DIAMOND PIONEER INCENTIVE
โบนัสเพชรนำทาง
A special incentive is offered to the pioneering Diamond Leaders (Distributors ranked DSM and above) where their qualified lines built in
Myanmar are allowed to be used to meet the monthly qualifying conditions in
terms of total number of Qualified Lines for Car Fund (CF), Housing Fund (HF) and Diamond International Forum (DIF) 2016.
This special incentive is only valid until 31st December 2015.
เป็นโบนัสแรงจูงใจอีกแขนงหนึ่ง (ของผู้จัดการขายระดับเพชร DSM ขึ้นไป) สำหรับคนที่สร้างสายงานและผ่านคุณสมบัติในแต่ละเดือนของสหภาพเมียนม่าร์
อันเกิดจากการทำคุณสมบัติกองทุนรถยนต์ กองทุนบ้านและกองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2016 โดยโบนัสดังกล่าวนี้จะมีผลและสิ้นสุด
ลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2015
HOW THE MECHANISM WORKS
วิธีการทำคุณสมบัติ
For an example, in the sales month of June 2015, a DSM has achieved a Personal Group PV of 5400 (including a Personal PV of 300)
and possesses FOUR (4) Qualified Lines in Thailand which is his/her Home Country. At the same time, he/she also possesses TWO (2)
Qualified Lines in Myanmar, which in his/her Foreign Country.
ยกตัวอย่างเช่น ยอดขายประจำเดือน มิถุนายน 2015 สำหรับท่านที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการขายระดับเพชรขึ้นไป และผ่านคุณสมบัติ
โดยมีคะแนนกลุ่ม 5400 PV (รวมยอดคะแนนส่วนตัว 300 PV) ภายใต้ คุณสมบัติ 4 สายงาน ในประเทศไทย (ต้นสังกัด) ในเวลาเดียวกันท่านต้องผ่าน
คุณสมบัติ 2 สายงาน ในสหภาพเมียนม่าร์ (ประเทศปลายทาง) ด้วยเช่นกัน
Thus, in the sales month of June 2015, he will be entitled to add the additional the TWO (2) Qualified Lines* in Myanmar to the existing
FOUR (4) Qualified Lines in Thailand, becoming SIX (6) Qualified Lines in total to meet the monthly qualifying conditions in terms of total
number of Qualified Lines for the CF and HF, as well as for DIF 2016 (Please refer to the respective qualifying conditions as stipulated
in ZHULIAN GOLDEN BUSINESS PLAN). The CF and HF entitlement will be calculated based on his sales performance in Thailand only.
ดังนั้น ยอดขายประจำเดือน มิถุนายน 2015 ท่านจะต้องมีสายงานเพิ่ม 2 สายงานที่ผ่านคุณสมบัติในสหภาพเมียนม่าร์ และอีก4 สายงานที่ผ่านคุณสมบัติ
ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 6 สายงานด้วยกัน ท่านถึงจะผ่านคุณสมบัติ กองทุนรถยนต์ กองทุนบ้าน และ กองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศปี 2016 ในแต่ละเดือน
(กรุณายึดถือตามแนวทางการดำเนินธุรกิจทองคำซูเลียนเป็นหลัก) ซึ่งกองทุนรถยนต์และกองทุนบ้านจะคำนวณโบนัส อ้างอิงจากยอดธุรกิจของประเทศไทยเท่านัน้
*Only the QUALIFYING LINES built in Myanmar and NOT DUPLICATION of those in Thailand are allowed to add into the existing
QUALIFYING LINES established in Thailand for qualifying the above mentioned funds .
*โดยสายงานที่ผ่านคุณสมบัติในสหภาพเมียนม่าร์ นั้นจะต้องไม่ซ้ำกับสายงานที่ผ่านคุณสมบัติในประเทศไทย จึงจะได้รับสิทธิ์จากโบนัสแรงจูงใจข้างต้นที่กล่าวไว้
In order to be entitle to this special incentive, you are required to submit the DIAMOND PIONEER INCENTIVE ENTITLEMENT FORM.
You will be entitled to this special incentive starting from the sales month only once the Myanmar Regional Office commences operation.
ท่านจะต้องกรองแบบฟอร์ม โบนัสเพชรนำทางเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอรับสิทธิ์ของโบนัสแรงจูงใจดังกล่าวมาที่ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด
และจะมีผลบังคับใช้เมื่อสำนักงานใหญ่ที่สหภาพเมียนม่าร์ เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIAMOND PIONEER INCENTIVE ENTITLEMENT FORM
(Please submit the form to the Home Country’s Regional Office)

กรุณานำส่งส่งแบบฟอร์มมาที่ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด
PERSONAL PARTICULARS
DRN: ……………………………………………………………………………………………………….....................……………………………………………………………Rank: DSM/CDM/RCM/RCD
รหัสสมาชิก…………………………………………………………………………………………………………………………….....................…………………………ตำแหน่ง :DSM/CDM/RCM/RCD
Name: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..……..……………......................
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..……..…………........................
ID No: ……………………………………………………………………………………………..............
Nationality: ………………………………………..…………………………….………….……..…
เลขบัตรประชาชน……………………………………………………………………………………......
สัญชาติ……………………………………………………………………………………………………
Contact Number: Office : ……………………………………………………………………..……….……... Mobile: ………………………………………………………………………………..............
เบอร์ติดต่อ : ที่ทำงาน : ……………………………………………………………………..……….……... มือถือ: ……………………………………………………………………..……….……..................
Email Address : ....………………………………………………………………………….อีเมลล์: ………………………………………………………………………….....................................................
Home Country:
THAILAND
Foreign Country:
MYANMAR
ประเทศต้นสังกัด:
ประเทศไทย
ประเทศปลายทาง:
สหภาพเมียนม่าร์
I hereby confirm and agree that:
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า:

A. As a CF or HF recipient in Thailand, I opt to:- (Please tick one of the options below):
การขอรับสิทธิ์ของกองทุนรถยนต์ และ กองทุนบ้าน โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์ ดังต่อไปนี้ (กรุณาเลือกความประสงค์ของท่านที่ด้านล่าง)
A1. receive CF or HF in Myanmar, instead of Thailand and I must re-qualify the CF or HF in Thailand.
ข้าพเจ้าจะขอรับสิทธิ์ของกองทุนรถยนต์ และ กองทุนบ้าน ในประเทศสหภาพเมียนม่าร์แทนที่จะขอรับสิทธิ์ในประเทศไทย โดยข้าพเจ้ามีความ
ประสงค์ที่จะยกเลิกการรับสิทธิ์ของ กองทุนรถยนต์ และกองทุนบ้านในประเทศไทย
A2. Continue receive CF or HF in Thailand. Under such circumstances, If I am in the process of qualifying for the CF and HF,
I can add the Qualified Lines built in Myanmar to the Qualified Lines built in Thailand to meet the monthly qualifying condition
in terms of total number of Qualified Lines for the funds. If I am an existing qualifier for CF and HF in Thailand, I can combine
the Qualified Lines built in both Thailand and Myanmar to meet the conditions for the Monthly Entitlement but the amount of
above-mentioned funds entitled by me is calculated based on my sales performance in Thailand only. The sales in Myanmar
will not be taken into account. However, once I have already qualified for CF or HF in Myanmar, I will no longer be entitled
to such incentive.
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอรับสิทธิ์ของ กองทุนรถยนต์ และ กองทุนบ้าน ต่อไปในประเทศไทย หากข้าพเจ้าสามารถผ่านคุณสมบัติของ
กองทุนรถยนต์ และกองทุนบ้าน โดยที่ข้าพเจ้าจะต้องมีสายงานเพิ่ม 2 สายงานที่ผ่านคุณสมบัติในประเทศสหภาพเมียนม่าร์ เพื่อนำมารวมกับ
สายงานที่ผ่านคุณสมบัติในประเทศไทย ของแต่ละเดือน จึงจะได้รับสิทธิ์ของโบนัสแรงจูงใจดังกล่าว และหากข้าพเจ้าผ่านคุณสมบัติ
กองทุนรถยนต์ และกองทุนบ้านในประเทศไทย ข้าพเจ้าจึงจะสามารถนำสายงานที่ผ่านคุณสมบัติของแต่ละเดือนทั้งที่ประเทศไทยและ
สหภาพเมียนม่าร์มารวมกัน โดยจะคำนวณโบนัส อ้างอิงจากยอดธุรกิจของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งจะไม่คำนวณจากยอดธุรกิจของ
ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าสามารถผ่านคุณสมบัติของ กองทุนรถยนต์ และ กองทุนบ้านในประเทศสหภาพเมียนม่าร์
ข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับสิทธิ์ของโบนัสแรงจูงใจดังกล่าวได้อีกต่อไปในประเทศไทย โดยจะสามารถรับสิทธิ์ได้ในประเทศสหภาพเมียนม่าร์เท่านั้น
B. I can add the Qualified Lines built in Myanmar to the Qualified Lines in Thailand to meet the monthly qualifying conditions in terms of
total number of Qualified Lines for Diamond International Forum 2016.
ข้าพเจ้าสามารถนำสายงานที่ผ่านคุณสมบัติจาก ประเทศสหภาพเมียนม่าร์มารวมกับสายงานที่ผ่านคุณสมบัติจากประเทศไทย เพื่อจะได้รับโบนัสแรงจูงใจ
ของกองทุนท่องเที่ยวปี 2016 เท่านั้น
C. The Diamond Pioneer Incentives as mentioned above are only valid until 31st December 2015.
โดยโบนัสดังกล่าวนี้จะมีผลและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2015
D. All information provided herein is true and correct. Zhulian reserves the right to withdraw my Diamond Pioneer Incentive(s) if it later
discovers that any information furnished herein is incorrect or I was found to have violated in any rules of conduct stipulated in the
ZHULIAN GOLDEN BUSINES PLAN.
ข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริงและถูกต้อง บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน โบนัสเพชรนำทางของข้าพเจ้า
หากตรวจสอบแล้วว่าข้าพเจ้าให้ข้อมูลเท็จหรือไม่เป็นความจริงแต่ประการใด หรือ กระทำผิดต่อกฎระเบียบและจรรยาบรรณ
ในแนวทางการดำเนินธุรกิจทองคำซูเลียน
E. Zhulian reserves the right to amend any terms and conditions for the above incentive without any prior notice.
บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของโบนัสแรงจูงใจดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

Distributor Signature :
ลายเซ็นผู้จัดจำหน่าย
(Name: ลายมือชื่อ …………………………………………………................................……………)
Date: วัน/เดือน/ปี

