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ทุกครัI งที$คุณจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์พค็เกจส่งเสริมการขาย หรือ 

Promotional Sales Pack นอกจากคุณจะไดรั้บรายไดจ้าก 

Fast Track ในแต่ละแพค็เกจส่งเสริมจะมีคะแนน CV สะสมในการ
คาํนวณโบนสั Dual Team 
ขององคก์รอีกดว้ย

รายได FAST TRACK BONUS
(รายสปัดาห์)2 คุณสมบติัขัIนต่าํ ตาํแหน่ง :

Representative

สร้างธุรกจิ ออร์กาโน่ ของคุณให้เตบิโตด้วยรายได้ FAST TRACK

ตวัอยา่ง:
ถา้คุณสปอนเซอร์ แพค็เกจส่งเสริมการขายชุดซิลเวอร์ คุณจะไดรั้บรายได้

โบนสั Fast Track จาํนวนเงิน 1,900.00  บาท



ในองคก์รจะมี 2  ฝั$ง คือ ฝั$งซา้ย และฝั$งขวา 

ฝั$งหนึ$งจะเป็นสายแขง็ และอีกฝั$งจะเป็นสายอ่อน ซึ$ งมียอดรวมต่าํกวา่ ภายใตแ้ผนการจ่ายผลตอบแทนของออร์กาโน่ คุณมีสิทธิรับรายไดสู้งถึง 20
%  ของยอดขายฝั$งสายอ่อนโดยไม่จาํกดัชัIนลึก หากคุณสามารถรักษาคุณสมบติัไวไ้ดทุ้กเดือน คะแนนสะสมของคุณในส่วนที$ยงัไม่ไดค้าํนวณการ

จ่ายรายไดจ้ะถูกยก ไปเพื$อใชใ้นการคาํนวณจ่ายรายไดใ้นรอบถดัไป

โบนัส  DUAL TEAM BONUS
(รายสปัดาห)3 คุณสมบติัขัIนต่าํ ตาํแหน่ง :

Marketing Associate

แนวคิดที$อยูเ่บืIองหลงัโบนสั DUAL TEAM เป็นเรื$องง่ายๆ หากคุณประสบความสําเร็จในการสร้างยอดขาย ควบคู่ไปกบั การส่งเสริม และ สร้าง

แรงจูงใจ ให้ทมีงานของคุณทาํ เช่นเดยีวกนักบัคุณ คุณจะได้รับโบนัส DUAL TEAM ทุกๆ สัปดาห



รักษายอดส่วนตวัอยา่งต่าํ PQV 50 คะแนน และผู ้

จาํหน่ายที$คุณเป็นคนสปอนเซอร์ตรง 2  รหสั - หนึ$งคน
ทางฝั$งซา้ย และอีกหนึ$งคนทางฝั$งขวา โดยที$แต่ละคน

จะตอ้งรักษายอดอยา่งต่าํ PQV 50 คะแนนต่อเดือน

หมายเหตุ :  การจ่ายเงินโบนสั Dual  Team ในเดือนที$กาํหนด ขึIนอยูก่บัคุณสมบติัของ Dual  Team ของคุณ ในการสั$งซืIอผลิตภณัฑค์รัI งแรก คะแนน 100  CV สูงสุดจะไปสู่ทีม Dual และ CV ที$เกินมาจะไปยงั 
Unilevel ในแพ๊คเกจการส่งเสริมการขายทัIงหมด (PSP) ที$ไดซื้Iอไป ทุกคะแนน CV จะไยังทีม Dual
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*  แต่ทีมมีคะแนนอยา่งนอ้ย 150  CV เพื$อทาํโบนสั เมื$อมีการจ่ายโบนสัพฒันาทีมงาน ซึ$ งเท่ากบัคะแนน CV ที$ถูกหกัออกจากแต่ละทีม

*ผูที้$เกี$ยวขอ้งและหวัหนา้งานในการทาํการตลาดที$มีคุณสมบติัไดร้ายไดสู้งถึง 10%  ของการจ่ายในแต่ละขา ที$ปรึกษาที$มีคุณสมบติัและระดบั VIP มีรายไดถึ้ง 15%  และที$ปรึกษาที$มีคุณสมบติัในระดบัแพลตติ
นมั,  แพลตตินมัอีไลท์ คุณสมบติัระดบัแพ๊คทอง และที$สูงกวา่มีรายไดสู้งถึง 20%  การขอยอดเงินรวมคอมมิชชั$นรายสปัดาห

*  การคาํนวณยอดยกมา (จากเดือนที$แลว้)  :  ผูจ้าํหน่ายอิสระที$ไม่ไดซื้Iอรักษายอด หรือไม่ไดส้ะสมคะแนนสาํหรับรอบในการคาํนวณจ่ายค่าคอมมิชชั$นปัจจุบนั คะแนนจะถูกหกัออก ถา้ผูจ้าํหน่ายอิสระยงัคงสะสม

คะแนนอยู ่แต่ขาดคุณสมบติัการเป็น Dual Team (1) การสะสมคะแนนที$ไดจ้ะไม่คิดในช่วงเดือนแรก (2)  1/2  ของยอดรวมในแต่ละทีมจะถูกหกัออกในเดือนที$สาม (3)  2/3  ของยอดรวมในแต่ละทีม
จะถูกหกัออกไปในเดือนที$สามและ (4)  ยอดที$เหลือทัIงหมดจะถูกหกัออกไปในเดือนที$ 4  หากผูจ้าํหน่ายอิสระมีการจาํหน่ายตรงกบัสปัดาห์ที$จ่ายเงินของ Dual Team ยอดที$ไม่ใชจ้ากทีมจะถูกรีเซต้เป็นศูนย ์
และยอดที$ไม่ไดใ้ชข้องทีมแขง็กวา่จะไดรั้บการดาํเนินการต่อไป
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คุณจะไดรั้บโบนสัจากการซืIอผลิตภณัฑ ์และการซืIอซ้าํของ

องคก์รลึงลงไปมากถึง 9  ชัIน.

โบนัส  UNILEVEL
(จ่ายรายเดือน)4 คุณสมบติัขัIนต่าํ ตาํแหน่ง :

Marketing Associate

โบนสัยนิูเลเวล เป็นหัวใจของการสร้างรายได้แบบต่อเนืKองระยะ

ยาว ในแต่ละเดือน ทุกๆ เดือน เมืKอคุณสร้างฐานผู้จาํหน่ายอสิระ

และลูกค้าประจาํอย่างต่อเนืKองและมัKนคง

UNILEVEL BONUS SUMMARY

หมายเหต ุ:  ผู้จาํหน่ายอิสระจะต้องมสีถานการณ์ทาํงานปกติ และสั?งซืBอรักษายอด 50  PQV 
เพื?อสิทธิในการรับโบนัสยนิูเลเวล



เมื$อคุณทาํคุณสมบติัไดต้ามตารางโบนสัขอ้นีIมาจากการให้คาํปรึกษา และพฒันาทีมงานภายในองคก์รใหป้ระสบ

ความสาํเร็จ ซึ$ งเกิดจากผลการดาํเนินงานของ 

ผูจ้าํหน่ายอิสระที$คุณแนะนาํส่วนตวั โดยที$จะไ่ม่นาํการวางสายงานแบบ DUAL TEAM มาเกี$ยวขอ้ง

โบนัส  UNILEVEL MATCHING 
(จ่ายรายเดือน)5 คุณสมบติัขัIนต่าํ ตาํแหน่ง :

Consultant

คุณจะไดรั้บโบนสัมากถึง 20%  จากโบนสัยนิูเลเวลแมทชิ$ง ของผู้จาํหน่ายอสิระทีKคุณแนะนําโดยตรงนอกจากนัOนคุณจะได้รับโบนัสลกึ
ลงไปอกี 3  ชัOนๆ ละ 10%
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เมื$อคุณทาํคุณสมบติัขึIนตาํแหน่ง Sapphire หรือสูงขึIนไปไดแ้ลว้ และพฒันาผูน้าํในองคก์รใหขึ้Iนตาํแหน่ง 
Sapphire ขึIนไปไดด้ว้ย คุณจะไดรั้บโบนสัลึกลงไปสูงสุดถึง 4  ชัIน การนบัชัIนเริ$มจากผูจ้าํหน่ายอิสระที$ดาํรง

ตาํแหน่ง 

โบนัสจากการสร้างผู้นํา (จ่ายรายเดือน)6 คุณสมบติัขัIนต่าํ ตาํแหน่ง :
Sapphire

ออร์กาโน่ โกลด ์ใหค้วามสาํคญั สําหรับการพฒันาศักยภาพผู้นํา นีKคือเหตุผลทีKบริษทัให้รางวลักบัผู้นําทีKสามารถพฒันาจนมีผู้นําใน

องค์กรของตนเอง รายไดข้องคุณจะเติบโตแบบทวคูีณ หรือแบบกา้วกระโดด
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โบนัสจากยอดขายทัKวโลก เป็นรางวลัทีKมอบให้แก่สุดยอดผู้นําของ ออร์กาโน

สดัส่วนของโบนสัจากยอดขายทั$วโลก 3%  ของคะแนนรวมจากยนิูเลเวลทั$ว
โลก (CV) จะถูกนาํมาแบ่งจ่ายใหผู้จ้าํหน่ายอิสระที$ดาํรงคุณสมบติั ตัIงแต่ 

Ruby และสูง

ขึIนไป ตามสดัส่วนของยอดขายเทียบกบัคะแนน ยนิูเลเวลทัIงหมด 

โบนัสจากยอดขายทัKวโลก 

(คาํนวณรายเดือน จ่ายรายไตรมาส)7 คุณสมบติัขัIนต่าํ ตาํแหน่ง :
Ruby






