
อยางตอเนื่องทุกเดือน

จัดสงฟรีทุกเดือน

ตัดบิลอัตโนมัติ 

ไมตองสั่งซํ้า

จัดสงฟรีทุกเดือน

ตัดบิลอัตโนมัติ

ไมตองสั่งซํ้า
ยกเลิกโปรแกรม 
ไมเสียคาธรรมเนียม

หมายเหตุ : แฮปป ปนโต สมาชิกโปรแกรมเดือนที่ 1-6 / พรีเมียม ปนโต สมาชิกโปรแกรม
เดือนที่ 7 เปนตนไป / กรณียกเลิกสมาชิกโปรแกรม พรีเมียม ปนโต และสมัครใหมภายหลัง
จะตองเปนสมาชิกโปรแกรม แฮปป ปนโต อีกครั้ง

โปรแกรม

แฮปป ปนโต
โปรแกรม

พรีเมียม ปนโต

10% 15%สวนลด 
รับ

สวนลด 
รับ

สามารถยกเลิกโปรแกรมไดทุกเมื่อ โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
หากอยูในโปรแกรมปนโต 6 เดือนขึ้นไป

ผูก

ใบสมัครโปรแกรม ปิ่นโต ข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรม ปิ่นโต

ชื่อ-นามสกุล (First Name-Last Name) ………………………………………………………………...……………………………….................................................................................……………

หมายเลขสมาชิก/รหัสผู้สมัคร ……………………………....…...............………..…............. โทรศัพท์มือถือ …..........................................................…....................

ที่อยู่สำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผู้รับผลิตภัณฑ ์………………….......…….................………...........................................………………............……………...............………………………....................………………….........…......

ที่อยู่ .....................……………………………………………………………...................................………………………………….…………………….....................……………......……….…...............……………....………..

……………………………………......................................................................................................………............……… รหัสไปรษณีย ์……………….............…...........................................…….

โทรศัพท์ (ผู้รับ) ………………………........................…………………….....………………..........................……………………………………………….....…...……………………….......…...............……………..

บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด
27  อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 3,7
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร  02-002-8888 www.ulifespace.com

ข้าพเจ้าต้องการเข้าร่วมโปรแกรม ปิ่นโต คร้ังแรกเดือน …….............................................................................. ปี …..............................………................................

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว และยอมรับในเงื่อนไขของข้อตกลงที่ระบุตามใบสมัครนี้ทุกประการ 

 กลุ่มท่ี 1 หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  ทุกวันท่ี 5 ของเดือน รับผลิตภัณฑ์ภายใน 3-7 วันทำการ

กลุ่มท่ี 2 หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต   ทุกวันท่ี 10 ของเดือน รับผลิตภัณฑ์ภายใน 3-7 วันทำการ

 กลุ่มท่ี 3 หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ทุกวันท่ี 20 ของเดือน รับผลิตภัณฑ์ภายใน 3-7 วันทำการ

ลงชื่อผู้สมัคร ..................................................................................................................................... วันที ่.........................................................

( ..................................................................................................................................... )              

*กรณ�วันหักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ที่ท�านระบุไว�ตรงกับวันหยุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักบัญชีีธนาคาร / บัตรเครดิต 
/ บัตรเดบิต ก�อนหรือหลังวันที่ระบุเพื่อให�ท�านได�รับสินค�าตรงเวลามากที่สุด

สิทธิพิเศษในโปรแกรมปนโต มีสิทธิ์สั่งซื้อไดสูงสุดไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน 
(ราคาสุทธิ หลังหักสวนลดทุกชนิดแลว) ตอ 1 รหัสสมาชิก

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัท

เลขที่ใบสมัคร ...................................................

Parent Order ................................................

รับสิทธิ์ส่วนลด ................................................

*หากต้องการยกเลิกโปรแกรมต้องแจ้งยกเลิกมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วันก่อนครบโปรแกรม

*โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลงและขอกำหนดเพื่อประโยชนของทาน

 1. ผู�สมัคร Business Partner (BP) หรือผู�สมัคร Brand Fan (BF) (ต�อไปในข�อตกลงน�้จะเรียกว�า “ผู�เข�าร�วมโปรแกรม” หรือ “ท�าน”) ที่ตกลงจะเข�าร�วมโปรแกรม ป��นโต จะต�องกรอกใบสมัคร

  และแบบฟอร�มตามที่บริษัทกำหนดให�ครบถ�วน 

 2. บริษัทจะรับชำระเงินโดยการหักเงินในบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ดังนั้น ท�านต�องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร�ม หนังสือยินยอมให�หักเงินในบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต 

  ให�ครบถ�วน  

 3. ท�านสามารถเลือกชำระเงินด�วยเงินสด / บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ได�เฉพาะผลิตภัณฑ�ชุดแรก หากท�านได� ทำการยื่นเอกสารการสมัครพร�อมทั้งแจ�งความประสงค�ขอสั�งซื้อ

  ผลิตภัณฑ�ชุดแรกทันทีที่ ยูไลฟ� ช็อป หลังจากนั้น ในแต�ละงวด บริษัทจะทำการหักเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ที่ท�านได�ให�ความยินยอมไว� โดยเมื่อบริษัท ได�รับชำระเงินแล�ว 

  บริษัทจะจัดส�งใบกำกับภาษีให�ท�านต�อไป

 4. บริษัทได�กำหนดรอบการสั�งซื้อและตัดเงินผ�านบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต เพื่อชำระค�าผลิตภัณฑ�ในแต�ละเดือน จะมีขึ้นในวันที่ 5, 10 และ 20 ของแต�ละเดือน เว�นแต�ในเดือนนั้นๆ 

  วันที่กำหนดข�างต�นตรงกับวันเสาร� วันอาทิตย� หรือวันหยุด นักขัตฤกษ� บริษัทจะทำการสั�งซื้อและตัดเงินในวันทำการถัดไป โดยท�านสามารถระบุรอบการสั�งซื้อและตัดเงินได� หรือหาก ท�านไม�ระบุใน

  เอกสารสมัคร บริษัทจะถือว�ากำหนดรอบการสั�งซื้อและตัดเงินให�เป�นวันที่ถึงกำหนดถัดไป

 5. โปรแกรม ป� �นโต จะจัดส�งสินค�าเดือนละ 1 งวด หากท�านไม�ได�ชำระ ค�าสินค�าเอง แต�ท�านให�บุคคลภายนอกมาชำระหน� ้แทนโดยให�บริษัทหักเงินในบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต /

   บัตรเดบิต ของบุคคลภายนอกนั้น หากมีการปฏิเสธการจ�ายเงินจากธนาคาร ทำให�บริษัทไม�ได�ชำระค�าสินค�าท�านยินยอมชำระค�าสินค�าทั้งหมดแทนทันที หรือให�หักจากค�าคอมมิชชั�น

  หรือผลประโยชน�ใดๆ ที่ท�านจะได�รับจากบริษัท 

 6. ท�านเข�าใจดีว�า บริษัทจะยึดถือข�อมูลที่ท�านได�กรอกไว�ในใบสมัครโปรแกรม ป��นโต เป�นหลักโดยไม�เปลี่ยนแปลง (รายละเอียดหมายถึงผลิตภัณฑ� จำนวนที่สั �ง รอบตัดที่อยู�จัดส�ง

   เลขที่บัญชีบัตรเครดิต / บัตรเดบิต / บัญชีธนาคาร) 

 7. ในกรณ�ท่ีบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ของท�านสูญหาย ท�านต�องแจ�งทางบริษัทให�รับทราบภายใน 24 ชั�วโมง มิเช�นน้ัน หากการ สั�งซ้ือได�ถูกทำข้ึนโดยตัดเงินผ�าน บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ดังกล�าวแล�ว 

  ท�านจะเป�นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายดังกล�าว

 8. หากบริษัทมีความจำเป�นที่ต�องปรับปรุงผลิตภัณฑ� ปรับราคา ยกเลิกการจำหน�ายผลิตภัณฑ�หรืออื่นๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม ป��นโต บริษัทจะแจ�งให�ท�านทราบล�วงหน�าผ�านสื่อต�างๆ

  ของบริษัท

 9. ท�านรับทราบดีว�า หากท�านไม�ต�องการต�ออายุโปรแกรมป��นโตเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในแต�ละรอบตามเงื่อนไข ในข�อตกลงน�้ ท�านจะต�องแจ�งความประสงค�ดังกล�าวเป�น

  ลายลักษณ�อักษรมายังบริษัทล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 30 วันก�อนวันครบ กำหนดในแต�ละรอบ มิฉะนั้นทางบริษัทจะถือว�าท�านประสงค�จะร�วมโปรแกรมน�้ต�อไป 

 10. สำหรับผู�เข�าร�วมโปรแกรมท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขในข�อตกลงทุกประการ บริษัทจะทำการจัดส�งผลิตภัณฑ�ให�กับท�านภายใน 3-7 วันทำการ นับแต�วันท่ีสั�งซ้ือและได�รับชำระเงิน หรือหลังจากวันท่ีธนาคาร

  หักเงินในบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต โดยไม�คิดค�าจัดส�ง

 11. หากปรากฏในภายหลังว�าจำนวนเงินที่บริษัทหักจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ของท�านไม�ถูกต�อง โดยในกรณ� ที่บริษัทหักเงินไม�ครบหรือขาดไป บริษัทสามารถแจ�งท�านโดยตรงเพื่อ

  ดำเนินการหักเงินในส�วนที่ขาดได� แต�หากในกรณ�ที่ บริษัทมีการเก็บเงินเกิน ท�านสามารถแจ�งให�บริษัทดำเนินการแก�ไขหรือคืนเงินในส�วนที่ถูกหักเกินไปได�โดยตรง

 12. ท�านมีสิทธ์ิทำเร่ืองขอเปล่ียนผลิตภัณฑ�ท่ีซ้ือได�ในกรณ�ท่ีผลิตภัณฑ�ดังกล�าวมีความชำรุดเสียหายต้ังแต�แรก หรือคุณภาพของ ผลิตภัณฑ�ไม�ได�มาตรฐานโดยจะต�องแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรกับทางบริษัท 

 13. ท�านมีสิทธิ์ทำเรื่องขอคืนผลิตภัณฑ�ที่สั�งซื้อได�โดยจะต�องแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรกับทางบริษัทพร�อมแนบใบกำกับภาษี ตัวจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดดังน�้

  - ในกรณ�ที่ผู�เข�าร�วมโปรแกรมเป�นผู�สมัคร BF สามารถทำเรื่องขอคืนผลิตภัณฑ�ได�ภายใน 15 วันนับแต�วันที่สั�งซื้อผลิตภัณฑ�

  - ในกรณ�ที่ผู�เข�าร�วมโปรแกรมเป�นผู�สมัคร BP สามารถทำเรื่องขอคืนผลิตภัณฑ�ได�ภายใน 90 วันนับแต�วันที่สั�งซื้อผลิตภัณฑ�

  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนคืนสินค�าในกรณ�ที่ท�านไม�สามารถนำต�นฉบับใบกำกับภาษีมาแสดง หรือความเสียหายของสินค�าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือการใช�ไม�ถูกต�อง และท�านต�อง 

   เข�าไปศึกษานโยบายการเปลี่ยนคืนสินค�าขอบริษัททางเว็บไซต�อยู�เสมอ ในกรณ�ที่ผู�เข�าร�วมโปรแกรมคืนสินค�า โดยบุคคลภายนอกได�ยินยอมให�หักเงินในบัญชีธนาคารชำระค�าสินค�าให�บริษัทแล�ว 

   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนวงเงินให�กับผู�เข�าร�วมโปรแกรมที่เป�นคู�สัญญาเท�านั้น

 14. ท�านรับทราบและเข�าใจดีว�า การที่ท�านเข�าร�วมโปรแกรมน�้ท�านจะได�รับผลิตภัณฑ�อย�างต�อเน��องตามระยะเวลาที่กำหนดในข�อตกลง ดังนั้น การที่ท�านคืนผลิตภัณฑ�ที่สั�งซื้อ บริษัทจะถือว�าเป�นการ 

  บอกเลิกข�อตกลงเข�าร�วมโปรแกรม ป��นโต และมีผลให�โปรแกรม ป��นโต ถูกยกเลิกในทันที รวมถึงท�านจะไม�ได�รับส�วนลดพิเศษตามเงื่อนไขของข�อตกลง

 15. ในกรณ�ที่ข�อตกลงการเข�าร�วมโปรแกรม ป��นโต มีอันต�องยกเลิก ก�อนครบ 6 เดือน ท�านรับทราบและยินยอมเสียค�าดำเนินการยกเลิกจำนวน 500 บาท (ห�าร�อยบาท) พร�อมกับรับผิดชอบ

  ค�าขนส�งสินค�า โดยบริษัทจะเรียกเก็บจากท�านโดยตรง หรือหักเงินผ�านบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ที่ท�านได�ให�ความยินยอม หรือวิธีการใดๆ หรือหักจากค�าคอมมิชชั�น หรือผลประ 

  โยชน�ใดๆ ที่ท�านจะได�รับจากบริษัท (ถ�ามี)

 16. ท�านยินยอมที่จะให�บริษัททำการระงับหรือยกเลิกการเข�าร�วมโปรแกรมของท�านได�ทันทีโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า หากพบว�า

   - ท�านไม�ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข�อบังคับของบริษัทหรือหมายเลขสมาชิกของท�านถูกยกเลิก

   - ท�านไม�ปฏิบัติตามข�อตกลงการเข�าร�วมโปรแกรม ป��นโต

   - นำโปรแกรม ป��นโต ไปใช�ในทางที่ไม�ถูกต�อง หรือบริษัทเล็งเห็นว�าอาจเกิดความเสียหายได�

17. เพ่ือประโยชน�ในการประกอบธุรกิจขายตรง ข�าพเจ�าตกลงและยินยอมให�บริษัท รวมท้ังบริษัทในเครือจัดเก็บ รวบรวม และใช�ข�อมูลส�วนตัวของข�าพเจ�าเพ่ือใช�ในการสนับสนุนข�าพเจ�าและการดำเนิน 

  ธุรกิจ ยูไลฟ� และให�มีสิทธิ์เป�ดเผย ถ�ายโอน ข�อมูลส�วนตัวของข�าพเจ�าให�แก�บริษัทในเครือที่อยู�ในประเทศไทย และ/หรือ บริษัทในเครือในประเทศต�างๆ ได�ตลอด ระยะเวลาที่ข�าพเจ�าเป�นสมาชิก

  ของธุรกิจ ยูไลฟ� นอกจากน�้ ข�าพเจ�าตกลงและยินยอมให�บริษัทสามารถนำข�อมูลส�วนตัวของข�าพเจ�าเป�ดเผยแก�บุคคลผู�แนะนำซึ�งเป�น บิซิเนส โค�ช ของข�าพเจ�าหรือบุคคลภายนอกที่ข�าพเจ�า

  อ�างถึง ซึ�งข�าพเจ�ารับรองว�าข�าพเจ�าได�รับความยินยอมจากบุคคลดังกล�าวแล�ว เพื่อให�บุคคลเหล�านั้นสามารถติดต�อกับข�าพเจ�าได� เพื่อประโยชน�ในการสนับสนุน ข�าพเจ�าและธุรกิจ ยูไลฟ�

  ซึ�งข�อมูลที่ยินยอมให�เป�ดเผยได�แก� 1. รายละเอียดป�จจุบันในการติดต�อข�าพเจ�า และ 2. หมายเลขรหัสสมาชิกของข�าพเจ�า

หมายเหตุ • การสมัครผ�าน www.ulifespace.com สามารถชำระเงินผ�านบัตรเครดิตเท�านั้น • การสมัครผ�านเว็บไซต�
มีเง่ือนไขท่ีแตกต�างในบางจุด กรุณาตรวจสอบเง่ือนไข ก�อนทำการสมัครทุกครั้งเพื่อสิทธิประโยชน�ของตัวท�านเอง

ยอดรวมผลิตภัณฑ์ที่รับต่อเดือน ............................................................…....................... บาทต่อเดือน

ชุดที่ 1 บียอนด์ มากิ พลัส แพ็ค 6 ขวด

จำนวน.............. ชุด..........................บาท/เดือน

ชุดที่ 2 บียอนด์ มากิ พลัส แบบซอง 12 กล่อง

จำนวน.............. ชุด..........................บาท/เดือน

ชุดที่ 3 บียอนด์ มากิ พลัส แพ็คคู่ 

จำนวน.............. ชุด..........................บาท/เดือน

ชุดที่ 4 บียอนด์ มากิ พลัส แบบซอง 4 กล่อง

จำนวน.............. ชุด..........................บาท/เดือน

แฮปปี้ ปิ่นโต ลด 10%

ชุดที่ 5 บียอนด์ มากิ พลัส แบบซอง 1 กล่อง

จำนวน.............. ชุด..........................บาท/เดือน

ชุดที่ 6 บียอนด์ โปรตีน ดี พลัส 1 กล่อง 

จำนวน.............. ชุด..........................บาท/เดือน

ชุดที่ 7 บียอนด์ อินเดียน 
กู๊ดส์เบอร์ร่ี 1 บ๊ิกแพ็ค 
จำนวน.............. ชุด..........................บาท/เดือน

ชุดที่ 8 บียอนด์ มากิ พลัส แบบซอง 12 กล่อง +
บียอนด์ โปรตีน ดี พลัส 2 กล่อง

จำนวน.............. ชุด..........................บาท/เดือน

ชุดที่ 9 บียอนด์ มากิ พลัส แบบซอง 4 กล่อง + 
บียอนด์ โปรตีน ดี พลัส 4 กล่อง + บียอนด์ 
อินเดียน กู๊ดส์เบอร์ร่ี 2 บ๊ิกแพ็ค

จำนวน.............. ชุด..........................บาท/เดือน

ข้าพเจ้าต้องการสมัครโปรแกรมปิ่นโต

มกราคม - ธันวาคม 2566

พรีเมียม ปิ่นโต ลด 15%



บียอนด มากิ พลัส แพ็ค 6 ขวด
ราคาปกติ 13,200 บาท
ราคาสมาชิก 9,900 บาท

จายเพียง 8,910.-
(CV208/QV90)

จายเพียง 8,415.-
(CV197/QV85)

พรเีมยีม ปนโต
เดอืนที ่7 ขึน้ไป ลด 15%

แฮปป ปนโต
เดอืนที ่1-6  ลด 10%

จายเพียง 8,640.-
(CV202/QV90)

จายเพียง 8,160.-
(CV191/QV85)

พรเีมยีม ปนโต
เดอืนที ่7 ขึน้ไป ลด 15%

แฮปป ปนโต
เดอืนที ่1-6  ลด 10%

จายเพียง 3,060.-
(CV71/QV31)

จายเพียง 2,890.-
(CV68/QV29)

พรเีมยีม ปนโต
เดอืนที ่7 ขึน้ไป ลด 15%

แฮปป ปนโต
เดอืนที ่1-6  ลด 10%

จายเพียง 1,620.-
(CV38/QV17)

จายเพียง 1,530.-
(CV36/QV16)

พรเีมยีม ปนโต
เดอืนที ่7 ขึน้ไป ลด 15%

แฮปป ปนโต
เดอืนที ่1-6  ลด 10%

จายเพียง 1,229.-
(CV29/QV13)

จายเพียง 1,160.-
(CV27/QV12)

พรเีมยีม ปนโต
เดอืนที ่7 ขึน้ไป ลด 15%

แฮปป ปนโต
เดอืนที ่1-6  ลด 10%

จายเพียง 990.-
(CV23/QV10)

จายเพียง 935-
(CV22/QV10)

พรเีมยีม ปนโต
เดอืนที ่7 ขึน้ไป ลด 15%

แฮปป ปนโต
เดอืนที ่1-6  ลด 10%

จายเพียง 2,970.-
(CV69/QV31)

จายเพียง 2,805.-
(CV66/QV29)

พรเีมยีม ปนโต
เดอืนที ่7 ขึน้ไป ลด 15%

แฮปป ปนโต
เดอืนที ่1-6  ลด 10%

จายเพียง 11,098.-
(CV260/QV116)

จายเพียง 10,480.-
(CV245/QV109)

พรเีมยีม ปนโต
เดอืนที ่7 ขึน้ไป ลด 15%

แฮปป ปนโต
เดอืนที ่1-6  ลด 10%

จายเพียง 11,126.-
(CV261/QV117)

จายเพียง 10,505.-
(CV246/QV109)

พรเีมยีม ปนโต
เดอืนที ่7 ขึน้ไป ลด 15%

แฮปป ปนโต
เดอืนที ่1-6  ลด 10%

บียอนด มากิ พลัส แพ็คคู
ราคาปกติ 4,530 บาท
ราคาสมาชิก 3,400 บาท

บยีอนด โปรตนี ด ีพลสั 1 กลอง 
ราคาปกต ิ1,820 บาท
ราคาสมาชิก 1,365 บาท

บียอนด อินเดียน กูดสเบอรรี่ 1 บิ๊กแพ็ค
ราคาปกติ 2,400 บาท
ราคาสมาชิก 1,800 บาท

บียอนด มากิ พลัส แบบซอง 4 กลอง
ราคาปกติ 4,400 บาท
ราคาสมาชิก 3,300 บาท

บียอนด มากิ พลัส แบบซอง 1 กลอง
ราคาปกติ 1,460 บาท
ราคาสมาชิก 1,100 บาท

บียอนด มากิ พลัส แบบซอง 12 กลอง
ราคาปกติ 12,800 บาท
ราคาสมาชิก 9,600 บาท

……………………………………………………………………………………………………...……………………………….................................................................................................................……………

……………………………………………………………………………………………………...……………………………….......................................................................................................................……………..............……………

……………………………………………………………………………………………………...……………………………….......................................................................................................................……………..............……………

……………………………………………………………………………………………………...……………………………….......................................................................................................................……………..............……………

……………………………………………………………………………………………………...……………………………….................................................................................................................…………...........………

……………………………………………………………………………………………………...……………………………….................................................................................................................……………

กับผลิตภัณฑเสริมอาหารบียอนด
ดวย 9 ชุดผลิตภัณฑยอดนิยม

มาผูกปนโตสุขภาพวันนี้
มีแตความคุม

หมายเหตุ : *ประหยัดจากราคาปกติ / **สวนลด 10% เมื่อเปนสมาชิกโปรแกรม เดือนที่ 1-6 และสวนลด 15% เมื่อเปนสมาชิกโปรแกรม เดือนที่ 7 ขึ้นไป หมายเหตุ : *ประหยัดจากราคาปกติ / **สวนลด 10% เมื่อเปนสมาชิกโปรแกรม เดือนที่ 1-6 และสวนลด 15% เมื่อเปนสมาชิกโปรแกรม เดือนที่ 7 ขึ้นไป

หมายเหตุ : *ประหยัดจากราคาปกติ / **สวนลด 10% เมื่อเปนสมาชิกโปรแกรม เดือนที่ 1-6 และสวนลด 15% เมื่อเปนสมาชิกโปรแกรม เดือนที่ 7 ขึ้นไป

เงื่อนไขการสมัครโปรแกรมปนโต
1. สิทธิพิเศษในโปรแกรมป��นโต มีสิทธิ์สั�งซื้อได�สูงสุดไม�เกิน 30,000 บาทต�อเดือน (ราคาสุทธิ หลังหักส�วนลดทุกชนิดแล�ว) ต�อ 1 รหัสสมาชิก
2. การสมัครเข�าโปรแกรมป��นโต จะเริ�มต�นที่ระดับ แฮปป�� ป��นโต รับส�วนลดเพิ�มจากราคาสมาชิก 10% เป�นระยะเวลา 6 เดือนติดกัน
3. เมื่อสมาชิกโปรแกรมแฮปป�� ป��นโต อยู�ครบ 6 เดือน จะถูกอัพเกรดสถานภาพเป�นโปรแกรม พรีเมียม ป��นโต ในเดือนที่ 7 ทันที เพื่อรับสิทธิพิเศษ ลดเพิ�มจาก 10% 
 เป�น 15% ทุกเดือน
4. สมาชิกสามารถรักษาสถานภาพ โปรแกรม พรีเมียม ป��นโต เพื่อรับสิทธิพิเศษส�วนลด 15% ต�อเน��องได� เมื่อมีแอพโปรแกรม พรีเมียม ป��นโต แอพใดแอพหนึ�ง
 สั�งซื้ออัตโนมัติทุกเดือนตั้งแต�เดือนที่ 7 เป�นต�นไป
5. สิทธิพิเศษ โปรแกรม พรีเมียม ป��นโตจะเป�นสิทธิ์ติดตัวกับรหัสสมาชิกของท�าน เพราะฉะนั้นท�านสามารถเพิ�มแอพผูกป��นโตในเดือนไหนก็ได�โดยได�รับส�วนลด 15%  
 ทันทีของแอพใหม� (โดยมียอดรวมทุกแอพไม�เกิน 30,000 บาทต�อเดือน หลังหักส�วนลดแล�ว)
6. หากท�านยกเลิก โปรแกรม พรีเมียม ป��นโต โดยไม�มีแอพใดเหลือเลย สิทธิพิเศษของระดับพรีเมียม จะหมดลงทันที
7. สำหรับสมาชิกที่ต�องการกลับมาผูกป��นโตอีกครั้ง จะต�องเริ�มต�นจากการเป�นสมาชิก โปรแกรม แฮปป�� ป��นโต ใน 6 เดือนแรก และจะได�อัพเกรดเป�นระดับพรีเมียม
 ป��นโตในเดือนที่ 7 รอบใหม�เช�นกัน 
8. สำหรับสมาชิกที่ยกเลิกโปรแกรม แฮปป�� ป��นโตในช�วงเดือนที่ 2-6 เดือนแรก บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค�าธรรมเน�ยม 500 บาทต�อแอพ
9. สำหรับสมาชิกโปรแกรม พรีเมียม ป��นโต (เป�นสมาชิกตั้งแต�เดือนที่ 7 เป�นต�นไป) ที่ต�องการยกเลิกโปรแกรม สามารถทำได�โดยไม�ต�องเสียค�าธรรมเน�ยมการยกเลิก

พิเศษเดลิเวอรรี่
สงฟรีถึงบานทุกเดือน  

ชุด

1

ชุด

4

ชุด

5

ชุด

6

ชุด

7

ชุด

2

ชุด

3

บียอนด มากิ พลัส แบบซอง 12 กลอง + บียอนด โปรตีน ดี พลัส 2 กลองชุด

8 ราคาปกติ 16,440 บาท
ราคาสมาชิก 12,330 บาท

บียอนด มากิ พลัส แบบซอง 4 กลอง + บียอนด โปรตีน ดี พลัส 4 กลอง + 
บียอนด อินเดียน กูดสเบอรรี่ 2 บิ๊กแพ็ค

ชุด

9
ราคาปกติ 16,480 บาท
ราคาสมาชิก 12,360 บาท

ผูกปนโตสุขภาพวันนี้มีแตคุม
รับสวนลดพิเศษ 10%-15%*

ผูกปนโตสุขภาพวันนี้มีแตคุม
รับสวนลดพิเศษ 10%-15%*



หนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต 

บัญชีธนาคาร          ธนาคารไทยพาณิชย์          ธนาคารกสิกรไทย เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารประเภท           ออมทรัพย์            กระแสรายวัน

เลขที่บัญชีธนาคาร                                 ชื่อบัญชี...................................................................................
 

แบบท่ี 1
      หักเงินผ่านบัญชีธนาคาร

หักเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิต   
แบบท่ี 2

เป็นเจ้าของบัตรเครดิตด้านล่างนี้

วันที่บัตรหมดอายุ
หมายเลขบัตร                                                                     

ประเภทบัตร     VISA                  MasterCard      อื่นๆ ........................................    ธนาคารที่ออกบัตร  

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

เอกสารประกอบหนังสือให้ความยินยอม
 สำเนาหน้าบัตรเครดิต หรือ
   สำเนาหน้าบัตรเดบิต หรือ
 สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (...................................................................................................................) 

หมายเหต • เอกสารประกอบหนังสือยิินยอมให้หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต บริษัทใช้เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น เมื่อ 
ดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะทำลายเอกสารทันที • กรณีย่ืนเอกสารการ สมัครไม่ครบ ผู้สมัครต้องนำส่งเอกสารภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีสมัคร มิเช่นน้ัน
จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และโปรแกรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ พร้อมเสียค่าดำเนินการ 500 บาท

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

บัญชีธนาคาร          ธนาคารไทยพาณิชย์             ธนาคารกสิกรไทย              ธนาคารกรุงเทพ               ธนาคารกรุงไทย

แบบท่ี 3 
หักเงินผ่านบัญชีบัตรเดบิต* เฉพาะบัญชีบัตรเดบิตที่ลงทะเบียนซื้อสินค้าออนไลน์แล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร

วันที่…..…............………………… เดือน .………...............….…………………… พ.ศ. ….......….….…………………

เรียน ผูจัดการธนาคาร ................................................................................................................................ สาขา……..........................……...............…….……………………

ขาพเจา (ชื่อ-นามสกุล) ………….…….....……...…….................…………….................................................................................................................….......……….…………………

สถานที่ติดตอ………….…….....……...……...................................................……………...........................โทรศัพทมือถือ……….................……….………................…...................

มีความประสงคใหหักเงินใน บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต เพ่ือชำระคาสินคาตามขอตกลงการเขารวมโปรแกรมปนโต กับ บริษัท อารเอส
คอนเน็ค จำกัด ตลอดระยะเวลา 6 เดือน หรือตลอดการตออายุแบบอัตโนมัติ หากมีการขอยกเลิกโปรแกรมกอนครบ 6  เดือน ตามโปรแกรมท่ีเลือก
ยินยอมเสียคาดำเนินการยกเลิกจำนวน 500 บาท เพ่ือประโยชนในการเขารวมโปรแกรม ปนโต ขาพเจาตกลงและยินยอมใหบริษัท พนักงานหรือ
ผูใหบริการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกสของบริษัทมีสิทธ์ิท่ีจัดเก็บรวบรวมใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของ ขาพเจา รวมท้ังขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองในการรับชำระเงินคาสินคาของบริษัท

สำหรับบริษัท
รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

ลงชื่อ …………………………………………........................…............…................

 ( ……………........................................…………………..................................…..........……. )

บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด

สำหรับธนาคาร

ตรวจสอบลายมือชื่อเจ้าของบัญชีแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ …………………………………………........................…............…................

 ( ……………........................................…………………..................................…..........……. )

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา

เลขที่บัตรพนักงาน……….......................……………........................

ลงชื่อ ………………….....................................................................………………..…......... ผู้ให้ความยินยอม

( ……………………………………….....................................................……….........……. )                

ตามลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร

ช่องทางการสมัครสมาชิกโปรแกรม ปิ่นโต

ท�านสามารถเลือกการสมัครสมาชิกฯ ได�ตามช�องทางต�าง โดยแบ�งออกเป�น
1. สมาชิกใหม่ (New BP) สมัครพร�อมเข�าโปรแกรม ป��นโต
 (ฟรีค�าสมาชิก 600 บาท) สามารถสมัครได�ทุกช�องทาง และไลน� @ulifespace
2. สมาชิกปัจจุบัน สมัครเข�าโปรแกรม ป��นโต
 สามารถสมัครได�ทุกช�องทาง และไลน� @ulifespace

วันที่บัตรหมดอายุ
หมายเลขบัตร                                                                     

ประเภทบัตร     VISA                  MasterCard  

ข้าพเจ้าขอทำหนังสือฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้แก่ธนาคาร ดังต่อไปนี้  
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารที่ข้าพเจ้าได้ระบุเลือกไว้ข้างต้น หักเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ
/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) ในค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ภาระหนี้อื ่นใด
ก็ตาม ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัทผ่านสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ผ่านสื่อบันทึกข้อมูล และ/หรือ ผ่าน
ช่องทางใดๆ และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัทตามท่ีบริษัทกำหนด โดยให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการหักเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต /
บัตรเดบิต กับยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ท่ีธนาคารได้ทำข้ึนมีความถูกต้องทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการหักเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ 
และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัท หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินท่ีบริษัทแจ้งแก่ธนาคารน้ันไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจาก บัญชีธนาคาร/
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ของข้าพเจ้าตามจำนวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหน้ี หรือส่ือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวน
ดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตร
เดบิต ของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้ และ/หรือ ข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และถ้าในกรณีที่ ข้าพเจ้าตกลงที่จะให้ธนาคารหัก
เงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระ ผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคาร 
ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อ เงินในบัญชีมีเพียงพอในการหัก
บัญชีขณะนั้นเท่านั้น รวมทั้งไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จากใบรับเงิน และ
/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว
 ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้
หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับ บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต หมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วย
ทุกประการ
 การขอให้หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะ
ได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน


