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ยินดีต้อนรับเข้าสูเ่จอเนสส์ 
 

เรามีความยินดีท่ีคุณเลือกเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเราพร้อมกับการมุ่งเป้าหมายไปท่ีการสร้างธุรกิจเจอเนสส ์
ของตัวคุณเอง   มีตัวแทนจำหน่ายอิสระเจอเนสสเ์ช่นเดียวกับคุณอีกนับหมื่นคนท่ีสมัครเข้าร่วมใน 
ประชาคมเดียวกัน , แชร์เรื่องราวผลิตภัณฑ์อันน่าเหลือเชื่อของเรากับผู้คนท่ีเขารู้จัก และพึงพอใจกับ 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนผลตอบแทนทางการเงิน   ด้วยแผนปันผลตอบแทนท่ีถือได้ว่าคุ้มค่ามากท่ีสุด 
แผนหน่ึงในตลาดขายตรงทำให้เจอเนสส์เปล่ียนแปลงชีวิตของผู้คนไปแล้วท่ัวโลก 
 

คุณเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของคุณเอง 
 
แผนผลตอบแทนทางการเงินนำเสนอโอกาสในการสร้างรายได้จากสามช่องทางหลัก ๆ: ขายสินค้า , 
คอมมิชชั่นจากการสร้างทีม และรางวัลสำหรับผู้นำ 
  
 

       

 
  
 

 
 
คุณสามารถเข้าร่วมกับแผนผลตอบแทนทางการเงินเจอเนสส์ในระดับใดก็ได้ท่ีคุณต้องการ  คุณเป็นผู้ 
ตัดสินใจว่าคุณอยากจะมีรายได้เสริมผ่านการขายปลีกหรือสร้างธุรกิจเต็มเวลากับทีมงานผู้ทุ่มเทท่ัวโลก 

รูปแบบการสร้างรายได้ไม่เหมือนใคร 

เราเป็นบริษัทท่ีให้ความสำคัญกับคนเช่นคุณ เจอเนสส์ไม่ใช่แค่ธุรกิจ เราเป็นครอบครัว และเพราะ 
ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก เราจึงอยากช่วยคุณในทุก ๆ ข้ันตอนสู่ความสำเร็จ 

 
 

   
 
 
 
 
 

Randy Ray 
Founder & CEO 

Wendy Lewis 
Founder & COO 

Scott A. Lewis 
Chief Visionary Officer 

การจ่ายเงินในแผนผลตอบแทนทางการเงินเจอเนสส์จำกัดเปอร์เซนตก์ารจ่ายสูงสุดอยู่ท่ี 60% ของยอดCV  
ท่ัวโลก  คอมมิชชั่น, โบนัส และรายได้อ่ืน ๆ จะเป็นไปตามเปอร์เซนต์การจ่ายสูงสุดดังกล่าวและอาจมีการ 
เปล่ียนแปลงในบางครัง้ 

*โปรดดูอภิธานคำศัพท์หน้า12  คำศัพท์ที่ให้คำจัดกัดความในเอกสารนี้หรือในนโยบายและระเบียบปฏิบัติพิมพ์เป็นอักษรตัวใหญ่เพื่อความสะดวกในการอ่าน   

ขายสินค้า 
กำไรขายปลีก 
โบนัสการขาย 
สินค้าราคาขายปลีก 

 

การสร้างทีม 
Team Commissions 
Matching Bonus 
Distributor Retention 
  Incentive 

 

ผู้นำ 
Emerald Experience  
Diamond Discovery 
Diamond Bonus Pool 
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จำหน่าย 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ 

ของเจอเนสส์ 

ให้ลูกค้าของคุณ 

การขายผลิตภัณฑ์เจอเนสส์ให้ลูกค้าถือเป็นกิจกรรมหลักของคุณในฐานะตัวแทนจำหน่าย  ซึ่งจะเป็น 
รากฐานการสร้างองค์กรการขายรวมถึงเป็นแหล่งรายได้ของคุณในอนาคต 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย 

ก้าวแรกสู่การขายสินค้าให้ลูกค้า: 

เป็น Associate 
ในฐานะ Associate คุณมีสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์เจอเนสส์ในราคาขายส่ง  พร้อมรับคอมมิชชั่นจากการขาย 
สินค้าให้ลูกค้า* ซึ่งประกอบด้วยกำไรขายปลีก และ Retail Sales Bonus  คุณสามารถแนะนำตัวแทน
จำหน่ายอ่ืน ๆ ได้ แต่คุณจะไม่ได้รับคอมมิชชั่นจากการขายของพวกเขาจนกว่าคุณจะข้ึนตำแหน่ง  
Executive  คุณต้องสมัครและซื้อชุดเริ่มต้นธุรกิจจึงจะเป็น Associate  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
*โปรดดูอภิธานคำศัพท์ได้ท่ีหน้า13  

ขายสินค้าให้ลูกค้า 

กำไรขายปลีก 
Retail Sales Bonus 
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1ST   

 วิธีสร้างรายได้:    

 กำไรขายปลีก
  

  
 

ขายปลีก: การขายสินค้า = เงินเต็มกระเป๋า 

วิธีท่ีรวดเร็วท่ีสุดในการขายสินค้าเม่ือเร่ิมสมัครร่วมธุรกิจคือการซ้ือผลิตภัณฑ์ในราคาขายส่ง และขายในราคาปลีก  
คุณรับรายได้จากส่วนต่าง  ไม่ว่าคุณจะแชร์เร่ืองราวของคุณท่ีสนามแข่งบอล หรือโดยการนำเพ่ือนและสมาชิกใน 
ครอบครัวของคุณไปซ้ือของท่ีเว็บไซต์เจอเนสส์ส่วนตัวของคุณ  คุณจะได้รับรายได้ระหว่าง 15–40% จากการขาย 
ทุกคร้ัง!  การขายปลีกเป็นแหล่งรายได้หลักในขณะท่ีคุณกำลังสร้างลูกค้าท่ีมีความภักดีต่อสินค้า  กำไรขายปลีกจาก 
สินค้าท่ีคุณขายทางออนไลน์จะจ่ายให้คุณเป็นรายสัปดาห์ 
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2ND 
 
 
 

วิธีสร้างรายได้:  

RETAIL SALES BONUS 
 

 
ใคร ๆ ก็ชอบโบนัส  
คุณสามารถเสนอขายแพคเกจผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนลดให้กับตัวแทนจำหน่ายใหมไ่ด้โดยในชุดแพคเกจ 
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ขายดีต่าง ๆ มากมาย  คุณจะได้รับโบนัสจากการขายแพคเกจผลิตภัณฑ์ครั้งแรก 
ให้กับตัวแทนจำหน่ายใหมท่ี่คุณแนะนำส่วนตัวเข้ามา 

โบนัสการขายหรือ Retail Sales Bonus (RSB) ได้จากการขายชุดแพคเกจท่ีมีราคาตั้งแต ่7,489 - 45,128 
บาท  จำนวนเงินโบนัสท่ีคุณจะได้รับข้ึนอยู่กับชุดแพคเกจผลิตภัณฑ์*ท่ีตัวแทนจำหน่ายใหม่ซื้อ  โปรด 
อธิบายให้ตัวแทนจำหน่ายใหม่ของคุณเข้าใจว่าแต่ละแพคเกจประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชิ้นใดบ้าง เพ่ือใช้ใน 
การตัดสินใจเลือกชุดท่ีเหมาะกับพวกเขา 
 

 

    รูปภาพ 1 ผลิตภัณฑ์บางอย่างท่ีเห็นในรูปอาจไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย  

CREATE-A-PACKAGE 

Create-A-Package เป็นอีกหน่ึงทางเลือกนอกเหนือจากชุดแพคเกจผลิตภัณฑ์ท่ีจัดไว้เป็นมาตรฐาน  โดยลูกค้า 
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ในแพคเกจได้เองสำหรับการส่ังซ้ือคร้ังแรก เปอร์เซนต์ของ Retail Sales Bonus สำหรับ 
ทางเลือกน้ีข้ึนอยู่กับยอดส่ังซ้ือรวมของผลิตภัณฑ์ท้ังหมด (ราคาก่อน VATและไม่รวมค่าจัดส่ง): 
 
• 100 – 199 CV = 10%  
• 200 – 299 CV = 12% 
• 300 CV+ = 15% 
 
ยกตัวอย่าง หากคุณขายผลิตภัณฑ์มูลค่า 150 CV ให้กับลูกค้าของคุณ คุณจะได้รับเงินโบนัส $15 เหรียญ (525 
บาท) ** 
มียอดขาย 8,750 บาทมูลค่า 200 CV จะได้รับโบนัส $30 เหรียญ (1,050 บาท) 

*ดูราคาแพคเกจผลิตภัณฑ์มาตรฐานได้ใน Joffice  ซ่ึงจะแสดง CV และโบนัสขายปลีกท่ีให้กับผู้แนะนำในแต่ละชุดแพคเกจ 
**ใช้เงินเหรียญสหรัฐเพ่ือคำนวณคอมมิชช่ันและโบนัสท้ังหมด  การแปลงค่าเป็นเงินบาทไทยใช้อัตรา 35 บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรัฐ 
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รูปภาพ 2 ผลิตภัณฑ์บางอย่างท่ีเห็นในรูปอาจไม่มี
จำหน่าย ในประเทศไทย 

 

สร้างทีม 

เพื่อช่วยคุณ 

ขายผลิตภัณฑ ์

เจอเนสส์  

 
การขายผลิตภัณฑ์และการได้รับค่าคอมมิชชั่นถือเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจ คุณมีสิทธิได้รับ  
ผลประโยชน์ท่ีมากย่ิงข้ึนเมื่อสร้างเครือข่ายคนท่ีชอบ แชร์เรื่องราวผลิตภัณฑ์และโอกาสธุรกิจเหมือนๆ กัน 
เมื่อคุณอบรมทีมงานให้มีความรู้ คุณก็จะมีโอกาส สร้างทีมให้เติบโตย่ิงข้ึน พร้อมรับรายได้จาก Team 

Commissions, Matching Bonuses และ Distributor 
Retention Incentives นอกจากน้ีหากคุณข้ึนสู่ตำแหน่ง 
Emerald Director หรือ Diamond Director  
คณยังมีสิทธิ์เข้าร่วมทริปรางวัลท่องเท่ียว Lifestyle 
Rewards และเมื่อข้ึนสู่ตำแหน่ง Diamond Director คุณมี
สิทธิรับโบนัส Diamond Bonus Pool  
 
 

ก้าวแรกในการสร้างทีม 
ขึ้นจาก Associate เป็น Distributor 
การข้ึนจากตำแหน่ง Associate เป็น Distributor คุณต้องสะสมยอดส่วนตัว  
ให้ได้ 100 CV ภายในหน่ึงเดือน SmartDelivery ในช่วงปีแรก  ในฐานะ  
Distributor  คุณจะได้สะสมยอดขายจากลูกค้าและ Distributor ของคุณ 
 
ขึ้นจากDistributor เป็น Executive 

เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ท้ังหมดจากแผนผลตอบแทนทางการเงินคุณต้องข้ึน 
ตำแหน่ง Executive    คุณสามารถข้ึนตำแหน่ง Executive ได้ด้วยการ (i) คง 
สภาพ* และ (ii) ครบคุณสมบัติ (ม ีDistributor ท่ีแนะนำเข้ามาโดยตรงแอคทีฟ 
อย่างน้อยหน่ึงคนในทีมฝ่ังซ้ายและหน่ึงคนในทีมฝ่ังขวา) ในฐานะ Executive  
คุณมีสิทธิเริ่มทำคุณสมบัติเพ่ือรับคอมมิชชั่นเพ่ิมข้ึน 
 
*ดอูภธิานคาํศพัทท์ี 1หนา้ 12  

การสร้างทีม 

Team Commissions    
Matching Bonus 
Distributor Retention 

Incentive  
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3RD 
  
วิธีสร้างรายได้:   

TEAM COMMISSIONS 
 

 
รับคอมมิชชันจากยอดขาย 

ของทีมงาน 
ในฐานะท่ีคุณสร้างเครือข่ายdistributor พวกเขาจะ 
ถูกวางในองค์กรของคุณทางฝ่ังขวาหรือฝ่ังซ้าย  ทุก 
ครั้งท่ีสมาชิกในทีมของคุณขายสินค้า  ยอดขาย 
เหล่าน้ันจะเข้าไปอยู่ในยอดกลุ่ม หรือ Group  
Volume (GV) ของคุณ  โปรดทราบว่า GV
ประกอบด้วยยอดสั่งซื้อส่วนตัว, ยอดสั่งซื้อกลุ่ม 
ส่วนตัว และยอดล้นจากอัพไลน์ (ดูอภิธานคำศัพท์)   
GV ใช้ในการคำนวณทีมคอมมิชชัน 
 
เมื่อทีมของคุณเติบโต คุณจะได้รับ GV จากยอดขาย 
ท่ีพวกเขาสร้างข้ึน  
 
เมื่อทีมของคุณ (ฝ่ังซ้ายหรือขวา) มียอดถึง 600 GV 
และอีกฝ่ังหน่ึงมียอดถึง 300 GV (ไม่สนใจว่าฝ่ัง 
ไหน) คุณจะได้รับทีมคอมมิชชัน$35 เหรียญ หรือ 
เรียกอีกอย่างว่า “ไซเคิลโบนัส”) ทีมคอมมิชชันจ่าย 
เป็นรายสัปดาห์ และจ่ายซ้ำทุกสัปดาห์  โดยคุณจะ 
ได้รับไซเคิลโบนัส 1,225 บาททุกครั้งท่ีทีมงาน 
ของคุณสะสมยอดได้ 600/300 GV* 
 
คุณต้องครบคุณสมบัติและได้รับคอมมิชชั่นในระดับ 
Executive จึงจะมีสิทธิได้รับทีมคอมมิชชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* คุณไม่สามารถรับรายได้เกินกว่า 750 ไซเคิลต่อสัปดาห์ 
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4TH 
 

วิธีสร้างรายได้:  

MATCHING BONUS 
 
รับผลประโยชน์เม่ือสร้างทีม 
เจอเนสส์เชื่อว่าคุณควรได้รับรางวัลสำหรับการสร้างทีมขายของคุณ การสร้างทีมเริ่มจาก
การอบรมทีมงาน 
ท่ีคุณแนะนำเข้ามาโดยตรงเรื่องการขายผลิตภัณฑ์และการสร้าง
องค์กร  และสอนให้พวกเขาทำซ้ำแบบ 
เดียวกันกับท่ีคุณทำ  ย่ิงคุณประสบ
ความสำเร็จ 
ในการอบรมทีมงานท่ีคุณแนะนำส่วนตัวเข้า
มา  
(สายงานสปอนเซอร์) ให้พวกเขารู้วิธีการ
ขาย 
ผลิตภัณฑ์ ย่ิงพวกเขาประสบความสำเร็จ
มากคุณเองก็ย่ิงได้รับรายได้เพ่ิมข้ึน 

เมื่อคุณก้าวข้ึนตำแหน่งถัดไป เจอเนสส์ให้รางวัล คุณด้วย matching bonus เพ่ือตอบแทนสำหรับการ
อบรมและการสร้่างความเติบโตในสายงานสปอนเซอร์  โดยจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์จากทีมคอมมิชชัน(หรือ
ไซเคิลโบนัส)ท่ีทีมงานได้รับตั้งแต่ระดับ 1-7 ของสายงานสปอนเซอร์* ซึ่งข้ึนกับตำแหน่งท่ีคุณได้รับ
คอมมิชชั่น 

ระดับแรกท่ีมีสิทธิได้รับ Matching Bonus คือ Jade Executive ในตำแหน่งน้ีคุณมีสิทธิได้รับ 20% จากทีม 
คอมมิชชันท่ี Distributor ในระดับท่ีหน่ึงในสายงานสปอนเซอร์ (ผังองค์กร) ของคุณได้รับ  ยกตัวอย่าง 
หากคุณแนะนำNatalia, Stacey และ Adam เข้ามาติดตัวคุณในระดับแรก คุณจะได้รับ 20% จากทีมคอม
มิชชันท่ีพวกเขาได้รับ และในตำแหน่งถัดไป 
Pearl Executive คุณจะได้รับ 20%จากตัวแทน
จำหน่าย 
ระดับแรกในสายงานสปอนเซอร ์(ผังองค์กร) 
และ  
15% จากตัวแทนจำหน่ายในระดับท่ีสอง 
นอกจากน้ี หากคุณข้ึนตำแหน่งสูงข้ึนไปเรื่อย ๆ 
คุณมีสิทธิได้รับ Matching Bonuses มากถึงเจ็ด
ชั้นในสายงานสปอนเซอร์ (ผังองค์กร) 

เพ่ือให้มีสิทธิได้รับ Matching Bonus ตามระดับ  
ท่ีระบุในแผนผัง  คุณต้องคงสภาพและอยู่ใน 
สถานะได้รับการจ่ายเงินตามตำแหน่งต่าง ๆ 
*ดูอภิธานคำศัพท์ได้ในหน้า 12  
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5TH 
 
 

 วิธีสร้างรายได้:  

DISTRIBUTOR RETENTION 
INCENTIVE 

 

 

ตัวแทนจำหน่ายเพ่ิมข้ึน = รางวัลเพ่ิมข้ึน 
เม่ือคุณขายผลิตภัณฑ์ให้กับตัวแทนจำหน่ายใหม่ท่ีแนะนำโดยตรงห้ารหัสท่ีมียอด SmartDelivery ในเดือนปฎิทิน 
Matching Bonus ในระดับแรกจะเพ่ิมข้ึนจาก 20%  เป็น 25% 

 

 
เม่ือคุณขายผลิตภัณฑ์ให้กับตัวแทนจำหน่ายใหม่ท่ีแนะนำโดยตรงสิบรหัสท่ีมียอด SmartDelivery ในเดือนปฎิทิน 
Matching Bonus ในระดับแรกจะเพ่ิมข้ึนเป็น 30% 

 

 
คุณมีสิทธิได้รับ Distributor Retention Incentive เม่ือคุณแอคทีฟและอยู่ในสถานะได้รับคอมมิชช่ันในตำแหน่ง  
Jade Executive หรือสูงกว่า 
 
 
 
*ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแนะนำเข้ามาใหม่จะถูกนับเป็นหนึ่งใน 5 หรือ 10 คนในเดือนที่แนะนำไม่ว่าจะสมัครเข้าร่วม 
SMARTDELIVERY หรือไม่ อย่างไรก็ดีจะไม่นับตวัแทนจำหน่ายใหม่ที่มีการแนะนำตัวแทนจำหน่ายใหม่ติดตัวในเดอืน
เดียวกับที่สมัคร  
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รับรางวัล 

สำหรับ 

ผู้นำเช่นคุณ 
 

เจอเนสส์ให้รางวัลแก่นักขายท่ีมียอดขายในระดับสูงและมีความเป็นผู้นำ 
โดยพาพวกเขาไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีอันเป็นท่ีใฝ่ฝันของหลายคนและรับคอมมิชชั่นจากยอดขายท่ัวโลก 

 

JEUNESSE TRAVEL  
เจอเนสส์ต้องการมอบรางวัลและยกย่องเมื่อคุณประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจ  โปรแกรม 

Jeunesse Travel จะทำให้คุณได้สนุกสนานกับรูปแบบชีวิตอันหรูหราเพ่ือให้คุ้มค่ากับความทุ่มเทของคุณ 

EMERALD EXPERIENCE   
ดีท่ีสุดและดีย่ิงไปกว่า!  คุณและคู่สมรสของคุณจะ 
ได้รับเชิญเข้าร่วมพักอย่างหรูหรา ณ Grand 
Wailea Resort ในฮาวายอย่างสนุกสนานเป็น  
เวลาห้าวัน ด่ืมไวน์รสเลิศและร่วมรับประทานอาหาร 
ค่ำกับผู้นำท่านอ่ืนๆและผู้ก่อต้ังบริษัท  ได้เรียนรู้จาก 
ผู้เช่ียวชาญและผู้นำท่ีมาเข้าร่วมการประชุมพัฒนา 
ผู้นำท่ีจัดเฉพาะเพ่ือคุณเท่าน้ัน  เพ่ือมีสิทธิเข้าร่วม  
Emerald Experience* คุณต้องเป็นเอมเมอรัลด์ 
ไดเรคเตอร์ท่ีครบคุณสมบัติอย่างน้อยสามเดือนในปี 
ปฏิทิน** และต้องคงสภาพหลังจากข้ึนตำแหน่ง 
Emerald Director  
 
DIAMOND DISCOVERY 
น่ีแหละใช่เลย - วิถีชีวิตแบบไดมอนด์ของคุณ!  
ประสบการณ์ล้ำค่าท่ีคุณควรได้รับเป็นรางวัล   ใน 
ฐานะไดมอนด์ไดเรคเตอร์คุณและคู่สมรสจะได้

 
รับเชิญเข้าร่วมทริป Diamond Discovery  
ประจำปี ณ รีสอร์ทระดับห้าดาวท่ีเอกซ์คลูซีฟท่ีสุดใน 
โลก และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดประทับใจ 
ร่วมกัน เป็นไลฟ์สไตล์ในฝัน-รูปแบบชีวิตของ 
Diamond Director เจอเนสส์  
 
เพ่ือท่ีจะครบคุณสมบัติในการเข้าร่วมงานDiamond 
Discovery ในฐานะผู้ผ่านคุณสมบัติคร้ังแรก คุณ 
ต้อง (i) แอคทีฟทุกเดือนนับต้ังแต่เดือนแรกท่ีคุณ 
ได้รับคอมมิชชันในระดับ Diamond Director  
และ (ii) ได้รับคอมมิชช่ันในระดับ Diamond 
Director อย่างน้อยสามเดือนปฏิทินในหน่ึงปี** 

ในปีถัดมา** คุณต้อง (i) แอคทีฟทุกเดือนต้ังแต่เดือน 
แรกท่ีคุณข้ึนตำแหน่ง Diamond และ (ii) ได้รับ 
คอมมิชช่ันในระดับ Diamond Director อย่าง 
น้อยหกเดือนปฏิทินในหน่ึงปี** 

*คุณต้องเข้าร่วมทริป Emerald Experience ในปีท่ีคุณทำคุณสมบัติได้ 
**หน่ึง”ปี” เร่ิมจากเดือนแรกของการทำคุณสมบัติเพ่ือเข้าร่วมทริป  อีกนัยหน่ึงปีในการทำคุณสมบัติเร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายนสำหรับ  
Emerald Experience และ 1 เมษายนสำหรับ Diamond Discovery เพ่ือให้มีสิทธิเข้าร่วมไม่ว่าทริปใดคุณต้องครบคุณสมบัติอย่างน้อย 60 วัน 
ก่อนวันเดินทาง  คุณจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหากคุณมีสิทธิเข้าร่วมทริป   หากคุณไม่ไปร่วมทริปหลังจากยืนยันไปแล้ว  เจอเนสส์จะ 
เรียกร้องให้คุณชดเชยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนแล้วคืน  ทริปท้ังหมดไม่สามารถคืน, โอนสิทธิได้  และอาจมีการหักภาษีถือเป็นรายได้ตามกฏหมาย 
และข้อกำหนดท่ีมีอยู่  ไม่มีการทดแทนเป็นเงินสด  ทริปเหล่าน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้, การสร้างทีม และสร้าง 
ความผูกพันระหว่างผู้นำ  

ระดับผู้นำ 

Emerald Experience 
Diamond Discovery 
Diamond Bonus Pool 
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6TH  
วิธีสร้างรายได้:  
DIAMOND BONUS POOL 

ผลประโยชน์ของผู้นำระดับโลก 
คุณมีสิทธิรับเงินปันผลจากยอดขายของบริษัททั่วโลกได้โดยต้องทำคุณสมบัติเพื่อรับไดมอนด์โบนัสพูล  
Diamond Pool นับรวมยอดท่ีใช้ในการคำนวณคอมมิชชั่นของบริษัทจากท่ัวโลก 3% ซึ่งมาจากการขาย 
สินค้าท่ีเกิดข้ึนในแต่ละไตรมาส  พูลน้ีจะถูกแบ่งตามจำนวนDiamond ท่ีผ่านคุณสมบัติตามแชร์ท่ีสะสมได้ 
ในระหว่างไตรมาส 
 

Bonus pool จะถูกคำนวณเป็นรายไตรมาส  และบริษัทจ่ายโบนัสให้ตามแชร์ท่ีสะสมได้ในช่วงการจ่าย
โบนัส  เพ่ือให้มีสิทธิได้รับ Diamond Bonus Pool คุณต้อง (i) มียอดแนะนำส่วนตัว Distributor สิบ (10) 
คนท่ีมียอด SmartDelivery ทุกเดือนในไตรมาส และ (ii) คุณต้องมีตำแหน่งสูงสุดในระดับ Diamond 
Director ในวันแรกหรือก่อนวันแรกของไตรมาส  รวมถึงคุณต้องเข้าร่วมงานอีเวนท์ใหญ่ของบริษัทสอง
ครั้งในภูมิภาคของท่านและงานอีเวนท์ใหญ่หน่ึงครั้งในภูมิภาคอ่ืนในช่วงปีปฏิทินก่อนหน้าน้ี*  ผู้เข้าร่วม
งานอีเวนท์ต้องปรากฎตัวให้เห็น, และมีส่วนร่วมสำคัญในงานอีเวนท์ รวมถึงเข้าร่วมในกิจกรรมหลักตาม
ตารางปฏิทินท่ีกำหนดไว้และเข้าร่วมในงานอีเวนท์เฉพาะของทุกตำแหน่ง  อีเวนท์ท่ีนับเข้าคุณสมบัติได้แก่ 
Jeunesse EXPO, LEAD Jeunesse และ Jeunesse University 
 
 

คุณมีสิทธิสะสมแชร์ได้ดังน้ี:* 
• หน่ึงแชร์เป็นรางวัลสำหรับผู้ท่ีได้รับคอมมิชชั่นใน  

ตำแหน่ง Diamond Director เป็นครั้งแรกในวันแรก
หรือก่อนวันแรกของไตรมาส 

• หน่ึงแชร์เป็นรางวัลสำหรับผู้ท่ีได้รับคอมมิชชั่นในระดับ  
Diamond ต่อเดือนในไตรมาส 

• หน่ึงแชร์เป็นรางวัลสำหรับทุก ๆ 1,000 Team  
Commission cycles ท่ีทำได้ในระหว่างไตรมาส 

• สูงสุดหน่ึงแชร์ต่อไตรมาสเป็นรางวัลให้สำหรับผู้ท่ีมี 
ทีมงานติดตัวท่ีมีตำแหน่งสูงสุดในระดับ Diamond  
Director ในเดือนใดก็ได้ของไตรมาส 

• หน่ึงแชร์เป็นรางวัลสำหรับผู้ท่ีได้รับคอมมิชชั่นในระดับ  
Double Diamond Director หรือสูงกว่าในแต่ละเดือน*  

 

 
*กำหนดให้เข้าร่วมงานอีเวนท์ในปี 2019 เพื่อมีสิทธิรับโบนัสพูลในปี 

2020  
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ข้ึนตำแหน่งเม่ือยอดขายสินค้าเติบโต 
ตำแหน่ง          เงื่อนไขการทำคุณสมบัติ                       ผลประโยชน์ 

ASSOCIATE • สมัครและยื่นข้อตกลงการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ 
• สั่งซื้อชุดเริ่มต้นธุรกิจ  Associatesไม่มีการสะสมยอด 

 

• สั่งซื้อสินค้าในราคาขายส่ง 
• กำไรค้าปลีก 
• โบนัสขายปลีก 

DISTRIBUTOR • เป็น Associate 
• มียอดสะสม 100 PV ในเดือน SmartDelivery ภายในหนึ่งปีที่คุณสั่งซื้อชุดเริ่มต้น 

ธุรกิจ  

• เช่นเดียวกับAssociate 
• เริ่มสะสมยอด  

 
EXECUTIVE ตำแหน่ง EXECUTIVE * 

• เป็น Distributor 
• ต้องแอคทีฟ 
• ครบคุณสมบัติ (มียอดแนะนำดิสตริบิวเตอร์ส่วนตัวหนึ่งคนในแต่ละฝั่งซ้าย/ขวา) 

 
• เช่นเดียวกับ Distributor 
• Team Commissions 

JADE EXECUTIVE • ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Executive  
• ทำคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 

o มียอดแนะนำส่วนตัว Executive 4 รหัส โดยมีอย่างน้อยหนึ่งรหัสในแต่ละฝั่ง หรือ 
o มียอดแนะนำส่วนตัว Distributor 8 รหัส โดยมีอย่างน้อยสามรหัสในแต่ละฝั่ง  

• เช่นเดียวกับ Executive 
• รับ Matching Bonuses หนึ่ง

ระดับ 

PEARL EXECUTIVE • ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Executive  
• ทำคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 

o มียอดแนะนำส่วนตัว Executive 8 รหัส โดยมีอย่างน้อยสองรหัสในแต่ละฝั่ง หรือ 
o มียอดแนะนำส่วนตัว Distributor 12 รหัส โดยมีอย่างน้อยสามรหัสในแต่ละฝั่ง  

• เช่นเดียวกับExecutive 
• รับ Matching Bonuses สอง 

ระดับ 

SAPPHIRE 
EXECUTIVE 

• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Executive  
• มียอดแนะนำส่วนตัวExecutive12 รหัส โดยมีอย่างนอ้ย 3 รหัสในแตล่ะฝัง่ซ้าย/ขวา 

• เช่นเดียวกับExecutive 
• รับ Matching Bonuses สาม

ระดับ 
• จ่อขึ้นตำแหน่ง Director  

SAPPHIRE 25 
    

• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Sapphire Executive 
• สะสมTeam Commission ได้ 25 รอบในเดือนก่อนหน้านี ้

• เช่นเดียวกับSapphire 
• รับการเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ 
• จัดงานอีเวนท์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ 

SAPPHIRE 50 
 

• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Sapphire Executive 
• สะสมTeam Commission ได้ 50 รอบในเดือนก่อนหน้านี ้

SAPPHIRE ELITE • ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Sapphire Executive 
• สะสมTeam Commission ได้ 100 รอบในเดือนก่อนหน้านี ้

 
RUBY DIRECTOR 

ตำแหน่งDIRECTOR * 
• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Sapphire Executive  
• มี 2 สายงานที่ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Sapphire ในแต่ละสายงาน  
• มี Team Commission 200 รอบในเดือนปฏิทินก่อนหน้านี ้ 

 
• เช่นเดียวกับSapphire 
• รับ Matching Bonuses สี่ระดับ 

EMERALD 
DIRECTOR 

• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Sapphire Executive  
• มี 4 สายงานที่ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Sapphire** ในแต่ละสายงาน  
• มี Team Commission 500 รอบในเดือนปฏิทินก่อนหน้านี ้

• เช่นเดียวกับSapphire 
• รับ Matching Bonuses ห้าระดับ 
• Emerald Experience 

DIAMOND 
DIRECTOR 

• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับSapphire Executive  
• มี 6 สายงานที่ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Sapphire** ในแต่ละสายงาน***  
• มี Team Commission 1000 รอบในเดือนปฏิทินใด ๆ ก่อนหน้านี้ 
• มี Team Commission 1000 รอบในเดือนปฏิทินปัจจุบัน**** 

• เช่นเดียวกับSapphire 
• รับ Matching Bonuses หกระดับ 
• Diamond Bonus Pool 
• Diamond Discovery 

 
*ตำแหน่ง Executive และ Director จะได้รับรางวัลในวันที่ทำครบทุกเงื่อนไขตามคุณสมบัติที่กำหนด 
**สายงานสปอนเซอร์ที่ได้รับคอมมิชชันในระดับตามที่กำหนดต้องอยู่ในตำแหน่ง “แท้จริง” หมายความว่าต้องได้ตำแหน่งมาจากการสร้างองค์กรการขาย 
***หากคุณสามารถทำยอดไซเคิลได้ตามที่กำหนด   แต่มี Sapphire/Diamond ในสายงานสปอนเซอร์ไม่ครบตามที่กำหนดในวันปิดยอดของเดือนที่ทำ 
คุณสมบัติ  คุณจะได้รับคอมมิชชั่นในตำแหน่งใหม่ก็ต่อเมื่อมีสายงานสปอนเซอร์ครบตามที่กำหนดก่อนวันสุดท้ายในเดือนถัดไป 
****หากคุณสามารถทำยอดไซเคิลได้ 500 - 999 รอบในเดือนปัจจุบันและทำคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ครบตามที่กำหนด  คุณจะได้รับการเชิดชูเกียรติในการขึ้นสู่ 
ตำแหน่ง Diamond Director (และมีสิทธิได้รับ 1 แชร์จาก Diamond Bonus Pool )แต่ไม่ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Diamond Director ในกรณีนี้หากในเดือน
ปฏิทินถัดไปคุณสามารถทำยอดได้ 1,000 ไซเคิล ถือว่าครบคุณสมบัติในการเป็น Diamond  และได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Diamond  ในเดือนถัดไป 
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ตำแหน่ง เงื่อนไขการทำคุณสมบัติ ผลประโยชน์ 
DOUBLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Diamond Director 
• มี 2 สายงานสปอนเซอร์ ที่มี Diamond อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดับชั้น*  
• มี Team Commission 1,500  รอบในเดือนปฏิทินก่อนหน้านี้** 

 
• เช่นเดียวกับDiamond Director 
• รับ Matching Bonuses เจ็ด

ระดับ 

TRIPLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Diamond Director  
• มี 4 สายงานสปอนเซอร์ ที่มี Diamond อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดับชั้น  
• สะสมยอด 2,000,000 PGV ใน 1 เดือนปฏิทิน โดยนับยอดให้ไม่เกิน 500,000 PGV จากสาย

งานสปอนเซอร์สายใดสายหนึ่ง 
• มีดิสตริบิวเตอร์แอคทีฟ 10,000 รหัสในสายงานสปอนเซอร์ทั้งหมดของคุณในเดือน 

SmartDelivery   
• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับนี้เป็นเวลา 2 เดือนปฏิทินติดต่อกัน  

• เช่นเดียวกับ Double Diamond 
Director 

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

PRESIDENTIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Diamond Director  
• มี 6 สายงานสปอนเซอร์ที่มี Diamond อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดับชั้น  
• สะสมยอด 3,000,000 PGV ใน 1 เดือนปฏิทิน โดยนับยอดให้ไม่เกิน 500,000 PGV จากสาย

งานสปอนเซอร์สายใดสายหนึ่ง 
• มีดิสตริบิวเตอร์แอคทีฟ 15,000 รหัสในสายงานสปอนเซอร์ทั้งหมดของคุณในเดือน 

SmartDelivery   
• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับนี้เป็นเวลา 3 เดือนปฏิทินติดต่อกัน 

• เช่นเดียวกับ Double Diamond 
Director 

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

IMPERIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับDiamond Director  
• มี 8 สายงานสปอนเซอร์ที่มี Diamond อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดับชั้น  
• สะสมยอด 4,000,000 PGV ใน 1 เดือนปฏิทิน โดยนับยอดให้ไม่เกิน 500,000 PGV จากสาย

งานสปอนเซอร์สายใดสายหนึ่ง 
• มีดิสตริบิวเตอร์แอคทีฟ 20,000 รหัสในสายงานสปอนเซอร์ทั้งหมดของคุณในเดือน 

SmartDelivery   
• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับนี้เป็นเวลา 3 เดือนปฏิทินติดต่อกัน 

• เช่นเดียวกับ Double Diamond 
Director 

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

CROWNE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับDiamond Director  
• มี 10 สายงานสปอนเซอร์ที่มี Diamond อยู่ในสายงานภายใน 7 ระดับชั้น  
• สะสมยอด 5,000,000 PGV ใน 1 เดือนปฏิทิน โดยนับยอดให้ไม่เกิน 500,000 PGV จากสาย

งานสปอนเซอร์สายใดสายหนึ่ง 
• มีดิสตริบิวเตอร์แอคทีฟ 25,000 รหัสในสายงานสปอนเซอร์ทั้งหมดของคุณในเดือน 

SmartDelivery   
• ได้รับคอมมิชชั่นในระดับนี้เป็นเวลา 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน 

• เช่นเดียวกับ Double Diamond 
Director 

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

 
*หากมี Diamondในสายงานคนใดคนหนึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติแต่ไม่เคยได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Diamond  โดยที่คุณทำคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ ครบตามที่กำหนดคุณจะได้รับ
การเชิดชูเกียรติแต่ไม่ได้รับคอมมิชชั่นในระดับ Double Diamond 
**สายงานสปอนเซอร์ที่ได้รับคอมมิชชั่นในระดับตามที่กำหนดต้องอยู่ในตำแหน่ง”แท้จริง” หมายความว่าต้องได้ตำแหน่งมาจากการสร้างองค์กรการขาย และสะสมยอด
ได้ตามที่กำหนด ไม่ใช่การซื้อชุดแพคเกจผลิตภัณฑ ์ 
**บริษัทจะจ่าย One-time bonus ให้ในงานอีเวนท์ครั้งถัดไปของบริษัท และมอบให้บนเวที  
***แบ่งจ่ายให้ในช่วงระยะเวลา 12-เดือน 
****แบ่งจ่ายให้ในช่วงระยะเวลา 24-เดือน   
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อภิธานคำศัพท์ 

 
ACTIVE: หลังจากข้ึนตำแหน่ง Distributor คุณต้องแอคทีฟ
ในเดือน SmartDelivery โดยมียอดส่ังซ้ือ 60 PV จากการขาย
สินค้าหรือยอดส่ังซ้ือส่วนตัว*  หากคุณไม่แอคทีฟในเดือน 
SmartDelivery คะแนนท่ีสะสมไว้จะถูกปรับให้เป็นศูนย์ใน
การคำนวณคอมมิชช่ัน  คะแนนท่ีหายไปไม่สามารถเรียกคืน
ได้ คุณจะมีสถานะแอคทีฟอีกคร้ังเม่ือครบคุณสมบัติตามท่ี
กำหนดด้านบน 

ANNUAL RENEWAL: เสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 
สมาชิกเพียง 375 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในระบบการบริหาร 
ธุรกิจของคุณ  อย่างไรก็ดีหากคุณสามารถรักษายอด 360 CV 
จากยอด SmartDelivery ท่ีส่ังซ้ือส่วนตัวในระหว่างปีได้  
คุณจะได้รับการยกเว้นค่าต่ออายุสมาชิก 

AUTOSHIP: ดู SmartDelivery  
COMMISSIONABLE VOLUME (CV): เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในช่วงราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ 
ผลิตภัณฑ์ของเจอเนสส์ทุกตัวจะมีมูลค่าคะแนนหรือท่ีเรียกว่า
ยอดในการคำนวณคอมมิชช่ัน หรือ CV (บางคร้ังเรียกว่า 
“คะแนน) แผนผลตอบแทนทางการเงินจะจ่ายเงินจากการ 
สะสมยอดคะแนน เหล่าน้ี  CV เร่ิมสะสมเม่ือคุณข้ึนจาก 
ตำแหน่ง Associate เป็น Distributor เร่ิมสะสม CV ตราบเท่า 
ท่ีคุณคงสถานะแอคทีฟ ดูรูปภาพ 3 

CUSTOMERS: คือลูกค้าปลีก 
ENROLLER TREE: ตัวแทนจำหน่ายในแต่ละสายงาน 
สปอนเซอร์ท่ีอยู่ในแผนผังองค์กรของคุณ PGV จากยอดขาย 
ของพวกเขาถูกนำมาใช้ในการคำนวณโปรโมช่ันบาง 
โปรแกรม ดูรูปภาพ 3 

GROUP VOLUME (GV): ยอดกลุ่มคือยอดท่ีเกิดข้ึนจาก 
การขายในทีมงานของคุณสองฝ่ัง; ประกอบด้วย PV, PGV 
และยอด Spillover See ดูรูปภาพ 3 

HIGHEST ACHIEVED RANK: ตำแหน่งสูงสุดท่ีเคยพิชิต 
ได้  

JOFFICE: เม่ือคุณซ้ือชุดเร่ิมต้นธุรกิจคุณจะได้รับระบบ 
บริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์  ซ่ึงจะประกอบด้วยเคร่ืองมือ ทุก
อย่างท่ีคุณต้องการในการสร้างธุรกิจออนไลน์  ด้วยระบบ อัน
ทรงประสิทธิภาพน้ี ทำให้คุณสามารถติดตามการดำเนิน ธุรกิจ
ได้จากท่ัวโลก, กำหนด SmartDelivery, ทำรายงาน บริหาร
, ส่ังซ้ือสินค้า, เข้าดูคอมมิชช่ัน และอีกมากมาย 
LINE OF SPONSORSHIP: สายงานสปอนเซอร์จะเกิดข้ึน 
เม่ือคุณแนะนำดิสตริบิวเตอร์ใหม่เข้ามาในทีมของคุณ  สาย 
งานสปอนเซอร์เติบโตเม่ือดิสตริบิวเตอร์แนะนำดิสตริบิวเตอร์ 
อ่ืนเข้ามา  ดิสตริบิวเตอร์เหล่าน้ันแนะนำ คนอ่ืนเข้ามาอีก  
กระบวนการน้ีจะต่อเน่ือง ไม่มีข้อจำกัดในการสร้างสายงาน
สปอนเซอร์ชิป ดูรูปภาพ 4  

PAID AS or PAID AT RANK: เพ่ือให้ได้รับคอมมิชช่ัน  

ในตำแหน่งน้ัน ๆ (ยกตัวอย่าง รับคอมมิชช่ันในตำแหน่ง 
Ruby Director) คุณต้องแอคทีฟและครบคุณสมบัติสำหรับ 
ตำแหน่งน้ัน 

PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): ยอดขายกลุ่ม 
ส่วนตัว คือ CV ท่ีเกิดข้ึนจากสายงานสปอนเซอร์และจาก 
การขายสินค้าให้ลูกค้าของคุณ ไม่รวมยอดล้นจากอัพไลน์ 
PGV เกิดจากยอดขายในผังองค์กรของคุณ ผังองค์กรใช้ 
เพ่ือคำนวณโปรโมช่ันบางโปรแกรม ดูรูปภาพ 3  

PERSONAL VOLUME (PV): ยอดขายส่วนตัวเกิดจาก
การสะสมยอด CV จากการขายสินค้าให้ลูกค้าของคุณผ่าน
ทางเว็บไซต์เสมือนของคุณหรือจากการส่ังซ้ือส่วนตัว   

กฏ PV ส่วนเกิน เม่ือ PV ท้ังหมดจากการส่ังซ้ือ 
SmartDelivery เกิน 60 PV ในเดือน Smart Delivery และ
ยอดส่ังซ้ือ SmartDeliveryน้ันดำเนินการภายใน 7 วันนับ
จากวันเร่ิมต้นเดือน SmartDeliveryของคุณ  จากน้ัน PV
จากการขายให้กับลูกค้าปลีก และ PV จากยอดส่ังซ้ือส่วนตัว
จะไหลไปอยู่ท่ีขาอ่อน ขาอ่อนคือทีมท่ีมี GV น้อยท่ีสุดเม่ือ
ส้ินสุดเดือน SmartDelivery  แต่หากถ้า PV ส่วนท่ีเกินมา
จากการส่ังซ้ือ SmartDelivery  ซ่ึงกฎน้ีจะใช้ในกรณีท่ี PV 
ส่วนเกินมาจากยอด SmartDelivery แบบไม่มีเง่ือนไขซ่ึง
เป็นไปตามคิว (อัตโนมัติและไม่ได้ถูกวางฝ่ังเองในแบ็คออฟ
ฟิศของท่าน)  ยกเว้น: PV จากงานอีเวนท์ นอกจากน้ียอด
ส่วนท่ีเกินจากการส่ังซ้ือแพคเกจในงานอีเวนท์หรือจาก
แพคเกจจะไม่ไหลไปอยู่ทีมขาอ่อน  โปรดทราบว่า PV จาก
การขายแพคเกจเบสิคให้กับตัวแทนจำหน่ายใหม่ท่ีเพ่ิง
สมัครเข้ามาจะนับเข้ายอดการทำคุณสมบัติแอทีฟ  อย่างไร
ก็ดีจะไม่นับเข้า PV เม่ือตัวแทนจำหน่ายใหม่ท่ีแนะนำเข้ามา
ขายชุดแพคเกจเบสิคให้กับตัวแทนจำหน่ายใหม่ท่ีเขา/เธอ
แนะนำเข้ามาในเดือน SmartDelivery เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูภาพ3 แต่ละผลติภณัฑม์ค่ีา CVที 1ถกูใชใ้นการคํานวณ PV, PGV  และ GV ตอ้งม ีPV เพื 1อใหแ้อคทฟี  PGV จะถกูสรา้งขึ Lนจากสายงานในองคก์รของคณุ 
GV รวม PV, PGV และยอดลน้จากอพัไลน ์และใชใ้นการคํานวณ Team Commissions 
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QUALIFYหรือ 
QUALIFIED:   
ครบคุณสมบัติเม่ือคุณมี 
Distributor ท่ีแอคทีฟในฝ่ังขวา
และฝ่ังซ้าย ซ่ึงทำให้คุณข้ึนตำแหน่ง 
Executive หากคุณแอคทีฟ 
 
RETAIL CUSTOMER:  
ลูกค้าท่ีส่ังซ้ือสินค้าในราคาขายปลีก
จากเว็บไซต์สำเนาของคุณหรือ
ส่ังซ้ือโดยตรงจากคุณ 
 
SMARTDELIVERY(ก่อน
หน้าน้ีรู้จักในช่ือออโตชิป): หากคุณ
ต้องการส่ังซ้ือสินค้าเดิม ๆ ซ้ำกันทุก
เดือน คุณสามารถสมัครเข้าร่วม
โปรแกรม SmartDelivery  
เจอเนสส์จะเรียกเก็บเงินจากเครดิต
การ์ดของคุณทุกเดือนและจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีคุณเลือกไว้  PV ส่วนท่ี
เกินจากยอด SmartDelivery  จะ
ไหลไปอยู่ท่ีขาอ่อน 
 
SMARTDELIVERY 
MONTH:  
ช่วงระยะเวลาในระหว่างท่ีคุณ
รับผิดชอบในการทำยอดส่ังซ้ือ
ส่วนตัว (PV) ตามท่ีกำหนดและคง
สภาพตามคุณสมบัติในตำแหน่งของ
คุณ  ช่วงระยะเวลาเร่ิมจากวันท่ีใน
เดือนท่ีคุณส่ังซ้ือแพคเกจคร้ังแรก 
หรือข้ึนสู่ตำแหน่ง Distributor  
และส้ินสุดในเวลาเท่ียงคืน(อเมริกา) 
ก่อนท่ีจะถึงวันเดียวกันในเดือน
ถัดไป  ยกตัวอย่างหากคุณข้ึน
ตำแหน่ง Distributor ในวันท่ี 20  
พฤษภาคม  เดือน SmartDelivery 
เร่ิมจากวันน้ีและส้ินสุดในวันท่ี 19 
มิถุนายน เวลาเท่ียงคืน(อเมริกา)  
โปรดทราบว่าหากเดือน 
SmartDelivery  ของคุณเร่ิมใน
วันท่ี 28, 29, 30 หรือ 31 ของเดือน 
เราจะปรับเวลาเร่ิมต้นให้ถอยหลัง
ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถให้ข้อมูล
วันท่ีแน่นอนกับคุณได้  หากคุณซ้ือ
ชุดอัพเกรดในภายหลัง วันท่ีคุณซ้ือ
ชุดอัพเกรดจะเป็นวันเร่ิมต้นเดือน 
SmartDelivery ใหม่ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 4 Enroller Tree:  คุณแนะนำ 
Distributors A – D เข้ามาโดยตรง แต่ะละคนถือ
เป็นจุดเร่ิมของสายงานสปอนเซอร์ในผังองค์กรของ
คุณ  Distributor B แนะนำ  Bx – Bz ซ่ึงนีับเป็น
ระดับท่ีสองในสายงานสปอนเซอร์ในผังองค์กรของ
คุณ  Distributors Bx – Bz เร่ิมสายงานสปอนเซอร์
ของ B  D1อยู่ในระดับท่ีสองของสายงานคุณ By1อยู่
ในระดับท่ี 3 ของสายงานคุณ 

Team Tree: Distributor ที่คุณแนะนำโดยตรงจะถูก
วางฝั่งสลับกันโดยอัตโนมัติในฝั่งขวาและฝั่งซ้าย (หรือ
สามารถปรับการตั้งค่าโดยการล็อคเพลซเมนท์ในการ
ตั้งค่าโพรไฟล์ส่วนตัวในแบ็คออฟฟิศ) จนกว่าจะขึ้นสู่
ตำแหน่ง Sapphire คุณต้้องวาง Distributor ใหมไ่ว้
ด้านนอกฝั่งขวาหรือฝั่งซ้าย 

ในตัวอย่างน้ี ลูกค้าปลีกและลูกค้าพรีเฟอร์ถูกวางนอกผัง
องค์กร  Distributors A – D ถูกวางไว้ในผังองค์กร 
เช่นเดียวกับ Distributors 1 – 4   ท่ีถูกวางไว้ใน Team 
Tree โดยอัพไลน์ของคุณและถือเป็นยอดล้น คอมมิชชัน
จะถูกคำนวณจากผังองค์กรของคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPILLOVER:  
ตัวแทนจำหน่ายท่ีถูกวางในองค์กร
ของคุณโดยอัพไลน์ถูกเรียกว่า 
Spillover  ยอดขายของพวกเขาจะ
ถูกนับรวมใน GV ของคุณ 
 
TEAM AND TEAM TREE:  
Team Tree คือโครงสร้างผังองค์กร
ในสายงานซ่ึงประกอบด้วยตัวแทน
จำหน่ายท่ีคุณแนะนำเข้ามาใหม่ซ่ึง
ถูกวางไว้ใน Team Tree  ท่ีด้าน
ล่างสุดของทีมฝ่ังขวาหรือฝ่ังซ้าย  
ตัวแทนจำหน่ายใหม่ท่ีถูกแนะนำเข้า
มาโดยอัพไลน์ของคุณจะถูกวางไว้
ด้านล่างสุดของทีมคุณเช่นเดียวกัน 
ซ่ึงเรียกว่า Spillover  CV จากการ
ขายสินค้าใน Team Tree จะถูก
ปรับเป็น GV เพ่ือ คำนวณ Team 
Commissions  ดูรูปภาพ 4 
 
UPLINE:  
ประกอบด้วย Distributor ท่ีแนะนำ
คุณเข้ามาต้ังแต่ต้นและทุกคนท่ีถูก
แนะนำเข้ามาก่อนคุณในสายงาน
สปอนเซอร์ 
 
WHOLESALE  
CUSTOMER:  
ลูกค้าขายส่งคือลูกค้าท่ีส่ังซ้ือ 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการใช้ส่วนตัวเท่าน้ัน 
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