ระบบตัวแทนโฆษณา (Affiliate)
เปรียบเทียบ
ค่าสมัคร
การจ่าย
ราคาสินค้ า
ประโยชน์สินค้ า
การทางาน
รายได้

ธุรกิจ Affiliate
เล็กน้ อยหรื อฟรี
ชันเดี
้ ยวหรื อหลายชัน้
ราคาตามท้ องตลาด
จาเป็ น
ชวนลูกค้ าให้ มาซื ้อ
จากกาไรสินค้ า

ธุรกิจขายตรง

ธุรกิจแชร์ ลูกโซ่

เล็กน้ อย
หลายชัน้
ราคาถูกแพงตามคุณภาพ
จาเป็ น
ซื ้อไปขายให้ ลกู ค้ า
จากกาไรสินค้ า

มาก
หลายชัน้
แพงมาก
ไม่จาเป็ น
ซื ้อเองเพื่อผลประโยชน์
จากค่าสมาชิก

ประโยชน์ของระบบตัวแทนโฆษณา
ส่ วนเจ้ าของร้ าน
- มีคนช่วยโปรโมทสินค้ าหรื อบริการให้ กบั เราฟรี
- เพิ่มช่องทางการขายสินค้ าหรื อบริการ
- ควบคุมค่าใช้ จา่ ยได้ เพราะจะได้ จา่ ยค่าคอมมิชชัน่ ต่อเมื่อขายสินค้ าได้ เท่านัน้
- สร้ างงานสร้ างรายได้ ให้ กบั สมาชิก
- สมาชิกถือว่าเป็ นลูกค้ าชันดี
้ เพราะหากสมาชิกต้ องการซื ้อสินค้ าใช้ เอง ก็คงซื ้อผ่านรหัสของเขาเอง
ส่ วนสมาชิก
- ไม่ต้องต๊ อกสินค้ า ไม่ต้องจัดส่ง ไม่ต้องบริการหลังการขาย
- มีโอกาสสร้ างรายได้ จากปกติก็ชอบถ่ายชอบโพสต์อยูแ่ ล้ ว
- มีโอกาสสร้ างรายได้ สงู เพราะมีโอกาสการสร้ างกลุม่ ผู้บริโภคและกลุม่ ตัวแทน (กรณีมีการจ่ายหลายชัน)
้

ระบบตัวแทนโฆษณาของทีเอชทีเว็บ
เปรียบเทียบ
ค่าพัฒนาครัง้ แรก
โดเมน+โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ ต่อเดือน
ค่าดูแลระบบและเซิร์ฟเวอร์ ต่อปี
ระยะเวลาตังค่
้ าตามแผน
ทุกระบบหน้ าร้ านหลังร้ าน
คุณภาพเซิร์ฟเวอร์

THT
ฟรี
1,000 บาท
ฟรี

ทั่วไป

4-5 หมื่นบาท
1,200 บาท
20 เปอร์ เซ็นต์ของค่าพัฒนาครัง้ แรก
หรื อประมาณ 8,000 บาท
ภายใน 1-7 วัน
หลายเดือน
หน้ า-หลังร้ านพร้ อมใช้ งานทันที ได้ เฉพาะหลังร้ านและอีกหลายเดือน
มาตรฐานเซิร์ฟเวอร์ สว่ นตัว
อาจเป็ นมาตรฐานพีซีหรื อเช่า

การใช้ งานระบบตัวแทนโฆษณา
ระบบมีหน้ าต่ าง ๆ ให้ ท่านพร้ อมแล้ ว ท่ านเพียงเข้ าไปปรั บแต่ งให้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ของธุรกิจของท่ านเท่ านัน้

1.เตรี ยมระบบสมาชิก
- ปรับแต่งหน้ ารับสมัครสมาชิก
- ปรับแต่งระบบจดหมายตอบรับต่าง ๆ
- ปรับแต่งหน้ าตอบรับต่าง ๆ
- ปรับแต่งระบบเมนูสมาชิก
- ตามเมนู ที่เราได้ จดั เรี ยงไว้ ให้ แล้ ว

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การใช้ งานระบบสมาชิก

2. เตรี ยมระบบสินค้ า
- เพิ่มหมวดสินค้ า
- เพิ่มสินค้ า โดยระบุราคาขาย ราคาสมาชิก และ พีวีให้ เรี ยบร้ อย
- พีวี คือ กาไรที่เราจะแบ่งมาลงแผน ตัวอย่างเช่น ขายสินค้ า
ราคา 1000 บาท ได้ กาไร 400 บาท แบ่งกาไรมา 150 บาทเพื่อลง
แผน ก็กาหนดค่าพีวีเป็ น 150 เป็ นต้ น

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การใช้ งานระบบตะกร้ าสินค้ า

3. ตั ้งค่าตัวแปรระบบตัวแทน

ความหมายของค่าตัวแปรต่าง ๆ
- ค่ าบริการโอน คือ ค่าธรรมเนียมการโอนที่ธนาคารจะจัดเก็บกับเรา เมื่อโอนให้
สมาชิก
- รายได้ ขนั ้ ต่าฯ คือ เกณฑ์รายได้ ที่เพียงพอที่จะโอน หากต่ากว่าเกณฑ์จะยก
ยอดไปรวมกับรายได้ ในเดือนถัดไป
- จากัดจานวนการแนะนาฯ คือ กาหนดให้ มีสมาชิกติดตัวได้ ไม่เกินจานวนที่
กาหนด เช่น กาหนดเป็ น 2 หากแนะนาคนที่ 3 เข้ ามาจะไปต่อในชั ้นที่ 2 จากซ้ าย
ไปขวาอัตโนมัติ การกาหนดในข้ อนี ้จะเกิดเป็ นสายงาน 2 ลักษณะ คือ
1.สาย upline คือ จานวนสมาชิกจะไม่เกินตามจานวนที่กาหนด
2. สาย sponsor คือ จานวนสมาชิกจะต่อตามจริงไม่สนใจจานวนที่กาหนด

เงื่อนไขในการรับรายได้
คือ ข้ อกาหนดในการตัดยอด ว่าสมาชิกจะมีสทิ ธิรับรายได้ ในข้ อใดบ้ าง
เงื่อนไขการรับโบนัส สาย upline
@ต้ องมีสายงานติดตัว ตังแต่
้ กี่คนขึ ้นไป ถ้ าไม่กาหนดให้ ใส่เป็ น 0 หรื อว่างไว้
@ต้ องมียอดขายส่วนตัว ตังแต่
้ กี่พีวีขึ ้นไป ถ้ าไม่กาหนดให้ ใส่เป็ น 0 หรื อว่างไว้
เงื่อนไขการรับโบนัส สาย Sponsor
@ต้ องมีสายงานติดตัว ตังแต่
้ กี่คนขึ ้นไป ถ้ าไม่กาหนดให้ ใส่เป็ น 0 หรื อว่างไว้
@ต้ องมียอดขายส่วนตัว ตังแต่
้ กี่พีวีขึ ้นไป ถ้ าไม่กาหนดให้ ใส่เป็ น 0 หรื อว่างไว้

รายได้ ข้อที่ 1 เปอร์ เซ็นต์สว่ นลดของสมาชิกแต่ละตาแหน่ง (คิดจากพีวี)
เป็ นส่วนลด ถ้ าสมาชิกซื ้อใช้ เอง
แต่จะเป็ นค่าคอมมิชชัน่ ในกรณีที่สมาชิกแนะนาลูกค้ ามาซื ้อ
การรับเปอร์ เซ็นต์สว่ นลด ขึ ้นอยูก่ บั ว่าเป็ นสมาชิกตาแหน่งอะไร
จากภาพ
ถ้ าสมาชิกคือนายแดงมีตาแหน่งเป็ น 1 ซื ้อสินค้ าเอง จะ
ได้ รับส่วนลด 30% ของพีวี เช่น
@นายแดงล็อกอินเข้ ามาซื ้อสินค้ าในระบบ รวม 1000 พีวี
นายแดงจะได้ รับส่วนลดไปทันที 300 บาท
@นายแดงแนะนาลูกค้ ามาซื ้อสินค้ ารวม 1000 พีวี ลูกค้ า
จ่ายเงินเต็มจานวน สิ ้นเดือนระบบคานวณค่าคอมฯให้ นาย
แดง 300 บาท
:. แต่ถ้านายแดงมีตาแหน่งเป็ น 3 นายแดงจะได้ รับคอมฯ
ถึง 500 บาท เป็ นต้ น

จากภาพ มีการกาหนดเปอร์ เซ็นต์สว่ นลดสูงสุดที่ 50% ดังนันจึ
้ งเหลืออีกเพียง 50% เท่านัน้ ที่จะไปแบ่งจ่าย
ในรายได้ ข้ออื่น ๆ

รายได้ ข้อที่ 2 เปอร์ เซ็นต์โบนัสจากทีมงานสาย upline (คิดจากพีวี)
คือรายได้ ที่มาจากการซื ้อหรื อขายสินค้ าของสมาชิกภายในกลุม่ upline
สมาชิกกลุม่ upline เกิดจากการแนะนาติดตัวและสมาชิกภายในกลุม่ ที่แนะนาต่อ รวมถึงแม่ทีมแนะนา
เกินแล้ วระบบนามาต่อให้ อตั โนมัติ

ก
ข
ค
แดง
จากภาพ ถ้ าสมาชิกคือนายแดงมีตาแหน่งเป็ น 1 ซื ้อสินค้ าเอง จะได้ รับส่วนลด 30 เปอร์ เซ็นต์ของพีวี เช่น
@นายแดงล็อกอินเข้ ามาซื ้อสินค้ าในระบบ รวม 1000 พีวี นายแดงจะได้ รับส่วนลดไปทันที 300 บาท
และจะมีสมาชิกที่เป็ นสายแนะนานายแดงอีก 3 คนได้ รับรายได้ ด้วย คือ
นาย ค มีสิทธิรับรายได้ ในชันที
้ ่ 1 คือมีรายได้ 10% ของพีวี คือ 100 บาท
นาย ข มีสทิ ธิรับรายได้ ในชันที
้ ่ 2 คือมีรายได้ 10% ของพีวี คือ 100 บาท
นาย ก มีสทิ ธิรับรายได้ ในชันที
้ ่ 3 คือมีรายได้ 10% ของพีวี คือ 100 บาท

* การรับรายได้ ในข้ อนี ้ ขึ ้นอยูก่ บั การกาหนดเงื่อนไขการรับโบนัส สาย upline

รายได้ ข้อที่ 3 เปอร์ เซ็นต์โบนัสจากทีมงานสาย Sponsor (คิดจากพีวี)
คือรายได้ ที่มาจากการซื ้อหรื อขายสินค้ าของสมาชิกภายในกลุม่ sponsor
สมาชิกกลุม่ sponsor เกิดจากการแนะนาติดตัวและสมาชิกภายในกลุม่ ที่แนะนาต่อเท่านัน้

ข
ค
แดง

จากภาพ ถ้ าสมาชิกคือนายแดงมีตาแหน่งเป็ น 1 ซื ้อสินค้ าเอง จะได้ รับส่วนลด 30 เปอร์ เซ็นต์ของพีวี เช่น
@นายแดงล็อกอินเข้ ามาซื ้อสินค้ าในระบบ รวม 1000 พีวี นายแดงจะได้ รับส่วนลดไปทันที 300 บาท
และจะมีสมาชิกที่เป็ นสายแนะนานายแดงอีก 2 คนได้ รับรายได้ ด้วย คือ
นาย ค มีสิทธิรับรายได้ ในชันที
้ ่ 1 คือมีรายได้ 10% ของพีวี คือ 100 บาท
นาย ข มีสทิ ธิรับรายได้ ในชันที
้ ่ 2 คือมีรายได้ 10% ของพีวี คือ 100 บาท
* การรับรายได้ ในข้ อนี ้ ขึ ้นอยูก่ บั การกาหนดเงื่อนไขการรับโบนัส สาย sponsor

ข้ อสังเกต
1.จะเห็นว่าการกาหนดเปอร์ เซ็นต์รายได้ รวมกันทั ้ง 3 ข้ อ เป็ น 100% พอดี
2.ระบบจะมีช่องให้ กาหนดเปอร์ เซ็นต์ถงึ 15 ช่องสาหรับรายได้ แต่ละข้ อ
แต่ ร้ านค้ าไม่จาเป็ นต้ องใส่ครบทุกช่อง ขึ ้นอยู่กบั แผนรายได้ ของแต่ละร้ าน
3.ระบบจะคานวณรายได้ จากพีวีเท่านั ้น ดังนั ้นราคาสินค้ าอาจเป็ นหมื่น
แต่กาไรที่แบ่งมาลงแผน เพียง 1000 บาท ก็คือ 1000 พีวี
ดังนั ้นร้ านค้ าจะจ่ายอย่างไร ก็ไม่เกินกาไรที่แบ่งมา

