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ยนิดตีอ้นรบัเขา้สู ่เจอเนสส ์
 

เรามคีวามยนิดทีีค่ณุเลอืกเป็นหุน้สว่นธรุกจิกบัเราพรอ้มกบัการมุ่งเป้าหมายไปทีก่ารสรา้งธรุกจิเจอเนสส ์ของตวัคณุเอง   
มตีวัแทนจาํหน่ายอสิระเจอเนสสเ์ชน่เดยีวกบัคณุอกีนับหมืน่คนทีส่มคัรเขา้รว่มใน ประชาคมเดยีวกนั ,
แชรเ์ร ือ่งราวผลติภณัฑอ์นัน่าเหลอืเชือ่ของเรากบัผูค้นทีเ่ขารูจ้กั และพงึพอใจกบั 
ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากแผนผลตอบแทนทางการเงนิ   ดว้ยแผนปันผลตอบแทนทีถ่อืไดว้า่คุม้คา่มาก 
ทีส่ดุแผนหน่ึงในตลาดขายตรงทาํใหเ้จอเนสสเ์ปลีย่นแปลงชวีติของผูค้นไปแลว้ทัว่โลก 
 
คุณเป็นผูก้าํหนดชะตาชวีติของคุณเอง 
 
แผนผลตอบแทนทางการเงนินําเสนอโอกาสในการสรา้งรายไดจ้ากสามชอ่งทางหลกั ๆ: ขายสนิคา้ ,
คอมมชิช ัน่จากการสรา้งทมี และรางวลัสาํหรบัผูนํ้า  
 

       

 
  
 
 

คณุสามารถเขา้รว่มกบัแผนผลตอบแทนทางการเงนิเจอเนสสใ์นระดบัใดก็ไดท้ีค่ณุตอ้งการ  คณุเป็นผู ้
ตดัสนิใจวา่คณุอยากจะมรีายไดเ้สรมิผ่านการขายปลกีหรอืสรา้งธรุกจิเต็มเวลากบัทมีงานผูทุ้ม่เททัว่โลก 
 
รูปแบบการสรา้งรายไดไ้ม่เหมอืนใคร 
 
เราเป็นบรษิทัทีใ่หค้วามสาํคญักบัคนเชน่คณุ เจอเนสสไ์ม่ใชแ่คธ่รุกจิ เราเป็นครอบครวั และเพราะ 
ครอบครวัเป็นสิง่สาํคญัลาํดบัแรก เราจงึอยากชว่ยคณุในทกุ ๆ ขัน้ตอนสูค่วามสาํเรจ็ 

 
 

   
 
 
 
 
 

Randy Ray 
Founder & CEO 

Wendy Lewis 
Founder & COO 

Scott A. Lewis 
Chief Visionary Officer 

 
 
การจ่ายเงินในแผนผลตอบแทนทางการเงินเจอเนสสจํ์ากดัเปอรเ์ซนตก์ารจ่ายสูงสุดอยู่ที ่60% ของยอดCV ทัว่โลก  คอมมชิช ัน่, 
โบนสั และรายไดอ้ืน่ ๆ จะเป็นไปตามเปอรเ์ซนตก์ารจ่ายสูงสุดดงักล่าวและอาจมกีารเปลีย่นแปลงในบางคร ัง้ 
 
*โปรดดอูภธิานคาํศพัทห์นา้ 13  คาํศพัทท์ีใ่หค้ําจดักดัความในเอกสารนีห้รอืในนโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิพมิพเ์ป็นอกัษรตวัใหญ ่เพือ่ความสะดวก   

ขายสนิคา้ 
กาํไรขายปลกี 
โบนัสการขาย 
สนิคา้ราคาขายปลกี 

 

การสรา้งทมี 
Team Commissions 
Matching Bonus 
Distributor Retention 
  Incentive 

 

ผูนํ้า 
Emerald Experience  
Diamond Discovery 
Diamond Bonus Pool 
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จาํหน่าย 
ผลติภณัฑค์ณุภาพ 
ของเจอเนสส ์
ใหล้กูคา้ของคณุ 
 
การขายผลติภณัฑเ์จอเนสสใ์หล้กูคา้ถอืเป็นกจิกรรมหลกัของคณุในฐานะตวัแทนจาํหน่าย  ซึง่จะเป็น 
รากฐานการสรา้งองคก์รการขายรวมถงึเป็นแหลง่รายไดข้องคณุในอนาคต 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ ผลติภณัฑบ์างอยา่งอาจไม่มจีาํหน่ายในประเทศไทย 

กา้วแรกสูก่ารขายสนิคา้ใหล้กูคา้: 
เป็น Associate 
ในฐานะ Associate คณุมสีทิธซิ ือ้ผลติภณัฑเ์จอเนสสใ์นราคาขายสง่  พรอ้มรบัคอมมชิช ัน่จากการขาย สนิคา้ใหล้กูคา้* 
ซึง่ประกอบดว้ยกาํไรขายปลกี ,โบนัสจากการขายสนิคา้ให ้Get2 Preferred Customers และ Retail Sales Bonus  
คณุสามารถแนะนําตวัแทนจาํหน่ายอืน่ ๆ ได ้แตค่ณุจะไม่ไดร้บัคอมมชิช ัน่จาก 
การขายของพวกเขาจนกวา่คณุจะขึน้ตาํแหน่ง Executive  คณุตอ้งสมคัรและซือ้ชดุเร ิม่ตน้ธรุกจิจงึจะเป็น Associate  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
*โปรดดอูภธิานคาํศพัทไ์ดท้ีห่นา้13  

ขายสนิคา้ใหล้กูคา้ 
กาํไรขายปลกี 

โบนัสการขาย 

สนิคา้ราคาขายปลกี 
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1   
 วธิสีรา้งรายได:้    

 กาํไรขายปลกี  
  
 

 
ขายปลกี: การขายสนิคา้ = เงนิเต็มกระเป๋า 

 
วธิทีีร่วดเรว็ทีสุ่ดในการขายสนิคา้เมือ่เร ิม่สมคัรรว่มธรุกจิคอืการซือ้ผลติภณัฑใ์นราคาขายสง่ และขายในราคาปลกี  
คุณรบัรายไดจ้ากสว่นต่าง  ไม่ว่าคุณจะแชรเ์ร ือ่งราวของคุณทีส่นามแขง่บอล 
หรอืโดยการนําเพือ่นและสมาชกิในครอบครวัของคณุไปซือ้ของทีเ่ว็บไซตเ์จอเนสสส์่วนตวัของคณุ  คุณจะไดร้บัรายไดร้ะหว่าง 15–
40% จากการขายทุกคร ัง้!  การขายปลกีเป็นแหลง่รายไดห้ลกัในขณะทีคุ่ณกาํลงัสรา้งลกูคา้ทีม่คีวามภกัดตีอ่สนิคา้  
กาํไรขายปลกีจากสนิคา้ทีคุ่ณขายทางออนไลนจ์ะจา่ยใหค้ณุเป็นรายสปัดาห ์
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GET 2, IT'S PAID FOR YOU PROGRAM 
 
ชอบไหมถา้มวีธิงีา่ย ๆ ทีทํ่าใหคุ้ณไดร้บัผลติภณัฑไ์ปใชฟ้รแีถมไดเ้งนิดว้ย?  มสี ิ !โปรแกรม Get 2, It’s Paid for You 
จะชว่ยใหคุ้ณไดง้่าย ๆ แบบน้ัน  สิง่ทีค่ณุตอ้งทํามแีค่ขายผลติภณัฑใ์หก้บั Get 2 Preferred Customer สองคนแรก  *
เมือ่ขายใหล้กูคา้Get 2 Preferred Customer สองคน คณุจะไดร้บั: 
 
 โบนัส 1,750 บาท 
 คงสภาพโดยอตัโนมตัใินเดอืน SmartDelivery 
 ส่งยอดขึน้อพัไลน ์60 PV 
 รบัฟร ีลูมเินสส ์เซลลูลาร ์รจีวูเีนชนั เซรมั สองขวด* 

ทุก ๆ เดอืนที ่PC สองคนแรกทีคุ่ณแนะนํามาสัง่ซ ือ้ผลติภณัฑซ์ํา้  คุณจะไดร้บั ลูมเินสส ์เซลลูลาร ์รจีวูเีนชนั เซรมั สองขวดฟร!ี 
นอกจากนีห้ากคุณแนะนํา PC เขา้มาเพิม่เตมิทุก ๆ สองคนในเดอืน SmartDelivery ** คณุจะไดร้บั: 
 
 โบนัส 1,750 บาท 
 คงสภาพ 
 ส่งยอดขึน้อพัไลน ์60 PV 
 รบัฟร ีลูมเินสส ์เซรมั ขนาดทดลองใช ้7 วนั 
 โพสตก์ารด์สาํหรบัใหคุ้ณไวส้ง่ต่อใหเ้พือ่นและ 

ครอบครวั 
 
ไม่มขีอ้จาํกดัเร ือ่งจาํนวนคร ัง้ในการรบัโบนัส Get 2 ในเดอืน 
SmartDelivery - ซึง่หมายความวา่ไม่มเีพดาน 
กาํหนดจาํนวนเงนิสูงสุดทีค่ณุจะไดร้บั** 
 
อกีหน่ึงผลประโยชน:์ เมือ่พรเีฟอรค์สัโตเมอรท์ีคุ่ณแนะนํา เขา้มาแนะนําพรเีฟอรค์สัโตเมอรต์่อจากเขาอกีสองรหสั  คณุยงัไดร้บัโบนัส 
875 บาทและสง่ยอดขึน้อพัไลน ์60 CV 

คุณตอ้งสมคัรเขา้รว่มโปรแกรม SmartDelivery โดยเลอืกโปรแกรม Get 2 เพือ่มสีทิธไิดร้บัผลติภณัฑฟ์ร!ี  สมาชกิ 
ตอ้งแอคทฟีและอยู่ในสถานะทีด่(ีไม่มกีารละเมดิระเบยีบปฏบิตัทิีย่งัไม่ไดข้อ้ยุต)ิ  จงึจะมสีทิธเิขา้รว่มโปรโมช ัน่นีไ้ด ้ 
ไม่รวมค่าจดัสง่และภาษี 
และเครดติการด์จะถกูเรยีกเก็บเงนิเฉพาะค่าจดัสง่และภาษีเท่าน้ันหากคุณครบคุณสมบตัใินการไดร้บัผลติภณัฑฟ์ร ี

PC (Preferred Customer) ทุกคนตอ้งใหข้อ้มูลดงัต่อไปนีใ้นตอนสมคัร  และขอ้มูลเหล่านีต้อ้งไม่ตรงกบัผูแ้นะนํา: 
ชือ่ในการเรยีกเก็บเงนิ(ชือ่และนามสกลุ, ทีอ่ยู่ไปรษณีย(์ทัง้หมด) และบตัรเครดติ  ทัง้สามรายการตอ้งมขีอ้มูลที ่แตกต่างจากผูแ้นะนํา 
 
 
 
 
*คนหน่ึงจะถกูวางในฝ่ังซา้ยและคนทีส่องจะถกูวางในฝ่ังขวาโดยอตัโนมตั ิ
**หากคณุม ีPreferred Customer ไม่ครบคูเ่มือ่สิน้สดุเดอืน SmartDelivery (ยกตวัอยา่ง หากคณุม ีPreferred Customer หา้คนในเดอืน SmartDelivery 
คนทีเ่หลอืหน่ึงคนจะไม่ถกูยกยอดไปในเดอืนถดัไป) 
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2 
 
 

วธิสีรา้งรายได:้ 
RETAIL SALES BONUS 
 
 

ใคร ๆ ก็ชอบโบนัส 
คณุสามารถเสนอขายแพคเกจผลติภณัฑท์ีม่สีว่นลดใหก้บัตวัแทนจาํหน่ายใหม่ได ้โดยในชดุแพคเกจ 
ประกอบดว้ยผลติภณัฑข์ายดตีา่ง ๆ มากมาย  คณุจะไดร้บัโบนัสจากการขายแพคเกจผลติภณัฑค์ร ัง้แรก 
ใหก้บัตวัแทนจาํหน่ายใหม่ทีค่ณุแนะนําสว่นตวัเขา้มา 

โบนัสการขายหรอื Retail Sales Bonus (RSB) ไดจ้ากการขา◌่ยชดุแพคเกจทีม่รีาคาตัง้แต ่7,489 - 101,115 บาท  
จาํนวนเงนิโบนัสทีค่ณุจะไดร้บัขึน้อยูก่บัชดุแพคเกจผลติภณัฑ*์ทีต่วัแทนจาํหน่ายใหม่ซือ้  โปรด 
อธบิายใหต้วัแทนจาํหน่ายใหม่ของคณุเขา้ใจวา่แตล่ะแพคเกจประกอบดว้ยผลติภณัฑช์ ิน้ใดบา้ง 
เพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกชดุทีเ่หมาะกบัพวกเขา 
 

 

    รปูภาพ 1 ผลติภณัฑบ์างอยา่งทีเ่ห็นในรปูอาจไม่มจีาํหน่ายในประเทศไทย  
 
 
CREATE-A-PACKAGE 

Create-A-Package เป็นอกีหน่ึงทางเลอืกนอกเหนือจากชดุแพคเกจผลติภณัฑท์ีจ่ดัไวเ้ป็นมาตรฐาน  โดยลกูคา้ 
สามารถเลอืกผลติภณัฑใ์นแพคเกจไดเ้องสาํหรบัการสัง่ซ ือ้คร ัง้แรก เปอรเ์ซนตข์อง Retail Sales Bonus 
สาํหรบัทางเลอืกนีข้ึน้อยูก่บัยอดสัง่ซ ือ้รวมของผลติภณัฑท์ัง้หมด (ราคากอ่น VATและไม่รวมค่าจดัสง่): 
 
• 100 – 199 CV = 10%  
• 200 – 299 CV = 12% 
• 300 CV+ = 15% 
 
ยกตวัอย่าง หากคุณขายผลติภณัฑมู์ลค่า 150 CV ใหก้บัลูกคา้ของคุณ คุณจะไดร้บัเงนิโบนัส $15 เหรยีญ** (525 บาท) 
มยีอดขาย 8,750 บาทมูลค่า 200 CV จะไดร้บัโบนัส $30 เหรยีญ (1,050 บาท) 
 
 
 
*ดรูาคาแพคเกจผลติภัณีฑม์าตรฐานไดใ้น Joffice  ซึง่จะแสดง CV และโบนัสขายปลกีทีใ่หก้บัผูแ้นะนําในแตล่ะชดุแพคเกจ 
**ใชเ้งนิเหรยีญสหรฐัเพือ่คาํนวณคอมมชิช ัน่และโบนัสทัง้หมด  การแปลงคา่เป็นเงนิบาทไทยใชอ้ตัรา 35 บาทตอ่หน่ึงเหรยีญสหรฐั 
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3 
สรา้งทมี 
เพือ่ชว่ยคณุ 
ขายผลติภณัฑ ์
เจอเนสส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขายผลติภณัฑแ์ละการไดร้บัคา่คอมมชิช ัน่ถอืเป็นรากฐานสาํคญัของธรุกจิ 
คณุมสีทิธไิดร้บัผลประโยชนท์ีม่ากยิง่ขึน้เมือ่สรา้งเครอืขา่ยคนทีช่อบ แชรเ์ร ือ่งราวผลติภณัฑแ์ละโอกาสธรุกจิเหมอืนๆ กนั  
เมือ่คณุอบรมทมีงานใหม้คีวามรู ้คณุก็จะมโีอกาส สรา้งทมีใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ พรอ้มรบัรายไดจ้าก Team Commissions, 
Matching Bonuses และ Distributor Retention Incentives นอกจากนีห้ากคณุขึน้สูต่าํแหน่ง Emerald Director หรอื 
Diamond Director คณุยงัมสีทิธิเ์ขา้รว่มทรปิรางวลัทอ่งเทีย่ว Lifestyle Rewards  และเมือ่ขึน้สูต่าํแหน่ง Diamond 
Director คณุมสีทิธริบัโบนัส Diamond Bonus Pool  

กา้วแรกในการสรา้งทมี 
ขึน้จาก Associate เป็น Distributor 

การขึน้จากตาํแหน่ง Associate เป็น Distributor คณุตอ้งสะสมยอดสว่นตวั ใหไ้ด ้100 CV 
ภายในหน่ึงเดอืน SmartDelivery ในชว่งปีแรก  ในฐานะ Distributor  
คณุจะไดส้ะสมยอดขายจากลกูคา้และ Distributor ของคณุ 
 

ขึน้จากDistributor เป็น Executive 
เพือ่ใหไ้ดร้บัผลประโยชนท์ัง้หมดจากแผนผลตอบแทนทางการเงนิคณุตอ้งขึน้ตาํแหน่ง 
Executive    คณุสามารถขึน้ตาํแหน่ง Executive ไดด้ว้ยการ (i) คงสภาพ* และ (ii) 
ครบคณุสมบตั ิ(ม ีDistributor 
ทีแ่นะนําเขา้มาโดยตรงแอคทฟีอยา่งนอ้ยหน่ึงคนในทมีฝ่ังซา้ยและหน่ึงคนในทมีฝ่ังขวา) 
ในฐานะ Executive  คณุมสีทิธเิร ิม่ทาํคณุสมบตัเิพือ่รบัคอมมชิช ัน่เพิม่ขึน้ 
 
*ดอูภธิานคาํศพัทท์ีห่นา้ 13  

 การสรา้งทมี 
Team Commissions 
Matching Bonus 
Distributor Retention 
  Incentive 

รปูภาพ 2 ผลติภณัฑบ์างอยา่งทีเ่ห็นในรปูอาจไม่มจีาํหน่าย ในประเทศไทย 
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วธิสีรา้งรายได:้ 
TEAM COMMISSIONS 

 

 
รบัคอมมชิช ัน่จากยอดขายของทมีงาน 
 

ในฐานะทีค่ณุสรา้งเครอืขา่ยdistributor พวกเขาจะ 
ถกูวางในองคก์รของคณุทางฝ่ังขวาหรอืฝ่ังซา้ย  
ทกุคร ัง้ทีส่มาชกิในทมีของคุณขายสนิคา้  ยอดขาย 
เหลา่น้ันจะเขา้ไปอยูใ่นยอดกลุม่ หรอื Group Volume (GV) 
ของคณุ  โปรดทราบวา่ GV ประกอบ ดว้ยยอดสัง่ซ ือ้สว่นตวั, 
ยอดสัง่ซ ือ้กลุม่สว่นตวั และยอดลน้จากอพัไลน ์(ดอูภธิานคาํศพัท)์  
GV ใชใ้นการคาํนวณ Team Commissions 
 
เมือ่ทมีของคณุเตบิโต คณุจะไดร้บั GV จากยอดขาย 
ทีพ่วกเขาสรา้งขึน้  
 
เมือ่ทมีของคณุ (ฝ่ังซา้ยหรอืขวา) มยีอดถงึ 600 GV 
และอกีฝ่ังหน่ึงมยีอดถงึ 300 GV (ไม่สนใจวา่ฝ่ังไหน) คณุจะไดร้บั 
Team Commission $35 เหรยีญ หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ “ไซเคลิ 
โบนัส) Team Commissions จา่ยเป็นรายสปัดาห ์และจา่ยซํา้ทกุ 
สปัดาห ์ โดยคณุจะไดร้บัไซเคลิโบนัส 1,2255 บาท  
ทกุคร ัง้ ทีท่มีงานของคณุสะสมยอดได ้ 600/300  
GV* 
 
คณุตอ้งครบคณุสมบตัแิละไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Executive 
จงึจะมสีทิธไิดร้บั Team Commissions 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* คณุไม่สามารถรบัรายไดเ้กนิกวา่ 750 ไซเคลิตอ่สปัดาห ์  
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4 
 

วธิสีรา้งรายได:้ 
MATCHING BONUS 

รบัผลประโยชนเ์มือ่สรา้งทมี 
เจอเนสสเ์ชือ่วา่คุณควรไดร้บัรางวลัสาํหรบัการสรา้งทมีขายของคุณ การสรา้งทมี เร ิม่จากการอบรมทมีงาน 
ทีคุ่ณแนะนําเขา้มาโดยตรงเร ือ่งการขายผลติภณัฑแ์ละการสรา้งองคก์ร  และสอนใหพ้วกเขาทําซํา้แบบ 
เดยีวกนักบัทีคุ่ณทํา  ยิง่คุณประสบความสาํเรจ็ในการอบรมทมีงานทีคุ่ณแนะนําสว่นตวัเขา้มา 
(สายงาน สปอนเซอร)์ ใหพ้วกเขารูว้ธิกีารขายผลติภณัฑ ์
ยิง่พวกเขาประสบความสาํเรจ็มากคุณเองก็ยิง่ไดร้บั  
รายไดเ้พิม่ขึน้ 

เมือ่คุณกา้วขึน้ตําแหน่งถดัไป เจอเนสสใ์หร้างวลั 
คุณดว้ย matching bonus 
เพือ่ตอบแทนสาํหรบั การอบรม 
และการสร ้า่งความเตบิโตในสายงาน สปอนเซอร ์ 
โดยจา่ยเป็นเปอรเ์ซนตจ์าก Team 
Commissions  ทีท่มีงานไดร้บัตัง้แตร่ะดบั 1 
– 7 ของสายงานสปอนเซอร*์ 
ซึง่ขึน้กบัตําแหน่งทีคุ่ณ ไดร้บัคอมมชิช ัน่ 

ระดบัแรกทีม่สีทิธไิดร้บั Matching Bonus  คอื Jade Executive  ในตําแหน่งนีคุ้ณมสีทิธไิดร้บั 20% จาก Team Commissions  
ที ่Distributor ในระดบัทีห่น่ึงในสายงานสปอนเซอร ์(ผงัองคก์ร) ของคุณไดร้บั  ยกตวัอยา่ง หากคุณแนะนํานาตาล,ี สเตซ ี
และอดมัเขา้มาตดิตวัคุณในระดบัแรก คุณจะ ไดร้บั 20% จาก Team Commissions  ทีพ่วกเขา ไดร้บั และในตําแหน่งถดัไป Pearl 
Executive คุณจะไดร้บั 20% จากตวัแทนจาํหน่ายระดบัแรก ในสายงานสปอนเซอร ์(ผงัองคก์ร) และ 15% 
จากตวัแทนจาํหน่ายในระดบัทีส่อง  นอกจากนี ้หากคุณขึน้ตําแหน่งสงูขึน้ไปเร ือ่ย ๆ คุณมสีทิธ ิไดร้บั Matching Bonuses  
มากถงึเจ็ดช ัน้ใน สายงานสปอนเซอร ์(ผงัองคก์ร) 

เพือ่ใหม้สีทิธไิดร้บั Matching Bonus ตามระดบั 
ทีร่ะบุในแผนผงั  คุณตอ้งคงสภาพและอยูใ่น 
สถานะไดร้บัการจา่ยเงนิตามตําแหน่งต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ดูอิภธิานคาํศพัทไ์ดใ้นหนา้ 13  
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  วธิสีรา้งรายได:้ 
DISTRIBUTOR RETENTION 
INCENTIVE 

 

ตวัแทนจาํหน่ายเพิม่ขึน้ =  รางวลัเพิม่ขึน้ 
เมือ่คุณขายผลติภณัฑใ์หก้บัตวัแทนจาํหน่ายใหม่ทีแ่นะนําโดยตรงหา้รหสัทีม่ยีอด SmartDelivery ในเดอืนปฎทินิ Matching 
Bonus ในระดบัแรกจะเพิม่ขึน้จาก 20%  เป็น 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมือ่คุณขายผลติภณัฑใ์หก้บัตวัแทนจาํหน่ายใหม่ทีแ่นะนําโดยตรงสบิรหสัทีม่ยีอด SmartDelivery ในเดอืนปฎทินิ Matching 
Bonus ในระดบัแรกจะเพิม่ขึน้เป็น 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณมสีทิธไิดร้บั Distributor Retention Incentive เมือ่คุณแอคทฟีและอยู่ในสถานะไดร้บัคอมมชิช ัน่ในตาํแหน่ง Jade 
Executive หรอืสูงกว่า 
 
 
 
 
*ตวัแทนจาํหน่ายทีถ่กูแนะนําเขา้มาใหม่จะถูกนับเป็นหน่ึงใน 5 หรอื 10 คนในเดอืนทีแ่นะนําไม่วา่จะสมคัรเขา้รว่ม  SmartDelivery 
หรอืไม่  อย่างไรก็ดจีะไม่นับตวัแทนจาํหน่ายใหม่ทีม่กีารแนะนําตวัแทนจาํหน่ายใหม่ตดิตวัในเดอืนเดยีวกบัทีส่มคัร  
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รบัรางวลั 
สําหรบั 
ผูนํ้าเชน่คณุ 
 

เจอเนสสใ์หร้างวลัแกนั่กขายทีม่ยีอดขายในระดบัสงูและมคีวามเป็นผูนํ้า 
โดยพาพวกเขาไปทอ่งเทีย่วยงัสถานทีอ่นัเป็นทีใ่ฝ่ฝันของหลายคนและรบัคอมมชิช ัน่จากยอดขายทัว่โลก 

 

LIFESTYLE REWARDS 
เจอเนสสต์อ้งการมอบรางวลัและใหก้ารยกยอ่งเมือ่คณุประสบความสาํเรจ็ในการสรา้งธรุกจิ  โปรแกรม Lifestyle 
Rewards ของเราจะทาํใหค้ณุไดส้นุกสนานกบัรปูแบบชวีติอนัหรหูราเพือ่ใหคุ้ม้คา่กบัความ ทุม่เทของคณุ  
 

EMERALD EXPERIENCE   
ดทีีสุ่ดและดยีิง่ไปกว่า!  คุณและคู่สมรสของคณุจะ 
ไดร้บัเชญิเขา้รว่มพกัอย่างหรหูรา ณ Grand Wailea 
Resort ในฮาวายอย่างสนุกสนานเป็น เวลาหา้วนั 
ดืม่ไวนร์สเลศิและรว่มรบัประทานอาหาร 
คํ่ากบัผูนํ้าท่านอืน่ๆและผูก้อ่ตัง้บรษิทั  ไดเ้รยีนรูจ้าก 
ผูเ้ช ีย่วชาญและผูนํ้าทีม่าเขา้รว่มการประชมุพฒันาผูนํ้าทีจ่ ั
ดเฉพาะเพือ่คุณเท่าน้ัน  เพือ่มสีทิธเิขา้รว่ม Emerald 
Experience* คุณตอ้งเป็นเอมเมอรลัด ์
ไดเรคเตอรท์ีค่รบคุณสมบตัอิย่างนอ้ยสามเดอืนในปี 
ปฏทินิ**และตอ้งคงสภาพหลงัจากขึน้ตําแหน่ง Emerald 
Director  

DIAMOND DISCOVERY 
น่ีแหละใชเ่ลย-วถิชีวีติแบบไดมอนดข์องคณุ!  
ประสบการณล์ํา้คา่ทีคุ่ณควรไดร้บัเป็นรางวลั   
ในฐานะไดมอนดไ์ดเรคเตอรค์ณุและคู่สมรสจะได ้
รบัเชญิเขา้รว่มทรปิ Diamond Discovery ประจาํปี 
ณ รสีอรท์ระดบัหา้ดาวทีเ่อกซค์ลูซฟีทีส่ดุ ในโลก 

และสมัผสัประสบการณก์ารเดนิทางสุด ประทบัใจรว่มกนั  
เป็นไลฟ์สไตลใ์นฝัน-รปูแบบ ชวีติของ Diamond 
Director เจอเนสส ์ 

เพือ่ทีจ่ะครบคุณสมบตัใินการเขา้รว่มงาน Diamond 
Discovery ในฐานะผูผ่้านคณุสมบตัคิร ัง้แรก คุณตอ้ง 
(i) ตอ้งแอคทฟีทุกเดอืนนับตัง้แต่เดอืนแรก 
ทีคุ่ณไดร้บัเงนิในระดบั Diamond Director และ (ii)  
ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director 
อย่างนอ้ยสามเดอืนปฏทินิในหน่ึงปี** 

ในปีถดัมา** คุณตอ้ง (i) แอคทฟีทุกเดอืนตัง้แต่เดอืน 
แรกทีคุ่ณขึน้ตําแหน่ง Diamond และ (ii) ไดร้บั 
คอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director อย่างนอ้ย 
หกเดอืนปฏทินิในหน่ึงปี** 

 

 
 
*คณุมสีทิธเิขา้รว่มทรปิ Emerald Experience ไดเ้พยีงคร ัง้เดยีว 
**หน่ึง”ปี” เร ิม่จากเดอืนแรกของการทาํคณุสมบตัเิพือ่เขา้รว่มทรปิ  อกีนัยหน่ึงปีในการทาํคณุสมบตัเิร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายนสาํหรบั Emerald 
Experience และ 1 พฤษภาคม สาํหรบั Diamond Discovery เพือ่ใหม้สีทิธเิขา้รว่มไม่วา่ทรปิใดคณุตอ้งครบคณุสมบตัอิยา่งนอ้ย 60 วนักอ่นวนัเดนิทาง  
คณุจะไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรหากคณมสีทิธเิขา้รว่มทรปิ   หากคณุไม่ไปรว่มทรปิหลงัจากยนืยนัไปแลว้  เจอเนสส ์
จะเรยีกรอ้งใหค้ณุชดเชยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้คนื  ทรปิทัง้หมดไม่สามารถคนื, โอนสทิธไิด ้ และอาจมกีารหกัภาษีถอืเป็นรายไดต้ามกฏหมาย 
และขอ้กาํหนดทีม่อียู ่ ไม่มกีารทดแทนเป็นเงนิสด  ทรปิเหลา่นีถ้กูออกแบบมาเพือ่สรา้งเสรมิประสบการณก์ารเรยีนรู,้ การสรา้งทมี และสรา้ง 
ความผูกพนัระหวา่งผูนํ้า 
  

ระดบัผูนํ้า 

Emerald Experience 
Diamond Discovery 
Diamond Bonus Pool 
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6  

วธิสีรา้งรายได:้  
DIAMOND BONUS POOL 

 

ผลประโยชนข์องผูนํ้าระดบัโลก 

คณุมสีทิธริบัเงินปันผลจากยอดขายของบรษิทัท ัว่โลกไดโ้ดยตอ้งทําคณุสมบตั ิ
เพือ่รบัไดมอนดโ์บนสัพูล Diamond Pool นับรวมยอดทีใ่ชใ้นการคาํนวณคอมมชิช ัน่ของบรษิทัจากทัว่โลก 3% 
ซึง่มาจากการขาย สนิคา้ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะไตรมาส  พูลนีจ้ะถกูแบง่ตามจาํนวนDiamond 
ทีผ่่านคณุสมบตัติามแชรท์ีส่ะสมได ้ในระหวา่งไตรมาส 
 
bonus pool จะถกูคาํนวณรายไตรมาส  และบรษิทัจา่ยโบนัสใหต้ามแชรท์ีส่ะสมไดใ้นชว่งการจา่ยโบนัส  
เพือ่ใหม้สีทิธไิดร้บั Diamond Bonus Pool คณุตอ้ง (i) มยีอดแนะนําสว่นตวั Distributor สบิ (10) คนทีม่ยีอด 
SmartDelivery ทกุเดอืนในไตรมาส และ (ii) คณุตอ้งมตีาํแหน่งสงูสดุในระดบั Diamond Director 
ในชว่งหรอืกอ่นวนัแรกของไตรมาส 
 
 

คณุมสีทิธสิะสมแชรไ์ดด้งันี:้* 
 
 

• หน่ึงแชรเ์ป็นรางวลัสาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ใน ตาํแหน่ง 
Diamond Director เป็นคร ัง้แรกในชว่งหรอืกอ่น 
วนัแรกของไตรมาส 
 
• หน่ึงแชรเ์ป็นรางวลัสาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั 
Diamond ตอ่เดอืนในไตรมาส 
 
• หน่ึงแชรเ์ป็นรางวลัสาํหรบัทกุๆ 1,000 Team Commission 
cycles ทีท่าํไดใ้นระหวา่งไตรมาส 
 
• งสดุหนึง่แชรต์อ่ไตรมาสเป็นรางวลัสําหรับผูท้ีม่ทีมีงาน 
ตดิตัวแตล่ะ◌รีหัสทีไ่ดรั้บคอมมชิชัน่ในระดบั Diamond 
Director ในเดอืนใดเดอืนหนึง่ในระหวา่งไตรมาส 
 
• หนึง่แชรเ์ป็นรางวลัสําหรับผูท้ีไ่ดรั้บคอมมชิชัน่ในระดับ  

Double Diamond หรอืสงูกวา่*   
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ขึน้ตาํแหน่งเมือ่ยอดขายสนิคา้เตบิโต 
ตาํแหน่ง  เง่ือนไขการทําคุณสมบตั ิ ผลประโยชน ์
ASSOCIATE • สมคัรและยืน่ขอ้ตกลงการเป็นผูจ้ําหน่ายอสิระ 

• สัง่ซ ือ้ชดุเร ิม่ตน้ธุรกจิ  Associatesไม่มกีารสะสมยอด 

 

• สัง่ซ ือ้สนิคา้ในราคาขายส่ง 
• กําไรคา้ปลกี 
• โบนัสีขายปลกี 

DISTRIBUTOR • เป็น Associate 
• มยีอดสะสม 100 PV ในเดอืน SmartDelivery ภายในหน่ึงปีทีคุ่ณสั่งซ ือ้ ชดุเร ิม่ตน้ธุรกจิ  

• เชน่เดยีวกบัAssociate 
• เร ิม่สะสมยอด  

 

EXECUTIVE 
ตาํแหน่ง EXECUTIVE * 

• เป็น Distributor 
• ตอ้งแอคทฟี 
• ครบคุณสมบตั ิ(มยีอดแนะนําดสิตรบิวิเตอรส่์วนตวัหน่ึงคนในแต่ละฝ่ังซา้ย/ขวา) 

 
• เชน่เดยีวกบั Distributor 
• Team Commissions 

JADE EXECUTIVE • ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Executive  
• ทําคุณสมบตัอิย่างใดอย่างหน่ึง 

o มยีอดแนะนําส่วนตวั Executive 4 รหสั โดยมีอย่างนอ้ยหน่ึงรหสัในแต่ละฝ่ัง หรอื 
o มยีอดแนะนําส่วนตวั Distributor 8 รหสั โดยมีอย่างนอ้ยสามรหสัในแต่ละฝ่ัง  

• เชน่เดยีวกบั Executive 
• รบั Matching Bonuses 

หน่ึงระดบั 

PEARL EXECUTIVE • ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Executive  
• ทําคุณสมบตัอิย่างใดอย่างหน่ึง 

o มยีอดแนะนําส่วนตวั Executive 8 รหสั โดยมีอย่างนอ้ยสองรหสัในแต่ละฝ่ัง หรอื 
o มยีอดแนะนําส่วนตวั Distributor 12 รหสั โดยมีอย่างนอ้ยสามรหสัในแต่ละฝ่ัง  

• เชน่เดยีวกบัExecutive 
• รบั Matching Bonuses 

สองระดบั 

SAPPHIRE EXECUTIVE • ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Executive  
• มยีอดแนะนําสวนตวัExecutive12 รหสั โดยมีอยางนอย 3 

รหสัในแตละฝงซา้ย/ขวา 

• เชน่เดยีวกบัExecutive 
• รบั Matching Bonuses 

สามระดบั 
• จ่อขึน้ตําแหน่ง Director  

SAPPHIRE 25 

    LEVEL 
• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Sapphire Executive 
• สะสมTeam Commission ได ้25 รอบในเดอืนก่อนหนา้นี ้

• เชน่เดยีวกบัSapphire 
• รบัการเชดิชเูกยีรตเิป็นพิเศษ 
• จดังานอเีวนทแ์บบเอ็กซค์ลูซฟี 

SAPPHIRE 50 

    LEVEL 
• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Sapphire Executive 
• สะสมTeam Commission ได ้50 รอบในเดอืนก่อนหนา้นี ้

SAPPHIRE ELITE 

 
• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Sapphire Executive 
• สะสมTeam Commission ได ้100 รอบในเดอืนก่อนหนา้นี ้

 

RUBY DIRECTOR 
ตาํแหน่งDIRECTOR * 

• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Sapphire Executive  
• ม ี2 สายงานทีไ่ดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Sapphire** ในแ◌่ต่ละสายงาน  
• ม ีTeam Commission 200 รอบในเดอืนปฏทินิกอ่นหนา้นี ้ 

 
• เชน่เดยีวกบัSapphire 
• รบั Matching Bonuses สีร่ะดบั 

EMERALD DIRECTOR • ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Sapphire Executive  
• ม ี4 สายงานทีไ่ดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Sapphire** ในแ◌่ต่ละสายงาน  
• ม ีTeam Commission 500 รอบในเดอืนปฏทินิกอ่นหนา้นี ้

• เชน่เดยีวกบัSapphire 
• รบั Matching Bonuses หา้ระดบั 
• Emerald Experience 

DIAMOND DIRECTOR • ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบัSapphire Executive  
• ม ี6 สายงานทีไ่ดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Sapphire** ในแ◌่ต่ละสายงาน***  
• ม ีTeam Commission 1000 รอบในเดอืนปฏทินิใด ๆ ก่อนหนา้นี ้
• ม ีTeam Commission 1000 รอบในเดอืนปฏทินิปัจจบุนั**** 

• เชน่เดยีวกบัSapphire 
• รบั Matching Bonuses 

หกระดบั 
• Diamond Bonus Pool 
• Diamond Discovery 

 
*สายงานสปอนเซอรท์ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัตามทีก่าํหนดตอ้งอยู่ในตําแหน่ง”แทจ้รงิ” หมายความวา่ตอ้งไดต้ําแหน่งมาจากการสรา้งองคก์รการขาย 

และสะสมยอดไดต้ามทีก่าํหนด ไม่ใชก่ารซ ือ้ชดุแพคเกจผลติภณัฑ ์
**ตําแหน่ง Executive และ Director จะไดร้บัรางวลัในวนัทีท่ําครบทุกเงือ่นไขตามคณุสมบตัทิีก่าํหนด 

***หากคุณสามารถทํายอดไซเคลิไดต้ามทีก่าํหนด   แต่ม ีSapphire/Diamond ในสายงานสปอนเซอรไ์ม่ครบตามทีก่าํหนดในวนัปิดยอดของเดอืนทีท่ํา คณุสมบตั ิ 

คุณจะไดร้บัคอมมชิช ัน่ในตําแหน่งใหม่ก็ตอ่เมือ่มสีายงานสปอนเซอรค์รบตามทีก่าํหนดกอ่นวนัสุดทา้ยในเดอืนถดัไป 

****หากคุณสามารถทํายอดไซเคลิได ้500 - 999 รอบในเดอืนปัจจบุนัและทําคณุสมบตัอิืน่ ๆ ไดค้รบตามทีก่าํหนด  คณุจะไดร้บัการเชดิชเูกยีรตใินการขึน้สู่ ตําแหน่ง 
Diamond Director (และมสีทิธไิดร้บั 1 แชรจ์าก Diamond Bonus Pool )แต่ไม่ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director 
ในกรณีนีห้ากในเดอืนปฏทินิถดัไปคุณสามารถทํายอดได ้1,000 ไซเคลิ ถอืวา่ครบคุณสมบตัใินการเป็น Diamond  และไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond  ในเดอืนถดัไป 



13 
 

ตาํแหน่ง  เงือ่นไขการทาํคณุสมบตั ิ  ผลประโยชน ์

 

DOUBLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 
• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Diamond Director 
• ม ี2 สายงานสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond* อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดบัช ัน้**  
• ม ีTeam Commission 1,500  รอบในเดอืนปฏทินิก่อนหนา้นี*้* 

 
• เชน่เดยีวกบัDiamond Director 
• รบั Matching Bonuses เจ็ดระดบั 

TRIPLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Diamond Director  
• ม ี4 สายงานสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond* อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดบัช ัน้  
• สะสมยอด 2,000,000 PGV ใน 1 เดอืนปฏทินิ โดยนับยอดใหไ้ม่เกนิ 500,000 PGV 

จากสายงานสปอนเซอรส์ายใดสายหน่ึง 
• มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 10,000 รหสัในสายงานสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน 

SmartDelivery   
• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลา 2 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั  

• เชน่เดยีวกบั Double Diamond 
Director 

• รบั One-Time Bonus 3,500,000 
บาท *** 

PRESIDENTIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบั Diamond Director  
• ม ี6 สายงานสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond* อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดบัช ัน้  
• สะสมยอด 3,000,000 PGV ใน 1 เดอืนปฏทินิ โดยนับยอดใหไ้ม่เกนิ 500,000 PGV 

จากสายงานสปอนเซอรส์ายใดสายหน่ึง 
• มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 15,000 รหสัในสายงานสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน 

SmartDelivery   
• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลา 3 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั 

• เชน่เดยีวกบั Double Diamond 
Director 

• รบั One-Time Bonus 8,750,000 
บาท **** 

IMPERIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบัDiamond Director  
• ม ี8 สายงานสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond* อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดบัช ัน้  
• สะสมยอด 4,000,000 PGV ใน 1 เดอืนปฏทินิ โดยนับยอดใหไ้ม่เกนิ 500,000 PGV 

จากสายงานสปอนเซอรส์ายใดสายหน่ึง 
• มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 20,000 รหสัในสายงานสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน 

SmartDelivery   
• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลา 3 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั 

• เชน่เดยีวกบั Double Diamond 
Director 

• รบั One-Time Bonus 17,500,000 
บาท ***** 

CROWNE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบัDiamond Director  
• ม ี10 สายงานสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond* อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดบัช ัน้  
• สะสมยอด 5,000,000 PGV ใน 1 เดอืนปฏทินิ โดยนับยอดใหไ้ม่เกนิ 500,000 PGV 

จากสายงานสปอนเซอรส์ายใดสายหน่ึง 
• มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 25,000 รหสัในสายงานสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน 

SmartDelivery   
• ไดร้บัคอมมิชช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลา 6 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั 

• เชน่เดยีวกบั Double Diamond 
Director 

• รบั One-Time Bonus 35,000,000 
บาท ***** 

*หากม ีDiamondในสายงานคนใดคนหน่ึงไดร้บัการเชดิชเูกยีรตแิตไ่ม่เคยไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond  โดยทีค่ณุทาํคณุสมบตัอิืน่ ๆ ได ้
ครบตามทีก่าํหนดคณุจะไดร้บัการเชดิชเูกยีรตแิตไ่ม่ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Double Diamond 
**สายงานสปอนเซอรท์ ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัตามทีก่าํหนดตอ้งอยู่ในตําแหน่ง”แทจ้รงิ” หมายความว่าตอ้งไดต้ําแหน่งมาจากการสรา้งองคก์รการขาย 
และสะสมยอดไดต้ามทีก่าํหนด ไม่ใชก่ารซ ือ้ชดุแพคเกจผลติภณัฑ ์
***บรษิทัจะจา่ย One-time bonus ใหใ้นงานอเีวนทค์ร ัง้ถดัไปของบรษิทั และมอบใหบ้นเวท ี 
****แบ่งจา่ยใหใ้นชว่งระยะเวลา 12-เดอืน 
*****แบ่งจา่ยใหใ้นชว่งระยะเวลา 24-เดอื
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อภธิานคาํศพัท ์
 

ACTIVE: หลงัจากขึน้ตําแหน่ง Distributor 
คณุตอ้งแอคทฟี ในเดอืน SmartDelivery โดยมยีอดสัง่ซ ือ้ 
60 PV จากยอด ขายปลกีหรอืยอดสัง่ซ ือ้สว่นตวั*  
หากคณุไม่แอคทฟีในเดอืน SmartDelivery 
คะแนนทีส่ะสมไวจ้ะถูกปรบัใหเ้ป็นศนูยใ์น การคาํนวณคอมมชิช ัน่  
คะแนนทีห่ายไปไม่สามารถเรยีก คนืได ้
คณุจะมสีถานะแอคทฟีอกีคร ัง้เมือ่ครบคุณสมบตัติามที ่
กาํหนดดา้นบน 
ANNUAL RENEWAL: เสยีคา่ธรรมเนียมการต่ออายุ 
สมาชกิเพยีง 375 บาท เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในระบบการบรหิาร 
ธรุกจิของคุณ  อย่างไรก็ดหีากคุณสามารถรกัษายอด 360 CV 
จากยอด SmartDelivery ทีส่ ัง่ซ ือ้ส่วนตวัในระหวา่งปีได ้ 
คณุจะไดร้บัการยกเวน้ค่าต่ออายุสมาชกิ 
AUTOSHIP: ดู SmartDelivery.  
COMMISSIONABLE VOLUME (CV): 
เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่า 
ผลติภณัฑข์องเราอยู่ในชว่งราคาทีส่ามารถแขง่ขนัได ้
ผลติภณัฑข์องเจอเนสสท์ุกตวัจะมมูีลค่าคะแนนหรอืทีเ่รยีกวา่ยอด
ในการคาํนวณคอมมชิช ัน่ หรอื CV (บางคร ัง้เรยีกวา่ “คะแนน) 
แผนผลตอบแทนทางการเงนิจะจา่ยเงนิจากการ สะสมยอดคะแนน 
เหล่านี ้ CV เร ิม่สะสมเมือ่คุณขึน้จาก ตําแหน่ง Associate 
เป็น Distributor เร ิม่สะสม CV ตราบเท่า 
ทีคุ่ณคงสถานะแอคทฟี ดูรูปภาพ 3 
CUSTOMERS: ประกอบดว้ยลูกคา้ปลกี, Preferred 
Get2 
ENROLLER TREE: ตวัแทนจําหน่ายในแต่ละสายงาน 
สปอนเซอรท์ีอ่ยู่ในแผนผงัองคก์รของคณุ PGV จากยอดขาย 
ของพวกเขาถกูนํามาใชใ้นการคํานวณโปรโมช ัน่บาง โปรแกรม 
ดรููปภาพ 3 
GROUP VOLUME (GV): ยอดกลุม่คอืยอดทีเ่กดิขึน้จาก 
การขายในทมีงานของคุณสองฝ่ัง; ประกอบดว้ย PV, PGV 
และยอด Spillover See ดูรูปภาพ 3 
HIGHEST ACHIEVED RANK: ตําแหน่งสงูสดุทีเ่คยพชิติ 
ได ้ 
JOFFICE: เมือ่คณุซือ้ชดุเร ิม่ตน้ธรุกจิคุณจะไดร้บัระบบ 
บรหิารธรุกจิทางคอมพวิเตอร ์ ซ ึง่จะประกอบดว้ยเคร ือ่งมอื 
ทกุอย่างทีคุ่ณตอ้งการในการสรา้งธรุกจิออนไลน ์ ดว้ยระบบ 
อนัทรงประสทิธภิาพนี ้ทําใหคุ้ณสามารถตดิตามการดาํเนิน 
ธรุกจิไดจ้ากทัว่โลก, กาํหนด SmartDelivery, ทํารายงาน 
บรหิาร, สัง่ซ ือ้สนิคา้, เขา้ดคูอมมชิช ัน่ และอกีมากมาย 
LINE OF SPONSORSHIP: สายงานสปอนเซอรจ์ะเกดิขึน้ 
เมือ่คุณแนะนํา ดสตรบิวิเตอรใ์หม่เขา้มาในทมีของคุณ  สาย 
งานสปอนเซอรเ์ตบิโตเมือ่ ดสิตรบิวิเตอรแ์นะนําดสิตรบิวิเตอร ์
อืน่เขา้มา  ดสิตรบิวิเตอรเ์หล่านั้นแนะนําคนอืน่เขา้มาอกี  
กระบวนการนีจ้ะต่อเน่ือง ไม่มขีอ้จํากดัในการสรา้งสาย 
งานสปอนเซอรช์ปิ ดรููปภาพ 4  
PAID AS or PAID AT RANK: เพือ่ใหไ้ดร้บัคอมมชิช ัน่ 
ในตาํแหน่งนั้น ๆ (ยกตวัอย่าง รบัคอมมชิช ัน่ในตําแหน่ง Ruby 

Director) คุณตอ้งแอคทฟีและครบคุณสมบตัสิาํหรบั 
ตาํแหน่งนั้น 
PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): 
ยอดขายกลุ่ม ส่วนตวั คอื CV 
ทีเ่กดิขึน้จากสายงานสปอนเซอรแ์ละจาก 
การขายสนิคา้ใหลู้กคา้ของคุณ ไม่รวมยอดลน้จากอพัไลน ์
PGV เกดิจากยอดขายในผงัองคก์รของคุณ ผงัองคก์รใช ้
เพือ่คาํนวณโปรโมช ัน่บางโปรแกรม ดูรูปภาพ 3  
PERSONAL VOLUME (PV): ยอดขายส่วนตวัเกดิจาก 
การสะสมยอด CV ของผลติภณัฑท์ีข่ายใหลู้กคา้ของคุณ 
ผ่านทางเว็บไซตเ์สมอืนของคณุหรอืจากการสัง่ซ ือ้สว่นตวั  เมือ่ 
PV ทัง้หมดจากการสัง่ซ ือ้ Smart Delivery โดยลกูคา้ 
ปลกีและลกูคา้เก็ททพูรเีฟอรเ์กนิ 60 PV ในเดอืน Smart 
Delivery  PVจะไหลไปอยู่ทีท่มีขาออ่นซึง่เป็นทมีทีม่ ีGV 
นอ้ยทีส่ดุเมือ่สิน้สดุเดอืน SmartDelivery  แตห่ากถา้ PV 
สว่นทีเ่กนิมาจากการสัง่ซ ือ้ SmartDelivery แบบไม่ม ี
เงือ่นไขซึง่เป็นไปตามควิ (อตัโนมตัแิละไม่ไดถ้กูวางฝ่ังเอง 
ในแบ็คออฟฟิศของท่าน)   นอกจากนีย้อดส่วนทีเ่กนิจาก 
การสัง่ซ ือ้สนิคา้ทีง่านอเีวนทห์รอืจากแพคเกจจะไม่ไหลไป 
อยู่ทมีขาออ่น  โปรดทราบวา่ PV จากการขายแพคเกจ 
เบสคิใหก้บัตวัแทนจําหน่ายใหม่ทีเ่พิง่สมคัรเขา้มาจะนับเขา้ยอดก
ารทาํคณุสมบตัแิอคทฟี  อย่างไรก็ดจีะไม่นับเขา้ PV 
เมือ่ตวัแทนจําหน่ายใหม่ทีแ่นะนําเขา้มาขายชดุแพคเกจ 
เบสคิใหก้บัตวัแทนจําหน่ายใหม่ทีเ่ขา/เธอแนะนําเขา้มาใน เดอืน 
SmartDelivery เดยีวกนัSmartDelivery เดยีวกนั  

รปูภาพ3 แตล่ะผลติภณัฑม์คีา่ CVทีถู่กใชใ้นการคํานวณ PV, 
PGV  และ GV ตอ้งม ีPV เพือ่ใหแ้อคทฟี  PGV 
จะถกูสรา้งขึน้จาก สายงานในองคก์รของคุณ GV รวม PV, 
PGV และยอดลน้จาก อพัไลน ์และใชใ้นการคาํนวณ Team 
Commissions 
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PREFERRED 
CUSTOMER:  
รบคณุสมบตัเิมือ่คณุม ีDistributor 
ทีแ่อคทฟีในฝ่ังขวา และฝ่ังซา้ย 
ซึง่ทาํใหค้ณุขึน้ ตาํแหน่ง Executive 
หากคณุแอคทฟี 
 
RETAIL CUSTOMER:  
ลกูคา้ทีส่ ัง่ซ ือ้สนิคา้ในราคาขาย 
ปลกีจากเว็บไซตส์าํเนาของคณุหรอืสัง่
ซือ้โดยตรงจากคณุ 
 
SMARTDELIVERY 
(กอ่น หนา้นีรู้จ้กัในชือ่ออโตชปิ): หาก 
คณุตอ้งการสัง่ซือ้สนิคา้เดมิ ๆ ซํา้ 
กนัทกุเดอืน คณุสามารถสมคัรเขา้ 
รว่มโปรแกรม SmartDelivery  
เจอเนสสจ์ะเรยีกเก็บเงนิจากเครดติ 
การด์ของคณุทกุเดอืนและจดัสง่ 
ผลติภณัฑท์ีค่ณุเลอืกไว ้  
 
SMARTDELIVERY 
MONTH:  
ชว่งระยะเวลาในระหวา่งทีค่ณุรบั 
ผดิชอบในการทาํยอดสัง่ซือ้สว่นตวั 
(PV) ตามทีก่าํหนดและคงสภาพ 
ตามคณุสมบตัใินตาํแหน่งของคณุ  
ชว่งระยะเวลาเร ิม่จากวนัของเดอืนทีคุ่
ณสัง่ซือ้แพคเกจคร ัง้แรก หรอื 
ขึน้สูต่าํแหน่ง Distributor  และ 
สิน้สดุในเวลาเทีย่งคนื(อเมรกิา) 
กอ่นทีจ่ะถงึวนัเดยีวกนัในเดอืนถดั ไป  
ยกตวัอยา่งหากคณุขึน้ ตาํแหน่ง 
Distributor ในวนัที ่20 พฤษภาคม  
เดอืน SmartDelivery 
เร ิม่จากวนันีแ้ละสิน้สดุในวนัที ่19 
มถินุายน เวลาเทีย่งคนื(อเมรกิา)  
โปรดทราบวา่หากเดอืน ของคณุเร ิม่ใน 
วนัที ่28, 29, 30 หรอื 31 ของเดอืน 
เราจะปรบัเวลาเร ิม่ตน้ใหถ้อยหลงั 
ไปสองสามวนั เพือ่ปรบัใหเ้หมาะสม 
กบัเดอืนทีม่รีะยะเวลาสัน้  ฝ่าย 
บรกิารลกูคา้สามารถใหข้อ้มูลวนัที ่
แน่นอนกบัคณุได ้ หากคณุซือ้ชดุ 
อพัเกรดในภายหลงั วนัทีค่ณุซือ้ชดุ 
อพัเกรดจะเป็นวนัเร ิม่ตน้เดอืน 
SmartDelivery ใหม่ 

 
 รปูภาพ 4 Enroller Tree:  คณุแนะนํา Distributors A – D 
เขา้มาโดยตรง แตะ่ละคนถอืเป็นจดุเร ิม่ของสายงาน 
สปอนเซอรใ์นผงัองคก์รของคณุ  Distributor B แนะนํา  Bx – Bz 
ซึง่นับีเป็นระดบัทีส่องในสายงานสปอนเซอร ์ในผงัองคก์รของคณุ  
Distributors Bx – Bz เร ิม่สายงาน สปอนเซอรข์อง B  
D1อยูใ่นระดบัทีส่องของสายงานคณุ By1อยูใ่นระดบัที ่3 
ของสายงานคณุ 

Team Tree: คอืการวางพรเีฟอรค์สัโตเมอร ์และ Distributor 
ทีค่ณุแนะนําโดยตรงไวส้ลบักนัโดยอตัโนมตั ิในฝ่ังขวาและฝ่ังซา้ย 
(หรอืสามารถปรบัการตัง้คา่โดย การ 
ล็อคเพลซเมนทใ์นการตัง้คา่โพรไฟลส์ว่นตวั ในแบ็คออฟฟิศ) 
จนกวา่จะขึน้สูต่าํแหน่ง Sapphire 
คณุต ้อ้งวางพรเีฟอรค์สัโตเมอรแ์ละดสิตรบิวิเตอรไ์วด้า้นนอกฝ่ังขวา
หรอืฝ่ังซา้ย 

In this example, ในตวัอยา่งนี ้ Distributors A – D 
และพรเีฟอรค์สัโตเมอรถ์กูวางไวใ้น Team Tree เชน่เดยีวกบั 
Distributors 1 – 4   ทีถ่กูวางไวใ้น Team Tree 
โดยอพัไลนข์องคณุและถอืเป็น Spillover   ลกูคา้ปลกีจะอยูน่อก 
Team Tree 
 

 
SPILLOVER:  
ตวัแทนจาํหน่ายทีถ่กูวางในองคก์รของ
คณุโดยอพัไลนถ์กูเรยีกวา่ Spillover  
ยอดขายของพวกเขา จะถกูนับรวมใน 
GV ของคณุ 
 
TEAM AND TEAM 
TREE:  
Team Tree คอืโครงสรา้งผงั 
องคก์รในสายงานซึง่ประกอบดว้ย 
ตวัแทนจาํหน่ายทีค่ณุแนะนําเขา้มาให
ม่ซึง่ถกูวางไวใ้น Team Tree  
ทีด่า้นลา่งสดุของทมีฝ่ังขวาหรอืฝ่ังซา้ย  
ตวัแทนจาํหน่ายใหม่ทีถ่กู 
แนะนําเขา้มาโดยอพัไลนข์องคณุ 
จะถกูวางไวด้า้นลา่งสดุของทมีคณุ 
เชน่เดยีวกนั ซึง่เรยีกวา่ Spillover  
CV จากการขายสนิคา้ใน Team 
Tree จะถกูปรบัเป็น GV เพือ่ คาํนวณ 
Team Commissions  ดรูปูภาพ 
4 
 
UPLINE:  
ประกอบดว้ย Distributor 
ทีแ่นะนําคณุเขา้มาตัง้แตต่น้และทกุคน
ทีถ่กูแนะนําเขา้มากอ่นคณุใน 
สายงานสปอนเซอร ์
 
WHOLESALE  
CUSTOMER:  
ลกูคา้ขายสง่คอืลกูคา้ทีส่ ัง่ซ ือ้ 
ผลติภณัฑเ์พือ่การใชส้ว่นตวัเทา่น้ัน
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