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ชีวิตของคุณ

ธุรกิจของคุณ

บนเส้นทางของคุณ

ยนิดตี้อนรบัเข้าสู่แผน Velocity โดย นู สกนิ — 

แผนปันผลที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับ

ไลฟ์สไตล์ของคุณและให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว 

เพื่อให้คณุมแีรงบนัดาลใจ พลงัในการสร้างอนาคต

ได้ในแบบของคณุ 

คุณต้องการสร้างรายได้พิเศษจากการแบ่งปัน

ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่คณุชื่นชอบให้กบัเพื่อน

ใช่มั้ย? หรอืไม่คณุกฝ็ันอยากจะเป็นนายตวัเองอยู่? 

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร นู สกิน จะช่วย

สร้างความแตกต่างให้กบัคณุ เพราะด้วยแผน Velocity 

คุณสามารถเลือกเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะกับ

ตวัคณุเอง

ยืดหยุ่น

คณุจะได้รบัความยดืหยุ่น จากการแบ่งปัน สร้าง 

และน�าทมี โดย Velocity จะช่วยให้คณุท�าธรุกจิได้

เหมาะสมกบัความต้องการของคณุ ไม่ว่าจะเป็น

ตารางการท�างาน และรูปแบบการท�างานที่ตรง

ตามใจคณุปรารถนา 

รวดเร็ว

Velocity จะจ่ายผลตอบแทนให้กบัคณุในการแนะน�า

ผลติภณัฑ์ คณุจะได้รบัผลตอบแทนเป็นรายสปัดาห์

และรายเดอืน เพื่อให้คณุและคนที่คณุเชื้อเชญิร่วม

ท�าธรุกจิได้รบัผลตอบแทนที่รวดเรว็

เติมเต็มชีวิต 

Velocity ช่วยให้คุณก�าหนดอนาคตได้ด้วยตัวเอง 

อนัที่จรงิแล้ว มเีส้นทางสู่ความส�าเรจ็มากกว่าหนึ่ง

เส้นทาง ตั้งแต่การแบ่งปันผลติภณัฑ์ให้กบัผู้คน ไป

จนถงึการน�าทมีไปสูค่วามส�าเรจ็ คณุสามารถก�าหนด 

ชวีติและธรุกจิของคณุในแบบที่คณุต้องการ    

และข้อดีของแผนปันผลนี้คือ คุณสามารถเริ่มต้น

ธรุกจิได้อย่างง่ายๆ มาดูกนัว่าท�าได้อย่างไร 
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แชร์ (Share)
คุณต้องการให้ทุกอย่างง่ายและสร้างรายได้เสริมให้กับคุณได้ในแต่ละวันใช่ม้ัย? เพียงคุณแนะน�าผลิตภัณฑ์ท่ีคุณประทับใจ 

หรือให้เราช่วยในการดูแล! การจ�าหน่ายปลีกผ่านระบบของ นู สกิน คุณจะได้รับโบนัสจากการจำาหน่ายปลีก (Retailing 

Bonus) ยอดขายเหล่านี้ และรวมถึงการสั่งซื้อทั้งหมดโดยลูกค้าลงทะเบียน (Registered) ของคุณ จะได้รับในรูปแบบ 

โบนัสแบ่งปัน (Sharing Bonus)

สร้าง (Build) 
คุณมีเพื่อนที่รักการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ และพวกเขาก็มีเพื่อนมากมายที่จะแนะน�าบอกต่อเหมือนๆ กับคุณใช่มั้ย? เพียง

คุณสร้างกลุ่ม (Group) ของคนที่มีความสามารถในการออกไปแนะน�าผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่นและท�างานร่วมกันจนบรรลุ

เป้าหมาย Velocity จะมอบ โบนัสการสร้าง (Building Bonus) รายสัปดาห์ให้กับคุณโดยมีมูลค่าเริ่มต้นที่ 5% ไป

จนถึง 40% ของมูลค่ายอดขายผลิตภัณฑ์ที่น�ามาค�านวณคอมมิสชั่นได้ตามเงื่อนไข  

นำาทีม (Lead) 
คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นไปกับ Velocity อย่างเต็มตัวแล้วใช่มั้ย? เมื่อคุณน�าทีมและทีมงานของคุณสามารถสร้างเส้นทางสู่

ความส�าเร็จในธุรกิจ คุณก็จะได้รับ โบนัสผู้นำา (Leading Bonus) รายเดือน ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดถึง 5% ของมูลค่ายอด

ขายที่น�ามาค�านวณคอมมิสชั่นได้ของยอดขายทุกผลิตภัณฑ์ในทีม (Team) ของคุณ 

คุณพร้อมที่จะสร้างธุรกิจในแบบของคุณแล้วหรือยัง? เรามาดูกันว่า Velocity จ่ายผลตอบแทนให้คุณอย่างไร 

* ท่านสามารถดูความหมายของ
ศัพท์เฉพาะของค�าที่เน้นตัวหนา
ได้ในอภิธานศัพท์ 



แผนปันผลส่วนนี้ทำางานอย่างไร 

ท�ำในสิ่งที่คุณถนัด แล้วเรำจะจัดกำรที่เหลือให้คุณเอง ในฐำนะที่คุณ

เป็น Brand Affiliate คุณสำมำรถซื้อ และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ (ขึ้นอยู่

กับ ข้อจ�ำกัดในกำรตั้งรำคำจ�ำหน่ำยในนโยบำย และระเบียบกำร 

(สำมำรถดูรำยละเอียดจำกข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ)) เพื่อได้รับก�ำไรจำกกำร

ขำยปลีก หรือแนะน�ำผลิตภัณฑ์ โดยให้เรำเป็นผู้จัดกำรดูแลเรื่องก�ำไร

จำกกำรขำยปลกี คุณจะได้รบัโบนัสจำกกำรจ�ำหน่ำยปลกี (Retailing 

Bonus) จำกทุกกำรสั่งซื้อของลูกค้ำลงทะเบียนของคุณ เมื่อพวกเขำ

ท�ำกำรซื้อขำยผ่ำนระบบของ นู สกิน

ไม่ยำกเลยใช่ไหม? 

Note : เมื่อตัวคุณเองท�ำกำรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จำก นู สกิน โบนัสแบ่งปัน (Sharing 

Bonus) จะถูกจ่ำยให้กับ Brand Affiliate ที่คุณลงทะเบียน (Register) ติดตัวเขำ เว้นแต่

คุณด�ำรงต�ำแหน่ง Brand Representative ซึ่งคุณจะได้รับโบนัสแบ่งปัน จำกกำรสั่งซื้อ

ของคุณเอง

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยปลีก (Retail Profit)

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยปลีก (Retail Profit) คือ ส่วนต่ำงระหว่ำง

ต้นทุนของคุณ (ซึ่งรวมถึงรำคำสมำชิก (Member Price), ภำษี, ค่ำ

ใช้จ่ำยจำกกำรขนส่ง เป็นต้น) กับ รำคำที่คุณจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 

(ขึ้นอยู่กับ ข้อจ�ำกัดในกำรตั้งรำคำจ�ำหน่ำยในนโยบำย และระเบียบ

กำร (สำมำรถดูรำยละเอียดจำกข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ)) โดยคุณจะได้

รับก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยปลีก (Retail Profit) นี้ จำกกำรแนะน�ำ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่ำนระบบกำรสั่งซื้อของ นู สกิน

$5 

$20

$25

RETAIL PROFIT
Retail Profit is the difference between your 
costs (including the Member Price, taxes, 
shipping, etc.) and the price you sell Products 
for. You handle all Retail Profit earned outside of  
Nu Skin’s systems.

HOW IT WORKS
Do what you do best, and we’ll handle the rest. As 
a Brand Affiliate, you can buy and resell products 
for Retail Profit or sell Products and let us handle the 
fulfillment for a Retailing Bonus. You’ll earn a Sharing 
Bonus on all of your Registered customers whenever 
they make a purchase through us.
 
Simple, right? 

It’s your life. Why not live it the way you want 
and make money while you’re at it? Velocity 
gives you the opportunity to earn cash doing 
something you already enjoy—sharing great 
Products with the people around you.

Note: When you purchase Products from Nu Skin, the Sharing Bonus is 
paid to the Brand Affiliate who Registered you. Brand Representatives 
keep Sharing Bonuses on their personal purchases. 

(รำคำสมำชิก)

(รำคำขำยปลีก)

กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยปลีก

คุณ

คุณลูกค้าแ
บ
่ง

ป
ัน

ในเมื่อคุณมีอิสระในกำรใช้ชีวิตของตัวเอง ท�ำไมคุณจะ

ก�ำหนดรูปแบบกำรสร้ำงรำยได้ในแบบที่คุณต้องกำรไม่

ได้หล่ะ  Velocity มอบโอกำสที่คุณจะมีรำยได้จำกกำร

ท�ำสิ่งที่คุณมีควำมสุข นั่นก็คือกำรแบ่งปันผลิตภัณฑ์ดีๆ 

ให้กับผู้คนรอบข้ำง
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การจ่ายรายสัปดาห์
โบนัสจำกกำรจ�ำหน่ำยปลีก (Retailing Bonus)

คณุจะได้รบัโบนัสจำกกำรจ�ำหน่ำยปลกี (Retailing Bonus) ซึง่คอื ส่วนต่ำงระหว่ำง

รำคำสมำชิก กับรำคำของลูกค้ำจ�ำหน่ำยปลีกของคุณ (ไม่รวมถึงค่ำใช้จ่ำยจำกกำร 

ขนส่ง และภำษี) จำกทุกกำรสั่งซื้อ เมื่อพวกเขำท�ำกำรซื้อขำยผ่ำนระบบของ นู สกิน

โบนัสแบ่งปัน (Sharing Bonus)

เพลิดเพลินกับผลตอบแทนของโบนัสแบ่งปัน (Sharing Bonus) จำกผลิตภัณฑ์

ส่วนใหญ่ทีลู่กค้ำลงทะเบยีนของคณุ (ยกเว้นผูท้ีด่�ำรงต�ำแหน่ง Brand Representative) 

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจำก นู สกิน คุณสำมำรถติดต่อ นู สกิน ในประเทศของคุณ 

หรือ Brand Affiliate ท่ีแนะน�ำคุณ ส�ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องรำคำและ

โบนัสแบ่งปัน (Sharing Bonus) ของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ

โบนัสแบ่งปันอาจมีการลดทอนลง เช่นเดียวกับราคา

ของผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการท�าโปรโมชั่น เว้นเสียแต่ถูก

ก�าหนดเป็นอย่างอื่นโดยแต่ละประเทศ

กำรจ่ำยรำยสัปดำห์

โบนัสแบ่งปัน (Sharing Bonus) และโบนัสจำกกำรจ�ำหน่ำยปลกี (Retailing Bonus) 

จะถูกน�ำไปสะสมในบัญชี เวโลซิตี้ (Velocity Account) ของคุณ

7

$5 

$25

RETAILING BONUS
You can earn a Retailing Bonus equal to the difference between 
the Member Price and the price paid by your Retail Customers 
(excluding shipping costs and taxes) when they purchase 
Products directly from Nu Skin. 

DAILY PAY

SHARING BONUS
Enjoy a Sharing Bonus that generally ranges between 5% to 
20% (or more!) on most Products purchased by your personally 
Registered customers (except Brand Representatives) directly 
from Nu Skin. Contact your market or Brand Affiliate for specific 
Product pricing, applicable Sharing Bonus details, and other 
information.

$25  

$174

EARN DAILY
Sharing Bonuses and Retailing Bonuses will generally be reflected 
in your Velocity Account within 1 business day. 

Sharing Bonuses are reduced by the same 
percentage as product prices are discounted 
during promotions, unless detailed otherwise by 
the market.
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$25
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คุณ ลูกค้า

(รำคำขำยปลีก)

โบนัสจ�กก�รจำ�หน่�ยปลีก

คุณ แบรนด์ แอฟ

ฟิลิเอต

แบรนด์ 

แอฟฟิลเิอต ใหม่

โบนัสแบ่งปัน

(รำคำสมำชิก)

ส่ง PERSONAL 
OFFER 



แผนปนัผลสว่นนีท้ำางานอย่างไร 

เมื่อคุณพร้อมสร้ำงธุรกิจ เรำก็พร้อมช่วยคุณ ใน  

Velocity เรำได้สร้ำงระบบผลตอบแทนที่จะช่วย

ให้คุณพัฒนำธุรกิจได้ง่ำยยิ่งขึ้น พร้อมวำงรำก

ฐำนอื่นๆ ให้อีกมำกมำยที่จะช่วยให้ธุรกิจของ

คุณเติบโตเร็วยิ่งขึ้น
ส

ร
า

ง
Velocity ช่วยให้คุณท�ำงำนด้วยระบบง่ำยๆ ที่เรียกว่ำ

บลอ็ค (Block) ในกำรแสดงยอดขำย (Sales Volume) 

บล็อคเหล่ำน้ีจะช่วยในกำรประเมินกำรเติบโตของ

ธุรกิจและกำรจ่ำยผลตอบแทนของคุณ โดยเรำจะเป็น

แรงสนับสนุนช ่วยให ้คุณท�ำธุรกิจได ้ง ่ำยและมี

ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ส�ำหรับตัวคุณ และกลุ่ม 

(Group) ของคุณ ซึ่งกลุ่ม (Group) หมำยถึง คุณและ

ลูกค้ำจ�ำหน่ำยปลีก (Retail Customers), Brand             

Affiliate และว่ำที ่Brand Representative (Qualifying 

Brand Representative) ของคุณ

YOU

When you’re ready to build your 
business, Nu Skin has your back. 
Velocity helps propel you forward 
and ignite your passion! 

HOW IT WORKS
Velocity keeps your hard work organized 
using a simple system of blocks to represent 
Sales Volume. These blocks are also used 
to help determine your progress and pay. 
Basically, blocks make understanding and 
organizing your business easier and more 
efficient for you and your sales Group (you 
and all your Retail Customers, Members, 
Brand Affiliates, and Qualifying Brand 
Representatives).

 

คุณ

ตัวอย่ำง
(ลูกค้ำลงทะเบียน)

(ลูกค้ำ
จ�ำหน่ำยปลีก)

(แบรนด์ 
แอฟฟิลิเอต)

(ว่ำที่
Brand Representative)
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บล็อค (Block)

ถึงแม้ว่ำจะมีตัวช่วยในกำรขำยอย่ำงโปรแกรมหรือแอพต่ำงๆ ที่ช่วยเข้ำมำจัดกำร

บริหำรธุรกิจที่ก�ำลังเติบโต แต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยำกซับซ้อนอยู่ดี เรำจึงออกแบบ

ยอดขำยผลิตภัณฑ์ให้เข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้น ในรูปแบบของ บล็อค (Block) โดยแต่ละ

บล็อคกำรสร้ำง (Building Block) จะเท่ำกับ ยอดขำย (Sales Volume) 500 

คะแนนที่มำจำกกลุ่ม (Group) ของคุณ ส่วนบล็อคแบ่งปัน (Sharing Block) นั้น

เป็นส่วนหนึ่งของบล็อคกำรสร้ำง (Building Block) แต่นับเพียงยอดสั่งซื้อที่มำจำก

ลูกค้ำจ�ำหน่ำยปลีก (Retail Customer), Brand Affiliate และ ว่ำที่ Brand Repre-

sentative (Qualifying Brand Representative) ที่ลงทะเบียน (Register) ติดตัว

คุณ บล็อคทั้งหมดจะถูกตั้งค่ำใหม่ทุกเดือน ดังนั้นคุณสำมำรถติดตำมยอดในแต่ละ

เดือนของคุณได้ง่ำยๆและแม่นย�ำยิ่งขึ้น!

กำรท�ำคุณสมบัติ (Qualification)

กำรสร้ำงธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นและดีขึ้นนั้นไม่ง่ำยเสมอไป เรำจึงออกแบบระบบที่ช่วยให้

คุณมีควำมก้ำวหน้ำ และขึ้นต�ำแหน่งเป็น Brand Representative ผ่ำนระบบง่ำยๆ 

ที่เรียกว่ำ กำรท�ำคุณสมบัติ (Qualification)

Step 1 : เริ่มจำกคุณสร้ำงกลุ่ม (Group) ที่แข็งแรง จำกนั้นกรอกและยื่นหนังสือ

แสดงควำมจ�ำนง (Letter of Intent) ทำงออนไลน์ กับบริษัท เมื่อยื่นเสร็จสิ้น เรำจะ

มอบต�ำแหน่งให้คุณพร้อมบทบำทใหม่ซึ่งมีชื่อว่ำ ว่ำที่ Brand Representative 

(Qualifying Brand Representative)

Step 2 : กำรท�ำคุณสมบัติ (Qualification) คือ ข้อก�ำหนดที่จะช่วยให้คุณสำมำรถ

สร้ำงฐำนลูกค้ำและประสบควำมส�ำเร็จขึ้นเป็น Brand Representative เมื่อคุณเริ่ม

ต้นปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดนี้ นั่นหมำยควำมว่ำคุณได้ยอมรับที่จะสร้ำง บล็อคกำร

สร้ำง (Building Block) ให้ครบ 12 บล็อค โดย 4 บล็อคในนั้นต้องเป็นบล็อคแบ่งปัน 

(Sharing Block) ภำยในระยะ 6 เดือนต่อเนื่อง 

Step 3 : ในแต่ละเดือนของกำรท�ำคุณสมบัติ คุณจะต้องท�ำบล็อคกำรสร้ำง (Build-

ing Block) ให้ครบอย่ำงน้อย 2 บล็อค  

Note : และเพื่อที่จะเป็น Brand Representative  ของเหล่ำว่ำที่ Brand Represen-

tative ในทีมคุณ คุณจะต้องท�ำคุณสมบัติเดือนแรกให้เสร็จในเดือนเดียวกัน หรือ ใน

เดือนก่อนหน้ำที่เหล่ำทีมงำนในกลุ่ม (Group) ของคุณ จะท�ำคุณสมบัติทั้งหมดของ

ตัวเองเสร็จสิ้น   

หำกคุณท�ำคุณสมบัติไม่ผ่ำนในเดือนใดๆ หรือ คุณท�ำคุณสมบัติเสร็จสิ้นไม่ทัน

ภำยในเวลำ 6 เดือน คุณจะต้องท�ำกำรยื่นหนังสือแสดงควำมจ�ำนง (Letter of                

Intent) ใหม่ และเริ่มท�ำคุณสมบัติให้ส�ำเร็จใหม่อีกครั้ง

YOU

When you’re ready to build your 
business, Nu Skin has your back. 
Velocity helps propel you forward 
and ignite your passion! 

HOW IT WORKS
Velocity keeps your hard work organized 
using a simple system of blocks to represent 
Sales Volume. These blocks are also used 
to help determine your progress and pay. 
Basically, blocks make understanding and 
organizing your business easier and more 
efficient for you and your sales Group (you 
and all your Retail Customers, Members, 
Brand Affiliates, and Qualifying Brand 
Representatives).
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SHARING
BLOCK

BUILDING
BLOCK

QUALIFICATION
Building your business into something bigger and better is 
awesome, but it’s not easy. We help you keep track of your 
personal progress to become a Brand Representative using a 
simple system we call Qualification.

Step 1: The first step is to develop a strong Group and submit 
a Letter of Intent online. Once you’re set, we give you a fancy 
Title to go with your new responsibilities—Qualifying Brand 
Representative.

Step 2: Qualification guides you to create the kind of customer 
base that will help you succeed monthly as a Brand Representative. 
You commit to completing 12 Building Blocks (4 being Sharing 
Blocks) within 6 consecutive calendar months.

Step 3: Each calendar month of Qualification, you must 
complete at least 2 Building Blocks.

Note: Qualifying Brand Representatives are moved up to the nearest Brand 
Representative after finishing Qualification. Make sure you finish your first 
Qualification month in the same month or earlier than the month anyone in your 
Group finishes Qualification themselves to keep them in your Team. 
Qualifying Brand Representatives who miss a month’s continuing Qualification 
requirements or don’t finish Qualification in 6 months, will need to submit a new 
Letter of Intent and begin Qualification again.

BLOCKS
Even with spreadsheets and apps, managing a booming business can 
be rough. To streamline things, we arrange your Product sales into 
bite-size chunks called blocks. Each Building Block represents 500 
points of Sales Volume that come from your Group. Sharing Blocks 
are a subset of Building Blocks, but only count purchases made by 
Retail Customers, Members, Brand Affiliates, and Qualifying Brand 
Representatives who you personally Register. 

Blocks reset each calendar month, so tracking your monthly sales is 
easier and more straightforward than ever! 

บล็อคการสร้าง 
(Building Block)

บล็อคแบ่งปัน
(Sharing Block)
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กำรขึ้นต�ำแหน่งเป็น Brand Representative!

เมื่อคุณท�ำคุณสมบัติ (Qualification) เสร็จสิ้น คุณจะได้รับต�ำแหน่ง Brand Representative ในช่วงต้นของ

สัปดำห์ถัดไป และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกำรรับโบนัสกำรสร้ำง (Building Bonus) เป็นรำยสัปดำห์ ซึ่งเริ่มต้นที่ 

5% ไปจนถึง 40% ของมูลค่ำยอดขำยที่น�ำมำค�ำนวณคอมมิสชั่นได้ของยอดขำยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม (Group)          

ของคุณ 

และในกำรด�ำรงสถำนะ Brand Representative คุณจะต้องมีอย่ำงน้อย 4 บล็อคกำรสร้ำง (Building Block) ใน

แต่ละเดือน (หรือ ใช้บล็อคทดแทน – Flex Block สูงสุดได้ 3 บล็อค ซึ่งเรำจะอธิบำยต่อไปในส่วนของอภิธำนศัพท์ 

และรำยละเอียดเพิ่มเติม)

10

MONTH 1 MONTH 2

(2 ARE SHARING
BLOCKS)

4 BUILDING
BLOCKS

MONTH 3

3 BUILDING
BLOCKS

(2 ARE SHARING
BLOCKS)

5 BUILDING
BLOCKS

EXAMPLE QUALIFICATION

BU
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D

BECOME A BRAND REPRESENTATIVE!
As soon as you finish Qualification, you’ll become a Brand Representative at the start 
of the very next weekly period. You can then begin earning a weekly Building Bonus 
that starts at 5% and can reach as high as 40% on the commissionable value of your 
Group’s Product sales. 

From then on, to remain a Brand Representative, you need to complete 4 new Building 
Blocks each month (or use up to 3 Flex Blocks, as further explained in the Glossary and  
Additional Details).

4 BUILDING
BLOCKS

MONTHLY 
MAINTENANCE
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BLOCKS
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BLOCKS)

5 BUILDING
BLOCKS

EXAMPLE QUALIFICATION
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BECOME A BRAND REPRESENTATIVE!
As soon as you finish Qualification, you’ll become a Brand Representative at the start 
of the very next weekly period. You can then begin earning a weekly Building Bonus 
that starts at 5% and can reach as high as 40% on the commissionable value of your 
Group’s Product sales. 

From then on, to remain a Brand Representative, you need to complete 4 new Building 
Blocks each month (or use up to 3 Flex Blocks, as further explained in the Glossary and  
Additional Details).

4 BUILDING
BLOCKS

MONTHLY 
MAINTENANCE

ตัวอย่างการทำาคุณสมบัติ

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3

3 บล็อคกำรสร้ำง 4 บล็อคกำรสร้ำง
     (2 ในนั้นคือบล็อคแบ่งปัน)

5 บล็อคกำรสร้ำง
(2 ในนั้นคือบล็อคแบ่งปัน)

กำรรักษำคุณสมบัติ

ในแต่ละเดือน
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โบนัสกำรสร้ำง (Building Bonus) 

รับเงินโบนัสเริ่มต้นที่ 5% ของมูลค่ำยอดขำยที่น�ำมำค�ำนวณคอมมิสชั่นได้ (Commissionable Sales Value หรือ CSV)* 

จำกกำรสร้ำงบล็อคกำรสร้ำง (Building Block) แรกของคุณ และสำมำรถรับโบนัสนี้สูงสุดถึง 40% จำกบล็อคกำรสร้ำงล�ำดับที่ 16 

ขึ้นไปของคุณ โดยคุณจะถูกจ่ำยตำมยอด CSV ของบล็อคกำรสร้ำงเหล่ำนั้น เปอร์เซ็นต์โบนัสของแต่ละบล็อคจะแปรผันไปตำม

จ�ำนวนบล็อคกำรสร้ำงที่กลุ่ม (Group) ของคุณท�ำได้ในแต่ละเดือน ตำมแผนภูมิด้ำนล่ำง

เมือ่คณุท�ำคุณสมบตัคิรบ 4 บลอ็คกำรสร้ำงขึน้ไปในแต่ละเดอืนเท่ำน้ัน คณุจงึจะสำมำรถได้รบักำรจ่ำยในบลอ็คกำรสร้ำง (Building 

Block) ที่ไม่สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ โดยจะถูกจ่ำยโบนัสนี้ในเปอร์เซ็นต์ของบล็อคกำรสร้ำง (Building Block) บล็อคล่ำสุดก่อนหน้ำ 

ยกตัวอย่ำงเช่น ในเดือนที่ 1 ถ้ำคุณสร้ำงได้ 6 บล็อคกำรสร้ำงที่สมบูรณ์ ส่วนบล็อคกำรสร้ำงที่ 7 ยังไม่สมบูรณ์ คุณจะได้รับโบนัส

กำรสร้ำง (Building Bonus) อยู่ที่ 25% ส�ำหรับบล็อคกำรสร้ำงที่ 7 ที่ยังไม่สมบูรณ์นั้น

รับโบนัสรายสัปดาห์ 
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1ST–2ND

BLOCK
3RD

BLOCK
4TH

BLOCK
5TH

BLOCK
6TH

BLOCK
7TH

BLOCK
8–15TH

BLOCK
16TH+

BLOCK
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BUILDING BONUS
Earn a scaling bonus that starts at 5% on the Commissionable Sales Value (CSV)* of your 
first Building Block and stretches all the way up to 40% on your 16th Building Block and beyond. 
You are paid on the CSV of each individual Building Block. Each Building Block is paid at the  
percentage associated with that Building Block only, as illustrated in the chart below.

If you complete 4 or more Building Blocks (excluding Flex Blocks) in a month, you’ll also be paid  
a Building Bonus on any incomplete Building Blocks at the end of the month. Incomplete Building 
Blocks are paid on the percentage amount of the last completed Building Block. For example, if 
you have completed 6 blocks and part of your 7th block in 1 month, you’ll be paid a 25% Building 
Bonus on the CSV of the incomplete portion of your 7th block. 

WEEKLY PAY

* COMMISSIONABLE 
SALES VALUE (CSV)—A 
currency value, associated 
with each Product, used 
to determine Building and 
Leading Bonuses.  CSV 
for each Product may 
change from time to time. 
Contact your market or 
referring Brand Affiliate for 
Product-specific pricing, 
Sharing Bonus details, 
Commissionable Sales 
Value, and other sales 
compensation information.

For example, an individual 
who has completed 4 
Building Blocks in a month 
would thus earn 5% on the 
CSV of the 1st Building 
Block, 5% on the CSV of 
the 2nd Building Block, 
10% on the CSV of the 
3rd Building Block, and 
15% on the CSV of the 
4th Building Block they 
completed.

A block’s CSV and
Sales Volume are generally 
not equal.

ส
ร
้า
ง

บล็อคที่
1-2

บล็อคที่
3

บล็อคที่
4

บล็อคที่
5

บล็อคที่
6

บล็อคที่
7

บล็อคที่
8-15

บล็อคที่
16

* มูลค่ำยอดขำยที่น�ำมำค�ำนวณ
คอมมิสชั่นได้ (Commission-
able Sales Value, CSV) คือ 
มูลค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับแต่ละผลิตภัณฑ์ 
โดยจะใช้ในกำรค�ำนวณโบนัส
กำรสร้ำง และโบนัสผู้น�ำ CSV 
ในแต่ละผลิตภัณฑ์ สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลำ 
ท่ำนสำมำรถติดต่อ นู สกิน 
ประเทศไทย หรือ Brand 
Affiliate ที่แนะน�ำท่ำน ส�ำหรับ
รำคำของแต่ละผลิตภัณฑ์, รำย
ละเอียดของโบนัสแบ่งปัน, 
มูลค่ำยอดขำยที่น�ำมำค�ำนวณ
คอมมิสชั่นได้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนปันผล
ตอบแทน 
ยกตัวอย่ำงเช่น หำกท�ำได้ 4 
บล็อคกำรสร้ำงที่สมบูรณ์ภำยใน
เดือนหนึ่งๆ ก็จะได้รับโบนัสกำร
สร้ำงอยู่ที่ 5% ของ CSV ของ
บล็อคกำรสร้ำงที่ 1 และ 5% 
ของ CSV ของบล็อคกำรสร้ำงที่ 
2 และ 10% ของ CSV ของ
บล็อคกำรสร้ำงที่ 3 และ 15% 
ของ CSV ของบลอ็คกำรสร้ำงท่ี 4     
     
CSV และมูลค่ำยอดขำย (Sales 
Volume) ของแต่ละบล็อค จะไม่
เท่ำกัน
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กำรจ่ำยรำยสัปดำห์

4 ครั้งต่อเดือนที่เรำจะจ่ำยโบนัสกำรสร้ำง (Building Bonus) ให้คุณเมื่อสร้ำงบล็อคกำรสร้ำง (Building Block) ที่

สมบูรณ์ใหม่เกิดขึ้น โดยเรำจะค�ำนวณผลตอบแทนให้คุณตำมยอดในวันที่ 7, 14, 21 และวันสุดท้ำยของเดือน

ตำมปฏิทิน ดังนั้นคุณจึงไม่จ�ำเป็นต้องรอจนถึงสิ้นเดือนกว่ำจะได้รับคอมมิสชั่นส่วนนี้ โบนัสนี้ของคุณจะปรำกฏ

ในบัญชี Velocity ของคุณ และจะโอนเข้ำบัญชีธนำคำรของคุณโดยอัตโนมัติ

โบนัสทั้งหมดจะถูกค�ำนวณ ในวันที่ 8, 15, 22 และวันที่ 1 ของเดือนถัดไป  ตำมโซนเวลำของแต่ละประเทศ

12

EARN WEEKLY
Four times a month, we pay you a Building Bonus for any newly completed Building 
Blocks. We calculate your pay based on sales through the 7th, 14th, 21st, and last day of 
every calendar month, so you don’t have to wait until the end of the month to be paid. 
Your bonus will generally be reflected in your Velocity Account within 1 business day 
and then automatically transferred to the financial institution you choose.

BU
IL

D

WEEKLY BUILDING BONUS SCHEDULE

WEEK 1

DAY

WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4

1–7 8–14 15–21

BONUSES ARE GENERALLY CALCULATED ON THE 8TH, 15TH, 22ND, AND THE 1ST OF THE FOLLOWING MONTH, MOUNTAIN STANDARD TIME (UTC -7)

ตารางการคำานวณโบนัสการสร้างในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ 2สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4

วันที่ 22-สิ้นเดือน
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ช่วยให้ผู้อื่นเติบโต

หลักกำรในส่วน น�ำทีม (Lead) ของ Velocity สร้ำงขึ้นมำจำกแนวคิดหลัก นั่นคือ 

รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจำกกำรช่วยให้ผู้อื่นประสบควำมส�ำเร็จ เริ่มต้นด้วยกำรสอน

ผู้อ่ืนให้กลำยเป็น Brand Representative เรำจะตอบแทนคุณท่ีช่วยเหลือ ทีม 

(Team) ด้วยกำรมอบโบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) ให้กับคุณเป็นรำยเดือน

น
ำา

ที
ม

แผนปันผลส่วนนี้ทำางานอย่างไร 

นู สกิน คือ ธุรกิจของกำรส่งต่อสิ่งดีๆ และกำรยืนหยัดเป็นพลังแห่ง

ควำมดี นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ปณิธำนของเรำคือกำรให้พลังกับผู้คน

ทั่วโลกเพื่อให้ได้มีโอกำสสร้ำงอนำคตที่ดีขึ้นให้กับตัวเองและคน

รอบข้ำง และด้วยโปรแกรมในกำรพัฒนำผู้น�ำที่มีประสิทธิภำพของ

เรำ เรำจึงมุ่งมั่นที่จะตอบแทนทุกคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่ำงแท้จริง
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EXECUTIVE
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คุณ
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G1 G2 G3

BRAND
REPRESENTATIVE

EXECUTIVE
BRAND PARTNER

BRAND
PARTNER

SENIOR
BRAND PARTNER

ตัวอย่ำงของทีม
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ขยำยธุรกิจของคุณ

ในขณะที่ธุรกิจของคุณก�ำลังเติบโต ทีมของคุณก็จะเติบโตไปพร้อมกัน ด้วยกำร

สร้ำงฐำนลูกค้ำของตัวเอง สมำชิกในกลุ่ม (Group) ของคุณก็สำมำรถขึ้นต�ำแหน่ง

เป็น Brand Representative ได้ด้วยเช่นกัน และเมื่อพวกเขำขึ้นต�ำแหน่ง เขำจะไม่

รวมอยู่ในกลุ่ม (Group) ของคุณอีกต่อไป แต่ Brand Representative เหล่ำนี้จะยัง

คงอยู่ในทีม (Team) ของคุณ และเพื่อให้ง่ำยต่อกำรจัดผังองค์กร เรำจึงใช้ค�ำว่ำ           

เจเนอเรชั่น (Generation) แสดงชัน้ที ่ Brand Representative เหล่ำนีอ้ยูใ่ต้คณุ 

โดย Brand Representative ใดๆ ท่ีอยู่ตดิตวัคณุจะเรยีกว่ำ เจเนอเรชัน่ที ่1 (G1) ของ

คณุ และ Brand Representativeใดๆ ทีอ่ยูต่ดิตวั Brand Representative ในชัน้ G1 

ของคณุจะเป็นเจเนอเรชัน่ที ่2 (G2) ของคุณ เป็นต้น

รับผลตอบแทนเมื่อคุณน�ำทีม

โบนัสในส่วนนี้จะมอบให้กับ Brand Representative ที่ท�ำธุรกิจด้วยกำรแนะน�ำ

ผลิตภัณฑ์และช่วยผู้อื่นให้สำมำรถสร้ำงธุรกิจ นู สกิน ของตัวเอง ไม่ว่ำจะเป็นแบบ

เต็มเวลำหรือพำร์ททำมก็ตำม โดย Brand Representative แต่ละรหัสที่คุณพัฒนำ

ขึ้น คุณจะได้รับโบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) จำกมูลค่ำที่น�ำไปค�ำนวณค่ำคอม

มิสชั่น (CSV) ของยอดขำยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม (Group) ของพวกเขำ ยิ่งคุณพัฒนำ 

Brand Representative ในชั้น G1 (G1 Brand Representative) มำกเท่ำไร คุณก็

ยิ่งปลดล็อคศักยภำพในกำรรับโบนัสผู้น�ำได้ลึกขึ้นเท่ำนั้นโดยสูงสุดถึง 6 เจเนอเรชั่น

(Generation) ของผู้น�ำในทีม (Team) ของคุณ

และหำกต�ำแหน่งของคุณถูกปรับลงเป็น Brand Affiliate ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ 

Brand Representative และกลุ่ม (Group) ของ Brand Representative เหล่ำนั้น

จะถูกย้ำยขึน้ไปเป็นทีม (Team) ของ Brand Representative ทีอ่ยู่ตดิตัวเหนือตวัคณุ 

โปรดศึกษำถึงโปรแกรม Restart ส�ำหรับข้อมูลวิธีในกำรดึง Brand Representative 

และกลุ่มของ Brand Representative เหล่ำนั้นกลับคืน ในส่วนรำยละเอียดเพิ่มเติม
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G1 G2 G3 G4 LT

BRAND
REPRESENTATIVE

BRAND
PARTNER

BRAND
DIRECTOR

SENIOR
BRAND PARTNER

EXECUTIVE
BRAND PARTNER

คุณ

เป็นผู้น�ำที่ยอดเยี่ยม   

ผู้น�ำที่แท้จริงจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนทีมงำนเหล่ำ Brand Representa-

tive ให้เติบโตไปพร้อมกัน และเพื่อให้คุณก้ำวขึ้นสู่ต�ำแหน่ง (Title) สูงสุด 

คุณจะต้องสร้ำงสำยงำนลีดเดอร์ชิพ (Leaderhip Team) ซึ่งหมำยถึง 

Brand Representative ในชั้น G1 ที่มียอดคะแนนลีดเดอร์ชิพ (Leader-

ship Team Sales Volume หรือ LTSV) ตำมเงื่อนไขในแต่ละเดือนปฏิทิน 

ตำมต�ำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ่ำยโบนัสผู้น�ำในหน้ำ 19 พูดอีกนัยหนึ่ง

คือ เมื่อคุณพัฒนำผู้อื่นให้เป็น Brand Representative ที่ยอดเยี่ยม คุณก็จะ

ได้รับกำรตอบแทนที่เยี่ยมยอดด้วยเช่นกัน  
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โบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) 

เมื่อคุณมีครบ 6 บล็อคกำรสร้ำง (Building Block) ในแต่ละเดือน คุณจะได้รับผล

ตอบแทนมูลค่ำ 10% ของ CSV ของ Brand Representative ในชั้น G1 ของคุณ 

หรือ 5% ของ CSV ของทีม (Team) คุณ ตำมที่ปรำกฏในตำรำง และหำกคุณมีเพียง 

4 หรือ 5 บล็อคกำรสร้ำงในเดือนใดๆ คุณจะได้รับผลตอบแทนมูลค่ำ 2.5% ของ 

CSV ของทีมคณุ ดงันัน้ เพ่ือท่ีจะได้รบัโบนัสผูน้�ำ คณุต้องเป็น Brand Representative 

ทีม่อีย่ำงน้อย 4 บลอ็คกำรสร้ำงท่ีสมบรูณ์ (ซึง่ไม่นับรวมบลอ็คทดแทน – Flex Block) 

ในเดือนนั้นๆ

ผลตอบแทนรำยเดือน 

เมื่อถึงวันสิ้นเดือนตำมปฏิทิน เรำจะรวมยอดขำยจำกทีม (Team) ของคุณ และ

ตัดสินกำรค�ำนวณโบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) ให้คุณ ทั้งนี้เช่นเดียวกับโบนัสอื่นๆ 

ของแผน Velocity โบนัสผู้น�ำของคุณจะแสดงในบัญชี Velocity และจะถูกโอนเข้ำ

บัญชีธนำคำรของคุณโดยอัตโนมัติ

ชีวิตของคุณ ธุรกิจของคุณ ทำงของคุณ   

แล้วคุณจะยังรออะไร? ไม่ว่ำคุณต้องกำรรำยได้เสริม ต้องกำรสร้ำงธุรกิจแบบพำร์ท

ทำมหรือจะแบบเต็มเวลำก็ตำม เรำมีเส้นทำงหลำกรูปแบบที่จะช่วยให้คุณได้รับผล

ตอบแทน เพื่อที่คุณสำมำรถสร้ำงอนำคตในแบบของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ และเติบโต

ในรูปแบบที่เป็นคุณ โดยรับผลตอบแทนทั้งแบบรำยสัปดำห์ และรำยเดือน ผ่ำน

โบนัสแบ่งปัน (Sharing Bonus) โบนัสกำรสร้ำง (Building Bonus) และโบนัสผู้น�ำ 

(Leading Bonus) โอกำสเป็นของคุณ กับโอกำสที่มีชื่อใหม่ว่ำ Velocity!

รับโบนัสรายเดือน



โบนัสผู้นำา

6 บล็อคขึ้นไป
โบนัสผู้นำา 10% ของ CSV 

ในระดับเจเนอเรชั่นที่ 1 (G1) หรือ 

โบนัสผู้นำา 5 % ของ CSV ในทีมคุณ

4-5 บล็อคขึ้นไป
โบนัสผู้นำา 2.5% ของ CSV ในทีมคุณ 
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                           คุณสมบัติที่ต้องกำร โบนัสผู้น�ำ

ต�ำแหน่ง
BRAND REPRESENTATIVE 

ในชั้น G1
ลีดเดอร์ชิพทีม LEADERSHIP TEAM(S) เจเนอเรชั่นที่ถูกจ่ำยโบนัส

BRAND PARTNER (GOLD) 1 N/A 1

SENIOR BRAND PARTNER (LAPIS) 2 N/A 2

EXECUTIVE BRAND PARTNER (RUBY) 4 N/A 3*

BRAND DIRECTOR (EMERALD) 4 1 WITH 10K LTSV 4*

SENIOR BRAND DIRECTOR 
(DIAMOND) 5

1 WITH 10K LTSV
+

1 WITH 20K LTSV
5*

EXECUTIVE BRAND DIRECTOR 
(BLUE DIAMOND) 6

1 WITH 10K LTSV
+

1 WITH 20K LTSV
+

1 WITH 30K LTSV

6*

PRESIDENTIAL DIRECTOR 
(TEAM ELITE)** 6

1 WITH 10K LTSV
+

1 WITH 20K LTSV
+

1 WITH 30K LTSV
+

1 WITH 40K LTSV

6* 

น
ำา
ท

ีมต�ำแหน่งและโบนัสผู้น�ำ 

* เพื่อที่จะมีสิทธิ์รับโบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) ในเจเนอเรชั่นที่ 3 ถึง 6 คุณต้องไม่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรขำยหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นกำรโปรโมทหรือเอื้อประโยชน์ในบริษัทขำยตรงอื่นๆ 

**มีข้อก�ำหนดเพิ่มเติมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็น Presidential Director (Team Elite)

ได้รับ

ได้รับ
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Brand Affiliate (แบรนด์ แอฟฟิลิเอต) — ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้มีสิทธิ์จ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ นู สกิน ตำมที่ระบุในข้อตกลงว่ำด้วยกำรเป็น Brand Affiliate 

(Brand Affiliate Agreement หรือ BBA) ทั้งนี้กำรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ถือเป็น

ทำงเลือก 

ข้อตกลงว่ำด้วยกำรเป็น Brand Affiliate (Brand Affiliate Agreement หรือ 

BAA) — คือ สัญญำที่ต้องลงนำมเพื่อรับต�ำแหน่ง Brand Affiliate หลังจำกที่  

นู สกิน รับสัญญำนี้แล้ว Brand Affiliate จึงจะสำมำรถรับลงทะเบียน (Regis-

ter) ลูกค้ำ และสำมำรถน�ำผลิตภัณฑ์ นู สกิน ไปจ�ำหน่ำยต่อได้ 

Brand Representative (BR) —คือผู้ที่ผ่ำนกำรท�ำคุณสมบัติ (Qualification) 

สมบูรณ์แล้ว และเป็นชื่อที่ใช้เรียกต�ำแหน่ง Brand Representative และสูงขึ้น

ไป โดยไม่ได้ระบุต�ำแหน่ง ในกำรด�ำรงสถำนะ Brand Representative คุณจะ

ต้องมีอย่ำงน้อย 4 บล็อคกำรสร้ำง (Building Block) ในแต่ละเดือน (โดยอำจ

นับรวมบล็อคทดแทน – Flex Block ที่ใช้เติมเต็มบล็อคกำรสร้ำงที่ขำดไป) หำก

คุณไม่สำมำรถด�ำรงสถำนะ Brand Representative ได้ Brand Representa-

tive ในทีม (Team) ของคุณจะถูกย้ำยขึ้นไปยัง Brand Representative ติดตัว

ที่อยู่เหนือคุณ คุณมีทำงเลือกที่จะเข้ำโปรแกรม Restart ในเวลำที่จ�ำกัด และ

หำกท�ำส�ำเร็จ คุณจะได้ Brand Representative ในทีมของคุณกลับคืนพร้อม

กับบล็อคทดแทนที่เคยสะสมไว้ก่อนหน้ำ โปรดศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โปรแกรม Restart หรือติดต่อผู้บริหำรงำนขำย (Account Manager)   

บล็อคกำรสร้ำง (Building Block) — หน่วยชี้วัดหนึ่งของยอดขำย (Sales Vol-

ume) บล็อคกำรสร้ำงจะเกิดขึ้นเมื่อมียอดขำย (Sales Volume) ครบ 500 

คะแนนเท่ำนั้น บล็อคกำรสร้ำงที่มียอดขำย (Sales Volume) ต�่ำกว่ำ 500 

คะแนนจะถือว่ำไม่สมบูรณ์ 

โบนัสกำรสร้ำง (Building Bonus หรือ BB) — Brand Representative 

ทั้งหมดมีสิทธิ์ได้รับโบนัสกำรสร้ำง Brand Representative ที่มี 4 บล็อคกำร

สร้ำง (Building Block) ขึ้นไปในเดือนหนึ่งๆ (โดยไม่นับรวมบล็อคทดแทน – 

Flex Block) จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสกำรสร้ำงส�ำหรับบล็อคกำรสร้ำงที่ไม่สมบูรณ์ 

ณ สิ้นเดือนนั้นๆ โดยเปอร์เซ็นต์โบนัสกำรสร้ำงของบล็อคกำรสร้ำงที่ไม่สมบูรณ์

จะเท่ำกับเปอร์เซ็นต์ที่จ่ำยให้บล็อคกำรสร้ำงที่สมบูรณ์บล็อคล่ำสุดก่อนหน้ำ 

บล็อคกำรสร้ำงที่ไม่สมบูรณ์จะถูกจ่ำยในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ผู้ที่เป็น Brand 

Affiliate และว่ำท่ี Brand Representative (Qualifying Brand Representative) 

จะไม่ได้รับสทิธ์ิในโบนสักำรสร้ำง ไม่มกีำรจ่ำยโบนสันีใ้ห้กับบลอ็คทดแทน (Flex 

Block) โบนัสกำรสร้ำงนี้จะค�ำนวณจำก CSV ของแต่ละบล็อคกำรสร้ำงโดย

แยกจำกกัน 

Business Builder Position (BBP) — เป็นเสมือนรำงวัลตอบแทนให้กับ 

Brand Representative ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงทีม โดย BBP นี้เป็น

ต�ำแหน่งที่สองที่มอบให้ Brand Representativeในต�ำแหน่ง Executive 

Brand Director ที่สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งได้ 1 เดือนใดๆ  บัญชี BBP นี้จะถูก

จัดตั้งอยู่ในเจเนอเรชั่นที่ 1 (G1) ของบัญชีหลัก (Parent Account) ต่อมำเมื่อมี

กำรสร้ำงทีม (Team) ของ Brand Representative ภำยใต้ BBP บัญชีหลักยัง

จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) 5% จำก Brand Representative 

ใน 6             เจเนอเรชั่น ในขณะที่บัญชี BBP มีสิทธิ์ได้รับโบนัสผู้น�ำ 5% จำก 

Brand               Representative ใน 6 เจเนอเรชั่นเช่นกัน นั่นหมำยควำมว่ำ 

เจ้ำของบัญชี BBP และบัญชีหลักจะได้รับโบนัสสูงสุดถึง 10% จำกยอด 

CSV ของ Brand            Representative ในเจเนอเรชั่นที่อยู่ซ้อนกันในบัญชี

หลักและบัญชี BBP โปรดติดต่อ ผู้บริหำรงำนขำย (Account Manager) ของ

ท่ำน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  

มูลค่ำยอดขำยทีน่�ำมำค�ำนวณคอมมิสชัน่ได้ (Commissionable Sales Value 

หรือ CSV) — คือ มูลค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ละผลิตภัณฑ์ 

โดยจะใช้ในกำรค�ำนวณโบนสักำรสร้ำง และโบนสัผู้น�ำ CSV ในแต่ละผลิตภัณฑ์ 

สำมำรถเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลำ ท่ำนสำมำรถติดต่อ นู สกิน 

ประเทศไทย หรือ Brand Affiliate ท่ีแนะน�ำท่ำน ส�ำหรับรำคำของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์,                   รำยละเอียดของโบนัสแบ่งปัน, มูลค่ำยอดขำยที่น�ำ

มำค�ำนวณคอมมิสชั่นได้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปันผลตอบแทน 

บล็อคทดแทน (Flex Block) — คือ ตัวทดแทนบล็อคกำรสร้ำง (Building 

Block) ที่ใช้เพื่อกำรรักษำสถำนภำพ Brand Representative ของคุณโดย

อัตโนมัติ ในกรณีที่คุณไม่สำมำรถท�ำได้ถึง 4 บล็อคกำรสร้ำงภำยในเดือน            

ปฏิทินใดๆ  เมื่อคุณใช้บล็อคทดแทนในเดือนใดๆ คุณจะยังคงได้รับโบนัสกำร

สร้ำง (Building Bonus) ในบล็อคกำรสร้ำงที่สมบูรณ์ แต่คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับ

โบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) บล็อคทดแทนนี้จะไม่มียอดขำย (Sales Vol-

ume) ไม่มี CSV ไม่มีมูลค่ำเป็นเงิน และไม่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ บล็อค

ทดแทนจะถูกใช้เพื่อด�ำรงสถำนภำพ Brand Representative เท่ำนั้น คุณ

สำมำรถใช้บล็อคทดแทนได้สูงสุด 3 บล็อคในหนึ่งเดือนใดๆ ไม่มีกำรจ�ำกัด

จ�ำนวนกำรสะสมบล็อคทดแทน ไม่มีวันหมดอำยุ และไม่สำมำรถถ่ำยโอนได้ 

บล็อคทดแทนที่สะสมจะถูกยกเลิกเมื่อคุณไม่สำมำรถด�ำรงสถำนภำพ Brand 

Representative ไว้ได้ คุณสำมำรถศึกษำรำยละเอียดของบล็อคทดแทนได้

จำก เอกสำรข้อมูลเพิ่มเติม

เจเนอเรชั่น (Generation) — คือ วิธีกำรจัดเจเนอเรชั่นในทีมของคุณให้เข้ำใจ

ได้ง่ำย Brand Representative ใดๆ ทีอ่ยู่ตดิตวัคณุ จะเรยีกว่ำ เจเนอเรชัน่ที ่1 (G1) 

ของคุณ และ Brand Representative ใดๆ ที่อยู่ติดตัว Brand Representative 

ในชั้น G1 ของคุณจะเป็น เจเนอเรชั่นที่ 2 (G2) ของคุณ ตำมล�ำดับ

กลุ่ม (Group) — กลุ่มของคุณประกอบด้วย ตัวคุณ และลูกค้ำจ�ำหน่ำยปลีก 

(Retail Customer), Brand Affiliate และว่ำที ่Brand Representative (Qualifying 

Brand Representative) โดย Brand Representative ของคุณและกลุ่มของ

พวกเขำจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคุณ ยอดขำยทั้งหมดในกลุ่มของคุณจะมีผลต่อ

บลอ็คกำรสร้ำง (Building Block) และมลูค่ำยอดขำยท่ีน�ำไปค�ำนวณคอมมสิช่ัน
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ได้ในกลุ่มของคุณ (Group’s Commissionable Sales Value หรือ GCSV)

สำยงำนลีดเดอร์ชิพ (Leadership Team หรือ LT) — โปรดดูรำยละเอียดใน

หัวข้อ น�ำทีม (Lead) – เป็นผู้น�ำที่ยอดเยี่ยม     

ยอดคะแนนลีดเดอร์ชิพ (Leadership Team Sales Volume หรือ LTSV) 

—ยอดคะแนนลีดเดอร์ชิพ ของ Brand Representative ติดตัวคุณ คือ ผลรวม

ของยอดขำย (Sales Volume) ทั้งหมดของเหล่ำ Brand Representative ใน

ชั้น G1 ถึง G6 ของคุณในสำยงำน Brand Representative นั้นๆ

โบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) - โปรดศึกษำหัวข้อ น�ำทีม (Lead) กำรจ่ำย

โบนัสรำยเดือน ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือแสดงควำมจ�ำนง (Letter of Intent หรือ LOI) — คือ เอกสำร หรือ 

ข้อตกลงทำงออนไลน์ที่ผู้เป็น Brand Affiliate ลงนำมเพื่อแสดงเจตจ�ำนงให้      

นู สกิน ทรำบว่ำต้องกำรที่จะเป็นว่ำที่ Brand Representative (Qualifying 

Brand Representative) และเมือ่ได้ย่ืนข้อตกลงน้ีให้ นู สกิน แล้ว Brand Affiliate 

จะถูกเรียกโดยย่อว่ำ “QBR1” ในช่วงเดือนแรกของกำรท�ำคุณสมบัติ (Qualifi-

cation) และ “QBR2” เมื่อท�ำคุณสมบัติในเดือนที่สอง เป็นต้น หำก Brand        

Affiliate เคยเป็นว่ำที่ Brand Representative มำก่อน และมีควำมประสงค์จะ

กลับมำท�ำคุณสมบัติอีกครั้ง Brand Affiliate นั้นจะต้องยื่นหนังสือแสดงควำม

จ�ำนงใหม่อีกครั้ง 

รำคำสมำชิก (Member Price) — รำคำผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ Brand Affiliate ใน

กำรสั่งซื้อ โดยรำคำสมำชิก (Member Price) อำจจะต�่ำกว่ำรำคำปกติในบำง

โอกำสเมือ่มโีปรโมชัน่และโปรแกรมพิเศษใดๆ ขึน้อยู่กับกำรพิจำรณำของ นู สกิน 

ในประเทศของท่ำน  

Presidential Director Business Builder Position (PD BBP) — เป็นเสมือน

รำงวัลตอบแทนให้กับ Brand Representative ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร

สร้ำงทีม โดย BBP นี้เป็นต�ำแหน่งที่สำมที่มอบให้ Brand Representative ใน

ต�ำแหน่ง Presidential Director ที่สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งได้ในเดือนแรก บัญชี 

PD BBP นี้จะถูกจัดตั้งอยู่ในเจเนอเรชั่นที่ 1 (G1) ของบัญชี BBP ต่อมำเมื่อมี

กำรสร้ำงทีมของ Brand Representative ภำยใต้ PD BBP บัญชีหลักยังจะมี

สิทธิ์ได้รับโบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) 5% จำก Brand Representative ใน 6 

เจเนอเรชั่น ในขณะที่บัญชี BBP มีสิทธิ์ได้รับโบนัสผู้น�ำ 5% จำก Brand              

Representative ใน 6 เจเนอเรชั่น และบัญชี PD BBP มีสิทธิ์ได้รับโบนัสผู้น�ำ 

5% จำก Brand Representative ใน 6 เจเนอเรชั่นเช่นกัน นั่นหมำยควำมว่ำ 

บัญชีหลัก (Parent Account) จะได้รับโบนัสสูงสุดถึง 15% และบัญชี BBP จะ

ได้รับโบนัสสูงสุดถึง 10% จำกยอด CSV ของ Brand Representative ใน          

เจเนอเรชั่นที่อยู่ซ้อนกันในบัญชีหลัก บัญชี BBP และบัญชี PD BBP โปรด

ติดต่อผู้บริหำรงำนขำย  (Account Manager) ของท่ำนส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  

ผลติภณัฑ์ (Product) — คอื ผลติภัณฑ์และบรกิำรทัง้หมดท่ีจ�ำหน่ำยโดย นู 

สกนิ รวมทั้งที่จ�ำหน่ำยผ่ำน Brand Affiliate ของ นู สกิน 

กำรท�ำคุณสมบัติ (Qualification) — คือ ขั้นตอนที่ Brand Affiliate ต้องปฏิบัติ

ตำมเพื่อก้ำวขึ้นต�ำแหน่ง Brand Representative คุณสำมำรถเริ่มกำรท�ำคุณ

สมบัติ (Qualification) โดยกำรยื่นหนังสือแสดงควำมจ�ำนง (Letter of Intent 

หรอื LOI) จำกนัน้สถำนะของคณุจะเปลีย่นเป็น ว่ำท่ี Brand Representative 

(Qualifying Brand Representative) และเมื่อคุณสะสมจ�ำนวนบล็อคกำร

สร้ำง (Building Block) และ บล็อคแบ่งปัน (Sharing Block) ได้ครบตำม

เงื่อนไขภำยในระยะเวลำ 6 เดือนแล้ว คุณจะผ่ำนคุณสมบัติได้ขึ้นเป็น Brand 

Representative โปรดศึกษำหัวข้อ สร้ำง (Build) ในส่วนของกำรท�ำคุณสมบัติ 

(Qualification) ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม

ว่าที่ Brand Representative (Qualifying Brand Representative หรือ 

QBR) — คือ Brand Affiliate ที่ยื่นหนังสือแสดงควำมจ�ำนง (Letter of Intent 

หรือ LOI) และเริ่มต้นแต่ยังไม่เสร็จสิ้นในกำรท�ำคุณสมบัติ (Qualification) 

โปรดศึกษำหัวข้อ สร้ำง (Build) ในส่วนของกำรท�ำคุณสมบัติ (Qualification) 

ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียน (Register) – ลงทะเบียนในที่นี้ หมำยถึง กำรสมัครเป็นลูกค้ำ

จ�ำหน่ำยปลีก (Retail Customer) หรือ Brand Affiliate กับ นู สกิน

ลูกค้ำจ�ำหน่ำยปลีก (Retail Customer) — คือ ผู้ที่ไม่ใช่ Brand Affiliate ซึ่งสั่ง

ซื้อผลิตภัณฑ์จำก Brand Affiliate หรือ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจำกบริษัท 

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยปลีก (Retail Profit) —คือ ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุน (ซึ่ง

รวมถึงรำคำสมำชิก (Member Price), ค่ำขนส่ง ฯลฯ) กับ รำคำที่คุณจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์

โบนัสจำกกำรจ�ำหน่ำยปลีก (Retailing Bonus) —คือ ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ

สมำชิก (Member Price) กับ รำคำที่ลูกค้ำจ�ำหน่ำยปลีก (Retail Customer) 

จ่ำย ( ไม่รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง และภำษี) เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง

จำก นู สกิน 

ยอดขำย (Sales Volume) — คือ ระบบกำรให้มูลค่ำเป็นคะแนน ที่ใช้ในกำร

เทียบมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ในเชิงสัมพัทธ์กับมูลค่ำท่ีแตกต่ำงกันไปตำมสกุล

เงินท้องถิ่นในประเทศต่ำงๆ  แต่ละผลิตภัณฑ์จะมีคะแนนของยอดขำย (Sales 

Volume) ที่ระบุอย่ำงชัดเจน บล็อคแบ่งปัน (Sharing Block), บล็อคกำรสร้ำง 

(Building Block) และยอดคะแนนลดีเดอร์ชพิ (Leaderhip Team Sales Vol-

ume หรือ LTSV) ล้วนประกอบด้วย ยอดขำยทั้งสิ้น ทั้งนี้ ยอดขำยแตกต่ำงจำก

มูลค่ำยอดขำยที่น�ำมำค�ำนวณคอมมิสชั่นได้ (Commissionable Sales Value 

หรือ CSV)

บล็อคแบ่งปัน (Sharing Block หรือ SB) —  คือ ส่วนหนึ่งของบล็อคกำร

สร้ำง (Building Block) และประกอบด้วยยอดขำย (Sales Volume) 500 

คะแนน ที่ต้องมำจำกลูกค้ำจ�ำหน่ำยปลีก (Retail Customer), Brand Affiliate, 

ว่ำที่ Brand Representative (Qualifying Brand Representative) ที่ลง

ทะเบียน (Register) ติดตัวคุณ กำรซื้อผลิตภัณฑ์ในรหัสส่วนตัวของตนเองจะ

ไม่นับรวมอยู่ในบล็อคแบ่งปัน (Sharing Block) นี้ ทั้งนี้บล็อคแบ่งปันใช้ในกำร

ท�ำคุณสมบัติ (Qualification) และจะนับรวมอยู่ในบล็อคกำรสร้ำง ดังนั้น 

บล็อคแบ่งปันทั้งหมดเป็นบล็อคกำรสร้ำง แต่ไม่ใช่ทุกบล็อคกำรสร้ำง

เป็นบล็อคแบ่งปัน

โบนัสแบ่งปัน (Sharing Bonus) — กรุณำดูที่ส่วน แบ่งปัน (Share) กำรจ่ำย

รำยสัปดำห์ ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ทีม (Team) —ประกอบด้วยกลุ่มคนทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม (Group) ของคุณ 

และกลุ่มทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ในกำรนับเพื่อรับโบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) 

ต�ำแหน่ง (Title)  — หมำยถึง Brand Affiliate, ว่ำที่ Brand Representative 

(Qualifying Brand Representative) และต�ำแหน่งต่ำงๆ ของ Brand                    

Representative (Brand Representative Titles) โดยต�ำแหน่งต่ำงๆ ของ 

Brand Representative จะพิจำรณำจำกจ�ำนวนของ Brand Representative 

ในชัน้ G1 (G1 Brand Representative) และสำยงำนลีดเดอร์ชิพ (Leadership 

Team) ต�ำแหน่งจะใช้ในกำรพิจำรณำจ�ำนวนเจเนอเรช่ัน (Generation) ท่ีน�ำไป

ค�ำนวณโบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) ให้คุณ โปรดศึกษำหัวข้อ น�ำทีม (Lead) 

– โบนัสผู้น�ำ (Leading Bonus) และตำรำงแสดงชื่อต�ำแหน่งพร้อมเงื่อนไขใน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ    

บัญชีเวโลซิตี้ (Velocity Account) — คือ บัญชีทำงดิจิตอลท่ีแสดงกำร

เคลื่อนไหวของผลตอบแทนท้ังหมด รวมทั้งแสดงข้อมูลกำรปรับสถำนะ

ทำงบญัชใีดๆ และกำรจ่ำยคอมมสิชัน่ของบรษิทั คุณจะได้รบั บญัชเีวโลซต้ีิ (Ve-

locity Account)  นี้ เมื่อคุณได้เป็น Brand Affiliate แล้ว คุณสำมำรถโอนเงินคง

เหลือของคอมมสิชัน่ในบญัชเีวโลซต้ีิ (Velocity Account) ของคณุไปยังบญัชี

ธนำคำรอื่นๆ ที่คุณต้องกำร ได้ทุกเมื่อที่ต้องกำร ซึ่งอำจมีค่ำธรรมเนียมในกำร

โอนขึ้นอยู่กับสถำบันกำรเงินนั้นๆ ทั้งนี้ นู สกิน จะโอนเงินคอมมิสชั่นในบัญชี

เวโลซิตี้  (Velocity Account) ของคุณโดยอัตโนมัติเป็นรำยสัปดำห์และรำย

เดือนโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมใดๆ ในกรณีนี้ อย่ำงไรก็ดี กำรโอนที่

นอกเหนือจำกนี้ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินตำมจริง

ที่เกิดขึ้น และจะต้องมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ 330 บำท เพื่อกำรได้รับสิทธิ์โอนเงิน

อัตโนมัติจำกบริษัท ในกรณีที่คุณท�ำกำรโอนเงินด้วยตนเองจะไม่มีเงื่อนไข

จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ ทั้งน้ี บัญชีเวโลซิตี้ (Velocity Account)   น้ีจะไม่มีดอกเบี้ย 

คุณสำมำรถดูบัญชีเวโลซิตี้ (Velocity Account)  ของคุณได้ผ่ำนช่องทำงของ  

นู สกิน ที่มีให้ส�ำหรับ Brand Affiliate



ข้อมูล

สำาคัญ

อื่น ๆ
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เพื่อด�ำรงสิทธิ์ในกำรรับผลตอบแทนจำกแผนปันผล Velocity ของ นู สกิน คุณจะ

ต้องมีฐำนลูกค้ำจ�ำหน่ำยปลีก (Retail Customer) อย่ำงน้อย 5 คนในแต่ละเดือน 

และต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบกำร ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ของ   

นู สกิน  

แผนปันผล Velocity เป็นส่วนหนึ่งของแผนปันผลทั่วโลกของ นู สกิน กำรเป็น Brand 

Affiliate นั้นใช้ทั้งเวลำ ควำมพยำยำม และควำมทุ่มเท ไม่มีกำรกำรันตีใดๆ ในเรื่อง

ควำมส�ำเรจ็ด้ำนกำรเงนิ และผลลพัธ์น้ันมคีวำมหลำกหลำยข้ึนอยู่กับผูเ้ข้ำร่วมแต่ละ

บุคคล

คุณสำมำรถตั้งรำคำจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ นู สกิน ได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องไม่ต�่ำกว่ำ

รำคำสมำชิก (กรุณำอ่ำนนโยบำย และระเบียบกำร บทที่ 2 ข้อ 5.1) 

แผนปันผล Velocity นี้ก�ำลังเปิดตัวใช้ในประเทศที่ นู สกิน เปิดด�ำเนินกิจกำร ซึ่งใน

ขณะที่ Velocity ถูกเผยแพร่ในแต่ละประเทศ นู สกิน ก็จะเริ่มใช้ค�ำศัพท์ใหม่ซึ่งรวม

ถึงชื่อต�ำแหน่ง (Title) ในประเทศนั้นๆ ดังนั้น ค�ำศัพท์ใหม่จะใช้ในประเทศที่เปิดตัว 

Velocity ในขณะค�ำศัพท์เดิมจะยังคงถูกใช้ในตลำดที่ยังไม่ได้เปิดตัว

แผนปันผล Velocity น้ี จะไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจในประเทศจีนซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมใน

แผนกำรจ่ำยผลตอบแทนของ นู สกิน ทั่วโลก และมีกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้รูปแบบ

อื่นที่แตกต่ำงกัน 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรเปรียบเทียบศัพท์เก่ำและศัพท์ใหม่เพ่ือง่ำยต่อกำรศึกษำ 

จนกว่ำ Velocity จะใช้อย่ำงเต็มรูปแบบในทุกประเทศที่ นู สกิน เปิดด�ำเนินกิจกำร 

ศัพท์เก่ำและศัพท์ใหม่จะถูกใช้ร่วมกันโดยมีควำมหมำยเทียบเคียงกันอันจะปรำกฏ

ตำมสื่อเอกสำรของ นู สกิน รวมถึง ข้อตกลงว่ำด้วยกำรเป็นผู้แทนจ�ำหน่ำย (Dis-

tributor Agreement) นโยบำยและระเบียบกำร (Policies & Procedures) ตลอด

จนแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ของ นู สกิน ทั้งนี้ชื่อต�ำแหน่ง (Title) อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

ค�ำศัพท์เก่ำ ค�ำศัพท์ใหม่ค�ำศัพท์เก่ำ ค�ำศัพท์ใหม่

DISTRIBUTOR (ผู้แทนจำาหน่าย) BRAND AFFILIATE (แบรนด์ แอฟฟิลิเอต)

QUALIFYING EXECUTIVE (ว่าที่ผู้บริหาร)
QUALIFYING BRAND

REPRESENTATIVE

EXECUTIVE+ (ผู้บริหารขึ้นไป) BRAND REPRESENTATIVE

EXECUTIVE (TITLE) (ตำาแหน่งผู้บริหาร) BRAND REPRESENTATIVE

GOLD (ผู้บริหารระดับทอง) BRAND PARTNER

LAPIS (ผู้บริหารระดับไพฑูรย์) SENIOR BRAND PARTNER

RUBY (ผู้บริหารระดับทับทิม) EXECUTIVE BRAND PARTNER

EMERALD (ผู้บริหารระดับมรกต) BRAND DIRECTOR

DIAMOND (ผู้บริหารระดับเพชร) SENIOR BRAND DIRECTOR

BLUE DIAMOND (ผู้บริหารระดับ

บลูไดมอนด์)
EXECUTIVE BRAND DIRECTOR

TEAM ELITE (สมาชิกทีมอิลิท) PRESIDENTIAL DIRECTOR

CIRCLE GROUP (กลุ่ม) GROUP (กลุ่ม)

PAID ORGANIZATION (องค์กรท่ีถูกจ่าย) TEAM (ทีม)

DISTRIBUTOR AGREEMENT 

(ข้อตกลงว่าด้วยการเป็นผู้แทนจำาหน่าย)

BRAND AFFILIATE AGREEMENT
(ข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแบรนด์

แอฟฟิลิเอต)
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