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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)



บล็อค (Block)

ถึงแม้ว่ำจะมีตัวช่วยในกำรขำยอย่ำงโปรแกรมหรือแอพต่ำงๆ ที่ช่วยเข้ำมำจัดกำร

บริหำรธุรกิจที่ก�ำลังเติบโต แต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยำกซับซ้อนอยู่ดี เรำจึงออกแบบ

ยอดขำยผลิตภัณฑ์ให้เขำ้ใจง่ำยยิ่งขึ้น ในรูปแบบของ บล็อค (Block) โดยแต่ละ

บล็อคกำรสร้ำง (Building Block) จะเทำ่กับ 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)

กำรสรำ้งธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นและดีขึ้นนั้นไม่ง่ำยเสมอไป เรำจึงออกแบบระบบที่ช่วยให้

คุณมีควำมก้ำวหนำ้ และขึ้นต�ำแหน่งเป็น Brand Representative ผ่ำนระบบง่ำยๆ 

ที่เรียกวำ่ กำรท�ำคุณสมบัติ (Qualification)

Step 1 : เริ่มจำกคุณสรำ้งกลุ่ม (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

สรำ้งฐำนลูกค้ำและประสบควำมส�ำเร็จขึ้นเป็น Brand Representative เมื่อคุณเริ่ม

ต้นปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดนี้ นั่นหมำยควำมว่ำคุณได้ยอมรับที่จะสร้ำง บล็อคกำร

สรำ้ง (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  ของเหลำ่ว่ำที่ Brand Represen-

tative ในทีมคุณ คุณจะต้องท�ำคุณสมบัติเดือนแรกให้เสร็จในเดือนเดียวกัน หรือ ใน

เดือนก่อนหนำ้ที่เหลำ่ทีมงำนในกลุ่ม (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 และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกำรรับโบนัสกำรสรำ้ง (Building Bonus) เป็นรำยสัปดำห์ ซึ่งเริ่มต้นที่ 

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

ของคุณ 

และในกำรด�ำรงสถำนะ Brand Representative คุณจะต้องมีอยำ่งน้อย 4 บล็อคกำรสรำ้ง (Building Block) ใน

แต่ละเดือน (หรือ ใช้บล็อคทดแทน – Flex Block สูงสุดได้ 3 บล็อค ซึ่งเรำจะอธิบำยต่อไปในส่วนของอภิธำนศัพท์ 

และรำยละเอียดเพิ่มเติม)
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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
IL

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

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
IL

D

BECOME A BRAND REPRESENTATIVE!
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4 BUILDING
BLOCKS

MONTHLY 
MAINTENANCE

ตัวอย่างการทำาคุณสมบัติ

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3

3 บล็อคกำรสร้ำง 4 บล็อคกำรสร้ำง
     (2 ในนั้นคือบล็อคแบ่งปัน)

5 บล็อคกำรสร้ำง
(2 ในนั้นคือบล็อคแบ่งปัน)

กำรรักษำคุณสมบัติ

ในแต่ละเดือน



โบนัสกำรสร้ำง (Building Bonus) 

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

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

ขึ้นไปของคุณ โดยคุณจะถูกจ่ำยตำมยอด CSV ของบล็อคกำรสรำ้งเหลำ่นั้น เปอร์เซ็นต์โบนัสของแต่ละบล็อคจะแปรผันไปตำม

จ�ำนวนบล็อคกำรสรำ้งที่กลุ่ม (Group) ของคุณท�ำได้ในแต่ละเดือน ตำมแผนภูมิดำ้นล่ำง

เมือ่คณุท�ำคุณสมบตัคิรบ 4 บลอ็คกำรสร้ำงขึน้ไปในแต่ละเดอืนเท่ำน้ัน คณุจงึจะสำมำรถได้รบักำรจ่ำยในบลอ็คกำรสร้ำง (Building

Block) ที่ไม่สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ โดยจะถูกจำ่ยโบนัสนี้ในเปอร์เซ็นต์ของบล็อคกำรสรำ้ง (Building Block) บล็อคล่ำสุดก่อนหนำ้

ยกตัวอยำ่งเช่น ในเดือนที่ 1 ถำ้คุณสร้ำงได้ 6 บล็อคกำรสรำ้งที่สมบูรณ์ ส่วนบล็อคกำรสรำ้งที่ 7 ยังไม่สมบูรณ์ คุณจะได้รับโบนัส

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

รับโบนัสรายสัปดาห์ 
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1ST–2ND

BLOCK
3RD

BLOCK
4TH

BLOCK
5TH

BLOCK
6TH

BLOCK
TH

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.
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บล็อคที่
1-2

บล็อคที่
3

บล็อคที่
4

บล็อคที่
5

บล็อคที่
6

บล็อคที่
7

บล็อคที่
8-15

บล็อคที่
16

* มูลคำ่ยอดขำยที่น�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�ำทำ่น 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) ให้คุณเมื่อสร้ำงบล็อคกำรสรำ้ง (Building Block) ที่

สมบูรณ์ใหม่เกิดขึ้น โดยเรำจะค�ำนวณผลตอบแทนให้คุณตำมยอดในวันที่ 7, 14, 21 และวันสุดท้ำยของเดือน

ตำมปฏิทิน ดังนั้นคุณจึงไม่จ�ำเป็นต้องรอจนถึงสิ้นเดือนกวำ่จะได้รับคอมมิสชั่นส่วนนี้ โบนัสนี้ของคุณจะปรำกฏ

ในบัญชี Velocity ของคุณ และจะโอนเข้ำบัญชีธนำคำรของคุณโดยอัตโนมัติ

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



ส
ร
้า
ง

ส
ร
้า
ง

ส
ร
้า
ง
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