แผนการจ่ายผลตอบแทน
รายได้ ไม่จ�ำกัดตามศกั ยภาพ
บริษัท ไลฟ์ เวนเทจ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน
้ 14
ห้องเลขที่ ทีเอ็นบี 01-03 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2018-1999 โทรสาร 0-2018-1900

นี ้เป็ นโบรชัวร์รายละเอียดองค์ประกอบหลักของแผนการจ่ายผลตอบแทน
้ เพื่อ
ของ ไลฟ์ เวนเทจ กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่จัดท�ำขึน
แผนการจ่ายผลตอบแทนได้ที่เว็บไซต์: th-th.lifevantage.com/comp-plan

แผนการจ่ายผลตอบแทน
รายได้ ไม่จ�ำกัดตามศกั ยภาพ
ที่น่ี เรามุ่งเน้ นเรือ่ งของการใช้ชีวติ ด้วยแผนงานที่มีศักยภาพเพื่อความเจริญรุง่ เรืองและด้วยการ
ปฏิวตั ริ ปู แบบแผนการจ่ายผลตอบแทนของเรา คุณและคนที่คณ
ุ รักสามารถเพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวติ ของ
คุณได้เมื่อมาร่วมงานกับเรา
ไม่วา่ จะเป็ นการใช้เวลาช่วงว่างหรือเต็มเวลา ไลฟ์ เวนเทจ จะตอบแทนคุณส�ำหรับความพยายามของ
คุณ ความส�ำเร็จของคุณคือความส�ำเร็จของเราและเราจะท�ำทุกอย่างที่เราสามารถท�ำได้เพื่อให้แน่ ใจว่าคุณจะ
ไปถึงเป้ าหมายของคุณ
คุณสามารถท�ำงานร่วมกับกลุ่มผู้ที่มีวสิ ัยทัศน์ หรือเป้ าหมายแบบเดียวกับคุณในการมุ่งสู่ความเจริญ
รุง่ เรืองของชีวติ ได้ตามเป้ าหมายของคุณ
ผลตอบแทนมีชื่อเรียกดังนี ้
1. โบนั สเริม่ ต้นทันใจ (Fast Start Bonus)
2. โบนั สเริม่ ต้นทันใจที่ ไม่จ�ำกัด (Infinite Fast Start Bonus)
3. กองทุนโบนั สเริม่ ต้นทันใจ (Fast Start Bonus Pool)
4. รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น (Royalty Commission)
5. โบนั สการบริหารสายงาน (Generational Matching Bonus)
6. กองทุนเอลีท (Elite Pool)
7. ศูนย์ธุรกิจ (Business Centers)

แนะน� ำ

อารัมภบท
ชีวต
ิ (Life)

โบนั สเริม่ ต้นทันใจ

1. โบนั สเริม
่ ต้นทันใจ
(Fast Start Bonus)
คุณสมบัติ
• ลงทะเบียนเป็ นนั กธุรกิจอิสระโดยกรอกใบสมัครกับบริษัทและช�ำระค่าธรรมเนี ยมจ�ำนวน 300 บาทคุณจะได้รบั
บัตรประจ�ำตัวนั กธุรกิจอิสระที่ท�ำงานกับบริษัทแบบตลอดชีพจ�ำนวน 1 ใบ (ไม่มีคะแนน PV)
• ซือ้ ชุดคูม่ ืออุปกรณ์ เริม่ ต้นการท�ำธุรกิจเป็ นเงิน 350 บาท คุณจะได้รบั ชุดคูม่ ืออุปกรณ์ เริม่ ต้นการท�ำธุรกิจจ�ำนวน 1 ชุด (ไม่มีคะแนน PV)
• ซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค (Vantage Pack) (400 คะแนน PV) 1 ชุด ถึงจะมีคณ
ุ สมบัติ ได้รบั ผลตอบแทนเป็ นโบนั สนี ้
่
ที 40% จากนั กธุรกิจอิสระใหม่ของคุณ
• ซือ้ ผลิตภัณฑ์ ฟรีดอม แพ็ค (Freedom Pack) (250 คะแนน PV) 1 ชุด ถึงจะมีคณ
ุ สมบัติ ได้รบั ผลตอบแทนเป็ นโบนั สนี ้
ที่ 40% จากนั กธุรกิจอิสระใหม่ของคุณ
• ซือ้ ผลิตภัณฑ์ แอนตี-้ เอจจิง้ สตาร์ทเตอร์ แพ็ค (Anti-Aging Starter Pack) (100 คะแนน PV) 1 ชุด ถึงจะมีคณ
ุ สมบัติ ได้รบั ผล
้
่
ตอบแทนเป็ นโบนั สนี ที 30% จากนั กธุรกิจอิสระใหม่ของคุณ
• นั กธุรกิจอิสระต้องมีการรักษายอดการซือ้ ผลิตภัณฑ์ (Autoship) 100 คะแนน PV ต่อเดือน ถึงจะมีคณ
ุ สมบัติ ได้รบั ผลตอบแทนเป็ น
โบนั ส 40% หรือ 30% จากการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาของเดือนนั ้นๆ

หลักเกณฑ์การได้รบั โบนั สเริม่ ต้นทันใจ Fast Start Bonus

หมายเหตุ (1) ก�ำหนดให้ 1 PV เท่ากับ 46.35-60.97 บาท (อยู่ที่การเลือกซือ้ สินค้าชุดเริม่ ต้นธุรกิจของแต่ละชุด) และอัตรานี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ สคบ.ก่อนการประกาศใช้
(2) จ�ำนวนเงินผลตอบแทนที่ ได้รบั คืนจากการลงทุนอย่างรวดเร็ว ยังมิ ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามจ�ำนวนที่ ได้รบั นั ้นๆ

โบนั สเริม่ ต้นทันใจ

1. ได้รบั โบนั ส 40% ของมูลค่าการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค (400 คะแนน PV) โดยค�ำนวณจากคะแนน PV ส�ำหรับการ
ซือ้ ของนั กธุรกิจอิสระคนที่คณ
ุ เป็ นผู้แนะน� ำให้ท�ำธุรกิจกับบริษัทด้วยตนเองในครัง้ แรก
โดยมีก�ำหนดได้รบั เฉพาะเดือนแรกตามปฏิทิน
2. ได้รบั โบนั ส 40% ของมูลค่าการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ฟรีดอม แพ็ค (250 คะแนน PV) โดยค�ำนวณจากคะแนน PV
ส�ำหรับการซือ้ ของนั กธุรกิจอิสระคนที่คณ
ุ เป็ นผู้แนะน� ำให้ท�ำธุรกิจกับบริษัทด้วยตนเองในครัง้ แรก
โดยมีก�ำหนดได้รบั เฉพาะเดือนแรกตามปฏิทิน
3. ได้รบั โบนั ส 30% ของมูลค่าการซือ้ ผลิตภัณฑ์ แอนตี-้ เอจจิง้ สตาร์ทเตอร์ เแพ็ค (100 คะแนน PV) โดยค�ำนวณจากคะแนน PV
ส�ำหรับการซือ้ ของนั กธุรกิจอิสระคนที่คณ
ุ เป็ นผู้แนะน� ำให้เข้าท�ำธุรกิจกับบริษัทด้วยตนเองในครัง้ แรก
โดยมีการก�ำหนดได้รบั เฉพาะเดือนแรกตามปฏิทิน
4. ได้รบั 40% หรือ 30% ของมูลค่าการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ใดๆ โดยค�ำนวณจากคะแนน PV ส�ำหรับการซือ้ ของนั กธุรกิจอิสระของคนที่คณ
ุ
เป็ นผู้แนะน� ำให้ท�ำธุรกิจกับบริษัทด้วยตนเองในอนาคต
5. ได้รบั 30% ของมูลค่าการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ใดๆ โดยค�ำนวณจากคะแนน PV ส�ำหรับการซือ้ ของลูกค้าผู้บริ โภคที่ซือ้ ผลิตภัณฑ์ที่คณ
ุ
เป็ นผู้แนะน� ำให้ซือ้ ด้วยตนเองในทุกครัง้
6. ได้รบั ผลตอบแทนคืนจากการลงทุนอย่างรวดเร็ว ได้รบั สูงสุดรวม 22,050 บาท เมื่อนั กธุรกิจอิสระที่คณ
ุ แนะน� ำให้ท�ำ
้
ธุรกิจโดยมีการซือผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค ครบ 3 คน
7. ได้รบั ผลตอบแทนคืนจากการลงทุนอย่างรวดเร็ว ได้รบั สูงสุดรวม 10,500 บาท เมื่อนั กธุรกิจอิสระที่คณ
ุ แนะน� ำให้ท�ำ
ธุรกิจโดยมีการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ฟรีดอม แพ็ค ครบ 3 คน
8. ได้รบั ผลตอบแทนคืนจากการลงทุนอย่างรวดเร็ว ได้รบั สูงสุดรวม 3,150 บาท เมื่อนั กธุรกิจอิสระที่คณ
ุ แนะน� ำให้ท�ำ
้
้
ธุรกิจโดยมีการซือผลิตภัณฑ์ แอนตี-เอจจิง้ สตาร์ทเตอร์ แพ็ค ครบ 3 คน

โบนั สเริม่ ต้นทันใจที่ ไม่จ�ำกัด

2. โบนั สเริม
่ ต้นทันใจที่ ไม่จ�ำกัด
(Infinite Fast Start Bonus)
้ ได้ ไม่จ�ำกัด
รับรายได้เพิ่มขึน
โบนั สเริม่ ต้นทันใจที่ ไม่จ�ำกัด (Infinite Fast Start Bonus) หรือเรียกย่อว่า IFSB เป็ นโปรแกรมโบนั สที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการได้รบั
้ อยู่กับการขายใหม่ที่เกิดขึน
้ โดยนั กธุรกิจอิสระรายใหม่
ค่าคอมมิชชั่นของคุณได้อย่างไม่จ�ำกัด โดยขึน

การได้รบั โบนั ส IFSB

้ โดยการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค ในราคา 24,390 บาท*
คุณสมบัติสำ� หรับโบนั ส IFSB เกิดขึน
่
(400 คะแนน PV) เมือนั กธุรกิจอิสระมีการรักษายอดการซือ้ ผลิตภัณฑ์ 100 คะแนน PV (จากต�ำแหน่ งนั กธุรกิจอิสระ ถึง โปร 5)
และรักษายอดการซือ้ ผลิตภัณฑ์ 200 คะแนน PV (จากต�ำแหน่ งโปร 6 ถึง โปร 10) ต่อเดือนคุณจะได้รบั ผลตอบแทนดังต่อไปนี ้
• ได้รบั โบนั สจ�ำนวน 7,350 บาท ของแต่ละคนเมื่อนั กธุรกิจอิสระที่คณ
ุ แนะน� ำท�ำธุรกิจโดยตรงเฉพาะ 3 คนแรกซือ้ ผลิตภัณฑ์
เวนเทจ แพ็ค
• ได้รบั โบนั สจ�ำนวน 9,100 บาท ของแต่ละคนเมื่อนั กธุรกิจอิสระที่คณ
ุ แนะน� ำท�ำธุรกิจโดยตรง นั บตัง้ แต่คนที่ 4 ในชัน
้ ที่ 1
เป็ นต้นไปส�ำหรับการซือ้ ผลิตภัณฑ์ชุด เวนเทจ แพ็ค
• เริม่ ต้นด้วยดาวน์ ไลน์ ทุกๆ 3 คนแรกในชัน
้ ที่ 2 ของนั กธุรกิจอิสระคนที่คณ
ุ แนะน� ำท�ำธุรกิจโดยตรงได้รบั โบนั สจ�ำนวน 1,750 บาท
้
เป็ นต้นไปซือผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค เป็ นโบนั สไม่จ�ำกัด**
• ได้รบั โบนั สไม่จ�ำกัดจ�ำนวน 1,225 บาท เมื่อนั กธุรกิจอิสระคนที่คณ
ุ แนะน� ำโดยตรงซือ้ ผลิตภัณฑ์เวนเทจ แพ็ค ครบ 10 คน จ�ำนวน 10 ชุด
แนะน� ำดาวน์ ไลน์ คนที่ 4, 5 ในชัน
้ ที่ 2 เป็ นต้นไปซือ้ ผลิตภัณฑ์เวนเทจ แพ็ค เป็ นโบนั สไม่จ�ำกัด**
• ได้รบั โบนั สไม่จ�ำกัดจ�ำนวน 1,225 บาท เมื่อนั กธุรกิจอิสระคนที่คณ
ุ แนะน� ำโดยตรงซือ้ ผลิตภัณฑ์เวนเทจ แพ็ค ครบ 10 คน จ�ำนวน 10 ชุด
่
แนะน� ำธุรกิจให้กับดาวน์ ไลน์ ของตนทุกๆ 3 คนแรก ในชัน
้ ที 3 และดาวน์ ไลน์ เหล่านั ้นแต่ละคนซือ้ ผลิตภัณฑ์ชุด เวนเทจ แพ็ค เป็ นโบนั สไม่จ�ำกัด***

่ ๆเรียบร้อยแล้ว
* จ�ำนวนเงิน 24,390 บาทดังกล่าว ได้รวมกับภาษี หัก ณ ทีจ่ ่ายและค่าใช้จ่ายอืน
** คุณจะต้องแนะน� ำธุรกิจให้กับนั กธุรกิจอิสระโดยตรงครบ 10 คน จ�ำนวน 10 ชุด และให้แต่ละคนซือ้ ผลิตภัณฑ์ชุด เวนเทจ แพ็ค เพื่อที่จะมีสิทธิ์ ได้รบั โบนั สส่วนนี ้
*** คุณจะต้องแนะน� ำธุรกิจให้กับนั กธุรกิจอิสระโดยตรงครบ 10 คน จ�ำนวน 10 ชุด และให้แต่ละคนซือ้ ผลิตภัณฑ์ชุด เวนเทจ แพ็ค เพื่อที่จะมีสิทธิ์ ได้รบั โบนั สส่วนนี ้

้ สุด (IFSB)*
โบนั สเริม่ ต้นทันใจที่ ไม่สิน
โบนั สเริม่ ต้นทันใจไม่จ�ำกัด

คุณท�ำคุณสมบัตท
ิ ี่จะได้รบั โบนั ส 1,225 บาท
หลังจากที่คณ
ุ มียอดแนะน� ำส่วนตัวในชัน
้ แรก
ครบ 10 คน จ�ำนวน 10 ชุด เวนเทจ แพ็ค

คุณ
9,100 บาท
ิ ้ สุด
ได้รบ
ั อย่างไม่สน
7,350 บาท

7,350 บาท

7,350 บาท

9,100 บาท 9,100 บาท 9,100 บาท 9,100 บาท 9,100 บาท 9,100 บาท 9,100 บาท

1,225 บาท

1,225 บาท
1,750 บาท 1,750 บาท 1,750 บาท 1,225 บาท

ิ ้ สุด
ได้รบ
ั อย่างไม่สน

1,750 บาท 1,750 บาท 1,750 บาท

้ สุด
1,225 บาท ได้รบั อย่างไม่สิน

ิ ้ สุด
ได้รบ
ั อย่างไม่สน

1,225 บาท**

1,225 บาท**
1,225 บาท 1,225 บาท 1,225 บาท

1,225 บาท

1,225 บาท 1,225 บาท 1,225 บาท

้ สุด
1,750 บาท ได้รบั อย่างไม่สิน

้ สุด
1,225 บาท ได้รบั อย่างไม่สิน

* นั กธุรกิจอิสระจะต้องรักษายอดการซือ้ ผลิตภัณฑ์ 100 คะแนน PV ต่อเดือน หรือมียอดการซือ้ ส่วนตัวขัน้ ต�ำ่ อยู่ท่ี 30 คะแนน PV และสามารถนั บคะแนนจากยอดการซือ้ ของลูกค้าผู้บริ โภครวมอยู่ที่
70 คะแนน PV จะสามารถนั บเป็ นการรักษายอด 100 คะแนน PV ได้เช่นเดียวกัน
** รับโบนั สไม่จ�ำกัด จ�ำนวน 1,225 บาท จากนั กธุรกิจอิสระทุกๆ 3 คนแรกในชัน
้ ที่ 3

รายได้ระยะยาว

3. กองทุนโบนั สเริม
่ ต้นทันใจ
(Fast Start Bonus Pool)
จ่ายผลตอบแทนเป็ นรายเดือน

5% ของกองทุนโบนั สเริม่ ต้นทันใจ (Fast Start Bonus Pool) จะถูกสะสมในกองทุนรวม
• (ตัวอย่างที่ 1) จะได้รบั ส่วนแบ่งจากกองทุนรวมเมื่อคุณแนะน� ำธุรกิจใหม่ ให้กับนั กธุรกิจอิสระโดยตรงครบ 3 คนและ 3 คน
นั ้นซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค เท่ากับจ�ำนวนรวม 1,200 คะแนน PV ภายในเดือนนั ้นๆ
• (ตัวอย่างที่ 2) จะได้รบั ส่วนแบ่งจากกองทุนรวมเมื่อคุณแนะน� ำธุรกิจใหม่ ให้กับนั กธุรกิจอิสระโดยตรงครบ 1 คนและ 1 คน
นั ้นซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค และแนะน� ำลูกค้าผู้บริ โภคที่ซือ้ เพื่อบริ โภคครบอีก 4 คน เท่ากับจ�ำนวนรวม 1,200 คะแนน PV ภายในเดือนนั ้นๆ

มีสองตัวอย่างของการท�ำคุณสมบัติ เพื่อให้ ได้รบั ส่วนแบ่งจากกองทุน

ตัวอย่างที่ 1 :

คุณ

+

นักธุรกิจ นักธุรกิจ นักธุรกิจ
อิสระ
อิสระ
อิสระ
400
400
400
พีวี

ตัวอย่างที่ 2 :

คุณ

+

พีวี

นักธุรกิจ ลูกค้า
อิสระ
200
400
พีวี
พีวี

= 1 แชร์ (SHARE)

พีวี

ลูกค้า
200
พีวี

ลูกค้า
200
พีวี

ลูกค้า
200
พีวี

= 1 แชร์ (SHARE)

5% ของโบนั สเริม่ ต้นทันใจ
จะถูกสะสมในกองทุนรวม

หมายเหตุ (1) คะแนน 1,200 คะแนน PV จะถูกหักออกในกรณี ที่นักธุรกิจอิสระที่คณ
ุ แนะน� ำโดยตรงได้มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า คุณจะต้องแนะน� ำนั กธุระกิจอิสระ
่
โดยตรงเพือทดแทนให้ ได้ ในจ�ำนวน 1,200 คะแนน PV ถึงจะได้รบั กองทุนโบนั สเริม่ ต้นทันใจภายในเดือนนั ้นๆ
้ ไป ภายในเดืนอนั ้นๆถึงจะมีสิทธิ์ ในกองทุนโบนั สเริม่ ต้นทันใจ คุณสมบัตขิ องนั กธุรกิจอิสระต้องมีอย่างน้ อย 30 คะแนน
(2) คุณต้องมียอดสะสม 100 คะแนน PV ขึน
PV จากยอดซือ้ ส่วนตัวและสามารถนั บคะแนนจากยอดการซือ้ ของลูกค้าผู้บริ โภครวมอยู่ที่ 70 คะแนน PV จะสามารถนั บเป็ นการรักษายอด 100 คะแนน PV ได้
เช่นเดียวกัน (การสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค ไม่ ใช่เพื่อรักษาสถานะภาพนั กธุรกิจอิสระและสมาชิกภายในกองทุนต้องไม่ ใช่คนในครัวเรือนเดียวกัน)

4. รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น
(Royalty Commission)
รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น (Royalty Commission) เป็ นโอกาสในการสร้างรายได้ระยะยาวจากการขายผลิตภัณฑ์ นอกเหนื อ
ไปจากรายได้จากโบนั สเริม่ ต้น (Fast Start Volume) ภายในกลุ่มองค์กรธุรกิจของคุณ
คุณจะได้รบั รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น คืนสูงสุดถึง 43% ในเดือนนั ้นๆ โดยจะได้รบั จากยอดขายแบบไดนามิกคอมเพรสที่มี
ระดับชัน
้ ถึง 9 ระดับในองค์กรธุรกิจของคุณ ยิ่งมีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์มากเท่าไร ในองค์กรธุรกิจของคุณล�ำดับชัน
้ ของคุณ
้
ก็จะยิ่งเพิ่มล�ำดับสูงขึน ดูรายละเอียดจากตาราง
ข้อก�ำหนดคุณสมบัตกิ ารจัดอันดับ
อันดับ
คะแนนขององค์กร (OV)
โปร 1
1,000 OV			
โปร 2
2,500 OV 			
โปร 3
5,000 OV			
โปร 4
10,000 OV			
โปร 5
20,000 OV			
โปร 6
50,000 OV			
โปร 7
100,000 OV			
โปร 8
200,000 OV			
โปร 9
500,000 OV			
โปร 10
1,000,000 OV			

จ�ำนวนสายต�ำ่ สุด		
1			
1			
2			
2			
2			
2			
3			
3			
3			
3			

เปอร์เซ็นสูงสุดต่อสาย
100%
100%
80%
80%
70%
70%
60/30/10*
60/30/10*
60/30/10*
40/40/10*

หมายเหตุ : เริม่ ต้นด้วยนั กธุรกิจระดับโปร 1 ที่มีคะแนนขององค์กรรวม 1,000 คะแนน (OV) คือ ผู้น�ำหนึ่ งสายงานพร้อมสมาชิกไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
้ ถึงระดับโปร 10
ที่ดำ� เนิ นธุรกิจไปจนกระทั่งขึน
* ขัน
้ ต�ำ่ สุด 10% ต้องมาจากแต่ละสายงานของทัง้ สามสายงานที่เท่ากันนั ้น

รายได้ระยะยาว

จ่ายผลตอบแทนเป็ นรายเดือน

กลไกการท�ำงานของโบนั สนี ้*
ล�ำดับ

%

# ของผู้แทนจ�ำหน่ าย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2%
5%
9%
5%
5%
5%
5%
5%
2%

5			
25			
125			
625			
3,125			
15,625		
78,125		
390,625		
1,953,125		

รายได้ระยะยาว

(LEVEL)

PV AMT
100
100
100
100
100
200
200
200
200

ตัวอย่างค่าตอบแทน
350 บาท
4,375 บาท
39,375 บาท
109,375 บาท
546,875 บาท
5,468,750 บาท
27,343,750 บาท
136,718,750 บาท
273,437,500 บาท

ค�ำจ�ำกัดความ:

PV: Personal Volume (คะแนนส่วนบุคคล) คือ จ�ำนวนของคะแนนจากการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ ใช้ส่วนตัว หรือจ�ำหน่ ายได้ โดย
นั กธุรกิจอิสระ และ/หรือ จากการเสนอซือ้ จากกลุ่มลูกค้าผู้บริ โภค
OV: Organizational Volume (คะแนนทัง้ องค์กร) คือ จ�ำนวนของคะแนนจากการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือจ�ำหน่ ายได้ โดย
นั กธุรกิจอิสระทัง้ ดาวน์ ไลน์ ซึ่งรวมถึงจ�ำนวน PV ของพวกเขาเองด้วย
Leg (สาย): สายงานของนั กธุรกิจอิสระที่ยังคงให้การแนะน� ำธุรกิจ (Sponsored) โดยอยู่ตำ� แหน่ งในระดับแถวหน้ าหรือ
สายตรงภายใต้ตำ� แหน่ งของเขาเอง ต�ำแหน่ งแถวหน้ าบางที่อาจเป็ นนั กธุรกิจอิสระที่สมัครใหม่ หรือจากนั กธุรกิจอิสระเก่า
้ มาโดยอัพไลน์
ที่เลื่อนต�ำแหน่ งขึน
เปอร์เซ็นต์ต่อสาย: ข้อก�ำหนดขัน
้ ต�ำ่ ของคุณสมบัตกิ ารจัดอันดับ เป็ นจ�ำนวนรวมของยอดปริมาณสินค้าต่อสายที่นับรวมไป
ถึงข้อก�ำหนดของระดับอื่นๆ จากของปริมาณทัง้ องค์กร ตัวอย่าง ยอดระดับโปร 7 มี 100,000 OV นั บเป็ น 60% จากสายแรก
และนั บจ�ำนวนรวม 30% ของสายที่สองและอย่างน้ อยต�ำ่ ที่สุด 10% ของคุณสมบัตขิ องกลุ่มในแต่ละสาย
้ อยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
* แผนการจ่ายผลตอบแทนของ ไลฟ์ เวนเทจ เป็ นเอกลักษณ์ ทงั ้ ตารางใดๆ ภาพประกอบ และตัวอย่างต่างๆ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี ป็ นไปได้ ไม่ ได้ขึน

5. โบนั สการบริหารสายงาน
(Generational Matching Bonus)
คุณ

เพิ่มโบนั สให้กับสมาชิกนั กธุรกิจอิสระ 10% ด้วยแผนคอมมิชชั่น Uni-Level จากการสมัครเป็ นนั ก
้ เองของพวกเขาและกลุ่มนั กธุรกิจ
ธุรกิจอิสระทัง้ หมด โดยการขายของกลุ่มดาวน์ ไลน์ ที่สร้างขึน
อิสระของคุณจะนั บเป็ นรุน
่ แรกของคุณ
ได้รบั โบนั สเพิ่มอีก 5% ด้วยแผนคอมมิชชั่น Uni-Level จากดาวน์ ไลน์ ที่คณ
ุ แนะน� ำให้
ท�ำธุรกิจรุน
่ ที่ 2, 3, 4 และรุน
่ ที่ 5 เพื่อที่จะได้รบั โบนั สเต็มจ�ำนวน คุณต้องรักษายอดขัน
้ ต�ำ่ สุดอยู่ที่
้ ไป แต่ถ้าหากยอดคะแนน PV ไม่ถึง 100 คะแนน PV คุณจะไม่ ได้รบั โบนั ส
100 คะแนน PV ขึน
การบริหารสายงานนี ้

รุน
่ (Generations):
รุน
่ ที่ 1 : นั กธุรกิจอิสระ (ดาวน์ ไลน์ ) ที่คณ
ุ แนะน� ำให้ท�ำธุรกิจ
รุน
่ ที่ 2 : นั กธุรกิจอิสระที่ (ดาวน์ ไลน์ ) ชัน
้ ที่ 1 ของคุณแนะน� ำให้ท�ำธุรกิจ
รุน
่ ที่ 3 : นั กธุรกิจอิสระที่ (ดาวน์ ไลน์ ) ชัน
้ ที่ 2 ของคุณแนะน� ำให้ท�ำธุรกิจ
รุน
่ ที่ 4 : นั กธุรกิจอิสระที่ (ดาวน์ ไลน์ ) ชัน
้ ที่ 3 ของคุณแนะน� ำให้ท�ำธุรกิจ
รุน
่ ที่ 5 : นั กธุรกิจอิสระที่ (ดาวน์ ไลน์ ) ชัน
้ ที่ 4 ของคุณแนะน� ำให้ท�ำธุรกิจ

10%
5%

หมายเหตุ: (1) คุณต้องท�ำยอดถึงเป้ าที่ตงั ้ ไว้และรักษายอดที่อันดับโปร 7 คุณจะต้องมียอดจากการแนะน� ำนั กธุรกิจอิสระโดยตรง ที่มียอดสั่งซือ้ 100 คะแนน
้ ไปเดือนละอย่างน้ อย 1 ราย
PV ขึน
(2) +PV : Personal Volume (คะแนนส่วนบุคคล) คือ จ�ำนวนของคะแนนจากการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ ใช้ส่วนตัวหรือจ�ำหน่ ายได้ โดยนั กธุรกิจอิสระ
และ/หรือ จากการเสนอซือ้ จากกลุ่มลูกค้าผู้บริ โภค
(3) โบนั สการบริหารสายงาน (Generational Matching Bonus) จ่ายผลตอบแทนเป็ นรายเดือน

5%
5%
5%

รายได้ระยะยาว

จ่ายผลตอบแทนเป็ นรายเดือน

รางวัลส�ำหรับผู้น�ำ

6. กองทุนเอลีท
(Elite Pool)
จ่ายเป็ นรายเดือน
จ�ำนวนเงิน 4% ของจ�ำนวนค่าคอมมิชชั่น
จากยอดขายผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดทั่วโลก
จะถูกน� ำมารวมเป็ นกองทุน และน� ำไป
จ่ายแบ่งเป็ นผลตอบแทนให้แก่นักธุรกิจ
อิสระตัง้ แต่ระดับเอลีท โปร 7 จนถึงระดับ
มาสเตอร์ โปร 10 ตามแผนภาพนี ้

PRO
7,8,9,10
แชร์ 1%

PRO
8,9,10
แชร์ 1%

PRO 9,10
แชร์ 1%

PRO 10
แชร์ 1%

7. ศูนย์ธุรกิจ (Business Centers)
เมื่อคุณมีคณ
ุ สมบัตท
ิ ี่ระดับโปร 4 คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รบั ศูนย์ธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งศูนย์ธุรกิจนี ้จะช่วยให้คณ
ุ
้
สามารถสร้างสายเครือข่ายได้เพิ่มเติมส�ำหรับธุรกิจของคุณ สิ่งนี จะเป็ นการช่วยให้คณ
ุ ได้รบั โบนั สหรือ
ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมตามที่ ได้กล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น
คุณยังสามารถมีศน
ู ย์ธุรกิจที่ 3 ได้อีกด้วยหากคุณมีคะแนนองค์กรธุรกิจถึงระดับ โปร 6

หลักเกณฑ์ ในการมีศน
ู ย์ธุรกิจ:

+ นั กธุรกิจอิสระต้องติดต่อกับอัพไลน์ ที่ ให้การช่วยเหลือ ในการสั่งซือ้ เพื่อที่จะเปิ ดใช้งานศูนย์ธุรกิจที่ 2
หรือที่ 3 ศูนย์ธุรกิจเปิ ดใช้งานด้วยระบบออโต้ชิพ (Autoship)
+ ศูนย์ธุรกิจที่ 2 ต้องถูกแทนที่ดว้ ยแถวหน้ าของศูนย์ธุรกิจที่ 1
+ ศูนย์ธุรกิจที่ 3 ต้องถูกแทนที่ดว้ ยแถวหน้ าของศูนย์ธุรกิจที่ 1 หรือศูนย์ธุรกิจที่ 2
+ ศูนย์ธุรกิจที่ 2 และศูนย์ธุรกิจที่ 3 เปิ ดใช้งานเมื่อไรก็ ได้หลังจากท�ำได้ถึงการจัดอันดับที่ระดับ โปร 4
หรือ โปร 6 ตามล�ำดับ
+ ทันทีที่เปิ ดใช้งานศูนย์ธุรกิจที่ 2 และศูนย์ธุรกิจที่ 3 จะต้องมียอดสั่งซือ้ ต่อเดือนขัน
้ ต�ำ่ สุดอยู่ที่ 100 PV
ิ
จึงจะมีสทธิรบั คอมมิชชั่น
หมายเหตุ: หลังจากที่คณ
ุ ได้เปิ ดใช้งานศูนย์ธุรกิจแล้ว คุณต้องคอยกระตุน
้ ศูนย์ธุรกิจนี ้ ถ้าหากศูนย์ธุรกิจที่
่
่
2 และศูนย์ธุรกิจที 3 ไม่มีการเคลือนไหวภายใน 6 เดือน ศูนย์ดงั กล่าวของคุณอาจถูกระงับและหากภายใน
12 เดือนไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆศูนย์ดงั กล่าวของคุณอาจถูกปิ ด และคุณจะไม่สามารถเปิ ดใช้งานได้อีก
คุณจะเหลือเพียงศูนย์ธุรกิจเดียวที่คณ
ุ ได้เริม่ ต้นนั ้น

สิทธิประโยชน์ จากการมีศน
ู ย์ธุรกิจ:

+ คุณจะได้รบั สิทธิ์เพิ่มศูนย์ธุรกิจที่ 2 เมื่ออยู่ท่รี ะดับ โปร 4 และรับสิทธิ์เพิ่มศูนย์ธุรกิจที่ 3 เมื่ออยู่ที่ระดับ โปร 6
+ เพิ่มจ�ำนวนสายเครือข่ายในองค์กรธุรกิจของคุณ
+ ท�ำให้มีสิทธิ์ ได้รบั รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น (Royalty Commission) และคอมมิชชั่นจากกองทุนเอลีท
(Elite Pool Commissions)
้ ด้วยระบบออโต้ชิพ (Autoship) และข้อก�ำหนดกลุ่มองค์กร (OV)
+ ท�ำให้มีสิทธิ์ ไต่สู่ระดับที่สูงขึน
+ ศูนย์ธุรกิจไม่ ได้รวมถึงโบนั สเริม่ ต้นทันใจ, โบนั สเริม่ ต้นทันใจที่ ไม่จ�ำกัด (IFSB), กองทุนโบนั สเริม่ ต้นทันใจ,
หรือโบนั สการบริหารสายงาน
+ ศูนย์ธุรกิจไม่นับเป็ นหนึ่ งในห้าของคุณสมบัตสิ ิทธิของกองทุนโบนั สเริม่ ต้นทันใจ

รายละเอียดโดยสงั เขปเพิ่มเติม

ส่วนลดส่วนบุคคล (Personal Rebate)

โบนั สเริม่ ต้นทันใจ (Fast Start Bonus)
1. โบนั สนี ้เริม่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ผู้สมัครเป็ นนั กธุรกิจอิสระเริม่ ต้นเป็ นสมาชิกและซือ้ ผลิตภัณฑ์
เรือ่ ยไปจนถึงวันสุดท้ายตามปฏิทินของเดือนเดียวกัน
2. ถ้าหากคุณท�ำการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค และ ฟรีดอม แพ็ค มียอดราย
เดือนที่ 100 คะแนน PV หรือมากกว่านั ้นภายใน 7 สัปดาห์ก่อนหน้ าคุณจะได้รบั
โบนั ส 40% ใน คะแนน PV ของนั กธุรกิจอิสระรายใหม่ ซือ้ ออโต้ชิพมียอดรายเดือน
ที่ 100 คะแนน PV ท�ำการซือ้ ผลิตภัณฑ์และ 30% จากกลุ่มลูกค้าผู้บริ โภคที่ท�ำการซือ้ ภายในหนึ่ งเดือนแรก
3. ถ้าหากคุณท�ำการซือ้ ผลิตภัณฑ์ แอนตี-้ เอจจิง้ สตาร์ทเตอร์ แพ็ค มียอดราย
เดือนที่ 100 คะแนน PV หรือมากกว่านั ้นภายใน 7 สัปดาห์ก่อนหน้ าคุณจะได้รบั โบนั ส
30% ใน คะแนน PV ของนั กธุรกิจอิสระรายใหม่ ซือ้ ออโต้ชิพมียอดรายเดือนที่ 100 คะแนน PV
ท�ำการซือ้ ผลิตภัณฑ์และ 30% จากกลุ่มลูกค้าที่ท�ำการซือ้ ภายในเดือนแรก
4. ส่วนของโบนั สนี ้จ่ายสูงสุดที่ 1,000 คะแนน PV ซึ่งถ้าเกินจะนั บเป็ น รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น
้ ในเดือนที่ท�ำการสมัคร
5. จุดสั่งซือ้ หรือสั่งซือ้ แบบ ออโต้ชิพ (Autoship) ที่เกิดขึน
สมาชิกจะถูกจัดเป็ นแผนการตอบแทน รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น โดยหากคุณต้องการ
สิทธิ์ของโบนั สนี ้ 40% จะต้องเกิดจากการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค
และ ฟรีดอม แพ็ค และหากต้องการสิทธิ์ของโบนั ส 30% จะต้องเกิดจากการสั่งซือ้
ผลิตภัณฑ์ แอนตี-้ เอจจิง้ สตาร์ทเตอร์ แพ็ค.

สรุปรายละเอียด

1. นั กธุรกิจอิสระได้รบั ส่วนลด 10% จากยอดการสั่งซือ้ ส่วนตัว ที่มียอดเกิน
กว่า 200 คะแนน PV ภายในเดือนนั ้นๆ
2. ยอดคะแนน PV ที่เหลืออยู่จะจ่ายผ่านรอยัลตี ้ คอมมิชชั่น ตัวอย่างเช่น ยอดสั่งซือ้
อยู่ที่ 250 คะแนน PV นั กธุรกิจอิสระได้รบั ส่วนลด 10% ส�ำหรับ 50 คะแนะ PV ส่วนที่เหลือ
45 คะแนน PV จะจ่ายผ่าน รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น
3. ส่วนลดส่วนบุคคลจ่ายเป็ นรายเดือนพร้อมกับ รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น

รายละเอียดโดยสงั เขปเพิ่มเติม
สรุปรายละเอียด

โบนั สเริม่ ต้นทันใจที่ ไม่จ�ำกัด (Infinite Fast Start Bonus)
คุณสมบัติ:
2. ได้รบั โบนั สเพิ่มอีก 1,225 บาท จากนั กธุรกิจอิสระในชัน
้ ที่ 1 ที่ซือ้
1. เพื่อให้มีคณ
ุ สมบัติ ในโบนั สนี ้ นั กธุรกิจอิสระจะต้องท�ำการซือ้
ผลิตภัณฑ์เวนเทจ แพ็ค ครบ 10 คน จ�ำนวน 10 ชุด โดยตรงและแนะน� ำ
ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค ในการสมัครและเริม่ ต้นท�ำธุรกิจ 1 รหัส
ดาวน์ ไลน์ คนที่ 4, 5 เป็ นต้นไปในชัน
้ ที่ 2 ซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค
สามารถซือ้ ชุดนี ้ ได้เพียง1ครัง้ เท่านั ้น
เป็ นโบนั สไม่จ�ำกัด
2. โบนั สนี ้ ให้ผลตอบแทนเฉพาะจากการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค
้ ที่ 3 ซึ่งเป็ นดาวน์
3. เพื่อที่จะได้รบั โบนั สนี ้อย่างต่อเนื่ อง นั กธุรกิจอิสระต้องรักษายอดอยู่ที่ 3. ได้รบั โบนั ส 1,225 บาท จากดาวน์ ไลน์ ทุกๆ 3 คนแรกในชัน
ไลน์ ของดาวน์ ไลน์ ในชัน
้ ที่ 2 ของนั กธุรกิจอิสระในชัน
้ ที่ 1 และดาวน์ ไลน์
100 คะแนน PV ในการได้รบั ผลตอบแทนจากโบนั สนี ้เต็มจ�ำนวน
ทุกๆ 3 คนแรกนั ้นซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค เรือ่ ยไปตลอดทัง้ สายธุรกิจ
แต่หากมียอดส่วนตัวขัน
้ ต�ำ่ อยู่ท่ี 30 คะแนน PV และสามารถ
ของนั กธุรกิจอิสระล�ำดับถัดไป เพื่อที่จะได้รบั โบนั สนี ้นักธุรกิจอิสระต้อง
นั บคะแนนจากยอดการซือ้ ของลูกค้าผู้บริ โภครวมที่ 70 คะแนน PV
ท�ำการแนะน� ำนั กธุรกิจอิสระรายใหม่ โดยตรงที่ซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค
จะสามารถนั บเป็ นการรักษายอด 100 คะแนน PV ได้เช่นเดียวกัน
4. แต่ถ้าหากมียอดไม่ถึง 100 คะแนน PV ก็จะไม่ ได้รบั ผลตอบแทน
นั กธุรกิจอิสระที่สมัครใหม่ ไม่จ�ำเป็ นต้องซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค
ของโบนั สนี ้
้ อยู่กับ
เพื่อที่จะเป็ นนั กธุรกิจอิสระ แต่คณ
ุ จะมีสิทธิ ได้รบั โบนั ส IFSB ขึน
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค

กลไกการท�ำงานของโบนั สนี ้ :

1. แนะน� ำนั กธุรกิจอิสระที่ซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค และได้รบั โบนั ส
1,750 บาท ทันทีที่นักธุรกิจอิสระท�ำการลงทะเบียนเป็ นนั กธุรกิจอิสระ
ใหม่ของทุกๆ 3 คนแรกในชัน
้ ที่ 2 โดยที่แต่ละคนนี ้ซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ
แพ็ค ใน 3 คนแรก พวกเขาจะได้รบั เพิ่มอีก 1,750 บาท โดย
รวมทัง้ หมด 3,500 บาท (เงินจ�ำนวนนี ้เป็ นส่วนเพิ่มเติมจากโบนั สเริม่
ต้นทันใจ Fast Start Bonus 40% ของยอดคะแนน PV ที่รวมอยู่ ใน
ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค)
ล�ำดับถัดต่อไป

รายละเอียดโดยสงั เขปเพิ่มเติม
กองทุนโบนั สเริม่ ต้นทันใจ (Fast Start Bonus Pool)

รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น (Royalty Commission)

1. จ่ายผลตอบแทนเป็ นรายเดือน โดยจ่ายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
2. แบ่งตามอันดับศักยภาพความเอาใจใส่เป็ น 9 ล�ำดับ
3. ดูข้อก�ำหนดเรือ่ งคุณสมบัตติ ามรายละเอียด

กองทุนเอลีท (Elite Pool)

1. กองทุนเอลีท 4% จากค่าคอมมิชชั่นของยอดขายผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด
จ่ายเป็ นโบนั สเป็ นรายเดือน โดยน� ำไปแบ่งจ่ายให้แก่นักธุรกิจอิสระตัง้ แต่
ระดับกลุ่มเอลีท โปร 7 จนถึงระดับกลุ่มมาสเตอร์ โปร 10
1.1 1% จะถูกแบ่งกันระหว่างกลุ่มอันดับ โปร 7 ถึงโปร 10
1.2 1% จะถูกแบ่งกันระหว่างกลุ่มอันดับ โปร 8 ถึงโปร 10
1.3 1% จะถูกแบ่งกันระหว่างกลุ่มอันดับ โปร 9 และโปร 10
1.4 1% จะถูกแบ่งกันระหว่างกลุ่มอันดับ โปร 10

1. จ่ายผลตอบแทนเป็ นรายเดือน
2. ไม่มีการคิดโบนั สให้ ในชัน
้ ชัน
้ ที่ ไม่ครบคุณสมบัติ
3. โบนั ส 10% ด้วยแผนคอมมิชชั่น Uni-Level จากการสมัครเป็ นนั กธุรกิจ
อิสระทัง้ หมด โดยผ่านจากการขายของกลุ่มดาวน์ ไลน์ (คุณเป็ นรุน
่ แรก)
4. ได้รบั ผลโบนั สเพิ่มอีก 5% ด้วยแผนคอมมิชชั่น Uni-Level จากรุน
่ ดาวน์
ไลน์ ของนั กธุรกิจอิสระรุน
่ ที่ 2, 3, 4 และ 5
4.1 คุณสมบัตขิ องนั กธุรกิจอิสระจากระดับนั กธุรกิจอิสระถึงระดับโปร 6
จะต้องแนะน� ำนั กธุรกิจอิสระใหม่หรืออย่างน้ อยเดือน
ละหนึ่ งคนและมีการซือ้ ผลิตภัณฑ์อย่างน้ อย 100 คะแนน PV ส่วน
้ ไปไม่จ�ำเป็ นจะต้องมีคณ
ระดับโปร 7 ขึน
ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนด
้ ไป จากการสั่งซือ้ ส่วนตัว
4.2 ต้องท�ำยอดต�ำ่ สุดอยู่ท่ี 100 คะแนน PV ขึน
้
่
หรือจากการซือของลูกค้าผู้บริ โภคโดยที 30 คะแนน PV มาจากการ
สั่งซือ้ ส่วนตัวและอีก 70 คะแนน PV สามารถมาจากการสั่งซือ้ ของ
ลูกค้าผู้บริ โภค
4.3 ถ้ายอดสั่งซือ้ ออโต้ชิพแบบรายเดือนที่ ไม่ถึง 100 คะแนน PV
จะไม่ ได้รบั โบนั สการบริหารสายงานนี ้

สรุปรายละเอียด

1. กองทุนนี ้จ่ายผลตอบแทนเป็ นรายเดือน
1.1 กองทุนนี ้คดิ เป็ นจ�ำนวน 5% ของปริมาณโบนั สเริม่ ต้นทันใจทัง้ หมด
1.2 ส�ำหรับคุณที่แนะน� ำนั กธุรกิจอิสระโดยตรงจ�ำนวน 3 คน และ 3 คน
นั ้นซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค รวมเป็ น 1,200 คะแนน PV จะได้รบั
โบนั สนี ้เป็ นหนึ่ งแชร์
1.3 ส�ำหรับคุณที่แนะน� ำนั กธุรกิจอิสระโดยตรงจ�ำนวน 1 คนซือ้
ผลิตภัณฑ์ เวนเทจ แพ็ค และอีก 4 คนเป็ นลูกค้าผู้บริ โภคซือ้
ผลิตภัณฑ์รวมเป็ น 1,200 คะแนน PV จะได้รบั โบนั สนี ้เป็ นหนึ่ งแชร์
2. ยอดขายทัง้ หมดต้องซือ้ ภายในเดือนนั ้นๆ
3. ไม่อนุ ญาตให้นักธุรกิจอิสระคนใดใช้บัตรเครดิตของตนเองในการท�ำการ
สมัครสมาชิกให้กับนั กธุรกิจอิสระรายอื่น

โบนั สการบริหารสายงาน (Generational Matching Bonus)

สรุปรายละเอียด

ศูนย์ธุรกิจ (Business Centers)
1. รับสิทธิ์เพิ่มศูนย์ธุรกิจที่ 2 เมื่ออยู่ที่ระดับ โปร 4 และรับสิทธิ์เพิ่มศูนย์
ธุรกิจที่ 3 เมื่ออยู่ที่ระดับ โปร 6
1.1 ศูนย์ธุรกิจได้รบั ผลตอบแทนจาก รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น
1.2 ศูนย์ธุรกิจอยู่ ในเกณฑ์ที่มีสิทธิ์ ในกองทุนเอลีท
1.3 กองทุนโบนั สเริม่ ต้นทันใจ ไม่จ่ายผลตอบแทนให้กับศูนย์ธุรกิจ
1.4 ไม่นับเป็ นหนึ่ งในคุณสมบัตสิ ิทธิของกองทุนโบนั สเริม่ ต้นทันใจ
1.5 นั กธุรกิจอิสระต้องติดต่อกับอัพไลน์ เพื่อให้การช่วยเหลือในการ
สั่งซือ้ เพื่อที่จะเปิ ดใช้งานศูนย์ธุรกิจที่ 2 หรือที่ 3 ด้วยระบบ
ออโต้ชิพ (Autoship) และศูนย์ธุรกิจจะถูกระงับหากไม่มีการ		
เคลื่อนไหวภายใน 6 เดือน

โบนั สการสร้างธุรกิจ (Business Builder Bonus)

1. ได้รบั โบนั สการสร้างธุรกิจ 700 บาท โดยนั กธุรกิจอิสระคนที่คณ
ุ เป็ นผู้แนะน� ำเข้า
ท�ำธุรกิจโดยตรงซือ้ ผลิตภัณฑ์ ฟรีดอม แพ็ค (250 คะแนน PV) และได้แนะน� ำ
ดาวน์ ไลน์ ของพวกเขาซือ้ ผลิตภัณฑ์ ฟรีดอม แพ็ค ในชัน
้ ที่ 2 ของการแนะน� ำของเราเเท่านั ้น

ยอดสั่งซือ้ จากลูกค้าผู้บริ โภค (Preferred Customers)
1. โบนั สเริม่ ต้นทันใจ (Fast Start Bonus) จ่ายให้ 30% ในเดือนแรกของการ
เป็ นนั กธุรกิจอิสระและจะได้รบั ผลตอบแทน รอยัลตี ้ คอมมิชชั่น ในเดือนถัดไป
2. ยอดสั่งซือ้ จากลูกค้าผู้บริ โภคจะนั บรวมลงในองค์กร เพื่อน� ำไปสู่ยอดรวมของคะแนนในองค์กร (OV)
3. ยอดสั่งซือ้ จากลูกค้าผู้บริ โภคจะนั บเป็ นยอด คะแนน PV รายเดือนของนั กธุรกิจอิสระ (เพิ่มจาก 30 คะแนน PV)
4. ยอดสั่งซือ้ จากลูกค้าผู้บริ โภคจะไม่นับเป็ นยอด คะแนน PV แก่นักธุรกิจอิสระในรูปแบบ
ส่วนลดนอกเหนื อจาก 200 คะแนน PV*
* นั กธุรกิจอิสระได้รบั ส่วนลดจากยอดการสั่งซือ้ ส่วนตัวที่มียอดเกินกว่า 200 คะแนน PV ในเดือนเดียวกัน
* ส่วนลดส่วนบุคคลจะจ่ายให้กับนั กธุรกิจอิสระที่มียอดซือ้ ส่วนตัวถึง 200 คะแนน PV ในเดือนเดียวกัน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

TM

บริษัท ไลฟ์ เวนเทจ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน
้ 14
ห้องเลขที่ ทีเอ็นบี 01-03 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
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