
1EFFECTIVE  1 JULY, 2018
NU SKIN THAILAND



3



อ
ภ
ิธ
าน

ศ
ัพ

ท
์

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) ลูกคำ้ และสำมำรถน�ำผลิตภัณฑ์ นู สกิน ไปจ�ำหน่ำยต่อได้ 

Brand Representative (BR) —คือผู้ที่ผำ่นกำรท�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 ที่ใช้เติมเต็มบล็อคกำรสรำ้งที่ขำดไป) หำก

คุณไม่สำมำรถด�ำรงสถำนะ Brand Representative ได้ Brand Representa-

tive ในทีม (Team) ของคุณจะถูกยำ้ยขึ้นไปยัง Brand Representative ติดตัว

ที่อยู่เหนือคุณ คุณมีทำงเลือกที่จะเข้ำโปรแกรม Restart ในเวลำที่จ�ำกัด และ

หำกท�ำส�ำเร็จ คุณจะได้ Brand Representative ในทีมของคุณกลับคืนพร้อม

กับบล็อคทดแทนที่เคยสะสมไว้ก่อนหน้ำ โปรดศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โปรแกรม Restart หรือติดต่อผู้บริหำรงำนขำย (Account Manager)   

บล็อคกำรสรำ้ง (Building Block) — หน่วยชี้วัดหนึ่งของยอดขำย (Sales Vol-

ume) บล็อคกำรสร้ำงจะเกิดขึ้นเมื่อมียอดขำย (Sales Volume) ครบ 500 

คะแนนเท่ำนั้น บล็อคกำรสร้ำงที่มียอดขำย (Sales Volume) ต�่ำกวำ่ 500 

คะแนนจะถือว่ำไม่สมบูรณ์ 

โบนัสกำรสรำ้ง (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 นั่นหมำยควำมวำ่ 

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 มูลคำ่ตำมอัตรำแลกเปลี่ยน 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 ไม่มีมูลคำ่เป็นเงิน 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



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) ทั้งหมดของเหลำ่ 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 

จะถูกเรียกโดยย่อวำ่ “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

กำรสรำ้งทีมของ 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

ตำมเพื่อกำ้วขึ้นต�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 คุณจะผำ่นคุณสมบัติได้ขึ้นเป็น Brand 

Representative โปรดศึกษำหัวข้อ สรำ้ง (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

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

ซื้อผลิตภัณฑ์จำก Brand Affiliate หรือ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจำกบริษัท 

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

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

ผลิตภัณฑ์

โบนัสจำกกำรจ�ำหน่ำยปลีก (Retailing Bonus) —คือ ส่วนตำ่งระหว่ำงรำคำ

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

จ่ำย ( ไม่รวมถึง คำ่ใช้จำ่ยในกำรขนส่ง และภำษี) เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง

จำก นู สกิน 

ยอดขำย (Sales Volume) — คือ ระบบกำรให้มูลค่ำเป็นคะแนน ที่ใช้ในกำร

เทียบมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ในเชิงสัมพัทธ์กับมูลค่ำท่ีแตกต่ำงกันไปตำมสกุล

เงินท้องถิ่นในประเทศต่ำงๆ  แต่ละผลิตภัณฑ์จะมีคะแนนของยอดขำย (Sales 

Volume) ที่ระบุอยำ่งชัดเจน บล็อคแบ่งปัน (Sharing Block), บล็อคกำรสรำ้ง 

(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, 

วำ่ที่ 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, วำ่ที่ 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



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

แผนกำรจำ่ยผลตอบแทนของ นู สกิน ทั่วโลก และมีกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้รูปแบบ

อื่นที่แตกต่ำงกัน 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรเปรียบเทียบศัพท์เก่ำและศัพท์ใหม่เพ่ือง่ำยต่อกำรศึกษำ 

จนกว่ำ Velocity จะใช้อยำ่งเต็มรูปแบบในทุกประเทศที่ นู สกิน เปิดด�ำเนินกิจกำร 

ศัพท์เก่ำและศัพท์ใหม่จะถูกใช้ร่วมกันโดยมีควำมหมำยเทียบเคียงกันอันจะปรำกฏ

ตำมสื่อเอกสำรของ นู สกิน รวมถึง ข้อตกลงว่ำด้วยกำรเป็นผู้แทนจ�ำหนำ่ย (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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