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สต๊อกคดิส์ / คลงัสินค้า 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่สนบัสนุนการท างานผา่นระบบการแจงยอดของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการลดขั้นตอน อนัจะเป็นการ
อ านวยความสะดวก รวดเร็วในการท างาน ลดความผดิพลาดของขั้นตอนการสมคัร และสัง่ซ้ือสินคา้ 

2. เพือ่สนบัสนุนใหส้มาชิกเกิดเครือข่ายที่ย ัง่ยนืของตนเอง 
3. เพือ่อ  านวยความสะดวกใหก้บัสมาชิกทัว่ไป ในการสัง่ซ้ือสินคา้ 
4. เพือ่ใหส้มาชิกมีศูนยส์ าหรับเรียนรู้เร่ืองสินคา้ และแผนการตลาด อีกทั้งยงัเป็นช่องทางส่ือสาร

ระหวา่งบริษทัฯ กบัสมาชิกอีกดว้ย 
รูปแบบของสต๊อกคดิส์ 
 

สถานะ แจงคะแนน (PV) แจงรหัส มูลค่าสินค้า อุปกรณ์สนับสนุน
การตลาด 

%PV สิทธิซ้ือชงชิม 
(ถุง) 

สตอ๊กคิดส ์
60,000 บาท 

4,000 
(รหสัผูเ้ปิด) 

1 BD 75,000 6,000 4% 2 

สตอ๊กคิดส ์
100,000 บาท 

6,000 
(รหสัผูเ้ปิด) 

1 BD 120,000 10,000 8% 3 

 

 
รูปแบบของคลังสินค้าใหม่ 
 

สถานะ แจงคะแนน 
(PV) 

แจงรหัส มูลค่าสินค้า %PV สิทธิซื้อชงชิม 

(ถุง) 

คลงัสินคา้ 
350,000 บาท 

15,000 2 BD 
(รหสัละ 7,500 PV) 

400,000 15% 10 
 

อุปกรณ์สนับสนุนการตลาดและสนับสนุนการตกแต่ง จัดเตรียมการเปิดคลัง 
-      - อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด 10,000 บาท (จดัส่งพร้อมสินคา้) 
-      - ค่าจดัท าป้าย ส่ือประชา-สมัพนัธ ์และตกแต่งส าหรับเปิดคลงั ไม่เกิน 30,000 บาท 
     - ค่าด าเนินการของทีมงานลงพื้นที่ เพือ่ประเมินสถานที่ ออกแบบประสานงาน  
        (ส่วนงบประมาณเบิกจ่ายจากบริษทัฯ 10,000 บาท) 
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กรณคีลังเดิมต้องการปรับสถานะเพิ่มเติม 
                 สามารถท าไดโ้ดยการซ้ือสินคา้มูลค่า 200,000 บาท จะไดสิ้ทธิประโยชน์เพิม่เติม ดงัน้ี 
 

สถานะ แจงคะแนน 
(PV) 

แจงรหัส มูลค่าสินค้า อุปกรณ์สนับสนุน 
การตลาด 

%PV สิทธิซื้อชงชิม 

(ถุง) 

ปรับสถานะ 
เป็นคลงัสินคา้ 
350,000 บาท 

 

10,000 2 BD 
(รหสัละ 

5,000 PV) 

250,000 10,000 บาท 
-   

15% 10 

 
หมายเหตุ 

1. สตอ๊กคิดส์ 60,000 บาท (4%) สามารถปรับสถานะเป็นสตอ๊กคิด 100,000 บาท (8%) ไดโ้ดยซ้ือสินคา้ 
ตามส่วนต่างของการปรับสถานะ ซ่ึงจะไดรั้บสินคา้ , คะแนน PV , อุปกรณ์สนบัสนุนการตลาด         
ตามส่วนต่างเช่นกนั   

2. สตอ๊กคิดส์/คลงัสินคา้ จะไดรั้บคู่มือและ CD สอยการคียใ์บสมคัร และการแจงยอด 1 ชุด 
3. สตอ๊กคิดส์/คลงัสินคา้ จะไดรั้บอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดที่บริษทัฯ จดัใหต้ามมูลค่าที่ก  าหนดไว ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการจ าหน่ายกาแฟชงชิม ใหก้บัสตอ๊กคิดส์/คลงัสินคา้ ที่มีการแจงยอดขั้นต ่า  

5,000 PVต่อเดือน 
 

พนัธกจิของสต๊อกคดิและคลงั  

1. สามารถใหค้วามรู้ทั้งเร่ืองผลิตภณัฑ ์แผนการตลาด โปรโมชัน่ การท าสายงานแก่สมาชิกทัว่ไปได ้

2. เป็นตวัแทนสร้างความเขา้ใจระหวา่งบริษทัฯ กบัสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกไม่เขา้ใจในเร่ืองของ 

ประโยชน์/สรรพคุณของผลิตภณัฑ ์,โปรโมชัน่ , แผนการตลาด , รายได ้, การจดัส่งสินคา้ ฯลฯ 

3. ช่วยประชาสมัพนัธ ์และเขา้ร่วมการสมัมนา การฝึกอบรม งานกิจกรรมพเิศษ งานเวทีเกียรติยศประจ าปี 

ที่บริษทัฯ จดัขึ้น 
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ผลประโยชน์เพิม่เติมของสต๊อกคดิส์ และคลงัสินค้า   (นอกเหนือจากตาราง) 

1. สตอ๊กคิดส์และคลงั จะไดรั้บค่าคียใ์บสมคัรสมาชิก ใบละ 10 บาท โดยจะจ่ายรวมกบัผลประโยชน์อ่ืนๆ  

ในวนัที่ 10 ของทุกเดือน 

2. หากคลงัสินคา้ มียอดจ าหน่าย (ยอดแจง) มากกวา่ 500,000 บาท/เดือน ขึ้นไป จะไดรั้บเงินสนบัสนุน 

การบริหารจดัการอีก 10,000 บาท/เดือนเช่นกนั  โดยจะจ่ายรวมกบัผลประโยชน์อ่ืนๆ ในวนัที่ 10 ของ            

ทุกเดือน 

3. หากคลงัสินคา้ มียอดจ าหน่าย (ยอดแจง) มากกวา่ 1,000,000 บาท/เดือน ติดต่อกนั 6 เดือน ขึ้นไป 

จะไดรั้บสิทธิท่องเที่ยวต่างประเทศกบับริษทัฯ ฟรี 1 สิทธิ 

4. ไดรั้บสิทธิในการเขา้รับการอบรมกบัทางบริษทัฯ ฟรี 1 หลกัสูตร 

5. สิทธิในการสนบัสนุนการจดักิจกรรมพเิศษจากบริษทัฯ เช่น การจดัโรดโชว ์,งานเปิดตวัแนะน าสินคา้ใหม่ 

ข้อก าหนดในการเปิดคลงัสินค้า 

 คุณสมบัติของผู้ที่จะเปิดคลังสินค้า 

1. เป็นสมาชิกที่มีต  าแหน่งทางธุรกิจ BLUE DIAMOND   

2. มีสถานที่เป็นอาคารพาณิชยอ์ยา่งนอ้ย 1 คูหา  โดยอาคารจะตอ้งติดถนนหลกั หรือถนนรอง ที่ผูผ้า่นไป

มาสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและอยูใ่นแหล่งชุมชน 

3. เป็นศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ของบริษทัเพอร์เฟคไลฟ์เพยีงอยา่งเดียว หา้มน าสินคา้ขายตรงจากบริษทัอ่ืนมา

จ าหน่ายร่วมดว้ย 

4. เป็นสตอ๊กคิดส์ 100,000 บาท (8%) มาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน และมียอดสัง่ซ้ือสินคา้ต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 

100,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกนั 

ขั้นตอนในการเปิดคลังสินค้า 

1. แจง้ความจ านงมายงับริษทัเพือ่ขอพจิารณาคุณสมบตัิในการขอเปิดเป็นคลงัสินคา้ พร้อมแจง้แผนที่ของ

สถานที่เปิดคลงั ภาพถ่ายมายงับริษทัฯ 

2. บริษทัส่งเจา้หนา้ที่ไปดูสถานที่เพือ่ประเมินความเหมาะสมตามขอ้ก าหนด 

3. เซ็นสญัญาพร้อมช าระเงิน 

4. ทางบริษทัฯ ออกแบบและใหค้  าปรึกษาในการตกแต่ง เตรียมสถานที่ 

5. ท าพธีิเปิด รับมอบประกาศแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ 
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การจดัคลงัสินค้า ต้องมรูีปแบบพืน้ที่การใช้สอย  

 ส่วนที่ทางผู้เปิดคลังจะต้องด าเนินการ จัดตรียมพื้นที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดงัน้ี 

1. มีพื้นที่ส าหรับรองรับสมาชิก หรือผูส้นใจที่มาเยีย่มชม สมคัร สัง่ซ้ือสินคา้ โดยจดัเป็นชุดโตะ๊เกา้อ้ี 

อยา่งนอ้ย 3 ชุด 

2. มีเคาเตอร์บริการสัง่สินคา้ สามารถรับการสมคัรสมาชิก การสัง่ซ้ือ การออกเอกสารบิล ใบเสร็จต่างๆ ได ้

3. มีคอมพวิเตอร์ส าหรับบริการสมาชิกเพือ่ดูสายงาน รายได ้อยา่งนอ้ย 1 ชุด 

4. มีจุดบริการกาแฟ น ้ าด่ืมส าหรับสมาชิก 

5. มีหอ้งประชุมปรับอากาศ พร้อมเคร่ืองฉาย VTR และเคร่ืองเสียงส าหรับจดัประชุม โตะ๊ดา้นหนา้  เกา้อ้ี

ส าหรับสมาชิก  ใหร้องรับสมาชิกและผูส้นใจเขา้ฟังไดอ้ยา่งนอ้ย 20-30 ท่าน 

6. มีตูก้ระจกส าหรับโชวสิ์นคา้ทุกรายการของทางบริษทัฯ  

7. มีบอร์ดส าหรับติดประกาศ , การประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ของคลงั และบริษทัฯ  

8. การตกแต่งภูมิทศัน์ เพือ่ความสวยงามตามความเหมาะสม 

 

   ส่วนที่บริษทัฯ สนับสนุนในการเปิดคลัง  

1. ส่งเจา้หนา้ที่ไปประเมินความเหมาะสมของสถานที่อีกคร้ัง พร้อมใหค้  าปรึกษาในการตกแต่ง จดัพื้นที่ใน

การใหบ้ริการ เพือ่ใหผู้เ้ปิดคลงัไดป้ระโยชน์ต่อการใชส้อยพื้นที่อยา่งสูงสุด (หลงัจากที่ผา่นการพจิารณา

สถานที่จากภาพถ่าย และที่ตั้งเบื้องตน้แลว้)  

2. ช่วยออกแบบ ในการจดัท าป้าย-ส่ือต่างๆ ตามความเหมาะสม ดงัน้ี  

 ออกแบบป้ายหนา้อาคาร ตามขนาดที่เหมาะสม สวยงาม 

 ออกแบบ ป้าย PP Board แสดงรูปสินคา้ แนวยาวภายในส่วนที่รับรองสมาชิก 

 ออกแบบ สต๊ิกเกอร์ See Through ส าหรับติดบานกระจกดา้นหนา้ จ  านวน 2 บาน 

 ออกแบบ ป้ายช่ือ/โลโกบ้ริษทั เหนือประตูดา้นหนา้ 1 ช้ิน 

 ไวนิล X-Stand Roll ส าหรับโชวรู์ปสินคา้ จ  านวน 4 ชุดเพือ่ตกแต่ง จดัวางจุดต่างๆ ตามความ 

          เหมาะสม 

 หมายเหตุ  แบบทั้งหมด ผูเ้ปิดคลงัสามารถน าไปสัง่ท  าจากร้านในพื้นที่ ติดตั้ง และน าหลกัฐานการช าระเงินมาเบิกยงั

บริษทัฯ ไม่เกินวงเกินที่ก  าหนดไว ้        
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ภาพตัวอย่าง การตกแต่งต้านหน้าของคลงัสินค้า 
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เหตุในการส่งผลต่อการยกเลกิสัญญาของทางบริษัท 

1.  กระท าผิดต่อจรรยาบรรณของการเป็นตัวแทนขายตรงอย่างร้ายแรง 

2.  กระท าการใดๆ อนัเป็นการที่ท าให้บริษัทเส่ือมเสียช่ือเสียง 

3.  เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ ไม่สามารถให้บริการสมาชิกจนเกิดการร้องเรียน 

4.  ทุจริตต่อสมาชิก หรือบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.  ไม่มีการด าเนินกิจการ ไม่มกีารแจงยอดหรือมยีอดส่ังซ้ือสินค้าต ่ากว่า 5,000 PV ติดต่อกัน 3 เดือน 

เคาเตอร์บริการสมาชิก 

มุมตอ้นรับสมาชิก 

ห้องประชุม 

มุมรับรองสมาชิก 

มุมบริการตรวจเช็คสายงาน 

โชวสิ์นคา้ 


