บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด

ประวัติบริษัท
บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด
กอตั้งขึ้นเมื่อ 1 เม.ย. 2554 โดย พล.ท.ปกิต สันตินิยม เปนประธานบริษัทและรวมบริหารงาน
โดย อ.นฐา สายโคกสูง ตำแหนงกรรมการบริหาร บริษัทกอตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจขายตรงหลายชั้น บริษัท
ส.พลั ง มิ ต รภาพ จำกั ด มี น โยบายขยายธุ ร กิ จ ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคในประเทศไทย เพื่ อ บริ ก ารและอำนวย
ความสะดวกใหแกสมาชิกใหทั่วถึงและไดรับประโยชนสูงสุด
ทั้ ง นี้ ยั ง มี ค ณะผู บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู ค วามสามารถและมี ป ระสบการณ ใ นการสร า งเครื อ ข า ย
เปนตนแบบ และเปนแบบอยาง จัดทำหลักสูตรฝกอบรม สรรคสรางบุคลากร ที่มีคุณภาพ ออกไป
ชวยเหลือสมาชิกทีมงาน เพื่อขยายการเติบโตรวมกับบริษัทอยางมีคุณภาพ สรางรายไดและความมั่นคง
ใหกับมวลชนสมาชิกทั้งในและตางประเทศอยางยั่งยืนสืบไป
บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด ดำเนินกิจการภายใตนโยบาย
1. การบริหารงานยึดมั่น “คุณธรรม นำธุรกิจ”
2. นำผลิตภัณฑที่ดีเยี่ยม สูผูบริโภค ในราคายุติธรรม
3. สรางระบบการฝกอบรมที่มีมาตรฐาน
4. แผนการตลาด สงเสริมใหทุกคนในองคกร ปฏิบัติงานรวมกันดวยความรักและผูกพัน
5. บริษัทมีความมั่นคง และเติบโตอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริหาร
บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด

การรับรองบริษัท
เอกสารจดทะเบียนบริษัท

เอกสารรับรองทะเบียนยาน้ำสมุนไพรเซียมไลฮก

เอกสารรับรอง อย. สมุนไพรเซียมไลปอ

เอกสารรับรอง อย. สมุนไพรเซียมไลจู

คณะผูบริหาร

พล.ท. ปกิต สันตินิยม
ประธานบริษัท

นฐา สายโคกสูง
กรรมการบริหาร

อ.สมศักดิ์ ประเทืองบูรณ
ที่ปรึกษาฝายวิชาการ

อ.เสนห ชอบสวาง
ผูอำนวยการฝายฝกอบรม

วิรัตน ดิฐวงค

ตำแหนง : อัยการจังหวัด ประจำสำนักอัยการสูงสุด
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด

วีรวิชญ บุญมา
ผูอำนวยการฝายขอมูล
และวางแผนการตลาด

น.ท.พิชิต วิเชียร
ผูจัดการฝายธุรการ

วิสัยทัศนผูบริหาร
พล.ท. ปกิต สันตินิยม
ประธานบริษัท
1. การบริหารงานยึดมั่น “คุณธรรม นำธุรกิจ”
2. นำผลิตภัณฑที่ดีเยี่ยม สูผูบริโภค ในราคายุติธรรม
3. สรางระบบการฝกอบรมที่มีมาตรฐาน
4. แผนการตลาด สงเสริมใหทุกคนในองคกร
ปฏิบัติงานรวมกันดวยความรักและผูกพัน
5. บริษัทมีความมั่นคง และเติบโตอยางยั่งยืน
สโลแกน
“ส.พลังมิตรภาพ สรางคนดีและสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ใหกับ
สมาชิกทุกคน”

พล.ท. ปกิต สันตินิยม
ประธานบริษัท

วิสัยทัศนผูบริหาร
“ส.พลังมิตรภาพ” เปนบริษัทขายตรงของคนไทย ดวยการทำธุรกิจที่
ยุติธรรม โปรงใส จึงสรางความเชื่อมั่น ใหกับสมาชิกนักธุรกิจอิสระใหเติบโต
อยางมั่นคง เปลี่ยนผูบริโภคมาเปนนักธุรกิจเครือขายมืออาชีพ ทำใหสามารถ
สราง รักษาและขยายเครือขายไดอยางตอเนื่อง บริษัทมีระบบการจัดการและ
ฝกอบรม รวมถึงวางรากฐาน สูความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต เพื่อเตรียมการ
เปนผูนำในอุตสาหกรรมธุรกิจเครือขาย และเปนอีกบริษัทหนึ่งของคนไทยที่ชวย
พัฒนาเศรษฐกิจไทยใหกาวไกลอยางยั่งยืน
ดิ ฉั น ในฐานะตั ว แทน บริ ษั ท ส.พลั ง มิ ต รภาพ จำกั ด มี ค วามตั้ ง ใจ
อยางแนวแน และมุงมั่น ดวยเจตนารมณของดิฉัน ที่จะทำใหทุกๆ ทานมีชีวิต
ที่ดี รายไดที่มั่นคง ดวยเครื่องมือทางการตลาด ที่สามารถตอบสนองตอนักขาย
และนักสรางเครือขาย เพื่อใหเกิดการ ขยาย และรักษาฐานลูกคาไดอยาง
ตอเนื่อง และมั่นคงตลอดไป
วันนี้ดิฉันจึงขอให บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด เปนสวนหนึ่งในการ
สรางโอกาสใหกับทาน ดวยความพรอมในระบบการฝกอบรมที่มีมาตรฐาน ดวย
ความมั่นใจในผลิตภัณฑแผนการตลาดที่ดี วิสัยทัศนที่กวางไกลของบริษัทเรา
ตอบสนองซึ่งกันและกันอยางลงตัว
สุดทายนี้ดิฉันหวังวา “ส.พลังมิตรภาพ” จะสามารถเปนเครื่องมือ ที่
ชวยใหทานประสบความสำเร็จไดโดยงาย และทำใหทานมีชีวิตที่ดีในการดำเนิน
ธุรกิจ เพื่อความมั่นคงในอนาคตกับเรา

นฐา สายโคกสูง
กรรมการบริหาร

วิสัยทัศนผูบริหาร
ผมมั่นใจ วาทุกทานตัดสินใจเพื่อความสำเร็จในระบบเครือขาย มันคือ
โอกาสทองอันยิ่งใหญที่ทานจะไดรับ และแบงปนใหคนอื่นๆ
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ไมเรียน ไมรู ไมดู ไมเห็น ไมทำ ไมเปน
เรียน ดู รู ทำ นำความสำเร็จไดแนนอน
ผมในฐานะที่ปรึกษาฝายวิชาการ พรอมที่จะนำความรูประสบการณ ใน
ระบบเครือขายมาแบงปน ใหทุกทานประสบความสำเร็จ และสงมอบโอกาสทอง
อ.สมศักดิ์ ประเทืองบูรณ
อันยิ่งใหญนี้ใหกับผูคนไดทั่วโลก
ที่ปรึกษาฝายวิชาการ
ทานนักธุรกิจ ส.พลังมิตรภาพ ที่รักทุกทาน พวกเรายอมรูดีวา สังคม
ส.พลังมิตรภาพนาอยูเพียงใด ผูคนที่เขามามิใชเพียงแคหารายไดชั่วคราวแลวจาก
ไป ส.พลังมิตรภาพ ไดปลูกฝงวัฒนธรรม แหงการเรียนรูที่มีรูปแบบ การสราง
ธุรกิจอยูบนพื้นฐานของการเรียนรู ที่ถูกตอง ทำใหเราเขาใจการสรางเครือขาย
ผูบริโภคขนาดใหญ ใหประสบความสำเร็จอยางแทจริง เมื่อเราสามารถประสบ
ความสำเร็จได ใครๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได การประสบความสำเร็จใน
บริษัท ส.พลังมิตรภาพ ไมเกี่ยวกับใครมากอนหรือมาทีหลัง
แตสำคัญที่ ใครเรียนรูและลงมือทำมากกวา หากเราตองการความสำเร็จ อ.เสนห ชอบสวาง
ผูอำนวยการฝายฝกอบรม
เราก็ตองเรียนรูและลงมือทำแบบคนสำเร็จ
ผมเชื่อมั่นวาทุกคนทำได ดั่งอุดมการณของผม คือ “ชวยคนจน ใหรวย
ชวยคนปวยใหฟน นำสุขภาพแข็งแรง และความมั่งมีศรีสุขไปสูครอบครัวชาวโลก”
ดวยความรักและเชื่อมั่น
ผมอยากใหทุกคนมองเห็นความสวยงามของธุรกิจเครือขายซึ่งเปนธุรกิจ
ที่สงเสริมใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความรัก ความซื่อสัตย ความ
สามัคคี และยังสามารถพลิกชีวิตใหกับสมาชิกผูที่มีความมุงมั่นไดพบกับความ
สำเร็จในธุรกิจเครือขาย ร่ำรวย มั่นคงอยางยั่งยืน
วันนี้บริษัท ส. พลังมิตรภาพ จำกัด ไดเตรียมความพรอมวางรากฐาน
ที่มั่นคง เพื่อเปาหมายในการดูแลสุขภาพของสมาชิกทุกคน และสงเสริมใหเกิด
อิสรภาพทางการเงิน อิสรภาพทางความคิด และอิสรภาพเรื่องของเวลา ดวย
สินคาที่มีคุณภาพ แผนการตลาดที่สงเสริมใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผูบริหารที่มี
วิสัยทัศนที่กาวไกล มุงมั่นที่จะนำพาสมาชิกผูนำทุกคนประสบความสำเร็จดวย
ระบบการฝกอบรมที่มีมาตรฐาน

วีรวิชญ บุญมา

ผูอำนวยการฝายขอมูล
และวางแผนการตลาด

สินคาคุณภาพ

เซียมไลฮก
ทะเบียนยาเลขที่ G 250/54

ตังทั่งเฉา

เห็ดหลินจือ

เจี่ยเต็กยง

ยาน้ำสมุนไพรเซียมไลฮก
เซียมไลฮก เปนยาน้ำ ซึ่งผลิตจากตัวยาสมุนไพรจีนหลายชนิดที่มีประโยชนตอรางกาย ตัวยาที่สำคัญมี
โสมเกาหลี โสมอเมริกา โสมคน เขากวางออน โกฐเชียง โกฐหัวบัว เห็ดหลินจือ เสกตี่ กำลังวัวเถลิง กำลัง
หนุมาน กำลังชางสาร ตังทั่งเฉา และตัวยาอื่นๆ รวม 67 ชนิด เซียมไลฮก เปนยาน้ำที่สะอาด กลิ่นหอม
รสหวาน รับประทานงาย
สรรพคุณ เปนยาบำรุงรางกาย รับประทานไดทุกเพศทุกวัย ตั้งแตเด็กจนถึงคนแกคนชรา
วิธีรับประทาน อายุ 5 ปถึง 12 ป วันละ 2 ครั้งๆ ละ 1 ชอนโตะ อายุเกิน 12 ปขึ้นไปจนถึง
คนแก ค นชรา รั บ ประทานวั น ละ 2 ครั้ ง ๆ ละ 2 ช อ นโต ะ คื อ ก อ นอาหารเช า และก อ นอาหารเย็ น
ขวดใหญปริมาตรสุทธิ 750 มิลลิลิตร และขวดเล็กปริมาตรสุทธิ 350 มิลลิลิตร

สินคาคุณภาพ

เซียมไลปอ
ทะเบียน อย. เลขที่ 10-1-06345-1-0009

ฮวยซัว

ตังทั่งเฉา

โสม

ผลิตภัณฑเสริมอาหารเซียมไลปอ
เปนผลิตภัณฑ ที่เตรียมขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยมีสวนผสมของฮวยซัว ตังทั่งเฉา โสม ลวนสะอาด
ถูกสุขลักษณะ กลิ่นหอม รับประทานงาย
สวนประกอบโดยประมาณ
ฮวยซัว 44.04 %, ตังทั่งเฉา 18.18 %, โสม 18.18 %
วิธีรับประทาน
ผูใหญ วันละ 2 ครั้งๆ ละ 2 ถึง 3 แคปซูล เด็กวันละ 2 ครั้งๆ ละ 1 ถึง 2 แคปซูล กอนอาหารเชา
และกอนนอน บรรจุแผงฟอยว แผงละ 10 แคปซูล 1 กลองบรรจุ 15 แผง น้ำหนักสุทธิ 75 กรัม (150 แคปซูล)
แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม

สินคาคุณภาพ

เซียมไลจู
ทะเบียน อย. เลขที่ 10-1-06345-1-0010

ฮวยซัว

โสม

ปกคี้

ผลิตภัณฑเสริมอาหารเซียมไลจู
เปนผลิตภัณฑ ที่เตรียมขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยมีสวนผสมของฮวยซัว โสม ปกคี้ ลวนสะอาด
ถูกสุขลักษณะ กลิ่นหอมรับประทานงาย
สวนประกอบโดยประมาณ
ฮวยซัว 44.04 %, โสม 18.18 %, ปกคี้ 18.18 %
วิธีรับประทาน
ผู ใ หญ วั น ละ 2 ครั้ ง ๆ ละ 1 แคปซู ล ก อ นอาหารเช า และก อ นนอน บรรจุ แ ผงฟอยว แผงละ
10 แคปซูล 1 กลองบรรจุ 5 แผง น้ำหนักสุทธิ 25 กรัม (50 แคปซูล) แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม

แผนการตลาด
แผนการตลาดบริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด
สมัครสมาชิก 100 บาท มีสิทธิซื้อสินคาในราคาสมาชิกของบริษัท
1. รับคูมือทำธุรกิจ
2. รับบัตรสมาชิกผูจำหนายอิสระ
3. รับ 1 ศูนยธุรกิจ
รายไดทางธุรกิจ 4 ชองทาง
ชองทางที่ 1. กำไรจากการขายปลีก
ชองทางที่ 2. โบนัสพัฒนาองคกร
ชองทางที่ 3. โบนัสกตัญู (แนะนำติดตัว)
ชองทางที่ 4. โบนัสยอดขายทั่วประเทศ

ชองทางที่ 1. กำไรจากการขายปลีก 25 %
ชองทางที่ 2. โบนัสพัฒนาองคกร >> จับคู คะแนนขางนอยคูณดวยเปอรเซ็นตแตละตำแหนง

สมัครสมาชิก 100 บาท

ซื้อสินคา 1,000 PV

5,000PVx25% 10,000PVx30% 15,000PVx32% 20,000PVx34% 25,000PVx36% 30,000PVx38% 50,000PVx40%
8,750/สัปดาห/รอบ 21,000/สัปดาห/รอบ 33,600/สัปดาห/รอบ 47,600/สัปดาห/รอบ 63,000/สัปดาห/รอบ 79,800/สัปดาห/รอบ 140,000/สัปดาห/รอบ
37,500/เดือน
90,000/เดือน
144,000/เดือน 204,000/เดือน 270,000/เดือน 342,000/เดือน 600,000/เดือน

***สิทธิพิเศษตั้งแตตำแหนง R-CW สามารถเลือกทำไดตั้งแต 1-3 รหัส (รับรายไดสูงสุด 1,800,000 บาทตอเดือน)***

แผนการตลาด
โบนัสกตัญู (แนะนำติดตัว)

ตัวอยาง : ถาคนที่เราแนะนำมามีรายไดตามแผนชองทางที่ 2
ชั้นลูก
10,000 บาท X 20% = 2,000 บาท X 2 คน = 4,000 บาท
ชั้นหลาน
10,000 บาท X 10% = 1,000 บาท X 4 คน = 4,000 บาท
ชั้นลูก
10,000 บาท X 5% = 500 บาท X 8 คน = 4,000 บาท
รวมทั้งหมด = 12,000 บาท

โบนัสยอดขายทั่วประเทศ
R ทับทิม

โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 3%
ทีมออน 50,000 PV

E มรกต

โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 1%
ทีมออน 100,000 PV

D เพชร
ทีมออน 150,000 PV

CW มงกุฏ
ทีมออน 200,000 PV

โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 0.5%
โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 0.5%

อธิบายแผนการตลาด
คำอธิบาย แผนการตลาดของบริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด
1. ผลกำไรจากการขายปลีก สมาชิกผูจำหนายอิสระของบริษัท จะไดรับผลตอบแทนจากการเปนสมาชิก
โดยจะคิดจากกำไรสวนตางระหวางสมาชิกกับราคาขายปลีกที่บริษัทกำหนดขึ้น
2. โบนัสพัฒนาองคกร
เมื่อสมัครเปนสมาชิกบริษัท โดยซื้อสินคา ตั้งแต 200 คะแนนขึ้นไป รวมคาสมัครเพิ่มอีก 100 บาท ก็
สามารถเปนสมาชิก และมีโครงสรางธุรกิจ 1 ศูนยธุรกิจ (1 คนมีไดไมเกิน 1 ศูนยธุรกิจ) แตสถานะจะสมบูรณ
ครบถวน คือ ตองซื้อสินคาครบ 1,000 คะแนน สามารถทำธุรกิจและมีสิทธิรับโบนัสไดตามเงื่อนไขแผนการตลาด
** กรณี 0 คะแนน (PV) คือ สมัคร 100 บาท ยังไมมีรหัสหรือโครงสรางธุรกิจ
** กรณี 200 คะแนน (PV) คือ สมัคร 100 บาทและซื้อสินคาครบ 200 คะแนน (PV) มีรหัสหรือ
โครงสรางธุรกิจเกิดขึ้น แตไมมีการเก็บคะแนนซาย-ขวา
** กรณี 500 คะแนน (PV) คือ สมัคร 100 บาทและซื้อสินคาครบ 500 คะแนน (PV) มีรหัสหรือ
โครงสราง ธุรกิจเกิดขึ้น เริ่มเก็บคะแนนซาย-ขวา แตยังไมจายโบนัส จนกวารหัสจะสมบูรณ หรือครบ 1,000
คะแนน (PV)
** กรณี 1,000 คะแนน (PV) คือ สมัคร 100 บาทและซื้อสินคาครบ 1,000 คะแนน (PV) มีรหัสหรือ
โครงสรางธุรกิจเกิดขึ้นสมบูรณ สามารถดำเนินธุรกิจและขึ้นตำแหนงบรอนซ ตามแผนการตลาดของบริษัท
ส.พลังมิตรภาพ จำกัด
ตำแหนงตามแผนการตลาดชองทางที่ 2 คือ โบนัสพัฒนาองคกร แบงออกเปน 7 ตำแหนง ดังนี้

ตำแหนงที่ 1 บรอนซ (B)
ซือ้ สินคาครบ 1,000 คะแนน (PV) มีรหัสเกิดขึน้ สมบูรณ สามารถดำเนินธุรกิจและขึน้ ตำแหนงบรอนซ
โบนัสพัฒนาองคกร ตำแหนง บรอนซ 25%
B1
B

B

คำนวณคะแนนทั้งองคกรแตละสายงาน
ไมเกิน 35,000 PV (คะแนน) ตอรอบตอสัปดาห

อธิบายแผนการตลาด
ตำแหนงที่ 2 เงิน (S)
จากตำแหนงบรอนซ (B) ขยายธุรกิจโดยการแนะนำบอกตอ เกิดการซื้อสินคาใตลางองคกรเปนตำแหนง
บรอนซ (B) 6 รหัส ไมจำกัดตำแหนง ซายหรือขวาก็ ได สงผลให B1 ไดเลื่อนตำแหนงเปน S1
โบนัสพัฒนาองคกร ตําแหนง เงิน 30%
S1
B

B

B

B

B

B

21,000 บาท/รอบ/สัปดาห
คำนวณคะแนนทั้งองคกรแตละสายงาน
ไมเกิน 70,000 PV (คะแนน) ตอรอบตอสัปดาห

ตำแหนงที่ 3 ทอง (G)
จากตำแหนงเงิน (S) ขยายธุรกิจโดยการแนะนำบอกตอ ชวยเหลือทีมงานชั้นลูก (แนะนำติดตัว)
ใหสามารถขึ้นตำแหนงเงิน (S) จำนวน 4 คน ไมจำกัดตำแหนง ซายหรือขวาก็ ได สงผลให S1 ไดเลื่อนตำแหนง
เปน G1 ทันที
โบนัสพัฒนาองคกร ตําแหนง ทอง 32%
G1

S

S
S

S

คำนวณคะแนนทั้งองคกรแตละสายงาน
ไมเกิน 105,000 PV (คะแนน) ตอรอบตอสัปดาห

อธิบายแผนการตลาด
ตำแหนงที่ 4 ทับทิม (R)
จากตำแหนงทอง (G) ขยายธุรกิจโดยการแนะนำบอกตอ ชวยเหลือทีมงานชั้นลูก (แนะนำติดตัว)
ใหสามารถขึ้นตำแหนงทอง (G) จำนวน 4 คน ไมจำกัดตำแหนง ซายหรือขวาก็ ได สงผลให G1 ไดเลื่อน
ตำแหนงเปน R1 ทันที
โบนัสพัฒนาองคกร ตําแหนง ทับทิม 34%
R1

G

G
G

G
ทับทิม R 34%
20,000 PV x 34%
47,600 บาท/รอบ/สัปดาห 204,000 บาท /เดือน
คำนวณคะแนนทั้งองคกรแตละสายงาน
ไมเกิน 140,000 PV (คะแนน) ตอรอบตอสัปดาห

ตำแหนงที่ 5 มรกต (E)
จากตำแหนงทับทิม (R) ขยายธุรกิจโดยการแนะนำบอกตอ ชวยเหลือทีมงานชั้นลูก (แนะนำติดตัว)
ใหสามารถขึ้นตำแหนงทับทิม (R) จำนวน 4 คน ไมจำกัดตำแหนง ซายหรือขวาก็ ได สงผลให R1 ไดเลื่อน
ตำแหนงเปน E1 ทันที
โบนัสพัฒนาองคกร ตําแหนง มรกต 36%
E1

R
R

R
R

R

คำนวณคะแนนทั้งองคกรแตละสายงาน
ไมเกิน 175,000 PV (คะแนน) ตอรอบตอสัปดาห

R

อธิบายแผนการตลาด
ตำแหนงที่ 6 เพชร (D)
จากตำแหนงมรกต (E) ขยายธุรกิจโดยการแนะนำบอกตอ ชวยเหลือทีมงานชั้นลูก (แนะนำติดตัว)
ใหสามารถขึ้นตำแหนงมรกต (E) จำนวน 4 คน ไมจำกัดตำแหนง ซายหรือขวาก็ ได สงผลให E1 ไดเลื่อน
ตำแหนงเปน D1 ทันที
โบนัสพัฒนาองคกร ตําแหนง เพชร 38%
D1

E

E

E

E
คำนวณคะแนนทั้งองคกรแตละสายงาน
ไมเกิน 210,000 PV (คะแนน) ตอรอบตอสัปดาห

ตำแหนงที่ 7 มงกุฏ (CW)
จากตำแหนงเพชร (D) ขยายธุรกิจโดยการแนะนำบอกตอ ชวยเหลือทีมงานชั้นลูก (แนะนำติดตัว)
ใหสามารถขึ้นตำแหนงเพชร (D) จำนวน 6 คน ไมจำกัดตำแหนง ซายหรือขวาก็ ได สงผลให D1 ไดเลื่อน
ตำแหนงเปน CW1 ทันที
โบนัสพัฒนาองคกร ตําแหนง มงกุฏ 40%
CW1
D
D

D
D

D

คำนวณคะแนนทั้งองคกรแตละสายงาน
ไมเกิน 350,000 PV (คะแนน) ตอรอบตอสัปดาห
ตำแหนงมงกุฏ สามารถสรางได 1-3 สายงาน
2 สายงานสามารถรับรายได 1,200,000 บาท/เดือน
3 สายงานสามารถรับรายได 1,800,000 บาท/เดือน

D

อธิบายแผนการตลาด
3. โบนัสกตัญู(แนะนำติดตัว)
โบนัสกตัญูคิดจากโบนัสชองทางที่ 2 คือโบนัสพัฒนาองคกร
- รายไดชั้นลูก 20%
- รายไดชั้นหลาน 10%
- รายไดชั้นเหลน 5%
การรักษาสิทธิ
สำหรับโบนัสชองทางที่ 3 โบนัสกตัญู ตองมีการรักษาสิทธิตามตำแหนง
* ตำแหนงเงิน รักษาสิทธิ 200 PV เพื่อรับสิทธิโบนัสชองทางที่ 3
* ตำแหนงทอง รักษาสิทธิ 500 PV เพื่อรับสิทธิโบนัสชองทางที่ 3
* ตำแหนงทับทิม - ตำแหนงมงกุฏ รักษาสิทธิ 1,000 PV เพื่อรับสิทธิโบนัสชองทางที่ 3
4. โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 0.5 - 3% ( ตำแหนงทับทิม - ตำแหนงมงกุฏ)
ตำแหนงทับทิม (R ) >>> โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 3 %
เงื่อนไข : ทำคุณสมบัติผลงานคะแนนขางนอย 50,000 PV / เดือน
ตำแหนงมรกต (E) >>> โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 1 %
เงื่อนไข : ทำคุณสมบัติผลงานคะแนนขางนอย 100,000 PV / เดือน
ตำแหนงเพชร (D) >>> โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 0.5 %
เงื่อนไข : ทำคุณสมบัติผลงานคะแนนขางนอย 150,000 PV / เดือน
ตำแหนงมงกุฎ (CW) >>> โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 0.5 %
เงื่อนไข : ทำคุณสมบัติผลงานคะแนนขางนอย 200,000 PV / เดือน

ตารางสรุปรายละเอียด แผนการตลาด
ตารางแสดงรายละเอียด แผนการตลาดบริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด
การสรางคุณสมบัติขึ้นตำแหนงของสมาชิก

สิทธิประโยชนแผนการตลาด 4 ชองทาง บริษัท ส .พลังมิตรภาพ จำกัด

เงื่อนไขการขึ้นตำแหนง ตำแหนง จำนวน 1.กำไร 2.โบนัสพัฒนาองคกรแตละตำแหนง 3.โบนัสกตัญู 4.โบนัสยอดขายทั่วประเทศ การรักษาสิทธิ
ทีมงานฝง ซาย - ขวา
รหัส ขายปลีก เปอรเซ็นตจาย จายสูงสุด/รอบ/วัน (แนะนำติดตัว) รับโบนัส คุณสมบัติ
เฉพาะ
คะแนนขาง โบนัสกตัญู
(แนะนำ)
นอย
1,000 PV สวนตัว

B

1

25%

5,000 PV

-

-

-

-

6 B (ใตองคกร)

S

1

30%

10,000 PV

ชั้นลูก 20%

-

-

200 PV

4 S (แนะนำติดตัว)

G

1

32%

15,000 PV

ชั้นลูก 20%
ชั้นหลาน 10%

-

-

500 PV

34%

20,000 PV

3.0%

50,000 PV

36%

25,000 PV

1.0%

100,000 PV

0.5%

150,000 PV

0.5%

200,000 PV

กำไร
ขายปลีก
25%

4 G (แนะนำติดตัว)

R

1-3

4 R (แนะนำติดตัว)

E

1-3

4 E (แนะนำติดตัว)

D

1-3

38%

30,000 PV

6 D (แนะนำติดตัว)

CW

1-3

40%

50,000 PV

สามารถสะสมได
ไมจำกัดเวลา
ในการขึ้นตำแหนง

ขึ้น
ตำแหนง
แลว
ขึ้นเลย
ไมมีตก

* สิทธิ
พิเศษ
R-CW
เลือก
ทำได
1-3 รหัส

โบนัส 4 ชองทาง

1. กำไรจากการขายปลีก 25 %
2. โบนัสพัฒนาองคกร 25 % - 40 %
3. โบนัสกตัญู(แนะนำติดตัว)
- รายไดชั้นลูก 20%
- รายไดชั้นหลาน 10%
- รายไดชั้นเหลน 5%
4. โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 0.5 - 3%

ขายใน
ราคา
ที่บริษัท
กำหนด

คำนวณจากฝงขาออน
ตามตำแหนงสมาชิก

ชั้นลูก 20%
ชั้นหลาน 10%
ชั้นเหลน 5%

1,000 PV

แบงจายให คุณสมบัติ การรักษาสิทธิ
คำนวณ
ผูดำรง
ผลงาน โบนัสกตัญู
จากโบนัส
คะแนน ชวงวันที่ 1-5
ชองทางที่ 2 ตำแหนง
ลูก, หลาน, ทุกคนเทาๆ ขางนอย ของเดือน
กัน
เพื่อรับโบนัส
ถัดไป
เหลน
ยอดขาย
ทั่วประเทศ

รอบจำหนาย

*** รอบสัปดาห การคำนวณตั้งแตวันอาทิตย-เสาร และรับเงินทุกวันศุกรถัดไป
*** โบนัสกตัญูและโบนัสยอดขายทั่วประเทศ รับทุกวันศุกรสัปดาหที่ 2 ของเดือน

การรักษาสิทธิ

*** สำหรับโบนัสขอ 2, 4 ไมตองรักษาสิทธิ รับโบนัสตามเงื่อนไขแผนการตลาด
*** สำหรับโบนัสขอ 3 ตองมีการรักษาสิทธิตามตำแหนง ขั้นต่ำ 200 PV / เดือน
เพื่อรับโบนัสที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขในแผนการตลาดชองทางที่ 3.

กฎ จรรยาบรรณ
การรับเปนสมาชิกผูจำหนายอิสระของ บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด
เมื่อบริษัทพิจารณาตัดสินใจรับบุคคลใดเปนสมาชิกผูจำหนายอิสระของบริษัทแลว บริษัทจะแจงให
บุคคลนั้นทราบโดยเร็ว
กรณีที่ไมไดสมัครหรือบริษัทไมรับเปนสมาชิกบุคคลดังกลาว สามารถที่จะนำคูมือธุรกิจและเอกสาร
ของบริษัทมาขอรับเงินคืนจากบริษัทได แตตองดำเนินการภายใน 120 วัน นับแตวันที่ซื้อใบสมัคร หาก
เลยกำหนดระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะหักเงินและคืนเงินใหตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
1. การเปนสมาชิก
1.1 ผูสมัครรับเอกสารชุดสมัครพรอมคูมือการดำเนินธุรกิจ และเอกสารประกอบตางๆ
1.2 ผูสมัครตองกรอกรายละเอียดการสมัครใหครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อกำกับ
1.3 ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครเอกสารพรอมหลักฐานตางๆ ตอบริษัทโดยตรง หรือ ณ
สถานที่ที่บริษัทกำหนดการสมัครสมาชิก
2. เงื่อนไขการสมัครเปนสมาชิก
2.1 ผูสมัครตองมีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณ ณ วันที่สมัคร
2.2 ใบสมัครตองมีชื่อ นามสกุล และรหัสของผูแนะนำ และรหัสของอัพไลน ระบุไว
2.3 ใบสมัครตองมีการลงชื่อที่แทจริง ทั้งของผูสมัคร ผูแนะนำ และอัพไลนกำกับไว
2.4 ผูสมัครตองแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ออกโดย
หนวยงานของรัฐบาล สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษีอากรและสำเนาธนาคาร พรอมทั้ง
ลงชื่อรับรองสำเนาถูกตองกำกับไวทุกสำเนา
2.5 เมื่อสมัครสมาชิกแลวจะมีสถานภาพสมาชิก 1 ป ยกเวนหากสมาชิกมีคุณสมบัติเขา
เงื่อนไขขอ 5.
2.6 เมื่อสมัครสมาชิกแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงผูแนะนำ และอัพไลนได
2.7 เมื่อสมัครสมาชิกแลว ไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ใหกับผูอื่นได
3. ขอปฏิบัติของสมาชิก
3.1 สมาชิกตองหมั่นคนควาและฝกฝน พัฒนาตนเองใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 สมาชิกตองสรางและเติมไฟแหงการสรางสรรคใหกันและกันอยูเสมอๆ
3.3 สมาชิกตองปฏิบัติตามกฎระเบียบการตางๆ ของบริษัท โดยเครงครัด
3.4 สมาชิกตองจำหนายผลิตภัณฑใหแกลกู คา หามเกินหรือต่ำกวาราคาทีท่ างบริษทั กำหนดไว
3.5 สมาชิกตองใหขอมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ตามความเปนจริงที่เชื่อถือไดเทานั้น
3.6 สมาชิกตองสรางและรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
3.7 สมาชิกตองใชเครือขายการตลาดของบริษัท เพื่อจำหนายแตเฉพาะผลิตภัณฑของบริษัท
เทานั้น
3.8 สมาชิกตองไมยายสายงาน
3.9 สมาชิกตองสั่งซื้อผลิตภัณฑจากผูแนะนำของสมาชิกโดยตรง หรือจากที่ทำการของบริษัท
เทานั้น
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4. การรับผลตอบแทน
4.1 บริษัท จะดำเนินการคิดผลตอบแทนตามวันที่ประกาศไว ณ สำนักงานทุกแหงของบริษัท
4.2 วิธีการรับผลตอบแทนใหเปนไปตามวิธีการที่สมาชิกระบุไว ในใบสมัคร หรือแจงไวกับ
บริษัท
4.3 สมาชิกทุกทานมีหนาที่ชำระภาษีเงินไดสวนบุคคลหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย
5. การสิ้นสุดสถานภาพการเปนสมาชิก
สมาชิกจะสิ้นสุดสถานภาพการเปนสมาชิกในกรณีตอไปนี้ เมื่อ
5.1 สมาชิกลาออกจากการเปนสมาชิก โดยสมาชิกที่ประสงคจะลาออก ใหยื่นใบลาออกเปน
ลายลักษณอักษรตอบริษัท ทั้งนี้หากสมาชิกที่ประสงคจะหยุดทำงานในสายงานของตน
เมื่อยื่นใบลาออกตอบริษัทแลว ตองเวนชวงเปนเวลา 6 เดือนจึงจะกลับมาสมัครใหมได
5.2 สมาชิกเสียชีวิต โดยบริษัท จะทำการโอนสิทธิ์และผลประโยชนใหกับทายาท ที่มีชื่อระบุไว
ในใบสมัคร เมื่อทายาททำหนังสือแจงความจำนงเปนลายลักษณอักษร
5.3 สมาชิกถูกเพิกถอนสิทธิและสถานภาพการเปนสมาชิก โดยทางบริษัทจะยื่นหนังสือเพิก
ถอนตอสมาชิกหรือไมก็ ได ทั้งนี้การสิ้นสุดสถานภาพการเปนสมาชิกจะมีผลสมบูรณ ณ
วันที่บริษัทลงมติ และเกณฑในการถูกเพิกถอน ใหเปนไปตามเงื่อนไข ตอไปนี้เมื่อ
5.3.1 สมาชิกมีพฤติกรรมเปนที่เสื่อมเสียกระทบตอกฎหมาย คานิยม ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
5.3.2 สมาชิกปฏิบัติฝาฝนกฎระเบียบขอกำหนด เงื่อนไขตางๆ ของบริษัท หรือละเลย
ขอพึงปฏิบัติ และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
5.3.3 สมาชิกมีเจตนา มุงหวัง จงใจ ที่จะดำเนินการธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่ผิดไปจาก
เปาหมาย ภารกิจ จริยธรรม หรือนโยบายของบริษัท
5.3.4 สมาชิกกระทำการใดๆ ใหบริษัทไดรับความเสียหายในการประกอบกิจการของ
บริษัท ทั้งในทางตรงและทางออม
5.3.5 สมาชิ ก จงใจ หลอกลวงหรื อ แสดงข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท หรื อ คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัท อันเปนเท็จตอลูกคาตอผูอื่นหรือตอสาธารณะ
5.3.6 สมาชิกมีพฤติกรรมสอในทางทุจริต ปลอมแปลง ปลอมปน หรือเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑตางๆ หรือเอกสารตางๆ ของบริษัท
5.4 สมาชิก ไมปฏิบัติตามขอ 3.4
6. การสั่งซื้อสินคา (สัญญาซื้อขายสินคา)
6.1 ผูขายตกลงขาย ผูซื้อตกลงซื้อสินคาของบริษัท ตามแพ็คเก็ตที่บริษัท กำหนด
6.2 ผูซื้อตกลงชำระเงินตามขอ 6.1 ผูขายตกลงสงมอบใหแกผูซื้อตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
ระหวางผูซื้อและผูขาย และในวันทำสัญญานี้ ผูขายไดมอบใบยกเลิกสัญญาใหแกผูซื้อ
6.3 การเลิกสัญญา การคืนสินคา ผูซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาไดภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับสินคาจากผูขาย โดยตองสงใบยกเลิกสัญญาที่กรอกขอความสมบูรณ ใหแกผูขาย
1 ฉบับ และสงใหแกบริษัทอีก 1 ฉบับ เมื่อผูขายไดรับแจงจากผูซื้อวาตองการยกเลิก
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สัญญาดังกลาว ผูขายจะติดตอกับผูซื้อโดยทันที เพื่อที่จะคืนเงินเต็มจำนวนที่ไดชำระ
ไปตามขอ 6.3 หรือเปลี่ยนสินคาใหมให หรือใหเครดิตแกผูซื้อตามที่ผูซื้อพอใจ และผูขาย
จะรับมอบสินคาที่ยกเลิกสัญญาดังกลาวคืน การเลิกสัญญาและการคืนสินคาดังกลาว
ผูซื้อจะกระทำมิได หากกรณีเปนดังนี้
6.3.1 กรณีเปนสินคาใชสิ้นเปลือง หากจะเลิกสัญญาและคืนสินคา ปริมาณสินคาจะตอง
ใชไปไมเกินหนึ่งในสามของปริมาณสินคาทั้งหมด
6.3.2 กรณีเปนสินคาใชคงรูป หากจะเลิกสัญญาและคืน สินคาตองอยูในสภาพที่ยังใหม
สมบูรณ และใชการได
6.3.3 กรณีที่ระบุในขอ 3.1 และ ขอ 3.2 แลว การเลิกสัญญาและการคืนสินคา ผูซื้อ
จะตองกระทำโดยการสุจริตไมมีเจตนาอื่นใดแอบแฝง เชน สินคาที่คืนมีการเลิก
สัญญาและขอคืนสินคา เพราะมีวัตถุอื่นหรือสิ่งอื่นเจือปนอยู หรือมีเจตนาที่จะ
ทำใหบริษัทไดรับความเสียหายเปนตน หากขอเท็จจริงปรากฏขึ้นดังกลาว บริษัท
จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพงและทางอาญาใหถึงที่สุด เพราะถือวากระทบ
ตอชื่อเสียงของบริษัทอยางรายแรง
6.3.4 และหากการเลิกสัญญาและการคืนสินคาของลูกคาหรือผูสั่งซื้อดังกลาว เกิดจาก
การที่ลูกคา หรือผูสั่งซื้อสินคา ผิดวิธีที่ระบุไว ในฉลากสินคา ใบกำกับสินคาหรือ
เอกสารรายละเอียดของสินคา อันเปนความผิดของลูกคาหรือผูสั่งซื้อเอง ไมวาจะ
ประมาท เลินเลอหรือไมก็ตาม
6.4 การรับประกันสินคาของบริษัท บริษัทขอรับประกันวา สินคาของบริษัทมีคุณภาพที่ปรากฏ
อยูในฉลากสินคาใบกำกับสินคาหรือเอกสารรายละเอียดสินคาของบริษัท หากลูกคาหรือ
บุคคลผูซื้อสินคาของบริษัทไมพอใจในคุณภาพสินคา ของบริษัทที่ซื้อไปก็สามารถคืน
สินคาและขอเงินคืนไดทั้งจำนวน จากสมาชิกผูจำหนายอิสระของบริษัทที่ขายสินคาให
แตตองกระทำภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับสินคานั้น
7. การสั่งซื้อสินคากรณีที่สมาชิกไมสามารถเดินทางไปซื้อที่บริษัทได
สำหรับการสั่งซื้อสินคากรณีที่สมาชิกไมสามารถเดินทางไปซื้อที่บริษัทได สามารถสั่งซื้อได 2 ทาง
คือ ทางเว็บไซต s-powernetwork.com และทางโทรศัพทที่เบอร 02-531-9655-6 โดยแฟกซสงเอกสาร
ไปที่บริษัทเบอร 02-531-9656
ขั้นตอนการสั่งซื้อ สรุปไดดังนี้
1. สมาชิกเลือกสินคาที่ตองการสั่งซื้อออนไลน หรือทางโทรศัพท
2. ทำการสั่งซื้อผานแบบฟอรมสั่งซื้อออนไลน หรือแฟกซสงเอกสารไปยังบริษัท
3. ทำการชำระเงิน โดยการโอนเงินผานบัญชีธนาคารของบริษัท หลังจากนั้นอยาลืม แจงการ
โอนเงินที่หนาเว็บไซต หรือแจงการโอนเงินทางโทรศัพท บริษัทจะไดดำเนินการตรวจสอบแจงยืนยันและ
จัดสงสินคาใหทานสมาชิก
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วิธีการจัดสงสินคา
1 จัดสงโดยใชบริการ EMS จัดสงทั่วประเทศโดยเก็บคาจัดสงปลายทาง ใชเวลาจัดสงไมเกิน
2-3 วัน
2. จั ด ส ง โดย Messenger จั ด ส ง เฉพาะกรุ ง เทพฯและปริ ม ลฑลเท า นั้ น โดยเก็ บ ค า จั ด ส ง
ปลายทางมีอัตราคาจัดสง 200 บาท
3. จัดสงโดยขนสงตางจังหวัด ซึ่งจะจัดสงสินคาถึงมือผูรับ เฉพาะกรณีที่ สถานที่สงสินคา เปน
รานคา หรือจุดที่สังเกตไดงายภายในตัวจังหวัด และ บริเวณใกลเคียง อัตราคาจัดสง ขึ้นกับพื้นที่บริการ
ขนาดสินคา และน้ำหนักสินคา เก็บคาจัดสงที่ปลายทาง เมื่อรับสินคา ใชเวลาจัดสงไมเกิน 1-3 วัน
เงื่อนไขการจัดสง
1. เวลาการจัดสงอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับ สินคาเกิดเสียหายขณะจัดสง หรือ เหตุการณ
ธรรมชาติ เชน น้ำทวม เปนตน ซึ่งเหตุการณดังกลาวสินคาอาจคางอยูกับบริษัทจัดสง หรือ อาจถูกตีกลับ
มายังบริษัทเพื่อความปลอดภัยของสินคา
2. ในกรณีทสี่ มาชิกไมไดรบั สินคาภายใน 3 วัน กรุณาติดตอกลับมาทีบ่ ริษทั ทีเ่ บอร 02-531-9655-6
3. เมื่อไดรับสินคาแลว กรุณาตรวจสอบ การใชงานของสินคาทันทีหรืิอไมเกิน 24 ชั่วโมง
หากสินคาที่ไดรับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจงบริษัท
4. กรณีสินคาสูญหาย ขณะจัดสงบริษัทรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด พรอมออกสินคาใหใหมทันที
หลังตรวจสอบ
วิธีชำระคาสินคาและบริการ
การชำระคาสินคาของทางเว็บไซต และทางโทรศัพท สมาชิกสามารถโอนเงินเขาบัญชี ดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเซียรรังสิต บัญชีเงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด
เลขที่บัญชี 364-230787-4 โดยสมาชิกจะตองทำการชำระคาบริการกอนเทานั้น บริษัทจึงจะจัดสงสินคาให
8. การเปลี่ยนสินคาในกรณีมีความบกพรอง
สินคาตามขอ 6.1 ที่ผูซื้อไดซื้อไปจากผูขาย มีความชำรุดบกพรองอันถึงขนาดใหเสื่อมราคา หรือ
เสื่อมความเหมาะสมแกประโยชนอันมุงจะใชเปนปกติ และความชำรุดบกพรองดังกลาวตองไมเกิดจาก
การกระทำของผูซื้อ ผูขายพรอมที่จะเปลี่ยนใหแกผูซื้อทันทีที่ไดรับแจงจากผูซื้อ
9. การเสียภาษี
บริษัทมีนโยบายอยางชัดแจงอยูแลววาจะปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นบริษัทจึงตองเสียภาษี ใหถูก
ตองตามกฎหมายทุกประการ เมื่อบริษัทมีนโยบายดังกลาวสมาชิกผูจำหนายอิสระของบริษัทก็ตองเสียภาษี
ใหถูกตองตามกฎหมาย และจะตองเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของตนเองดวย
10. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิ่ม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบหรือขอกำหนดใดๆ
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทเทานั้นอีกทั้งมติ ขอสรุป หรือขอตัดสินใดๆ ของบริษัท ใหถือเปนขอยุติ
สิ้นสุดสมบูรณ
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