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 Partner Program ประเภท “Business” 

A. เงื่อนไขการเข้าร่วม Partner Program ประเภท “Business” 
1. ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 'Keeate' ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โมบิค จ ำกัด แต่เพียงผู้เดียว  
2. ข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นข้อตกลงกำรเข้ำเป็นสมำชิก “Partner Program” ประเภท “Business” ของ

บริกำร “Keeate” เท่ำนั้น ไม่รวมถึงบริกำรอ่ืนๆของบริษัท 
3. สมำชิกเข้ำใจถึงรูปแบบกำรให้บริกำร “Keeate” ดี ในกำรกำรเป็นแพลตฟอร์มส ำหรับสร้ำงโมบำย

แอพพลิเคชันแบบส ำเร็จรูป โดยเรำมีกำรพัฒนำฟีเจอร์และปรับปรุงเวอร์ชันอยู่เสมอ แต่จะไม่มีกำร
พัฒนำฟีเจอร์เฉพำะแอพใดแอพหนึ่ง 

4. สมำชิก จะไม่โฆษณำบริกำร “Keeate” นอกเหนือจำกควำมสำมำรถที่มีในระบบ 
5. รูปแบบของส่วนแบ่งรำยได้จะอยู่ในรูปแบบกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชั่น 
6. ค่ำคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้น บริษัทจะด ำเนินกำรจ่ำยให้ภำยใน 45 - 50 วัน ส ำหรับรอบเดือนที่ใช้ค ำนวน 

เช่นกรณีคิดค่ำคอมมิชชั่น ของเดือน มกรำคม โดยมีผู้ช ำระค่ำบริกำรตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกรำคม ทำง
บริษัทจะท ำกำรจ่ำยให้กับสมำชิก ให้ในช่วงวันที่ 15-20 มีนำคม  

7. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหัก ภำษี ณ ที่จ่ำย  
8. คอมมิชชั่นจะคิดจำกค่ำแพคเกจรำยปีที่หักส่วนลดแล้วเท่ำนั้น  ไม่รวมค่ำบริกำรเสริมอ่ืนๆ และ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
9. กรณีได้เข้ำร่วม Partner Program มำแล้วเป็นเวลำมำกกว่ำ 1 ปี (นับจำกวันที่สมัคร) และไม่สำมำรถ

แนะน ำให้มีผู้เปิดใช้บริกำรได้ตั้งแต่ 3 แอพพลิเคชันเป็นต้นไป ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเป็น
สมำชิก Partner Program  

10. สมำชิกจะไม่ท ำให้บริษัทของผู้ให้บริกำรเกิดควำมเสียหำย หำกควำมเสียหำยเกิดข้ึนอย่ำงร้ำยแรง 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเป็นสมำชิก Partner Program 

11. สมำชิกจะไม่น ำสิทธิ์กำรเป็นสมำชิกโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อ่ืน กรณีทำงบริษัทตรวจสอบและพบว่ำได้กระท ำ
กำรโอนสิทธิ์จริง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเป็นสมำชิก Partner Program 

12. กำรยกเลิกกำรเป็นสมำชิก Partner Program หมำยถึง กำรที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบแนะน ำบริกำร
ได้อีกต่อไป รวมถึงกำรตัดสิทธิ์กำรได้รับค่ำคอมมิชชั่น 

13. เนื้อหำในข้อตกลงกำรเป็นสมำชิก Partner Program ไม่อนุญำตให้น ำไปเผยแพร่ต่อในช่องอ่ืนก่อน
ได้รับอนุญำตจำกทำงบริษัท 

14. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงกำรเป็นสมำชิก Partner Program, 
ค่ำบริกำร, ค่ำคอมมิชชั่น, ส่วนลด และอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องตำมนโยบำยของบริษัท, นโยบำยกำร
ให้บริกำรของระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android โดยจะประกำศให้ทรำบบนหน้ำเว็บไซต์ และขอ
สงวนสิทธิ์ไมแ่จ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ    
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 B. ตารางคอมมิชชั่นและก าหนดการจ่าย 

Rank จ ำนวนแอพ (สะสม) 
ที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน 

ลูกค้ำสมัครใช้งำนใหม่ ต่ออำยุ 

C 1-5 5% 3% 

B 6-40 7% 4% 

A > 41 9% 5% 
 
ก ำหนดกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชั่น  
บริษัทจะท ำกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชั่น 45-50 วันหลังจำกรอบเดือนที่ค ำนวน เช่น  
ในรอบเดือนมกรำคม มีรำยกำรช ำระค่ำบริกำรให้กับทำงบริษัทดังนี้ (กรณี เป็น Rank “B”)  

ประเภทกำรช ำระ ค่ำบริกำร Commission Rate 
(Rank B) 

Commission 

1. เปิดใช้บริกำรใหม่ 20,000 7% 1,400 

2. เปิดใช้บริกำรใหม่ 30,000 7% 2,100 

3. เปิดใช้บริกำรใหม่ 20,000 7% 1,400 
4. ต่ออำยุกำรใช้บริกำร 30,000 4% 1,200 

รวม 6,100 

 
รวมค่ำคอมที่จะได้รับประจ ำเดือน มกรำคม 6,100 
หัก ภำษี ณ ที่จ่ำย 3% -183 
ค่ำคอมที่จะได้รับ 5,917 

 
โดยบริษัทจะทกำรโอนค่ำคอมมิชั่นภำยในวันที่ 15-20 มีนำคม (45-50 วัน) เป็นจ ำนวนเงิน 5,917 บำท  
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 C. การประเมินระดับ Rank  

 กำรจ่ำยค่ำคอมมิชชั่นมีเงื่อนไขกำรจ่ำยตำมหัวข้อ B.ตำรำงคอมมิชชั่นและก ำหนดกำรจ่ำย ซึ่งทำง
บริษัทจะท ำกำรจ่ำยตำมเรทแต่ละ Rank ที่ปรำกฏในตำรำงข้ำงต้น     
 โดยจะมีกำรปรับ  Rank  ทุกๆวันที่ 1 ในแต่ละไตรมำส  ซึ่งได้แก่วันที่ 1 มกรำคม, 1 เมษำยน,        
1 กรกฏำคม, 1 ตุลำคม ตัวอย่ำงเช่น 

วันที่ปรับ Rank จ ำนวนแอพ (สะสม) 
ที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน 

Rank หมำยเหตุ 

วันที่ 1 มกรำคม 5 C 1 มกรำคม ปรับสมำชิกเป็น Rank “C” 
และค ำนวน Commission Rank “C”    
ตลอดเดือน ม.ค. - มี.ค.  

วันที่ 1 เมษำยน 7 B 1 เมษำยน ปรับสมำชิกเป็น Rank “B” 
และค ำนวน Commission Rank “B”    
ตลอดเดือน เม.ย. - มิ.ย. 

วันที่ 1 กรกฏำคม 4 C 1 กรกฏำคม ปรับสมำชิกเป็น Rank “C” 
และค ำนวน Commission Rank “C”    
ตลอดเดือน ก.ค. - ก.ย. 

 
** จ ำนวนแอพสะสมที่เพ่ิมข้ึน เกิดจำกมีผู้ใช้บริกำรเพ่ิม 
** จ ำนวนแอพสะสมที่ลดลด เกิดจำกผู้ใช้ที่เคยใช้บริกำรแล้ว พอครบระยะเวลำกำรใช้งำน แต่ไม่ต่ออำยุ 
 


