต้น  

คว�มสำ�เร็จท่ีแท้จริงคือ

ก�รท่ีส�ม�รถดำ�รงตนอยู่

ได้น�นและเจริญก้�วหน้�สู่

ตำ�แหน่งท่ีสูงข้ึนต่อๆ ไป

คว�มท้�ท�ยคือเส้นท�ง

สู่คว�มสำ�เร็จ ตัวแทน

จำ�หน่�ยของ QNET 

ส�ม�รถขึ้นตำ�แหน่งใน

แอกชีฟเวอร์สคลับ 

(Achievers’ Club) ได้ 

7 อันดับเมื่อทำ�ได้ต�ม

เป้�หม�ยต�มจำ�นวนเดือน

ที่กำ�หนด ยิ่งมีอันดับสูง 

คอมมิชชั่นจ�กก�รข�ยที่จะ

ได้รับก็ยิ่งสูงต�มไปด้วย

REFER REPEAT RETAINRISE

สิ่งที่เรามอบให้:

• ผลิตภัณฑ์คุณภ�พเพื่อชีวิตที่ดีกว่� ผลิตภัณฑ์ของเร�ถูกคิดค้นและพัฒน�ขึ้นโดยผู้เชี่ยวช�ญที่มีชื่อเสียงจ�กทั่วโลก

• เครื่องมือในก�รทำ�ธุรกิจและก�รตล�ดที่จัดทำ�ขึ้นหล�ยภ�ษ�

• โปรแกรมฝึกอบรม – ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

• ข้อมูลสำ�หรับโซเชียลมีเดีย

• ฝ่�ยบริก�รลูกค้�ที่รองรับหล�ยภ�ษ�

• แอปพลิเคชันที่รองรับก�รทำ�ง�นผ่�นโทรศัพท์มือถือ

• ร�งวัลจ�กยอดข�ยและสิ่งจูงใจต่�งๆ

• แผนก�รจ่�ยค่�ตอบแทนที่ ไม่น้อยหน้�ใคร

ในก�รสร้�งร�ยได้กับ QNET นั้น ตัวแทนจำ�หน่�ยมีหน้�ที่ปฏิบัติต�มหลักก�ร 4 อย่�ง อันได้แก่ 

REFER, REPEAT, RISE และ RETAIN
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ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของ QNET ออกแบบม�เพื่อช่วยให้ผู้คนส�ม�รถดูแลสุขภ�พ และพัฒน�คุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้นกว่�เดิม

โดยทีมวิจัยและพัฒน�ของเร�ทำ�ง�นร่วมกับคณะผู้เชี่ยวช�ญและนักวิทย�ศ�สตร์จ�กน�น�ช�ติ เพื่อคิดค้นและ

พัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูงสุด

เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของ QNET คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนระดับโลก ที่ผู้คนในชุมชนมีเป้�หม�ยอย่�งเดียวกัน 

คือ ต้องก�รมีชีวิตที่ดีที่สุด ด้วยก�รค้นห�คว�มสมดุลของร่�งก�ย คว�มคิด และคว�มรู้สึก



น�ฬิก� & เครื่องประดับ

บ้�น & ก�รอยู่อ�ศัย

สุขภ�วะก�ยใจ

ดูแลตนเอง & คว�มง�ม

สุขภ�พ

ก�รศึกษ�

ท่องเที ่ยว

เทคโนโลยี



PANTONE 877 C
C0/M0/Y0/K60

PANTONE 292 C
C59/M16/Y0/K0

PANTONE 2935 C
C100/M70/Y0/K0 Otima font

เราส่งมอบพลังให้กับคุณด้วยสิ่งเหล่านี้:

• คุ้มครองบ้�นและครอบครัวที่คุณรักให้ปลอดภัยจ�ก 

 มลพิษในสิ่งแวดล้อม 

  –  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบ้�น & ก�รอยู่อ�ศัย

• ดูแลสุขภ�พของคุณในเชิงป้องกัน 

  – ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภ�พ & สุขภ�วะก�ยใจ 

• ให้คุณสดใสมีชีวิตชีว�และดูดีในแบบของคุณ 

  – ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแลตนเอง

• พ�คุณท่องโลกกว้�งพร้อมกับคนที่คุณรัก 

  – ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มท่องเที่ยว  

• สนับสนุนให้เริ่มพัฒน�ตนเองและเพิ่มพูนทักษะ 

  – โปรแกรม e-learning 

• ให้คุณใช้ชีวิตถึงขีดสุดอย่�งที่ต้องก�ร 

  – คอลเลกชันน�ฬิก� & เครื่องประดับ  

ด้วยผลิตภัณฑ์ของ QNET คุณจะค้นพบทั้งวิถีชีวิตแบบใหม่ 

และตัวตนของคุณคนใหม่
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โลจิสติกส์
ผลิตภัณฑ์ของ QNET ใช้พื้นที่ม�กกว่� 60,000 ต�ร�งฟุต เร�มีโกดังสินค้�กล�ง

 5 แห่ง ซึ่งดูแลด้วยระบบก�รจัดก�รคลังสินค้�ขั้นสูง (SAP) ในแต่ละเดือนเร�ส่ง

ผลิตภัณฑ์ร�ว 50,000 ชิ้นออกไปยังกว่� 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีก�รตรวจสอบ

คุณภ�พผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นก่อนส่งออกไปยังปล�ยท�งทั้งในและต่�งประเทศ

ข้อมูลในระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดของ QNET จะมีก�รซิงค์เข้�กับระบบออฟฟิศเสมือน

จริงของตัวแทนจำ�หน่�ยของเร�ทุกคน เพื่อให้คุณส�ม�รถติดต�มสถ�นะก�รขนส่ง

สินค้�ท�งช่องท�งออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ และเร�ยังทำ�ง�นร่วมกับผู้ให้บริก�รจัดเก็บ

สินค้�อีกประม�ณ 40 ร�ยทั่วโลก เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับคุณในเรื่องก�รเข้�รับ

สินค้�

มีศูนย์กลางอยู่ทั่วโลก

• ม�เลเซีย

• สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ (UAE)

• รัสเซีย

• เนเธอร์แลนด์

• ตุรกี
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ธุรกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยเทคโนโลยี

แพลตฟอร์มของเร�มีทุกอย่�งที่คุณต้องก�รในก�รเริ่มทำ�ธุรกิจ ทั้งก�ร

ข�ยสินค้�ด้วยระบบชำ�ระเงินดิจิทัล รวมถึงมีออฟฟิศเสมือนจริง พร้อมด้วย

เครื่องมือธุรกิจที่ทันสมัยที่สุด และแดชบอร์ดสำ�หรับติดต�มดูผลง�นก�ร

ข�ยด้วย 

ก�รดำ�เนินง�นของ QNET เพื่อพัฒน�ประสบก�รณ์ที่ลูกค้�จะได้รับ 

1. ข้อมูลมีความปลอดภัย – QNET ผ่�นก�รรับรอง TRUSTe Privacy 

Seal ซึ่งหม�ยคว�มว่�เร�มีระบบก�รจัดก�รข้อมูลที่ดีเยี่ยมตรงต�ม

ม�ตรฐ�นส�กล ดังนั้น ข้อมูลของคุณจึงมีคว�มปลอดภัยอย่�งแน่นอน 

2. อีสโตร์มีประสิทธิภาพ – QNET ร่วมมือกับฮิต�ชิในก�รพัฒน�

ศักยภ�พของอีสโตร์และระบบก�รประมวลผลข้อมูลของเร�ให้ดียิ่งขึ้น 

3.ใช้งานราบรื่น – Dynatrace เป็นพ�ร์ทเนอร์ของเร�ม�ตลอด 5 ปีที่ผ่�น

ม� โดยรับหน้�ที่ช่วยตรวจสอบ ติดต�ม และดูแลระบบเพื่อประสิทธิภ�พ

สูงสุดในก�รดำ�เนินง�น และระบบก�รทำ�ง�นด้วย AI ของ Dynatrace ช่วย

ให้เร�ตรวจพบและแก้ไขปัญห�ได้สำ�เร็จก่อนที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้�

QNET เป็นบริษัทแรกๆ ที่นำ�เทคโนโลยีม�ใช้กับก�รข�ยตรง และเริ่มต้น

ปฏิวัติก�รทำ�ง�นด้วยระบบอีคอมเมิร์ซม�ก่อนยุคที่อีคอมเมิร์ซถูกนำ�ม�ใช้กัน

อย่�งแพร่หล�ยอย่�งในปัจจุบันนี้เสียอีก

โดยเฉลี่ยแล้วเว็บไซต์ของ QNET มีคนเข้�เยี่ยมชมวันละหล�ยพันคน และมี

จำ�นวนครั้งที่หน้�เว็บไซต์ถูกเข้�ชม หรือ Page Views รวมกันหล�ยล้�น

ครั้งต่อวัน www.qnet.net เป็นเว็บไซต์ที่รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 

Friendly) โดยเร�จัดทำ�เนื้อห�ให้หล�ยภ�ษ� และคุณส�ม�รถเข้�สู่ออฟฟิศ

เสมือนจริงของคุณได้ผ่�นท�งเว็บไซต์นี้ 
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แอปพลิเคชัน 

QNET
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แอปพลิเคชัน QNET คือเพื่อนคู่คิดในก�รเดินท�งสู่คว�มสำ�เร็จ ที่รวบรวมทุกคว�มต้องก�รในด้�นธุรกิจไว้ในรูปแบบดิจิทัล 

ให้คุณส�ม�รถทำ�ธุรกิจได้สะดวกสบ�ยจ�กทุกที่ทั่วโลก

แอปฯ นี้ออกแบบม�เพื่อให้คุณค้นห�ข้อมูลที่ต้องก�รได้อย่�งรวดเร็วและง่�ยด�ยม�กขึ้น พบกับฟีเจอร์เหล่�นี้และอีก

ม�กม�ยได้บนแอปพลิเคชัน QNET

1. การแจ้งเตือนและแจ้งการอัปเดตใหม่ๆ 

 รับทร�บข่�วโปรโมชั่นล่�สุด ก�รอัปเดตต่�งๆ และก�รแจ้งเตือน ผ่�นท�งก�รแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) 

2. Shopping

 ซื้อผลิตภัณฑ์ QNET ที่คุณชื่นชอบได้ภ�ยในไม่กี่ขั้นตอน คุณส�ม�รถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ ค้นห�ผลิตภัณฑ์ต�มหมวดหมู่ 

 และตรวจสอบประวัติก�รสั่งซื้อได้จ�กทุกที่!

3. ติดตามสถานะงาน 

 ติดต�มสถ�นะก�รข�ยและคอมมิชชั่นที่คุณได้รับ 

4. แดชบอร์ดแสดงตำาแหน่ง 

 เข้�ถึงข้อมูลเกี่ยวกับก�รขึ้นตำ�แหน่งและก�รรักษ�ตำ�แหน่ง 

5. การใช้งานอีเวาเชอร์ (e-Voucher)

 แลกผลิตภัณฑ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของ QNET โดยใช้คะแนนอีเว�เชอร์ของคุณ 

6. แสดงผลหลายภาษา

 ปัจจุบันแอปฯ มีบริก�ร 5 ภ�ษ� (อังกฤษ ฝรั่งเศส อ�รบิก บ�ฮ�ซ�อินโดนีเซีย 

 และรัสเซีย) และจะมีเพิ่มม�กขึ้นในเร็วๆ นี้!

แอปพลิเคชัน QNET รองรับก�รทำ�ง�นทั้งบนระบบ iOS และ Android

เข้าถึงและใช้งานง่าย ทำาธุรกิจได้อย่างที่ต้องการ

29



ข้อมูลเกี่ยวกับ QNET ผลิตภัณฑ์ของเร� และโอก�สท�งธุรกิจกับ QNET นั้นส�ม�รถสืบค้นได้ในรูปแบบดิจิทัลจ�กช่องท�ง

ออนไลน์ม�กกว่� 30 ช่องท�ง

เว็บไซต์: เว็บไซต์อย่�งเป็นท�งก�รของ QNET นำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ QNET ผลิตภัณฑ์และบริก�รของเร� รวมถึงหลัก

ก�รและนโยบ�ยและหลักจรรย�บรรณให้กับตัวแทนจำ�หน่�ย ผู้มุ่งหวัง และประช�ชนทั่วไปที่สนใจ

บล็อก: QBuzz คือบล็อกท�งก�รของ QNET ซึ่งแสดงเนื้อห� 6 ภ�ษ�ครอบคลุม 7 ภูมิภ�ค โดยนำ�เสนอข่�วส�รล่�สุด 

และเนื้อห�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เด่นของเร� รวมถึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอีเว้นท์จ�กทั่วโลก 

โซเชียลมีเดีย: เข้�มีส่วนร่วมกับโซเชียลมีเดียของ QNET ได้ท�งเฟซบุ๊ก อินสต�แกรม ยูทูป และอีกม�กม�ย!

สินทรัพย์ดิจิทัล
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vtube คือแพลตฟอร์มในก�รแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง 

กับก�รข�ยตรง โดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องร�วคว�มประทับใจ และ

เนื้อห�สุดเอ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับ V-Convention ไปจนถึงก�รประก�ศข่�ว 

รีวิวผลิตภัณฑ์ และอีกม�กม�ย และ vtube ยังมีวิดีโอออนไลน์อีกหล�ย

ร้อยวิดีโอที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นเครื่องมือฝึกอบรมเพื่อสร้�งคว�ม

สำ�เร็จในก�รข�ยตรงได้เป็นอย่�งดีด้วย

ส�ม�รถเข้�ใช้ง�น vtube ได้ทั้งท�งเดสก์ท็อป แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือ

โทรศัพท์มือถือเมื่อมีก�รด�วน์โหลดแอปพลิเคชัน vtube จ�ก Google 

Play Store และ App Store เชื่อมโยงกับ IR ทั่วโลกท�ง vtube!

ฟีเจอร์:

• เข้�ถึงวิดีโอได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

• มีตัวเลือกคำ�บรรย�ยหล�ยภ�ษ� ได้แก่ อังกฤษ อ�รบิก บ�ฮ�ซ�

 อินโดนีเซีย ฟ�ร์ซี ฝร่ังเศส เคิร์ด รัสเซีย สิงหล ทมิฬ ตุรกี เวียดน�ม 

• สร้�งช่องของคุณเอง 

• สร้�งเพลย์ลิสต์

• อัปโหลดวิดีโอได้ไม่จำ�กัดจำ�นวน

• ตั้งค่�ในก�รเผยแพร่ (ส�ธ�รณะ หรือส่วนตัว) 

• ส�ม�รถเลือกเปิดให้แสดงคว�มคิดเห็น หรือเลือกอนุมัติคว�มคิด

 เห็นก่อนเผยแพร่ได้ 

• รับคะแนนกิจกรรม และนำ�คะแนนนี้ ไปแลกผลิตภัณฑ์ที่ VShoppe

เข้�เยี่ยมชม www.the-v.net/vtube วันนี้!

สินทรัพย์ดิจิทัล
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QNET มีเครื่องมือที่หล�กหล�ยให้กับตัวแทนจำ�หน่�ยของเร� เพื่อช่วยให้

คุณเข้�ใจในรูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และแนวท�งปฏิบัติของเร�

ชุดเครื่องมือที่บรรจุอยู่ในออฟฟิศเสมือนจริงของคุณ 

• ชุดคู่มือเริ่มต้น

• โปรไฟล์บริษัท

• คู่มือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

• พรีเซนเทชั่นสำ�หรับนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ 

• พรีเซนเทชั่นสำ�หรับนำ�เสนอธุรกิจ

• หลักก�ร & นโยบ�ย (P&P)

• พรีเซนเทชั่นสำ�หรับแผนก�รจ่�ยค่�ตอบแทน

• น�มบัตรสำ�หรับ IR 

• หลักจรรย�บรรณ

เครื่องมือธุรกิจ

และการฝึกอบรม
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เร�เชื่อว่�ก�รที่จะโปรโมทหรือข�ยผลิตภัณฑ์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พนั้น ผู้ข�ย

จำ�เป็นต้องมีคว�มเข้�ใจในตัวผลิตภัณฑ์อย่�งถ่องแท้เสียก่อน QNET จึงจัดทำ�

โปรแกรมฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และมีผู้เชี่ยวช�ญทำ�หน้�ที่ตอบข้อสงสัยให้

กับคุณอยู่ตลอดเวล�

การอบรม

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์
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อีเว้นท์และโปรแกรม

ในการฝึกอบรม
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คุณสมบัติที่เด่นชัดอย่�งหนึ่งของธุรกิจข�ยตรง คือศักยภ�พในก�รให้คว�มรู้ ให้ข้อมูล และสร้�งแรงบันด�ลใจให้กับผู้คน

รอบตัว และ The V คือองค์กรที่เป็นกระบอกเสียงให้กับเครือข่�ย IR ของเร� และมีส่วนช่วยสนับสนุนเพิ่มศักยภ�พดังกล่�ว

ให้กับ QNET 

The V มีหน้�ที่ในก�รจัดกิจกรรม โปรแกรมก�รฝึกอบรม อีเว้นท์ และง�นประชุมในช่องท�งออนกร�วด์ในเขตภูมิภ�คต่�งๆ 

เพื่อสร้�งกรอบคว�มคิดและส่งเสริมให้เกิดก�รรับรู้และก�รมีส่วนร่วม

โครงการสำาคัญที่ดำาเนินการโดย The V ได้แก่

• ง�นประชุมวี-คอนเวนชั่น (V-Conventions)

• แคมป์ผู้นำ� (Leadership Camps)

• ก�รสัมมน�เครือข่�ย (Networking Seminars)

• โครงก�รเพื่อก�รศึกษ�และสร้�งก�รรับรู้ (Education and Awareness Programmes)

• โครงก�รผู้นำ�ที่เป็นผู้รับใช้ (Servant Leadership Initiatives)

• อีเว้นท์เสมือนจริงออนไลน์ (Virtual Events) 
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เรื่องราว

ความสำาเร็จ

ของเรา

V Partner Donna 
Imson-Lecaroz

ฉันรัก QNET และก�รข�ยตรง

เพร�ะว่�มันแตกต่�งไปจ�กก�รทำ�

ธุรกิจทั่วไป และฉันส�ม�รถพัฒน�

ผลลัพธ์ในก�รทำ�ง�นได้อย่�ง

รวดเร็ว เพร�ะฉันไม่ได้ทำ�ธุรกิจแค่

ลำ�พังคนเดียว ที่นี่ฉันได้ช่วยเหลือ

ผู้อื่นให้ประสบคว�มสำ�เร็จด้วย  

ธุรกิจของเร�ตั้งอยู่บนร�กฐ�น

ของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเพื่อน

ร่วมอ�ชีพ และฉันให้คว�มสำ�คัญ

กับสิ่งเหล่�นี้ม�กๆ โดยคว�ม

สำ�เร็จที่คุณจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับ

คว�มสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และคว�ม

น่�เชื่อถือของตัวคุณเอง ยิ่งคุณ

มีสิ่งเหล่�นี้ม�กเท่�ไหร่ ธุรกิจของ

คุณก็ยิ่งมีโอก�สที่จะเจริญรุ่งเรือง

ม�กขึ้นเท่�นั้น
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V Partner Adly Hassan

ผมคิดว่�สิ่งที่ดีที่สุดในก�รทำ�ง�นกับ QNET คือก�ร 

มีอิสรภ�พที่จะเลือก เช่น เลือกคนที่เร�จะทำ�ง�นด้วย  

เลือกเวล�ที่เร�ต้องก�รทำ�ง�น และเลือกสถ�นที่ที่จะใช้

ทำ�ง�น มันไม่เหมือนกับถูกบังคับให้ทำ�ง�นร่วมกับคน

ที่เร�ไม่อย�กร่วมง�นด้วย หรือทำ�ง�นในเวล�ที่เร�ไม่

ต้องก�รทำ� หรือทำ�ง�นในสถ�นที่ที่เร�ไม่ได้อย�กไป  

ที่ QNET ผมมีท�งเลือก ในธุรกิจนี้ฉันมีท�งเลือก ซึ่ง 

ทุกคนพอใจกับสิ่งนี้ เพร�ะยิ่งเร�มีอิสระที่จะเลือกม�ก 

เท่�ไหร่ เร�ก็จะยิ่งสนุกกับก�รทำ�ง�นม�กขึ้นต�มไปด้วย
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V Partner 
Sathi Senathirajah 

สิ่งที่สนุกที่สุดในธุรกิจนี้คือผมมี

เพื่อนอยู่ในกว่� 150 ประเทศ ผมไปที่

แอฟริก�ก็มีคนม�รับที่สน�มบิน พวก

เข�พ�ผมไปที่บ้�น ทำ�อ�ห�รต้อนรับ

ไม่ว่�จะเดินท�งไปประเทศไหนผมก็มี

เพื่อนเพร�ะธุรกิจนี้ เมื่อก่อนตอนสมัย

ที่ผมยังทำ�ง�นที่เดิม เวล�เดินท�งไป

ต่�งประเทศ ก็เจอแต่เพื่อนร่วมง�น

ในออฟฟิศ วันๆ ก็มีแต่ประชุม แต่ที่นี่

พวกเข�พ�ผมไปที่บ้�น แนะนำ�ให้รู้จัก

กับลูกๆ ของพวกเข�ด้วย เด็กๆ เรียก

ผมว่� “คุณลุง” ผมได้รู้จักกับภรรย�

หรือส�มีของพวกเข� เร�สนุกสน�น

กันม�ก ธุรกิจนี้ ให้อะไรกับผมม�กม�ย

อย่�งเช่นคว�มสัมพันธ์กับผู้คนจ�ก

ทั่วโลก มันไม่ส�ม�รถประเมินร�ค�ได้ 

และนี่เป็นเหตุผลที่ว่�ทำ�ไมธุรกิจนี้จึงมี

แต่เรื่องสนุกๆ
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V Partner Mohannad Qais

สมัยที่ผมเข้�ร่วมกับ QNET ใหม่ๆ ผมตั้งใจทำ�เพื่อ

ประโยชน์ของตัวเองเท่�นั้น แต่ที่ QNET มันไม่ใช่

แบบนั้น ตอนแรกผมอ�จจะแค่อย�กม�สร้�งร�ย

ได้ให้ตัวเอง แต่ RYTHM  – Raise Yourself To 

Help Mankind ก็สอนให้รู้ว่�ถ้�ผมช่วยเหลือให้

คนในทีมได้ในสิ่งที่พวกเข�ต้องก�ร ผมก็จะได้ใน

สิ่งที่ผมต้องก�รเช่นกัน เพร�ะ QNET มีจุดเริ่มต้น

ม�จ�กคว�มรักและจรรย�บรรณ
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Associate V Partner
Dauren Issabayev
ชีวิตของผมก่อนที่จะม�เข้�ร่วมกับ QNET นั้นธรรมด�

ม�ก ตื่นนอน ไปทำ�ง�นเพื่อห�เงิน ซึ่งก็ไม่ม�กม�ยนัก

แค่พอเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวไปวันๆ ผมไม่เคยคิด

ว�งแผนใหญ่โตเพื่อวันข้�งหน้�ม�ก่อนเลย! แต่ที่ QNET 

เป้�หม�ยของผมคือทำ�ฝันให้เป็นจริงได้ต�มเวล�ที่ 

กำ�หนดไว้ และยิ่งได้รู้ว่�คนในทีมของผมเห็นผมเป็น

ตัวอย่�งของพวกเข�ก็ยิ่งทำ�ให้ผมมีเป้�หม�ยเพิ่มขึ้นม�

อีกอย่�ง คือผมจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นกว่�เดิมให้ได้ เพื่อที่ 

จะได้เป็นแรงบันด�ลใจให้กับพวกเข�ต่อไป ทุกวันนี้ผมตื่น

ขึ้นม�พร้อมกับเป้�หม�ยที่ยิ่งใหญ่ม�กกว่�เดิม

Associate V Partners 
Shipra & Neeraj
เมื่อก่อนชีวิตแต่งง�นของเร�ลุ่มๆ ดอนๆ และมี

ปัญห�ก�รเงินบ่อยม�ก คว�มลำ�บ�กนี่แหละที่มี

ส่วนผลักดันให้เร�อย�กที่จะประสบคว�มสำ�เร็จ 

และหลังจ�กที่เร�ตัดสินใจเข้�ร่วมกับ QNET  

เร�ก็พบว่�เร�ม�ถูกท�งแล้ว เร�ประสบคว�ม

สำ�เร็จในธุรกิจนี้อย่�งม�กม�ยจริงๆ
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Associate V Partner
Narjis Ryweck
ข้อดีของก�รทำ�ง�นกับ QNET และธุรกิจนี้อยู่ที่

คุณไม่จำ�เป็นต้องให้ทุกคนม�เข้�ใจคุณก็ได้ คุณ

แค่เริ่มต้นจ�กคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่เข้�ใจว่�

คุณกำ�ลังทำ�อะไรก็เพียงพอแล้ว จ�กนั้นกลุ่มคน

ที่เข้�ใจคุณจะค่อยๆ เพิ่มม�กขึ้นเองถ้�คุณหนัก

แน่นและมุม�นะและเชื่อในตัวเองและสิ่งที่คุณกำ�ลัง

ทำ�ม�กเพียงพอ QNET พลิกชีวิตของฉันจ�ก

หน้�มือเป็นหลังมือเลย

Associate V Partner 
Cynthia Nilam
ธุรกิจนี้คือก�รช่วยเหลือกัน ก�รช่วยให้ทีมของ

เร�แข็งแกร่งเป็นเรื่องสำ�คัญม�ก และฉันก็ได้

รู้ว่�ก�รเดินท�ง 20 ปีกับ QNET และ The V 

ทำ�ให้ฉันกล�ยเป็นผู้นำ�ที่ดีกว่�เดิม ฉันเป็นผู้นำ�

แบบที่อยู่เคียงข้�งพวกเข�เสมอในเวล�ที่พวกเข�

ต้องก�รฉันม�กที่สุด และก�รที่ฉันช่วยให้พวกเข�

ได้รับคว�มสำ�เร็จก็เท่�กับทำ�ให้ตัวเองได้รับคว�ม

สำ�เร็จด้วยเหมือนกัน
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ที่ QNET เร�เชื่อมโยงกันภ�ยใต้แนวคิด RYTHM – Raise Yourself to Help 

Mankind เพร�ะนี่คือจุดมุ่งหม�ยของเร� ผู้ก่อตั้งของเร�สนับสนุนให้ทุกคน

ทำ�ง�นเพื่อเป้�หม�ยที่ยิ่งใหญ่กว่�คว�มสำ�เร็จในเรื่องเงินม�โดยตลอด ซึ่งก็คือ

ก�รมุ่งสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงในท�งที่ดีและคงอยู่ได้ในระยะย�ว และสิ่งนี้ก็เป็น

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนก�รทำ�ง�นของมูลนิธิ RYTHM Foundation ซึ่งเป็นโครงก�ร

เพื่อสังคมของ QI Group ด้วย

RYTHM Foundation เป็นมูลนิธิที่ทำ�ง�นให้กับชุมชนต่�งๆ ทั่วโลกผ่�นก�ร

เป็นหุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์ และก�รทำ�ง�นจิตอ�ส�และง�นบริก�รชุมชนของ

พนักง�น โดยมูลนิธิปฏิบัติต�มเป้�หม�ยของกรอบก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของ

องค์ก�รสหประช�ช�ติ (UN SDGs) เพื่อให้ทุกคนมีอน�คตที่ดีและยั่งยืนม�กขึ้น

ทุกโครงการของเรายึดมั่นในหลักการต่อไปนี้ 

SDG 4: จัดให้มีก�รศึกษ�ที่ครอบคลุมและเสมอภ�คทั่วถึง และส่งเสริมให้ทุกคน

ได้รับโอก�สในก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต  

SDG 5: ส่งเสริมคว�มเท่�เทียมระหว่�งเพศและเพิ่มพลังในก�รมีส่วนร่วมให้กับผู้

หญิงและเด็กหญิง

SDG 8: ส่งเสริมให้เกิดก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และ

สนับสนุนให้มีก�รจ้�งง�นอย่�งเหม�ะสมและทั่วถึง 

SDG 11: ทำ�ให้เมืองและประช�กรในเมืองมีคว�มปลอดภัยอย่�งทั่วถึง และ

ประช�ชนส�ม�รถยืนหยัดได้อย่�งแข็งแกร่ง และยั่งยืน 

SDG 17: สร้�งพลังด้วยก�รเข้�เป็นหุ้นส่วนเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว�งไว้

ผลกำ�ไรส่วนหนึ่งจ�กก�รซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ QNET จะถูกนำ�ไปบริจ�คให้กับ

มูลนิธิ RYTHM Foundation เพื่อใช้ในก�รสนับสนุนโครงก�รร�กหญ้�ในประเทศ

ต่�งๆ ที่ QNET เข้�ไปดำ�เนินกิจก�ร เพื่อสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนใน

ท้องถิ่น พวกเร�มีคว�มภ�คภูมิใจในลูกค้�และ IR ของเร�ทุกคน ที่ช่วยทำ�ให้ 

RYTHM เกิดขึ้นได้อย่�งเป็นรูปธรรม และทำ�ให้โลกใบนี้น่�อยู่ม�กขึ้นด้วยก�ร

ตอบแทนให้กับชุมชนที่ข�ดแคลนในประเทศของตัวเอง

ผลง�นที่สำ�คัญอย่�งหนึ่งของมูลนิธิ ได้แก่ โรงเรียน Taarana ซึ่งเป็นโรงเรียน

สำ�หรับเด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษในประเทศม�เลเซีย โดยโรงเรียนนี้มีหน้�ที่ให้

คว�มช่วยเหลือที่จำ�เป็นให้แก่เด็กที่มีคว�มแตกต่�งและครอบครัวของพวกเข� ซึ่ง

ทั้งพนักง�นและ IR ของ QNET ได้ร่วมมือกันอย่�งแข็งขันในก�รระดมทุนให้คว�ม

ช่วยเหลือกับท�งโรงเรียน และพนักง�นของเร�หล�ยท่�นยังได้เข้�ไปช่วยเหลือ

เป็นก�รส่วนตัวในโอก�สพิเศษ เช่น วันเกิด และครบรอบต่�งๆ ด้วย
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โครงการในอินเดีย 

ปัจจุบันมูลนิธิ RYTHM Foundation มอบคว�มช่วยเหลือให้

กับโครงก�รต่�งๆ ทั่วประเทศอินเดีย ทั้งในด้�นก�รศึกษ�

สำ�หรับเด็ก ก�รสร้�งโอก�สท�งเศรษฐกิจให้กับสตรีและก�ร

พัฒน�เย�วชนในท้องถิ่นทุรกันด�ร

โครงการในแอฟริกา

ในภูมิภ�คแอฟริก�ใต้สะฮ�ร� มูลนิธิ RYTHM Foundation ให้คว�มช่วยเหลือแก่โครงก�รต่�งๆ ทั้งในเซเนกัล ก�น� และ

แทนซ�เนีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รเรียนรู้และรงณรงค์เพื่อก�รรู้หนังสือให้กับเด็กๆ รวมถึงก�รทำ�เกษตรอย่�งยั่งยืน และให้ทุนกับ

โครงก�รต่�งๆ ที่ส่งเสริมให้ตระหนักถึงคว�มเสี่ยงในก�รเกิดปัญห�สุขภ�พจ�กก�รขริบอวัยวะเพศหญิง

มหาราษฏระ

ลาดัก 

FONDATION MONDIALE HIMALAYA

โอริศา ฌารขัณฑ์ และพิหาร

FONDATION PARINAAMA

FONDATION MANN DESHI

ทมิฬนาฑู

เซเนกัล

กานา

แทนซาเนีย

 DEL’EAU POUR L’AFRIQUE

ANOPA

GROUPE MONDIAL DE 
RECHERCHE ET DE PLAIDOYER

พิหาร

FONDATION DE DÉVELOPPEMENT PARINAAMA

อัสสัม อานธรประเทศ เตลังคานา อุตตราขัณฑ์ และ

ทมิฬนาฑู

MANAVA SEVA DHARMA 
SAMYARDHANI TRUST

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES ISHA VIDHYA

ASSOCIATION D’AIDE AUX PATIENTS CANCERS

46



โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันมูลนิธิ RYTHM Foundation สนับสนุนโครงก�รที่ให้คว�มช่วยเหลือแก่เด็กที่มีคว�ม

ต้องก�รพิเศษ เด็กที่ม�จ�กครอบครัวที่มีร�ยได้น้อย และเย�วชนในกลุ่มเปร�ะบ�งทั้งช�ยและหญิงในประเทศม�เลเซีย 

อินโดนีเซีย และเวียดน�ม ซึ่งก่อนหน้�นี้ท�งมูลนิธิได้มอบคว�มช่วยเหลือให้กับโครงก�รในล�ว กัมพูช� และเมียนม�จนสำ�เร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี โดยเน้นก�รส่งเสริมก�รศึกษ�ในเด็ก และจัดทำ�โครงก�รฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้�นต่�งๆ ให้กับเด็กหญิง 

โครงการในศรีลังกา 

มูลนิธิ RYTHM Foundation ให้ก�รสนับสนุนโครงก�รต่�งๆ

ทั่วประเทศศรีลังก� ทั้งในด้�นก�รพัฒน�และส่งเสริมคว�ม

สำ�เร็จในกลุ่มเย�วชน ก�รสร้�งชุมชน และช่วยเหลือด้�น

คว�มต้องก�รพิเศษต่�งๆ

เมียนมา มาเลเซีย

ARBRES

DIGNITÉ POUR LES ENFANTS

PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA

ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE JOUETS MALAISIE

ลาว

เวียดนาม

อินโดนีเซีย

จาฟฟ์นา และคิลิโนชชิ

มัลลาอิททิวู และตรินโคมาลี

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
DES FEMMES

โปโลนนารุวะ เคแกล นูวาราเอลิยา 

รัตนปุระ และโมนารากาลา

กัมพูชา

FONDATION CHILD DREAM PERSATUAN JARINGAN PEMBANGUNAN 
MANUSIA LUAR BANDAR

PERSATUAN KESIHATAN DAN 
KEBAJIKAN UMUM MALAYSIAFONDATION CHILD DREAM

LA FONDATION ASIE

FONDATION ASA

SARVODAYA

แคนดี้

โครงการที่กำาลังดำาเนินงาน

LEADS

SARVODAYA

FONDATION CHILD DREAM
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การเป็นสปอนเซอร์

กีฬ� เป็นม�กกว่�เกมก�รแข่งขัน และสิ่งที่ใจรัก เพร�ะกีฬ�คือวิถีแห่งชีวิต และไม่ว่�จะในโลกธุรกิจ หรือโลกกีฬ� 

คว�มขยันขันแข็ง คว�มรับผิดชอบ ทีมเวิร์ก และคว�มตั้งใจก็เป็นคุณลักษณะที่จำ�เป็นต้องมีในก�รที่จะประสบ

ผลสำ�เร็จ

ตลอดระยะเวล�หล�ยปีที่ผ่�นม� QNET ให้ก�รสนับสนุนกีฬ� ทั้งฮอกกี้ ฟอร์มูล�วัน ฟุตบอล ปีนเข� ศิลปะป้องกันตัว 

และมอเตอร์สปอร์ต และยังเป็นพ�ร์ทเนอร์ในก�รแข่งขันแบดมินตันและเทนนิสด้วย 
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การเป็นสปอนเซอร์

QNET และ MANCHESTER CITY – มีลีกของตัวเอง!

ฟุตบอลเป็นคว�มชอบ เป็นวิถีชีวิต และสำ�หรับคนอีกม�กม�ยฟุตบอลเปรียบเสมือนศ�สน�ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเกมที่ทำ�ให้คุณ

นั่งแทบไม่ติดเก้�อี้ตลอดช่วงเวล� 90 น�ที!

ก�รได้ร้องเพลงช�ติ ได้ตะโกนเชียร์สุดเสียง และได้สวมใส่เสื้อทีมที่คุณให้ก�รสนับสนุนม�ตั้งแต่เริ่มจำ�คว�มได้ เป็นประสบก�รณ์ที่

ไม่ส�ม�รถบรรย�ยออกม�เป็นคำ�พูดได้เลย

ปี 2014 เป็นปีที่ QNET เริ่มเป็นพ�ร์ทเนอร์ข�ยตรงอย่�งเป็นท�งก�รให้กับสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ (MCFC) ซึ่งครั้งนี้

ถือว่�เป็นครั้งที่น่�สนใจม�กที่สุดเท่�ที่เร�เคยให้ก�รสนับสนุนกีฬ�ม�

คว�มมุ่งมั่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในก�รตอบแทนให้กับสังคมผ่�นกีฬ�ฟุตบอลสะท้อนถึงแนวคิดในก�รช่วยเหลือตนเองเพื่อ

ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (Raise Yourself To Help Mankind หรือ RYTHM) ของเร� ที่ต้องก�รช่วยส่งเสริมให้คนสร้�ง

ชีวิตที่ดีขึ้นและให้พวกเข�ส่งต่อคว�มช่วยเหลือเช่นเดียวกันนี้ ให้กับผู้อื่นต่อไป และ QNET ตั้งใจเชื่อมโยงคว�มตื่นเต้นของ

กีฬ�ฟุตบอลและคว�มรักในกีฬ�ชนิดนี้ของแฟนคลับเข้�กับธุรกิจข�ยตรงและพลังของตัวแทนของ QNET ด้วยก�รร่วมเป็น

พ�ร์ทเนอร์กับทีม

ปี 2018 QNET เป็นพ�ร์ทเนอร์บนแขนเสื้อชุดแข่งขันร�ย

แรกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้วีเมนส์ฟุตบอลคลับ (MCWFC) 

ในก�รแข่งขันวีเมนส์ซูเปอร์ลีก 1 

และในปี 2019 QNET และ MCFC สร้�งประวัติศ�สตร์ใหม่

ร่วมกันด้วยก�รประก�ศต่อสัญญ�เป็นพ�ร์ทเนอร์ต่อไปอีก

 5 ปี ทั้งนี้คว�มมุ่งมั่นอันแน่วแน่และคว�มเป็นทีมเวิร์กของ

 MCFC ที่ตั้งใจจะพ�ทีมขึ้นไปสู่อันดับต้นๆ เป็นสิ่งที่ QNET 

ชื่นชมและสนับสนุนเป็นอย่�งม�ก
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THE CONFEDERATION OF 

AFRICAN FOOTBALL – 

ได้เวลาเริ่มยุคใหม่

ไม่มีอะไรเร้�ใจม�กไปกว่�ก�รได้ยินเสียงเชียร์

กระหึ่มดังขึ้นเป็นจังหวะประส�นรับกันจ�กฝูง

ชน และก�รส่งแรงใจไปช่วยลุ้นในขณะทีมของ

คุณกำ�ลังเตะอยู่บนสน�มอีกแล้ว QNET เป็น

ผู้สนับสนุนอย่�งเป็นท�งก�รใน 3 ลีกก�ร

แข่งขันที่สำ�คัญของแอฟริก� อันได้แก่ 

CAF Total Confederation Cup, CAF Total 

Champions League และ CAF Total Super Cup!

เพลิดเพลินกับกีฬ�ฟุตบอลร่วมกับ QNET! 

สม�พันธ์ฟุตบอลแอฟริก� (Confederation 

of African Football) เป็นสม�พันธ์ที่มีขน�ด

ใหญ่ม�กที่สุดในจำ�นวนสม�พันธ์แห่งภ�คพื้น

ทวีปทั้ง 6 ของ FIFA โดยทำ�หน้�ที่เป็นตัวแทน

สม�คมฟุตบอลแห่งช�ติของแอฟริก�และ

จัดก�รแข่งขันทั้งในระดับภูมิภ�ค ระดับประเทศ 

และระดับสม�คม
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QNET และ THE MALAYSIAN 

HOCKEY CONFEDERATION –

ผู้นำาการปฏิวัติกีฬาฮอกกี้มาเลเซีย 

ฮอกกี้เป็นกีฬ�ที่ ได้รับคว�มนิยมในประเทศม�เลเซีย

ม�น�น โดยในแต่ละปีจะมีก�รจัดก�รแข่งขันฮอกกี้

ขึ้นหล�ยครั้งทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภ�ค 

QNET เป็นหุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์กับสม�พันธ์กีฬ�

ฮอกกี้ม�เลเซีย หรือ MHC ม�ตั้งแต่ปี 2014

โลโก้ QNET ปร�กฏอยู่บนแขนเสื้อชุดแข่งขันของทีม

ช�ติม�เลเซียในก�รแข่งขันระดับน�น�ช�ติทุกทัวร์

น�เมนต์ รวมถึงฟุตบอลโลก เอเชียนเกมส์ และกีฬ�

เครือจักรภพ

QNET ยังเป็นผู้สนับสนุนอย่�งเป็นท�งก�รใน

 Selangor Hockey League ซึ่งเป็นลีกก�รแข่งขัน

ฮอกกี้ระดับช�ติอันดับต้นๆ ของม�เลเซีย 
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CHETAN KORADA — แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ 

Chetan Korada เป็นสุดยอดนักแข่งรถคนแรกในเอเชียที่สวมเท้�เทียมในก�รแข่งขันอ�ชีพ และคว้�ตำ�แหน่งชนะเลิศม� 

ครอบครอง เข�เกิดม�พร้อมกับคว�มผิดปกติแต่กำ�เนิดและต้องเข้�รับก�รตัดข�ตั้งแต่ข้อเท้�ลงไปทั้งสองข้�ง และก�รที่

เข�ยอมรับคว�มจริงว่�ก�ยอุปกรณ์เทียมนั้นเป็นส่วนสำ�คัญในก�รมีชีิวิตอยู่ของเข�ตั้งแต่ในช่วงแรกของชีวิต ทำ�ให้เข� 

ปรับตัวเข้�กับโลกรอบตัวได้อย่�งรวดเร็ว และส�ม�รถเดินต�มคว�มฝันของตัวเองที่อย�กจะเป็นนักแข่งรถอ�ชีพได้สำ�เร็จ 

เข�เป็นนักแข่งรถที่มีคว�มแตกต่�งไปจ�กผู้อื่นเพียงคนเดียวในโลกที่ขับรถแข่งแบบไม่ต้องดัดแปลง

Chetan แข่งรถอ�ชีพม�ตั้งแต่ปี 2007 เข�เข้�ร่วมก�รแข่งขันและคว้�ร�งวัลชนะเลิศม�หล�ยต่อหล�ยครั้ง โดยเคยทำ�ง�น

ร่วมกับทั้งทีม WSRF (Wallace Sports Research Foundation), Rams Racing และทีม Meco Motorsports ม�ก่อน  

Chetan เข้�เส้นชัยเป็นอันดับที่สองในก�รแข่งขัน MRF FMSCI National championship 2015 (Formula LGB 1300) 

และอันดับที่ส�มในก�รแข่งขัน MRF FMSCI National Racing Championship 2017

QNET ศรัทธ�ในคว�มมุ่งมั่นอันแรงกล้�เสมอ และคว�มรักในก�รแข่งรถของ Chethan และคว�มคิดที่ว่�ไม่มีอะไรที่ทำ�ไม่ได้

ของเข� ประทับใจเร�ม�ก เร�จึงให้ก�รสนับสนุนเข�อย่�งต่อเนื่องม�ตั้งแต่ปี 2011 คว�มสำ�เร็จในกีฬ�มอเตอร์สปอร์ต

ของเข�รวมถึงคว�มส�ม�รถพิเศษอีกหล�ยอย่�ง ทั้งในฐ�นะผู้ประกอบก�รและนักพูดสร้�งแรงบันด�ลใจ ยิ่งทำ�ให้  

Chethan นั้นเป็นตัวอย่�งที่สมบูรณ์แบบของเด็กรุ่นใหม่ที่ม�จ�กครอบครัวธรรมด�ๆ และถ้�ลองคุณตั้งใจที่จะทำ�อะไร 

สักอย่�งแล้ว ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

การแข่งขันครั้งสำาคัญของ Chetan Korada และ QNET

• Summer Cup 2009 – แชมป์

• Kart1 2011 – รองแชมป์

• MMS Mini Enduro 2012 – ชนะเลิศ

• MRF National Racing Championship 2015 (F1300) - รองแชมป์

• MRF National Racing Championship 2017 (F1600) - อันดับ 3

• MRF Saloon Series 2020 – ชนะเลิศ
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PJ CITY FOOTBALL CLUB – ทีมบ้าน

เกิดของเรา

สโมสร Petaling Jaya City Football Club (PJ City 

FC) เปิดตัวครั้งแรกในม�เลเซียซูเปอร์ลีก (Malaysian 

Super League) เมื่อต้นปี 2019 ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล

ของ QI Group และก�รสนับสนุนของ QNET ทีมได้

รับก�รจัดให้อยู่ในอันดับที่ 8 จ�กทั้งหมด 12 ทีมเมื่อ

เสร็จสิ้นก�รแข่งขัน และยังผ่�นก�รคัดเลือกเข้�สู่ก�ร

แข่งขันในลีกฤดูก�ล 2020 ด้วย

ทีมของเร�มีฉ�ย�ว่� “ฟีนิกซ์” และเร�มุ่งหวังที่จะ

แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของประเทศม�เลเซีย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมืองเพท�ลิง 

จ�ย� ซึ่งเป็นบ้�นเกิดและเป็นที่ม�ของชื่อทีม
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สำานักงาน

• ฮ่องกง

• อินโดนีเซีย

• สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์

• ไทย

ตัวแทน

• ค�ซัคสถ�น 

• รัสเซีย

• ท�จิกิสถ�น

• อ�เซอร์ไบจ�น

• แคเมอรูน

• โตโก

• ไนเจอร์

• โมร็อกโก

• อิรัก

• แอลจีเรีย

• คูเวต

• อียิปต์

• ตูนิเซีย

• โอม�น

• มอริเตเนีย 

บริษัทในเครือ

• ม�เลเซีย

• ฟิลิปปินส์

• รวันด�

• โกตดิวัวร์ (ไอวอรีโคสต์)

• สิงคโปร์

บริษัทแฟรนไชส์

• ไอร์แลนด์

• ตุรกี

• อินเดีย

• เยอรมนี

สำานักงาน

ของเรา
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หม�ยเลขโทรฟรี

ฮ่องกง

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

รัสเซีย

สิงคโปร์

สวีเดน

ไต้หวัน

ไทย

ตุรกี*

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

: 800 933 691
: 001 803 601 923
: 1 800 880 983
: 1 800 1 601 0053
: 88001 009 623
: 800 601 1425
: 020 795 050
: 00801 601 347
: 1 800 060 102
: +90 212 414 1780
: 800 0600 212

ก�รช่วยเหลือท�งโทรศัพท์

+603 7949 8288 

(ทุกภาษา)

ก�รช่วยเหลือท�งอีเมล

global.support@qnet.net

เวล�ทำ�ก�รศูนย์ข้อมูลส�กล QNET

จันทร์-ศุกร์

6:00-12:00 น. (เวล�ม�ตรฐ�นฮ่องกง)

เสาร์

6:00-12:00 น. (เวล�ม�ตรฐ�นฮ่องกง)

เร�มีก�รสนับสนุนช่วยเหลือใน 12 ภ�ษ�: ภ�ษ�อ�รบิก ภ�ษ�จีนกว�งตุ้ง ภ�ษ�อังกฤษ ภ�ษ�ฝรั่งเศส ภ�ษ�ฮินดู ภ�ษ�

บ�ฮ�ซ�อินโดนีเซีย ภ�ษ�จีนแมนด�ริน ภ�ษ�บ�ฮ�ซ�ม�ล�เซีย ภ�ษ�เปอร์เซีย ภ�ษ�รัสเซีย ภ�ษ�ทมิฬ และภ�ษ�ตุรกี 

และมีก�รเพิ่มก�รบริก�รในภ�ษ�ใหม่ๆ ตลอดเวล� 

ศูนย์ข้อมูลสากล

(GSC)
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: 800 933 691
: 001 803 601 923
: 1 800 880 983
: 1 800 1 601 0053
: 88001 009 623
: 800 601 1425
: 020 795 050
: 00801 601 347
: 1 800 060 102
: +90 212 414 1780
: 800 0600 212

global.support@qnet.net




