เงื่อนไขการเป็นสมาชิกและแผนการตลาด Member Get Member (MGM)
ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจติดตั้งสถานีจำหน่ายน้ำมัน “ปั๊มเติมเอง” เพื่อให้สมาชิก
เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ “เกื้อกูล แบ่งปัน เป็นธรรม และสร้างพลังสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน”
โดยมีกฎระเบียบ แผนการตลาด และค่าส่งเสริมการตลาด (Commission) ต่าง ๆ แก่สมาชิก เพื่อถือปฏิบัติและ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. กฎระเบียบของสมาชิกในการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท
- สมาชิกทุกท่านจะต้องเติมน้ำมัน ณ สถานีจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละไม่น้อย
กว่า 400 บาท/เดือน เพื่อสร้างความเกื้อกูลต่อสมาชิกด้วยกัน
- สมาชิกท่านใดมีการเติมน้ำมัน ณ สถานีจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯ เกินกว่า 400 บาท/เดือน
บริษัทจะพิจารณาคืนเงินกำไรให้แก่สมาชิกที่เติมของจำนวนเงินที่เติมน้ำมันเกิน และสมาชิก อื่น
ในสายงานตนเองที่ได้รับการแนะนำขยายออกไป 7 ระดับ(Step) จะได้รับค่าส่งเสริมการตลาด
(Commission) ที่หาสมาชิกเข้าเติมน้ำมัน ของจำนวนเงินที่เติมน้ำมันเกิน
- สมาชิกท่านใดไม่เติมน้ำมัน ณ สถานีจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯ ให้ครบจำนวน 400 บาท/เดือน
ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดจ่ายค่าส่งเสริมการตลาด (Commission) ประจำเดือนนั้น ทุกกรณี
- สมาชิกท่านใดไม่เติมน้ำมัน ณ สถานีจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯ ติดต่อกัน 3 เดือน บริษัทฯ จะ
ตัดสิทธิการเป็นสมาชิกและงดจ่ายค่าส่งเสริมการตลาด (Commission)
- สมาชิกทุกท่านจะต้องโอนเงินค่าเติมน้ำมันตามบัตรสมาชิกให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีการโอนเงินเข้า
บัญชีบริษัทฯ เท่านั้น หากโอนเข้าบัญชีอื่น ๆ จะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น
- สมาชิกสามารถจะขอยกเลิกการเป็นสมาชิกเวลาใดก็ได้ หากในบัตรเติมน้ำมันยังมีวงเงินเหลืออยู่
สามารถขอเงินที่เหลืออยู่ในบัตรเติมน้ำมันคืนได้ โดยการส่งมอบบัตรเติมน้ำมันคืนให้แก่บริษัทฯ
ได้ทันที
- สมาชิกจะต้องไม่ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือให้บัตรสมาชิกตนเองแก่บุคคลใด ๆ อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ หากละเมิดถือว่าสมาชิกท่านนั้นไม่เกื้อกูลสมาชิกด้วยกัน บริษัทฯ จะ
ยกเลิกการเป็นสมาชิกและอาจดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
- การสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าสมัคร หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใข้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น
2. แผนการตลาดของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะทำPromotionใช้แผนการตลาดแบบ Member Get Member (MGM) เพื่อให้มียอดจำหน่าย
น้ำมันที่สูงขึ้น มีผู้เข้าเติมน้ำมันที่ปั้มจำนวนมากและอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สมาชิกที่ได้รับการแนะนำโครงการนั้น
สามารถสมัครเข้าใช้บริการ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ หรือสถานีจำหน่ายน้ำมัน หรือทาง Application LINE ของ
บริษัทฯ และสมาชิกจะได้รับค่าส่งเสริมการตลาด (Commission) จากการเติมน้ำมัน ชองสมาชิกในสายงาน 7
ระดับ (Step) รายละเอียดปรากฎตามตาราง “ประมาณการรายได้ 1 สายงาน 7 ระดับ เมื่อสมาชิกเติมน้ำมัน” ที่
แนบท้ายเงื่อนไขนี้

3. ค่าส่งเสริมการตลาด(Commission)ของสมาชิกบริษัทฯ
บริษัทฯ จะส่งเสริมการตลาดด้วยวิธี การทำPromotionให้ค่าCommissionกับสมาชิก ที่มีการแนะนำ
สมาชิกคนอื่น ๆให้เข้าเติมน้ำมันที่ปั้มของบริษัทฯ ตามสายงานตนเองขยายออกไปรวมทั้งหม 7 ระดับ (Step) ตาม
แผนการตลาด Member Get Member (MGM) โดยการคำนวณจ่าย จะนำรายได้และ/หรือกำไรที่เกิดขึ้น มา
แบ่งปันกันตาม “โครงสร้างการจ่ายค่าส่งเสริมการตลาด(Commission) เมื่อเกิดการเติมน้ำมันต่อ 100 บาท”
ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายเงื่อนไขนี้
4. กำหนดการจ่ายค่าส่งเสริมการตลาด(Commission)และคืนเงินกำไรหรือเงินส่วนแบ่งรายได้ต่าง
บริษัทฯ กำหนดจ่ายคืนเงินกำไร, ค่าส่งเสริมการตลาด(Commission) ตามข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายทุกวันที่
15 ของทุกเดือน โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีของสมาชิกเท่านั้น
5. การจ่ายคืนเงินกำไร ค่าส่งเสริมการตลาด(Commission) ให้แก่สมาชิกตามเงื่อนไชแผนการตลาดนี้
บริษัทฯ ไม่มีการประกันรายได้ในการจ่ายทั้งสิ้น เพราะรายได้หรือส่วนแบ่งต่างๆจะเกิดขึ้นจำนวน
เท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับการจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯที่สมาชิกเข้าเติมหรือซื้อใช้ตามกฎระเบียบของการ
เป็นสมาชิกและการดำเนินงานตามแผนตลาดเท่านั้น
6. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้), เอกสาร, หนังสือ, ชื่อแผนการตลาดและรายละเอียดของแผนการตลาดเป็น
ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือแอบอ้าง หรือนำไปใช้โดยไม่ไ ด้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด หากบริษัทฯ พบการกระทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ทำให้เกิด ความเสี ยหายใด บริษัทฯ จะยกเลิกการเป็น สมาชิ ก โดยทัน ที และจะดำเนินการตาม
กฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาอีกทางหนึ่ง
7. บริษัทฯ สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและบรรดาระเบียบต่าง ๆ ได้ ตามความเหมาะสม
หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
บริษัท สมาร์ท สเตชั่น (2019) จำกัด

ตารางประมาณการรายได้ 1 สายงาน 7 ระดับ เมื่อสมาชิกเติมน้ำมัน
ระดับ

รายการ

จำนวนสมาชิกเติมน้ำมัน (คน)

เติมน้ำมัน/บาท/เดือน/คน

รายรับค่าCommission/บาท
เฉพาะระดับ 0 (เรา)

0
1
2
3
4
5
6
7

เรา
สมาชิกที่ได้รับการแนะนำจากเรา (ติดตัว)
สมาชิกระดับที่ 1 ได้แนะนำสมาชิก (ติดตัว)
สมาชิกระดับที่ 2 ได้แนะนำสมาชิก (ติดตัว)
สมาชิกระดับที่ 3 ได้แนะนำสมาชิก (ติดตัว)
สมาชิกระดับที่ 4 ได้แนะนำสมาชิก (ติดตัว)
สมาชิกระดับที่ 5 ได้แนะนำสมาชิก (ติดตัว)
สมาชิกระดับที่ 6 ได้แนะนำสมาชิก (ติดตัว)
รวม

4
16
64
256
1,024
4,096
16,384
21,844

400.00
1,600.00
6,400.00
25,600.00
102,400.00
409,600.00
1,638,400.00
6,553,600.00
8,738,000.00

12.00
64.00
294.40
1,382.40
4,710.40
24,576.00
78,643.20
109,682.40

