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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
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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)
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คุณ

คุณลูกค้าแ
บ
่ง

ป
ัน

ในเมื่อคุณมีอิสระในกำรใช้ชีวิตของตัวเอง ท�ำไมคุณจะ

ก�ำหนดรูปแบบกำรสร้ำงรำยได้ในแบบที่คุณต้องกำรไม่

ได้หล่ะ  Velocity มอบโอกำสที่คุณจะมีรำยได้จำกกำร

ท�ำสิ่งที่คุณมีควำมสุข นั่นก็คือกำรแบ่งปันผลิตภัณฑ์ดีๆ 

ให้กับผู้คนรอบข้ำง



การจ่ายรายสัปดาห์
โบนัสจำกกำรจ�ำหน่ำยปลีก (Retailing Bonus)

คุณจะได้รบัโบนัสจำกกำรจ�ำหน่ำยปลกี (Retailing Bonus) ซึง่คอื ส่วนต่ำงระหว่ำง

รำคำสมำชิก กับรำคำของลูกค้ำจ�ำหน่ำยปลีกของคุณ (ไม่รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยจำกกำร 

ขนส่ง และภำษี) จำกทุกกำรสั่งซื้อ เมื่อพวกเขำท�ำกำรซื้อขำยผำ่นระบบของ 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

กำรจำ่ยรำยสัปดำห์

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

จะถูกน�ำไปสะสมในบัญชี เวโลซิตี้ (Velocity Account) ของคุณ
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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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คุณ ลูกค้า
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โบนัสจ�กก�รจำ�หน่�ยปลีก

คุณ แบรนด์ แอฟ

ฟิลิเอต

แบรนด์ 

แอฟฟิลเิอต ใหม่

โบนัสแบ่งปัน
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