สรุปแผนการจ่ายผลตอบแทน บริษทั โปรเจคท์ เอ็ม (ประเทศไทย) จากัด
1. ขัน้ ตอนสมัครสมาชิก / การเริม่ ธุรกิจ
1.1 กรอกใบสมัครสมาชิ ก
1.1.1 ผูส้ มัครจะต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขน้ึ ไป
1.2 ค่าธรรมเนี ยมการสมัครสมาชิ ก และสัดส่วนกาไร/ส่วนลดจากสิ นค้า
1.2.1 ไม่มกี ารคิดค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก เพียงกรอกสัญญาเข้าร่วมธุรกิจ จะได้รบั บัตรสมาชิก และคู่มอื การดาเนินธุรกิจ
1.2.2 มีตาแหน่งทัง้ หมด 1 ตาแหน่ง ได้แก่ ตาแหน่ง 1. M
1.2.3 สิทธิการเป็
์
นจะสมาชิก จะได้รบั สัดส่วนกาไร/ส่วนลดจากสินค้า ตามตาราง
ลาดับ

ชื่อสินค้า

ปริมาณ

ราคาสมาชิก

ราคาปลีก

สัดส่วนกาไรขายปลีก

1.

ยาสีฟัน ตรา มาร์ควัน มาเด็นท์

100 กรัม

450 บาท

590 บาท

31.11%

2.

กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง ตรา มาโก คอฟฟี่

150 กรัม

300 บาท

450 บาท

50.00%

โดยสัดส่วนกาไรขายปลีก คิดมาจาก [(ราคาปลีก-ราคาสมาชิก)/ราคาสมาชิก]*100%
1.3

การขึ้นตาแหน่ ง

1.3.1 หลังจากสมัครสมาชิก จะได้รบั บัตรสมาชิก และคู่มอื การดาเนินธุรกิจ และสิทธิในการซื
์
้อสินค้า
ราคาสมาชิก และสะสมผลตอบแทนเพื่อใช้เป็ นคณสมบัตใิ นการขึน้ ตาแหน่งทางธุรกิจต่อไป
1.3.2 คุณสมบัตกิ ารขึน้ ตาแหน่ง M : มียอดขายสิ นค้าส่วนตัวมาแล้ว เป็ นยอด 3,000 บาท ทีม่ าจากซื้อขายสินค้าส่วนตัวแบบไม่จากัดระยะเวลา
รวมยอดการขายทีม่ าจากซื้อขายสินค้าแบบไม่จากัดเวลาของกลุ่มสมาชิ กใต้สายงานทีเ่ จ้าตัวแนะนาตรงไม่จากัดชัน้ อีก 6,000 บาทใช้เป็ นคุณสมบัตเิ พื่อเลื่อนตาแหน่ง
จากสมาชิกเป็ นระดับ M , ตัวอย่าง

ตัวอย่าง นาย A มียอดขายสินค้าจากกลุ่มสมาชิกใต้สายงาน ทีเ่ กิดจากการซื้อสินค้าหรือจาหน่ายสินค้า ให้แก่ผบู้ ริโภค รวม 6,000 บาท (นาย B มียอดขาย 1,000
บาท,นาย C มียอดขาย 1,000 ,นาย D มียอดขาย 1,000,นาย E มียอดขาย 1,000 , นาย F มียอดขาย 1,000 และนาย G มียอดขาย 1,000)
ซึ่งส่วนนี้ คือยอดสะสมจากใต้สายงาน เมื่อรวมกับยอดขายสะสมส่วนตัว ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อสินค้าหรือจาหน่ายสินค้าให้แก่ผบู้ ริโภค ของนาย A จานวน 3,000 บาท
รวมเป็ นทัง้ หมด 9,000 บาท เพราะฉะนัน้ นาย A มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนในการขึน้ ตาแหน่ง M หากมียอดขายสะสมใต้สายงาน และยอดขายส่วนตัวเหลือ
จะไม่ถูกนามาใช้คดิ คานวณการขึน้ ตาแหน่งใด ๆ อีก
2. ขัน
้ ตอนการคานวณ/จ่ายผลตอบแทน
2.1 ชื่อการจ่ายผลตอบแทน : ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)

ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus) รวมทุกตาแหน่ง มากทีส่ ุด เท่ากับ 25%จากยอดขาย
โดยคานวณจากการวางโครงสร้างใต้สายงานเป็ นรูปแบบ 1 แตก 2 (รูปแบบ Binary ซ้าย/ขวา)
2.1.1 คิดคานวณผลตอบแทนลึกลงไป 3 ชัน้ จะทาให้เกิดรูปแบบตาแหน่งใต้สายงาน 14 ลาดับดังนี้

หากในชัน้ นัน้ ๆ มี ตาแหน่งในสายงานทีย่ งั ขาดหายไปไม่เต็มตามลาดับ
สมาชิกใต้สายงานในชัน้ ถัดไปจะถูกยกขึน้ มาเติมลาดับทีว่ ่างนัน้ ให้เต็มโครงสร้างก่อนทาการคิดคานวณ (Roll up)
2.1.2 หลังจากเรียงลาดับโครงสร้างตามข้อ 2.2.1 เรียบร้อยแล้ว จะแบ่งโครงสร้างเป็ นสายงานซ้าย-ขวา
โดยเลือกสายงานทีม่ ยี อดขายน้อยกว่า(ทีมอ่อน)มาคิดคานวณ โดยนายอดขายฝัง่ ทีมอ่อนมาคิดเป็ นสองเท่า แล้วจ่ายผลตอบแทนเป็ น 25% จากจานวนดังกล่าวนัน้ ตามสมการ
(ยอดขายทีมอ่อน x 2) x 25% = ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)
2.1.3 โดยการจ่ายผลตอบแทนนี้นนั ้ มีเพดานการจ่ายผลตอบแทนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อรอบการคิดคานวณ/รอบการจ่ายผลตอบแทน
และยอดผลตอบแทนทีเ่ กินจะถูกยกนาไปคิดคานวณต่อในรอบการจ่ายผลตอบแทนรอบต่อไป

ตัวอย่าง

นาย A มีตาแหน่ง M และมียอดขายใต้สายงานดังภาพ ซึง่ มีการเรียงกันของสมาชิกใต้สายงานอย่างไม่เต็มตามลาดับ
สมาชิกใต้สายงานในชัน้ ถัดไปจะถูกยกขึน้ มาเติมลาดับทีว่ ่างนัน้ ให้เต็มโครงสร้างก่อนทาการคิดคานวณ (Roll up) ดังนี้

รวมยอดขายฝัง่ ซ้ายเป็ น 14,700 บาท และ ฝัง่ ขวาเป็ น 13,250 บาท เพราะฉะนัน้ ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)
จะเท่ากับนาสองเท่าของยอดสายงานฝัง่ ทีม่ จี านวนน้อยกว่า คือฝัง่ ขวามาคิดคานวณตามสมการ
(ยอดขายทีมอ่อน x 2) x 25% = ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)
จะได้เป็ น 2 x 13,250 = 26,500 และคิดคานวณผลตอบแทนนี้ให้ 25% จากจานวนนี้ จะได้เป็ น 25% x 26,500 = 6,625 บาท เพราะฉะนัน้ นาย A
จะได้รบั ผลตอบแทนยอดขายสายงาน เท่ากับ 6,625 บาท
โดยมีเงื่อนไขในการได้ รับผลประโยชน์ตามข้ อนี ้ ดังนี ้
2.1.4 ในกรณี ที่สมาชิกตาแหน่ง M มียอดขายสิ นค้าส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่ 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน ) จนถึง 14,999.00 บาท ( หนี่งหมื่นสี่ พนั เก้าร้อยเก้าสิ บเก้าบาท
ถ้วน) ที่มาจากซื้อขายสิ นค้าส่วนตัวแบบไม่จากัดระยะเวลา สมาชิกจะมีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดในข้อนี้ได้ไม่เกิน 7,000.00 บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยไม่กาหนดระยะเวลา หรื อเท่ากับคิด
รายได้สูงสุดจากยอดขายไม่ว่าจะเป็ นฝั่งซ้ายหรื อฝั่งขวาที่มีจานวนน้อยกว่าตามหลักคิดผลตอบแทนยอดขายสายงาน ( Weak/Strong Bonus) จากยอดขายสะสมรวมไม่เกิน
14,000.00 บาทโดยไม่กาหนดระยะเวลา ( จะได้เป็ น 2 x 14,000.00 = 28,000.00 และคิดคานวณผลตอบแทนนี้ให้ 25% จากจานวนนี้ จะได้เป็ น 25% x 28,000.00 = 7,000.00 บาท )

2.1.5.ในกรณีที่สมาชิกตาแหน่ง M มียอดขายสิ นค้าส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่ 15,000.00 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ขึ ้นไป จะมีสิทธิ์รับรายได้ในข้อนี้สูงสุดไม่เกิน
40,000.00 บาท ( สี่ หมื่นบาท ) โดยไม่จากัดระยะเวลา หรื อเท่ากับคิดรายได้สูงสุดจากยอดขายไม่ว่าจะเป็ นฝั่งซ้ายหรื อฝั่งขวาที่มีจานวนน้อยกว่าตามหลักคิดผลตอบแทนยอดขายสายงาน
( Weak/Strong Bonus) จากยอดขายสะสมรวมไม่เกิน 80,000.00 บาทโดยไม่กาหนดระยะเวลา ( จะได้เป็ น 2 x 80,000.00 = 160,000.00 และคิดคานวณ
ผลตอบแทนนี้ให้ 25% จากจานวนนี้ จะได้เป็ น 25% x 160,000.00 = 40,000.00 บาท )
2.2 ผลตอบแทนบริหารสายงาน (Matching Bonus) ลึก 3 ชัน้ รวม 15% ของรายได้ขอ้ 2.1 หรือคิดเป็ น 3.75% ของยอดขายทัง้ หมด
โดยมีเงื่อนไขแยกย่อยเป็ นดังนี้
2.2.1 คิดคานวณผลตอบแทนนี้ให้ 15% จากยอดของผลตอบแทน 2.1 ของสมาชิกใต้สายงานลึกลงไป 3 ชัน้ (มีค่าเท่ากับ 3.75% จากยอดขาย)
2.2.2 โดย คิดคานวณผลตอบแทนบริหารสายงาน แยกเป็ น 3 ชัน้ ดังนี้
- ชัน้ ที่ 1 คิดคานวณผลตอบแทนนี้ให้ 10% ของรายได้ในผลตอบแทน 2.1 ในชัน้ นี้ หรือจ่ายจริงเท่ากับ 2.5% ของยอดขาย
- ชัน้ ที่ 2 คิดคานวณผลตอบแทนนี้ให้ 3% ของรายได้ในผลตอบแทน 2.1 ในชัน้ นี้ หรือจ่ายจริงเท่ากับ 0.75% ของยอดขาย
ชัน้ ที่ 3 คิดคานวณผลตอบแทนนี้ให้ 2% ของรายได้ในผลตอบแทน 2.1 ในชัน้ นี้ หรือจ่ายจริงเท่ากับ 0.50% ของยอดขาย
ตัวอย่าง
นาย A มียอดการขายใต้สายงาน ดังรูป

นาย A จะได้ผลการตอบแทน ดังนี้
- ชัน้ ที่ 1 คิดคานวณผลตอบแทนนี้ให้ 10% ของยอดผลตอบแทน 100 บาท เท่ากับ 10 บาท
- ชัน้ ที่ 2 คิดคานวณผลตอบแทนนี้ให้ 3% ของยอดผลตอบแทน 200 บาท เท่ากับ 6 บาท
- ชัน้ ที่ 3 คิดคานวณผลตอบแทนนี้ให้ 2% ของยอดผลตอบแทน 150 บาท เท่ากับ 3 บาท
ผลตอบแทนบริหารสายงาน (Matching Bonus) รวมทุกชัน้ เท่ากับ 10 + 6 + 3 = 19.0 บาท
โดยมีเงื่อนไขในการได้รับผลประโยชน์ตามข้อนี้ ดังนี้
2.2.3. ในกรณี ที่สมาชิกตาแหน่ง M มียอดขายสิ นค้าส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่ 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน ) จนถึง 14,999.00 บาท ( หนี่งหมื่นสี่ พนั เก้าร้อยเก้าสิ บเก้าบาท
ถ้วน) ที่มาจากซื้อขายสิ นค้าส่วนตัวแบบไม่จากัดระยะเวลา สมาชิกตามเงื่อนไขนี้จะมีสิทธิ์รับรายได้ในข้อนี้ได้แค่เพียงชันที
้ ่ 1 เท่านัน้
2.2.4. ในกรณีที่สมาชิกตาแหน่ง M mujมียอดขายสิ นค้าส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่ 15,000.00 บาท ( หนึ่ งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ขึ้นไป จะมีสิทธิ์รับรายได้ในข้อนี้ ท้งั 3 ชั้น

2.3 ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว (Selling Agent Bonus)
จ่ายผลตอบแทนนี้ มากทีส่ ุด 5.0% ของยอดขาย โดยคิดคานวนผลตอบแทนนี้ ดังนี้
2.3.1 สมาชิกทุกตาแหน่งทีม่ ยี อดขายในรอบการคิดคานวณ (15 วัน) ตัง้ แต่ 0 – 10,000 บาท จะได้รบั ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว 1.0 % ของยอดขายดังกล่าว
2.3.2 สมาชิกทุกตาแหน่งทีม่ ยี อดขายในรอบการคิดคานวณ (15 วัน) ตัง้ แต่ 10,001 – 50,000 บาท จะได้รบั ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว 2.0%
ของยอดขายดังกล่าว
2.3.3 สมาชิกทุกตาแหน่งทีม่ ยี อดขายในรอบการคิดคานวณ (15 วัน) ตัง้ แต่ 50,001 – 200,000 บาท จะได้รบั ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว 3.0%
ของยอดขายดังกล่าว
2.3.4 สมาชิกทุกตาแหน่งทีม่ ยี อดขายในรอบการคิดคานวณ (15 วัน) ตัง้ แต่ 200,001 บาท ขึน้ ไป จะได้รบั ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว 5.0%
ของยอดขายดังกล่าว

ตัวอย่าง :

นาย A มียอดขายส่วนตัว ใน 1 รอบคานวณ แบ่งเป็ นราย 15 วัน ตามภาพ

เพราะฉะนัน้ ใน 1 รอบคานวณ นาย A มียอดขายส่วนตัวเท่ากับ 5,000 บาท ดังนัน้ นาย A จะได้รบั ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัวเท่ากับ 1.0% x 5,000 = 50 บาท

2.4 สรุปผลการจ่ายผลตอบแทนทัง้ หมด
1. ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus) รวม 25.0% จากยอดขาย
2. ผลตอบแทนบริหารสายงาน (Matching Bonus) รวม 3.75% จากยอดขาย
3. ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว (Selling Agent Bonus) รวม 5.0% จากยอดขาย
รวมทัง้ หมด (25.0 + 3.75 +5.0)% = 33.75% จากยอดขาย
หมายเหตุ สามารถนายอดขายมาคิดคานวณได้เลย โดยไม่ตอ้ งมีการแปลงยอดขายเป็ นคะแนน ใดๆ
3. รายละเอียดการจ่ายปันผล
3.1 รอบการคิดคานวณคือ
3.2.1. รอบวันที่ 1- 15 ,จ่ายผลตอบแทนวันที่ 20
3.2.1. รอบวันที่ 16- 31 ,จ่ายผลตอบแทนวันที่ 5
โดยจ่ายผลตอบแทนเป็ น เงินสด,โดยใช้วธิ โี อนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ยกเป็ นยอดสะสม

