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ยนิดตีอ้นรบัเขา้สูเ่จอเนสส์ 
 

เรามคีวามยนิดทีีค่ณุเลอืกเป็นหุน้สว่นธรุกจิกบัเราพรอ้มกบัการมุ่งเป้าหมายไปทีก่ารสรา้งธรุกจิเจอเนสส ์

ของตวัคณุเอง   มตีวัแทนจ าหน่ายอสิระเจอเนสสเ์ชน่เดยีวกบัคณุอกีนับหมืน่คนทีส่มคัรเขา้รว่มใน 

ประชาคมเดยีวกนั ,แชรเ์ร ือ่งราวผลติภณัฑอ์นัน่าเหลอืเชือ่ของเรากบัผูค้นทีเ่ขารูจ้กั และพงึพอใจกบั 

ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากแผนผลตอบแทนทางการเงนิ   ดว้ยแผนปันผลตอบแทนทีถ่อืไดว้า่คุม้คา่มากทีส่ดุ 

แผนหน่ึงในตลาดขายตรงท าใหเ้จอเนสสเ์ปลีย่นแปลงชวีติของผูค้นไปแลว้ทัว่โลก 

 

คณุเป็นผูก้ าหนดชะตาชีวติของคณุเอง 

 

แผนผลตอบแทนทางการเงนิน าเสนอโอกาสในการสรา้งรายไดจ้ากสามชอ่งทางหลกั ๆ: ขายสนิคา้ ,

คอมมชิช ัน่จากการสรา้งทมี และรางวลัส าหรบัผูน้ า  

 

       

 

  

 

 

คณุสามารถเขา้รว่มกบัแผนผลตอบแทนทางการเงนิเจอเนสสใ์นระดบัใดก็ไดท้ีค่ณุตอ้งการ  คณุเป็นผู ้

ตดัสนิใจวา่คณุอยากจะมรีายไดเ้สรมิผ่านการขายปลกีหรอืสรา้งธรุกจิเต็มเวลากบัทมีงานผูทุ้่มเททัว่โลก 

รูปแบบการสรา้งรายไดไ้มเ่หมอืนใคร 

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 

การจา่ยเงนิในแผนผลตอบแทนทางการเงนิเจอเนสสจ์ ากดัเปอรเ์ซนตก์ารจา่ยสงูสดุอยู่ที ่60% ของยอดCV ทัว่โลก  

เพือ่จ ากดัเปอรเ์ซนตก์ารจา่ยดงักลา่ว การจา่ยไซเคลิคอมมชิชนัสงูสดุอาจนอ้ยกวา่ 750 รอบตอ่สปัดาห ์  

คอมมชิช ัน่, โบนัส และรายไดอ้ืน่ ๆ 

อาจถกูลดลงตามเปอรเ์ซนตก์ารจา่ยสงูสดุดงักลา่วหรอืมเิชน่น้ันอาจมกีารเปลีย่นแปลงในบางคร ัง้เพือ่จ ากดัเปอรเ์ซน

ตก์ารจา่ยสงูสดุ 

*โปรดดูอภธิานค าศพัทห์นา้12  ค าศพัทท์ีใ่หค้ าจดักดัความในเอกสารนีห้รอืในนโยบายและระเบียบปฏิบตัพิิมพเ์ป็นอกัษรตวัใหญ่เพื่อความสะดวกในการอ่าน   

ขายสินคา้ 
ก าไรขายปลกี 

โบนัสการขาย 

สนิคา้ราคาขายปลกี 

 

การสรา้งทีม 
Team Commissions 
Matching Bonus 

Distributor Retention 

  Incentive 

 

ผูน้ า 

Emerald Experience  

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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จ าหน่าย 
ผลติภณัฑ์คณุภาพ 
ของเจอเนสส ์
ใหลู้กคา้ของคณุ 

การขายผลติภณัฑเ์จอเนสสใ์หล้กูคา้ถอืเป็นกจิกรรมหลกัของคณุในฐานะตวัแทนจ าหน่าย  ซ ึง่จะเป็น 

รากฐานการสรา้งองคก์รการขายรวมถงึเป็นแหลง่รายไดข้องคณุในอนาคต 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ ผลติภณัฑบ์างอย่างอาจไม่มจี าหน่ายในประเทศไทย 

กา้วแรกสูก่ารขายสนิคา้ใหลู้กคา้: 

เป็น Associate 

ในฐานะ Associate คณุมสีทิธซิ ือ้ผลติภณัฑเ์จอเนสสใ์นราคาขายสง่  พรอ้มรบัคอมมชิช ัน่จากการขาย 

สนิคา้ใหล้กูคา้* ซึง่ประกอบดว้ยก าไรขายปลกี และ Retail Sales Bonus  คณุสามารถแนะน าตวัแทนจ าหน่ายอืน่ 

ๆ ได ้แตค่ณุจะไม่ไดร้บัคอมมชิช ัน่จากการขายของพวกเขาจนกวา่คณุจะขึน้ต าแหน่ง  

Executive  คณุตอ้งสมคัรและซือ้ชดุเร ิม่ตน้ธรุกจิจงึจะเป็น Associate  

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

*โปรดดอูภธิานค าศพัทไ์ดท้ีห่นา้13  

ขายสนิคา้ 
ก าไรขายปลกี 

โบนัสการขาย 

สนิคา้ราคาขายปลกี 
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1ST 
  

 วธิีสรา้งรายได:้    

 ก าไรขายปลีก  
  
 

 

ขายปลีก: การขายสนิคา้ = เงนิเต็มกระเป๋า 
วธิทีีร่วดเรว็ทีสุ่ดในการขายสนิคา้เมือ่เร ิม่สมคัรรว่มธรุกจิคอืการซือ้ผลติภณัฑใ์นราคาขายสง่ และขายในราคาปลกี  

คณุรบัรายไดจ้ากสว่นตา่ง  ไม่วา่คุณจะแชรเ์ร ือ่งราวของคุณทีส่นามแขง่บอล หรอืโดยการน าเพือ่นและสมาชกิใน 

ครอบครวัของคณุไปซือ้ของทีเ่ว็บไซตเ์จอเนสสส์ว่นตวัของคณุ  คณุจะไดร้บัรายไดร้ะหวา่ง 15–40% จากการขาย 

ทุกคร ัง้!  การขายปลกีเป็นแหลง่รายไดห้ลกัในขณะทีค่ณุก าลงัสรา้งลกูคา้ทีม่คีวามภกัดตีอ่สนิคา้  ก าไรขายปลกีจาก 

สนิคา้ทีค่ณุขายทางออนไลนจ์ะจา่ยใหค้ณุเป็นรายสปัดาห ์
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2ND 
 

 
 

วธิีสรา้งรายได:้  

RETAIL SALES BONUS 
 

 
ใคร ๆ ก็ชอบโบนสั  
คณุสามารถเสนอขายแพคเกจผลติภณัฑท์ีม่สีว่นลดใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายใหม่ไดโ้ดยในชดุแพคเกจ 

ประกอบดว้ยผลติภณัฑข์ายดตีา่ง ๆ มากมาย  คณุจะไดร้บัโบนัสจากการขายแพคเกจผลติภณัฑค์ร ัง้แรก 

ใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีค่ณุแนะน าสว่นตวัเขา้มา 

โบนัสการขายหรอื Retail Sales Bonus (RSB) ไดจ้ากการขายชดุแพคเกจทีม่รีาคาตัง้แต ่7,489 - 45,128 บาท  

จ านวนเงนิโบนัสทีค่ณุจะไดร้บัขึน้อยู่กบัชดุแพคเกจผลติภณัฑ*์ทีต่วัแทนจ าหน่ายใหม่ซือ้  โปรด 

อธบิายใหต้วัแทนจ าหน่ายใหม่ของคณุเขา้ใจวา่แตล่ะแพคเกจประกอบดว้ยผลติภณัฑช์ ิน้ใดบา้ง เพือ่ใชใ้น 

การตดัสนิใจเลอืกชดุทีเ่หมาะกบัพวกเขา 

 

 

    รปูภาพ 1 ผลติภณัฑบ์างอย่างทีเ่ห็นในรปูอาจไม่มจี าหน่ายในประเทศไทย  

CREATE-A-PACKAGE 

Create-A-Package เป็นอกีหน่ึงทางเลอืกนอกเหนือจากชดุแพคเกจผลติภณัฑท์ีจ่ดัไวเ้ป็นมาตรฐาน  โดยลกูคา้ 

สามารถเลอืกผลติภณัฑใ์นแพคเกจไดเ้องส าหรบัการสัง่ซ ือ้คร ัง้แรก เปอรเ์ซนตข์อง Retail Sales Bonus ส าหรบั 

ทางเลอืกนีข้ึน้อยู่กบัยอดสัง่ซ ือ้รวมของผลติภณัฑท์ัง้หมด (ราคากอ่น VATและไม่รวมค่าจดัสง่): 

 

 100 – 199 CV = 10%  

 200 – 299 CV = 12% 

 300 CV+ = 15% 

 

ยกตวัอย่าง หากคณุขายผลติภณัฑมู์ลคา่ 150 CV ใหก้บัลกูคา้ของคณุ คณุจะไดร้บัเงนิโบนัส $15 เหรยีญ (525 บาท) ** 

มยีอดขาย 8,750 บาทมูลค่า 200 CV จะไดร้บัโบนัส $30 เหรยีญ (1,050 บาท) 

 

*ดรูาคาแพคเกจผลติภณัฑม์าตรฐานไดใ้น Joffice  ซึง่จะแสดง CV และโบนัสขายปลกีทีใ่หก้บัผูแ้นะน าในแตล่ะชดุแพคเกจ 

**ใชเ้งนิเหรยีญสหรฐัเพือ่ค านวณคอมมชิช ัน่และโบนัสทัง้หมด  การแปลงคา่เป็นเงนิบาทไทยใชอ้ตัรา 35 บาทตอ่หนึง่เหรยีญสหรฐั 
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รปูภาพ 2 

ผลติภณัฑบ์างอย่างทีเ่ห็นในรปูอาจไม่มจี าหน่าย 

ในประเทศไทย 

 

สรา้งทมี 
เพือ่ชว่ยคณุ 
ขายผลติภณัฑ์ 
เจอเนสส์  
 

การขายผลติภณัฑแ์ละการไดร้บัคา่คอมมชิช ัน่ถอืเป็นรากฐานส าคญัของธรุกจิ คณุมสีทิธไิดร้บั  

ผลประโยชนท์ีม่ากยิง่ขึน้เมือ่สรา้งเครอืขา่ยคนทีช่อบ แชรเ์ร ือ่งราวผลติภณัฑแ์ละโอกาสธรุกจิเหมอืนๆ กนั 

เมือ่คณุอบรมทมีงานใหม้คีวามรู ้คณุก็จะมโีอกาส สรา้งทมีใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ พรอ้มรบัรายไดจ้าก Team 

Commissions, Matching Bonuses และ Distributor 

Retention Incentives นอกจากนีห้ากคณุขึน้สูต่ าแหน่ง 

Emerald Director หรอื Diamond Director  

คณยงัมสีทิธิเ์ขา้รว่มทรปิรางวลัท่องเทีย่ว Lifestyle Rewards 

และเมือ่ขึน้สูต่ าแหน่ง Diamond Director คณุมสีทิธริบัโบนัส 

Diamond Bonus Pool  

 

 

กา้วแรกในการสรา้งทมี 
ขึน้จาก Associate เป็น Distributor 

การขึน้จากต าแหน่ง Associate เป็น Distributor คณุตอ้งสะสมยอดสว่นตวั  

ใหไ้ด ้100 CV ภายในหน่ึงเดอืน SmartDelivery ในชว่งปีแรก  ในฐานะ  

Distributor  คณุจะไดส้ะสมยอดขายจากลกูคา้และ Distributor ของคณุ 

 

ขึน้จากDistributor เป็น Executive 

เพือ่ใหไ้ดร้บัผลประโยชนท์ัง้หมดจากแผนผลตอบแทนทางการเงนิคณุตอ้งขึน้ 

ต าแหน่ง Executive    คณุสามารถขึน้ต าแหน่ง Executive ไดด้ว้ยการ (i) คง 

สภาพ* และ (ii) ครบคณุสมบตั ิ(ม ีDistributor ทีแ่นะน าเขา้มาโดยตรงแอคทฟี 

อย่างนอ้ยหน่ึงคนในทมีฝ่ังซา้ยและหน่ึงคนในทมีฝ่ังขวา) ในฐานะ Executive  

คณุมสีทิธเิร ิม่ท าคณุสมบตัเิพือ่รบัคอมมชิช ัน่เพิม่ขึน้ 

 

*ดอูภธิานค าศพัทท์ีห่นา้ 12  

การสรา้งทมี 
Team Commissions    
Matching Bonus 
Distributor Retention 

Incentive  
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3RD 
  

วธิีสรา้งรายได:้   

TEAM COMMISSIONS 

 

 

รบัคอมมชิชนัจากยอดขาย 
ของทมีงาน 
ในฐานะทีค่ณุสรา้งเครอืขา่ยdistributor พวกเขาจะ 

ถกูวางในองคก์รของคณุทางฝ่ังขวาหรอืฝ่ังซา้ย  ทกุ 

คร ัง้ทีส่มาชกิในทมีของคณุขายสนิคา้  ยอดขาย 

เหลา่น้ันจะเขา้ไปอยู่ในยอดกลุม่ หรอื Group  

Volume (GV) ของคณุ  โปรดทราบวา่ 

GVประกอบดว้ยยอดสัง่ซ ือ้สว่นตวั, ยอดสัง่ซ ือ้กลุม่ 

สว่นตวั และยอดลน้จากอพัไลน ์(ดอูภธิานค าศพัท)์   

GV ใชใ้นการค านวณทมีคอมมชิชนั 

 

เมือ่ทมีของคณุเตบิโต คณุจะไดร้บั GV จากยอดขาย 

ทีพ่วกเขาสรา้งขึน้  

 

เมือ่ทมีของคณุ (ฝ่ังซา้ยหรอืขวา) มยีอดถงึ 600 GV 

และอกีฝ่ังหน่ึงมยีอดถงึ 300 GV (ไม่สนใจวา่ฝ่ัง 

ไหน) คณุจะไดร้บัทมีคอมมชิชนั$35 เหรยีญ หรอื 

เรยีกอกีอย่างวา่ “ไซเคลิโบนัส”) ทมีคอมมชิชนัจา่ย 

เป็นรายสปัดาห ์และจา่ยซ า้ทกุสปัดาห ์ โดยคณุจะ 

ไดร้บัไซเคลิโบนัส 1,225 บาททกุคร ัง้ทีท่มีงาน 

ของคณุสะสมยอดได ้600/300 GV* 
 

คณุตอ้งครบคณุสมบตัแิละไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั 

Executive จงึจะมสีทิธไิดร้บัทมีคอมมชิชนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* คณุไม่สามารถรบัรายไดเ้กนิกวา่ 750 ไซเคลิตอ่สปัดาห ์
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4TH 
 

วธิีสรา้งรายได:้  

MATCHING BONUS 
 

รบัผลประโยชน์เมือ่สรา้งทมี 
เจอเนสสเ์ชือ่วา่คณุควรไดร้บัรางวลัส าหรบัการสรา้งทมีขายของคณุ 

การสรา้งทมีเร ิม่จากการอบรมทมีงาน 

ทีค่ณุแนะน าเขา้มาโดยตรงเร ือ่งการขายผลติภณัฑแ์ละการสรา้งองคก์ร  

และสอนใหพ้วกเขาท าซ า้แบบ 

เดยีวกนักบัทีค่ณุท า  ยิง่คณุประสบความส าเรจ็ 

ในการอบรมทมีงานทีค่ณุแนะน าสว่นตวัเขา้มา  

(สายงานสปอนเซอร)์ ใหพ้วกเขารูว้ธิกีารขาย 

ผลติภณัฑ ์

ยิง่พวกเขาประสบความส าเรจ็มากคณุเองก็ยิง่ไดร้บัรายไดเ้พิม่ขึน้ 

เมือ่คณุกา้วขึน้ต าแหน่งถดัไป เจอเนสสใ์หร้างวลั คณุดว้ย matching bonus 

เพือ่ตอบแทนส าหรบัการอบรมและการสร ้า่งความเตบิโตในสายงานสปอนเซอร ์ 

โดยจา่ยเป็นเปอรเ์ซน็ตจ์ากทมีคอมมชิชนั(หรอืไซเคลิโบนัส)ทีท่มีงานไดร้บัตัง้แตร่ะดบั 1-7 ของสายงานสปอนเซอร*์ 

ซ ึง่ขึน้กบัต าแหน่งทีค่ณุไดร้บัคอมมชิช ัน่ 

ระดบัแรกทีม่สีทิธไิดร้บั Matching Bonus คอื Jade Executive ในต าแหน่งนีค้ณุมสีทิธไิดร้บั 20% จากทมี 

คอมมชิชนัที ่Distributor ในระดบัทีห่น่ึงในสายงานสปอนเซอร ์(ผงัองคก์ร) ของคณุไดร้บั  ยกตวัอย่าง 

หากคณุแนะน าNatalia, Stacey และ Adam เขา้มาตดิตวัคณุในระดบัแรก คณุจะไดร้บั 20% 

จากทมีคอมมชิชนัทีพ่วกเขาไดร้บั 

และในต าแหน่งถดัไป Pearl Executive คณุจะไดร้บั 

20%จากตวัแทนจ าหน่าย 

ระดบัแรกในสายงานสปอนเซอร ์(ผงัองคก์ร) และ  

15% จากตวัแทนจ าหน่ายในระดบัทีส่อง นอกจากนี ้

หากคณุขึน้ต าแหน่งสงูขึน้ไปเร ือ่ย ๆ คณุมสีทิธไิดร้บั 
Matching Bonuses 

มากถงึเจ็ดช ัน้ในสายงานสปอนเซอร ์(ผงัองคก์ร) 

เพือ่ใหม้สีทิธไิดร้บั Matching Bonus ตามระดบั  

ทีร่ะบใุนแผนผงั  คณุตอ้งคงสภาพและอยูใ่น 

สถานะไดร้บัการจา่ยเงนิตามต าแหน่งตา่ง ๆ 

*ดอูภธิานค าศพัทไ์ดใ้นหนา้ 12  
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5TH 
 

 

 วธิีสรา้งรายได:้  

DISTRIBUTOR RETENTION 
INCENTIVE 

 

 
ตวัแทนจ าหน่ายเพิม่ขึน้ = รางวลัเพิม่ขึน้ 
เมือ่คณุขายผลติภณัฑใ์หก้บัตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีแ่นะน าโดยตรงหา้รหสัทีม่ยีอด SmartDelivery ในเดอืนปฎทินิ 

Matching Bonus ในระดบัแรกจะเพิม่ขึน้จาก 20%  เป็น 25% 

 

 

เมือ่คณุขายผลติภณัฑใ์หก้บัตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีแ่นะน าโดยตรงสบิรหสัทีม่ยีอด SmartDelivery ในเดอืนปฎทินิ 

Matching Bonus ในระดบัแรกจะเพิม่ขึน้เป็น 30% 

 

 

คณุมสีทิธไิดร้บั Distributor Retention Incentive เมือ่คณุแอคทฟีและอยู่ในสถานะไดร้บัคอมมชิช ัน่ในต าแหน่ง  

Jade Executive หรอืสงูกวา่ 

 

 

 

*ตวัแทนจ าหน่ายทีถ่กูแนะน าเขา้มาใหม่จะถูกนับเป็นหน่ึงใน 5 หรอื 10 คนในเดอืนทีแ่นะน าไม่ว่าจะสมคัรเขา้รว่ม 

SMARTDELIVERY หรอืไม่ 

อยา่งไรก็ดจีะไม่นับตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีม่กีารแนะน าตวัแทนจ าหน่ายใหม่ตดิตวัในเดอืนเดยีวกบัทีส่มคัร  
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รบัรางวลั 
ส าหรบั 
ผูน้ าเชน่คณุ 
 

เจอเนสสใ์หร้างวลัแกนั่กขายทีม่ยีอดขายในระดบัสงูและมคีวามเป็นผูน้ า 

โดยพาพวกเขาไปท่องเทีย่วยงัสถานทีอ่นัเป็นทีใ่ฝ่ฝันของหลายคนและรบัคอมมชิช ัน่จากยอดขายทัว่โลก 
 

JEUNESSE TRAVEL  

เจอเนสสต์อ้งการมอบรางวลัและยกย่องเมือ่คณุประสบความส าเรจ็ในการสรา้งธรุกจิ  โปรแกรม 

Jeunesse Travel จะท าใหค้ณุไดส้นุกสนานกบัรปูแบบชวีติอนัหรหูราเพือ่ใหคุ้ม้คา่กบัความทุ่มเทของคณุ 
 

EMERALD EXPERIENCE   

ดทีีส่ดุและดยีิง่ไปกวา่!  คณุและคู่สมรสของคณุจะ 

ไดร้บัเชญิเขา้รว่มพกัอย่างหรูหรา ณ Grand Wailea 

Resort ในฮาวายอย่างสนุกสนานเป็น  

เวลาหา้วนั ดืม่ไวนร์สเลศิและรว่มรบัประทานอาหาร 

ค ่ากบัผูน้ าท่านอืน่ๆและผูก้อ่ตัง้บรษิทั  ไดเ้รยีนรูจ้าก 

ผูเ้ช ีย่วชาญและผูน้ าทีม่าเขา้รว่มการประชมุพฒันา 

ผูน้ าทีจ่ดัเฉพาะเพือ่คณุเท่าน้ัน  เพือ่มสีทิธเิขา้รว่ม  

Emerald Experience* คณุตอ้งเป็นเอมเมอรลัด ์

ไดเรคเตอรท์ีค่รบคณุสมบตัอิย่างนอ้ยสามเดอืนในปี 

ปฏทินิ** และตอ้งคงสภาพหลงัจากขึน้ต าแหน่ง 

Emerald Director  

 
DIAMOND DISCOVERY 

น่ีแหละใชเ่ลย - วถิชีวีติแบบไดมอนดข์องคณุ!  

ประสบการณล์ า้คา่ทีค่ณุควรไดร้บัเป็นรางวลั   ใน 

ฐานะไดมอนดไ์ดเรคเตอรค์ณุและคูส่มรสจะได ้

 

รบัเชญิเขา้รว่มทรปิ Diamond Discovery  

ประจ าปี ณ รสีอรท์ระดบัหา้ดาวทีเ่อกซค์ลูซฟีทีส่ดุใน 

โลก และสมัผสัประสบการณก์ารเดนิทางสดุประทบัใจ 

รว่มกนั เป็นไลฟ์สไตลใ์นฝัน-รปูแบบชวีติของ 

Diamond Director เจอเนสส ์ 

 

เพือ่ทีจ่ะครบคุณสมบตัใินการเขา้รว่มงานDiamond 

Discovery ในฐานะผูผ่้านคณุสมบตัคิร ัง้แรก คณุ 

ตอ้ง (i) แอคทฟีทุกเดอืนนับตัง้แตเ่ดอืนแรกทีค่ณุ 

ไดร้บัคอมมชิชนัในระดบั Diamond Director  

และ (ii) ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond 

Director อย่างนอ้ยสามเดอืนปฏทินิในหน่ึงปี** 

ในปีถดัมา** คณุตอ้ง (i) แอคทฟีทุกเดอืนตัง้แตเ่ดอืน 

แรกทีค่ณุขึน้ต าแหน่ง Diamond และ (ii) ไดร้บั 

คอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director อย่าง 

นอ้ยหกเดอืนปฏทินิในหน่ึงปี** 

*คณุตอ้งเขา้รว่มทรปิ Emerald Experience ในปีทีค่ณุท าคณุสมบตัไิด ้

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

Emerald Experience และ 1 เมษายนส าหรบั Diamond Discovery เพือ่ใหม้สีทิธเิขา้รว่มไม่วา่ทรปิใดคณุตอ้งครบคณุสมบตัอิย่างนอ้ย 60 วนั 

กอ่นวนัเดนิทาง  คณุจะไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรหากคุณมสีทิธเิขา้รว่มทรปิ   หากคณุไม่ไปรว่มทรปิหลงัจากยนืยนัไปแลว้  เจอเนสสจ์ะ 

เรยีกรอ้งใหค้ณุชดเชยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้คนื  ทรปิทัง้หมดไม่สามารถคนื, โอนสทิธไิด ้ และอาจมกีารหกัภาษีถอืเป็นรายไดต้ามกฏหมาย 

และขอ้ก าหนดทีม่อียู่  ไม่มกีารทดแทนเป็นเงนิสด  ทรปิเหล่านีถ้กูออกแบบมาเพือ่สรา้งเสรมิประสบการณก์ารเรยีนรู,้ การสรา้งทมี และสรา้ง 

ความผูกพนัระหวา่งผูน้ า  

ระดบัผูน้ า 
Emerald Experience 

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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6TH 
 

วธิีสรา้งรายได:้  
DIAMOND BONUS POOL 

ผลประโยชน์ของผูน้ าระดบัโลก 

คุณมีสิทธิรบัเงินปันผลจากยอดขายของบริษัทท่ัวโลกไดโ้ดยตอ้งท าคุณสมบติัเพ่ือรบัไดมอนดโ์บนัสพูล  

Diamond Pool นับรวมยอดทีใ่ชใ้นการค านวณคอมมชิช ัน่ของบรษิทัจากทัว่โลก 3% ซึง่มาจากการขาย 

สนิคา้ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะไตรมาส  พูลนีจ้ะถกูแบง่ตามจ านวนDiamond ทีผ่่านคณุสมบตัติามแชรท์ีส่ะสมได ้

ในระหวา่งไตรมาส 
 

Bonus pool จะถกูค านวณเป็นรายไตรมาส  และบรษิทัจา่ยโบนัสใหต้ามแชรท์ีส่ะสมไดใ้นชว่งการจา่ยโบนัส  

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

SmartDelivery ทกุเดอืนในไตรมาส และ (ii) คณุตอ้งมตี าแหน่งสงูสดุในระดบั Diamond Director 

ในวนัแรกหรอืกอ่นวนัแรกของไตรมาส  

รวมถงึคณุตอ้งเขา้รว่มงานอเีวนทใ์หญ่ของบรษิทัสองคร ัง้ในภมูภิาคของท่านและงานอเีวนทใ์หญ่หน่ึงคร ัง้ในภมูภิาคอื่

นในชว่งปีปฏทินิกอ่นหนา้นี*้  ผูเ้ขา้รว่มงานอเีวนทต์อ้งปรากฎตวัใหเ้ห็น, และมสีว่นรว่มส าคญัในงานอเีวนท ์

รวมถงึเขา้รว่มในกจิกรรมหลกัตามตารางปฏทินิทีก่ าหนดไวแ้ละเขา้รว่มในงานอเีวนทเ์ฉพาะของทกุต าแหน่ง  

อเีวนทท์ีนั่บเขา้คณุสมบตัไิดแ้ก ่Jeunesse EXPO, LEAD Jeunesse และ Jeunesse University 

 
 

คณุมสีทิธสิะสมแชรไ์ดด้งันี:้* 

• หน่ึงแชรเ์ป็นรางวลัส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ใน  

ต าแหน่ง Diamond Director 

เป็นคร ัง้แรกในวนัแรกหรอืกอ่นวนัแรกของไตรมาส 

• หน่ึงแชรเ์ป็นรางวลัส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั  

Diamond ต่อเดอืนในไตรมาส 

• หน่ึงแชรเ์ป็นรางวลัส าหรบัทกุ ๆ 1,000 Team  

Commission cycles ทีท่ าไดใ้นระหวา่งไตรมาส 

• สงูสดุหน่ึงแชรต์อ่ไตรมาสเป็นรางวลัใหส้ าหรบัผูท้ีม่ ี

ทมีงานตดิตวัทีม่ตี าแหน่งสงูสดุในระดบั Diamond  

Director ในเดอืนใดก็ไดข้องไตรมาส 

• หน่ึงแชรเ์ป็นรางวลัส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั  

Double Diamond Director หรอืสงูกวา่ในแตล่ะเดอืน*  
 

 

*ก าหนดใหเ้ขา้รว่มงานอเีวนทใ์นปี 2019 เพือ่มสีทิธริบัโบนัสพูลในปี 2020  
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ขึน้ต าแหน่งเมือ่ยอดขายสนิคา้เตบิโต 
ต าแหน่ง          เงือ่นไขการท าคณุสมบตั ิ                      ผลประโยชน์ 

ASSOCIATE  สมคัรและยืน่ขอ้ตกลงการเป็นผูจ้ าหน่ายอสิระ 

 สัง่ซ ือ้ชดุเร ิม่ตน้ธรุกจิ  Associatesไม่มกีารสะสมยอด 

 

 สัง่ซ ือ้สนิคา้ในราคาขายสง่ 

 ก าไรคา้ปลกี 

 โบนัสขายปลกี 

DISTRIBUTOR  เป็น Associate 

 มยีอดสะสม 100 PV ในเดอืน SmartDelivery ภายในหน่ึงปีทีคุ่ณสัง่ซ ือ้ชดุเร ิม่ตน้ 

ธรุกจิ  

 เชน่เดยีวกบัAssociate 

 เร ิม่สะสมยอด  

 

EXECUTIVE 
ต าแหน่ง EXECUTIVE * 

 เป็น Distributor 

 ตอ้งแอคทฟี 

 ครบคุณสมบตั ิ(มยีอดแนะน าดสิตรบิวิเตอรส์ว่นตวัหน่ึงคนในแตล่ะฝ่ังซา้ย/ขวา) 

 

 เชน่เดยีวกบั Distributor 

 Team Commissions 

JADE EXECUTIVE  ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Executive  

 ท าคณุสมบตัอิย่างใดอย่างหน่ึง 

o มยีอดแนะน าสว่นตวั Executive 4 รหสั โดยมอีย่างนอ้ยหน่ึงรหสัในแตล่ะฝ่ัง หรอื 

o มยีอดแนะน าสว่นตวั Distributor 8 รหสั โดยมอีย่างนอ้ยสามรหสัในแตล่ะฝ่ัง  

 เชน่เดยีวกบั Executive 

 รบั Matching Bonuses หน่ึงระดบั 

PEARL EXECUTIVE  ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Executive  

 ท าคณุสมบตัอิย่างใดอย่างหน่ึง 

o มยีอดแนะน าสว่นตวั Executive 8 รหสั โดยมอีย่างนอ้ยสองรหสัในแตล่ะฝ่ัง หรอื 

o มยีอดแนะน าสว่นตวั Distributor 12 รหสั โดยมอีย่างนอ้ยสามรหสัในแต่ละฝ่ัง  

 เชน่เดยีวกบัExecutive 

 รบั Matching Bonuses สอง 

ระดบั 

SAPPHIRE 
EXECUTIVE 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Executive  

 มยีอดแนะน าสว่นตวัExecutive12 รหสั โดยมอีย่างนอ้ย 3 รหสัในแตล่ะฝ่ังซา้ย/ขวา 

 เชน่เดยีวกบัExecutive 

 รบั Matching Bonuses สามระดบั 

 จอ่ขึน้ต าแหน่ง Director  

SAPPHIRE 25 

    

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire Executive 

 สะสมTeam Commission ได ้25 รอบในเดอืนกอ่นหนา้นี ้
 เชน่เดยีวกบัSapphire 

 รบัการเชดิชเูกยีรตเิป็นพเิศษ 

 จดังานอเีวนทแ์บบเอ็กซค์ลูซฟี 

SAPPHIRE 50 

 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire Executive 

 สะสมTeam Commission ได ้50 รอบในเดอืนกอ่นหนา้นี ้

SAPPHIRE ELITE  ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire Executive 

 สะสมTeam Commission ได ้100 รอบในเดอืนกอ่นหนา้นี ้

 

RUBY DIRECTOR 
ต าแหน่งDIRECTOR * 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire Executive  

 ม ี2 สายงานทีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire ในแตล่ะสายงาน  

 ม ีTeam Commission 200 รอบในเดอืนปฏทินิกอ่นหนา้นี ้ 

 

 เชน่เดยีวกบัSapphire 

 รบั Matching Bonuses สีร่ะดบั 

EMERALD 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire Executive  

 ม ี4 สายงานทีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire** ในแต่ละสายงาน  

 ม ีTeam Commission 500 รอบในเดอืนปฏทินิกอ่นหนา้นี ้

 เชน่เดยีวกบัSapphire 

 รบั Matching Bonuses หา้ระดบั 

 Emerald Experience 

DIAMOND 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัSapphire Executive  

 ม ี6 สายงานทีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Sapphire** ในแต่ละสายงาน***  

 ม ีTeam Commission 1000 รอบในเดอืนปฏทินิใด ๆ กอ่นหนา้นี ้

 ม ีTeam Commission 1000 รอบในเดอืนปฏทินิปัจจบุนั**** 

 เชน่เดยีวกบัSapphire 

 รบั Matching Bonuses หกระดบั 

 Diamond Bonus Pool 

 Diamond Discovery 

 

*ต าแหน่ง Executive และ Director จะไดร้บัรางวลัในวนัทีท่ าครบทุกเงือ่นไขตามคณุสมบตัทิีก่ าหนด 

**สายงานสปอนเซอรท์ีไ่ดร้บัคอมมชิชนัในระดบัตามทีก่ าหนดตอ้งอยู่ในต าแหน่ง “แทจ้รงิ” หมายความว่าตอ้งไดต้ าแหน่งมาจากการสรา้งองคก์รการขาย 

***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 ิ ผลประโยชน์ 

DOUBLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director 

 ม ี2 สายงานสปอนเซอร ์ทีม่ ีDiamond อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดบัช ัน้*  

 ม ีTeam Commission 1,500  รอบในเดอืนปฏทินิกอ่นหนา้นี*้* 

 

 เชน่เดยีวกบัDiamond Director 

 รบั Matching Bonuses เจ็ดระดบั 

TRIPLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ั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   

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลา 2 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั  

 เชน่เดยีวกบั Double Diamond 

Director 

 รบั One-Time Bonus 

3,500,000 บาท ** 

PRESIDENTIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond Director  

 ม ี6 สายงานสปอนเซอรท์ีม่ ีDiamond อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดบัช ัน้  

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

จากสายงานสปอนเซอรส์ายใดสายหน่ึง 

 มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 15,000 รหสัในสายงานสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน SmartDelivery   

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลา 3 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั 

 เชน่เดยีวกบั Double Diamond 

Director 

 รบั One-Time Bonus 

8,750,000 บาท *** 

IMPERIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัDiamond Director  

 ม ี8 สายงานสปอนเซอรท์ีม่ ีDiamond อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดบัช ัน้  

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

จากสายงานสปอนเซอรส์ายใดสายหน่ึง 

 มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 20,000 รหสัในสายงานสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน SmartDelivery   

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลา 3 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั 

 เชน่เดยีวกบั Double Diamond 

Director 

 รบั One-Time Bonus 

17,500,000 บาท **** 

CROWNE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัDiamond Director  

 ม ี10 สายงานสปอนเซอรท์ีม่ ีDiamond อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดบัช ัน้  

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

จากสายงานสปอนเซอรส์ายใดสายหน่ึง 

 มดีสิตรบิวิเตอรแ์อคทฟี 25,000 รหสัในสายงานสปอนเซอรท์ ัง้หมดของคุณในเดอืน SmartDelivery   

 ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบันีเ้ป็นเวลา 6 เดอืนปฏทินิตดิต่อกนั 

 เชน่เดยีวกบั Double Diamond 

Director 

 รบั One-Time Bonus 

35,000,000 บาท **** 

 
*หากม ีDiamondในสายงานคนใดคนหนึง่ไดร้บัการเชดิชเูกยีรตแิต่ไม่เคยไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Diamond  โดยทีค่ณุท าคณุสมบตัอิืน่ ๆ ได ้

ครบตามทีก่ าหนดคณุจะไดร้บัการเชดิชเูกยีรตแิต่ไม่ไดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบั Double Diamond 

**สายงานสปอนเซอรท์ีไ่ดร้บัคอมมชิช ัน่ในระดบัตามทีก่ าหนดตอ้งอยู่ในต าแหน่ง”แทจ้รงิ” หมายความว่าตอ้งไดต้ าแหน่งมาจากการสรา้งองคก์รการขาย และสะสมยอดไดต้ามทีก่ าหนด 

ไม่ใชก่ารซือ้ชดุแพคเกจผลติภณัฑ ์ 

**บรษิทัจะจ่าย One-time bonus ใหใ้นงานอเีวนทค์ร ัง้ถดัไปของบรษิทั และมอบใหบ้นเวท ี 

***แบ่งจ่ายใหใ้นชว่งระยะเวลา 12-เดอืน 

****แบ่งจ่ายใหใ้นชว่งระยะเวลา 24-เดอืน   
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อภธิานค าศพัท์ 
 

ACTIVE: หลงัจากขึน้ต าแหน่ง Distributor 

คณุตอ้งแอคทฟีในเดอืน SmartDelivery โดยมยีอดสัง่ซ ือ้ 60 PV 

จากการขายสนิคา้หรอืยอดสัง่ซ ือ้สว่นตวั*  หากคณุไม่แอคทฟีในเ

ดอืน SmartDelivery 

คะแนนทีส่ะสมไวจ้ะถกูปรบัใหเ้ป็นศนูยใ์นการค านวณคอมมชิช ัน่  

คะแนนทีห่ายไปไม่สามารถเรยีกคนืได ้

คณุจะมสีถานะแอคทฟีอกีคร ัง้เมือ่ครบคณุสมบตัติามทีก่ าหนดดา้น

บน 

ANNUAL RENEWAL: เสยีคา่ธรรมเนียมการตอ่อายุ 

สมาชกิเพยีง 698 บาท เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในระบบการบรหิาร 

ธรุกจิของคณุ  อย่างไรก็ดหีากคณุสามารถรกัษายอด 360 CV 

จากยอด SmartDelivery ทีส่ ัง่ซ ือ้สว่นตวัในระหวา่งปีได ้ 

คณุจะไดร้บัการยกเวน้คา่ตอ่อายสุมาชกิ 

AUTOSHIP: ด ูSmartDelivery  

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 

ผลติภณัฑข์องเราอยู่ในชว่งราคาทีส่ามารถแขง่ขนัได ้

ผลติภณัฑข์องเจอเนสสท์ุกตวัจะมมูีลคา่คะแนนหรอืทีเ่รยีกวา่ยอดใ

นการค านวณคอมมชิช ัน่ หรอื CV (บางคร ัง้เรยีกวา่ “คะแนน) 

แผนผลตอบแทนทางการเงนิจะจา่ยเงนิจากการ สะสมยอดคะแนน 

เหลา่นี ้ CV เร ิม่สะสมเมือ่คณุขึน้จาก ต าแหน่ง Associate เป็น 

Distributor เร ิม่สะสม CV ตราบเท่า ทีค่ณุคงสถานะแอคทฟี 

ดรูปูภาพ 3 

CUSTOMERS: คอืลกูคา้ปลกี 

ENROLLER TREE: ตวัแทนจ าหน่ายในแตล่ะสายงาน 

สปอนเซอรท์ีอ่ยู่ในแผนผงัองคก์รของคณุ PGV จากยอดขาย 

ของพวกเขาถกูน ามาใชใ้นการค านวณโปรโมช ัน่บาง โปรแกรม 

ดรูปูภาพ 3 

GROUP VOLUME (GV): ยอดกลุม่คอืยอดทีเ่กดิขึน้จาก 

การขายในทมีงานของคณุสองฝ่ัง; ประกอบดว้ย PV, PGV 

และยอด Spillover See ดรูปูภาพ 3 

HIGHEST ACHIEVED RANK: ต าแหน่งสงูสดุทีเ่คยพชิติ ได ้ 

JOFFICE: เมือ่คณุซือ้ชดุเร ิม่ตน้ธรุกจิคณุจะไดร้บัระบบ 

บรหิารธรุกจิทางคอมพวิเตอร ์ ซ ึง่จะประกอบดว้ยเคร ือ่งมอื 

ทุกอย่างทีค่ณุตอ้งการในการสรา้งธรุกจิออนไลน ์ ดว้ยระบบ 

อนัทรงประสทิธภิาพนี ้ท าใหค้ณุสามารถตดิตามการด าเนิน 

ธรุกจิไดจ้ากทัว่โลก, ก าหนด SmartDelivery, ท ารายงาน 

บรหิาร, สัง่ซ ือ้สนิคา้, เขา้ดคูอมมชิช ัน่ และอกีมากมาย 

LINE OF SPONSORSHIP: สายงานสปอนเซอรจ์ะเกดิขึน้ 

เมือ่คณุแนะน าดสิตรบิวิเตอรใ์หม่เขา้มาในทมีของคณุ  สาย 

งานสปอนเซอรเ์ตบิโตเมือ่ดสิตรบิวิเตอรแ์นะน าดสิตรบิวิเตอร ์

อืน่เขา้มา  ดสิตรบิวิเตอรเ์หลา่น้ันแนะน า คนอืน่เขา้มาอกี  

กระบวนการนีจ้ะตอ่เน่ือง 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการสรา้งสายงานสปอนเซอรช์ปิ 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 

สว่นตวั คอื CV ทีเ่กดิขึน้จากสายงานสปอนเซอรแ์ละจาก 

การขายสนิคา้ใหล้กูคา้ของคณุ ไม่รวมยอดลน้จากอพัไลน ์PGV 

เกดิจากยอดขายในผงัองคก์รของคณุ ผงัองคก์รใช ้

เพือ่ค านวณโปรโมช ัน่บางโปรแกรม ดรูปูภาพ 3  

PERSONAL VOLUME (PV): 

ยอดขายสว่นตวัเกดิจากการสะสมยอด CV 

จากการขายสนิคา้ใหล้กูคา้ของคณุผ่านทางเว็บไซตเ์สมอืนของคุ

ณหรอืจากการสัง่ซ ือ้สว่นตวั   

กฏ PV ส่วนเกิน เมือ่ PV ทัง้หมดจากการสัง่ซ ือ้ 

SmartDelivery เกนิ 60 PV ในเดอืน Smart Delivery 

และยอดสัง่ซ ือ้ SmartDeliveryน้ันด าเนินการภายใน 7 

วนันับจากวนัเร ิม่ตน้เดอืน SmartDeliveryของคณุ  

จากน้ัน PVจากการขายใหก้บัลกูคา้ปลกี และ PV 

จากยอดสัง่ซ ือ้สว่นตวัจะไหลไปอยู่ทีข่าออ่น ขาออ่นคอืทมีทีม่ ีGV 

นอ้ยทีส่ดุเมือ่สิน้สดุเดอืน SmartDelivery  แตห่ากถา้ PV 

สว่นทีเ่กนิมาจากการสัง่ซ ือ้ SmartDelivery  

ซึง่กฎนีจ้ะใชใ้นกรณีที ่PV สว่นเกนิมาจากยอด SmartDelivery 

แบบไม่มเีงือ่นไขซึง่เป็นไปตามควิ 

(อตัโนมตัแิละไม่ไดถ้กูวางฝ่ังเองในแบ็คออฟฟิศของท่าน)  ยกเวน้

: PV จากงานอีเวนท ์

นอกจากนีย้อดสว่นทีเ่กนิจากการสัง่ซ ือ้แพคเกจในงานอเีวนทห์ร ื

อจากแพคเกจจะไม่ไหลไปอยูท่มีขาออ่น  โปรดทราบวา่ PV 

จากการขายแพคเกจเบสคิใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีเ่พิง่สมคัรเ

ขา้มาจะนับเขา้ยอดการท าคณุสมบตัแิอทฟี  อย่างไรก็ดจีะไม่นับเ

ขา้ PV 

เมือ่ตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีแ่นะน าเขา้มาขายชดุแพคเกจเบสคิใหก้ ั

บตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีเ่ขา/เธอแนะน าเขา้มาในเดอืน 

SmartDelivery เดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูภาพ3 แตล่ะผลติภณัฑม์คีา่ CVทีถ่กูใชใ้นการค านวณ PV, PGV  และ GV ตอ้งม ีPV เพือ่ใหแ้อคทฟี  PGV จะถกูสรา้งขึน้จากสายงานในองคก์รของคณุ 

GV รวม PV, PGV และยอดลน้จากอพัไลน ์และใชใ้นการค านวณ Team Commissions 
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QUALIFYหรือ 
QUALIFIED:   

ครบคณุสมบตัเิมือ่คณุม ีDistributor 

ทีแ่อคทฟีในฝ่ังขวาและฝ่ังซา้ย 

ซึง่ท าใหค้ณุขึน้ต าแหน่ง Executive 

หากคณุแอคทฟี 

 

RETAIL CUSTOMER:  

ลกูคา้ทีส่ ัง่ซ ือ้สนิคา้ในราคาขายปลกีจา

กเว็บไซตส์ าเนาของคณุหรอืสัง่ซ ือ้โดยต

รงจากคณุ 

 

SMARTDELIVERY(กอ่นหน้

านีรู้จ้กัในชือ่ออโตชปิ): 

หากคณุตอ้งการสัง่ซ ือ้สนิคา้เดมิ ๆ 

ซ า้กนัทกุเดอืน 

คณุสามารถสมคัรเขา้รว่มโปรแกรม 

SmartDelivery  

เจอเนสสจ์ะเรยีกเก็บเงนิจากเครดติการ ์

ดของคณุทกุเดอืนและจดัส่งผลติภณัฑ ์

ทีค่ณุเลอืกไว ้ PV ส่วนทีเ่กนิจากยอด 

SmartDelivery  

จะไหลไปอยู่ทีข่าอ่อน 

 
SMARTDELIVERY 
MONTH:  
ชว่งระยะเวลาในระหวา่งทีค่ณุรบัผดิชอบ

ในการท ายอดสัง่ซ ือ้ส่วนตวั (PV) 

ตามทีก่ าหนดและคงสภาพตามคณุสมบั

ตใินต าแหน่งของคณุ  

ชว่งระยะเวลาเร ิม่จากวนัทีใ่นเดอืนทีค่ณุ

สัง่ซ ือ้แพคเกจคร ัง้แรก 

หรอืขึน้สู่ต าแหน่ง Distributor  

และสิน้สดุในเวลาเทีย่งคนื(อเมรกิา) 

กอ่นทีจ่ะถงึวนัเดยีวกนัในเดอืนถดัไป  

ยกตวัอย่างหากคณุขึน้ต าแหน่ง 

Distributor ในวนัที ่20  

พฤษภาคม  เดอืน SmartDelivery 

เร ิม่จากวนันีแ้ละสิน้สดุในวนัที ่19 

มถินุายน เวลาเทีย่งคนื(อเมรกิา)  

โปรดทราบวา่หากเดอืน 

SmartDelivery  ของคณุเร ิม่ในวนัที ่

28, 29, 30 หรอื 31 ของเดอืน 

เราจะปรบัเวลาเร ิม่ตน้ใหถ้อยหลงัฝ่ายบริ

การลกูคา้สามารถใหข้อ้มูลวนัทีแ่น่นอน

กบัคณุได ้ 

หากคณุซือ้ชดุอพัเกรดในภายหลงั 

วนัทีค่ณุซือ้ชดุอพัเกรดจะเป็นวนัเร ิม่ตน้เ

ดอืน SmartDelivery ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 รปูภาพ 4 Enroller Tree:  คณุแนะน า 

Distributors A – D เขา้มาโดยตรง 

แตะ่ละคนถอืเป็นจดุเร ิม่ของสายงานสปอนเซอรใ์นผงัองค ์

กรของคณุ  Distributor B แนะน า  Bx – Bz 

ซึง่นับีเป็นระดบัทีส่องในสายงานสปอนเซอรใ์นผงัองคก์รข

องคณุ  Distributors Bx – Bz 

เร ิม่สายงานสปอนเซอรข์อง 

B  D1อยู่ในระดบัทีส่องของสายงานคณุ By1อยู่ในระดบัที ่

3 ของสายงานคณุ 

Team Tree: Distributor 

ทีค่ณุแนะน าโดยตรงจะถกูวางฝั่งสลบักนัโดยอตัโนมตัใินฝั่ง

ขวาและฝั่งซา้ย 

(หรือสามารถปรบัการต ัง้คา่โดยการล็อคเพลซเมนทใ์นการต ั้

งคา่โพรไฟล์สว่นตวัในแบ็คออฟฟิศ) จนกวา่จะขึน้สูต่ าแหน่ง 

Sapphire คณุต้อ้งวาง Distributor 

ใหมไ่วด้า้นนอกฝั่งขวาหรือฝั่งซา้ย 

ในตวัอย่างนี ้ลกูคา้ปลกีและลกูคา้พรเีฟอรถ์กูวางนอกผงัองคก์ร  

Distributors A – D ถกูวางไวใ้นผงัองคก์ร เชน่เดยีวกบั 

Distributors 1 – 4   ทีถ่กูวางไวใ้น Team Tree 

โดยอพัไลนข์องคณุและถอืเป็นยอดลน้ 

คอมมชิชนัจะถกูค านวณจากผงัองคก์รของคณุ

 
SPILLOVER:  

ตวัแทนจ าหน่ายทีถ่กูวางในองคก์รของคุ

ณโดยอพัไลนถ์กูเรยีกวา่ Spillover  

ยอดขายของพวกเขาจะถกูนับรวมใน 

GV ของคณุ 

 
TEAM AND TEAM TREE:  
Team Tree 

คอืโครงสรา้งผงัองคก์รในสายงานซึง่ประ

กอบดว้ยตวัแทนจ าหน่ายทีค่ณุแนะน าเข ้

ามาใหม่ซึง่ถกูวางไวใ้น Team Tree  

ทีด่า้นล่างสดุของทมีฝ่ังขวาหรอืฝ่ังซา้ย  

ตวัแทนจ าหน่ายใหม่ทีถ่กูแนะน าเขา้มาโ

ดยอพัไลนข์องคณุจะถกูวางไวด้า้นล่างสุ

ดของทมีคณุเชน่เดยีวกนั ซ ึง่เรยีกวา่ 

Spillover  CV จากการขายสนิคา้ใน 

Team Tree จะถกูปรบัเป็น GV เพือ่ 

ค านวณ Team Commissions  

ดรูปูภาพ 4 

 
UPLINE:  

ประกอบดว้ย Distributor 

ทีแ่นะน าคณุเขา้มาตัง้แต่ตน้และทกุคนที่

ถกูแนะน าเขา้มากอ่นคณุในสายงานสปอ

นเซอร ์

 
WHOLESALE  
CUSTOMER:  
ลกูคา้ขายส่งคอืลูกคา้ทีส่ ัง่ซ ือ้ 

ผลติภณัฑเ์พือ่การใชส้่วนตวัเท่าน้ัน 
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ประเทศไทย  
 

บรษิทั เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

กรุงเทพ 

อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์เอ, ช ัน้ 17, หอ้ง TNA 04-07  

เลขที ่33/4 ถ.พระราม 9, แขวงหว้ยขวาง, เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 

10310 
บรกิารลูกคา้: + 66(0) 2 118 9899 

Email: csthailand@jeunesseglobal.com 

 

นครราชสมีา 

1195/24 ถ.มติรภาพ, ต.ในเมอืง, อ.เมอืง, นครราชสมีา  30000  

บรกิารลูกคา้: + 66 (0) 2 118 9800 - 99 

Office: + 66 (0) 44 353628-9  

Email: csthailand@jeunesseglobal.com  
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