วันที่ 25 ธันวาคม 2558
เรื่ อง ปรับปรุงเงื่อนไขการขอสนับสนุนจัดกิจกรรม
เรียน สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจจาปิ นทุกท่ าน
ด้วยทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนผูน้ าที่มีความต้องการงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ ที่พร้อมเป็ นแม่งาน
และเปิ ดให้กบั สมาชิกทุกสายงานพาผูม้ ุ่งหวังเข้าร่ วมกิจกรรม ประจาปี 2559 ดังนี้
รู ปแบบที่ 1 การขอจัดโอพีพี (O) ห้องประชุมต่างจังหวัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยห้องประชุม+เบรก ต่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมหัวละไม่
เกิน 80บ.
รู ปแบบที่ 2 การขอจัดซุปเปอร์โอพีพี (S) ห้องประชุมต่างจังหวัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยห้องประชุม+เบรก ต่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมหัว
ละไม่เกิน 80บ. และวิทยากร
รายละเอียดเงื่อนไขสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
1. ผูข้ อจัดจะต้องเป็ นผูร้ ่ วมธุรกิจตาแหน่งผู้จดั การ (AD) ขึน้ ไป และเซททีมจัดงานทีเ่ ป็ นกลุ่มย่ อยส่ วนตัว(25%และ30%)ใต้สายงานของผู ้
จัด โดยทีมนี้จะทาหน้าที่ติดต่อประสานงาน แบ่งงานดาเนินงานทั้งหมดเอง อาทิเช่น ยืน่ เรื่ องขอจัดงาน จัดกาหนดการของงานและแบ่ง
หน้าที่งาน ประชาสัมพันธ์และเชิญคนเข้างาน ติดต่อหาและจองสถานที่จดั งาน ชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นล่วงหน้า ฯลฯ
2. ผูข้ อจะต้องทาเรื่ องยืน่ ขอจัดกิจกรรม โดยกรอกแบบฟอร์ ม “หนังสื อขอจัดกิจกรรม (O) / (S)” โดยละเอียดสมบูรณ์ก่อนวันจัดกิจกรรม
จริ งกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ พร้อมเอกสารแนบในข้อ3 ล่วงหน้าอย่ างน้ อย 15 วันทาการ และทางบริ ษทั ฯ จะให้คาตอบผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทาการนับจากวันได้รับแบบฟอร์มยืน่ เรื่ อง
3. ต้องมีคะแนนสะสมจากการจัดกิจกรรมบรรยาย 1:1 / Home Party / OPP / SOPP หรื ออื่นๆ ปูพ้นื ล่วงหน้าในพื้นที่น้ นั มาก่อนไม่เกิน 5
ครั้ง ดังนี้
3.1 กิจกรรม (O) ต้องมีคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 100 คะแนน
3.2 กิจกรรม (S) ต้องมีคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 200 คะแนน
3.3 กิจกรรม (S) ต้องมีคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 300 คะแนน (กรณีผ้นู าหลายคนร่ วมจัดงาน)
เกณฑ์การนับคะแนน จะรวมจากคนเข้างาน(1คน = 1คะแนน) และยอดกรุ๊ ปพีพีวใี นเดือนที่จดั งาน(1,000PPV = 1 คะแนน)ของผู้ขอจัด
**ใช้ เกณฑ์ นี้เป็ นเกณฑ์ ประเมิณผล ทัง้ การยืน่ ขอจัดกิจกรรม และขอเบิกงบประมาณหลังจัดกิจกรรมเสร็จ(ก่ อน และ หลังงาน)
รายละเอียดการเบิกรับเงินสนับสนุน
1. ภายใน 15 วันหลังจัดกิจกรรมหากบริ ษทั ไม่ได้รับเอกสารครบถ้วนดังต่อไปนี้ถือว่าผูจ้ ดั ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
1.1 ใบลงทะเบียนผูร้ ่ วมกิจกรรม ที่ประกอบด้วย รหัส ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ อาชีพ ผูแ้ นะนา ความสนใจ(สุขภาพ/รายได้/ความสุข)
1.2 ใบเสร็ จตัวจริ งที่เป็ นค่าใช้จ่ายวันงาน(ค่าห้องประชุม + เบรกกาแฟ)ที่ออกในนามบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท จาปิ น(กรุงเทพ) จากัด (สานักงานใหญ่ )
589/152 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 0105543028767

1.3 กาหนดการจัดกิจกรรมพร้อมประมวลภาพถ่าย อย่างน้อย 4 ภาพ ตามตัวอย่าง ดังนี้
1.3.1 รู ปถ่ายจากหน้าเวที(ช่วงที่คนเยอะสุด)
1.3.2 รู ปถ่ายจากหลังห้องและวิทยากร

1.3.3 รู ปถ่ายวิทยากรขณะบรรยายพร้อมฉากเวที

1.3.4 รู ปถ่ายบรรยากาศการลงทะเบียน

7.3.5 รู ปถ่ายคณะผูจ้ ดั งานพร้อมฉาก

หมายเหตุ : เอกสาร (1.1)-(1.3) ส่งตัวจริ งได้ท้ งั ช่องทางหน้าเคาเตอร์บริ ษทั ฯ หรื อ ช่องทางจัดส่งไปรษณี ย ์ (EMS/จม.ลงทะเบียน) มาที่ “ฝ่ าย
กิจกรรม บริ ษทั ฯ”
2. หลังจากได้รับเอกสารครบ ทางบริ ษทั ฯ จะทาการสรุ ปผล และโอนเงินให้ตามบัญชีที่ผขู ้ อจัดแจ้งไว้ ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้
กรณี จดั กิจกรรมระหว่างวันที่ 25-31ของเดือน ทางผูจ้ ดั มีสิทธิ์เลือกส่งเอกสารและสรุ ปผลภายในเดือนที่จดั และรับเงินโอนคืนในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป หรื อเลือกส่งเอกสารภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และสรุ ปผลในวันที่ 30 และรับเงินโอนคืนในวันที่ 20 ของเดือนถัดๆไป
ตัวอย่างที่ 1
25 ธ.ค. 58
จัดกิจกรรม

30 ธ.ค. 28
ส่งเอกสารครบ

10 ม.ค. 59
สรุ ปงบ / ผ่าน

20 ม.ค. 59
โอนเงินคื น

25 ธ.ค. 58
จัดกิจกรรม

12 ม.ค. 59
ส่งเอกสารครบ

31 ม.ค. 59
สรุ ปงบ / ผ่าน

20 ก.พ. 59
โอนเงินคื น

ตัวอย่างที่ 2

บริษ ัท จาปิ น (กรุงเทพ) จาก ัด (สาน ักงานใหญ่) เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี : 0105543028767
589/152 อาคารเซ็นทรัลซิตท
ี้ าวเวอร์ 1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-399-2898 โทรสาร 02-399-4345

หนังสือขอจัดกิจกรรม [O]=OPP / [S]=SOPP
ชื่องาน การดูแลสุขภาพแบบองค์ รวม [H] [O] [S] จานวนคน 100คน คนG.ppv[เดือน ก.พ. ] 125,000 คะแนน 225
[วันที่จดั งาน] 24 ม.ค.59 เวลาจัดงาน 13.00-17.00น.(12.00น.ลงทะเบียน) สถานที่ ศูนย์ ประชุมXXXXX ห้ อง ผกาแก้ ว
อาเภอ ป่ าซาง จังหวัด ลาพูน โทรศัพท์ XXX-XXXXXX โทรสาร XXX-XXXXXX

คณะผู้ขอจัดกิจกรรม [1]= AD 45%, [2]~[7] คือ DL 30% และ RT 25% กลุ่มย่ อยส่ วนตัวใต้ สายงานของผู้ขอจัด
[1] ผู้ขอจัด

วินัย มุ่งใฝ่ ดี

รหัสสมาชิก 02000XXXXX [AD] [AG] [SV] [SS] โทรศัพท์ 081-XXXXXXX

[2]ดูแลสถานที่ ดารงค์ คงความดี [3]พิธีกร ไพลิน เพชรกล้ า [4]บรรยาย มานะ อุตสาหะ(สินค้ า) / อารวย มั่งมีเงินทอง(แผน)
[5] ลงทะเบียน มานี บุญล้ น + ศรี สุข เปลือ้ งทุกข์ [6] สาธิต เขียวขจี สดชื่นแจ่ มใส [7] แชร์ นา้ ใส ใจสัตย์ ซ่ อื
ประสบการณ์ ของผู้ขอ ก่ อนวันจัด 90 วัน 5 ครัง้ ที่ดีท่ สี ุด พร้ อมใบลงทะเบียน และประมวลภาพ / หรือใบสรุ ปคะแนนของบริษัทฯ

[H] [O] [S] วันที่ 14 พ.ย. 58 สถานที่ บ้ านคุณวินัย(ป่ าซาง/ลาพูน) จานวนคน 10 G.ppv[ พ.ย. ] 100,000 คะแนน 110
[H] [O] [S] วันที่ 15 พ.ย. 58 สถานที่ บ้ านคุณไพลิน(บ้ านโฮ่ ง/ลาพูน) จานวนคน 11 G.ppv[ พ.ย. ] [H] [O] [S] วันที่ 28 พ.ย. 58 สถานที่

จานวนคน 62 G.ppv[ พ.ย. ]

ร้ านอาหารXXXXXXX

คะแนน 11

- คะแนน 62

[H] [O] [S] วันที่ 12 ธ.ค. 58 สถานที่ หมู่บ้านXXXX(แม่ ทา/ลาพูน) จานวนคน 15 G.ppv[ ธ.ค. ] 112,500 คะแนน 127.5
[H] [O] [S] วันที่ 19 ธ.ค. 58 สถานที่ บ้ านคุณวินัย(ป่ าซาง/ลาพูน) จานวนคน

9 G.ppv[ ธ.ค. ] -

หมายเหตุ : 1,000 G.ppv รายเดือนไม่นบั ซ ้า หรื อผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม 1 ท่าน คิดเป็ น 1 คะแนน (เอกสารครบ)
[O] ที่ครบ 100 คะแนน บริ ษัทฯสนับสนุนค่าห้ องประชุมและเบรกหัวละไม่เกิน 80.-

[ผ่าน]/[ไม่ผ่าน] รวมคะแนน 319.5
ผู้ขอจัด

[S] ที่ครบ 200 คะแนน บริ ษัทฯสนับสนุนห้ องประชุมและเบรกหัวละไม่เกิน 80.- พร้ อมวิทยากร
[S] รวมผู้นาที่ครบ 300 คะแนน บริ ษัทฯสนับสนุนห้ องประชุมและเบรกหัวละไม่เกิน 80.- พร้ อมวิทยากร

คะแนน 9

นายวินัย มุ่งใฝ่ ดี
(วันที่)

5 ม.ค. 59

15 วันหลังจัดกิจกรรมหากบริษัทไม่ ได้ รับเอกสารครบถ้ วนดังต่ อไปนีถ้ ือว่ าผู้จัดยินดีรับผิดชอบเอง
ชื่อบัญชี

นายวินัย มุ่งใฝ่ ดี เลขที่ 130-X-XXXXX-X

ธนาคาร กรุ งเทพฯ

สาขา

บางนา

หมายเหตุ :
(1) ใบลงทะเบียนผูร้ ่ วมกิจกรรม ที่ประกอบด้วย รหัส ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ อาชีพ ผูแ้ นะนา ความสนใจ (สุ ขภาพ/รายได้/ความสุ ข)
(2) กาหนดการจัดกิจกรรมพร้อมประมวลภาพ
2.1หน้าผูฟ้ ังและทีมงานครบทุกคน 2.2หลังผูฟ้ ังทั้งห้องและวิทยากร 2.3วิทยากรพร้อมฉาก 2.4บรรยากาศลงทะเบียน 2.5คณะผูจ้ ดั งานพร้อมฉาก
(3) ใบกากับภาษีตามค่าใช้จ่ายจริ งในนาม “บริษัท จาปิ น(กรุ งเทพ) จากัด เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี : 0105543028767

ทีอ่ ยู่ 589/152 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260”
เอกสาร (1)~(3) ส่งตัวจริ ง EMS หรื อจดหมายลงทะเบียน มาที่ “ฝ่ ายกิจกรรม บริษัทฯ”

ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่
(วันที่ขอ)ก่ อน[วันที่จดั ] อย่ างน้ อย 15 วัน / [*วันที่ครบ]หลัง[วันที่จัด] ไม่ เกิน 15 วัน / [**วันที่สรุ ป]หลัง[*วันที่ครบ] ไม่ เกิน 15 วัน

รายการ
1.ค่าห้ องประชุม+เบรก ( 80X100 )
2.ค่าบรรยายวิทยากร (นพ.โฆษิต)
3.ค่าเดินทางวิทยากร
4.ค่า
รวม

วันที่
วันที่

ตัง้ เบิก
8,000 บ.
7,000 บ.
4,100 บ.
19,100 บ.

สรุ ปงบตามใบกากับภาษี

รับเอกสารไม่ครบ ขาด(1)(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5)(3) แจ้ ง ผู้ขอจัดส่งใหม่แล้ ว ฝ่ ายกิจกรรม (
รับเอกสารไม่ครบ ขาด(1)(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5)(3) แจ้ ง ผู้ขอจัดส่งใหม่แล้ ว ฝ่ ายกิจกรรม (

)
)

[*วันที่ครบ] หลังวันที่ 25 จะนับคะแนนจาก G.ppv ของ ผู้ขอจัดในเดือนถัดไป
[H] [O] [S] [วันที่]
สถานที่
จานวนคน
G.ppv[
]
คะแนน
[*วันที่]
รับเอกสารครบ [ผ่าน]/[ไม่ผ่าน] เงื่อนไขการสรุปงบ แจ้ งผลให้ ผู้ขอทราบแล้ ว ฝ่ ายกิจกรรม (
ฝ่ ายกิจกรรมตังเบิ
้ ก
วัลยา พันธ์ พพ
ิ ัฒไพบูลย์
(วันที่)
5 ม.ค. 59

ฝ่ ายกิจกรรมสรุ ปงบ

ผู้อนุมตั ิสรุ ปงบ

[**วันที่]

[**วันที่]

)

