คำ�จำ�กัดความ
คะแนนคอมมิชชั่น (CV)

กฎของ MAXIMUM VOLUME

คะแนนในการทำ�ตำ�แหน่ง (QV)

บิวเดอร์เลก (BL)

คะแนนยอดซื้อส่วนตัว (PV)

NEW GENQ (12 เดือน)

ใช้กับ DV เท่านั้น โดยปกติต้องการ 50% ของ DV จากขาใดขาหนึ่งหรือจาก
คะแนน PV ของ ดาวน์ไลน์ ซึ่งใช้ในการทำ�ตำ�แหน่งเท่านั้น

หมายถึง มูลค่าที่กำ�หนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อก็จะได้รับ
ค่าคอมมิชชั่น สกุลเงินแตกต่างกันตามประเทศที่คุณสั่งซื้อ
หมายถึง คะแนนนำ�ไปใช้เป็นคุณสมบัติของ IBO ในการทำ�ตำ�แหน่ง ซึ่ง QV
ไม่ใช่สกุลเงิน แต่เป็นการทำ�คุณสมบัติ

ต้องมีขาอย่างน้อยหนึ่งขาของ IBO ที่แอ็คทีฟ(200 PV) และมียอด
อย่างน้อย 1,000 DV ของขาทั้งหมด
สำ�หรับตำ�แหน่งไอคอนและสูงขึ้นไป อย่างน้อยหนึ่งครั้งใน 12 เดือน
หากคุณมีคนใหม่ภายในกลุ่มของคุณที่สามารถทำ�ตำ�แหน่งเป็นเอซรอยัล
จากนั้นเอซรอยัลก็จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นเจนเนอเรชั่นแรกของคุณ

หมายถึง คะแนน (QV) จากยอดซื้อส่วนตัว
ของคุณและยอดซื้อจากลูกค้าของคุณ (ลูกค้าปลีกและพรีเฟอร์
คัสโตเมอร์) แต่ไม่รวมกับยอดซื้อของ IBO ดาวน์ไลน์

คะแนนยอดซื้อดาวไลน์ (DV)

หมายถึง คะแนน (QV) จากคุณและ IBO ดาวไลน์ของคุณทั้งหมดในสายงาน
ซึ่งสามารถลงไปในแนวลึกอย่างไม่มีจำ�กัด โดยไม่คำ�นึงถึงตำ�แหน่งซึ่งไม่มีการ
ตัดทิ้ง

3 แนวทางในการร่วมธุรกิจกับซันไรด์เดอร์
1

ลูกค้าปลีก เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับซันไรด์เดอร์เพื่อบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคา
ปลีก!

2

พรีเฟอร์คัสโตเมอร์ พรีเฟอร์คสั โตเมอร์จะได้รบั ส่วนลด 5% จากราคาปลีก และพรีเฟอร์
คัสโตเมอร์ที่สมัครออโต้ชิพรายเดือนจะได้รับส่วนลด 10% จากราคาปลีก ออโต้ชิพแพค
สำ�หรับสปอร์นเซอร์ IBO ของคุณสามารถเข้าไปที่ www.sunrider.com. รับรายการส่ง
เสริมฟรี และสิทธิประโยชน์อีกมากมายตลอดทั้งปีที่ทำ�การลงทะเบียน

3

The Art of Herbal Science™

เจ้าของธุรกิจอิสระ (IBO) ประกอบด้วยชุดสมัครเริ่มต้น (200 บาท) หรือ ชุดสมัครพื้น
ฐาน (450 บาท) หรือ ชุดสมัครเริ่มต้นธุรกิจ (1,200 บาท) และรับส่วนลด 15% จาก
ราคาปลีก สมาชิกภาพ IBO รวมถึง IBO Pages ไม่เปลี่ยนกับซันไรด์เดอร์ศูนย์กลาง
ธุรกิจ และแอพบนมือถือ ตลอดจนอุปกรณ์เพิ่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์ IBO สามารถ
เลือกผลิตภัณฑ์ทช่ี น่ื ชอบสำ�หรับออโต้ชพิ รายเดือนหลังจากคุณร่วมงานกับซันไรด์เดอร์ใน
ฐานะ IBO ครบหนึ่งปี ชำ�ระค่าต่ออายุรายปี 750 บาท เพื่อคงคุณสมบัติการเป็นสมาชิก
ภาพ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก www.sunrider.com

©2017 The Sunrider Corporation dba Sunrider International. All rights reserved.

แผนการจ่ายผลตอบแทนที่ไม่สิ้นสุด
ชีวิตที่เป็นมากกว่ารางวัล

การเริ่มต้นธุริจการเริ่มต้นธุรกิจ

แผนการจ่ายผลตอบแทนของซันไรด์เดอร์แผนใหม่ที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเส้นทางใน
การประสบความสำ�เร็จที่ชัดเจนขึ้นเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สตาร์
ไพร์ม

สตาร์
อิลีท

200

300

500

1,000

ข้อกำ�หนด
IBO
สตาร์
				
PV

ลงทะเบียน

DV 		

กฎ Max Volume				

การเติบโตทางธุริจของคุณการเติบโตทางธุรกิจของคุณ

แบ่งปันความชอบและความรูค้ วามเข้าใจกับทีมของคุณเพือ่ สร้างธุรกิจทีย่ ง่ั ยืนถาวร

เอซอีลิท

เจนเนอเรชั่น 1

เอซรอยัล

ฮีโร่

ฮีโร่อีลิท

ฮีโร่รอยัล

ไอคอน

ไอคอนอีลิท

ไอคอนรอยัล

400

500

600

700

800

800

800

800

800

800

800

1,800

3,000

5,000

7,000

10,000

18,000

36,000

90,000

225,000

600,000

1,650,000

900

1,500

2,500

3,500

5,000

9,000

18,000

45,000

112,500

300,000

825,000

3 BL

2 BL

1 BL

3 เอซรอยัล + ขา
+ 2 ฮีโร่ + ขา
New GenQ ใหม่
(ทั้งหมด 5 ขา)

3 เอซรอยัล + ขา
+ 2 ฮีโร่ อีลิท ขา
New GenQ ใหม่
(ทั้งหมด 5 ขา)

3 เอซรอยัล + ขา
+ 2 ฮีโร่ โรยัล + ขา
New GenQ ใหม่
(ทั้งหมด 5 ขา)

2 BL

เปอร์เซ็นต์โบนัสยูนิเลเวล
7%

3 BL

4 BL

เปอร์เซ็นต์โบนัสยูนิเลเวล
9%

10%

10%

โบนัสจากการค้าปลีก
0–499

500–1,999

2,000–4,999

5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

15%

20%

25%

โบนัส
ยอดซื้อส่วนตัว
กำ�ไรขายปลีก
โบนัสขายปลีก

5,000+
15%

10%

+5%
+5%

คุณ

ยอดส่วนตัว
ของ IBO ใหม่

ฟาสต์สตาร์ทโบนัส
เมื่อคุณสปอนเซอร์ IBO ใหม่ และสอนพวกเขา
ให้ขายผลิตภัณฑ์ของเรา คุณจะได้รับฟาสต์สตาร์ท
โบนัส 5% ของยอดขายส่วนตัว จากเดือนที่ลง
ทะเบียน + อีก 3 เดือน
ฟาสต์สตาร์ทโบนัสจะจ่ายเพิ่มเติมจากโบนัสอื่นๆ
ที่คุณได้รับ

โบนัสสตาร์อิลีทแอดวานซ์เม้นท์

เมื่อคุณเป็นสตาร์อิลีทหรือสปอร์นเซอร์คนอื่นให้
เป็นสตาร์อีลิทใน 3 เดือนแรกของการเข้าร่วมกับ
ซันไรด์เดอร์ คุณจะได้รับโบนัส 3,200 บาท คุณจะ
โบนัสแมทชิง่
ได้รับโบนัสแมชชิ่งสตาร์อิลีทแอดวานซ์เม้นท์หาก โบนัสสตาร์อิลีท สตาร์อลิ ที
แอดวานซ์เม้นท์ แอดวานซ์เม้นท์
เป็นสตาร์อีลิทขึ้นไป

3,200 ฿ 3,200 ฿

+2 เอซรอยัล ขึ้นไป
(ทั้งหมด 4 ขา)

+3 เอซรอยัล ขึ้นไป
(ทั้งหมด 4 ขา)

เปอร์เซ็นต์โบนัสยูนิเลเวล

		

เปอร์เซ็นต์คอมมิชั่นยูนิเลเวล

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

โบนัสพัฒนาผู้นำ� (2% CV CAP บริษัท)

เช็คแมทช์(8% CV CAP บริษัท)

ในแต่ละเดือน เมื่อคุณทำ�คุณสมบัติเป็นเอซไพรม์หรือสูงกว่าคุณจะได้รับโบนัส
การพัฒนาผู้นำ�:
แต่ละขาในกลุ่มคุณต้องมีตำ�แหน่งเอซขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน
โบนัสนี้จะจ่ายสูงสุดที่ตำ�แหน่งเอซถึงเอซอีลิทในแต่ละขา แต่จะ
ไม่เกินตำ�แหน่งของคุณ

เมื่อคุณทำ�ตำ�แหน่งฮีโร่ขึ้นไป คุณสามารถได้รับโบนัสเช็คแมทช์ของยูนิเลเวลโบนัส ฟาสต์สตาร์ทโบนัส และเทอร์โบอินฟินิตี้โบนัสของ
เจอเนอเรชั่นที่อยู่ด้านล่างของคุณ ซึ่งจำ�นวนของเช็คแมทช์จะขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งของแต่ละคนที่คุณได้รับเช็คแมทช์แต่ไม่เกิน
ตำ�แหน่งของคุณเอง หากตำ�แหน่งสูงขึ้น คุณสามารถได้รับเช็คแมทช์จากเจเนอเรชั่นถัดไปในชั้นลึก การจ่ายเช็คแมทช์จะขึ้นอยู่กับ
ตำ�แหน่งของคุณ

1

และ

2

3 เดือนแรกของคุณ

+1 เอซรอยัล ขึ้นไป
(ทั้งหมด 4 ขา)
		

2%
4%
5%
6%
เลเวล 2					
		
2%
4%
เลเวล 3
				
เลเวล 4
เลเวล 5

PV

โดยการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวทางการประสบความสำ�เร็จให้กบั ดาวรุง่ คุณจะได้รบั อยูใ่ นระดับทีส่ งู ทีส่ ดุ เพือ่ รับสิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มทีข่ องโครงสร้างการจ่าย
ผลตอบแทนเป็นรางวัลในการช่วยผูอ้ น่ื
ผลตอบแทนทีห่ ลากหลายและรายได้ทไ่ี ม่จ�ำ กัด

เอซไพร์ม

				

11บิBuilder
วเดอร์เลก
(BL)
Leg
(BL)

เลเวล 1		5%

เพิ่มศักยภาพในตัวคุณ

เอซ

โครงสร้าง		
แผนการจ่ายผลตอบแทน

พัฒนาผู้นำ�ของคุณพัฒนาผู้นำ�ของคุณ

%เช็คแมทช์

ถ้าแต่ละขาในองค์กรของคุณมีอย่างน้อย 1 เจนเนอเรชั่นของ IBO
ที่มีตำ�แหน่งเอซรอยัลหรือสูงกว่าในเดือนนั้น ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม
ในขานั้น คุณจะได้รับ 3,200 บาท เมื่อคุณทำ�ตำ�แหน่งได้เป็นเอซ
รอยัลขึ้นไปหรือต้องเท่ากับตำ�แหน่งเอซไพร์ม-เอซอีลิทของคุณ

ตำ�แหน่ง IBO

10%

15%

เอซอีลิท
ลงไป

เอซรอยัล

ตำ�แหน่งธุรกิจเอชรอยัลขึ้นไป

เอซ
รอยัล
เจนเนอเรชั่น 1

จ่าย 1 ตำ�แหน่ง – ต่อ1 ขาในกลุ่มส่วนตัว

*ต่อ 1 ขา/เจนเนอเรชั่นชั้นที่ 1 ของเอซ รอยัล*

960 บาท

1,920 บาท

2,560 บาท

3,200 บาท

โบนัสที่จ่ายในแต่ละเดือนของเอซไพร์มขึ้นไป(2% Cap)

โบนัสเอซรอยัลแอดวานซ์เม้นท์

เมื่อคุณเป็นตำ�แหน่งเอชรอยัลครั้งแรก
จะได้รับโบนัส 16,000 บาท และ
16,000 บาท 16,000 บาท
สนับสนุนคนใดคนหนึ่งเป็นตำ�แหน่ง
โบนัสเอชรอยัล โบนัสแมชชิ่ง
เอชโรยัล คุณจะได้รบั โบนัส 16,000 บาท แอดวานซ์เม้นท์ เอชรอยัล
แอดวานซ์เม้นท์
โบนัสนี้สามารถรับได้ไม่จำ�กัด คุณต้องอยู่
ตำ�แหน่งเอซรอยัลขึ้นไปเพื่อรับโบนัสการ
แมชชิ่งสตาร์อิลีทแอดวานซ์เม้นท์

ฮีโร่

ฮีโร่ อีลิท

ฮีโร่ รอยัล

ไอคอน

1

2

3

4

ความลึกของเจนเนอเรชั่น			
จ่ายไม่เกิน			

		
เอซ
เอซ
เอซ			
ไพร์ม
อิลีท

22%
18% 20%
		

ฮีโร่ อีลิท

เทอร์โบอินฟินิตี้โบนัส (3 % CV CAP บริษัท)
ฮีโร่อีลิท

0.5% 0.5%

ฮีโร่รอยัล

30%

ไอคอน อีลิท ไอคอน รอยัล
5

6

32,000 บาท 64,000 บาท 96,000 บาท 128,000 บาท 160,000 บาท 192,000 บาท

ตำ�แหน่ง			
ฮีโร่
ฮีโร่

25% 27%

ไอคอน ไอคอนอีลิท ไอคอนรอยัล

0.5% 0.5% 0.5%

1%

เมื่อคุณทำ�ตำ�แหน่ง ฮีโร่ขึ้นไป คุณสามารถได้รับเทอร์โบอินฟินิตี้โบนัสของยอดขายในชั้นที่ 6 เป็นต้นไป ซึ่ง
สามารถขยายลึกลงไปกี่ชั้นก็ได้
ไม่มีการบล็อคตราบใดก็ตามที่คุณมีตำ�แหน่งเท่าเดิมหรือสูงกว่าและยังคงได้รับรายได้จากยอดขาย
ของดาวไลน์

ไม่มีการบล็อค
ลึกลงไปกี่ชั้นก็ได้

ฮีโร่ รอยัล

ไอคอน

ไอคอน อีลิท ไอคอน รอยัล

ไอคอนโบนัส
ไอคอนโบนัส

ไอคอนโบนัสเป็นโบนัสพิเศษของผู้นำ�ที่พัฒนาตนเองและทีมจนประสบ
ความสำ�เร็จ
เมื่อคุณทำ�ตำ�แหน่งเป็นไอคอน ไอคอนอีลิทและไอคอนรอยัลใน
ครั้งแรก คุณจะได้รับไอคอนโบนัสที่สอดคล้องกันในแต่ละเดือน ในการ
ทำ�คุณสมบัติเพื่อรับไอคอนโบนัสในแต่ละ
เดือนในช่วงเวลา คุณจะได้รับโบนัสของ
ตำ�แหน่งไอคอนนั้นถูกแบ่งให้เท่ากัน

1,600,000 บาท

จ่ายในระยะเวลา 12 เดือน

320,000 บาท

640,000 บาท

จ่ายในระยะเวลา 8 เดือน

จ่ายในระยะเวลา 5 เดือน

ไอคอน

ไอคอนอีลิท

ไอคอนรอยัล

