ข้อกําหนดและเงื0อนไขผ้◌ูสมัคร “True Influencer ”บนเว็บไซต์โปรแรง-ของทรู มูฟเอช
1. True Influencer หมายถึงบุคคลตามข้อ 1.1 (ซึ0งไม่ใช่ลูกจ้างของบริ ษทั ตลอดช่วงระยะเวลาที0ดาํ เนินการต่าง ๆ ตามข้อกําหนด และเงื0อนไขนีR) ที0
ผ่านการเลือกโดยบริ ษทั ทรู มูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชัน0 จํากัดและบริ ษทั ภายใต้กลุ่มบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน0 จํากัด (มหาชน) (รวมเรี ยกว่า
“บริ ษทั ”) ซึ0งมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนีR
1.1 มีช่องทางโซเชียลมีเดียเป็ นของตนเองที0ตอ้ งตัRงค่าให้เปิ ดสู่สาธารณะ ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, Tiktokและอื0น ๆ โดยมี
ผูต้ ิดตามจํานวนมากกว่า 6,000 คนบน Facebook ผูต้ ิดตามกว่า 4,000 คนบนInstargramผูต้ ิดตามมากกว่า 5,000 คนบน twitter หรื อ
ผูต้ ิดตามมากกว่า 50,000 คนบนTiktokและมี Engagement rate ที0ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที0บริ ษทั พิจารณา
1.2 ไม่มีประวัติที0เคยสร้างความเสื0อมเสียให้แก่แบรนด์เครื0 องหมายการค้า ชื0อทางการค้าหรื อชื0อหรื อสิทธิ ใด ๆ กับธุรกิจหรื อบริ ษทั ต่าง ๆ
รวมทัRงบริ ษทั ในกลุ่มกลุ่มบริ ษัท ทรู คอร์ปอเรชัน0 จํากัด (มหาชน) หรื อแบรนด์เครื0 องหมายการค้าชื0อทางการค้าหรื อชื0อหรื อสิทธิ ใด ๆ
และไม่มีประวัติการสร้างความเสื0อมเสียให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริ ยร์ วมถึงไม่มีประวัติที0เกี0ยวข้องกับการกระทําความผิดทาง
อาญา
1.3 ไม่เป็ นผูจ้ ดั หรื อผูน้ าํ และ/หรื อ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม และ/หรื อ ผูท้ ี0มีการแสดงออก หรื อมีความคิดเห็นหรื อเคลื0อนไหวทางการเมือง
2. “True Influencer” จะได้รับรหัสเชิญ (code) จากบริ ษทั โดยรหัสเชิญจะส่งจาก E-mail: Student.prorang@gmail.com เท่านัRนหรื อในบาง
กรณีอาจจะส่งจากตัวแทน (Reseller Partner Agency) พร้อมแนบเอกสารรับรองที0ออกให้โดยบริ ษัทเพื0อใช้ในการลงทะเบียนโดย
True Influencer สามารถกดลงทะเบียน (register) บนเว็บไซต์Prorang.truemoveh.com หรื อProrang.trueonline.com หรื อ
Prorang.truevisions.com
3. “True Influencer” จะต้องตัRงรหัสการใช้งานด้วยตนเองหลังจากลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้วเพื0อความเป็ นส่วนตัว ซึ0งบุคคลอื0น ตลอดจนทีมงานจาก
บริ ษทั ไม่มีสิทธิเข้าถึงรหัสของผูส้ มัคร หากลืมรหัสผ่านTrue Influencer สามารถติดต่อบริ ษทั ตามช่องทางที0กาํ หนด คือ Line@ True Influencer เพื0อ
ขอรหัสใหม่เท่านัRน เมื0อ influencer ลงทะเบียนแล้ว influencer จะเริ0 มได้สิทธิต่าง ๆ จากการที0ผเู ้ ข้าชม page หรื อ ผู ้ follow page ทาง Social media
บมาสมัครใช้บริ การกับบริ ษทั
4.หน้าที0 True Influencerจะต้องทําได้แก่
4.1 True Influencerจะได้รับข้อมูลสินค้าตลอดจนข่าวสารต่าง ๆผ่านเว็บไซต์หรื อ E-mail หรื อโซเชียลมีเดียจากบริ ษทั
4.2 True Influencerจะต้องแชร์โปรโมชัน0 ในwebsite” Prorang.truemoveh.com แพคเกจ U-max 450บาทลดเหลือ 399บาท “มีขอ้ ความ
พร้อมรู ปประชาสัมพันธ์สินค้าบนหน้าจอมือถือหรื อแท็บเล็บพร้อมติดหน้าของTrue influencer เป็ นจํานวน 2 ครัRงแรก และห้ามลบ
โพสตามระยะเวลาที0บริ ษทั กําหนด โดยTrue Influencer จะได้รับค่าตอบแทนดังรายละเอียดต่อไปนีR

ก. ได้รับค่าตอบแทน400 บาทสําหรับการโพสโปรโมทสินค้า 2 ครัRงแรกผ่าน Facebook หรื อ Instagram และ350 บาทสําหรับการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า 2 ครัRงแรกผ่าน Twitter หรื อ Tiktok
ข. ได้รับค่าตอบแทนเพิ0ม 40 บาทต่อเมื0อบริ ษทั สามารถปิ ด การขายกับลูกค้าที0มาจาก Influencer ผ่านwebsite Prorang ต่อ 1 ซิม
5. การชําระค่าผลตอบแทนให้แก่True Influencer
5.1 True Influencerจะได้รับค่าผลตอบแทนตามข้อ4.2 ภายใน 60 วันหลังจากโพสเรี ยบร้อยตามกําหนดเวลาและถูกต้องตามข้อมูลและ
เงื0อนไขใน4.2 โดยบริ ษทั จะหักภาษี ณ ที0จ่ายตามอัตราที0กฎหมายกําหนด ทุกที0ครัRงที0มีการจ่ายค่าตอบแทน
6. รักษาความลับ
True Influencerห้ามเผยแพร่ และส่งมอบรหัส (Invitation code/ Password) ให้กบั บุคคลอื0นหรื อเผยแพร่ ข่าวสารในหน้า Special news บนเว็บไซท์ที0
บริ ษทั อนุญาตให้เฉพาะผูไ้ ด้รับสิ ทธิเท่านัRนและห้ามเผยแพร่ ขอ้ มูลรายได้ให้กับทางสาธารณะ

7.กรณีTrue Influencerกระทําการทุจริ ตหรื อกระทําผิดกฎหมายที0 การหลอกลวง และโฆษณาอันเป็ นเท็จ เกี0ยวข้องกับการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์หรื อกฎหมายที0เกี0ยวข้องกับไซเบอร์ รวมถึงการกล่าวอ้างถึงแบรนด์เครื0 องหมายการค้าชื0อทางการค้าหรื อชื0อหรื อสิทธิ ใด ๆ ของธุรกิจ
หรื อบริ ษทั ต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน0 จํากัด (มหาชน) ในทางอาจจะสร้างความเสียหายแก่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน0 จํากัด
(มหาชน) หรื อบริ ษทั ที0อยู่ภายใต้บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน0 จํากัด (มหาชน)แล้ว True Influencerจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์
8. การทํางานให้กบั คู่แข่งโดยตรงของบริ ษทั
กรณีที0True Influencerรับงานคู่แข่งของบริ ษทั เช่น บริ ษัท Advanced Information Service จํากัด(มหาชน)และ บริ ษทั Dtac จํากัด(มหาชน) เป็ นต้น
ในช่วงเวลาที0กระทําการแชร์ โปรโมชัน0 ตามที0กล่าวในข้อ4.2 ทัRงก่อนและหลัง 1 เดือน True influencer ยินดีจะไม่รับค่าตอบแทนตามข้อ 4.2และ
ผลประโยชน์อื0นๆหากมี ตามข้อที0บริ ษทั กําหนด

