
 

รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติมของแผนปันผลตอบแทน 

ส่วนท่ี 2  “วิธีการตัดสินตำแหน่ง” ตามแผน Velocity  

ภายใต้ “วิธีการตัดสินตำแหน่ง” ตามแผน Velocity ตำแหน่งของท่านจะถูกตัดสินตามเงือ่นไขที่ระบุใน

ตารางต่อไปนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงชื่อตำแหน่งของแผน Velocity ควบคู่กับชื่อตำแหน่งของแผนในปัจจุบัน 

เงื่อนไขของการขึ้นตำแหน่งของแผน Velocity และ จำนวนของเจเนอเรชั่นที่นำมาคำนวณจ่ายคอมมิสชั่นที่

สัมพันธ์กับตำแหน่งนั้นๆ  

* จวบจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ท่านสามารถนับผู้นำในเจเนอเรชั่นที่1 เป็น สายงานที่ผ่านคุณสมบัติ (Certified Line) 
ได้ทั้งหมด แม้ว่าผู้นำในเจเนอเรชั่นที่1 เหล่านั้นจะไม่ได้เป็น ผู้นำที่ผ่านคุณสมบัติ (Certified Sales Leader)  

**เพ่ือที่จะมีสิทธ์ิรับโบนัสผู้นำ (Leading Bonus) ในเจเนอเรชั่นที่ 3 ถึง 6 ท่านต้องไม่เก่ียวข้องในด้านการขายหรือกิจกรรม
ใดๆที่เป็นการโปรโมทหรือเอื้อประโยชน์ในบริษัทขายตรงอื่นๆ  

ชื่อตำแหน่งในแผน Velocity 
(ชื่อตำแหน่งของแผนในปัจจุบัน)

Certified Lines* Leadership Teams จำนวนของเจเนอเรชั่นที่นำมา 
คำนวณจ่ายคอมมิสชั่น

Brand Partner 
(Gold)

1 0 1

Senior Brand Partner 
(Lapis)

2 0 2

Executive Brand Partner 
(Ruby)

4 0 3**

Brand Director 
(Emerald)

4 1 4**

Senior Brand Director 
(Diamond)

5 2 5**

Executive Brand Director 
(Blue Diamond)

6 3 6**

Presidential Director 
(Team Elite)

6 4 6**
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คำนิยามต่างๆ (คำศัพท์ใดๆท่ีไม่ได้กล่าวถึงในท่ีน้ี ยังคงมีระบุและดูเพิ่มเติ่มได้ในแผนฉบับเต็ม) 

สายงานท่ีผ่านคุณสมบัติ (Certified Line) - หมายถึง ผู้นำ (Sales Leader) ที่อยู่ในเจเนอเรชั่นที่ 1 (G1) ผู้ซึ่งเป็นผู้นำที่
ผ่านคุณสมบัติ (Certified Sales Leader) หรือ เป็นผู้ซึ่งมีผู้นำที่ผ่านคุณสมบัติ (Certified Sales Leader) 
อยู่ในเจเนอเรชั่นใดๆ ของตน  

ผู้นำท่ีผ่านคุณสมบัติ (Certified Sales Leader) - สำหรับในรายละเอียดสำคัญเพ่ิมเติมของแผนปันผลตอบแทนนี้ ผู้นำ
ที่ผ่านคุณสมบัติ (Certified Sales Leader) หมายถึง ผู้นำ (Sales Leader) หรือผู้บริหาร (Executive) ขึ้นไป ที่รักษา
คุณสมบัติของผู้บริหารตามที่กำหนดของประเทศนั้นๆ โดย 1) มียอดคะแนนกลุ่มอย่างน้อย 2,000 คะแนน ต่อเดือน 2) ทำ
ตามเงื่อนไขอื่นๆ ในการดำรงตำแหน่งเป็น ผู้นำ (Sales Leader) หรือผู้บริหาร (Executive) ขึ้นไปตามที่กำหนดของ 
ประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ 

ผู้นำ (Sales Leader) ใดๆ จะไม่ถือเป็น ผู้นำที่ผ่านคุณสมบัติ (Certified Sales Leader) ในกรณีที่ผู้นำนั้นใช้เดือนผ่อนผัน 

(Grace Month) หรือดำรงตำแหน่ง Provisional Executive หรือ ใช้ Flex Block (สำหรับประเทศที่เปิดตัวแผน Velocity 

อย่างเต็มรูปแบบแล้ว) 

เจเนอเรชั่น (Generation) - คือ วิธีการจัดลำดับชั้นให้คุณจัดระเบียบทีมของคุณได้ง่ายขึ้น ผู้นำ (Sales Leader) ใดๆ ที่
อยู่ติดตัวคุณ จะเรียกว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่ 1 (G1) ของคุณ ผู้นำ (Sales Leader) ใดๆ ที่อยู่ติดตัว G1 ของคุณ จะเป็น 
เจเนอเรชั่นที่ 2 (G2) ของคุณ ตามลำดับ 

สายงานลีดเดอร์ชีพ (Leadership Team หรือ LT) - คือ ผู้นำ (Sales Leader) ในชั้น G1 ของคุณซึ่งมียอดคะแนน
ลีดเดอร์ชีพ (Leadership Team Sales volume หรือ LTSV) ขั้นต่ำ 30,000 คะแนนในเดือนหนึ่งๆ   ยอดคะแนนลีดเดอร์
ชีพ (Leadership Team Sales volume หรือ LTSV) - คือ ผลรวมของยอดขาย (Sales Volume) ในกลุ่ม (Group) ของสาย
งานลีดเดอร์ชีพ (Leadership Team หรือ LT) และยอดขาย (Sales Volume) ทั้งหมดของเหล่าผู้นำในชั้น G1–G5 ของ
สายงานลีดเดอร์ชีพ (Leadership Team หรือ LT) นั้นๆ 

ผู้นำ (Sales Leader) - สำหรับในรายละเอียดสำคัญเพ่ิมเติมของแผนปันผลตอบแทนนี้  ผู้นำ (Sales Leader) หมายถึง 
Brand Representative ขึ้นไป หรือผู้บริหาร (Executive) ขึ้นไป ซึ่งรวมถึงผู้ที่ใช้เดือนผ่อนผัน (Grace Month) หรือดำรง
ตำแหน่ง Provisional Executive     

ยอดขาย (Sales Volume) - คือ ระบบการให้มูลค่าเป็นคะแนน ที่ใช้ในการเปรียบเทียบมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในเชิง
สัมพัทธ์ กับมูลค่าที่แตกต่างกันไปตามสกุลเงินท้องถ่ินในประเทศต่างๆ   
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