แผนธุรกิจ โอทอปเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย)
แผนการตลาด (Binary) การวางสายงานเพียง 2 สาย ได้ แก่ ทีมซ้ าย กับทีมขวา
การคิดคานวณโบนัส

1 เดือน ต่อ 1 รอบคานวณ (วันที่ 1-31 (จ่ายวันที่ 10))

ตาแหน่งทางธุรกิจของบริ ษัท โอทอปเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด
ตาแหน่ง
บรอนซ์ (Bronze)
ซิลเวอร์ (Silver)
โกลด์ (Gold)

ชื ้อสินค้ านาไปจาหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริโภค
คะแนนบริหารทีม (ทีมอ่อน)
และทดลองใช้ สะสมคะแนน
300 PV
เดือนนัน้ (รอบโบนัส ) มีคะแนนทีมอ่อนตังแต่
้ 1 PV
ขึ ้นไป
2,000 PV
เดือนนัน้ (รอบโบนัส) มีคะแนนทีมอ่อนไม่น้อยกว่า
10,000 PV
5,000 PV
เดือนนัน้ (รอบโบนัส) มีคะแนนทีมอ่อนไม่น้อยกว่า
50,000 PV

หมายเหตุ 1. ปรับตาแหน่งโดยอัตโนมัติ ขึ ้นตาแหน่งครัง้ เดียวเมื่อขึ ้นตาแหน่งแล้ วมีสถานะตาแหน่งนันตลอดไป
้
2. ซื ้อสินค้ านาไปจาหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริ โภคและทดลองใช้ สะสมคะแนน โดยไม่กำหนดระยะเวลำ
3. คะแนนทีมอ่อน กำหนดระยะเวลำ คือ 1 รอบคานวณ (วันที่ 1-31) โดยเริ่ มคะแนนสะสมใหม่ทกุ รอบคานวณ
4. ราคาสินค้ า 4 บาท เท่ากับ 1 คะแนน (PV)

ผลประโยชน์ และสิทธิพเิ ศษสาหรั บสมาชิก

1.
2.
3.
4.

รายได้ จากการขายปลีก (Retail Benefit) 5-15 % จากราคาขายปลีก
โบนัสส่วนตัว (ยอดซื ้อซ ้า) 5 % ของ PV
โบนัสขยายธุรกิจ (Fast Start Bonus) 6 % ของ PV
โบนัสบริ หารทีม ( Weak / Strong ) ตามตาแหน่ง สูงสุด 10 % ของ PV ทีมอ่อน
- บรอนซ์ (Bronze) 8 % ของ PV ทีมอ่อน
- ซิลเวอร์ (Silver) 9 % ของ PV ทีมอ่อน
- โกลด์ (Gold) 10 % ของ PV ทีมอ่อน

สรุ ปรายได้ ตามแผนการตลาด
1. รายได้ จากการขายปลีก 5-15 % (Retail Benefit) จากราคาขายปลีก

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เพียวริ ฟายด์อิ ้ง โทนเนอร์ 1 กล่อง
ราคาขายปลีก

450 บาท

ราคาสมาชิก

400 บาท

ได้ กาไรประมาณ 50 บาท ( กาไรขายปลีก 11 %)

ซื้อ

บริ ษทั

ขาย

A
สมาชิก

B
ลูกค้ า

2. โบนัสส่ วนตัว 5 % ของ PV (ยอดซือ้ ซา้ )

เป็ นโบนัสที่คานวณจากการซื ้อสินค้ าไปใช้ เอง หรื อ นาไปจาหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริ โภคของสมาชิก โดยไม่กาหนด
ระยะเวลาในการสะสมคะแนน
ตัวอย่าง สินค้ าราคาขายปลีก 450 บาท สมาชิกซื ้อได้ ในราคา 400 บาท มีคะแนน 50 PV สมาชิกได้ รับโบนัส
ส่วนตัว 50 x 5% = 2.5 บาท

3. โบนัสแนะนา 6 % PV (Fast Start Bonus)

หมายความว่า สมาชิกแนะนาลูกค้ าให้ สมัครเป็ นสมาชิกใหม่ เมื่อสมาชิกใหม่ซื ้อสินค้ า เพื่อจาหน่ายสินค้ า ให้ แก่
ผู้บริ โภค ซึง่ สินค้ าแต่ละชนิดจะมีคะแนนกากับไว้ เราจะได้ Fast Start Bonus 6 % ของคะแนน รวมถึงการซื ้อ
ซ ้าในรอบคานวณที่สมาชิกใหม่ซื ้อสินค้ า
ตัวอย่าง

A

B

ตัวอย่าง สินค้ าราคาขายปลีก 450 บาท สมาชิกซื ้อได้ ในราคา 400 บาท มีคะแนน 50 PV
นาย A แนะนา นาย B
นาย B ซื ้อสินค้ าไปจาหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริ โภค หรื อทดลองใช้ เอง 1 กล่อง
นาย A จะได้ คะแนนสะสม 50 PV ได้ รับโบนัส 50 x 6 % = 3 บาท ถ้ าในเดือนที่สมัครสมาชิก นาย B ซื ้อ
สินค้ าอีก 1 กล่อง นาย A จะได้ รับโบนัสเดือนนันเป็
้ น 3 บาท + 3 บาท = 6 บาท
นาย A สามารถแนะนาสมาชิกใหม่ตดิ ตัวได้ ไม่จากัดจานวน

4. โบนัสบริหารทีมอ่ อน, ทีมแข็ง 8 - 10 % PV (Weak / Strong)

รวมการจ่ายโบนัสทีมอ่อน ทีมแข็ง ไม่เกิน 300,000 PV ต่อรอบโบนัส 1 เดือน
ตัวอย่าง

ตาแหน่ ง

ทีมแข็ง มียอดขายในรอบ

ทีมอ่อน มียอดขายในรอบ

200,000 PV

100,000 PV
ทีมแข็ง

ทีมอ่อน

คิดคานวณจากยอดบาลานซ์ของทีมอ่อน ตามตาแหน่งทางธุรกิจ คือ
ตาแหน่ ง บรอนซ์

คะแนน PV X 8 %

ตัวอย่าง ยอดบาลานซ์ทีมอ่อน 3,000 PV X 8 % = 240 บาท

บรอนซ์
ดงง
ทีมอ่อน
3,000

ตาแหน่ ง ซิลเวอร์

คะแนน PV X 9 %

ตัวอย่าง ยอดบาลานซ์ทีมอ่อน 20,000 PV X 9 % = 1,800 บาท

ซิลเวอร์

ทีมอ่อน
20,000

ตาแหน่ ง โกลด์

คะแนน PV X 10 %

ตัวอย่าง ยอดบาลานซ์ทีมอ่อน 100,000 PV X 10 % = 10,000 บาท

โกลด์

ทีมอ่อน
100,000

เงื่อนไข
1. โบนัสทีมอ่อน ทีมแข็ง ไม่เกิน = 300,000 PV ต่อรอบโบนัส 1 เดือน
2. คะแนนทีมอ่อนเมื่อคิดคานวณรอบโบนัสนันแล้
้ ว จะตัดคะแนนสะสมออก และเริ่ มคะแนนสะสมใหม่ในรอบ
ถัดไป
3. เก็บคะแนนทีมแข็งไว้ เช่น ตัวอย่าง ตาแหน่งโกลด์ 300,000 PV - 100,000 PV = เหลือ 200,000 PV ไว้
คานวณโบนัสในรอบต่อไป (สะสมคะแนนโดยไม่กาหนดระยะเวลา)
4. การขึ ้นตาแหน่ง บรอนซ์, ซิลเวอร์ , โกลด์ เพื่อการคานวณโบนัส ขึ ้นเพียงครัง้ เดียวแล้ วจะคงสถานะตาแหน่ง
นันตลอดไปในการรั
้
บรายได้

ตัวอย่ าง
นาย A สมัครสมาชิก เดือน เมษายน และเดือน มิถุนายน ซื ้อสินค้ ามีคะแนนสะสมครบ 300 PV (ไม่กาหนดระยะเวลา)
ขึ ้นตาแหน่ง บรอนซ์ โดยอัตโนมัติ นาย A จะเริ่มได้ รับโบนัสบริ หารทีมยอด 8% PV ถ้ าเดือนมิถนุ ายน นาย A มียอดสะสม
ทีมอ่อน 3,000 PV จะได้ รับรายได้ เป็ น 3,000 PV X 8 % = 240 บาท
เดือน กรกฏาคม นาย A มียอดสะสมทีมอ่อน 500 PV จะได้ รับรายได้ เป็ น 500 PV X8 % = 40 บาท
เดือน สิงหาคม นาย A มียอดสะสมทีมอ่อนถึง 10,000 PV และซื ้อสินค้ ามีคะแนนสะสมครบ 2,000 PV ขึ ้นตาแหน่ง
ซิลเวอร์ โดยอัตโนมัติ จะได้ รับรายได้ เป็ น 10,000 PV X 9 % = 900 บาท (ถ้ าคะแนนซื ้อสินค้ าสะสมไม่ครบ 2,000 PV ยัง
ไม่ขึ ้นตาแหน่ง คงรับรายได้ ตามตาแหน่ง บรอนซ์ เป็ น 10,000 PV X 8 % = 800 บาท)
เดือน กันยายน นาย A มียอดสะสมทีมอ่อน 500 PV จะได้ รับรายได้ เป็ น 500 PV X 9 % = 45 บาท
เดือน ตุลาคม

นาย A มียอดสะสมทีมอ่อนถึง 50,000 PV ขึ ้นตาแหน่ง โกลด์ โดยอัตโนมัติ จะได้ รับรายได้ เป็ น

50,000 PV X 10 % = 5,000 บาท (ถ้ าคะแนนซื ้อสินค้ าสะสมไม่ครบ 5,000 PV ยังไม่ขึ ้นตาแหน่ง คงรับรายได้ ตาม
ตาแหน่ง ซิลเวอร์ เป็ น 50,000 PV X 9 % = 4,500 บาท)
เดือน พฤศจิกายน นาย A มียอดสะสมทีมอ่อน 500 PV จะได้ รับรายได้ เป็ น 500 PV X10 % = 50 บาท
คุณสมบัตกิ ารขึน้ ตาแหน่ ง
1. ตาแหน่ ง บรอนซ์ (Bronze) เมื่อซื ้อสินค้ าไปจาหน่ายให้ กบั ผู้บริโภค มีสะสมคะแนนครบ 300 PV โดยไม่
กาหนดระยะเวลา และคะแนนบริหารทีม (ทีมอ่อน) ตังแต่
้ 1 PV ขึ ้นไป โดยกาหนดระยะเวลา 1 รอบคานวณ
2. ตาแหน่ ง ซิลเวอร์ (Silver) เมื่อซื ้อสินค้ าไปจาหน่ายให้ กบั ผู้บริโภค มีสะสมคะแนนครบ 2,000 PV โดยไม่
กาหนดระยะเวลา และคะแนนบริหารทีม (ทีมอ่อน) 10,000 PV โดยกาหนดระยะเวลา 1 รอบคานวณ
3. ตาแหน่ ง โกลด์ (Gold) เมื่อซื ้อสินค้ าไปจาหน่ายให้ กบั ผู้บริโภค มีสะสมคะแนนครบ 5,000 PV โดยไม่กาหนด
ระยะเวลา และคะแนนบริหารทีม (ทีมอ่อน) 50,000 PV โดยกาหนดระยะเวลา 1 รอบคานวณ

