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การทำาคุณสมบัติ (Qualification) 

= 500 คะแนนของยอดขาย (Sales Volume) จากท่ีใดก็ตามในกลุม่ 
(Group) ของคณุ

= 500 คะแนนของยอดขาย (Sales Volume) จากลกูค้าท่ีลงทะเบียน 
(Registered) ของคณุเทา่นัน้

ว่าที่ Brand Representative(Qualifying Brand 

Representative) — คือ Brand Affiliate ท่ีย่ืนหนงัสือแสดง

ความจ�านง (Letter of Intentหรือ LOI) และเร่ิมต้นแตย่งัไม่

เสร็จสิน้ในการท�าคณุสมบตั ิ(Qualification) โปรดศกึษาหวัข้อ 

สร้าง (Build) - การท�าคณุสมบตั ิ(Qualification) ส�าหรับราย

ละเอียดเพ่ิมเตมิ

โบนัสการสร้าง (Building Bonus) — Brand Representative 

ทัง้หมดมีสทิธ์ิได้รับโบนสัการสร้าง โดยผู้น�าท่ีมี 4 บลอ็คการ

สร้าง (Building Block) ขึน้ไปในเดือนหนึง่ๆ (โดยไมน่บัรวม

บลอ็คทดแทน – Flex Block) จะมีสทิธ์ิได้รับโบนสัการสร้าง

ส�าหรับบล็อคการสร้างท่ีไม่สมบูรณ์ในสิน้เดือนนัน้ โดย

เปอร์เซน็ต์โบนสัการสร้างของบลอ็คการสร้างท่ีไมส่มบรูณ์จะ

เท่ากบัเปอร์เซ็นต์ท่ีจ่ายให้บล็อคการสร้างท่ีสมบูรณ์บล็อค

ลา่สดุก่อนหน้า บลอ็คการสร้างท่ีไมส่มบรูณ์จะถกูจา่ยในวนัท่ี 

14 ของเดือนถดัไป ผู้ ท่ีเป็น Brand Affiliate และวา่ท่ี Brand 

Representative(Qualifying Brand Representative) จะไม่

ได้รับสทิธ์ิในโบนสัการสร้าง ไมมี่การจา่ยโบนสันีใ้ห้กบับลอ็ค

ทดแทน โบนสัการสร้างนีจ้ะค�านวณจาก CSV ของแตล่ะบลอ็ค

การสร้างโดยแยกจากกนั

บล็อคแบ่งปัน (Sharing Block) —  คือสว่นหนึง่ของบลอ็ค

การสร้าง (Building Block) และประกอบด้วยยอดขาย (Sales 

Volume) 500 คะแนนท่ีต้องมาจากลกูค้าจ�าหนา่ยปลกี (Retail 

Customer), Brand Affiliate, วา่ท่ีBrand Representative 

(Qualifying Brand Representative) ท่ีลงทะเบียน (Register) 

ตดิตวัคณุ การซือ้ผลติภณัฑ์ในรหสัสว่นตวัของตนเองจะไมน่บั

รวมอยูใ่นบลอ็คแบง่ปันนี ้ทัง้นีบ้ลอ็คแบง่ปันใช้ในการท�าคณุ

สมบตัิ (Qualification) และจะนบัรวมอยูใ่นบลอ็คการสร้าง  

ดงันัน้บลอ็คแบง่ปันทัง้หมดเป็นบลอ็คการสร้าง แตไ่ม่ใช่ทกุ

บลอ็คการสร้างเป็นบลอ็คแบง่ปัน

 ลงทะเบยีน (Register) – ลงทะเบียนในท่ีนีห้มายถงึการสมคัร

เป็นลกูค้าจ�าหน่ายปลีก (Retail Customer) หรือ Brand 

Affiliate กบั น ูสกิน

ประเด็นส�ำคัญ

• ใช้ส�าหรับการขึน้เป็น Brand Representative

• มีเง่ือนไขท่ียืดหยุน่เอือ้ตอ่รูปแบบการท�าท่ีแตกตา่งกนั

• มีเง่ือนไขคือ ต้องมี 12 บลอ็คการสร้าง (Building Block) โดย 4 บลอ็คในนัน้

 ต้องเป็นบลอ็คแบง่ปัน (Sharing Block)  

• ผู้ เข้าร่วมจะได้รับการปรับต�าแหนง่จากวา่ท่ี Brand Representative (Qualifying 

 Brand Representative) เป็น Brand Representative ในวนัแรกของชว่ง

สปัดาห์ถดัไปหลงัจากท�าคณุสมบตัเิสร็จสิน้

• ผู้ เข้าร่วมจะไมไ่ด้รับโบนสัการสร้าง (Building Bonus) ในชว่งท่ียงัเป็นวา่ท่ี

Brand Representative อยู่
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SHARING
BLOCK

QUALIFICATION

HIGHLIGHTS
• Required to become a Sales Leader.
• Has flexible requirements to match different circumstances.
• Requires the completion of 12 Building Blocks, 4 of which must

also be Sharing Blocks.
• Participants are promoted from Qualifying Sales Leaders to

Sales Leaders at the start of the next weekly period after they
finish.

• Participants do NOT earn a Building Bonus so long as they
are Qualifying Sales Leaders.

Qualifying Sales Leader—A Qualifying Sales Leader
is a Brand Affiliate who has submitted their Letter
of Intent and begun, but not finished, Qualification. 
Please see Build – Qualification for more details.

Building Bonus—All Sales Leaders are eligible to
receive a Building Bonus on completed Building
Blocks. Sales Leaders who complete 4 or more
Building Blocks in a month (excluding Flex Blocks) 
are also eligible to receive a Building Bonus on any 
incomplete Building Block at the end of the month. 
The percentage paid on an incomplete Building
Block is equivalent to the percentage paid on the last
completed Building Block of the month. Incomplete
Building Blocks are paid on the 8th of the following
month. Brand Affiliates and Qualifying Sales Leaders
are not eligible for Building Bonuses. No Building Bonus
is paid on Flex Blocks. Building Bonus is calculated on
the CSV of each individual Building Block.

Sharing Blocks—Sharing Blocks are a subset of
Building Blocks and consist of 500 points of Sales
Volume that only come from purchases made by
Retail Customers, Members, Brand Affiliates, and
Qualifying Sales Leaders who you’ve personally
Registered. Your personal purchases do not count
towards Sharing Blocks. Sharing Blocks are only
applicable to Qualification and are a subcategory of
Building Blocks. Therefore, all Sharing Blocks are Building
Blocks, but not all Building Blocks are Sharing Blocks.

REGISTER—Register(ed) refers to personally enrolling
Retail Customers, Members, or Brand Affiliates with Nu
Skin.

Qualification—Qualification is the process Brand
Affiliates undergo to become Sales Leaders. You
begin Qualification by submitting a Letter of Intent 
and are reclassified as a Qualifying Sales Leader.
After accumulating the requisite number of Building 
Blocks and Sharing Blocks within 6 calendar months,
you finish Qualification and are reclassified as a Sales
Leader. Please see Build – Qualification for more details.

Letter of Intent—The Letter of Intent is a document 
or online notice that a Brand Affiliate signs to notify 
Nu Skin of their intention to enter Qualification and 
become a Qualifying Sales Leader. Once submitted 
and accepted by Nu Skin, a Brand Affiliate is referred
to as a “QSL1” for their 1st month of Qualification, 
“QSL2” for their 2nd month, etc. If a Brand Affiliate 
has been a Qualifying Sales Leader in the past and 
wishes to enter Qualification again, said Brand
Affiliate must submit a new Letter of Intent.

HOW IT WORKS
Qualification requires Qualifying Sales Leaders to:

1. Start by submitting a Letter of Intent (LOI).
2. Complete both cumulative and monthly requirements.
3. Complete a cumulative total of at least 12 Building Blocks, 4 

of which must also be Sharing Blocks.
4. Complete a monthly minimum of 2 Building Blocks each 

calendar month to continue Qualification 
5. There is no monthly minimum in your final month of 

Qualification.
6. Finish Qualification anytime within 1 week to 6 consecutive 

calendar months.

As long as you adhere to these elements, you’re set! Now, let’s 
look at some examples of how to complete Qualification.

= 500 POINTS OF SALES VOLUME FROM ONLY YOUR
REGISTERED CUSTOMERS

= 500 POINTS OF SALES VOLUME FROM ANYWHERE
IN YOUR GROUP

BUILDING
BLOCK



การท�าคุณสมบัติ (Qualification) — คือ ขัน้ตอนท่ี Brand 

Af f i l ia te  ต้องปฏิบัติตามเ พ่ือก้าวขึ น้ เ ป็นBrand 

Representative คุณสามารถเร่ิมการท�าคุณสมบตัิโดยการ

ย่ืนหนังสือแสดงความจ�านง (Letter of Intent หรือ LOI) 

จากนัน้สถานะของคุณจะเปลี่ยนเป็นว่า ท่ี  Brand 

Representative (Qualifying Brand Representative) 

และเม่ือคุณสะสมจ�านวนบล็อคการสร้าง (Building Block) 

และ บล็อคแบ่งปัน (Sharing Block) ได้ครบตามเง่ือนไข

ภายในระยะเวลา 6 เดือนตามปฏิทินแล้ว คุณจะผ่านการ

ท�าคณุสมบตัิได้ขึน้เป็น Brand Representative โปรดศึกษา

หัวข้อ สร้าง (Build) ในส่วนของการท�าคุณสมบัต ิ

(Qualification) ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม

หนังสือแสดงความจ�านง (Letter of Intent หรือ LOI) 

— คือ เอกสาร หรือ ข้อตกลงทางออนไลน์ท่ีผู้ เป็น Brand 

Affiliate ลงนามเพ่ือแสดงความจ�านงให้ นู สกิน ทราบว่า

ต้องการท่ีจะเป็นว่าท่ี Brand Representative(Qualifying 

Brand Representative) และเม่ือได้ย่ืนข้อตกลงนีใ้ห้          

นู สกิน แล้ว Brand Affiliate จะถูกเรียกโดยย่อว่า “QBR1” 

ในช่วงเดือนแรกของการท�าคุณสมบตัิ (Qualification) และ 

“QBR2” เม่ือท�าคุณสมบัติในเดือนท่ีสอง เป็นต้น หาก 

Brand Affiliate เคยเป็นว่าท่ี Brand Representative มา

ก่อน และมีความประสงค์จะกลับมาท�าคุณสมบัต ิ

(Qualification) อีกครัง้ Brand Affiliate นัน้จะต้องย่ืน

หนังสือแสดงความจ�านงใหม่อีกครัง้

ส่วนนี้ท�ำงำนอย่ำงไร

การท�าคุณสมบตั ิ(Qualification) มีเง่ือนไขให้วา่ท่ีBrand Representative 

(Qualifying Brand Representative) ท�าสิง่ตอ่ไปนี:้

1. เร่ิมต้นด้วยการย่ืนหนังสือแสดงความจ�านง (LOI)

2. ท�าตามเง่ือนไขทัง้แบบสะสมและแบบรายเดือนให้สมบรูณ์ 

3. มี 12 บลอ็คการสร้าง (Building Block) โดย 4 บลอ็คในนัน้ต้องเป็นบลอ็คแบ่งปัน

(Sharing Block)

4. มีอยา่งน้อย 2 บลอ็คการสร้าง (Building Block)ในแตล่ะเดือนปฏิทินเพ่ือคงการ

ท�าคณุสมบตัไิปตอ่

5. ไมมี่เง่ือนไขของจ�านวนบลอ็คขัน้ต�า่ในเดือนสดุท้ายของการท�าคณุสมบตัิ

6. เสร็จสิน้การท�าคณุสมบตัไิด้ตลอดเวลาตัง้แตภ่ายใน 1 สปัดาห์ไปจนถงึ 6 เดือน

ตอ่เน่ืองตามปฏิทิน

ตราบเทา่ท่ีคณุปฏิบตัติามเง่ือนไขเหลา่นี ้คณุก็พร้อมแล้ว! ตอนนีเ้รามาดตูวัอยา่งบาง

สว่นของวิธีการท�าคณุสมบตั ิ(Qualification) กนั



วิธีการที่แตกต่างกันในการทำาคุณสมบัติ (Qualification)

ตัวอย่ำงกำรท�ำคุณสมบัติ # 1  

ตวัอยา่งตอ่ไปนีแ้สดงถงึการท�าคณุสมบตันิาน 6 เดือน ทัง้นีใ้นการท�าคณุสมบตัริายเดือนให้สมบรูณ์ คณุต้องมีอยา่งน้อย 2 บลอ็คการสร้าง 

(Building Block) ในแตล่ะเดือนเทา่นัน้ แตค่ณุยงัคงต้องตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีทัง้หมด 4 บลอ็คแบง่ปัน (Sharing Block) ในตอนท้ายด้วย 

หากคณุตดัสนิใจท่ีจะไปตามวิธีการนี ้โปรดแน่ใจว่าคุณมียอดขายของกลุ่ม (Group) เพยีงพอ (4 บล็อคการสร้างต่อเดอืน) ในเดอืน

แรกของการด�ารงสถานะ Brand Representative ใหม่ของคุณ

ในตวัอยา่งด้านลา่งนี ้มี 2 บลอ็คการสร้างในแตล่ะเดือนตลอดทัง้ 6 เดือนของการท�าคณุสมบตั ิโดย 4 บลอ็คในนัน้เป็นบลอ็คแบง่ปัน
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DIFFERENT WAYS TO QUALIFY

EXAMPLE QUALIFICATION #1
The following example shows Qualification over 6 months. To complete Qualification 
doing the monthly minimum, you would complete only 2 Building Blocks each month, 
but you’d also need to make sure to have your total 4 Sharing Blocks by the end. If 
you decide to go this route, make sure you have sufficient Group sales (4 Building 
Blocks per month) for your 1st month as a new Sales Leader. 

In the following example, there are 2 Building Blocks in all 6 months of Qualification, 
with 4 of these also being Sharing Blocks.

EXAMPLE QUALIFICATION

MONTH 1 MONTH 2 MONTH 3 MONTH 4 MONTH 5 MONTH 6

2 BUILDING
BLOCKS

(1 IS A SHARING
BLOCK

2 BUILDING
BLOCKS

2 BUILDING
BLOCKS

(1 IS A SHARING
BLOCK

2 BUILDING
BLOCKS

2 BUILDING
BLOCKS

(1 IS A SHARING
BLOCK

2 BUILDING
BLOCKS

(1 IS A SHARING
BLOCK
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EXAMPLE QUALIFICATION #2
If you really want to show off your sales skills, you can even pass Qualification in a single 
month. No matter when you want to finish Qualification, you’ll still need to build your 
Group and sell our world-class Products to complete the required 12 Building Blocks, 
4 of which must also be Sharing Blocks. But hey, the faster you finish, the faster you can 
start earning those sweet Building Bonuses! The example below illustrates the 12 Building 
Blocks (4 of which must also be Sharing Blocks) that a 1-month Qualification requires.

Products—Product(s) includes
all products and services sold by
Nu Skin and its Brand Affiliates.

MONTH 1

12 BUILDING
BLOCKS

(4 ARE SHARING
BLOCKS)

EXAMPLE QUALIFICATION

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6

2 บลอ็คการสร้าง        2 บลอ็คการสร้าง          2 บลอ็คการสร้าง          2 บลอ็คการสร้าง       2 บลอ็คการสร้าง            2 บลอ็คการสร้าง

  (1 ในนัน้คือบลอ็คแบง่ปัน) (1 ในนัน้คือบลอ็คแบง่ปัน) (1 ในนัน้คือบลอ็คแบง่ปัน) (1 ในนัน้คือบลอ็คแบง่ปัน)
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ตัวอย่ำงกำรท�ำคุณสมบัติ # 2  

หากคณุต้องการแสดงทกัษะการขายของคณุท่ีแท้จริง คณุสามารถการท�าคณุสมบตัใิห้เสร็จสิน้ได้ภายใน 1 เดือน โดย

ไมว่า่คณุต้องการท�าคณุสมบตัใิห้เสร็จเม่ือไร คณุยงัคงต้องสร้างกลุม่ (Group) และจ�าหนา่ยผลิตภณัฑ์ (Product) 

ระดบัโลกของเราเพ่ือสร้างให้ครบทัง้หมด 12 บลอ็คการสร้าง (Building Block) โดย 4 บลอ็คในนัน้เป็นบลอ็คแบง่ปัน 

(Sharing Block) แตเ่ด๋ียวก่อน ย่ิงคณุท�าคณุสมบตัเิสร็จเร็วเทา่ไร คณุก็สามารถเร่ิมได้รับโบนสัการสร้าง (Building 

Bonus) เร็วเทา่นัน้! ตวัอยา่งด้านลา่งนีแ้สดงถงึการมีครบ 12 บลอ็คการสร้าง (ซึง่ 4 บลอ็คในนัน้ต้องเป็นบลอ็คแบง่

ปัน) ภายใน 1 เดือน

12 13

DIFFERENT WAYS TO QUALIFY

EXAMPLE QUALIFICATION #1
The following example shows Qualification over 6 months. To complete Qualification 
doing the monthly minimum, you would complete only 2 Building Blocks each month, 
but you’d also need to make sure to have your total 4 Sharing Blocks by the end. If 
you decide to go this route, make sure you have sufficient Group sales (4 Building 
Blocks per month) for your 1st month as a new Sales Leader. 

In the following example, there are 2 Building Blocks in all 6 months of Qualification, 
with 4 of these also being Sharing Blocks.

EXAMPLE QUALIFICATION

MONTH 1 MONTH 2 MONTH 3 MONTH 4 MONTH 5 MONTH 6

2 BUILDING
BLOCKS

(1 IS A SHARING
BLOCK

2 BUILDING
BLOCKS

2 BUILDING
BLOCKS

(1 IS A SHARING
BLOCK

2 BUILDING
BLOCKS

2 BUILDING
BLOCKS

(1 IS A SHARING
BLOCK

2 BUILDING
BLOCKS

(1 IS A SHARING
BLOCK
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EXAMPLE QUALIFICATION #2
If you really want to show off your sales skills, you can even pass Qualification in a single 
month. No matter when you want to finish Qualification, you’ll still need to build your 
Group and sell our world-class Products to complete the required 12 Building Blocks, 
4 of which must also be Sharing Blocks. But hey, the faster you finish, the faster you can 
start earning those sweet Building Bonuses! The example below illustrates the 12 Building 
Blocks (4 of which must also be Sharing Blocks) that a 1-month Qualification requires.

Products—Product(s) includes
all products and services sold by
Nu Skin and its Brand Affiliates.

MONTH 1

12 BUILDING
BLOCKS

(4 ARE SHARING
BLOCKS)

EXAMPLE QUALIFICATION

เดือนที่ 1

12 บลอ็คการสร้าง 

(4 ในนัน้คือบลอ็คแบง่ปัน)

ผลิตภณัฑ์ (Product) — คือ 
ผลิตภัณฑ์และบริการทัง้หมดท่ี
จ�าหนา่ยโดย น ู สกิน รวมทัง้ท่ี
จ�าหนา่ยผา่น Brand Affiliate 
ของ น ูสกิน
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EXAMPLE QUALIFICATION #3
If you finish Qualification in the middle of the month, you DON’T have to complete 
the monthly minumum block requirements for that month. Here’s how that might 
look. In month 1, there are 2 Building Blocks. In month 2, there are 3 Building Blocks, 1 
of which is also a Sharing Block. In month 3, there are 6 Building Blocks, 2 of which are 
also Sharing Blocks, giving you a cumulative total of 11 Building Blocks, 3 of which are 
also Sharing Blocks. That’s why in month 4 there is only 1 more Building Block, which 
must also be a Sharing Block, required to complete Qualification. 
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MONTH 1 MONTH 2

(1 IS A SHARING
BLOCK)

3 BUILDING
BLOCKS

MONTH 3

2 BUILDING
BLOCKS

MONTH 4

(2 ARE SHARING
BLOCKS)

(1 IS A SHARING
BLOCK)

6 BUILDING
BLOCKS

EXAMPLE QUALIFICATION

1 BUILDING
BLOCK

ตัวอย่ำงกำรท�ำคุณสมบัติ # 3  

หากคณุท�าคณุสมบตัใิห้เสร็จสิน้ในชว่งกลางเดือน คณุจะไมต้่องท�าเง่ือนไขจ�านวนบลอ็คขัน้ต�่ารายเดือนในเดือน

นัน้ และน่ีคือวิธีการเพ่ือให้คณุได้เหน็ภาพ ในเดือนท่ี 1 มี 2 บลอ็คการสร้าง (Building Block) ในเดือนท่ี 2 มี 3 

บลอ็คการสร้าง โดย 1 บลอ็คในนัน้เป็นบลอ็คแบง่ปัน (Sharing Block) ในเดือนท่ี 3 มี 6 บลอ็คการสร้าง โดย 2 

บลอ็คในนัน้เป็นบลอ็คแบง่ปัน ซึง่มาถงึตอนนีค้ณุได้สะสมไปแล้ว 11 บลอ็คการสร้าง และ 3 บลอ็คในนัน้เป็น

บลอ็คแบง่ปัน นัน้ท�าให้ในเดือนท่ี 4 แคเ่พียงมีเพ่ิมอีก 1 บลอ็คการสร้างโดยท่ีบลอ็คนัน้ต้องเป็นบลอ็คแบง่ปัน

ด้วย เทา่นีก้ารท�าคณุสมบตัก็ิเสร็จสมบรูณ์

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4

3 บลอ็คการสร้าง

(1 ในนัน้คือบลอ็คแบง่ปัน)

6 บลอ็คการสร้าง

(2 ในนัน้คือบลอ็คแบง่ปัน)

1 บลอ็คการสร้าง

(1 ในนัน้คือบลอ็คแบง่ปัน)
2 บลอ็คการสร้าง
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บล็อคการสร้าง (Building Block) — หนว่ยชีว้ดัหนึง่

ของยอดขาย (Sales Volume) บลอ็คการสร้างจะเกิดขึน้

เม่ือมียอดขายครบ 500 คะแนนเทา่นัน้ บลอ็คการสร้าง

ท่ีมียอดขายต�่ากวา่ 500 คะแนนจะถือวา่ไมส่มบรูณ์ 

Brand Representative— คณุจะขึน้เป็น Brand 

Representat ive หลังผ่านการท�าคุณสมบัต ิ

(Qualification) สมบรูณ์แล้ว ในการด�ารงสถานะ Brand 

Representative คณุต้องมีอยา่งน้อย 4 บลอ็คการสร้าง 

(Building Block) ในแตล่ะเดือนปฏิทิน (หรืออาจนบัรวม

บลอ็กทดแทน – Flex Block ท่ีใช้เตมิเตม็บลอ็คการสร้าง

ท่ีขาดไป) หากคุณไม่สามารถด�ารงสถานะ Brand 

Representative ได้ Brand Representative ในทีม 

(Team) ของคณุจะถกูย้ายขึน้ไปยงั Brand Representative 

ติดตวัท่ีอยูเ่หนือคณุ คณุมีทางเลือกท่ีจะเข้าโปรแกรมรี

สตาร์ท (Restart) ในเวลาท่ีจ�ากดั และหากท�าส�าเร็จ คณุ

จะได้ Brand Representative ในทีมของคณุกลบัคืน

พร้อมกบับล็อคทดแทนท่ีเคยสะสมไว้ก่อนหน้า โปรด

ศกึษาข้อมลูในเอกสารรายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นของ

โปรแกรมรีสตาร์ท หรือตดิตอ่ผู้บริหารงานขาย (Account 

Manager) ของคณุ   

บล็อคทดแทน (Flex Block) — คือ ตวัทดแทนบลอ็ค

การสร้าง (Building Block) ท่ีใช้เพ่ือการรักษาสถานภาพ 

Brand Representative ของคณุโดยอตัโนมตั ิในกรณีท่ี

คณุไมส่ามารถท�าได้ถงึ 4 บลอ็คการสร้างภายในเดือน

ปฏิทิน เม่ือคณุใช้บลอ็คทดแทนในเดือนใดๆ คณุจะยงั

คงได้รับโบนสัการสร้าง (Building Bonus) ในบลอ็คการ

สร้างท่ีสมบูรณ์ แต่คุณจะไม่มีสิทธ์ิได้รับโบนัสผู้น�า 

(Leading Bonus) บล็อคทดแทนนีจ้ะไม่มียอดขาย 

(Sales Volume) ไมมี่ CSV ไมมี่มลูคา่เป็นเงิน และไม่

สามารถเปลีย่นเป็นเงินสดได้ บลอ็คทดแทนจะถกูใช้เพ่ือ

การด�ารงสถานภาพ Brand Representative เทา่นัน้ คณุ

สามารถใช้บลอ็คทดแทนได้สงูสดุ 3 บลอ็คในหนึง่เดือน

ใดๆ ตามปฏิทิน ไมมี่การจ�ากดัจ�านวนบลอ็คทดแทนท่ี

เก็บสะสม ไมมี่วนัหมดอาย ุและไมส่ามารถถ่ายโอนได้ 

บล็อคทดแทนท่ีสะสมจะถกูยกเลิกเม่ือคณุไม่สามารถ

ด�ารงสถานภาพ Brand Representative ไว้ได้ 

โบนัสผู้น�า (Leading Bonus) – โปรดดใูนโบร์ชวัร์ – 

หวัข้อน�าทีม (Lead) ส�าหรับรายละเอียด

ยอดขาย (Sales Volume) — คือ ระบบการให้มลูคา่

เป็นคะแนนท่ีใช้ในการเทียบมลูคา่ของผลติภณัฑ์ในเชิง

สมัพทัธ์กบัมลูคา่ท่ีแตกตา่งกนัไปตามสกลุเงินท้องถ่ินใน

ประเทศตา่งๆ  แตล่ะผลติภณัฑ์จะมีคะแนนของยอดขาย

ท่ีระบุจ�าเพาะอย่างชดัเจน บล็อคแบ่งปัน (Sharing 

Block) บล็อคการสร้าง (Building Block) และยอด

คะแนนลดีเดอร์ชิพ (Leadership Team Sales Volume) 

ล้วนประกอบด้วยยอดขายทัง้สิน้ ทัง้นีย้อดขายแตกตา่ง

จากมูลค่ายอดขายท่ีน�ามาค�านวณคอมมิสชั่นได้ 

(Commissionable Sales Value)

มูลค่ายอดขายที่ น�ามาค�านวณคอมมิสช่ันได้ 

(Commissionable Sales Value หรือ CSV) — คือ 

มลูคา่ตามสกลุเงินท่ีก�าหนดในแตล่ะผลติภณัฑ์ซึง่ใช้ใน

การค�านวณโบนสัการสร้าง (Building Bonus) และโบนสั

ผู้น�า(Leading Bonus) CSV ของแตล่ะผลติภณัฑ์อาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและจะมีปรากฏอยูใ่นใบราคา

สนิค้าในประเทศของคณุ   

กลุ่ม (Group) — กลุม่ของคณุประกอบด้วยตวัคณุ และ

ลกูค้าจ�าหนา่ยปลกี (Retail Customer), Brand Affiliate 

และวา่ท่ี Brand Representative (Qualifying Brand 

Representative) ทัง้นี ้Brand Representative ของคณุ

และกลุม่ของพวกเขาจะไมไ่ด้อยูใ่นกลุม่ของคณุ ยอดขาย

ทัง้หมดในกลุม่ของคณุจะเป็นสว่นหนึ่งของบล็อคการ

สร้าง (Building Block) และมลูค่ายอดขายท่ีน�าไป

ค�านวณคอมมิสชั่นได้ในกลุ่มของคุณ (Group’s 

Commissionable Sales Value หรือ GCSV)
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HIGHLIGHTS
• Used as substitute Building Blocks for monthly Sales

Leader maintenance.
• Automatically applied should you fall short of Sales Leader

maintenance requirements, provided you have completed
at least 1 Building Block that month. 

• Only available and usable as whole blocks.
• Do not allow a Sales Leader to earn a Leading Bonus in 

the month that any Flex Blocks are used.
• Allotted when you become a Sales Leader and annually

afterwards.
• Do not generate Sales Volume or CSV and have no

monetary value.

Life happens. As such, there may be occasions when
your Group sales fall below the 4 Building Block monthly
requirement you need to maintain your Sales Leader status. 
For situations like these, it’s Flex Blocks to the rescue!

FLEX BLOCKS Building Blocks—A measurement of Sales
Volume. A Building Block is only considered
complete when it has 500 points of Sales Volume.
A Building Block with less than 500 points of
Sales Volume is referred to as incomplete. 

Sales Leader—You become a Sales Leader
after completing Qualification. To maintain
Sales Leader status, you must complete at least 
4 Building Blocks each calendar month (or use 
Flex Blocks to substitute for missing Building
Blocks). If you fail to maintain your Sales Leader 
status, any Sales Leaders on your Team be
moved to the Team of your direct Sales Leader 
mentor. You have the option to Restart for a
limited time, and, if successful, you may regain 
the Sales Leaders that were on your Team, along
with any Flex Blocks previously accrued. Please 
see the Additional Details resource regarding
Restart, or contact your account manager for
further information. 

Flex Block—A Flex Block is a Building Block
substitute that is automatically used to maintain 
your status as a Sales Leader if you do not
complete 4 or more Building Blocks in a calendar
month. In any month that you use a Flex Block, 
you will still be eligible for Building Bonuses on 
completed Building Blocks, however, you will not
be eligible for any Leading Bonus. Flex Blocks 
do not provide Sales Volume, CSV, have no
monetary value and can’t ever be redeemed
for cash—they are only used to help maintain
Sales Leader status. A maximum of 3 Flex Blocks
can be used each calendar month. There is no 
limit to the number of Flex Blocks that can be 
accumulated. Flex Blocks do not expire and are 
non-transferable. Any accumulated Flex Blocks 
will be forfeited if you fail to maintain your Sales 
Leader status. 

Leading Bonus—See Brochure – Lead for details.

Sales Volume—Sales Volume refers to a point 
system Nu Skin uses to compare the relative
value of Products across various currencies and 
markets. Each Product is assigned a specific
amount of points of Sales Volume. Sharing
Blocks, Building Blocks, and Leadership Team
Sales Volume are all comprised of Sales Volume.
Sales Volume is different from Commissionable
Sales Value.

CSV—Commissionable Sales Value (CSV) is a
currency value, associated with each Product, used
to determine Building and Leading Bonuses. CSV
for each Product may change from time to time
and is available on your market’s pricing sheet.

Group—Your Group consists of you and all
your Retail Customers, Members, Brand
Affiliates, and Qualifying Sales Leaders.
Your Sales Leaders and their Groups are
not included in your Group. All sales made
by those in your Group contribute to
your Building Blocks and your Group’s
Commissionable Sales Value (GCSV).

FLEX
BLOCK

FLEX
BLOCK

4

We get it—Velocity is a BIG deal, so you’re bound to have questions
even our materials don’t answer.

If you can’t find what you’re looking for, don’t hesitate to reach out
to your local support staff for more details.

บล็อคทดแทน 
(Flex Block)

บล็อคทดแทน (Flex Block) 

ประเด็นส�ำคัญ 

• ถกูใช้เพ่ือทดแทนบลอ็คการสร้าง (Building Block) เพ่ือการรักษาสถานภาพ 

Brand Representative ในแตล่ะเดือน

• ระบบจะดึงมาใช้อัตโนมัติหากคุณท�าไม่ครบเง่ือนไขของการรักษา

สถานภาพ Brand Representative โดยท่ีคณุต้องมีอยา่งน้อย 1 บลอ็คการ

สร้างในเดือนนัน้จงึจะใช้บลอ็คทดแทนได้    

• จะมีให้และใช้ได้เฉพาะแบบเตม็บลอ็คเทา่นัน้   

• Brand Representative จะไมไ่ด้รับโบนัสผู้น�า (Leading Bonus) ในเดือน

ท่ีมีการใช้บลอ็คทดแทน  

• จะได้รับเม่ือคณุขึน้เป็น Brand Representative และได้รับเพ่ิมในทกุๆ ปี

หลงัจากนัน้

• ไมมี่มลูคา่ทางยอดขาย (Sales Volume) หรือ CSV และไมมี่มลูคา่เป็นเงิน

ในการท�าธรุกิจ อาจมีบางคราวท่ียอดขายของกลุ่ม (Group) ของคณุไมถ่งึตาม

เง่ือนไขท่ีต้องมีอยา่งน้อย 4 บลอ็คการสร้างในแตล่ะเดือนเพ่ือรักษาสถานภาพ 

Brand Representative ในสถานการณ์เชน่นี ้ บลอ็คทดแทนจะชว่ยให้คณุไป

ตอ่ได้!
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HOW IT WORKS
Flex Blocks are used to help you meet your monthly Sales Leader maintenance requirements. In any month 
when you haven’t completed 4 Building Blocks, up to 3 Flex Blocks will be automatically substituted from 
your stash to make-up for your missing Building Blocks. That said, the month you use any Flex Blocks, you 
can’t earn any Leading Bonus.

You will earn a Building Bonus on completed blocks, however, you won’t be eligible to earn a Building Bonus 
on incomplete blocks the month that you use any Flex Blocks.

Speaking of incomplete blocks, it’s important to note that there’s no such thing as partial or incomplete Flex 
Blocks. A complete Flex Block is used to replace any size of incomplete Building Block. In other words, if 
you only complete 2 Building Blocks and part of your 3rd Building Block in a month, 2 full Flex Blocks will be 
automatically used to replace the missing Building Blocks.

MET MONTHLY SALES LEADER
REQUIREMENT

DID NOT MEET MONTHLY SALES
LEADER REQUIREMENT

BUILDING
BLOCKS

BUILDING
BLOCKS

FLEX
BLOCKS

FL
EX

 B
LO

C
KSHOW YOU GET THEM

You are allotted Flex Blocks as soon as you become a Sales Leader, and you keep collecting them annually thereafter.
In your 1st full month as a new Sales Leader, you get 3 Flex Blocks added to your Volumes and Genealogy account.

In your 2nd month, you get 2 more Flex Blocks, for a total of 5. And in your 3rd month as a Sales Leader, 
you are gifted a single additional Flex Block. After that, you get an additional 3 Flex Blocks each year on 
your Sales Leader anniversary date! And the best part? Flex Blocks never expire and there’s no limit on the 
number that you can accumulate. They will, however, be forfeited if you fail to maintain your Sales Leader 
status. But even then, you can regain unused blocks by completing a Restart.

MORE INFORMATION
If you do not have sufficient Building Blocks and Flex Blocks to maintain Sales Leader status, you will revert 
to Brand Affiliate status on the 1st day of the following calendar month. Once you revert to Brand Affiliate 
status, you lose any Sales Leaders that are currently on your Team. You have the option to Restart for a 
limited time, and, when successful, you may regain the Sales Leaders that were on your Team and any Flex 
Blocks you may have accumulated but not previously used. Please refer Additional Details - Restart.

MONTH 1 MONTH 2 MONTH 3 EVERY ANNIVERSARY

Restart— See Additional Details
-  Restart for more information.

Brand Affiliate—Any person
authorized to sell Nu Skin’s
Products, pursuant to a Seller
Agreement (SA). All Product
purchases are optional.

Team—A Team consists of
your Group and all Groups
on which you are eligible to 
be paid a Leading Bonus. 

ท�ำเงื่อนไขกำรรักษำสถำนภำพ
ผู้น�ำรำยเดือนได้

ท�ำเงื่อนไขกำรรักษำสถำนภำพ
ผู้น�ำรำยเดือนไม่ได้  

บล็อคการสร้าง 
(Building Block)

บล็อคการสร้าง 
(Building Block)

บล็อคทดแทน 
(Flex Block)

ส่วนนี้ท�ำงำนอย่ำงไร 

บลอ็คทดแทน (Flex Block) จะถกูใช้เพ่ือชว่ยให้คณุบรรลเุง่ือนไขการรักษาสถานภาพ Brand Representativeในแตล่ะเดือน โดยในเดือนใดท่ี

คณุมีไมถ่งึ 4 บลอ็คการสร้าง (Building Block) บลอ็คทดแทนสงูสดุถงึ 3 บลอ็คจะถกูดงึจากท่ีคณุสะสมไว้เพ่ือน�าไปแทนท่ีบลอ็คการสร้างท่ี

ขาดไป และอยา่งท่ีได้กลา่วไว้ เดือนท่ีคณุใช้บลอ็คทดแทน คณุจะไมส่ามารถได้รับโบนสัผู้น�า (Leading Bonus) 

คณุจะได้รับโบนสัการสร้าง (Building Bonus) จากบล็อคท่ีสมบรูณ์ อย่างไรก็ตามคณุจะไม่มีสิทธ์ิได้รับโบนสัการสร้างส�าหรับบล็อคท่ีไม่

สมบรูณ์ในเดือนท่ีคณุใช้บลอ็คทดแทน 

เม่ือพดูถงึบลอ็คท่ีไมส่มบรูณ์ มนัส�าคญัท่ีคณุต้องจ�าไว้วา่ไมมี่การใช้บลอ็คทดแทนเพียงบางสว่นหรือไมเ่ตม็บลอ็ค มีแตก่ารใช้บลอ็คทดแทน

แบบเตม็บลอ็คเพ่ือแทนท่ีบลอ็คการสร้างท่ีไมส่มบรูณ์ ไมว่า่บลอ็คการสร้างจะมีคะแนนอยูเ่ทา่ไรก็ตาม กลา่วอีกนยัหนึง่ หากคณุมีเพียง 2 

บลอ็คการสร้าง และบลอ็คการสร้างท่ี 3 มีไมเ่ตม็บลอ็ค ระบบจะดงึ 2 บลอ็คทดแทนแบบเตม็บลอ็คไปแทนท่ีบลอ็คการสร้างท่ีขาดไปโดย

อตัโนมตัิ



เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนครบรอบการขึ้นเป็น 
Brand Representative ทุกปี

วิธีที่คุณจะได้รับบล็อคทดแทน  

คณุจะได้รับบลอ็คทดแทนทนัทีท่ีคณุเป็น Brand Representative และคณุสามารถเก็บสะสมบลอ็คเหลา่นีไ้ด้เพ่ิมในทกุๆ ปีหลงัจากนัน้ ทัง้นี ้

ในเดือนแรกของการเป็น Brand Representative ใหม ่คณุจะได้รับ 3 บลอ็คทดแทน โดยจะแสดงในบญัชียอดคะแนนและผงัองค์กร (Volumes & 

Genealogy) ของคณุ

ในเดือนท่ี 2 คณุจะได้รับเพ่ิมอีก 2 บลอ็คทดแทน รวมเป็น 5 บลอ็คทดแทน และในเดือนท่ี 3 ของการเป็น Brand Representative ของคณุ คณุ

จะได้รับเพ่ิมอีก 1 บลอ็คทดแทน หลงัจากนัน้คณุจะได้รับเพ่ิมอีก 3 บลอ็คทดแทนในวนัครบรอบการขึน้เป็น Brand Representative ของคณุ

ในทกุๆ ปี! และสิง่ท่ีดีท่ีสดุคือ บลอ็คทดแทนไมมี่การหมดอาย ุและมีได้ไมจ่�ากดัจ�านวนในการสะสม อยา่งไรก็ตาม บลอ็คทดแทนจะถกูยกเลกิ

เม่ือคณุไมส่ามารถด�ารงสถานภาพ Brand Representative ได้ แตถ่งึกระนัน้เอง คณุก็ยงัสามารถกู้ คืนบลอ็คทดแทนท่ียงัไมไ่ด้ใช้กลบัมาได้

ด้วยการท�าตามเง่ือนไขในโปรแกรมรีสตาร์ท (Restart) ให้เสร็จสมบรูณ์

Brand Affiliate (แบรนด์ แอฟฟิ
ลเิอต) — ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้มี
สทิธ์ิจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ น ูสกิน 
ตามท่ีระบใุนข้อตกลงวา่ด้วยการ
เป็นแบรนด์ แอฟฟิลเิอต (Brand 
Affiliate Agreement หรือ BAA) 
ทัง้นีก้ารสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ใดๆ ถือ
เป็นทางเลือก 

ทมี (Team) —ประกอบด้วย
กลุม่ (Group) ของคณุ และกลุม่
ทัง้หมดท่ีคณุมีสทิธ์ิในการนบั
เพ่ือรับโบนสัผู้น�า(Leading 
Bonus) 

6 7

HOW IT WORKS
Flex Blocks are used to help you meet your monthly Sales Leader maintenance requirements. In any month 
when you haven’t completed 4 Building Blocks, up to 3 Flex Blocks will be automatically substituted from 
your stash to make-up for your missing Building Blocks. That said, the month you use any Flex Blocks, you 
can’t earn any Leading Bonus.

You will earn a Building Bonus on completed blocks, however, you won’t be eligible to earn a Building Bonus 
on incomplete blocks the month that you use any Flex Blocks.

Speaking of incomplete blocks, it’s important to note that there’s no such thing as partial or incomplete Flex 
Blocks. A complete Flex Block is used to replace any size of incomplete Building Block. In other words, if 
you only complete 2 Building Blocks and part of your 3rd Building Block in a month, 2 full Flex Blocks will be 
automatically used to replace the missing Building Blocks.

MET MONTHLY SALES LEADER
REQUIREMENT

DID NOT MEET MONTHLY SALES
LEADER REQUIREMENT

BUILDING
BLOCKS

BUILDING
BLOCKS

FLEX
BLOCKS

FL
EX

 B
LO

C
KSHOW YOU GET THEM

You are allotted Flex Blocks as soon as you become a Sales Leader, and you keep collecting them annually thereafter.
In your 1st full month as a new Sales Leader, you get 3 Flex Blocks added to your Volumes and Genealogy account.

In your 2nd month, you get 2 more Flex Blocks, for a total of 5. And in your 3rd month as a Sales Leader, 
you are gifted a single additional Flex Block. After that, you get an additional 3 Flex Blocks each year on 
your Sales Leader anniversary date! And the best part? Flex Blocks never expire and there’s no limit on the 
number that you can accumulate. They will, however, be forfeited if you fail to maintain your Sales Leader 
status. But even then, you can regain unused blocks by completing a Restart.

MORE INFORMATION
If you do not have sufficient Building Blocks and Flex Blocks to maintain Sales Leader status, you will revert 
to Brand Affiliate status on the 1st day of the following calendar month. Once you revert to Brand Affiliate 
status, you lose any Sales Leaders that are currently on your Team. You have the option to Restart for a 
limited time, and, when successful, you may regain the Sales Leaders that were on your Team and any Flex 
Blocks you may have accumulated but not previously used. Please refer Additional Details - Restart.

MONTH 1 MONTH 2 MONTH 3 EVERY ANNIVERSARY

Restart— See Additional Details
-  Restart for more information.

Brand Affiliate—Any person
authorized to sell Nu Skin’s
Products, pursuant to a Seller
Agreement (SA). All Product
purchases are optional.

Team—A Team consists of
your Group and all Groups
on which you are eligible to 
be paid a Leading Bonus. 

ข้อมูลเพิ่มเติม    

หากคณุมีบลอ็คการสร้างและบลอ็คทดแทนไมเ่พียงพอตอ่การรักษาสถานภาพ Brand Representative ต�าแหนง่ของคณุจะกลบัมาเป็น 

Brand Affiliate (แบรนด์ แอฟฟิลิเอต) ในวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไปตามปฏิทิน เม่ือคณุกลายมาเป็น Brand Affiliate คณุจะสญูเสียเหลา่ Brand 

Representative ในทมี (Team) ของคณุไป คณุมีทางเลือกในการเข้าโปรแกรมรีสตาร์ท (Restart) ในชว่งเวลาท่ีจ�ากดั และเม่ือท�าส�าเร็จ

คณุจะได้เหลา่ Brand Representative ท่ีเดมิอยูใ่นทีมของคณุและได้บลอ็คทดแทนท่ีคณุสะสมแตย่งัไมไ่ด้ใช้กลบัคืนทัง้หมด โปรดศกึษาใน

เอกสารรายละเอียดเพ่ิมเตมิ ในสว่นโปรแกรมรีสตาร์ท (Restart) 

บ
ล
็อ
ค
ท
ด
แท

นโปรแกรมรีสตาร์ท (Restart) 
– โปรดศกึษาเอกสารราย
ละเอียดเพ่ิมเตมิ ในสว่น
โปรแกรมรีสตาร์ท (Restart) 
ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิของ
โปรแกรมนี ้



ค�าถามที่ 1:  หากฉนัขึน้ต�าแหนง่ก่อนสิน้เดือน ท�าไมฉนัจงึไมเ่หน็บลอ็คทดแทน (Flex 

Block) ของฉนัในทนัทีท่ีเป็น Brand Representative?

ค�าตอบที่ 1: เพราะคณุยงัไมจ่�าเป็นต้องการใช้มนั บลอ็คทดแทนจงึจะปรากฏในบญัชี

ของคณุในเดือนถดัไปจากเดือนท่ีคณุท�าคณุสมบตั ิ (Qualification) เสร็จสิน้ ซึง่ถือเป็น

เดือนแรกท่ีคณุจ�าเป็นต้องมีอยา่งน้อย 4 บลอ็คการสร้าง (Building Block) ให้ครบเพ่ือ

การด�ารงต�าแหนง่รายเดือน

ค�าถามที่ 2:  บลอ็คทดแทนไมมี่การหมดอายจุริงหรือ ?

ค�าตอบที่ 2: ไมมี่การหมดอาย ุตราบเทา่ท่ีคณุด�ารงสถานภาพ Brand Representative 

และไมจ่�ากดัจ�านวนบลอ็คทดแทนท่ีคณุสามารถเก็บสะสมไว้ในระบบ 

ค�าถามที่ 3: บลอ็คทดแทนมีมลูคา่เทา่ไร ?

ค�าตอบที่ 3: บลอ็คทดแทนไมมี่มลูคา่ทางยอดขาย หรือ CSV ไมมี่มลูคา่เป็นเงิน และไม่

สามารถแลกเป็นเงินสดได้ บลอ็คทดแทนถกูใช้เพ่ือชว่ยในการรักษาสถานภาพ Brand 

Representative เทา่นัน้

ค�าถามที่ 4:  ฉนัสามารถแบง่หรือโอนถ่ายบลอ็คทดแทนของฉนัให้เพ่ือนได้หรือไม ่?

ค�าตอบที่ 4: ไมไ่ด้ บลอ็คทดแทนจะถกูมอบให้เพ่ือเฉลมิฉลองความส�าเร็จอยา่งตอ่

เน่ืองของคณุและสามารถใช้งานได้เฉพาะคณุเทา่นัน้

ค�าถามที่ 5:  ถ้าผู้น�าในชัน้ G1 ของฉนัใช้บลอ็คทดแทนจะมีผลกระทบ

กบัต�าแหนง่ (Title) ของ Brand Representative ของฉนัหรือไม ่?

ค�าตอบที่ 5: ไมมี่ผล ต�าแหนง่ของคณุจะถกูตดัสนิจากจ�านวนของ 

Brand Representativeในเจเนอเรชัน่ท่ี 1 (G1 Sales Leader) และ

สายงานลีดเดอร์ชิพ (Leadership Teams) ของคณุ โดยไมค่�านงึวา่ 

Brand Representative ชัน้ G1 ของคณุนัน้ได้ใช้บลอ็คทดแทนหรือไม ่

ค�าถามที่ 6: จะเกิดอะไรขึน้หากฉนัไมมี่บลอ็คทดแทนเพียงพอท่ีจะรักษา

สถานภาพ Brand Representativeของฉนัได้ ?

ค�าตอบที่ 6: หากคณุมีบลอ็คทดแทนไมเ่พียงพอ คณุจะกลบัไปเป็น 

Brand Affiliate (แบรนด์ แอฟฟิลเิอต) แตค่ณุก็ยงัมีสทิธ์ได้รับการเก็บ

รักษาบลอ็คทดแทนท่ีเหลืออยูไ่ว้ในบญัชีคณุ โปรดศกึษาเอกสารราย

ละเอียดเพ่ิมเตมิ ในสว่นโปรแกรมรีสตาร์ท (Restart)

คำาถามที่พบบ่อยในเรื่องบล็อคทดแทน (FLEX BLOCK) 

ต�าแหน่ง (Title)  — หมายถงึ Brand Affiliate, วา่ท่ี Brand 
Representative (Qualifying Brand Representative) และ
ต�าแหนง่ตา่งๆ ของ Brand Representative(Brand Repre-
sentative Titles) โดยต�าแหนง่ตา่งๆ ของ Brand Represen-
tative จะพิจารณาจากจ�านวนของ Brand Representative 
ในชัน้ G1 (G1 Brand Representative) และสายงานลดีเดอร์ชิพ 
(Leadership Team) ต�าแหนง่เหลา่นีจ้ะใช้ในการพิจารณา
จ�านวนเจเนอเรชัน่ (Generation) ท่ีน�าไปค�านวณโบนสัผู้น�า 
(Leading Bonus) ให้กบัคณุ โปรดศกึษาหวัข้อ น�าทีม 
(Lead) – โบนสัผู้น�า (Leading Bonus) และตารางแสดงช่ือ
ต�าแหนง่ของ Brand Representative พร้อมเง่ือนไขในการ
ด�ารงต�าแหนง่นัน้ๆ
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