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ยนิดตีอ้นรบัเขา้สู ่เจอเนสส ์
 

 

เรามคีวามยนิดทีีค่ณุเลอืกเป็นหุน้สว่นธรุกจิกบัเราพรอ้มกบัการมุ่งเป้าหมายไปทีก่ารสรา้งธรุกจิเจอเนสส ์ของตวัคณุเอง   

มตีวัแทนจ าหน่ายอสิระเจอเนสสเ์ชน่เดยีวกบัคณุอกีนับหมืน่คนทีส่มคัรเขา้รว่มใน ประชาคมเดยีวกนั ,

แชรเ์ร ือ่งราวผลติภณัฑอ์นัน่าเหลอืเชือ่ของเรากบัผูค้นทีเ่ขารูจ้กั และพงึพอใจกบั 

ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากแผนผลตอบแทนทางการเงนิ   ดว้ยแผนปันผลตอบแทนทีถ่อืไดว้า่คุม้คา่มาก 

ทีส่ดุแผนหน่ึงในตลาดขายตรงท าใหเ้จอเนสสเ์ปลีย่นแปลงชวีติของผูค้นไปแลว้ทัว่โลก 

 

คุณเป็นผูก้ ำหนดชะตำชีวิตของคุณเอง 

 

แผนผลตอบแทนทางการเงนิน าเสนอโอกาสในการสรา้งรายไดจ้ากสามชอ่งทางหลกั ๆ: ขายสนิคา้ ,

คอมมชิช ัน่จากการสรา้งทมี และรางวลัส าหรบัผูน้ า  

 

       

 

  

 

 

คณุสามารถเขา้รว่มกบัแผนผลตอบแทนทางการเงนิเจอเนสสใ์นระดบัใดก็ไดท้ีค่ณุตอ้งการ  คณุเป็นผู ้

ตดัสนิใจวา่คณุอยากจะมรีายไดเ้สรมิผ่านการขายปลกีหรอืสรา้งธรุกจิเต็มเวลากบัทมีงานผูทุ้่มเททัว่โลก 

 

รูปแบบกำรสรำ้งรำยไดไ้ม่เหมือนใคร 

 

เราเป็นบรษิทัทีใ่หค้วามส าคญักบัคนเชน่คณุ เจอเนสสไ์ม่ใชแ่คธ่รุกจิ เราเป็นครอบครวั และเพราะ 

ครอบครวัเป็นสิง่ส าคญัล าดบัแรก เราจงึอยากชว่ยคณุในทกุ ๆ ขัน้ตอนสูค่วามส าเรจ็ 

 

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Founder & CEO 

Wendy Lewis 

Founder & COO 

Scott A. Lewis 

Chief Visionary Officer 

 

 
การจา่ยเงินในแผนผลตอบแทนทางการเงินเจอเนสสจ์ ากดัเปอรเ์ซนตก์ารจา่ยสูงสุดอยู่ที ่60% ของยอดCV ทัว่โลก  คอมมชิช ัน่, 

โบนสั และรายไดอ้ืน่ ๆ จะเป็นไปตามเปอรเ์ซนตก์ารจา่ยสูงสุดดงักล่าวและอาจมกีารเปลีย่นแปลงในบางคร ัง้ 

 

*โปรดดอูภธิานค าศพัทห์นา้ 13  ค าศพัทท์ีใ่หค้ าจดักดัความในเอกสารนีห้รอืในนโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิพมิพเ์ป็นอกัษรตวัใหญ่ เพือ่ความสะดวก   

ขำยสินคำ้ 
ก ำไรขำยปลกี 

โบนัสกำรขำย 

สนิคำ้รำคำขำยปลกี 

 

กำรสรำ้งทีม 
Team Commissions 
Matching Bonus 

Distributor Retention 

  Incentive 

 

ผูน้ ำ 

Emerald Experience  

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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จ าหน่าย 
ผลติภณัฑค์ณุภาพ 
ของเจอเนสส ์
ใหล้กูคา้ของคณุ 
 

กำรขำยผลติภณัฑเ์จอเนสสใ์หล้กูคำ้ถอืเป็นกจิกรรมหลกัของคณุในฐำนะตวัแทนจ ำหน่ำย  ซ ึง่จะเป็น 

รำกฐำนกำรสรำ้งองคก์รกำรขำยรวมถงึเป็นแหลง่รำยไดข้องคณุในอนำคต 
 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต:ุ ผลติภณัฑบ์ำงอย่ำงอำจไม่มจี ำหน่ำยในประเทศไทย 

กา้วแรกสูก่ารขายสนิคา้ใหล้กูคา้: 

เป็น Associate 

ในฐานะ Associate คณุมสีทิธซิ ือ้ผลติภณัฑเ์จอเนสสใ์นราคาขายสง่  พรอ้มรบัคอมมชิช ัน่จากการขาย สนิคา้ใหล้กูคา้* 

ซึง่ประกอบดว้ยก าไรขายปลกี ,โบนัสจากการขายสนิคา้ให ้Get2 Preferred Customers และ Retail Sales Bonus  

คณุสามารถแนะน าตวัแทนจ าหน่ายอืน่ ๆ ได ้แตค่ณุจะไม่ไดร้บัคอมมชิช ัน่จาก 

การขายของพวกเขาจนกวา่คณุจะขึน้ต าแหน่ง Executive  คณุตอ้งสมคัรและซือ้ชดุเร ิม่ตน้ธรุกจิจงึจะเป็น Associate  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*โปรดดอูภธิานค าศพัทไ์ดท้ีห่นา้13  

ขายสนิคา้ใหล้กูคา้ 

ก ำไรขำยปลกี 

โบนัสกำรขำย 

สนิคำ้รำคำขำยปลกี 
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 วธิสีรา้งรายได:้    

 ก าไรขายปลกี  
  
 

 

ขายปลกี: การขายสนิคา้ = เงนิเต็มกระเป๋า 

 
วธิทีีร่วดเรว็ทีสุ่ดในกำรขำยสนิคำ้เมือ่เร ิม่สมคัรรว่มธรุกจิคอืกำรซือ้ผลติภณัฑใ์นรำคำขำยสง่ และขำยในรำคำปลกี  

คณุรบัรำยไดจ้ำกสว่นตำ่ง  ไม่วำ่คุณจะแชรเ์ร ือ่งรำวของคุณทีส่นำมแขง่บอล 

หรอืโดยกำรน ำเพือ่นและสมำชกิในครอบครวัของคณุไปซือ้ของทีเ่ว็บไซตเ์จอเนสสส์ว่นตวัของคุณ  คณุจะไดร้บัรำยไดร้ะหวำ่ง 15–

40% จำกกำรขำยทุกคร ัง้!  กำรขำยปลกีเป็นแหลง่รำยไดห้ลกัในขณะทีคุ่ณก ำลงัสรำ้งลูกคำ้ทีม่คีวำมภกัดตีอ่สนิคำ้  

ก ำไรขำยปลกีจำกสนิคำ้ทีคุ่ณขำยทำงออนไลนจ์ะจำ่ยใหคุ้ณเป็นรำยสปัดำห ์
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GET 2, IT'S PAID FOR YOU PROGRAM 

 

ชอบไหมถำ้มวีธิง่ีำย ๆ ทีท่ ำใหค้ณุไดร้บัผลติภณัฑไ์ปใชฟ้รแีถมไดเ้งนิดว้ย?  มสี ิ !โปรแกรม Get 2, It’s Paid for You 

จะชว่ยใหค้ณุไดง่้ำย ๆ แบบน้ัน  สิง่ทีค่ณุตอ้งท ำมแีค่ขำยผลติภณัฑใ์หก้บั Get 2 Preferred Customer สองคนแรก  *

เมือ่ขำยใหล้กูคำ้Get 2 Preferred Customer สองคน คณุจะไดร้บั: 

 

 โบนัส 1,750 บำท 

 คงสภำพโดยอตัโนมตัใินเดอืน SmartDelivery 

 สง่ยอดขึน้อพัไลน ์60 PV 

 รบัฟร ีลมูเินสส ์เซลลลูำร ์รจีวูเีนชนั เซรมั สองขวด* 

ทุก ๆ เดอืนที ่PC สองคนแรกทีค่ณุแนะน ำมำสัง่ซ ือ้ผลติภณัฑซ์ ำ้  คณุจะไดร้บั ลมูเินสส ์เซลลลูำร ์รจีวูเีนชนั เซรมั สองขวดฟร!ี 

นอกจำกนีห้ำกคณุแนะน ำ PC เขำ้มำเพิม่เตมิทุก ๆ สองคนในเดอืน SmartDelivery ** คณุจะไดร้บั: 

 

 โบนัส 1,750 บำท 

 คงสภำพ 

 สง่ยอดขึน้อพัไลน ์60 PV 

 รบัฟร ีลมูเินสส ์เซรมั ขนำดทดลองใช ้7 วนั 

 โพสตก์ำรด์ส ำหรบัใหค้ณุไวส้่งตอ่ใหเ้พือ่นและ 

ครอบครวั 

 

ไม่มขีอ้จ ำกดัเร ือ่งจ ำนวนคร ัง้ในกำรรบัโบนัส Get 2 ในเดอืน 

SmartDelivery - ซ ึง่หมำยควำมวำ่ไม่มเีพดำน 

ก ำหนดจ ำนวนเงนิสงูสดุทีค่ณุจะไดร้บั** 

 

อกีหน่ึงผลประโยชน:์ เมือ่พรเีฟอรค์สัโตเมอรท์ีค่ณุแนะน ำ เขำ้มำแนะน ำพรเีฟอรค์สัโตเมอรต์อ่จำกเขำอกีสองรหสั  คณุยงัไดร้บัโบนัส 

875 บำทและส่งยอดขึน้อพัไลน ์60 CV 

คณุตอ้งสมคัรเขำ้รว่มโปรแกรม SmartDelivery โดยเลอืกโปรแกรม Get 2 เพือ่มสีทิธไิดร้บัผลติภณัฑฟ์ร!ี  สมำชกิ 

ตอ้งแอคทฟีและอยู่ในสถำนะทีด่(ีไม่มกีำรละเมดิระเบยีบปฏบิตัทิีย่งัไม่ไดข้อ้ยุต)ิ  จงึจะมสีทิธเิขำ้รว่มโปรโมช ัน่นีไ้ด ้ 

ไม่รวมคำ่จดัสง่และภำษี 

และเครดติกำรด์จะถกูเรยีกเก็บเงนิเฉพำะคำ่จดัสง่และภำษีเท่ำน้ันหำกคุณครบคณุสมบตัใินกำรไดร้บัผลติภณัฑฟ์ร ี

PC (Preferred Customer) ทุกคนตอ้งใหข้อ้มูลดงัตอ่ไปนีใ้นตอนสมคัร  และขอ้มูลเหลำ่นีต้อ้งไม่ตรงกบัผูแ้นะน ำ: 

ชือ่ในกำรเรยีกเก็บเงนิ(ช ือ่และนำมสกลุ, ทีอ่ยู่ไปรษณีย(์ทัง้หมด) และบตัรเครดติ  ทัง้สำมรำยกำรตอ้งมขีอ้มูลที ่แตกต่ำงจำกผูแ้นะน ำ 

 

 

 

*คนหนึง่จะถกูวางในฝัง่ซา้ยและคนทีส่องจะถกูวางในฝัง่ขวาโดยอตัโนมตั ิ

**หากคณุม ีPreferred Customer ไม่ครบคูเ่มือ่สิน้สดุเดอืน SmartDelivery (ยกตวัอย่าง หากคณุม ีPreferred Customer หา้คนในเดอืน SmartDelivery 

คนทีเ่หลอืหนึง่คนจะไม่ถกูยกยอดไปในเดอืนถดัไป) 
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วธิสีรา้งรายได:้ 

RETAIL SALES BONUS 
 

 

ใคร ๆ ก็ชอบโบนัส 
คณุสำมำรถเสนอขำยแพคเกจผลติภณัฑท์ีม่สีว่นลดใหก้บัตวัแทนจ ำหน่ำยใหม่ได ้โดยในชดุแพคเกจ 

ประกอบดว้ยผลติภณัฑข์ำยดตีำ่ง ๆ มำกมำย  คณุจะไดร้บัโบนัสจำกกำรขำยแพคเกจผลติภณัฑค์ร ัง้แรก 

ใหก้บัตวัแทนจ ำหน่ำยใหม่ทีค่ณุแนะน ำสว่นตวัเขำ้มำ 

โบนัสกำรขำยหรอื Retail Sales Bonus (RSB) ไดจ้ำกกำรขำ่่ยชดุแพคเกจทีม่รีำคำตัง้แต ่7,489 - 101,115 บำท  

จ ำนวนเงนิโบนัสทีค่ณุจะไดร้บัขึน้อยู่กบัชดุแพคเกจผลติภณัฑ*์ทีต่วัแทนจ ำหน่ำยใหม่ซือ้  โปรด 

อธบิำยใหต้วัแทนจ ำหน่ำยใหม่ของคณุเขำ้ใจวำ่แตล่ะแพคเกจประกอบดว้ยผลติภณัฑช์ ิน้ใดบำ้ง 

เพือ่ใชใ้นกำรตดัสนิใจเลอืกชดุทีเ่หมำะกบัพวกเขำ 

 

 

    รปูภาพ 1 ผลติภณัฑบ์างอย่างทีเ่ห็นในรปูอาจไม่มจี าหน่ายในประเทศไทย  

 

 

CREATE-A-PACKAGE 

Create-A-Package เป็นอกีหน่ึงทำงเลอืกนอกเหนือจำกชดุแพคเกจผลติภณัฑท์ีจ่ดัไวเ้ป็นมำตรฐำน  โดยลกูคำ้ 

สำมำรถเลอืกผลติภณัฑใ์นแพคเกจไดเ้องส ำหรบักำรสัง่ซ ือ้คร ัง้แรก เปอรเ์ซนตข์อง Retail Sales Bonus 

ส ำหรบัทำงเลอืกนีข้ึน้อยู่กบัยอดสัง่ซ ือ้รวมของผลติภณัฑท์ัง้หมด (รำคำกอ่น VATและไม่รวมค่ำจดัสง่): 

 

 100 – 199 CV = 10%  

 200 – 299 CV = 12% 

 300 CV+ = 15% 

 

ยกตวัอย่ำง หำกคณุขำยผลติภณัฑมู์ลคำ่ 150 CV ใหก้บัลกูคำ้ของคณุ คณุจะไดร้บัเงนิโบนัส $15 เหรยีญ** (525 บำท) 

มยีอดขำย 8,750 บำทมูลค่ำ 200 CV จะไดร้บัโบนัส $24 เหรยีญ (1,050 บำท) 

 

*ดรูาคาแพคเกจผลติภัณีฑม์าตรฐานไดใ้น Joffice  ซ ึง่จะแสดง CV และโบนัสขายปลกีทีใ่หก้บัผูแ้นะน าในแตล่ะชดุแพคเกจ 

**ใชเ้งนิเหรยีญสหรฐัเพือ่ค านวณคอมมชิช ัน่และโบนัสทัง้หมด  การแปลงคา่เป็นเงนิบาทไทยใชอ้ตัรา 35 บาทตอ่หนึง่เหรยีญสหรฐั 
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3 
สรา้งทมี 
เพือ่ชว่ยคณุ 
ขายผลติภณัฑ ์
เจอเนสส ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรขำยผลติภณัฑแ์ละกำรไดร้บัคำ่คอมมชิช ัน่ถอืเป็นรำกฐำนส ำคญัของธรุกจิ 

คณุมสีทิธไิดร้บัผลประโยชนท์ีม่ำกยิง่ขึน้เมือ่สรำ้งเครอืขำ่ยคนทีช่อบ แชรเ์ร ือ่งรำวผลติภณัฑแ์ละโอกำสธรุกจิเหมอืนๆ กนั  

เมือ่คณุอบรมทมีงำนใหม้คีวำมรู ้คณุก็จะมโีอกำส สรำ้งทมีใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ พรอ้มรบัรำยไดจ้ำก Team Commissions, 

Matching Bonuses และ Distributor Retention Incentives นอกจำกนีห้ำกคณุขึน้สูต่ ำแหน่ง Emerald Director หรอื 

Diamond Director คณุยงัมสีทิธิเ์ขำ้รว่มทรปิรำงวลัทอ่งเทีย่ว Lifestyle Rewards  และเมือ่ขึน้สูต่ ำแหน่ง Diamond 

Director คณุมสีทิธริบัโบนัส Diamond Bonus Pool  

กา้วแรกในการสรา้งทมี 
ขึน้จาก Associate เป็น Distributor 

กำรขึน้จำกต ำแหน่ง Associate เป็น Distributor คณุตอ้งสะสมยอดสว่นตวั ใหไ้ด ้100 CV 

ภำยในหน่ึงเดอืน SmartDelivery ในชว่งปีแรก  ในฐำนะ Distributor  

คณุจะไดส้ะสมยอดขำยจำกลกูคำ้และ Distributor ของคณุ 

 

ขึน้จากDistributor เป็น Executive 

เพือ่ใหไ้ดร้บัผลประโยชนท์ัง้หมดจำกแผนผลตอบแทนทำงกำรเงนิคณุตอ้งขึน้ต ำแหน่ง 

Executive    คณุสำมำรถขึน้ต ำแหน่ง Executive ไดด้ว้ยกำร (i) คงสภำพ* และ (ii) 

ครบคณุสมบตั ิ(ม ีDistributor 

ทีแ่นะน ำเขำ้มำโดยตรงแอคทฟีอย่ำงนอ้ยหน่ึงคนในทมีฝ่ังซำ้ยและหน่ึงคนในทมีฝ่ังขวำ) ในฐำนะ 

Executive  คณุมสีทิธเิร ิม่ท ำคณุสมบตัเิพือ่รบัคอมมชิช ัน่เพิม่ขึน้ 

*ดอูภธิานค าศพัทท์ีห่นา้ 13  

 การสรา้งทมี 
Team Commissions 
Matching Bonus 
Distributor Retention 
  Incentive 

รปูภาพ 2 ผลติภณัฑบ์างอย่างทีเ่ห็นในรปูอาจไม่มจี าหน่าย ในประเทศไทย 
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วธิสีรา้งรายได:้ 

TEAM COMMISSIONS 

 

 

รบัคอมมชิช ัน่จากยอดขายของทมีงาน 
 

ในฐำนะทีค่ณุสรำ้งเครอืขำ่ยdistributor พวกเขำจะ 

ถกูวำงในองคก์รของคณุทำงฝ่ังขวำหรอืฝ่ังซำ้ย  

ทกุคร ัง้ทีส่มำชกิในทมีของคณุขำยสนิคำ้  ยอดขำย 

เหลำ่น้ันจะเขำ้ไปอยู่ในยอดกลุม่ หรอื Group Volume (GV) 

ของคณุ  โปรดทรำบวำ่ GV ประกอบ ดว้ยยอดสัง่ซ ือ้สว่นตวั, 

ยอดสัง่ซ ือ้กลุม่สว่นตวั และยอดลน้จำกอพัไลน ์(ดอูภธิำนค ำศพัท)์  

GV ใชใ้นกำรค ำนวณ Team Commissions 
 

เมือ่ทมีของคณุเตบิโต คณุจะไดร้บั GV จำกยอดขำย 

ทีพ่วกเขำสรำ้งขึน้  
 

เมือ่ทมีของคณุ (ฝ่ังซำ้ยหรอืขวำ) มยีอดถงึ 600 GV 

และอกีฝ่ังหน่ึงมยีอดถงึ 300 GV (ไม่สนใจวำ่ฝ่ังไหน) คณุจะไดร้บั 

Team Commission $35 เหรยีญ หรอืเรยีกอกีอย่ำงวำ่ “ไซเคลิ 

โบนัส) Team Commissions จำ่ยเป็นรำยสปัดำห ์และจำ่ยซ ำ้ทกุ 

สปัดำห ์ โดยคณุจะไดร้บัไซเคลิโบนัส 1,2255 บำท  

ทกุคร ัง้ ทีท่มีงำนของคณุสะสมยอดได ้ 600/300  

GV* 
 

คณุตอ้งครบคณุสมบตัแิละไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Executive 

จงึจะมสีทิธไิดร้บั Team Commissions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* คณุไม่สามารถรบัรายไดเ้กนิกวา่ 750 ไซเคลิตอ่สปัดาห ์  
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4 
 

วธิสีรา้งรายได:้ 

MATCHING BONUS 

รบัผลประโยชนเ์มือ่สรา้งทมี 
เจอเนสสเ์ชือ่ว่ำคณุควรไดร้บัรำงวลัส ำหรบักำรสรำ้งทมีขำยของคณุ กำรสรำ้งทมี เร ิม่จำกกำรอบรมทมีงำน 

ทีค่ณุแนะน ำเขำ้มำโดยตรงเร ือ่งกำรขำยผลติภณัฑแ์ละกำรสรำ้งองคก์ร  และสอนใหพ้วกเขำท ำซ ำ้แบบ 

เดยีวกนักบัทีค่ณุท ำ  ยิง่คณุประสบควำมส ำเรจ็ในกำรอบรมทมีงำนทีค่ณุแนะน ำสว่นตวัเขำ้มำ 

(สำยงำน สปอนเซอร)์ ใหพ้วกเขำรูว้ธิกีำรขำยผลติภณัฑ ์

ยิง่พวกเขำประสบควำมส ำเรจ็มำกคณุเองก็ยิง่ไดร้บั  

รำยไดเ้พิม่ขึน้ 

เมือ่คณุกำ้วขึน้ต ำแหน่งถดัไป เจอเนสสใ์หร้ำงวลั 

คณุดว้ย matching bonus 

เพือ่ตอบแทนส ำหรบั กำรอบรม 

และกำรสร ้ำ่งควำมเตบิโตในสำยงำน สปอนเซอร ์ 

โดยจำ่ยเป็นเปอรเ์ซนตจ์ำก Team 

Commissions  ทีท่มีงำนไดร้บัตัง้แต่ระดบั 1 

– 7 ของสำยงำนสปอนเซอร*์ 

ซึง่ขึน้กบัต ำแหน่งทีค่ณุ ไดร้บัคอมมชิช ัน่ 

ระดบัแรกทีม่สีทิธไิดร้บั Matching Bonus  คอื Jade Executive  ในต ำแหน่งนีค้ณุมสีทิธไิดร้บั 20% จำก Team Commissions  

ที ่Distributor ในระดบัทีห่น่ึงในสำยงำนสปอนเซอร ์(ผงัองคก์ร) ของคณุไดร้บั  ยกตวัอย่ำง หำกคณุแนะน ำนำตำล,ี สเตซ ี

และอดมัเขำ้มำตดิตวัคณุในระดบัแรก คณุจะ ไดร้บั 20% จำก Team Commissions  ทีพ่วกเขำ ไดร้บั และในต ำแหน่งถดัไป Pearl 

Executive คุณจะไดร้บั 20% จำกตวัแทนจ ำหน่ำยระดบัแรก ในสำยงำนสปอนเซอร ์(ผงัองคก์ร) และ 15% 

จำกตวัแทนจ ำหน่ำยในระดบัทีส่อง  นอกจำกนี ้หำกคณุขึน้ต ำแหน่งสงูขึน้ไปเร ือ่ย ๆ คณุมสีทิธ ิไดร้บั Matching Bonuses  

มำกถงึเจ็ดช ัน้ใน สำยงำนสปอนเซอร ์(ผงัองคก์ร) 

เพือ่ใหม้สีทิธไิดร้บั Matching Bonus ตำมระดบั 

ทีร่ะบุในแผนผงั  คณุตอ้งคงสภำพและอยู่ใน 

สถำนะไดร้บักำรจำ่ยเงนิตำมต ำแหน่งต่ำง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ดูอิภธิานค าศพัทไ์ดใ้นหนา้ 13  
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5 
 

 

  วธิสีรา้งรายได:้ 

DISTRIBUTOR RETENTION 

INCENTIVE 
 

ตวัแทนจ าหน่ายเพิม่ขึน้ =  รางวลัเพิม่ขึน้ 
เมือ่คณุขำยผลติภณัฑใ์หก้บัตวัแทนจ ำหน่ำยใหม่ทีแ่นะน ำโดยตรงหำ้รหสัทีม่ยีอด SmartDelivery ในเดอืนปฎทินิ Matching 

Bonus ในระดบัแรกจะเพิม่ขึน้จำก 20%  เป็น 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่คณุขำยผลติภณัฑใ์หก้บัตวัแทนจ ำหน่ำยใหม่ทีแ่นะน ำโดยตรงสบิรหสัทีม่ยีอด SmartDelivery ในเดอืนปฎทินิ Matching 

Bonus ในระดบัแรกจะเพิม่ขึน้เป็น 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุมสีทิธไิดร้บั Distributor Retention Incentive เมือ่คณุแอคทฟีและอยู่ในสถำนะไดร้บัคอมมชิช ัน่ในต ำแหน่ง Jade 

Executive หรอืสงูกวำ่ 

 

 
 
 

*ตวัแทนจ าหน่ายทีถ่กูแนะน าเขา้มาใหม่จะถูกนับเป็นหน่ึงใน 5 หรอื 10 คนในเดอืนทีแ่นะน าไม่วา่จะสมคัรเขา้รว่ม  SmartDelivery หรอืไม ่ 

อย่างไรก็ดจีะไม่นับตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีม่กีารแนะน าตวัแทนจ าหน่ายใหม่ตดิตวัในเดอืนเดยีวกบัทีส่มคัร  
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รบัรางวลั 
ส าหรบั 
ผูน้ าเชน่คุณ 
 

เจอเนสสใ์หร้ำงวลัแกนั่กขำยทีม่ยีอดขำยในระดบัสงูและมคีวำมเป็นผูน้ ำ 

โดยพำพวกเขำไปท่องเทีย่วยงัสถำนทีอ่นัเป็นทีใ่ฝ่ฝันของหลำยคนและรบัคอมมชิช ัน่จำกยอดขำยทัว่โลก 
 

LIFESTYLE REWARDS 
เจอเนสสต์อ้งกำรมอบรำงวลัและใหก้ำรยกย่องเมือ่คณุประสบควำมส ำเรจ็ในกำรสรำ้งธรุกจิ  โปรแกรม Lifestyle 

Rewards ของเรำจะท ำใหค้ณุไดส้นุกสนำนกบัรปูแบบชวีติอนัหรหูรำเพือ่ใหคุ้ม้คำ่กบัควำม ทุ่มเทของคณุ  

 

EMERALD EXPERIENCE   

ดทีีส่ดุและดยีิง่ไปกวำ่!  คุณและคูส่มรสของคณุจะ 

ไดร้บัเชญิเขำ้รว่มพกัอย่ำงหรูหรำ ณ Grand Wailea 

Resort ในฮำวำยอย่ำงสนุกสนำนเป็น เวลำหำ้วนั 

ดืม่ไวนร์สเลศิและรว่มรบัประทำนอำหำร 

ค ่ำกบัผูน้ ำท่ำนอืน่ๆและผูก้อ่ตัง้บรษิทั  ไดเ้รยีนรูจ้ำก 

ผูเ้ช ีย่วชำญและผูน้ ำทีม่ำเขำ้รว่มกำรประชมุพฒันำผูน้ ำทีจ่ ั

ดเฉพำะเพือ่คุณเท่ำน้ัน  เพือ่มสีทิธเิขำ้รว่ม Emerald 

Experience* คุณตอ้งเป็นเอมเมอรลัด ์

ไดเรคเตอรท์ีค่รบคณุสมบตัอิย่ำงนอ้ยสำมเดอืนในปี 

ปฏทินิ**และตอ้งคงสภำพหลงัจำกขึน้ต ำแหน่ง Emerald 
Director  

DIAMOND DISCOVERY 

น่ีแหละใชเ่ลย-วถิชีวีติแบบไดมอนดข์องคณุ!  

ประสบกำรณล์ ำ้คำ่ทีค่ณุควรไดร้บัเป็นรำงวลั   

ในฐำนะไดมอนดไ์ดเรคเตอรค์ุณและคูส่มรสจะได ้

รบัเชญิเขำ้รว่มทรปิ Diamond Discovery ประจ ำปี 

ณ รสีอรท์ระดบัหำ้ดำวทีเ่อกซค์ลซูฟีทีส่ดุ ในโลก 

และสมัผสัประสบกำรณก์ำรเดนิทำงสดุ ประทบัใจรว่มกนั  

เป็นไลฟ์สไตลใ์นฝัน-รปูแบบ ชวีติของ Diamond 

Director เจอเนสส ์ 

เพือ่ทีจ่ะครบคุณสมบตัใินกำรเขำ้รว่มงำน Diamond 

Discovery ในฐำนะผูผ่้ำนคณุสมบตัคิร ัง้แรก คณุตอ้ง 

(i) ตอ้งแอคทฟีทุกเดอืนนับตัง้แตเ่ดอืนแรก 

ทีค่ณุไดร้บัเงนิในระดบั Diamond Director และ (ii)  

ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director 

อย่ำงนอ้ยสำมเดอืนปฏทินิในหน่ึงปี** 

ในปีถดัมำ** คุณตอ้ง (i) แอคทฟีทุกเดอืนตัง้แตเ่ดอืน 

แรกทีค่ณุขึน้ต ำแหน่ง Diamond และ (ii) ไดร้บั 

คอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director อย่ำงนอ้ย 

หกเดอืนปฏทินิในหน่ึงปี** 

 

 

 

*คณุตอ้งเขา้รว่มทรปิ Emerald Experience ในปีทีค่ณุท าคณุสมบตัไิด ้

**หนึง่”ปี” เร ิม่จากเดอืนแรกของการท าคณุสมบตัเิพือ่เขา้รว่มทรปิ  อกีนัยหนึง่ปีในการท าคณุสมบตัเิร ิม่ต ัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายนส าหรบั Emerald 

Experience และ 1 เมษายน ส าหรบั Diamond Discovery เพือ่ใหม้สีทิธเิขา้รว่มไม่วา่ทรปิใดคณุตอ้งครบคณุสมบตัอิย่างนอ้ย 60 วนักอ่นวนัเดนิทาง  

คณุจะไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรหากคณมสีทิธเิขา้รว่มทรปิ   หากคณุไม่ไปรว่มทรปิหลงัจากยนืยนัไปแลว้  เจอเนสส ์

จะเรยีกรอ้งใหค้ณุชดเชยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้คนื  ทรปิทัง้หมดไม่สามารถคนื, โอนสทิธไิด ้ และอาจมกีารหกัภาษีถอืเป็นรายไดต้ามกฏหมาย 

และขอ้ก าหนดทีม่อียู่  ไม่มกีารทดแทนเป็นเงนิสด  ทรปิเหล่านีถ้กูออกแบบมาเพือ่สรา้งเสรมิประสบการณก์ารเรยีนรู,้ การสรา้งทมี และสรา้ง 

ความผูกพนัระหวา่งผูน้ า 

  

ระดบัผูน้ า 

Emerald Experience 

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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วธิสีรา้งรายได:้  

DIAMOND BONUS POOL 
 

ผลประโยชนข์องผูน้ าระดบัโลก 

คุณมีสิทธิรบัเงินปันผลจำกยอดขำยของบริษัทท่ัวโลกไดโ้ดยตอ้งท ำคุณสมบติั เพ่ือรบัไดมอนดโ์บนัสพูล Diamond 

Pool นับรวมยอดทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณคอมมชิช ัน่ของบรษิทัจำกทัว่โลก 3% ซึง่มำจำกกำรขำย 

สนิคำ้ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะไตรมำส  พูลนีจ้ะถกูแบง่ตำมจ ำนวนDiamond ทีผ่่ำนคณุสมบตัติำมแชรท์ีส่ะสมได ้

ในระหวำ่งไตรมำส 
 

bonus pool จะถกูค ำนวณรำยไตรมำส  และบรษิทัจำ่ยโบนัสใหต้ำมแชรท์ีส่ะสมไดใ้นชว่งกำรจำ่ยโบนัส  

เพือ่ใหม้สีทิธไิดร้บั Diamond Bonus Pool คณุตอ้ง (i) มยีอดแนะน ำสว่นตวั Distributor สบิ (10) คนทีม่ยีอด 

SmartDelivery ทกุเดอืนในไตรมำส และ (ii) คณุตอ้งมตี ำแหน่งสงูสดุในระดบั Diamond Director 

ในชว่งหรอืกอ่นวนัแรกของไตรมำส 

 

 

คณุมสีทิธสิะสมแชรไ์ดด้งันี:้* 

 

 

• หน่ึงแชรเ์ป็นรำงวลัส ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ใน ต ำแหน่ง 

Diamond Director เป็นคร ัง้แรกในชว่งหรอืกอ่น 

วนัแรกของไตรมำส 
 

• หน่ึงแชรเ์ป็นรำงวลัส ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั 

Diamond ต่อเดอืนในไตรมำส 

 

• หน่ึงแชรเ์ป็นรำงวลัส ำหรบัทกุๆ 1,000 Team Commission 

cycles ทีท่ ำไดใ้นระหวำ่งไตรมำส 
 

• งสดุหนึง่แชรต์อ่ไตรมาสเป็นรางวัลส าหรับผูท้ีม่ทีมีงาน 
ตดิตัวแตล่ะีรีหัสทีไ่ดรั้บคอมมชิชัน่ในระดับ Diamond 
Director ในเดอืนใดเดอืนหนึง่ในระหวา่งไตรมาส 

 
• หนึง่แชรเ์ป็นรางวัลส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บคอมมชิชัน่ในระดับ  

Double Diamond หรอืสงูกวา่*   
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ขึน้ต าแหน่งเมือ่ยอดขายสนิคา้เตบิโต 
ต าแหน่ง  เง่ือนไขการท าคณุสมบตั ิ ผลประโยชน ์
ASSOCIATE 

 สมคัรและยืน่ขอ้ตกลงกำรเป็นผูจ้ ำหน่ำยอสิระ 

 สัง่ซ ือ้ชดุเร ิม่ตน้ธรุกจิ  Associatesไม่มกีำรสะสมยอด 

 

 สัง่ซ ือ้สนิคำ้ในรำคำขำยสง่ 

 ก ำไรคำ้ปลกี 

 โบนัสีขำยปลกี 

DISTRIBUTOR  เป็น Associate 

 มยีอดสะสม 100 PV ในเดอืน SmartDelivery ภำยในหน่ึงปีทีคุ่ณสัง่ซ ือ้ ชดุเร ิม่ตน้ธรุกจิ  

 เชน่เดยีวกบัAssociate 

 เร ิม่สะสมยอด  

 

EXECUTIVE 
ต าแหน่ง EXECUTIVE * 

 เป็น Distributor 

 ตอ้งแอคทฟี 

 ครบคุณสมบตั ิ(มยีอดแนะน ำดสิตรบิวิเตอรส์ว่นตวัหน่ึงคนในแตล่ะฝ่ังซำ้ย/ขวำ) 

 

 เชน่เดยีวกบั Distributor 

 Team Commissions 

JADE EXECUTIVE  ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Executive  

 ท ำคณุสมบตัอิย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 

o มยีอดแนะน ำสว่นตวั Executive 4 รหสั โดยมอีย่ำงนอ้ยหน่ึงรหสัในแตล่ะฝ่ัง หรอื 

o มยีอดแนะน ำสว่นตวั Distributor 8 รหสั โดยมอีย่ำงนอ้ยสำมรหสัในแตล่ะฝ่ัง  

 เชน่เดยีวกบั Executive 

 รบั Matching Bonuses 

หน่ึงระดบั 

PEARL EXECUTIVE  ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Executive  

 ท ำคณุสมบตัอิย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 

o มยีอดแนะน ำสว่นตวั Executive 8 รหสั โดยมอีย่ำงนอ้ยสองรหสัในแตล่ะฝ่ัง หรอื 

o มยีอดแนะน ำสว่นตวั Distributor 12 รหสั โดยมอีย่ำงนอ้ยสำมรหสัในแต่ละฝ่ัง  

 เชน่เดยีวกบัExecutive 

 รบั Matching Bonuses 

สองระดบั 

SAPPHIRE EXECUTIVE  ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Executive  

 มยีอดแนะน ำส วนตวัExecutive12 รหสั โดยมอีย ำงน อย 3 

รหสัในแต ละฝ งซำ้ย/ขวำ 

 เชน่เดยีวกบัExecutive 

 รบั Matching Bonuses 

สำมระดบั 

 จอ่ขึน้ต ำแหน่ง Director  

SAPPHIRE 25 

    LEVEL 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire Executive 

 สะสมTeam Commission ได ้25 รอบในเดอืนกอ่นหนำ้นี ้
 เชน่เดยีวกบัSapphire 

 รบักำรเชดิชเูกยีรตเิป็นพเิศษ 

 จดังำนอเีวนทแ์บบเอ็กซค์ลูซฟี 

SAPPHIRE 50 

    LEVEL 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire Executive 

 สะสมTeam Commission ได ้50 รอบในเดอืนกอ่นหนำ้นี ้

SAPPHIRE ELITE 

 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire Executive 

 สะสมTeam Commission ได ้100 รอบในเดอืนกอ่นหนำ้นี ้

 

RUBY DIRECTOR 
ต าแหน่งDIRECTOR * 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire Executive  

 ม ี2 สำยงำนทีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire** ในแ่่ตล่ะสำยงำน  

 ม ีTeam Commission 200 รอบในเดอืนปฏทินิกอ่นหนำ้นี ้ 

 

 เชน่เดยีวกบัSapphire 

 รบั Matching Bonuses สีร่ะดบั 

EMERALD DIRECTOR  ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire Executive  

 ม ี4 สำยงำนทีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire** ในแ่่ตล่ะสำยงำน  

 ม ีTeam Commission 500 รอบในเดอืนปฏทินิกอ่นหนำ้นี ้

 เชน่เดยีวกบัSapphire 

 รบั Matching Bonuses หำ้ระดบั 

 Emerald Experience 

DIAMOND DIRECTOR  ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัSapphire Executive  

 ม ี6 สำยงำนทีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire** ในแ่่ตล่ะสำยงำน***  

 ม ีTeam Commission 1000 รอบในเดอืนปฏทินิใด ๆ กอ่นหนำ้นี ้

 ม ีTeam Commission 1000 รอบในเดอืนปฏทินิปัจจบุนั**** 

 เชน่เดยีวกบัSapphire 

 รบั Matching Bonuses 

หกระดบั 

 Diamond Bonus Pool 

 Diamond Discovery 

*สำยงำนสปอนเซอรท์ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัตำมทีก่ ำหนดตอ้งอยู่ในต ำแหน่ง”แทจ้รงิ” หมำยควำมว่ำตอ้งไดต้ ำแหน่งมำจำกกำรสรำ้งองคก์รกำรขำย 

และสะสมยอดไดต้ำมทีก่ ำหนด ไม่ใชก่ำรซือ้ชดุแพคเกจผลติภณัฑ ์

**ต าแหน่ง Executive และ Director จะไดร้บัรางวลัในวนัทีท่ าครบทุกเงือ่นไขตามคณุสมบตัทิีก่ าหนด 

***หากคณุสามารถท ายอดไซเคลิไดต้ามทีก่ าหนด   แตม่ ีSapphire/Diamond ในสายงานสปอนเซอรไ์ม่ครบตามทีก่ าหนดในวนัปิดยอดของเดอืนทีท่ า คณุสมบตั ิ 

คณุจะไดร้บัคอมมชิช ัน่ในต าแหน่งใหม่ก็ตอ่เมือ่มสีายงานสปอนเซอรค์รบตามทีก่ าหนดกอ่นวนัสุดทา้ยในเดอืนถดัไป 

****หากคณุสามารถท ายอดไซเคลิได ้500 - 999 รอบในเดอืนปัจจบุนัและท าคุณสมบตัอิืน่ ๆ ไดค้รบตามทีก่ าหนด  คณุจะไดร้บัการเชดิชเูกยีรตใินการขึน้สู่ ต าแหน่ง 

Diamond Director (และมสีทิธไิดร้บั 1 แชรจ์าก Diamond Bonus Pool )แตไ่ม่ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director 

ในกรณีนีห้ากในเดอืนปฏทินิถดัไปคณุสามารถท ายอดได ้1,000 ไซเคลิ ถอืว่าครบคณุสมบตัใินการเป็น Diamond  และไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond  ในเดอืนถดัไป 
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ต าแหน่ง  เงือ่นไขการท าคณุสมบตั ิ  ผลประโยชน ์

 

DOUBLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director 

 ม ี2 สำยงำนสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond* อยู่ในสำยงำนภำยใน 7 ระดบัช ัน้**  

 ม ีTeam Commission 1,500  รอบในเดอืนปฏทินิกอ่นหนำ้นี*้* 

 

 เชน่เดยีวกบัDiamond Director 

 รบั Matching Bonuses เจ็ดระดบั 

TRIPLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director  

 ม ี4 สำยงำนสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond* อยู่ในสำยงำนภำยใน 7 ระดบัช ัน้  

 สะสมยอด 2,000,000 PGV ใน 1 เดอืนปฏทินิ โดยนับยอดใหไ้ม่เกนิ 500,000 PGV 

จำกสำยงำนสปอนเซอรส์ำยใดสำยหน่ึง 

 มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 10,000 รหสัในสำยงำนสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน 

SmartDelivery   

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลำ 2 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั  

 เชน่เดยีวกบั Double Diamond 

Director 

 รบั One-Time Bonus 3,500,000 

บำท *** 

PRESIDENTIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director  

 ม ี6 สำยงำนสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond* อยู่ในสำยงำนภำยใน 7 ระดบัช ัน้  

 สะสมยอด 3,000,000 PGV ใน 1 เดอืนปฏทินิ โดยนับยอดใหไ้ม่เกนิ 500,000 PGV 

จำกสำยงำนสปอนเซอรส์ำยใดสำยหน่ึง 

 มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 15,000 รหสัในสำยงำนสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน 

SmartDelivery   

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลำ 3 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั 

 เชน่เดยีวกบั Double Diamond 

Director 

 รบั One-Time Bonus 8,750,000 

บำท **** 

IMPERIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัDiamond Director  

 ม ี8 สำยงำนสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond* อยู่ในสำยงำนภำยใน 7 ระดบัช ัน้  

 สะสมยอด 4,000,000 PGV ใน 1 เดอืนปฏทินิ โดยนับยอดใหไ้ม่เกนิ 500,000 PGV 

จำกสำยงำนสปอนเซอรส์ำยใดสำยหน่ึง 

 มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 20,000 รหสัในสำยงำนสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน 

SmartDelivery   

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลำ 3 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั 

 เชน่เดยีวกบั Double Diamond 

Director 

 รบั One-Time Bonus 17,500,000 

บำท ***** 

CROWNE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัDiamond Director  

 ม ี10 สำยงำนสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond* อยู่ในสำยงำนภำยใน 7 ระดบัช ัน้  

 สะสมยอด 5,000,000 PGV ใน 1 เดอืนปฏทินิ โดยนับยอดใหไ้ม่เกนิ 500,000 PGV 

จำกสำยงำนสปอนเซอรส์ำยใดสำยหน่ึง 

 มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 25,000 รหสัในสำยงำนสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน 

SmartDelivery   

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลำ 6 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั 

 เชน่เดยีวกบั Double Diamond 

Director 

 รบั One-Time Bonus 35,000,000 

บำท ***** 

*หากม ีDiamondในสายงานคนใดคนหนึง่ไดร้บัการเชดิชเูกยีรตแิตไ่ม่เคยไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond  โดยทีค่ณุท าคณุสมบตัอิืน่ ๆ ได ้

ครบตามทีก่ าหนดคณุจะไดร้บัการเชดิชเูกยีรตแิตไ่ม่ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Double Diamond 

**สายงานสปอนเซอรท์ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัตามทีก่ าหนดตอ้งอยู่ในต าแหน่ง”แทจ้รงิ” หมายความว่าตอ้งไดต้ าแหน่งมาจากการสรา้งองคก์รการขาย 

และสะสมยอดไดต้ามทีก่ าหนด ไม่ใชก่ารซือ้ชดุแพคเกจผลติภณัฑ ์

***บรษิทัจะจา่ย One-time bonus ใหใ้นงานอเีวนทค์ร ัง้ถดัไปของบรษิทั และมอบใหบ้นเวท ี 

****แบ่งจา่ยใหใ้นชว่งระยะเวลา 12-เดอืน 

*****แบ่งจา่ยใหใ้นชว่งระยะเวลา 24-เดอื
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อภธิานค าศพัท ์
 

ACTIVE: หลงัจากขึน้ต าแหน่ง Distributor 

คณุตอ้งแอคทฟีในเดอืน SmartDelivery โดยมยีอดสัง่ซ ือ้ 

60 PV จากการขายสนิคา้ใหล้กูคา้ หรอืการซือ้ใชส้่วนตวั* 

หากคณุไม่แอคทฟีในเดอืน SmartDelivery 

คะแนนทีส่ะสมไวจ้ะถกูปรบัใหเ้ป็นศนูยใ์นการค านวณคอมมชิช ัน่  

คะแนนทีห่ายไปไม่สามารถเรยีกคนืได ้

คณุจะมสีถานะแอคทฟีอกีคร ัง้เมือ่ครบคณุสมบตัติามทีก่ าหนดดา้

นบน 

ANNUAL RENEWAL: เสยีค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 

สมาชกิเพยีง 375 บาท เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในระบบการบรหิาร 

ธรุกจิของคณุ  อย่างไรก็ดหีากคณุสามารถรกัษายอด 360 CV 

จากยอด SmartDelivery ทีส่ ัง่ซ ือ้ส่วนตวัในระหวา่งปีได ้ 

คณุจะไดร้บัการยกเวน้ค่าต่ออายสุมาชกิ 

AUTOSHIP: ด ูSmartDelivery.  

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 

ผลติภณัฑข์องเราอยู่ในชว่งราคาทีส่ามารถแข่งขนัได ้

ผลติภณัฑข์องเจอเนสสท์กุตวัจะมมูีลค่าคะแนนหรอืทีเ่รยีกวา่ยอด

ในการค านวณคอมมชิช ัน่ หรอื CV (บางคร ัง้เรยีกวา่ “คะแนน) 

แผนผลตอบแทนทางการเงนิจะจา่ยเงนิจากการ สะสมยอดคะแนน 

เหล่านี ้ CV เร ิม่สะสมเมือ่คณุขึน้จาก ต าแหน่ง Associate 

เป็น Distributor เร ิม่สะสม CV ตราบเท่า 

ทีค่ณุคงสถานะแอคทฟี ดรูปูภาพ 3 

CUSTOMERS: ประกอบดว้ยลกูคา้ปลกี, Preferred 

Get2 

ENROLLER TREE: ตวัแทนจ าหน่ายในแตล่ะสายงาน 

สปอนเซอรท์ีอ่ยู่ในแผนผงัองคก์รของคณุ PGV จากยอดขาย 

ของพวกเขาถกูน ามาใชใ้นการค านวณโปรโมช ัน่บาง โปรแกรม 

ดรูปูภาพ 3 

GROUP VOLUME (GV): ยอดกลุ่มคอืยอดทีเ่กดิขึน้จาก 

การขายในทมีงานของคณุสองฝ่ัง; ประกอบดว้ย PV, PGV 

และยอด Spillover See ดรูปูภาพ 3 

HIGHEST ACHIEVED RANK: ต าแหน่งสงูสดุทีเ่คยพชิติ 

ได ้ 

JOFFICE: เมือ่คณุซือ้ชดุเร ิม่ตน้ธรุกจิคณุจะไดร้บัระบบ 

บรหิารธรุกจิทางคอมพวิเตอร ์ ซ ึง่จะประกอบดว้ยเคร ือ่งมอื 

ทกุอย่างทีค่ณุตอ้งการในการสรา้งธรุกจิออนไลน ์ ดว้ยระบบ 

อนัทรงประสทิธภิาพนี ้ท าใหค้ณุสามารถตดิตามการด าเนิน 

ธรุกจิไดจ้ากทัว่โลก, ก าหนด SmartDelivery, ท ารายงาน 

บรหิาร, สัง่ซ ือ้สนิคา้, เขา้ดคูอมมชิช ัน่ และอกีมากมาย 

LINE OF SPONSORSHIP: สายงานสปอนเซอรจ์ะเกดิขึน้ 

เมือ่คณุแนะน า ดสตรบิวิเตอรใ์หม่เขา้มาในทมีของคณุ  สาย 

งานสปอนเซอรเ์ตบิโตเมือ่ ดสิตรบิวิเตอรแ์นะน าดสิตรบิวิเตอร ์

อืน่เขา้มา  ดสิตรบิวิเตอรเ์หล่าน้ันแนะน าคนอืน่เขา้มาอกี  

กระบวนการนีจ้ะต่อเน่ือง ไม่มขีอ้จ ากดัในการสรา้งสาย 

งานสปอนเซอรช์ปิ ดรูปูภาพ 4  

PAID AS or PAID AT RANK: เพือ่ใหไ้ดร้บัคอมมชิช ัน่ 

ในต าแหน่งน้ัน ๆ (ยกตวัอย่าง รบัคอมมชิช ัน่ในต าแหน่ง Ruby 

Director) คณุตอ้งแอคทฟีและครบคณุสมบตัสิ าหรบั 

ต าแหน่งน้ัน 

PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): 

ยอดขายกลุม่ ส่วนตวั คอื CV 

ทีเ่กดิขึน้จากสายงานสปอนเซอรแ์ละจาก 

การขายสนิคา้ใหล้กูคา้ของคณุ ไม่รวมยอดลน้จากอพัไลน ์

PGV เกดิจากยอดขายในผงัองคก์รของคณุ ผงัองคก์รใช ้

เพือ่ค านวณโปรโมช ัน่บางโปรแกรม ดรูปูภาพ 3  

PERSONAL VOLUME (PV): 

ยอดขายส่วนตวัเกดิจากยอด CV 

ของผลติภณัฑท์ีข่ายใหล้กูคา้ของคณุผ่านทางเว็บไซตเ์สมอืนข

องคณุหรอืจากการสัง่ซ ือ้ส่วนตวั  

กฎ PV ส่วนเกนิ เมือ่ PV ทัง้หมดจากยอดสัง่ซ ือ้ Smart 

Delivery เกนิ 60 PV ในเดอืน SmartDelivery 

โดยทีย่อดสัง่ซ ือ้ SmartDelivery ด าเนินการภายใน 7 

วนันับจากวนัเร ิม่ตน้เดอืนSmartDeliveryของคณุ  

PVจากการขายใหล้กูคา้ปลกีและลกูคา้พรเีฟอร ์และ PV 

จากยอดสัง่ซ ือ้สว่นตวัจะไหลไปอยู่ทีท่มีขาออ่น 

ทมีขาออ่นคอืทมีทีม่ ีGV นอ้ยทีส่ดุเมือ่สิน้สดุเดอืน 

SmartDelivery  กฎนีจ้ะใชต้่อเมือ่ PV 

ส่วนเกนิมาจากยอดสัง่ซ ือ้ SmartDelivery 

แบบไม่มเีงือ่นไขซึง่เป็นไปตามควิ 

(อตัโนมตัแิละไม่ไดถ้กูวางฝ่ังเองในแบ็คออฟฟิศของท่าน)   

ขอ้ยกเวน้: Event PV  นอกจากนีย้อด PV 

ส่วนทีเ่กนิจากการสัง่ซ ือ้สนิคา้ทีง่านอเีวนทห์รอืจากแพคเกจจะไ

ม่ไหลไปอยู่ทมีขาออ่น  โปรดทราบวา่ PV 

จากการขายแพคเกจเบสคิใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีเ่พิง่สมคั

รเขา้มาจะนับเขา้ยอดการท าคณุสมบตัแิอคทฟี  

อย่างไรก็ดจีะไม่นับเขา้ PV 

เมือ่ตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีแ่นะน าเขา้มาขายชดุแพคเกจเบสคิให ้

กบัตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีเ่ขา/เธอแนะน าเขา้มาในเดอืน 

SmartDelivery เดยีวกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพ3 แต่ละผลติภณัฑม์คี่า CVทีถ่กูใชใ้นการค านวณ PV, 

PGV  และ GV ตอ้งม ีPV เพือ่ใหแ้อคทฟี  PGV 

จะถกูสรา้งขึน้จาก สายงานในองคก์รของคณุ GV รวม PV, 

PGV และยอดลน้จาก อพัไลน ์และใชใ้นการค านวณ Team 

Commissions 
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PREFERRED 

CUSTOMER:  

ลกูคา้ทีส่มคัร SmartDelivery 

ซึง่ส ัง่ซ ือ้จากเว็บไซตเ์สมอืนของคณุใน

ราคามสี่วนลด  หลงัจากวนัที ่30 

กนัยายน 2018 

จะไม่มกีารวางลกูคา้พรเีฟอรใ์นผงัองค ์

กรของคณุ  

ลกูคา้พรเีฟอรต์อ้งเขา้รว่มใน 

SmartDelivery 

RETAIL CUSTOMER:  

ลกูคา้ทีส่ ัง่ซ ือ้สนิคา้ในราคาขาย 

ปลกีจากเว็บไซตส์ าเนาของคณุหรอืสัง่

ซ ือ้โดยตรงจากคณุ 

 

SMARTDELIVERY 

(กอ่น หนา้นีรู้จ้กัในชือ่ออโตชปิ): หาก 

คณุตอ้งการสัง่ซ ือ้สนิคา้เดมิ ๆ ซ า้ 

กนัทกุเดอืน คณุสามารถสมคัรเขา้ 

รว่มโปรแกรม SmartDelivery  

เจอเนสสจ์ะเรยีกเก็บเงนิจากเครดติ 

การด์ของคณุทกุเดอืนและจดัส่ง 

ผลติภณัฑท์ีค่ณุเลอืกไว ้  

 

SMARTDELIVERY 

MONTH:  

ชว่งระยะเวลาในระหวา่งทีค่ณุรบั 

ผดิชอบในการท ายอดสัง่ซ ือ้ส่วนตวั 

(PV) ตามทีก่ าหนดและคงสภาพ 

ตามคณุสมบตัใินต าแหน่งของคณุ  

ชว่งระยะเวลาเร ิม่จากวนัของเดอืนทีคุ่

ณสัง่ซ ือ้แพคเกจคร ัง้แรก หรอื 

ขึน้สู่ต าแหน่ง Distributor  และ 

สิน้สดุในเวลาเทีย่งคนื(อเมรกิา) 

กอ่นทีจ่ะถงึวนัเดยีวกนัในเดอืนถดั ไป  

ยกตวัอย่างหากคณุขึน้ ต าแหน่ง 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SPILLOVER:  

ตวัแทนจ าหน่ายทีถ่กูวางในองคก์รของ

คณุโดยอพัไลนถ์กูเรยีกวา่ Spillover  

ยอดขายของพวกเขา จะถกูนับรวมใน 

GV ของคณุ 

 

TEAM AND TEAM 

TREE:  

Team Tree คอืโครงสรา้งผงั 

องคก์รในสายงานซึง่ประกอบดว้ย 

ตวัแทนจ าหน่ายทีค่ณุแนะน าเขา้มาให

ม่ซึง่ถกูวางไวใ้น Team Tree  

ทีด่า้นล่างสดุของทมีฝ่ังขวาหรอืฝ่ังซา้ย  

ตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีถ่กู 

แนะน าเขา้มาโดยอพัไลนข์องคณุ 

จะถกูวางไวด้า้นล่างสดุของทมีคณุ 

เชน่เดยีวกนั ซ ึง่เรยีกวา่ Spillover  

CV จากการขายสนิคา้ใน Team 

Tree จะถกูปรบัเป็น GV เพือ่ ค านวณ 

Team Commissions  ดรูปูภาพ 

4 

 

UPLINE:  

ประกอบดว้ย Distributor 

ทีแ่นะน าคณุเขา้มาตัง้แต่ตน้และทกุคน

ทีถ่กูแนะน าเขา้มากอ่นคณุใน 

สายงานสปอนเซอร ์

 

WHOLESALE  

CUSTOMER:  

ลกูคา้ขายส่งคอืลูกคา้ทีส่ ัง่ซ ือ้ 

ผลติภณัฑเ์พือ่การใชส้่วนตวัเท่าน้ัน

  

 

รปูภาพ 4 Enroller Tree:  คณุแนะน า Distributors A – 

D เขา้มาโดยตรง แตะ่ละคนถอืเป็นจดุเร ิม่ของสายงาน 

สปอนเซอรใ์นผงัองคก์รของคณุ  Distributor B แนะน า  Bx 

– Bz ซ ึง่นับีเป็นระดบัทีส่องในสายงานสปอนเซอร ์

ในผงัองคก์รของคณุ  Distributors Bx – Bz เร ิม่สายงาน 

สปอนเซอรข์อง B  D1อยู่ในระดบัทีส่องของสายงานคณุ 

By1อยู่ในระดบัที ่3 ของสายงานคณุ 

 

Team Tree:  

ตวัแทนจ าหน่ายทีค่ณุแนะน าโดยตรงจะถกูวางในฝัง่ขวาและฝัง่

ซา้ยสลบักนัโดยอตัโนมตั ิ

(หรอืสามารถวางฝัง่เองโดยปรบัตัง้ค่าในโพรไฟลส์่วนตวัโดยก

ารล็อคเพลซเมนทใ์นแบ็คออฟฟิศ)  จนกวา่จะขึน้ต าแหน่ง 

Sapphire 

คณุตอ้งวางตวัแทนจ าหน่ายใหม่ไวด้า้นนอกฝัง่ขวาหรอืฝัง่ซา้ย 

 

ในตวัอย่างนี ้

ลกูคา้ปลกีและลกูคา้พรเีฟอรถ์กูวางนอกผงัองคก์ร 

ตวัแทนจ าหน่าย A - D ถกูวางใน Team Tree ของคณุ  

เชน่เดยีวกบัตวัแทนจ าหน่าย 1-4 ถกูวางใน Team Tree 

ของคณุโดยอพัไลนแ์ละถอืเป็นยอดลน้   

ทมีคอมมชิชนัถกูค านวณจากยอดใน Team Tree   
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