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สารบญั 

บทนํา 

บทที, 1 นิยาม   

บทที, 2 บิซิเนสพารต์เนอร ์(Business Partner)      

1. การเป็นบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner)                               
1.1 คณุสมบตัขิองบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner)   
1.2 การสมคัร 

2. บญัชบีซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner)     
2.1 คูส่มรส 
2.2 การโอนสทิธิ O 
2.3 การรวมบญัช ี
2.4 การเปลีTยนชืTอ 
2.5 การสมคัรใหม ่
2.6 การรกัษาสทิธิ Oในบญัชบีซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) และดาวน์ไลน์ในองคก์ร 

3. จรรยาบรรณการดาํเนินธรุกจิ   
3.1 หน้าทีTและความรบัผดิชอบ 
3.2 การซืdอสนิคา้และอุปกรณ์สง่เสรมิการขาย 
3.3 การจาํหน่ายสนิคา้ 
3.4 การนําเสนอสนิคา้และแผนธรุกจิ 
3.5 การเปลีTยนและคนืสนิคา้ 
3.6 แผนปันผลตอบแทน 
3.7 การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
3.8 การแนะนํา 
3.9 การดาํเนินธรุกจิระหวา่งประเทศ 

4. การละเมดิสญัญาและมาตรการลงโทษ   
 4.1 การละเมดิสญัญา 
 4.2 การยกเลกิสญัญา 

5. บททั Tวไป   
5.1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
5.2 การใชข้อ้มลูองคก์รธรุกจิ 
5.3 การตคีวาม 
5.4 การแกไ้ขสญัญา 
5.5 การสละสทิธิ O 
5.6 การรวมสญัญา 
5.7 การแยกสว่นทีTเป็นโมฆะออกจากสว่นทีTสมบรูณ์ 
5.8 กฎหมาย/ขอบเขตอาํนาจกฎหมายทีTใชบ้งัคบั 
5.9 หวัขอ้  
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บทที, 3 แบรนดแ์ฟน (Brand Fan)    
1. การเป็นแบรนดแ์ฟน (Brand Fan)   
2. บญัชแีบรนดแ์ฟน (Brand Fan)    
3. การซืdอ การเปลีTยน และการคนืสนิคา้  
4. นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
5. การบงัคบัใชก้ฎหมาย สญัญา และขั dนตอนการปฏบิตั ิ  

 

ผนวก ก นโยบายการเปลี,ยน - คืนสินค้าทางเวบ็ไซต ์www. ulifespace.com                                               
ผนวก ข นโยบายการการมอบสิทธิพิเศษอื,นๆ ให้ บิซิเนส พารต์เนอร ์ตั fงแต่ตาํแหน่ง TBP ขึfนไป        
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นโยบายและระเบียบปฏิบติั (Policies and Procedures) 
บทนํา 
 

ความสาํเรจ็ในการดําเนินธุรกจิ ยูไลฟ์ ทีTย ั Tงยนืและมั Tนคง นอกจากท่านจะตอ้งยดึมั Tนต่อความซืTอสตัย ์ความ
ถูกตอ้ง ศลีธรรมอนัด ีและมคีวามรบัผดิชอบในการดําเนินธุรกจิแลว้ ท่านจําเป็นตอ้งใส่ใจและเคารพในความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลทีTอยู่ในธุรกจิทั dงหมดดว้ย ซึTงความสมัพนัธ์เช่นว่านีdกไ็ดม้กีารกําหนดขึdนในนโยบายและระเบยีบปฏบิตัิ
ฉบบันีdเพืTอก่อตั dงสทิธ ิหน้าทีT และความรบัผดิชอบต่างๆ ของแต่ละฝ่ายในธุรกจิ ยไูลฟ์ ไม่ว่าจะเป็นบซิเินส พารต์เนอร ์
(Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) บรษิทั หรอืแมแ้ต่ลูกคา้ ใหม้คีวามชดัเจน และท่านสามารถทํา
ความเขา้ใจและนําไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งสมบรูณ์  

สาํหรบันโยบายและระเบยีบปฏบิตัฉิบบันีd  ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั dงแต่ 1 พฤษภาคม 2565 และใหถ้อืวา่มผีลบงัคบั
ใชแ้ทนทีTนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัเดมิทีTเคยประกาศใชไ้ปก่อนหน้านีdทั dงหมด  

ขอ้กําหนดในนโยบายและระเบยีบปฏบิตันิีdอาจมกีารแกไ้ขหรอืปรบัปรุงเป็นครั dงคราวไดใ้นอนาคตตามความ
จาํเป็นหรอืเพืTอใหส้อดคลอ้งตามทีTกฎหมายกําหนด โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิ Oในการแกไ้ขปรบัปรุงนโยบายและระเบยีบ
ปฏบิตันิีdไดทุ้กเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า แต่บรษิทัจะทาํการแจง้และเผยแพร่การแกไ้ขปรบัปรุงใหท้่าน
ทราบทั dงหมดภายในระยะเวลาอนัสมควรผา่นชอ่งทางต่างๆ ทีTบรษิทัเหน็สมควร เชน่ เอกสาร อเีมล หรอื ประกาศทาง
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ และใหก้ารแกไ้ขปรบัปรงุดงักลา่วมผีลบงัคบัใชท้นัททีีTมกีารเผยแพร ่
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บทที% 1 
คาํนิยาม 

 
“กิจกรรมในการดาํเนินธรุกิจ” หมายถงึ กจิกรรมต่าง ๆ ที4กระทาํขึ8น โดยในที4นี8รวมถงึการลงลายมอืชื4อในใบสมคัร, การสั 4งซื8อสนิคา้จาก
หรอืการคนืสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทั, การแนะนําเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) การเขา้รว่มประชมุ 
อบรม สมัมนากบัทางบรษิทั รวมทั 8งการดําเนินกจิกรรมใด ๆ ที4บรษิทัพจิารณาจดัทําขึ8นตามความเหมาะสมเพื4อเป็นการส่งเสรมิหรอื
สนบัสนุนการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั 
 
“คอมมิชชั %น (ในที%นี<อาจเรียกว่า “ผลตอบแทน”)” หมายถึง ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที4บรษิัทจ่ายให้กบับิซิเนส พาร์ตเนอร์ 
(Business Partner) โดยพจิารณาจากยอดการจาํหน่ายสนิคา้ของบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) ที4เกดิขึ8นโดยบซิเินส พารต์เนอร ์

(Business Partner) และที4เกดิขึ8นโดยดาวน์ไลน์ (ทมีพารต์เนอร)์ ในองคก์รธุรกจิของตนในแต่ละเดอืนซึ4งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี4กําหนด
ในแผนปันผลตอบแทนของบรษิทั ทั 8งนี8 บรษิทัจะทาํการคาํนวณและชาํระค่าคอมมชิชั 4นใหแ้ก่บซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) เป็น
รายเดอืน  
 

“เครื%องหมายการค้า” หมายถงึ เครื4องหมายการคา้ทุกชนิดที4เป็นของบรษิทั เช่น อาวยีองซ์ (aviance), บยีอนด์ (beyonde), ไอ-เฟรช   
(i-fresh) เป็นตน้ 
 

“นิติบคุคล” หมายถงึ องคก์รหรอืหน่วยทางธุรกจิที4มสีถานะเป็นนิตบุิคคล เชน่ บรรษทั หา้งหุน้สว่น บรษิทัจาํกดั หรอืนิตบุิคคลรปูแบบอื4น
ใดซึ4งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจดัตั 8งตามที4กฎหมายกาํหนด 
 

“นโยบายและระเบียบปฏิบติั (ในที%นี<อาจเรียกว่า “นโยบาย”)” หมายถึง หลกัเกณฑ์หรอืขอ้ปฏิบตัิที4บรษิัทใช้ควบคุมดูแลบซิิเนส 
พารต์เนอร ์(Business Partner) ในการดาํเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ ตลอดจนกาํหนดสทิธ ิหน้าที4 ความสมัพนัธแ์ละเงื4อนไขการไดร้บัสทิธปิระโยชน์
ต่าง ๆ ของบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) และ แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) ในสว่นที4เกี4ยวขอ้ง โดยนโยบายและระเบยีบปฏบิตันีิ8จะ
ถูกกําหนดอยูใ่นเอกสาร หรอืเป็นการประกาศเป็นครั 8งคราว ซึ4งจะถูกรวบรวมอยูใ่นสญัญา คูม่อืหรอืเอกสารการดาํเนินธุรกจิ สิ4งพมิพ ์และ
เอกสารอื4นใดทั 8งในรปูแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
 
“บคุคล” หมายถงึ บุคคลธรรมดา นิตบุิคคล หรอืหน่วยธรุกจิใดๆ ที4กฎหมายกาํหนดใหม้สีภาพบุคคล 
 

“บญัชี” หมายถงึ หมายเลขประจาํตวัที4บรษิทัออกใหบ้ซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) โดยบซิเินส 
พารต์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) สามารถใชห้มายเลขดงักลา่วใชใ้นการตดิต่อเพื4อสั 4งซื8อสนิคา้ ตลอดจนรบั
คา่คอมมชิชั 4นและสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ จากทางบรษิทั ตามเงื4อนไขที4บรษิทักาํหนด  
 
“บริษทั” หมายถงึ บรษิทั อารเ์อส-ย ูไลฟ์ จาํกดั และบรษิทัหรอืหน่วยธรุกจิอื4น ๆ ในเครอื  
 

“ใบสมคัร” หมายถงึ บรรดาเอกสารต่าง ๆ ทั 8งในรปูแบบกระดาษหรอืเอกสารอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ4งถอืเป็นสว่นหนึ4งของสญัญา ซึ4งใชเ้พื4อสมคัร
เป็นบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) กบัทางบรษิทั สาํหรบัการสมคัรนั 8น ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้มลู
ของผูส้มคัรลงในเอกสารการสมคัรใหค้รบถ้วน พรอ้มทั 8งลงลายมอืชื4อ และแนบเอกสารประกอบการสมคัร (ถ้าม)ี เวน้แต่การสมคัรทาง
เวบ็ไซตท์ี4บรษิทัอาจมกีารกาํหนดเงื4อนไขการสมคัรไวเ้ป็นอยา่งอื4น 
 

“ประเทศที%บริษทัได้เข้าไปดาํเนินธรุกิจ (Authorized Country)” หมายถงึ ประเทศใดกต็ามที4บรษิทัไดก้าํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
เป็นประเทศที4บรษิทัได้เขา้ไปดําเนินธุรกจิ ยูไลฟ์ อย่างเป็นทางการ เพื4อใหบ้ซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน 
(Brand Fan) สามารถดาํเนินธรุกจิหรอืดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ รว่มกบับรษิทัได ้ 
 
“ผู้แนะนํา” หมายถงึ บซิเินส พารต์เนอร์ (Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) ที4ไดท้ําการแนะนําใหผู้ส้มคัรอกีคนหนึ4ง
สมคัรเป็นบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) โดยใหอ้ยูภ่ายใตบ้ญัชขีองตนในองคก์รธุรกจิของผูท้ี4ทาํ
การแนะนํา 
 
“ผู้แนะนําระหว่างประเทศ” หมายถงึ บซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) ที4ดํารงอยู่ในจรรยาบรรณและเป็นผูแ้นะนําผูมุ้่งหวงัใน
ประเทศอื4น ๆ ที4บรษิทัไดเ้ขา้ไปดาํเนินกจิการอยา่งเป็นทางการได ้นอกเหนือจากประเทศที4ตนไดส้มคัรเป็นบซิเินส พารต์เนอร ์(Business 
Partner) ครั 8งแรก  
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“ผูมุ้่งหวงั” หมายถงึ บุคคลที4สนใจที4จะสมคัรและสามารถเป็นบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) กบั
ทางบรษิทัเพื4อดาํเนินธรุกจิหรอืบรโิภคสนิคา้ได ้
 

“บิซิเนส พารต์เนอร ์(Business Partner) หรือ BP ” หมายถงึบุคคลผูม้สีถานะเป็นคูส่ญัญาอสิระที4ตอ้งการสมคัรเป็นบซิเินส พารต์เนอร ์

(Business Partner) กบับรษิทั และสามารถสั 4งซื8อสนิคา้ในราคาสว่นลด จาํหน่ายสนิคา้ในราคาปลกี แนะนําชกัชวนบุคคลอื4นๆ ใหเ้ป็นบซิเินส 
พารต์เนอร ์ (Business Partner) หรอืแบรนดแ์ฟน (Brand Fan) และมสีทิธไิดร้บัคา่คอมมชิชั 4นตามที4กาํหนดในแผนปันผลตอบแทนของ
บรษิทั รวมทั 8งไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื4น ๆ เชน่ ขา่วสารของบรษิทั สทิธปิระโยชน์ จาก ยไูลฟ์ ชอ็ป เป็นตน้ 
 

“ผู้สมคัรร่วม” หมายถงึ บุคคลใดกต็ามที4ไดส้มคัรเป็นบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) ร่วมกบับุคคลที4มบีญัชบีซิเินส พารต์เนอร ์

(Business Partner) อยู่กบัทางบรษิทัแลว้ เพื4อจะดําเนินธุรกจิหรอืสั 4งซื8อสนิคา้ในหมายเลขบญัชบีซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) 
เดยีวกนัเทา่นั 8น 
 
“แผนปันผลตอบแทน (ในที%นี<อาจเรียกว่า “แผนปันผล”)” หมายถงึ แผนที4บรษิทักําหนดขึ8นเป็นการเฉพาะโดยมกีารระบุรายละเอยีด
และเงื4อนไขในโครงสรา้งการจา่ยเงนิปันผลหรอืคอมมชิชั 4นแก่บรรดาบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) ของบรษิทั 
 
“ยไูลฟ์” หมายถงึ แผนกธรุกจิที4มกีารดาํเนินงานโดยใชแ้ผนการตลาดแบบธรุกจิเครอืขา่ย โดยบรษิทั อารเ์อส-ย ูไลฟ์ จาํกดั 
 

“ลูกค้า” (อาจเรยีกอกีอย่างหนึ4งว่า “ผู้บริโภค”) หมายถงึ ผูซ้ื8อหรอืบุคคลที4ไดร้บัการบรกิารจากบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) 
หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) เพื4อทาํการสั 4งซื8อสนิคา้ ทั 8งนี8ใหถ้อืวา่ผูมุ้ง่หวงัอยูใ่นคาํจาํกดัความตามนิยามขอ้นี8ดว้ย 
 

“สญัญา” หมายถงึ ขอ้ตกลงที4จดัทาํขึ8นระหวา่งบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) และบรษิทั หรอืระหวา่ง แบรนดแ์ฟน (Brand Fan)  
และบรษิทั ซึ4งประกอบไปดว้ยใบสมคัร นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิแผนปันผลตอบแทน และเอกสารอื4นใดซึ4งเกี4ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ 
ยไูลฟ์ ที4บรษิทัจดัทาํขึ8นและมกีารกาํหนดเงื4อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ เพื4อกาํหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลที4กลา่วมาขา้งตน้  
 

“สินค้า” หมายถงึ สนิคา้ภายใตเ้ครื4องหมายการคา้ของบรษิทัทั 8งหมด  
 
“องคก์รธรุกิจ” หมายถงึ บซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) และ แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) ที4ถูกแนะนําไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม
ใหม้าอยูใ่นองคก์รธรุกจิของผูแ้นะนํา  
 
“อปุกรณ์ส่งเสริมการขาย” หมายถงึ เครื4องมอืหรอือุปกรณ์ใด ๆ ที4ผลติขึ8นเพื4อชว่ยในการนําเสนอ หรอืสนบัสนุนการจาํหน่ายสนิคา้ หรอื
ใชแ้นะนําผูมุ้ง่หวงัที4สนใจมาเป็นบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) กบัทางบรษิทั ซึ4งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เหลา่นั 8นจะมขีอ้มลูที4อา้งถงึบรษิทั สนิคา้ แผนปันผลตอบแทน หรอืเครื4องหมายการคา้และตราสญัลกัษณ์ของบรษิทั 
 

“แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) หรือ BF ” หมายถึง บุคคลผูม้สีถานะเป็นคูส่ญัญาอสิระที4ตอ้งการสมคัรเป็นผูส้ ั 4งซื8อสนิคา้ที4ไดร้บัสว่นลดจาก
บรษิทั รวมถงึสามารถแนะนําชกัชวนบุคคลอื4น ๆ ใหเ้ป็นบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) บรษิทัได ้ 
 

“Retail Customer” (อาจเรียกอีกอย่างหนึ%งว่า “ลกูค้าปลีก”) หมายถึง ผูท้ี4สนใจซื8อใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัอยา่งเดยีวโดยไมป่ระสงคท์ี4
จะสมคัรเป็นสมาชกิเพื4อขอรบัสทิธปิระโยชน์หรอืผลตอบแทนต่าง ๆ จากบรษิทั ลูกคา้ปลกีไม่ถอืว่าเป็นสมาชกิหรอืบซิเินสพาร์ทเนอร์ 
(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) จงึไม่สามารถเป็นผูแ้นะนําหรอืเป็นอพัไลน์ได ้หรอืขอเปลี4ยนสถานมาเป็นสมาชกิได ้
หากตอ้งการเป็นสมาชกิตอ้งทาํการสมคัรใหมต่ามเงื4อนไขของบรษิทั 
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บทที% 2 

“บซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner)” 
 

1. การเป็นบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner) 

1.1 คณุสมบติัของบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner)  
            หากท่านต้องการสมคัรเป็นบซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner)กบัทางบรษิทัจะต้องเป็นผูท้ี4มคีุณสมบตัติามที4ระบุดา้นล่าง 
ดงันี8 

  บซิเินส พารต์เนอร ์(Business Partner)   

ประเภท บคุคลธรรมดา นิติบคุคล 
คณุสมบติั • เป็นผูม้อีายตุั 8งแต่ 18 ปี ขึ8นไป 

• สญัชาตไิทย 

• มคีวามสามารถในการทาํนิตกิรรมสญัญา 

• ในกรณทีี4ผูส้มคัรยงัมอีายไุมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ หรอื
ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะตามกฎหมาย จะตอ้งมเีอกสาร
การยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูป้กครอง
ของผูส้มคัรแนบมาพรอ้มเอกสารการสมคัร 

•  เป็นนิตบุิคคลไทย 
 

เอกสาร • สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัร  

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูแ้ทนโดย 
ชอบธรรมหรอืผูป้กครอง (ในกรณผีูส้มคัรยงั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัรรว่ม (ใน
กรณมีผีูส้มคัรรว่ม โดยผูส้มคัรรว่มตอ้งมคีณุสมบตัิ
ขา้งตน้ครบถว้น)  

• สาํเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยข์อง
ผูส้มคัร 

• เอกสารทกุฉบบัตอ้งมกีารรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนาม 

• สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล 

• สาํเนาบญัชเีงนิฝากธนาคาร ประเภทออมทรพัยใ์นนาม
นิตบุิคคล 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษใีนนามนิตบุิคคล 

• เอกสารทกุฉบบัตอ้งมกีารรบัรองสาํเนาถกูตอ้งพรอ้ม
ประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี 

       
  1.2  การสมคัร 

1.2.1  หากท่านตอ้งการสมคัรเป็นบิซิเนส พารต์เนอร ์(Business Partner) (ต่อไปเรยีกวา่ BP) จะตอ้งไดร้บัการ
แนะนําจากผูแ้นะนําที4เป็น BP หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) (ต่อไปเรยีกวา่ “BF”) ของบรษิทัอยูแ่ลว้ และ
ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูในใบสมคัร BP ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ และลงลายมอืชื4อ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
สมคัร และชาํระคา่สมคัร  

1.2.2 ทา่นสามารถยื4นความจาํนงสมคัรเป็น BP ผา่นชอ่งทางที4บรษิทัไดม้กีารจดัหาไวใ้ห ้ดงันี8 

• สาํนกังานของบรษิทั หรอื ยไูลฟ์ ชอ็ป ทกุสาขา 

• เวบ็ไซตท์ี4บรษิทักาํหนด  

• ยื4นใบสมคัรผา่นทาง บซิเินส พารต์เนอร ์หรอื แบรนดแ์ฟน ที4ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 

• ชอ่งทางอื4น ๆ ที4บรษิทัอาจจดัใหม้ขี ึ8น เชน่ บธูกจิกรรมแสดงหรอืจาํหน่ายสนิคา้ งานสมัมนา เป็นตน้ 
1.2.3 ท่านสามารถสมคัรเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ไดเ้พยีง | บญัชเีท่านั 8น และไม่สามารถมผีลประโยชน์ไม่ว่าจะ

เป็นทางตรงหรอืทางออ้มจากบญัชทีกุประเภทมากกวา่ | บญัช ีและหา้มทา่นใชช้ื4อบุคคลอื4น ชื4อแฝง หรอืชื4อ
แอบอา้งในการสมคัร 

 กรณีที4ท่านมกีารยื4นใบสมคัรมากกว่า | ใบสมคัรผ่านช่องทางที4บรษิัทจดัไว้ให้ในช่วงเวลาเดยีวกนัหรอื
ใกล้เคยีงกนั โดยที4ใบสมคัรแรกที4ยื4นให้บรษิทัพจิารณา บรษิทัยงัไม่ได้อนุมตัแิละออกหมายเลขบญัชใีห้ 
บริษัทขอสงวนสิทธิ }แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมตัิใบสมคัรเพียง | ใบสมคัรเท่านั 8นที4จะได้รบั
หมายเลขบญัช ีและใหถ้อืวา่คาํตดัสนิของบรษิทัเป็นที4สิ8นสดุ หรอื 
กรณีบรษิัทพบในภายหลงัว่าท่านมบีญัชีมากกว่า | บญัชี หรอืได้รบัผลประโยชน์จากบญัชีอื4นใดไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มมากกวา่ | บญัช ีทา่นยนิยอมใหบ้รษิทัยกเลกิบญัชใีด ๆ เพื4อใหท้า่นเหลอืบญัชกีบัทาง
บรษิทัเพยีง | บญัชเีท่านั 8น โดยการคงไวซ้ึ4งบญัชดีงักล่าว บรษิทัจะพจิารณาลาํดบัการสมคัรจากวนัที4สมคัร
รว่มกบัขอ้เทจ็จรงิที4บ่งชี8ถงึการยนืยนัตวัตนในการสมคัร (ถา้ม)ี เป็นสาํคญั และใหบ้ญัชทีี4ถูกยกเลกิมผีลเป็น
โมฆะ ทั 8งนี8 ใหถ้อืวา่คาํตดัสนิของบรษิทัเป็นที4สิ8นสดุ 
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1.2.4 ทา่นสามารถยื4นใบสมคัร บซิเินส พารต์เนอร ์ใหบ้รษิทัในประเทศที4ทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงและมถีิ4นพาํนกั 
โดยหากบรษิทัพบวา่มกีารยื4นเอกสารไมต่รงกบัประเทศที4ท่านมสีถานะพลเมอืงและมถีิ4นพาํนกั บรษิทัจะถอื
วา่ใบสมคัรดงักลา่วไมม่ผีลผกูพนั 

1.2.5 เมื4อท่านไดม้กีารลงนามในใบสมคัร ถอืว่าท่านไดต้กลงผูกพนัตามสญัญาการเป็น บซิเินส พารต์เนอร์ กบั
บรษิัท โดยท่านต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงที4บรษิัทกําหนดอย่างเคร่งครดั และบรษิัทขอสงวนสทิธิ }ในการ
พจิารณาแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที4จะยอมรบัหรอืปฏเิสธการสมคัร 

1.2.6 ท่านต้องใหข้อ้มูลที4เป็นจรงิในการสมคัรเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ ไม่ปกปิดขอ้เทจ็จรงิที4ควรแจง้ ไม่ปลอม
แปลงใบสมคัรหรอืเอกสารใด ๆ ที4เกี4ยวขอ้ง ในกรณีที4มกีารเปลี4ยนแปลงขอ้มลูที4อาจส่งผลกระทบต่อความ
ถูกตอ้ง ท่านตอ้งตดิต่อบรษิทัเพื4อทําการแกไ้ขหรอืเพิ4มเตมิขอ้มูลใหถู้กตอ้ง หรอืดําเนินการแกไ้ขเพิ4มเตมิ
ขอ้มลูของทา่นไดด้ว้ยตนเองทางเวบ็ไซตท์ี4บรษิทัไดจ้ดัไวใ้ห ้(ถา้ม)ี  

1.2.7 บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ในการเพกิถอนบญัชหีรอืยกเลกิสถานภาพการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ของท่าน และให้
ถอืว่าสญัญาการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ที4มกีารทําไวเ้ป็นโมฆะและไม่มผีลผกูพนัมาตั 8งแต่แรกโดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า หากบรษิทัพบวา่ 

• ทา่นมกีารใหข้อ้มลูที4ไมถ่กูตอ้งหรอืใหข้อ้มลูเทจ็ในการสมคัร 

• ทา่นมกีารยื4นเอกสารการสมคัรใหบ้รษิทัไมต่รงกบัประเทศที4ทา่นมสีถานะพลเมอืงและมถีิ4นพาํนกั 
นอกจากนี8 ทา่นยนิยอมใหบ้รษิทัทาํการเพกิถอนและเรยีกคนืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ที4ทา่นพงึจะไดร้บัหรอืไดร้บั
ไปแลว้ในทนัทนีบัแต่วนัที4บรษิทัไดร้บัทราบถงึความไมถ่กูตอ้ง และทา่นจะตอ้งทาํการสง่คนืผลตอบแทนหรอื
ผลประโยชน์ใด ๆ ที4ท่านไดร้บัไปแลว้นั 8นใหก้บับรษิทัในทนัทนีบัแต่วนัที4บรษิทัไดแ้จง้ใหท้ราบ ทั 8งนี8 ไม่เป็น
การตดัสทิธิ }ของบรษิทัในการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากทา่นเพิ4มเตมิในภายหลงั 

1.2.8 บรษิัทขอสงวนสทิธิ }ที4จะไม่จ่ายผลตอบแทนใด ๆ ให้ท่าน หากท่านไม่ยื4นเอกสารประกอบการสมคัรให้
ครบถว้นถกูตอ้งต่อบรษิทั  

1.2.9 ในการสมคัรเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์บรษิทัจะไม่มกีารกําหนดหรอืบงัคบัใหท้่านตอ้งทําการสั 4งซื8อสนิคา้ใน
จํานวนใด ๆ หรอืต้องมกีารรกัษาจํานวนขั 8นตํ4าของสนิค้าคงคลงัหรอืซื8อสนิค้าเพื4อมสีทิธเิขา้ร่วมในการ
สมัมนา การประชมุหรอืกจิกรรมใด ๆ ที4บรษิทัจดัขึ8น 

1.2.10 สถานภาพการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์สมบรูณ์และเริ4มมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที4ที4บรษิทัไดร้บัเอกสารใบสมคัรมี
การชาํระคา่สมคัร และบรษิทัทาํการอนุมตัอิอกหมายเลขบญัชใีหแ้ลว้เทา่นั 8น 

 

หมายเหต ุ  หากชาวต่างชาติหรือบคุคลไม่มีสญัชาติไทย ที%ต้องการสมคัรเป็น บิซิเนส พารต์เนอร ์กบับริษทัฯ จะต้องมี

ใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว ประเภทธรุกิจค้าปลีก (RETAIL) ด้วย 

2. บญัชีบิซิเนส พารต์เนอร ์(Business Partner) 
2.1  คู่สมรส 

2.1.1  สามแีละภรรยาทั 8งโดยพฤตนิัยและนิตนิัยที4ตอ้งการสมคัรเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์จะตอ้งทําการสมคัรเป็น 
บซิเินส พารต์เนอร ์ในบญัชเีดยีวกนัเทา่นั 8น 
กรณีที4บรษิทัพบวา่ทา่นและคูส่มรสไดท้าํการสมคัรคนละบญัชกีนั บรษิทัจะทาํการยา้ยทา่นและคูส่มรสมาอยู่
ในบญัชีเดียวกนั และทําการยกเลิกบญัชีที4สมคัรในภายหลงั และคงไว้ซึ4งบญัชีที4สมคัรก่อน ทั 8งนี8  การ
พจิารณาลาํดบัการสมคัรจะยดึจากวนัที4สมคัรเป็นสาํคญั 

2.1.2  กรณทีี4ทา่นไดส้มรส หรอือาศยัอยูร่ว่มกนัฉนัทส์ามภีรรยากบับุคคลอื4นในภายหลงัที4ทา่นไดส้มคัรเป็น บซิเินส 
พารต์เนอร ์กบับรษิทั ในกรณีนี8คูส่มรสของท่านสามารถยื4นคาํรอ้งแก่บรษิทัเพื4อพจิารณาและดาํเนินการเพิ4ม
ชื4อคู่สมรสของตนเป็นผู้สมคัรร่วมในบญัชธีุรกิจเดยีวกนักบัท่านได้ (ทั 8งนี8คู่สมรสจะต้องมเิคยสมคัรเป็น 
บซิเินส พารต์เนอร ์หรอื แบรนดแ์ฟน กบัทางบรษิทัมาก่อน) 

2.1.3  ท่านและคู่สมรสสามารถเป็นเจา้ของบญัชหีรอืมผีลประโยชน์ใน � บญัชไีด ้ในกรณีที4ท่านและคู่สมรสทาํการ
สมรสกนัหลงัจากที4ทา่นทั 8งสองไดม้สีถานภาพเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์หรอื แบรนดแ์ฟน อยูก่่อนแลว้ รวมถงึ
ท่านและคู่สมรสสามารถเลอืกคงบญัชใีดบญัชหีนึ4งไว ้และทําการยกเลกิบญัชอีกีบญัชหีนึ4งกไ็ด ้ทั 8งนี8ภายใต้
เงื4อนไขและหลกัเกณฑท์ี4กาํหนดในนโยบายนี8 

2.1.4  กรณีที4คูส่มรสของท่านลาออกจากการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ ไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็ามซึ4งสามารถกระทาํ
ไดต้ามนโยบายนี8 บรษิทัสามารถทําการยกเลกิบญัช ีบซิเินส พารต์เนอร ์ของท่านไดท้นัท ีแมว้่าท่านจะไม่
ประสงคล์าออกดว้ย โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบถงึเหตุผล อย่างไรกด็ ีบรษิทัอาจอนุญาตใหท้่านยงัสามารถมี
สถานภาพการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์และดาํเนินธุรกจิต่อไปได ้หากบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าท่านยงัคง
ปฏบิตัติามนโยบายและกฎระเบยีบอื4นใดที4บรษิทักาํหนดหรอือาจมกีารกาํหนดขึ8นในอนาคต  
บรษิทัขอสงวนสทิธิ }แต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณายกเลกิบญัช ีบซิเินส พารต์เนอร ์ของทา่น ในกรณทีี4บรษิทั
เหน็ว่า การกระทาํใด ๆ ของท่านหรอืคู่สมรส (ไมว่่าคู่สมรสจะไดส้มคัรเป็นผูส้มคัรร่วมแลว้หรอืไมก่ต็าม) มี
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ลกัษณะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบรษิทั โดยทา่นไดป้ระโยชน์จากการฝ่าฝืนนโยบายดงักลา่วไมว่า่ทางตรง
หรอืทางออ้ม 

2.1.5  กรณีที4คู่สมรสใด ซึ4งสามสีามารถมภีรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไดม้ากกว่า | คน สามสีามารถเลอืก
ภรรยาได้เพียงหนึ4งคนเพื4อสมคัรเป็นผู้สมคัรร่วมในบัญชีเดียวกัน ทั 8งนี8ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายที4ใชบ้งัคบัในพื8นที4นั 8น ๆ สําหรบัภรรยาคนอื4น ๆ หากประสงคท์ี4จะสมคัรเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์

จะตอ้งถกูแนะนําภายใตบ้ญัชสีาม/ีภรรยาดงักลา่วเทา่นั 8น 
2.2 การโอนสิทธิ{   

2.2.1   ท่านไมส่ามารถโอน มอบหมาย หรอืกระทาํการอื4นใดในลกัษณะที4เป็นการโอนสทิธิ }ต่าง ๆ ที4มอียูต่ามสญัญา
ใหแ้ก่บุคคลหรอืตวัแทนใด ๆ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้เท่านั 8น และ
บรษิทัจะไมย่บัยั 8งหรอืหน่วงเวลาในการแสดงความยนิยอมดงักลา่วอยา่งไมม่เีหตุอนัสมควร 
ท่านอาจมอบหมายหน้าที4ความรบัผดิชอบของท่านใหแ้ก่บุคคลใด ๆ เพื4อดําเนินกจิกรรมอนัเกี4ยวเนื4องกบั
การทําธุรกิจของท่านได้ โดยที4ท่านยงัคงมหีน้าที4เป็นผู้ดูแล ควบคุมการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามนโยบาย สญัญาและกฎหมายที4เกี4ยวขอ้ง อกีทั 8งหากมกีารกระทําที4ฝ่าฝืนสญัญา นโยบายหรอื
กฎหมายเกดิขึ8น ทา่นจะเป็นผูร้บัผดิชอบสงูสดุในการกระทาํการต่าง ๆ ของบุคคลเหลา่นั 8น  

2.2.2  ภายใตเ้งื4อนไขต่อไปนี8 ทา่นสามารถโอนสทิธิ }ในบญัชขีองทา่น และสทิธปิระโยชน์ทั 8งหมดที4มอียูใ่นบญัช ีหรอื
จะทาํการโอนในลกัษณะของมรดกใหก้บับุคคลอื4นได ้โดย 
ก) จะต้องยื4นเอกสารแจง้มายงับรษิทั เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า �� (สามสบิ) วนั เพื4อใหบ้รษิทั

พจิารณาและดาํเนินการ พรอ้มกนันั 8นหากมรีายไดห้รอืยอดเงนิคงคา้งอยูใ่นระบบจะตอ้งทาํการรบัชาํระ
ใหเ้สรจ็สิ8นก่อนการโอนสทิธิ } 

ข) ผูร้บัโอนสทิธิ }ตอ้งไมเ่คยสมคัรเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์หรอื Brand Fan มาก่อน 
ค) บรษิทัจะมกีารเกบ็คา่ธรรมเนียมสาํหรบัการโอนสทิธิ }ตามอตัราที4กาํหนด  
ง) การโอนสทิธิ }จะมผีลสมบูรณ์กต่็อเมื4อบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัแิละไดม้กีารดําเนินการตามขั 8นตอนการ

โอนสทิธิ }ครบถว้นแลว้ 
2.2.3  หากมกีารเสยีชวีติ สาบสญู ไรค้วามสามารถ เสมอืนไรค้วามสามารถหรอืตกเป็นบุคคลลม้ละลาย บรษิทัจะ

ทาํการโอนสทิธิ }ในบญัชใีหก้บับุคคลตามคาํสั 4งศาลเท่านั 8น ทั 8งนี8 เอกสารที4จะใชย้ื4นต่อบรษิทัตอ้งเป็นเอกสาร
ทางกฎหมายที4เกี4ยวข้องและมรีายละเอียดที4ชดัเจนเพื4อให้บริษัทสามารถใช้เป็นหลกัฐานประกอบการ
พจิารณาได ้

2.3 การรวมบญัชี 
2.3.1  ทา่นสามารถยื4นคาํรอ้งมายงับรษิทัเพื4อขอรวมบญัชสีองบญัชใีหเ้หลอืบญัชเีดยีวได ้โดยการรวมบญัชสีามารถ

ทาํไดท้ั 8งในแนวตั 8งและแนวนอน แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื4อนไข ดงัต่อไปนี8 
ก) บญัชทีั 8งสองบญัชทีี4ตอ้งการรวมจะตอ้งอยูใ่นกลุม่องคก์รธรุกจิเดยีวกนั 
ข) เจา้ของบญัชทีั 8งสองบญัชจีะตอ้งเป็นผูท้ี4สมคัรเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์กบับรษิทัเป็นครั 8งแรก 
ค) เจา้ของบญัชจีะตอ้งมตีาํแหน่งไมเ่กนิกวา่ บซิเินส พารต์เนอร ์ระดบั ทมีบซิเินส พารต์เนอร ์(TBP) 
ง) การรวมบญัชจีะสามารถทําได้ต้องได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บซิเินส พาร์ตเนอร์ 

อพัไลน์ (ทมีพารต์เนอร)์ ระดบั ซเีนียร ์บซิเินส พารต์เนอร ์(SBP) ขึ8นไปที4รกัษาคุณสมบตัใินเดอืนที4สง่
เรื4องมายงับรษิทัเพื4อขออนุมตัจิาํนวนทั 8งสิ8น � ระดบั 

จ) กรณีการรวมบัญชีในแนวตั 8ง บัญชีทั 8งสองจะต้องเป็นอัพไลน์ (บิซิเนสโค้ช) และดาวน์ไลน์ (ทีม
พารต์เนอร)์ ตดิตวักนัเทา่นั 8น  

ฉ) กรณกีารรวมบญัชใีนแนวนอน บญัชทีั 8งสองจะตอ้งมผีูแ้นะนําคนเดยีวกนัเทา่นั 8น 
ช) บรษิทัจะทาํการเกบ็คา่ธรรมเนียมสาํหรบัการรวมบญัชตีามอตัราที4กาํหนด  

2.4  การเปลี%ยนชื%อ 
ทา่นสามารถขอเปลี4ยนชื4อผูส้มคัรหลกัหรอืผูส้มคัรรว่มได ้โดยการขอเปลี4ยนชื4อนั 8นบุคคลผูท้ี4มคีวามประสงคจ์ะทาํการ
เปลี4ยนแปลงจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมรวมถงึคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ตามอตัราที4บรษิทักาํหนด 
 บรษิทัขอสงวนสทิธิ }แต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณาอนุมตัหิรอืปฏเิสธการแกไ้ขเปลี4ยนแปลงต่าง ๆ อนัเกี4ยวเนื4องกบั
บญัช ีบซิเินส พารต์เนอร ์ที4กาํหนดในขอ้ 2 นี8 โดยมติอ้งแจง้เหตุผลใหท้ราบแต่อยา่งใด 

2.5  การสมคัรใหม่  
2.5.1  หากท่านไดม้กีารโอนสทิธใินบญัชขีองท่านไปใหก้บับุคคลอื4นแลว้ ท่านจะสามารถกลบัมาสมคัรเป็น บซิเินส 

พารต์เนอร ์ภายใตผู้แ้นะนําคนใหม่ไดก้ต็่อเมื4อบรษิทัไดอ้นุมตัแิละดําเนินการโอนสทิธใินบญัชเีดมิเสรจ็สิ8น
เรยีบร้อยแล้วอย่างน้อย 6 เดอืน (เงื4อนไขนี8ให้ใช้บงัคบักรณีที4ท่านโอนสทิธิ } และต้องการสมคัรใหม่เป็น
สมาชกิ บซิเินส พารต์เนอร ์ดว้ย) 

2.5.2  กรณีท่านได้ลาออกจากการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ แล้ว แต่มีความประสงค์ที4จะสมคัรเป็น บิซิเนส 
พารต์เนอร ์ใหมอ่กีครั 8ง จะตอ้งดาํเนินการตามเงื4อนไขดงัต่อไปนี8 
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ก) ในการสมัครใหม่ภายใต้ผู้แนะนํารายเดิม ท่านสามารถยื4นเอกสารเพื4อทําการสมัครเป็นบิซิเนส 
พารต์เนอร ์ใหมใ่นชว่งระยะเวลาใดกไ็ด ้

ข) ในการสมคัรใหมภ่ายใตผู้แ้นะนํารายใหม ่ทา่นจะสามารถสมคัรเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ใหมไ่ดก้ต่็อเมื4อ
ไดท้าํการลาออกจากการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ไปแลว้อยา่งน้อย 6 เดอืนนบัจากวนัที4ลาออก (บรษิทั
จะพจิารณาวนัที4ลาออกตามวนัที4ที4บรษิทัไดบ้นัทกึรบัในใบลาออก) โดยในชว่งระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่
ปรากฏวา่ท่านไดด้าํเนินกจิกรรมใด ๆ ตามที4กําหนดในบทนี8 ขอ้ 2.5.5 (ในที4นี8ใหห้มายความรวมถงึการ
ดาํเนินกจิกรรมโดยอาศยับญัช ีบซิเินส พารต์เนอร ์หรอืบญัชปีระเภทใด ๆ ของบุคคลอื4นดว้ย) 

  2.5.3  กรณีที4ท่านยงัมสีถานภาพเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์กบัทางบรษิทั แต่มไิดด้าํเนินกจิกรรมใด ๆ มาอยา่งน้อย 
� เดือน ตามที4กําหนดในบทนี8 ข้อ 2.5.5 (ทั 8งนี8ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจกรรมโดยอาศยับญัชี บิซิเนส 
พารต์เนอร ์หรอืบญัชปีระเภทใด ๆ ของบุคคลอื4น) สามารถสมคัรเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ภายใตผู้แ้นะนํา
รายใหมไ่ด ้ 

  2.5.4  การสมคัรใหมภ่ายใตผู้แ้นะนํารายใหม ่ทา่นไมส่ามารถสมคัรเป็นผูส้มคัรรว่มกบับญัชทีี4มอียูใ่นปัจจบุนัได ้ 
  2.5.5  ในชว่งระยะเวลาที4ทา่นไมส่ามารถสมคัรเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ใหมก่บับรษิทัได ้เพื4อรอการสมคัรใหม ่ทา่น

ตอ้งระงบัการดาํเนินกจิกรรมใด ๆ ตามที4กาํหนดขา้งลา่งนี8  
ก) การสั 4งซื8อสนิคา้ 
ข) การจาํหน่ายสนิคา้ 
ค) การเขา้รว่มประชมุหรอืสมัมนากบั บซิเินส พารต์เนอร ์ทา่นอื4น ๆ 
ง) การไดร้บัผลตอบแทนจาก บซิเินส พารต์เนอร ์หรอื แบรนดแ์ฟน คนใดคนหนึ4ง 
จ) การเขา้ไปมสี่วนร่วมในการทําธุรกจิ ทั 8งทางตรงและทางออ้มกบั บซิเินส พารต์เนอร ์หรอื แบรนดแ์ฟน 

ปัจจบุนั 
2.6  การรกัษาสิทธิ{ ในบญัชี บิซิเนส พารต์เนอร ์(Business Partner) และดาวน์ไลน์ในองคก์ร 

2.6.1 การรกัษาสิทธิ{ เพื%อรกัษาดาวน์ไลน์องคก์ร 
ก)  ท่านจะสามารถรกัษาดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกจิของตนเองไดน้ั 8นจะต้องมกีารสั 4งซื8อสนิคา้ในหมายเลข

บญัชขีองท่านอย่างน้อย | (หนึ4ง) ครั 8งในรอบ |� (สบิสอง) เดอืนใด ๆ (โดยใหน้ับวนัที4ส ั 4งซื8อสนิคา้เป็น
วนัแรกของเดอืน และนบัต่อไปอกี |� (สบิสอง) เดอืน มฉิะนั 8น บรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธใินดาวน์ไลน์ 
(ทมีพารต์เนอร)์ ภายใตอ้งคก์รธุรกจิของตนทั 8งหมดและผลตอบแทนต่าง ๆ ที4จะไดร้บัจากองคก์รธุรกจิ 
และบรษิทัจะทําการยา้ยดาวน์ไลน์ดงักล่าวขึ8นไปอยู่ภายใต้การแนะนําของอพัไลน์ (บซิเินส โคช้) ชั 8น
ถดัไป  

 ข) หากท่านไม่สามารถรกัษาดาวน์ไลน์ (ทมีพารต์เนอร)์ ในองคก์รธุรกจิของตนเองไดต้ามขอ้ 2.6.1 ก) แต่
ตอ้งการสั 4งซื8อสนิคา้หรอืสรา้งองคก์รธุรกจิอกีครั 8ง สามารถแจง้มายงับรษิทัภายในไม่เกนิระยะเวลา �� 
(สามสบิหก) เดอืนนับแต่วนัที4ส ั 4งซื8อสนิคา้ครั 8งล่าสุด โดยบรษิทัจะทําการออกหมายเลขบญัช ีบซิเินส 
พารต์เนอร ์ให ้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (ทา่นจะอยูภ่ายใตผู้แ้นะนํารายเดมิ) 

2.6.2 การรกัษาสถานภาพการเป็น บิซิเนส พารต์เนอร ์และบญัชี 
 ก) ท่านจะสามารถรกัษาสถานภาพการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ในบญัชทีี4ไดส้มคัรไวไ้ด ้ท่านจะตอ้งมกีาร

สั 4งซื8อสนิคา้ในหมายเลขบญัชขีองท่านอย่างน้อย | (หนึ4ง) ครั 8งในรอบ �� (สามสบิหก) เดอืนใด ๆ โดย
ใหน้ับวนัที4ส ั 4งซื8อสนิคา้เป็นวนัแรกของเดอืน และนับต่อไปอกี �� (สามสบิหก) เดอืน มฉิะนั 8น บรษิทัจะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธใินการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์รวมถงึเสยีสทิธใินการเป็นอพัไลน์ (บซิเินส โคช้) ของ
ดาวน์ไลน์ (ทมีพารต์เนอร)์ ที4อยู่ภายใตต้นเองทั 8งหมด และไม่สามารถใชห้มายเลขบญัชดีงักล่าวสั 4งซื8อ
สนิคา้หรอืดําเนินกจิกรรมใด ๆ กบับรษิทัได้อกี โดยบรษิทัจะถอืว่าท่านได้สิ8นสภาพการเป็น บซิเินส 
พารต์เนอร ์กบัทางบรษิทั  

 ข) หากท่านไมส่ามารถรกัษาสถานภาพการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ไดต้ามเงื4อนไขขอ้ 2.6.2 ก) แต่มคีวาม
ประสงคจ์ะสั 4งซื8อสนิคา้หรอืดําเนินธุรกจิ ยูไลฟ์ อกีครั 8ง จะตอ้งยื4นใบสมคัร บซิเินส พารต์เนอร ์ใหท้าง
บรษิทัพจิารณาใหม ่ในกรณนีี8ทา่นสามารถสมคัรภายใตผู้แ้นะนํารายใหมไ่ด ้ 

2.7  การลาออก 
ท่านสามารถลาออกหรอืยกเลกิจากการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ได ้โดยทําการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บรษิทั 
การลาออกจะมผีลกต่็อเมื4อบรษิทัไดล้งวนัที4รบัใบลาออกนั 8น ๆ  

 
3. จรรยาบรรณการดาํเนินธรุกิจ 

3.1  หน้าที%และความรบัผิดชอบ 
3.1.1  บซิเินส พารต์เนอร ์มสีถานะเป็นคูส่ญัญาอสิระ และเป็นผูป้ระกอบธรุกจิอสิระ ไมใ่ชพ่นกังานประจาํ ตวัแทน 

นายหน้า ผูแ้ทน หุน้สว่น ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายหรอืเป็นกจิการรว่มคา้กบับรษิทั ดงันั 8น ทา่นตอ้งไมแ่สดงตวั
วา่เป็นหรอืทาํใหบุ้คคลภายนอกเขา้ใจไดว้า่มสีถานะเป็นบุคคลตามที4กลา่วถงึขา้งตน้ ทั 8งนี8 ขอ้สญัญาหรอื
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ภาระผกูพนัใด ๆ ที4เกดิขึ8นระหวา่งทา่นกบับุคคลหรอืนิตบุิคคลอื4นเป็นความรบัผดิชอบเฉพาะตวัทา่นแต่
เพยีงผูเ้ดยีว 

3.1.2  ทา่นตกลงที4จะไมก่ระทาํการใด ๆ ที4อาจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ไมเ่ป็นธรรม หรอืใหข้อ้มลูคลาดเคลื4อน
หรอืไมช่ดัเจน หรอืการกระทาํในลกัษณะนําขอ้มลูเกี4ยวกบับรษิทั โดยในที4นี8ใหห้มายความรวมถงึสนิคา้ 
กจิกรรมทางการตลาดของบรษิทั มาใชเ้ปรยีบเทยีบ กลา่วอา้ง แสดงความคดิเหน็หรอืพดูจาเพื4อใสร่า้ย ดู
หมิ4นบุคคลอื4น หรอืบรษิทัอื4น (รวมทั 8งคูแ่ขง่) รวมถงึกจิกรรมทางการคา้ของบุคคลเหลา่นั 8น 

3.1.3  ท่านรบัทราบและตกลงว่าท่านไม่มสีทิธใินดําเนินการใด ๆ ไม่ว่าในประเทศหรอืเขตปกครองใด ๆ เพื4อ
แนะนําหรอืกระทําการอื4นใดที4เกี4ยวเนื4องกบัธุรกิจของบรษิัท ทั 8งนี8การจํากดัสทิธดิงักล่าว ยงัรวมถึงการ
พยายามจดทะเบยีนหรอืจองชื4อ (โดยใชช้ื4อบรษิทั), เครื4องหมายการคา้, ชื4อทางการคา้ รวมถงึกระทําการ
เพื4อใหม้กีารอนุญาตเกี4ยวกบัสนิคา้หรอืการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืจดัตั 8งธุรกจิหรอืตดิต่อกบัหน่วยงาน
ภาครฐัในนามของบรษิทั ท่านตกลงที4จะชดใช้ค่าเสยีหาย อนัรวมถงึค่าทนายความหรอืค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินคด ีรวมถงึการชดใชค้่าเสยีหายต่าง ๆ จากการกระทาํที4ไม่เหมาะสมของท่านที4กระทาํไปในนามของ
บรษิทั รวมทั 8งทา่นยนิยอมที4จะโอนบรรดาการจดทะเบยีนต่าง ๆ ที4ใชช้ื4อของบรษิทั เครื4องหมายการคา้ หรอื
ชื4อทางการคา้ซึ4งไดจ้ดทะเบยีนหรอืจองไวแ้ลว้ อนัเป็นการละเมดิต่อขอ้กําหนดนี8ใหแ้ก่บรษิทัโดยทนัทแีละ
ยนิยอมใหต้กเป็นกรรมสทิธิ }ของบรษิทัโดยทั 8งหมด ทั 8งนี8 ขอ้กําหนดนี8ยงัคงมผีลบงัคบัใชอ้ยู่ แมบ้รษิทัจะใช้
สทิธยิกเลกิสญัญากบัทา่นซึ4งไดท้าํการฝ่าฝืนนโยบายนี8แลว้กต็าม 

3.1.4  ท่านตอ้งไม่ชกัชวน โน้มน้าว ล่อลวงหรอืนําเสนอ บซิเินส พารต์เนอร ์หรอืบุคคลใดกต็ามที4ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้
การแนะนําของตนเอง เพื4อทาํการจาํหน่ายสนิคา้ในอตัราหรอืรปูแบบที4แตกต่างจากที4บรษิทักาํหนด 

3.1.5  ท่านจะไม่กล่าวพาดพงิหรอืวพิากษ์วจิารณ์ถงึ บซิเินส พาร์ตเนอร์ รายอื4นหรอืบุคคลใดกต็ามที4ได้ดําเนิน
ธรุกจิรว่มกบับรษิทัในทางที4เสื4อมเสยี 

3.1.6  ทา่นจะไมส่ง่เสรมิ โน้มน้าว ชกัจงู ใหค้วามช่วยเหลอื เสนอผลประโยชน์ต่อ บซิเินส พารต์เนอร ์หรอื แบรนด์
แฟน อื4นที4อยูใ่นกลุ่มองคก์รธุรกจิของตนและในกลุ่มองคก์รธุรกจิอื4น เพื4อใหล้าออก และไปสมคัรกบัตนหรอื
สมคัรกบัผูแ้นะนํารายใหม ่

3.1.7  ท่านจะไม่ชกัจูงบุคคลใด ๆ ในกลุ่มองค์กรธุรกิจของตนหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจอื4นให้มาสั 4งซื8อสินค้าใน
หมายเลขบญัชขีองทา่นหรอืในหมายเลขบญัชขีองดาวน์ไลน์ทา่น 

3.1.8  การตดัสนิใจทางธรุกจิและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ที4เกดิขึ8นเป็นความรบัผดิชอบโดยตรงของทา่น 
3.1.9  ทา่นจะตอ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในสญัญา รวมถงึเงื4อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ของบรษิทัหรอืที4บรษิทั

อาจกาํหนดขึ8นเพิ4มเตมิตามความเหมาะสมอยา่งเครง่ครดั  
3.1.10 ท่านมีหน้าที4โดยตรงที4จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการ รวมทั 8งกฎหมายอื4น ๆ ที4

เกี4ยวขอ้งกบัการดาํเนินธรุกจินี8อยา่งเครง่ครดั 
3.1.11 ทา่นสามารถดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์ ในประเทศที4บรษิทัไดเ้ปิดดาํเนินธรุกจิอยา่งเป็นทางการแลว้เทา่นั 8น โดยหาก

ท่านประสงคจ์ะดําเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ ในประเทศอื4น ๆ นอกเหนือจากประเทศที4ท่านมถีิ4นพาํนักหรอืมสีถานะ
เป็นพลเมอืงอยู ่ทา่นจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื4อนไข นโยบาย รวมถงึกฎหมายต่าง ๆ ที4บงัคบัใชใ้น
ประเทศนั 8น ๆ อยา่งเครง่ครดั 

3.1.12 ท่านสามารถแนะนํา Business Partner ใหม่หรอืผูมุ้่งหวงัไดเ้ฉพาะในประเทศที4บรษิทัไดเ้ปิดดําเนินกจิการ
อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 8น โดยบรษิทัจะจํากดัสทิธทิ่านในการดําเนินกจิกรรมหรอืการกระทําใด ๆ ใน
ประเทศที4บรษิทัยงัไมไ่ดเ้ปิดดาํเนินกจิการอยา่งเป็นทางการ ซึ4งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี4กาํหนดอยูใ่นหวัขอ้ 
“การดาํเนินธรุกจิระหวา่งประเทศ (International Business)”  

3.2 การซื<อสินค้าและอปุกรณ์ส่งเสริมการขาย 
3.2.1 ทา่นสามารถใชดุ้ลยพนิิจในการซื8อสนิคา้ไดโ้ดยอสิระ และสนิคา้ดงักล่าวจะตอ้งจาํหน่ายไดเ้ฉพาะในประเทศ

ไทยเทา่นั 8น 
3.2.2 ท่านมอีสิระในการสั 4งซื8อสนิคา้ตามที4ตนต้องการ และไม่มกีารกําหนดจํานวนขั 8นตํ4าในการสั 4งซื8อ ทั 8งนี8 ท่าน

จะตอ้งไมส่ั 4งซื8อสนิคา้เพื4อกกัตุนมากเกนิความจาํเป็นหรอืเกนิกวา่จาํนวนที4ตนจะทาํการจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ 
หรอืเกนิกว่าจํานวนที4จะซื8อไปใชส้่วนตวั ภายในระยะเวลา | เดอืน โดยท่านควรจําหน่ายหรอืบรโิภคสนิคา้
ไปแลว้อยา่งน้อย รอ้ยละ �� ของสนิคา้ที4ไดส้ ั 4งซื8อในครั 8งนั 8น ๆ ก่อนที4จะทาํการสั 4งซื8อสนิคา้ในคราวต่อไปทั 8งนี8 
บรษิทัสงวนสทิธิ }ในการตรวจสอบการขายสนิคา้ของทา่น รวมถงึเอกสารการขายสนิคา้ปลกีที4เกี4ยวขอ้ง 

3.2.3 ท่านสามารถสั 4งซื8อสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไดด้ว้ยตนเองที4 ยไูลฟ์ ชอ็ป ทุกสาขา หรอืสั 4งซื8อผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ โทรสาร หรอืโทรศพัท์ หรอืวธิอีื4น ๆ ที4บรษิทัมใีหบ้รกิาร โดยท่านสามารถชําระค่าสนิคา้และ
อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายใหก้บับรษิทัตามช่องทางที4บรษิทัไดม้กีารจดัไวใ้ห ้ซึ4งสนิคา้จะไม่ถูกส่งจนกว่าจะมี
การชาํระเงนิคา่สนิคา้จะครบถว้นเสยีก่อน 

3.2.4 ท่านตอ้งทาํการสั 4งซื8อสนิคา้ภายในวนัสุดทา้ยของเดอืนหรอืวนัเวลาที4บรษิทัไดก้ําหนดหรอืประกาศไวใ้นแต่
ละเดอืน เพื4อใหก้ารซื8อสนิคา้ดงักลา่วถกูนําไปพจิารณาคณุสมบตัแิละคาํนวณคอมมชิชั 4นในเดอืนนั 8น ๆ  
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3.2.5 การชาํระเงนิในกรณีใดกต็ามซึ4งจาํนวนเงนิที4ชาํระยงัไมค่รบถว้น หรอืเป็นเหตุใหเ้กดิการละเมดิขอ้ตกลงตาม
สญัญา ทา่นตกลงใหบ้รษิทัมสีทิธใินการเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากทา่น รวมถงึสามารถดาํเนินการดงัต่อไปนี8 
ก) ในกรณีที4ไม่สามารถดําเนินการชําระเงนิตามที4ตกลง บรษิทัจะยกเลกิคะแนนที4จะไดร้บัจากการสั 4งซื8อ

สนิคา้ดงักลา่ว 
ข) บรษิทัมสีทิธใินการหกักลบจาํนวนเงนิดงักลา่วกบัคา่คอมมชิชั 4นที4ทา่นไดร้บัหรอืจะไดร้บัในอนาคต 
ค) หากในกรณีที4หมายเลขบญัชดีงักล่าวมผีูเ้ขา้ร่วมธุรกจิในฐานะ บซิเินส พารต์เนอร ์มากกว่า 1 คน ให้

บุคคลทั 8งหมดที4เกี4ยวขอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบในจาํนวนเงนิดงักลา่วในฐานะลกูหนี8รว่ม 
3.2.6 ท่านไม่สามารถสั 4งซื8อสนิคา้ในชื4อบญัช ีบซิเินส พารต์เนอร ์หรอื แบรนด์แฟน ของบุคคลอื4น เวน้แต่บุคคล

เหลา่นั 8นจะใหค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงก่อนการสั 4งซื8อสนิคา้ 
3.2.7 บรษิทัสงวนสทิธิ }แต่เพยีงผูเ้ดยีวในการเปลี4ยนแปลงราคาสนิคา้และอุปกรณ์สง่เสรมิการขายโดยไมจ่าํเป็นตอ้ง

แจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้าแต่อยา่งใด 
3.3  การจาํหน่ายสินค้า 

3.3.1 ท่านสามารถจําหน่ายสนิค้าได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั 8น และจะต้องจําหน่ายสนิค้าตามราคาที4
กาํหนดไวใ้นแคตตาลอ็ก 

3.3.2 ทา่นในฐานะ บซิเินส พารต์เนอร ์มหีน้าที4สง่มอบเอกสารการซื8อขายสนิคา้ (ใบเสรจ็คา้ปลกี) ใหแ้ก่ลกูคา้หรอื
ผู้มุ่งหวงัทุกครั 8งที4มีการซื8อขายสนิค้าของบริษัท โดยท่านต้องกรอกรายละเอียดในใบเสร็จค้าปลีกเป็น
ภาษาไทยที4อ่านเข้าใจง่าย โดยเฉพาะในส่วนชื4อผู้ซื8อ ชื4อผู้ขาย และวนัที4ส่งมอบสินค้า และต้องระบุ
รายละเอยีดการซื8อขายในสว่นอื4น ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน พรอ้มทั 8งแจง้สทิธใินการเลกิสญัญาหรอืคนืสนิคา้ซึ4ง
มรีะบุอยูใ่นแบบฟอรม์ใบเสรจ็คา้ปลกีของบรษิทัใหก้บัลกูคา้ไดร้บัทราบ  

 ในกรณีที4ท่านจาํหน่ายสนิคา้โดยไมไ่ดม้อบใบเสรจ็คา้ปลกีขา้งตน้ใหก้บัลกูคา้ หรอืมกีารมอบใบเสรจ็คา้ปลกี
ที4ไมไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นตามที4กาํหนด จะถอืวา่สญัญาซื8อขายดงักลา่วไมผ่กูพนัลกูคา้แต่อยา่งใด 

3.3.3 ทา่นไมส่ามารถจาํหน่ายหรอืกระจายสนิคา้หรอืแสดงสนิคา้และอุปกรณ์สง่เสรมิการขายของบรษิทัดว้ยตนเอง
หรอืผา่นบุคคลใด ๆ ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม ณ สถานที4ที4มลีกัษณะเป็นรา้นคา้ปลกี รา้นคา้สง่ รา้นขายยา 
สถานศกึษา รา้นสหกรณ์ งานแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ ตลาด อนิเทอรเ์น็ต หรอืสถานที4ใด ๆ ที4มกีจิกรรม
ใกลเ้คยีงกบัสถานที4ดงักลา่วขา้งตน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทั ทั 8งนี8 ทา่นจะตอ้ง
ยื4นเอกสารแสดงความประสงคพ์รอ้มรายละเอยีดของกจิกรรมที4จะเขา้รว่มมายงับรษิทัลว่งหน้าอยา่งน้อย �� 
วนั 

3.4  การนําเสนอสินค้าและแผนธรุกิจ 
3.4.1  ในการไปนําเสนอสนิคา้ หรอืโอกาสทางธรุกจิ ณ ที4อยูอ่าศยัหรอืสถานที4ทาํงานของลกูคา้ หรอืผูมุ้ง่หวงัทา่น

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากลกูคา้หรอืผูมุ้ง่หวงัหรอืผูท้ี4ครอบครองสถานที4นั 8นก่อน และตอ้งไมก่ระทาํการอนัเป็น
การรบกวนหรอืก่อใหเ้กดิความราํคาญแก่ลกูคา้ หรอืผูมุ้ง่หวงัหรอืผูท้ี4ครอบครองสถานที4นั 8น ในการนี8 ทา่น
ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน พรอ้มกบับตัรประจาํตวั บซิเินส พารต์เนอร ์ที4ออกโดยบรษิทัต่อลกูคา้
หรอืผูมุ้ง่หวงัทกุครั 8ง 

3.4.2  ทา่นตอ้งไมร่บกวนหรอืสรา้งความราํคาญ หากลกูคา้หรอืผูมุ้ง่หวงัไมอ่นุญาตหรอืแจง้ใหท้า่นออกจาก
เคหสถานของลกูคา้หรอืผูมุ้ง่หวงั ทา่นตอ้งไมย่นืกรานที4จะพยายามโน้มน้าวหรอืนําเสนอสนิคา้และแผน
ธรุกจิต่อ ทั 8งนี8 ลกูคา้หรอืผูมุ้ง่หวงัมสีทิธทิี4จะรอ้งเรยีนหากทา่นยงัยนืกรานที4จะใหล้กูคา้หรอืผูมุ้ง่หวงัฟังทา่น
ต่อไป ซึ4งการกระทาํเชน่นี8ถอืเป็นการกดดนัลกูคา้หรอืผูมุ้ง่หวงั ซึ4งถอืเป็นการกระทาํความผดิตามกฎหมาย 

3.4.3  ในการนําสนิคา้หรอืโอกาสทางธรุกจิไปเสนอต่อลกูคา้หรอืผูมุ้ง่หวงั บซิเินส พารต์เนอร ์ตอ้งใหร้ายละเอยีด
ขอ้มลูที4ถกูตอ้งของสนิคา้ แผนธรุกจิ และแผนปันผลตอบแทนตามที4บรษิทัประกาศ             

3.4.4    ทา่นไมส่ามารถออกบตัรเชญิชวนหรอืโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารเรยีนรูเ้กี4ยวกบัแผนธรุกจิของบรษิทัที4
นอกเหนือไปจากการอธบิายกจิกรรมที4จดัขึ8นเพื4อการเรยีนรูโ้อกาสทางธรุกจิเทา่นั 8น                            
โดยขอ้ความในการเชญิชวนที4ทา่นไมส่ามารถใชไ้ด ้มดีงันี8 

ก) ทาํใหผู้อ้า่นสนใจหรอืเขา้ใจไดว้า่จะมโีอกาสไดร้บัการจา้งงาน 
ข) เป็นกจิกรรมที4ทาํขึ8นเพื4อสงัคมหรอืสาธารณประโยชน์ 
ค) กลา่วอา้งวา่เป็นการสาํรวจทางการตลาด หรอื 
ง) ประชาสมัพนัธก์จิกรรมในลกัษณะเป็นงานสมัมนาทางวชิาการหรอืสมัมนาทางดา้นภาษอีากร  

 3.4.5  ในระหวา่งการนําเสนอสนิคา้และแผนธรุกจิของบรษิทั ทา่นตอ้งดาํเนินการ ดงันี8 
ก) ไมก่ลา่วอา้งหรอืนําเสนอขอ้มลูสนิคา้เกนิกวา่ความเป็นจรงิ 
ข) หา้มเปลี4ยนแปลงราคา,จํานวน,นํ8าหนัก,ขนาดบรรจุของสนิคา้ รวมทั 8งระดบัความสาํเรจ็จากการดําเนิน

ธรุกจิ 
ค) หา้มนําเสนอขายสนิคา้ที4มใิชส่นิคา้ของบรษิทั 
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ง) หา้มกระทาํการในลกัษณะรบัประกนัใด ๆ ในนามของบรษิทันอกเหนือไปจากการรบัประกนัตามที4บรษิทั
ไดป้ระกาศไวเ้ทา่นั 8น 

จ) หา้มแนะนําหรอืกล่าวอา้งในลกัษณะที4ทาํให ้Business Partner หรอืผูมุ้ง่หวงัเขา้ใจไดว้า่สามารถประสบ
ความสาํเรจ็ในธุรกจินี8ไดด้ว้ยการแนะนําบุคคลอื4น ๆ เขา้มาเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์เท่านั 8น หรอืมกีาร
จาํหน่ายสนิคา้ใหใ้นราคาที4ตํ4ากวา่ราคาขายปลกีที4บรษิทักาํหนด 

ฉ) หา้มประชาสมัพนัธท์ี4ทาํใหเ้ชื4อวา่จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์แสดง
ขอ้มลูที4แทจ้รงิและถกูตอ้งเกี4ยวกบัโอกาสทางธรุกจิและแผนปันผลตอบแทนตามที4บรษิทัประกาศ 

ช) หา้มรบัประกนัวา่จะมรีายไดท้ี4แน่นอน และหา้มแสดงเอกสารทางการเงนิที4ไดร้บัจากบรษิทั 
ซ) หา้มทําใหบุ้คคลใด ๆ กต็ามเขา้ใจผดิว่าจะสามารถประสบความสําเรจ็ในธุรกจินี8ไดแ้มไ้ม่ไดต้ั 8งใจหรอื

กล่าวอา้งต่อ Business Partner หรอืผูมุ้่งหวงัในลกัษณะที4ทาํใหเ้ขา้ใจว่าสามารถประสบความสาํเรจ็ใน
ธรุกจินี8ไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งใชห้รอืความพยายามหรอืเวลา หรอืใชเ้พยีงเลก็น้อย 

ฌ) ตอ้งแจง้ผูมุ้ง่หวงัหรอื บซิเินส พารต์เนอร ์ใหเ้ขา้ใจวา่รายไดห้รอืคา่คอมมชิชั 4นที4ไดร้บัตอ้งมาจากการ
จาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัใหก้บัลกูคา้อยา่งต่อเนื4องและตอ้งรกัษาระดบัดงักลา่วไว ้

ญ) ตอ้งแจง้ผูมุ้ง่หวงัหรอื บซิเินส พารต์เนอร ์วา่บุคคลที4เขา้มาเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์กบัทางบรษิทัไมไ่ด้
ตกอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัที4จะตอ้งแนะนําบุคคลอื4น ๆ เขา้มาเป็นผูแ้นะนํา 

3.4.6 ท่านตอ้งไม่หลอกลวง บงัคบั หรอืกดดนัลูกคา้เพื4อใหซ้ื8อสนิคา้ของบรษิทั และในการจําหน่ายสนิคา้ตอ้งให้
ขอ้มลูที4ครบถว้นและถกูตอ้งทกุดา้น 

3.4.7 ท่านไม่สามารถจดัรายการส่งเสรมิการขายสนิคา้ใหก้บับุคคลใด ๆ กต็ามที4อยู่ภายนอกองคก์รธุรกจิของตน
หรอืใหก้บับุคคลทั 4วไปในที4สาธารณะได ้โดยรายการสง่เสรมิการขายที4จะจดัขึ8นตอ้งอยูภ่ายใตว้ตัถุประสงคใ์น
การสนับสนุนการทําธุรกจิภายในกลุ่มดาวน์ไลน์ของท่านเองเท่านั 8น และต้องไม่กระทบกระเทอืนต่อการ
ดาํเนินธรุกจิของ บซิเินส พารต์เนอร ์ภายนอกองคก์รธรุกจิของตนหรอืของบรษิทั 

3.4.8 เวน้แต่จะไดร้บัการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางบรษิทั ท่านไม่สามารถอาศยัองคก์รธุรกจิของตน
เพื4อใชเ้ป็นที4จาํหน่ายสนิคา้ที4ไมใ่ชข่องบรษิทั 

3.5  การเปลี%ยนและคืนสินค้า 
  3.5.1 นโยบายการเปลี%ยนสินค้า  

เวน้แต่กฎหมายจะมกีารกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื4น บรษิทัจะรบัเปลี4ยนสนิคา้และอุปกรณ์สง่เสรมิการขายที4ท่าน
ไดส้ั 4งซื8อจากทางบรษิทั อนัเกดิจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี8 
ก) สนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายที4ไดร้บัความเสยีหายระหวา่งการขนสง่โดยบรษิทั    
ข) ความผดิพลาดเนื4องจากการจดัสง่หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายไมถ่กูตอ้งตามที4ส ั 4งซื8อ 
ค) สนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายชาํรดุเสยีหายแต่แรก 
ง) คณุภาพของสนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายไมไ่ดม้าตรฐาน 
โดยบรษิทัจะทาํการเปลี4ยนสนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายตามที4ท่านรอ้งขอทนัท ีหากบรษิทัไมส่ามารถ
จดัหาสนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายชิ8นใหมใ่หไ้ด ้บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ในการออกใบลดหนี8ตามมลูคา่ของ
สนิคา้ หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายนั 8น โดยท่านสามารถนําใบลดหนี8ไปใชช้ําระค่าสนิคา้ในการสั 4งซื8อครั 8ง
ต่อไป ซึ4งใบลดหนี8จะสามารถใช้ได้จนถึงวนัปิดยอดของเดอืนถดัไป นับตั 8งแต่วนัที4ออกใบลดหนี8เท่านั 8น 
อย่างไรกต็าม บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการเปลี4ยนสนิคา้ ในกรณีที4ท่านไม่สามารถนําใบกํากบัภาษีต้นฉบบัมา
แสดง หรอืความเสยีหายของสนิคา้เกดิขึ8นโดยเจตนาหรอืการใชไ้มถ่กูตอ้ง 

 3.�.� นโยบายการรบัคืนสินค้า 
3.5.2.1  บรษิทัมนีโยบายรบัคนืสนิคา้ โดยท่านสามารถแจง้ขอคนืสนิคา้ไดภ้ายใน �� (เกา้สบิ) วนันับแต่

วนัที4ทา่นไดส้ั 4งซื8อสนิคา้ ทั 8งนี8 ในการแจง้ขอคนืสนิคา้ ทา่นตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มแนบ
ต้นฉบบัใบกํากบัภาษแีละมายื4นดว้ยตนเองไดท้ี4 ยูไลฟ์ ชอ็ป สาขาที4ท่านไดส้ั 4งซื8อสนิคา้ เวน้แต่
กรณีที4ท่านได้มกีารสั 4งซื8อสนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ท่านสามารถแจ้งบรษิทัเพื4อขอคนื
สินค้า พร้อมจัดส่งสินค้าและแนบต้นฉบับใบกํากับภาษีเพื4อคืนมายังบริษัท โดยท่านเป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการสง่คนืสนิคา้  
บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ที4จะปฏเิสธหรอืกําหนดเงื4อนไขการรบัคนืสนิคา้ไม่ตรงตามที4กําหนดขา้งตน้ 
หากมเีหตุดงัต่อไปนี8  
ก) มกีฎหมายกาํหนดเงื4อนไขการคนืไวเ้ป็นการเฉพาะ  
ข) เป็นสนิคา้ที4บรษิทักาํหนดเงื4อนไขการคนืสนิคา้ไวเ้ป็นอยา่งอื4น โดยทา่นสามารถสงัเกตไดจ้าก

ใบรบัประกนัและเงื4อนไขการคนืสนิคา้ที4แนบมากบัสนิคา้นั 8น  
ค) สนิคา้ที4คนืเป็นสนิคา้คนละชิ8นกบัสนิคา้ที4ทา่นไดส้ั 4งซื8อไปตามที4ระบุในใบกาํกบัภาษนีั 8น ๆ 
ง) กรณสีนิคา้เกดิความเสยีหายโดยเจตนาหรอืการใชไ้มถ่กูตอ้ง 
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3.5.2.2 ภายหลงัจากที4บรษิทัพจิารณาอนุมตักิารคนืสนิคา้ บรษิทัจะออกใบลดหนี8ตามมูลค่าของสนิคา้ที4
ท่านไดส้ ั 4งซื8อไวต้ามใบกํากบัภาษ ีโดยจะหกัจากมูลค่าของสนิคา้ที4คนืก่อนทําการออกใบลดหนี8 
ทา่นสามารถนําใบลดหนี8ที4ไดร้บัไปใชใ้นการสั 4งซื8อสนิคา้ครั 8งต่อไป ใบลดหนี8ดงักลา่วสามารถใชไ้ด้
จนถงึวนัปิดยอดของเดอืนถดัไป นบัตั 8งแต่วนัที4ออกใบลดหนี8เท่านั 8น เวน้แต่กรณีท่านมกีารสง่คนื
สนิคา้ที4ไดม้กีารสั 4งซื8อผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั หากท่านมกีารชําระค่าสนิคา้เป็นบตัรเครดติ 
บรษิทัจะดําเนินการคนืเงนิกลบัเขา้สู่บญัชบีตัรเครดติของท่าน แต่หากท่านมกีารชําระค่าสนิคา้
โดยการโอนเงนิสดผ่านบญัชธีนาคาร บรษิทัจะทาํการโอนเงนิสดกลบัคนืไปยงับญัชธีนาคารของ
ท่าน ซึ4งบรษิทัจะดําเนินการคนืเงนิค่าสนิคา้ใหท้่านภายใน 15 (สบิหา้) วนันับแต่วนัที4ทําการคนื
สนิคา้ 

3.5.2.3 ในกรณีที4ท่านตอ้งการลาออกจากการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์สามารถคนืสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัได้
ภายใตน้โยบายการคนืสนิคา้ตามขอ้ 3.5.2.1 โดยบรษิทัจะคนืเงนิคา่สนิคา้ในอตัรารอ้ยละ 90 (เกา้
สบิ) ของมลูคา่สนิคา้ที4คนืตามที4ปรากฏในใบเสรจ็นั 8น ๆ ใหแ้ก่ท่านโดยการออกเชค็สั 4งจ่ายในนาม
ทา่นหรอืโอนเงนิคนืภายใน 15 (สบิหา้) วนั นบัแต่วนัที4ทาํการคนืสนิคา้ 

3.5.2.4 กรณีท่านไม่เคยสั 4งซื8อสนิคา้หรอืแนะนําผูมุ้่งหวงั และไดแ้จง้ความประสงค์ลาออกจากการเป็น 
บซิเินส พารต์เนอร ์ภายใน �� (สามสบิ) วนั นับจากวนัที4บรษิทัไดอ้นุมตักิารสมคัร บรษิทัจะคนื
เงนิคา่สมคัรใหก้บัท่านในรปูแบบเชค็สั 4งจ่ายหรอืโอนเงนิคนืภายในระยะเวลา |� (สบิหา้) วนั นบั
แต่วนัที4ไดบ้รษิทัไดอ้นุมตักิารลาออกของทา่น  

3.5.2.5 บรษิทัมนีโยบายรบัคนืสนิคา้สาํหรบัลูกคา้ (ลูกคา้ปลกี) โดยลูกคา้สามารถขอคนืสนิคา้ไดภ้ายใน 
|� (สบิหา้) วนั นับแต่วนัที4ท่านไดส้ั 4งซื8อสนิคา้ ทั 8งนี8 ลูกคา้สามารถนําสนิคา้ที4ไดซ้ื8อไปพรอ้มกบั
ตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิคา้ปลกีส่งคนืใหแ้ก่ท่านซึ4งเป็นผูจ้าํหน่ายสนิคา้นั 8น โดยท่านจะตอ้งทาํการ
คนืเงนิใหแ้ก่ลูกคา้เท่ากบัมลูค่าที4ลูกคา้ไดซ้ื8อไป หรอืลูกคา้สามารถตดิต่อขอคนืสนิคา้ไดโ้ดยตรง
กบับรษิทั โดยลูกคา้จะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มแนบต้นฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิคา้ปลกี 
และบรษิทัจะทําการคนืเงนิใหแ้ก่ลูกคา้ในรูปแบบของเชค็สั 4งจ่ายภายใน 15 (สบิหา้) วนั นับแต่
วนัที4ทาํการคนืสนิคา้ 

3.5.2.6 ในกรณีที4ท่านมกีารสั 4งซื8อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์บุคคลภายนอกที4บรษิทัได้มกีารทําขอ้ตกลงกนัไว ้
นโยบายการสั 4งซื8อและการคนืสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามเงื4อนไขที4เวบ็ไซต์ดงักล่าวกําหนด โดยหาก
เงื4อนไขการคนืสนิคา้ดงักล่าวขดัหรอืแยง้กบันโยบายการคนืสนิคา้ของบรษิทัที4กาํหนดในนโยบาย
นี8 ใหย้ดึถอืเงื4อนไขที4เป็นประโยชน์กบัผูซ้ื8อสนิคา้เป็นสาํคญั  

3.6  แผนปันผลตอบแทน 
  3.6.1 แผนปันผลตอบแทน 

3.6.1.1  ท่านเขา้ใจเป็นอย่างดวี่าการชกัชวนหรอืแนะนําบุคคลใด ๆ ใหเ้ขา้ร่วมเป็น บซิเินส พารต์เนอร์ 
หรือ แบรนด์แฟน หรือที4เรียกว่า “การสปอนเซอร์” ไม่ได้ทําให้ได้รบัค่าตอบแทนหรือ “ค่า
คอมมชิชั 4น”  

3.6.1.2  ท่านตระหนักดวี่าการจําหน่ายสนิคา้และการทุ่มเทเวลาเพื4อสรา้งองคก์รธุรกจิของท่านจะช่วยให้
ประสบความสาํเรจ็และมโีอกาสไดร้บัคา่ตอบแทนหรอืคา่คอมมชิชั 4นจากบรษิทั 

3.6.1.3   ท่านเขา้ใจเป็นอย่างดวี่าบรษิทัไม่ได้ใหค้ํามั 4นสญัญาหรอืรบัประกนัรายได้หรอืผลตอบแทนและ
ความสาํเรจ็ที4แน่นอนกบับุคคลใดกต็ามที4เขา้รว่มธรุกจิกบับรษิทั 

3.6.1.4  ท่านจะไดร้บัค่าคอมมชิชั 4นกต็่อเมื4อในเดอืนนั 8น ๆ ท่านสามารถทําคุณสมบตัไิดต้ามแผนปันผลที4
บรษิทักาํหนดและประกาศในเอกสารของบรษิทั  
ทั 8งนี8 บรษิทัจะจ่ายค่าคอมมชิชั 4นโดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของท่าน หรอืในกรณีที4เป็น
บญัชทีี4มผีูส้มคัรหลกัและผูส้มคัรรว่ม บรษิทัจะโอนเงนิเขา้บญัชใีนนามผูส้มคัรหลกัเทา่นั 8น ในกรณี
ที4ท่านไมไ่ดม้อบสาํเนาบญัชธีนาคารเงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทั บรษิทัจะรวบรวมคอมมชิชั 4น
และจ่ายใหท้่านในงวดถดัไปของการโอนเงนิคอมมชิชั 4น ทั 8งนี8 การโอนเงนิจะเกดิขึ8นกต่็อเมื4อท่าน
ได้ส่งสําเนาบญัชธีนาคารใหแ้ก่บรษิทัเป็นที4เรยีบรอ้ยแล้วเท่านั 8น และท่านจะได้รบัเงนิโอนเขา้
บญัชตีามงวดที4กาํหนดกต่็อเมื4อทา่นไดส้ง่สาํเนาบญัชธีนาคารใหแ้ก่บรษิทั | เดอืน (เดอืนปฏทินิ) 
ลว่งหน้าก่อนถงึงวดการโอนเงนิ 
ในการโอนเงนิแต่ละครั 8งไม่ว่าจะเป็นจํานวนเท่าใด ท่านยนิยอมใหบ้รษิทัหกัค่าดําเนินการตามที4
บรษิทักําหนดออกจากเงนิค่าคอมมชิชั 4นที4จะไดร้บั (บรษิทัจะกําหนดค่าดําเนินการไวใ้นเอกสาร
การจา่ยเงนิปันผลตอบแทน)  

3.6.1.5  หากทา่นไดร้บัคา่คอมมชิชั 4น ทา่นรบัทราบและยอมรบัที4จะเกบ็รกัษาเอกสารและขอ้มลูเกี4ยวกบั
การซื8อขายสนิคา้ที4ทาํใหไ้ดร้บัคา่คอมมชิชั 4นในแต่ละเดอืนเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี และพรอ้ม
ที4จะสง่มอบใหบ้รษิทัตรวจสอบหากบรษิทัมกีารรอ้งขอ ในกรณทีี4ทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร
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หลกัฐานดงักลา่วต่อบรษิทัได ้บรษิทัจะถอืวา่ทา่นไดล้ะเมดิขอ้สญัญาและยนิยอมใหบ้รษิทัเรยีกคนื
เงนิคา่คอมมชิชั 4น หรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ที4ไดร้บัจากสนิคา้ที4ไดส้ ั 4งซื8อในเดอืนนั 8น ๆ 

3.6.1.6  ในกรณีที4บริษัทยอมรบัการคืนสนิค้าภายใต้นโยบายการคืนสนิค้าของบริษัท และท่านได้รบั
คอมมิชชั 4นจากการซื8อสินค้าดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทเรียกคืนและท่านตกลงคืนเงิน
คา่ตอบแทนดงักลา่วที4ทา่นไดร้บัจากบรษิทัในทนัท ี

3.6.1.7  ในการเรยีกคนืค่าตอบแทนหรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ อนัเกดิจากการคนืสนิคา้หรอืเกดิจากการที4
บริษัทตรวจสอบแล้วว่าท่านไม่มีสิทธิได้ร ับ บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมในการให้ท่านจ่าย
ผลตอบแทนจํานวนดงักล่าวคนืใหก้บับรษิทัโดยตรง หรอืหกัลบจากค่าคอมมชิชั 4นคา้งจ่ายเดมิ 
หรอืหกัลบจากคอมมชิชั 4นที4พงึจะได้รบัในอนาคต หรอืหกัลบกบัเงนิใด ๆ ที4บรษิทัจะต้องจ่าย
ใหก้บัทา่น 

�.�.|.�    ในกรณีที4ท่านมสีทิธไิดร้บัเงนิคา่คอมมชิชั 4น และ/หรอื คา่ตอบแทนอื4นๆ จากบรษิทั และบรษิทัไม่
สามารถนําส่งใหแ้ก่ท่านได ้อนัเนื4องมาจากเอกสารของท่านไม่ครบถ้วน ท่านจะตอ้งดําเนินการ
ตดิต่อมาที4บรษิทัเพื4อขอรบัเงนิดงักล่าวภายในระยะเวลา � ปี นบัตั 8งแต่ยอดคงคา้งล่าสดุ มฉิะนั 8น 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ที4จะระงบัการจ่ายเงนิทุกยอดคงคา้งที4เกนิระยะเวลา � ปี ออกจากระบบการ
จา่ยเงนิของบรษิทั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 

3.6.2 เงื%อนไขการพิจารณาสายงานเพื%อคาํนวณผลตอบแทน 
3.6.2.1 ในการพจิารณานบัสายงานสาํหรบัคาํนวณคา่คอมมชิชั 4นตามแผนปันผลตอบแทนที4บรษิทักาํหนดนั 8น 

บรษิทัอาจพจิารณาใหท้า่นซึ4งเป็นอพัไลน์สามารถนบั บซิเินส พารต์เนอร ์ดาวน์ไลน์ในลาํดบัชั 8นที4
สองหรอืมากกวา่นั 8น ซึ4งเป็นผูท้ี4มคีณุสมบตัหิรอืมผีลงานตามที4บรษิทักาํหนดใหเ้ป็นสายงานที4
สามารถนํามาคาํนวณคา่คอมมชิชั 4นของ บซิเินส พารต์เนอร ์อพัไลน์ ได ้ในกรณดีงัต่อไปนี8 (โปรด
ดรูายละเอยีดเพิ4มเตมิในเอกสารแผนปันผลตอบแทนที4บรษิทัจดัทาํขึ8น) 
ก) การลาออก: บซิเินส พารต์เนอร ์อพัไลน์ จะสามารถนบัคณุสมบตัขิอง บซิเินส พารต์เนอร ์

ดาวน์ไลน์ ลาํดบัชั 8นที4สองที4มคีณุสมบตัติามที4บรษิทักาํหนดใหเ้ป็นหนึ4งในสายงานที4จะนํามา
คาํนวณคอมมชิชั 4นได ้กต่็อเมื4อ บซิเินส พารต์เนอร ์ดาวน์ไลน์ ลาํดบัชั 8นที4หนึ4งไดล้าออกจาก
การเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ไปแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนบัตั 8งแต่วนัที4บรษิทัไดอ้นุมตัใิห้
การลาออกมผีลสมบรูณ์ 

ข) การรวมบญัช:ี  
o การรวมบญัชใีนแนวตั 8ง บซิเินส พารต์เนอร ์อพัไลน์จะสามารถนบัคณุสมบตัขิอง  บซิเินส 
พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ ลําดบัชั 8นที4สองที4มคีุณสมบตัติามที4บรษิทักําหนดใหเ้ป็นหนึ4งในสาย
งานที4จะนํามาคํานวณคอมมชิชั 4นในส่วนโบนัสเครือข่ายได้ก็ต่อเมื4อ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ 
อัพไลน์ได้ทําการรวมบัญชีกับ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ลําดับชั 8นที4หนึ4งแล้วเป็น
ระยะเวลา 1 ปี โดยนบัตั 8งแต่วนัที4บรษิทัไดอ้นุมตัใิหก้ารรวมบญัชมีผีลสมบรูณ์ 
o การรวมบญัชใีนแนวนอน บซิเินส พารต์เนอร ์ที4ทาํการรวมบญัชใีนลกัษณะนี8สามารถนบั 
บซิเินส พารต์เนอร์ ดาวน์ไลน์ของทั 8งสองฝ่ายที4มคีุณสมบตัติามที4บรษิทักําหนดใหเ้ป็นสาย
งานที4จะนํามาคาํนวณคอมมชิชั 4นไดใ้นทนัท ี

ค) การยกเลกิการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์โดยบรษิทั: บซิเินส พารต์เนอร ์อพัไลน์จะสามารถ
นบัคณุสมบตัขิอง บซิเินส พารต์เนอร ์ดาวน์ไลน์ลาํดบัชั 8นที4สองที4มคีณุสมบตัติามที4บรษิทั
กาํหนดใหเ้ป็นหนึ4งในสายงานที4จะนํามาคาํนวณคอมมชิชั 4นในสว่นโบนสัเครอืขา่ยไดก้ต่็อเมื4อ 
บซิเินส พารต์เนอร ์ดาวน์ไลน์ลาํดบัชั 8นที4หนึ4งไดถ้กูบรษิทัยกเลกิการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์
แลว้เป็นระยะเวลา | ปี โดยนบัตั 8งแต่วนัที4บรษิทัทาํการยกเลกิการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์มี
ผลสมบรูณ์ 

ง) การไมส่ามารถรกัษาสทิธิ }ในบญัช ีบซิเินส พารต์เนอร ์: บซิเินส พารต์เนอร ์อพัไลน์จะ
สามารถนบัคณุสมบตัขิอง บซิเินส พารต์เนอร ์ดาวน์ไลน์ลาํดบัชั 8นที4สองที4มคีณุสมบตัติามที4
บรษิทักาํหนดใหเ้ป็นหนึ4งในสายงานที4จะนํามาคาํนวณคอมมชิชั 4นในสว่นโบนสัเครอืขา่ยไดก้็
ต่อเมื4อ  บซิเินส พารต์เนอร ์ดาวน์ไลน์ลาํดบัชั 8นที4หนึ4งไมส่ามารถรกัษาสทิธกิารเป็นอพัไลน์
ของดาวน์ไลน์ในองคก์รธรุกจิของตนตามเงื4อนไขที4กาํหนดไวใ้นขอ้ 2.6.1 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
โดยนบัตั 8งแต่วนัที4ไมส่ามารถรกัษาสทิธดิงักลา่วได ้ 

3.6.2.2  บซิเินส พารต์เนอร ์ที4มสีทิธใินการนบั บซิเินส พารต์เนอร ์ดาวน์ไลน์ลาํดบัชั 8นที4สองที4มคีุณสมบตัิ
ตามที4บรษิทักําหนดใหเ้ป็นหนึ4งในสายงานที4นํามาคํานวณคอมมชิชั 4นตามแผนปันผลของบรษิทั
ตามที4กลา่วมาขา้งตน้นั 8น จะไดร้บัสทิธกิต่็อเมื4อไดท้าํการยื4นคาํรอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบรษิทั 
และบริษัทได้ทําการพจิารณาและอนุมตัิแล้วเท่านั 8น ทั 8งนี8บริษัทขอสงวนสทิธิ }ที4จะอนุมตัิหรือ
ปฏเิสธคาํรอ้งดงักลา่วโดยไมต่อ้งแจง้เหตุผลใหท้ราบ 
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3.7  การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

3.7.1  การใช้ชื%อบริษทัและนามบตัร 
3.7.1.1  ท่านยอมรบัและเขา้ใจดวี่า ชื4อ เครื4องหมายการคา้ สญัลกัษณ์สนิคา้ ตราสนิคา้ต่าง ๆ รูปภาพ 

และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายใด ๆ ของบรษิทั เป็นลขิสทิธิ }แต่เพยีงผูเ้ดยีวของบรษิทั ห้ามมใิห้
ทําซํ8า ลอกเลยีนแบบ หรอืนําไปใชโ้ดยมไิดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจาก
บรษิทั ในกรณีที4มกีารใชเ้ครื4องหมาย ตราสญัลกัษณ์ หรอืชื4อของบรษิทัในสื4อต่าง ๆ ท่านจะตอ้ง
ระบุขอ้ความ “ผูจ้าํหน่ายอสิระ” ไวใ้นสื4อเหลา่นั 8นเสมอ 

3.7.1.2  เว้นแต่จะได้รบัการอนุมตัิเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ท่านห้ามดําเนินการในลักษณะ 
ดงัต่อไปนี8 
ก) ใช้ชื4อหรือถ้อยคําส่วนหนึ4งส่วนใดของคําว่า “อาร์เอส ยูไลฟ์” หรือคําใดๆ ที4มีลักษณะ

คลา้ยคลงึกนั เพื4อนําไปใชจ้ดทะเบยีนหรอืพยายามที4จะจดทะเบยีนใหเ้ป็นส่วนหนึ4งของชื4อ
บรษิทั ชื4อกลุ่ม ชื4อธุรกจิ ชื4อโดเมนเนม หรอืชื4อนิตบุิคคลใด ๆ ที4อาจทําใหบุ้คคลภายนอก
สบัสนหลงวา่เป็นนิตบุิคคล เป็นธรุกจิที4บรษิทัจดัตั 8งขึ8นหรอืสนบัสนุนใหม้ขีึ8น 

ข) ใชข้อ้มลูหรอืรปูภาพของผูบ้รหิาร ผูท้ดลองใชส้นิคา้ นายแบบ นางแบบ หรอืบุคคลต่าง ๆ ที4
บรษิทัไดใ้ชใ้นการประชาสมัพนัธเ์พื4อการดาํเนินธรุกจิ 

ค) ใชส้ื4อในรปูแบบต่างๆ เช่น วทิยุ,โทรทศัน์,นิตยสาร,หนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ เพื4อประชาสมัพนัธ์
หรอืนําเสนอโอกาสทางธรุกจิ หรอืจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทั 

ง) แจกจา่ยเอกสารประชาสมัพนัธต่์างๆ ไมว่า่จะเป็นใบปลวิ แผน่พบั นามบตัร แฮนดบ์ลิ โบชวัร ์
หรอืเอกสารที4คลา้ยคลงึกนัที4มกีารลงขอ้ความโอกาสทางธรุกจิหรอืสนิคา้ของบรษิทัในสถานที4
สาธารณะ สง่ไปรษณยี ์หรอืวางไวใ้นที4จอดรถ วางไวใ้นกลอ่งรบัจดหมาย หรอืสง่ทางโทรสาร
หรอือเีมลห์รอืเผยแพรไ่ปยงับุคคลที4ไมไ่ดรู้จ้กัเป็นการสว่นตวั  

จ) เผยแพรห่รอืแสดงเครื4องหมายการคา้ ตราสนิคา้ ชื4อหรอืรปูภาพที4เป็นของบรษิทัในเคหสถาน 
สถานที4ทาํงาน รา้นคา้ปลกี รา้นคา้สง่ รา้นขายยา สถานศกึษา รา้นสหกรณ์ งานแสดงสนิคา้ 
ตลาด ยานพาหนะ อนิเทอร์เน็ต หรอืที4สาธารณะต่าง ๆ ที4มกีจิกรรมใกล้เคยีงกบัลกัษณะ
ดงักลา่วซึ4งสามารถพบเหน็ไดโ้ดยงา่ย 

ฉ) ลอกเลยีนแบบ ทําซํ8า ทําการบรรจุใหม่ ตดิฉลากใหม่ หรอืเปลี4ยนแปลงฉลากสนิคา้ รวมถงึ
ขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั 

ช) ประชาสมัพนัธส์นิคา้และโอกาสทางธรุกจิของบรษิทัผา่นการสมัภาษณ์กบัสื4อทกุประเภท 
บทความในใบปลวิ หนงัสอืพมิพ ์รายงานขา่ว หรอืสื4อที4เผยแพรข่อ้มลูในที4สาธารณะต่าง ๆ 
หรอืแหลง่ขอ้มลูทางการคา้และอุตสาหกรรม ในกรณทีี4ไดร้บัการตดิต่อเพื4อขอสมัภาษณ์ใน
เนื8อหาที4เกี4ยวเนื4องกบัสนิคา้หรอืธรุกจิของบรษิทั ใหท้า่นแนะนําสื4อนั 8น ๆ ใหด้าํเนินการตดิต่อ
โดยตรงกบัเจา้หน้าที4ของบรษิทั เพื4อใหท้างบรษิทัฯ พจิารณาถงึความเหมาะสมของการ
สมัภาษณ์นั 8น ๆ ก่อน 

กรณทีา่นมกีารใชเ้ครื4องหมาย ตราสญัลกัษณ์ ชื4อ เครื4องหมายการคา้ ชื4อทางการคา้ รปูภาพหรอืทรพัยส์นิ
ทางปัญญาใด ๆ ที4เป็นของบรษิัทโดยมไิด้รบัการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิัท การกระทํา
ดงักล่าวถอืเป็นการกระทําอนัละเมดิสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทั รวมทั 8งอาจเป็นเหตุใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่บรษิทัอนัเนื4องมาจากการกระทําดงักล่าวของท่าน บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ในการดําเนินคดี
ตามกฎหมายและเรยีกรอ้งใหท้ําการชดใชค้่าเสยีหายจากท่านหรอืบุคคลอื4นใดที4ทําการฝ่าฝืนหรอืทําการ
ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั 

3.7.1.3  ท่านจะต้องใช้นามบตัรตามรูปแบบและสทีี4บรษิัทกําหนดไว้ โดยท่านสามารถสั 4งพมิพ์กบัทาง
บรษิทัหรอืพมิพเ์องไดต้ามรูปแบบที4บรษิทักําหนด โดยในนามบตัรต้องมรีายละเอยีดที4กําหนด
โดยกฎหมายที4เกี4ยวขอ้งและโดยนโยบายนี8 
ทั 8งนี8 ในนามบตัรจะตอ้งมรีายละเอยีดของชื4อ หมายเลขบญัช ีบซิเินส พารต์เนอร ์ที4อยู ่หมายเลข
โทรศพัท ์โดยทา่นไมส่ามารถใชท้ี4อยูแ่ละเบอรโ์ทรศพัทข์องบรษิทั หากทา่นไมป่ฏบิตัติามเงื4อนไขที4
บรษิทักําหนดไว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ }เพื4อทําการปรบัเป็นจํานวนเงนิ |,��� (หนึ4งพนั) บาทต่อ
นามบตัร | (หนึ4ง) ใบ  

3.7.2  การดาํเนินธรุกิจทางออนไลน์ 
3.7.�.| ท่านสามารถจดัทําเวบ็ไซต์ส่วนตวัหรอืใชเ้วบ็ไซต์อื4นที4ใหบ้รกิารพื8นที4 เพื4อนําเสนอธุรกจิ สนิคา้ของ

บรษิทัได ้โดยท่านจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ที4ถอืเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั
หรอืของผูอ้ื4น และต้องปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทัอย่างเคร่งครดั ในการดําเนินธุรกจิผ่านทาง
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เวบ็ไซต์นี8 ท่านควรตระหนักถงึมาตรการด้านการรกัษาความมั 4นคงปลอดภยัไซเบอร์และขอ้มูล
สว่นตวัและขอ้ปฏบิตัต่ิาง ๆ ตามกฎหมายที4เกี4ยวขอ้งดว้ย  

 ขอ้กาํหนดเกี4ยวกบัการดาํเนินธรุกจิทางออนไลน์ บรษิทัจะทาํการประกาศใหท้า่นทราบเป็นคราว ๆ 
ไป และใหถ้อืเป็นสว่นหนึ4งของนโยบายนี8 โดยทา่นยนิยอมที4จะเขา้ผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้กาํหนด
ดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั 

3.7.2.2 ท่านต้องไม่โพสต์ ส่งขอ้ความทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี4เป็นการโฆษณาหรอืชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมธุรกจิหรอื
สั 4งซื8อสนิคา้ของบรษิทัใหก้บับุคคลที4ท่านไม่รูจ้กัหรอืบุคคลผูน้ั 8นไม่ต้องการรบัขอ้ความจากท่าน 
หรอืกระทาํการใด ๆ ในลกัษณะที4เป็นการสง่ SPAM ได ้

3.7.3 อปุกรณ์ส่งเสริมการขาย 
3.7.3.1 ทา่นสามารถที4จะใช ้แจกจา่ย หรอืจาํหน่ายอุปกรณ์สง่เสรมิการขาย ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี8 

ก) อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายที4ผลติและจําหน่ายโดยบรษิทั ท่านสามารถใชไ้ดต้ามปกต ิโดยท่าน
เขา้ใจดวีา่ตอ้งไมท่าํการละเมดิบรรดาทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัในบรรดาอุปกรณ์สง่เสรมิ
การขายเหลา่นั 8น  

ข) กรณีท่านต้องการผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขายเอง อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
ดงักล่าวต้องได้รบัการพจิารณาตรวจสอบโดยบริษัทก่อน โดยเฉพาะในส่วนของเนื8อหาที4
ปรากฏในสื4อที4จดัทํา ซึ4งในกรณีที4บรษิทัอนุมตัแิล้วจะทําการออกหมายเลขการอนุมตัใิหก้บั
อุปกรณ์สง่เสรมิการขายดงักลา่ว 

 3.7.�.� บรษิทัอาจจดัเกบ็ค่าพจิารณาและตรวจสอบอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายที4ท่านยื4นขออนุมตัจิากบรษิทัได ้
และท่านตอ้งใหเ้วลาแก่บรษิทัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 (สี4) สปัดาห ์เพื4อทาํการพจิารณาอนุมตัิ
ความเหมาะสมของเนื8อหาสาระในอุปกรณ์สง่เสรมิการขายดงักลา่ว ซึ4งทา่นจะสามารถจดัทาํเอกสาร
ไดก้ต่็อเมื4อไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัก่อนเทา่นั 8น  

 3.7.�.� บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ในการแกไ้ขบรรดาอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายต่าง ๆ ที4ท่านไดย้ื4นมายงับรษิทั หาก
บรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ามคีวามจําเป็นต้องปรบัเปลี4ยน แก้ไขรูปแบบหรอืเนื8อหาของอุปกรณ์
สง่เสรมิการขายใหม้คีวามถกูตอ้งเหมาะสมก่อนจะอนุมตัใิหท้า่นนําไปผลติหรอืจดัทาํตามคาํแนะนํา
ของบรษิทัขา้งตน้ต่อไป 

 3.7.�.� บรษิทัขอสงวนสทิธิ }แต่เพยีงผูเ้ดยีวในการปฏเิสธคําขอจดัทําอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายใด ๆ ที4ยื4นขอ
อนุมัติ ทั 8งนี8  ในกรณีที4มีการเปลี4ยนแปลงข้อกําหนดใด ๆ หรือมีเหตุอื4นใดที4ระบุภายใต ้
ดลุยพนิิจของบรษิทัใหท้า่นทาํการเคลื4อนยา้ยหรอืรื8อถอนบรรดาอุปกรณ์สง่เสรมิการขายที4อาจจะยงั
ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัหรอืไดร้บัการอนุมตัแิลว้ออกจากสถานที4สาธารณะ หรอืสถานที4ตดิต่อ
ธรุกจิ บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ที4อาจจะเกดิขึ8นแก่ทา่น 

 3.7.�.� หากท่านเป็นผูจ้ดัทําอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายตามหมวดนี8 ท่านเขา้ใจดวี่าท่านต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ
เนื8อหาที4ปรากฏในอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทั 8งหมด โดยขั 8นตอนการพจิารณาตรวจสอบของบรษิทั
ไมไ่ดร้บัประกนัวา่อุปกรณ์สง่เสรมิการขายดงักล่าวจะถูกตอ้งตามกฎหมายที4เกี4ยวขอ้ง และขั 8นตอน
การพจิารณาตรวจสอบไมถ่อืวา่เป็นการใหค้าํปรกึษาทางกฎหมายโดยบรษิทั ทั 8งนี8 ในการพจิารณา
ของบรษิทันั 8น ทา่นที4มคีวามประสงคจ์ะผลติและแจกจา่ยอุปกรณ์สง่เสรมิการขายจะไดร้บัคาํแนะนํา
จากบรษิทัใหไ้ปปรกึษาเพื4อขอคาํแนะนําทางกฎหมายจากที4ปรกึษากฎหมายอสิระเพื4อใหอุ้ปกรณ์
สง่เสรมิการขายที4ผลติขึ8นไมเ่ป็นการกระทาํผดิกฎหมาย  

 3.7.�.� ท่านสามารถตั 8งราคาจําหน่ายชุดอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายที4ตนไดจ้ดัทําขึ8นภายใตก้ารตรวจสอบและ
อนุมตัขิองบรษิทัไดอ้ยา่งอสิระและเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

 3.7.3.7 ท่านที4ใช้ จําหน่าย จ่ายแจก เผยแพร่บรรดาอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายที4ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที4
บรษิทักําหนดหรอืกระทําการในลกัษณะที4เป็นการฝ่าฝืนขอ้สญัญาหรอืนโยบายการดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทั ท่านจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบในความเสยีหายที4อาจเกดิขึ8นแก่บรษิทัหรอืบุคคลอื4นอนั
เนื4องมาจากกระทาํดงักล่าวของตน รวมถงึการเพกิถอนสถานภาพการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์กบั
ทางบรษิทั 

 3.7.�.� ท่านอาจดําเนินการประชาสมัพนัธ์หรือฝึกอบรมด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที4ตนผลิตขึ8นได้ใน
ประเทศที4บรษิทัไดด้าํเนินธุรกจิอยา่งเป็นทางการแลว้เท่านั 8น โดยอุปกรณ์สง่เสรมิการขายดงักล่าว
จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากสาํนกังานของบรษิทัที4ตั 8งอยูใ่นประเทศดว้ย  

3.8  การแนะนํา 
3.8.1  การเป็นผูแ้นะนํา  

3.8.|.| การเป็นผูแ้นะนํา ท่านจะต้องเป็นบุคคลที4มคีุณสมบตัคิรบถ้วนและจะต้องยอมรบัหลกัเกณฑ์และ
เงื4อนไขที4ระบุไวใ้นสญัญาอยา่งครบถว้น 
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ก) ท่านสามารถเป็นผูแ้นะนําของบุคคลที4ต้องการสมคัรเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ หรอื แบรนด์
แฟน กบัทางบรษิทัไดก้ต็่อเมื4อบรษิทัไดพ้จิารณาและอนุมตักิารสมคัรของบุคคลดงักล่าวแลว้ 
และในใบสมคัรไดม้กีารระบุใหท้่านเป็นผูแ้นะนํา ทั 8งนี8 เมื4อบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตักิารสมคัร
แลว้ ผูส้มคัรดงักลา่วจะอยูภ่ายใตอ้งคก์รธรุกจิของทา่น  

ข) เมื4อการสมคัรสมบูรณ์ถูกต้อง ท่านหรอืผู้ที4ถูกระบุเป็นผู้แนะนําจะต้องหน้าที4ทําการอบรมฺ
ดาวน์ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตน โดยความสาํเรจ็ในการดาํเนินธุรกจิจะมาจากระบบการขาย
สนิคา้ปลกีของบรษิทัและการจาํหน่ายสนิคา้ปลกีของดาวน์ไลน์ในองคก์รธุรกจิ รวมทั 8งทา่นใน
ฐานะผูแ้นะนําต้องทําการแจ้งหน้าที4 ความรบัผดิชอบ ขอ้พงึปฏบิตัแิก่ดาวน์ไลน์ในองค์กร
ธุรกจิของท่านใหด้าํเนินธุรกจิอยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑใ์นสญัญา นโยบายและกฎหมายที4
เกี4ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

3.8.|.� ท่านสามารถแนะนํา (สปอนเซอร)์ ผูมุ้ง่หวงัรวมทั 8งเป็นผูแ้นะนําของ บซิเินส พารต์เนอร ์และบุคคล
อื4น ๆ ไดเ้ฉพาะในประเทศที4บรษิทัไดเ้ขา้ไปดาํเนินธรุกจิอยา่งเป็นทางการแลว้เทา่นั 8น 

3.8.2  หน้าที%และความรบัผิดชอบของผูแ้นะนํา 
3.8.2.| ผูแ้นะนํามหีน้าที4ในการอบรม ประชาสมัพนัธห์รอืใหค้วามรูอ้ย่างเตม็ความสามารถเพื4อใหม้ั 4นใจว่า

ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนทุกคนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนและปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑใ์นสญัญา นโยบายของบรษิทัและกฎหมายที4เกี4ยวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง  

3.8.2.2 ผูแ้นะนําตอ้งทาํการชี8แจงแก่บรรดาผูมุ้ง่หวงัที4ตอ้งการสมคัรเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ใหท้ราบวา่การ
เป็น บซิเินส พารต์เนอร ์กบับรษิทันั 8น ผูส้มคัรไม่ตอ้งมกีารลงทุนอื4นใดร่วมกบับรษิทั เวน้แต่ค่า
สมคัรตามที4บรษิทักาํหนดไวเ้ทา่นั 8น โดยบรษิทัไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ4มเตมิ หรอื
บงัคบัใหผู้ส้มคัรซื8อสนิคา้แต่อยา่งใด 

3.8.�.� ผูแ้นะนําจะตอ้งสนับสนุนให ้บซิเินส พารต์เนอร ์ที4เป็นดาวน์ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตนทาํการขาย
สนิคา้ในราคาขายปลกีตามที4บรษิทักําหนดและทาํการอบรมการดาํเนินงานขององคก์รธุรกจิใหม้ี
ประสทิธภิาพ รวมถงึใหค้าํแนะนําและใหก้ารชว่ยเหลอืในการดาํเนินธุรกจิ ทั 8งนี8 ผูแ้นะนําจะตอ้งมี
การตดิต่อดาวน์ไลน์ของตนอยา่งต่อเนื4องเพื4ออํานวยความสะดวกในการตอบขอ้ซกัถามแก่ดาวน์
ไลน์ในองคก์รธรุกจิของตนอยา่งเตม็ความสามารถ 

3.8.�.� ผูแ้นะนํามหีน้าที4อบรมใหค้วามรูแ้ก่ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกจิของตน เพื4อใหแ้น่ใจว่าการจําหน่าย
สนิคา้ การนําเสนอผลติภณัฑ ์การจดัประชุมสมัมนาเพื4อนําเสนอโอกาสทางธุรกจิของดาวน์ไลน์
เป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑข์องสญัญา นโยบายของบรษิทัและกฎหมายที4เกี4ยวขอ้ง 

3.8.�.� ผูแ้นะนําควรเน้นยํ8าใหด้าวน์ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตนตระหนกัวา่ผลตอบแทนและความสาํเรจ็จาก
การดําเนินธุรกิจกับทางบริษัทนั 8นมาจากการจําหน่ายสินค้าและการทุ่มเทเวลาให้กับการ
ดาํเนินงานอยา่งเตม็ความสามารถ 

3.8.�.� ผู้แนะนํามหีน้าที4ให้การสนับสนุนดาวน์ไลน์ในองค์ธุรกจิของตนในการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ที4
บรษิทัไดจ้ดัขึ8น 

3.8.�.� ในกรณีที4เกดิขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้พพิาทต่าง ๆ ระหว่างลูกคา้กบัดาวน์ไลน์ของตน หรอืระหว่างดาวน์
ไลน์ของตนกบัผู้อื4นในองค์กรธุรกจิอื4น หรอืในกรณีที4บุคคลที4ขดัแย้งกนัเป็นดาวน์ไลน์ของตน
ทั 8งหมด ผูแ้นะนําจะตอ้งพยายามเขา้ไปยตุหิรอืระงบัเรื4องราวขอ้พพิาทต่าง ๆ ที4เกดิขึ8นโดยทนัท ี

3.8.�.� ผูแ้นะนําไมส่ามารถบงัคบัใหด้าวน์ไลน์ในกลุ่มองคก์รธุรกจิของตนทาํการสั 4งซื8อสนิคา้โดยที4บุคคลนั 8น
ไมเ่ตม็ใจ 

 
3.9  การดาํเนินธรุกิจระหว่างประเทศ 

3.9.1 ในการดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์ ในต่างประเทศ บรษิทัจาํกดัสทิธทิา่นในการเขา้ไปดาํเนินธรุกจิของบรษิทัในประเทศ
อื4นใดที4บรษิทัยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์ อยา่งเป็นทางการ โดยทา่นไมส่ามารถจดัทาํนามบตัร 
ดาํเนินธรุกจิ การจดัองคก์ร หรอืเขา้รว่มในการประชมุที4มผีูเ้ขา้รว่มประชมุเกนิกวา่ 5 คน โดยที4ผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุจะตอ้งเป็นผูท้ี4รูจ้กัเป็นการสว่นตวัอยูแ่ลว้ของทา่นหรอืของผูท้ี4เขา้รว่มประชมุดว้ยกนั  
การโทรศพัทเ์พื4อชกัชวนหรอืจําหน่ายสนิคา้โดยมไิดน้ัดหมายล่วงหน้ากบัผูท้ี4มไิดม้กีารรูจ้กัเป็นการส่วนตวั 
(Cold Calling) เป็นสิ4งที4ไมส่ามารถดาํเนินการไดใ้นประเทศที4บรษิทัยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์   
นอกจากขอ้หา้มขา้งตน้แลว้ ยงัรวมถงึเรื4องดงัต่อไปนี8 
ก) นําเขา้หรอือาํนวยความสะดวกในการจาํหน่าย ใหเ้ป็นของกาํนลั หรอืแจกจา่ยดว้ยวธิใีด ๆ ในสนิคา้หรอื

ตวัอย่างสนิคา้ของบรษิทั ยกเวน้แต่การกระทาํดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และดาํเนินการอยา่งถกูตอ้งภายใตห้ลกัปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายในประเทศนั 8น ๆ 

ข) มกีารตดิตั 8งหรอืดําเนินการโฆษณาใด ๆ หรอืแจกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ที4ต้องการประชาสมัพนัธ์เกี4ยวกบั
บรษิทั ผลติภณัฑ์หรอืโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั เวน้แต่บรษิทัไดม้กีารอนุมตัใิหด้ําเนินการจดัทําสื4อ
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หรอืเครื4องมอืส่งเสรมิการขาย (Sales Aid) ตามรูปแบบที4บรษิัทได้พจิารณาแล้วเพื4อใช้ในประเทศที4
บรษิทักาํหนด 

ค) ดาํเนินการชกัชวนหรอืเจรจาในสญัญาใด ๆ เพื4อเป็นการใหค้าํมั 4นหรอืรบัประกนัเกี4ยวกบัโอกาสทาง
ธรุกจิหรอืการใหเ้ป็นผูแ้นะนําหรอืการกาํหนดสายงานในการเป็นผูแ้นะนําใหก้บัประชาชนหรอืผูท้ี4อยู่
อาศยัในประเทศที4บรษิทัยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปดาํเนินธรุกจิ นอกจากนี8 ทา่นไมส่ามารถทาํการรบัสมคัร
ประชาชนหรอืผูท้ี4อยูอ่าศยัในประเทศที4บรษิทัยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปดาํเนินธรุกจิ หรอืใชแ้บบฟอรม์ใบสมคัรของ
บรษิทัในประเทศที4มกีารดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์ อยูแ่ลว้ในการดาํเนินการดงักลา่ว เวน้แต่ในขณะที4ลงนามใน
ใบสมคัรดงักลา่ว บุคคลผูท้ี4ไดร้บัการชกัชวนที4อาศยัอยูใ่นประเทศที4บรษิทัยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปดาํเนินธรุกจิ
เครอืขา่ยจะเป็นผูม้ถีิ4นที4อยูถ่าวรหรอืมสีทิธใินการทาํงานในประเทศที4บรษิทัมกีารดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์ 
เครอืขา่ยอยูแ่ลว้ อยา่งไรกด็ ีการเป็นสมาชกิหรอืการมสีว่นรว่มไมว่า่ในฐานะเป็นเจา้ของ ผูถ้อืหุน้ 
กรรมการของนิตบุิคคลที4ตั 8งอยูใ่นประเทศที4บรษิทัมกีารดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์ อยูแ่ลว้นั 8น ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิ
สทิธกิารเป็นผูม้ถีิ4นที4อยูถ่าวรหรอืมสีทิธทิาํงานในประเทศดงักลา่วกบับุคคลเหลา่นี8โดยอาศยัเหตุจาก
การมฐีานะดงักลา่วในนิตบุิคคล  
ทั 8งนี8 ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของท่านที4เป็นผูแ้นะนําในการตรวจสอบและดําเนินการใด ๆ เพื4อให้
แน่ใจวา่ขอ้มลูที4ไดร้บัมาของบุคคลที4ถกูชกัชวนมคีวามถกูตอ้งและมกีารปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศ
ดงักลา่วอยา่งถกูตอ้ง รวมถงึทา่นในฐานะเป็นผูแ้นะนําจะตอ้งจดัหาขอ้มลูและเอกสารใด ๆ มายนืยนัการ
มสีถานะเป็นผู้มถีิ4นที4อยู่ถาวรหรอืมสีทิธใินการทํางานของบุคคลที4ถูกชกัชวนให้กบัทางบรษิัท หาก
บรษิทัไดม้กีารรอ้งขอ มเิชน่นั 8น บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ที4จะดาํเนินการยกเลกิใบสมคัรดงักล่าวในทนัท ีโดย
ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

ง) มกีารรบัเงนิหรอืสทิธปิระโยชน์อื4นใด หรอืมสีว่นเกี4ยวขอ้งในธุรกรรมทางการเงนิกบับุคคลที4มโีอกาสเป็น 
บซิเินส พาร์ตเนอร์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืผ่านทางตวัแทน โดยค่าตอบแทนหรอืการดําเนินธุรกรรม
ดงักลา่วมวีตัถุประสงคท์ี4เกี4ยวขอ้งกบัสนิคา้ของบรษิทัหรอืโอกาสทางธุรกจิ รวมถงึการใหเ้ชา่ ลสิซิ4ง หรอื
การซื8อขาย เพื4อก่อใหเ้กดิความสะดวกในการประชาสมัพนัธห์รอืดําเนินการใด ๆ ที4เกี4ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทั 

จ) ดาํเนินธรุกจิ จดัองคก์ร หรอืมสีว่นรว่มในการประชมุในประเทศที4บรษิทัมกีารดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์ อยูแ่ลว้
รว่มกบับุคคลที4มาจากประเทศที4บรษิทัยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์ ซึ4งเป็นประเทศที4บรษิทัหา้ม
ดาํเนินกจิกรรมใด ๆ ตามที4กาํหนดไวใ้นบทบญัญตัเิรื4องนี8 ในการดาํเนินการจดัประชมุในประเทศที4
บรษิทัมกีารดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์ อยูแ่ลว้รว่มกบับุคคลที4มาจากประเทศที4บรษิทัยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปดาํเนิน
ธรุกจิ ยไูลฟ์ จะตอ้งปฏบิตัใินรปูแบบเดยีวกนัเสมอืนหนึ4งวา่มกีารจดัประชมุในประเทศที4บรษิทัยงัไมไ่ด้
เขา้ไปดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์ 

ฉ) ประชาสมัพนัธ์ อํานวยความสะดวกหรอืดําเนินการในกจิกรรมประเภทใด ๆ ที4ไม่เป็นไปตามนโยบาย
และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืมคีวามขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัหรอืผลประโยชน์อนัชอบธรรม
จากการขยายธรุกจิไปต่างประเทศ 

3.9.2 บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ในการกําหนดประเทศที4ไม่สามารถทําการสํารวจตลาดเบื8องต้น (Pre-Marketing) โดย
เป็นความรบัผดิชอบของท่านที4จะต้องตรวจสอบกบัทางบรษิัทก่อนว่าประเทศใดบ้างที4สามารถหรอืไม่
สามารถดาํเนินธุรกจิในการทาํการสาํรวจตลาดเบื8องตน้ได ้ทั 8งนี8 ท่านตอ้งตดิต่อมายงั ยไูลฟ์ โดยตรงเพื4อขอ
ข้อมูลเกี4ยวกบัรายชื4อประเทศที4ไม่สามารถทําการสํารวจตลาดเบื8องต้นรวมถึงขออนุมตัิการจดัทําวสัดุ
อุปกรณ์ส่งเสรมิการขาย (Sales Aid) เพื4อใชแ้จกจ่ายในประเทศอื4น ๆ ที4บรษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปดําเนินธุรกจิ 
ยไูลฟ์ 

3.9.3 ในประเทศที4บรษิทัได้มกีารดําเนินธุรกจิ ยูไลฟ์ อยู่แล้ว ทุกๆ กจิกรรมระหว่างประเทศจะต้องปฏบิตัติาม
นโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัรวมถงึกฎหมายของประเทศนั 8นๆ อยา่งเครง่ครดั หากท่านมสีทิธดิาํเนินธุรกจิ
ระหว่างประเทศจะตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการดําเนินกจิกรรมดงักล่าวกบัเจา้หน้าที4ของบรษิทัในประเทศ
ดงักล่าวเพื4อสรา้งความมั 4นใจว่าการดําเนินกจิกรรมดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎระเบยีบของประเทศที4มกีาร
กาํหนดไว ้

3.9.4 นอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสยีหายใด ๆ ตามที4มกีําหนดไว้ในสญัญา หรอืในนโยบายของบรษิทั บรษิทั
สามารถดําเนินการระงบัสทิธขิองท่าน หากท่านกระทําการฝ่าฝืนตามหลกัเกณฑ์ที4กําหนดไวใ้นเรื4องการ
ดาํเนินธุรกจิระหวา่งประเทศนี8ในการเขา้รว่มดาํเนินธุรกจิกบับรษิทัในประเทศต่าง ๆ ในชว่งเวลาใดเวลาหนึ4ง
ตามที4บรษิทัเหน็สมควร โดยสทิธทิี4จะถกูระงบันี8ใหห้มายความรวมถงึ  
ก) ไมม่สีทิธทิี4จะเป็นผูจ้าํหน่ายหรอืเป็นผูแ้นะนําระหวา่งประเทศ (international distribution / sponsorship)  
ข) ท่านและอพัไลน์ (บซิเินส โคช้) ของท่านจะไม่ไดร้บัค่าคอมมชิชั 4นหรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ที4คาํนวณมา

จากดาวน์ไลน์ (ทมีพารต์เนอร)์ หรอืองคก์รของดาวน์ไลน์ที4เกดิจากการดาํเนินธรุกจิในประเทศอื4น ๆ 
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3.9.5 หากทา่นถกูระงบัสทิธใินการเขา้รว่มการดาํเนินธุรกจิในต่างประเทศอนัเกดิจากการไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ที4กําหนดในสว่นการดาํเนินธุรกจิระหว่างประเทศนี8 ท่านจะตอ้งทาํการยื4นคาํรอ้งภายหลงัจากระยะเวลาการ
ระงบัสทิธไิดล้่วงเลยไปแลว้เพื4อขอเพกิถอนการระงบัสทิธดิงักล่าว โดยการยื4นคาํรอ้งตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและสง่มาใหท้างบรษิทัพจิารณา โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิ }ในการพจิารณาคาํรอ้ง และคาํตดัสนิใหอ้ยูใ่น
ดลุยพนิิจของบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีว  

3.9.6 กฎระเบยีบขอ้บงัคบัในสว่นนี8ไม่ไดเ้ป็นการตดัสทิธบิรษิทัที4จะบงัคบัใชเ้งื4อนไขขอ้ตกลงใด ๆ ที4กําหนดไวใ้น
นโยบายหรอืในสญัญา โดยท่านต้องปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัที4บงัคบัใชใ้นประเทศนั 8น ๆ 
อยา่งเครง่ครดั  

 
4. การละเมิดสญัญาและมาตรการลงโทษ 

4.1. การละเมิดสญัญา 
4.1.1  ทา่นในฐานะ บซิเินส พารต์เนอร ์มหีน้าที4และความรบัผดิชอบในการศกึษาและปฏบิตัติามสญัญา โดยเฉพาะ

อยา่งยิ4งในสว่นเนื8อหาที4เกี4ยวขอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณในการทาํธรุกจิอยา่งเครง่ครดั 
4.1.2  การละเมดิสญัญา หมายถงึ การไมส่ามารถปฏบิตัติามหรอืละเวน้การปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื4อนไขที4ใน

สญัญาที4ตกลงไวก้บับรษิทั (นโยบายนี8ถอืเป็นสว่นของสญัญา) หรอืยนิยอมและใหก้ารสนบัสนุนในการกระทาํ
ดงักลา่ว ซึ4งสามารถสรา้งความเสยีหายแก่ธรุกจิของบรษิทัได ้ 

4.1.3  ขั 8นตอนต่าง ๆ ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของบรษิทัเกี4ยวกบัการละเมดิสญัญา มดีงันี8 
ก) หากทา่นพบเหน็การฝ่าฝืนสญัญา โดยเฉพาะนโยบายของบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ขอ้มลูการละเมดิหรอืการ

ฝ่าฝืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับรษิทั โดยสง่ถงึฝ่ายนโยบายของบรษิทั 
ข) บรษิทัจะทําการแจง้เตอืนทางวาจา โทรศพัท ์หรอืส่งจดหมาย หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ถงึผูซ้ึ4งทํา

การละเมดิสญัญาของบรษิทั เพื4อใหห้ยดุการกระทาํหรอืแกไ้ขการกระทาํใดๆ ที4เป็นการละเมดิใหถ้กูตอ้ง 
ทั 8งนี8 ผู้ที4ถูกตกัเตอืนจะต้องตอบกลบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับรษิทั เพื4อยนืยนัความตั 8งใจในการ
ปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัภายในระยะเวลาที4บรษิทักาํหนด  

ค) คณะกรรมการนโยบายของบรษิทัจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานต่าง ๆ ที4ไดร้บั หรอืที4บรษิทั
มอียูแ่ละขอ้มลูเพิ4มเตมิอื4น ๆ เพื4อทาํการพจิารณาตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และจะมกีารสรปุมาตรการต่าง ๆ 
ที4บรษิทัเหน็ควรดาํเนินการ  

ง) ในระหวา่งการพจิารณาคาํรอ้งและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี4ยวกบัการละเมดิสญัญา บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ใน
การระงบัการดาํเนินกจิกรรมใด ๆ ที4เกี4ยวขอ้งกบับรษิทัของผูท้ี4ถูกรอ้งเรยีนวา่ไดก้ระทาํการละเมดิ ทั 8งนี8 
การระงบัดงักลา่วใหร้วมถงึสทิธทิี4จะไดร้บัคา่คอมมชิชั 4น การสั 4งซื8อสนิคา้ และการแนะนําผูมุ้ง่หวงั  

4.1.4    หากบรษิทัไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิและพบว่า ท่านเป็นผูก้ระทําการละเมดิสญัญากบัทางบรษิทั บรษิทัขอ
สงวนสทิธิ }ในการดาํเนินการตามมาตรการที4กาํหนดดา้นล่างขอ้ใดขอ้หนึ4งหรอืหลายขอ้พรอ้มกนัตามที4บรษิทั
เหน็สมควร  
ก) แจ้งเตอืนทางวาจาหรอืแจ้งเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัท่านถงึขอ้กงัวลของบรษิทัเกี4ยวกบัการ

ละเมดิสญัญา และบรษิทัอาจพจิารณาระงบัสทิธติามสญัญาที4ท่านมกีบัทางบรษิทั หากท่านยงัคงกระทาํ
การหรอืละเวน้การดาํเนินการใด ๆ ที4เป็นการละเมดิสญัญาต่อไป 

ข)  ตดิตามดูแลและให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกจิอย่างใกล้ชดิในช่วงเวลาหนึ4งเพื4อให้มั 4นใจได้ว่าท่าน
สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นสญัญาได ้

ค) เรยีกรอ้งหลกัประกนัเพิ4มเตมิจากทา่นที4จะแสดงใหบ้รษิทัเหน็ไดว้า่ทา่นสามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์น
สญัญาได ้ทั 8งนี8 หลกัประกนัเพิ4มเตมิดงักล่าวใหร้วมถงึการดาํเนินการใด ๆ ในการบรรเทา เยยีวยา หรอื
แก้ไขสิ4งที4ท่านได้กระทําการละเมดิสญัญาไป และท่านต้องรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบรษิัท
เกี4ยวกบัขั 8นตอนและวธิกีารที4จะนํามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว 

ง)  ปฏเิสธหรอืหรอืเพกิถอนสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ที4ทา่นไดร้บัจากบรษิทัเป็นครั 8งคราว หรอืยกเลกิหน้าที4ของ
บรษิทัที4ตอ้งปฏบิตัติามสญัญาซึ4งทา่นมสีทิธไิดร้บั ทั 8งนี8ใหร้วมถงึการใหร้างวลั การประกาศเกยีรตคิณุใน
งานหรือกิจกรรมหรือสมัมนาหรือสื4อสิ4งพิมพ์ที4บริษัทจัดขึ8น หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที4บริษัทเป็น
ผูส้นบัสนุน หรอืการรบัคาํสั 4งซื8อสนิคา้หรอืรายการสง่เสรมิการขายตามแผนปันผลตอบแทน หรอืการให้
ดาํเนินธรุกจิในฐานะเป็นผูแ้นะนําระหวา่งประเทศ 

จ)  ระงบัการสั 4งซื8อสนิคา้และการเป็นผูแ้นะนําชั 4วคราว 
ฉ) หยุด หรอืปรบั หรอืจํากดัจํานวนการจ่ายค่าตอบแทนบางส่วนหรอืทั 8งหมดที4ท่านจะได้รบัจากยอด

จําหน่ายสนิค้าที4เกดิขึ8นโดยดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกจิของท่าน ตามหลกัฐานการกระทําการละเมดิที4
บรษิทัไดร้บั ซึ4งมผีลทาํใหท้า่นไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนตามที4บรษิทักาํหนดในแผนปันผลตอบแทน 

ช) ยา้ยดาวน์ไลน์บางสว่นหรอืทั 8งหมดภายใตอ้งคก์รธรุกจิของทา่นไปยงัผูแ้นะนํารายใหม ่
ซ) ยกเลกิการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ของทา่น 
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ฌ)  ดาํเนินการตามมาตรการใด ๆ ที4กาํหนดไวโ้ดยกฎหมายเพื4อบรรเทา หรอืเยยีวยาความเสยีหายที4เกดิขึ8น 
4.1.5  บรษิทัขอสงวนสทิธิ }แต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณาชี8ขาดถงึมาตรการต่าง ๆ ที4บรษิทัเหน็สมควรดาํเนินการ 

และใหถ้อืคาํตดัสนิของบรษิทัเป็นที4สิ8นสดุ 
4.1.6    การกระทําการใด ๆ ที4เกดิขึ8นโดยผูเ้ขา้ร่วมดําเนินธุรกจิกบัท่าน หรอืคู่สมรส หรอืผูส้มคัรร่วม หรอืหุน้ส่วน

ของท่าน อนัสบืเนื4องมาจากการเป็น บซิเินส พารต์เนอร์ รวมถงึการเยยีวยาความเสยีหายและการยกเลกิ
สญัญา ในที4นี8ใหท้า่นรว่มรบัผดิชอบโดยไมอ่าจปฏเิสธได ้ 

4.1.7  ขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัฝ่ายนโยบายของบรษิทั โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิ }ที4จะ
ไม่รบัพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนการกระทําละเมดิหรอืขอ้พพิาทใด ๆ ที4เกดิขึ8นเกนิกว่า 2 ปี นับจากวนัที4มกีาร
ละเมดิสญัญาหรอืวนัที4เหตุการณ์ดงักลา่วเกดิขึ8น  

4.1.8    การใชด้ลุยพนิิจใด ๆ ของบรษิทัที4มผีลต่อสถานภาพการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ของทา่น หรอืมเีหตุใหบ้ญัชี
ของท่านถูกยกเลกิ หรอืสทิธปิระโยชน์ที4ท่านจะไดร้บัลดลงหรอืถูกระงบัหรอืยกเลกิ ท่านยอมรบัใหค้าํตดัสนิ
ของบรษิทัถอืเป็นที4สิ8นสดุ  
กรณีที4บรษิทัมกีารยกเลกิบญัชขีองท่าน เนื4องจากบรษิทัพบว่าท่านไดม้กีารฝ่าฝืนหรอืละเมดิขอ้ตกลงตาม
สญัญาที4บรษิทักําหนด ท่านจะสูญเสยีองคก์รธุรกจิ และตกลงใหบ้รษิทัรบิเงนิค่าสมคัรในบญัชทีี4ถูกยกเลกิ
รวมถงึสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ที4บรษิทัตอ้งจา่ยใหก้บัทา่นในบญัชดีงักลา่วในทนัท ี

4.2 การยกเลิกสญัญา  
บรษิทัขอสงวนสทิธิ }แต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณายกเลกิสญัญาการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์ของทา่นในทนัท ีหรอื
ดาํเนินการใด ๆ ตามที4บรษิทัเหน็สมควร หากทา่นละเมดิสญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิ4งในกรณดีงัต่อไปนี8 
ก) ทา่นไดร้ว่มหรอืเขา้รว่มโดยตรงหรอืโดยออ้มในธรุกจิขายตรง หรอืธรุกจิการตลาดแบบเครอืขา่ยอื4นที4ดาํเนินธรุกจิ

ในลกัษณะเดยีวกนั หรอืคลา้ยคลงึกนักบั ยไูลฟ์ ของบรษิทั หรอืชกัจงูสง่เสรมิ บซิเินส พารต์เนอร ์หรอืบุคคลใดก็
ตามในองคก์รธุรกจิของท่านหรอืในองคก์รธุรกจิของบุคคลอื4นใหเ้ขา้ร่วมโดยตรงหรอืโดยออ้มในธุรกจิขายตรง 
หรอืธรุกจิการตลาดแบบเครอืขา่ยที4ดาํเนินธรุกจิในลกัษณะเดยีวกนั หรอืคลา้ยคลงึกนักบับรษิทั 

ข)  ทา่นไดก้ระทาํการใด ๆ อนัอาจจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อองคก์รธุรกจิทั 8งของทา่นหรอืของบุคคลอื4น หรอืสรา้ง
ความแตกแยกระหว่าง บซิเินส พาร์ตเนอร์ หรอืใหข้อ้มูลกบับุคคลอื4นใด หรอืบุคคลที4สามซึ4งทําให้ธุรกจิหรอื
ภาพลกัษณ์ของบรษิทัเสยีหาย  

ค) ทา่นแสดงขอ้มลูเกี4ยวกบับรษิทัหรอืแผนปันผลตอบแทนอยา่งบดิเบอืนซึ4งทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั  
 
5. บททั %วไป 

5.1  ข้อมลูส่วนบคุคล 
  5.1.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนตวั 
 บรษิทัรบัทราบเป็นอย่างดใีนความกงัวลของท่านเกี4ยวกบัขอ้มลูส่วนตวัที4ใหไ้วก้บัทางบรษิทั ซึ4งผลจากการ

เขา้ร่วมเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ ทําใหบ้รษิทัมคีวามจําเป็นต้องเกบ็ ใช ้หรอืแบ่งปันขอ้มูลของท่าน ทั 8งนี8 
บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูของท่าน ดงันั 8น บรษิทัขอยนืยนัที4จะรกัษาความเป็น
สว่นตวัในขอ้มลูของทา่น และลกูคา้ทกุคน ตามมาตรฐานหรอืหลกัเกณฑท์ี4กฎหมายกาํหนด 
สาํหรบัขอ้มูลที4ถูกจดัเกบ็และรกัษาไวนี้8 มวีตัถุประสงคเ์พื4อใชใ้นการสนับสนุนการดําเนินธุรกจิ ยูไลฟ์ การ
มอบสทิธปิระโยชน์ใหก้บัทา่น และเพื4อการสื4อสารในสว่นที4เกี4ยวกบั 
ก) การนําเสนอสนิคา้และรายการสง่เสรมิการขาย 
ข) การเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์และองคก์รธรุกจิ 
ค) คอมมชิชั 4น  
ง) อื4น ๆ ในสว่นที4เกี4ยวเนื4องกบัการดาํเนินธรุกจิ ยไูลฟ์  
ขอ้มูลทั 8งหมดที4ท่านให้ไว้และถูกจดัเก็บโดยบรษิทัและบรษิทัในเครอื และ/หรอื บรษิทัในเครอืที4ตั 8งอยู่ใน
ประเทศที4ท่านมถีิ4นพาํนกัอยู ่ท่านมสีทิธทิี4จะเขา้ถงึ ตรวจสอบความถูกตอ้ง และแกไ้ขปรบัปรุงใหท้นัสมยัได ้
โดยตดิต่อมายงัเจา้หน้าที4ประจาํสาํนกังานของบรษิทัที4ตั 8งอยูใ่นประเทศที4ทา่นมถีิ4นพาํนกั หรอืเขา้ไปแกไ้ขได้
ดว้ยตวัทา่นเองผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที4จดัไวใ้ห ้(ถา้ม)ี 

  5.1.2 การอนุญาตให้ใช้ข้อมลูส่วนตวั 
ทา่นยนิยอมใหบ้รษิทัดาํเนินการเกี4ยวกบัขอ้มลูสว่นตวั ดงัต่อไปนี8  
ก)  โอนถ่าย หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวั และ/หรอื ขอ้มลูที4เป็นความลบั (ซึ4งเป็นขอ้มลูที4ท่านไดเ้ปิดเผยหรอื

มอบใหบ้รษิทัในส่วนที4เกี4ยวเนื4องหรอืเชื4อมโยงกบัสถานภาพการเป็น Business Partner และองค์กร
ธุรกจิของ บซิเินส พาร์ตเนอร์ หรอืที4ถูกพฒันาขึ8นอนัเป็นผลจากการดําเนินกจิกรรมในฐานะการเป็น 
บซิเินส พารต์เนอร)์ ใหแ้ก ่
o บรษิทัและบรษิทัในเครอืในประเทศต่าง ๆ  
o ผูแ้นะนําซึ4งเป็นอพัไลน์ (บซิเินส โคช้) ของทา่นเมื4อบรษิทัพจิารณาเหน็วา่มคีวามเหมาะสม และ 
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o เจา้หน้าที4ของหน่วยงานราชการหรอืภาครฐั หากมกีารรอ้งขอใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้อง
ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย  
ท่านสามารถรอ้งขอบรษิทัเพื4อปิดกั 8นไมใ่หอ้พัไลน์ (บซิเินส โคช้) ของท่านไดร้บัการถ่ายโอนขอ้มลู 
หรอืสามารถเขา้ตรวจดขูอ้มลูของทา่นได ้ 

ข)  ใช้ขอ้มูลส่วนตวัของท่าน สําหรบัการประกาศเกียรติคุณ และกิจกรรมต่าง ๆ ของบรษิทัในด้านการ
สนบัสนุน การตลาดและการใหบ้รกิาร เวน้แต่ ท่านจะไดท้าํการแจง้แก่บรษิทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่
จะไมใ่หท้าํการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว 

5.1.3 การเปิดเผยข้อมลูส่วนตวั 
นอกเหนือจากความยนิยอมให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของท่านตามหลกัเกณฑ์ที4กําหนดขา้งต้นแล้ว ท่าน
ยนิยอมใหบ้รษิทัสามารถแกไ้ขหลกัเกณฑใ์นนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัในสว่นนี8เพื4อความเหมาะสม ซึ4ง
อาจสง่ผลใหส้ามารถเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของทา่นในกรณอีื4น ๆ นอกเหนือจากที4กาํหนดขา้งตน้ได ้ 

5.2  การใช้ข้อมลูองคก์รธรุกิจ 
ดว้ยรายชื4อ บซิเินส พารต์เนอร ์และ แบรนดแ์ฟน ตลอดจนขอ้มลูการตดิต่อทั 8งหมดที4มาจากรายชื4อดงักล่าวถอืเป็น
ความลบัและเป็นกรรมสทิธิ }ของบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยบรษิทัตอ้งลงทุนทั 8งในดา้นเงนิทุน เวลา และความพยายาม
เพื4อใหไ้ดม้าซึ4งขอ้มลูดงักลา่ว รวมถงึการจดัเกบ็และรกัษาขอ้มลู  
 ทั 8งนี8 รายชื4อที4มอียูใ่นปัจจบุนัหรอืที4อาจจะมขีึ8นในอนาคตถอืเป็นทรพัยส์นิและเป็นความลบัทางการคา้ของบรษิทั สทิธิ
ในการเปิดเผยขอ้มลูหรอืบรรดาขอ้มลูอื4นใดของ บซิเินส พารต์เนอร ์และ แบรนดแ์ฟน  ที4เกบ็รกัษาโดยบรษิทันั 8นถอื
เป็นสทิธขิองบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณาอนุมตัหิรอืปฏเิสธการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว 
ทา่นมสีทิธริอ้งขอ (ต่อไปนี8จะเรยีกวา่ “ผูร้อ้งขอ”) ขอ้มลูองคก์รธุรกจิของทา่นได ้โดยบรษิทัจะทาํการจดัสง่ขอ้มลูที4ถกู
รวบรวมไวใ้นแต่ละเดอืนใหก้บัท่าน และขอ้มลูที4จดัทําขึ8นนั 8นจะเป็นขอ้มลูของดาวน์ไลน์ (ทมีพารต์เนอร)์ ในองคก์ร
ของท่านเท่านั 8น ทั 8งนี8 โดยท่านอาจตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแก่บรษิทัในการดาํเนินการรวบรวมและจดัส่งขอ้มลูใหก้บั
ทา่น  
ก) บรษิทัจะจดัทาํรายชื4อหรอืขอ้มลูใหท้่าน โดยท่านตกลงที4จะสงวนขอ้มลูไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีวและจาํกดัการใชเ้ฉพาะ

ในกรณีที4ใชเ้พื4ออํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม การสนับสนุน และการทํางานในองคก์รธุรกจิของท่านอนั
เกี4ยวเนื4องกบัการดาํเนินธุรกจิรว่มกนักบับรษิทัเท่านั 8น ท่านยอมรบัวา่ การใชข้อ้มลูแต่ละกรณี ภายใตข้อบเขตที4
การใชง้านที4กาํหนด เป็นสทิธเิฉพาะบุคคลที4ถกูจดัตั 8งขึ8นระหวา่งทา่นกบัทางบรษิทัเทา่นั 8น 

ข) รายชื4อเหล่านี8ถอืเป็นกรรมสทิธิ }ของบรษิทัไม่ว่าช่วงระยะเวลาใดกต็าม โดยบรษิทัสามารถพจิารณาแต่เพยีงผู้
เดยีวในการแกไ้ข เปลี4ยนแปลง หรอืเรยีกใหส้่งคนืบรรดารายชื4อที4บรษิทัไดส้่งใหห้รอืที4กําลงัจะส่งให ้ทั 8งนี8 ท่าน
ยนิยอมที4จะปฏบิตัติามเงื4อนไข ดงัต่อไปนี8 
o ท่านจะตอ้งเกบ็รกัษาบรรดารายชื4อที4ตนไดร้บัมาไวเ้ป็นความลบั และไม่ทําการเปิดเผยรายชื4อแมแ้ต่เพยีง

สว่นหนึ4งสว่นใดกต็ามใหแ้ก่บุคคลที4สาม ทั 8งนี8 ยงัรวมถงึ ไมใ่หเ้ปิดเผยรายชื4อแก่ บซิเินส พารต์เนอร ์และ แบ
รนดแ์ฟน รายอื4นๆ คูแ่ขง่ และสาธารณชน 

o ทา่นจะตอ้งใชร้ายชื4อที4ตนไดร้บัมานั 8นโดยอยูภ่ายใตข้อบเขตอนัเป็นกจิกรรมที4เกี4ยวเนื4องกบัการดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิทัเทา่นั 8น 

o บรรดาการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูที4ไมไ่ดเ้ป็นไปตามที4บรษิทัยนิยอมหรอืที4บรษิทัไดก้าํหนดไวใ้นขา้งตน้ หรอื
ใชเ้พื4อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบหรอืแสวงหาผลประโยชน์กบับุคคลที4สาม และการใชอ้ยา่งไม่
เหมาะสม ผดิวตัถุประสงค ์และฝ่าฝืนหลกัเกณฑท์ี4กาํหนดไวใ้นสญัญานี8 อนัเป็นสาเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความ
เสยีหาย และ 

o การกระทาํละเมดิใด ๆ ภายใตเ้งื4อนไขขอ้ตกลงของหมวดนี8 ท่านซึ4งไดร้บัรายชื4อเป็นผูก้ระทาํการละเมดิตอ้ง
ดําเนินการเยยีวยาอย่างเหมาะสมกบัความเสยีหายที4เกิดขึ8นภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมาย ทั 8งนี8 ท่าน
จะตอ้งตดิตามเอาคนืและสง่มอบบรรดารายชื4อทั 8งหมดคนืแก่บรษิทัโดยทนัทตีามที4บรษิทัไดร้อ้งขอ และ 

o บรรดาการกระทาํใด ๆ อนัละเมดินโยบายในหมวดนี8 บรษิทัยงัคงมสีทิธยิกเลกิการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์
ของทา่นไดต้ลอดเวลา 

บรษิทัสงวนสทิธิ }ในการดําเนินการตดิตาม เรยีกรอ้ง ท่านและผูท้ี4มสี่วนเกี4ยวขอ้งทั 8งหมดเพื4อใหม้กีารเยยีวยาความ
เสยีหายตามความเหมาะสมภายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายที4ใหส้ทิธใินการดําเนินการได ้เพื4อเป็นการปกป้องสทิธิ
ต่าง ๆ ในการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ }ในขอ้มลูตามที4กลา่วมาขา้งตน้ และบรรดาความลบัทางการคา้ซึ4งคลอบคลุมขอ้มลู
ดงักลา่วทั 8งหมด  

5.3  การตีความ 
5.3.1  สญัญาการเป็น บซิเินส พารต์เนอร ์จะถกูพจิารณาและตคีวามตามกฎหมายไทยเทา่นั 8น 
5.3.2 หวัเรื4องที4ระบุในเอกสารนี8 เป็นเพยีงการอา้งองิเทา่นั 8น มไิดม้สีง่ผลต่อเงื4อนไขใด ๆ ทั 8งสิ8น 

5.4  การแก้ไขสญัญา 
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5.4.1  บรษิทัมสีทิธใินการแกไ้ข เปลี4ยนแปลง บรรดาหลกัเกณฑแ์ละเงื4อนไขในสญัญาเป็นครั 8งคราวไดเ้พื4อใหแ้น่ใจ
วา่บรษิทัไดพ้ยายามอยา่งดทีี4สดุในการทาํใหห้ลกัเกณฑข์อ้ปฏบิตัทิ ั 8งหลายของบรษิทัสอดคลอ้งกบักฎหมาย
ขายตรง และกฎหมายที4เกี4ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขเปลี4ยนแปลงดังกล่าวมีขึ8นเพื4อการต่อใบอนุญาต
ผูป้ระกอบการขายตรงของบรษิทั และเพื4อรองรบัการเปลี4ยนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทัและ
ของทา่นในดา้นต่าง ๆ 
ทั 8งนี8  บริษัทจะทําการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ท่านได้รบัทราบถึงหลกัเกณฑ์ที4เปลี4ยนแปลงใน
ระยะเวลาอนัสมควรผ่านทางเอกสาร จดหมาย จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
เวน้แต่เป็นกรณีเรง่ดว่น บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ในการแกไ้ขเปลี4ยนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้า่นไดท้ราบล่วงหน้า
แต่อยา่งใด 

5.4.2    ท่านทราบและยอมรบัว่า ขอ้ตกลงในสญัญาซึ4งอาจปรากฏในนโยบายนี8และในเอกสารใด ๆ ของบรษิทัที4มี
การแก้ไขเปลี4ยนแปลงจะมผีลบงัคบัใช้ในทนัทีหรือตามระยะเวลาที4บริษัทกําหนดนับแต่วนัที4บริษัทได้
ประกาศใหท้่านทราบแลว้ รวมถงึใหถ้อืเป็นส่วนหนึ4งของสญัญาที4ทาํขึ8นระหว่างบรษิทัและท่าน โดยท่านจะ
ผกูพนัและตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงที4ประกาศนั 8น และถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัในการที4จะปฏบิตัติาม
ขอ้ตกลงใหมท่กุประการ 

5.5 การสละสิทธิ{  
  ในกรณีที4ท่านไดก้ระทําการอนัเป็นการละเมดิต่อขอ้ตกลงใด ๆ ในสญัญา และบรษิทัไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการบงัคบัหรอื

ผอ่นผนัการใชส้ทิธใินการบงัคบัตามสญัญากบัทา่น การไมใ่ชส้ทิธหิรอืผอ่นผนัการใชส้ทิธติามสญัญาดงักล่าวไมถ่อืวา่
บรษิทัตกลงสละสทิธใินการบงัคบัใชข้อ้ตกลงในสญัญาขอ้นั 8นในภายหลงั หรอืสละสทิธใินการบงัคบัใชข้อ้ตกลงใน
สญัญาขอ้นั 8นอกีต่อไป 

5.6 การรวมสญัญา 
5.6.1  นโยบายฉบบันี8เป็นสว่นหนึ4งของสญัญาการเขา้รว่มดาํเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ กบับรษิทัที4มกีารปรบัปรงุลา่สดุลา่สดุ 

โดยใหน้โยบายฉบบันี8มผีลบงัคบัใชแ้ทนที4นโยบายก่อนหน้านี8 รวมถงึหากมขีอ้ตกลงใดในสญัญาที4ทา่นทาํไว้
กบับรษิทัมขีอ้ความที4ขดัหรอืแยง้กบันโยบายนี8 ใหย้ดึถอืนโยบายนี8เป็นสาํคญั และโดยนโยบายฉบบันี8ใหม้ผีล
ยกเลกิหนังสอื บนัทกึ คําอธบิาย ขอ้หารอื และการใหค้วามเหน็อนัเกี4ยวเนื4องกบัขอ้ตกลงในนโยบายที4ได้
กระทาํขึ8นก่อนหน้านี8ทั 8งหมด 

5.6.2    หากเกดิความขดักนัหรอืไม่ชดัเจนระหว่างขอ้ตกลงในสญัญาและการนําเสนอหรอือธบิายทางวาจาโดย
พนักงานของบรษิทัที4ไดท้ําการชี8แจงแก่ท่านนั 8น ในกรณีนี8ใหย้ดึถอืเอาบรรดาขอ้ตกลงในสญัญาเป็นสาํคญั
และเป็นที4ยตุแิก่ขอ้ขดัแยง้หรอืความไมช่ดัเจนทั 8งหลายเหลา่นั 8น 

5.7 การแยกส่วนที%เป็นโมฆะออกจากส่วนที%สมบรูณ์ 
  หากปรากฏว่าขอ้กําหนดหรอืเงื4อนไขส่วนหนึ4งส่วนใดของสญัญาเป็นโมฆะ หรอืสิ8นสภาพดว้ยกฎหมาย หรอืไม่มี

สภาพบงัคบัในเขตอาํนาจศาลใด ๆ กต็าม ทา่นตกลงใหข้อ้กาํหนดและเงื4อนไขสว่นอื4นยงัคงมผีลสมบรูณ์แยกต่างหาก
จากส่วนที4เป็นโมฆะ หรอืสิ8นสภาพดว้ยกฎหมาย หรอืไม่มสีภาพบงัคบัในเขตอํานาจศาลใด ๆ กต็าม และใหม้ผีล
ผกูพนับงัคบัไดโ้ดยสมบรูณ์ต่อไป 

5.8 กฎหมาย / ขอบเขตอาํนาจกฎหมายที%ใช้บงัคบั 
  ท่านไดต้กลงทําสญัญาการเขา้ร่วมเป็น Business Partner กบับรษิทัที4ประเทศไทย โดยเนื8อหาสาระของสญัญาได้

ระบุถงึผลบงัคบั และกําหนดสทิธ ิหน้าที4 ภาระผูกพนัที4ท่านและบรษิทัพงึปฏบิตัต่ิอกนัภายใต้บทบญัญตัแิละการ
บงัคบัใชต้ามกฎหมายไทยทั 8งหมด  
ทั 8งนี8 ท่านยนิยอมที4จะยื4นเรื4องต่อศาลยุตธิรรมในประเทศไทยเท่านั 8น เพื4อใหเ้ป็นผูช้ี8ขาดและตดัสนิในขอ้พพิาทหรอื
การดาํเนินคดทีี4เกดิขึ8นภายใตข้อ้กลา่วอา้งเพื4อขอตคีวามขอ้กาํหนดหรอือา้งสทิธติามสญัญาระหวา่งทา่น  

5.9    หวัข้อ 
                           หวัขอ้เรื4องที4มอียูใ่นสญัญา (หรอืเอกสารใดๆ รวมถงึในนโยบายนี8) มไีวเ้พื4อความมุง่ประสงคใ์นการอา้งองิเทา่นั 8น และ    
                           มไิดเ้ป็นการจาํกดัความหรอืตกีรอบขอบเขตของเนื8อหาหรอืสง่ผลต่อเงื4อนไขหรอืขอ้ตกลงใด ๆ ในสญัญา  
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“ 
บทที% 3 
“แบรนดแ์ฟน (Brand Fan)”  
 
 
�. การเป็น แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) 

1.1  ตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัินี8 (ซึ4งต่อไปเรยีกว่า “นโยบาย”) บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคลสามารถสมคัรเป็น 
Brand Fan (ต่อไปเรยีกวา่ BF) กบัทางบรษิทัได ้

             คณุสมบติั 
              • เป็นผูม้อีายตุั 8งแต่ 16 ปี ขึ8นไป 
             • สญัชาตไิทย/ไมม่สีญัชาตไิทย 
1.2  ในการสมคัร แบรนด์แฟน  ท่านจะต้องไดร้บัการแนะนําจากผูแ้นะนําที4เป็น บซิเินส พาร์ตเนอร ์หรอื แบรนด์แฟน 

ของบรษิทัอยู่แลว้ และตอ้งกรอกขอ้มลูส่วนตวัในใบสมคัร และลงลายมอืชื4อใหค้รบถว้น และทําการสั 4งซื8อสนิคา้ครั 8ง
แรกกบัทางบรษิทัในวนัสมคัร   

1.3  ทา่นสามารถยื4นความจาํนงสมคัรเป็น BF ผา่นชอ่งทางที4บรษิทัไดม้กีารจดัหาไวใ้ห ้ดงันี8 
•  ยไูลฟ์ ชอ็ป  ทกุสาขา 
•  เวบ็ไซตท์ี4บรษิทักาํหนด 
•  ยื4นใบสมคัรผา่นทาง บซิเินส พารต์เนอร ์หรอื แบรนดแ์ฟน ที4ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 
•  ชอ่งทางอื4น ๆ ที4บรษิทัอาจจดัใหม้ขี ึ8น เชน่ บธูกจิกรรมแสดงหรอืจาํหน่ายสนิคา้ งานสมัมนา เป็นตน้ 

  ทั 8งนี8 การสมคัรผา่นเวบ็ไซต ์บรษิทัอาจกาํหนดเงื4อนไขและวธิกีารสมคัรที4แตกต่างจากชอ่งทางการสมคัรอื4น ๆ ตามที4
บรษิทัเหน็สมควร  

1.4  สถานภาพการเป็น แบรนดแ์ฟน จะเริ4มมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที4ที4ท่านมกีารสมคัรและสั 4งซื8อสนิคา้จากบรษิทั และบรษิทั
ไดพ้จิารณาอนุมตัอิอกหมายเลขบญัชใีหแ้ลว้เทา่นั 8น  

  ใบสมคัรนี8ถอืเป็นสว่นหนึ4งของสญัญาการเป็น แบรนดแ์ฟน กบับรษิทัและจะมผีลผกูพนัในทางกฎหมาย โดยทา่นตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงที4บรษิทักําหนดอย่างเคร่งครดั และบรษิทัขอสงวนสทิธิ }ในการพจิารณาแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที4จะ
ยอมรบัหรอืปฏเิสธการสมคัร 

1.5  ท่านตอ้งใหข้อ้มลูที4เป็นจรงิในการสมคัรเป็น แบรนดแ์ฟน ไม่ปกปิดขอ้เทจ็จรงิที4ควรแจง้ ไม่ปลอมแปลงสญัญาหรอื
เอกสารใด ๆ ที4เกี4ยวขอ้ง ในกรณีที4มกีารเปลี4ยนแปลงขอ้มลูที4อาจสง่ผลกระทบต่อความถูกตอ้งของสญัญา ท่านตอ้ง
ตดิต่อบรษิทัเพื4อทาํการแกไ้ขหรอืเพิ4มเตมิขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง หรอืดาํเนินการแกไ้ขเพิ4มเตมิขอ้มลูของทา่นไดด้ว้ยตนเอง
ทางเวบ็ไซตท์ี4บรษิทัไดจ้ดัไวใ้ห ้(ถา้ม)ี  

1.6  บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ในการเพกิถอนหรอืยกเลกิสถานภาพการเป็น แบรนดแ์ฟน ของท่าน และใหถ้อืว่าสญัญาที4มกีาร
ทําไวเ้ป็นโมฆะและไม่มผีลผูกพนัมาตั 8งแต่แรกโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากบรษิทัพบว่าท่านมกีารให้
ขอ้มลูที4ไมถ่กูตอ้งหรอืใหข้อ้มลูเทจ็ในการสมคัรเป็น แบรนดแ์ฟน 

 
�. บญัชี แบรนดแ์ฟน (Brand Fan)  

2.1  บญัช ีแบรนดแ์ฟน เป็นบญัชปีระเภทที4ไมม่ผีูส้มคัรรว่ม และทา่นสามารถสมคัรไดม้ากกวา่ 1 บญัช ี
2.2  ทา่นไมส่ามารถสมคัรเป็นผูส้มคัรรว่มกบับญัช ีBP ที4มอียูใ่นปัจจบุนัได ้ 
2.3  กรณีที4ท่านมสีญัชาตไิทยหรอืมสีถานะเป็นพลเมอืงของประเทศไทย ท่านสามารถยื4นคาํรอ้งขอเปลี4ยนสถานภาพจาก 

แบรนด์แฟน เป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ภายใต้ผู้แนะนําเดิมได้ทุกวนัภายในวนัที4 �� ของทุกเดือนและบรษิัทจะ
พจิารณาใหม้ผีลในทนัท ีจะตอ้งเป็นไปตามเงื4อนไขที4บรษิทัไดก้าํหนดหรอืประกาศไว ้ซึ4งบรษิทัอาจมกีารเปลี4ยนแปลง
เป็นคราว ๆ ไป โดยท่านสามารถตดิต่อบรษิทัไดโ้ดยตรงเพื4อสอบถามรายละเอยีดเงื4อนไขดงักล่าว และภายหลงัจาก
ที4ทา่นเปลี4ยนสถานภาพแลว้ บรษิทัจะทาํการยกเลกิบญัช ีแบรนดแ์ฟน ทั 8งหมดที4ทา่นมอียูก่บับรษิทั 

2.4  กรณีที4ท่านมสีญัชาตไิทยหรอืมสีถานะเป็นพลเมอืงของประเทศไทย ท่านสามารถสมคัรเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์    
ภายใตผู้แ้นะนํารายใหมไ่ดท้นัท ีโดยแจง้ความจาํนงและยื4นเอกสารการสมคัรใหม ่พรอ้มทั 8งชาํระเงนิคา่สมคัรใหบ้รษิทั 
(กรณีตอ้งการเป็น บซิเินส พารต์เนอร์) โดยเมื4อบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัใิหท้่านสมคัรใหม่เป็น บซิเินส พารต์เนอร์ 
แลว้ บรษิทัจะทาํการยกเลกิบญัช ีแบรนดแ์ฟน ทั 8งหมดที4ทา่นมอียูก่บับรษิทั 

2.5   ท่านสามารถลาออกหรอืยกเลกิจากการเป็น แบรนดแ์ฟน ได ้โดยทําการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บรษิทั ซึ4งการ
ลาออกจะมผีลกต่็อเมื4อบรษิทัไดม้กีารรบัแจง้การลาออกแลว้  

 
3. การซื<อ การเปลี%ยน และคืนสินค้า 

3.1   ทา่นสามารถสั 4งซื8อสนิคา้และอุปกรณ์สง่เสรมิการขายไดด้ว้ยตนเองที4 ยไูลฟ์ ชอ็ป  ทกุสาขา หรอืสั 4งซื8อผา่นทาง
อนิเตอรเ์น็ต ทางโทรสาร หรอืทางโทรศพัท ์หรอืวธิอีื4น ๆ ที4บรษิทัมกีารใหบ้รกิาร โดยทา่นสามารถชาํระคา่สนิคา้และ
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อุปกรณ์สง่เสรมิการขายใหก้บับรษิทัตามชอ่งทางที4บรษิทัไดม้กีารจดัไวใ้ห ้ซึ4งสนิคา้จะไมถ่กูสง่จนกวา่จะมกีารชาํระ
เงนิคา่สนิคา้ครบถว้นเสยีก่อน 

3.2   เวน้แต่กฎหมายจะมกีารกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื4น บรษิทัจะรบัเปลี4ยนสนิคา้และอุปกรณ์สง่เสรมิการขายที4ท่านไดส้ั 4งซื8อ
จากทางบรษิทั อนัเกดิจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี8 
ก) สนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายที4ไดร้บัความเสยีหายระหวา่งการขนสง่โดยบรษิทั 
ข) ความผดิพลาดเนื4องจากการจดัสง่หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายไมถ่กูตอ้งตามที4ส ั 4งซื8อ 
ค) สนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายชาํรดุเสยีหายแต่แรก 
ง) คณุภาพของสนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายไมไ่ดม้าตรฐาน 
โดยบรษิทัจะทําการเปลี4ยนสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายตามที4ท่านรอ้งขอทนัท ีหากบรษิทัไม่สามารถจดัหา
สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายชิ8นใหม่ใหไ้ด ้บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ในการออกใบลดหนี8ตามมูลค่าของสนิคา้ หรอื
อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายนั 8น โดยท่านสามารถนําใบลดหนี8ไปใชช้ําระค่าสนิคา้ในการสั 4งซื8อครั 8งต่อไป ซึ4งใบลดหนี8จะ
สามารถใชไ้ดจ้นถงึวนัปิดยอดของเดอืนถดัไป นบัตั 8งแต่วนัที4ออกใบลดหนี8เท่านั 8น อยา่งไรกต็าม บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธ
การเปลี4ยนสนิคา้ ในกรณีที4ทา่นไมส่ามารถนําใบกาํกบัภาษตีน้ฉบบัมาแสดง หรอืความเสยีหายของสนิคา้เกดิขึ8นโดย
เจตนาหรอืการใชไ้มถ่กูตอ้ง 

3.3  บรษิทัมนีโยบายรบัคนืสนิคา้ โดยท่านสามารถแจง้ขอคนืสนิคา้ไดภ้ายใน 15 (สบิหา้) วนันับแต่วนัที4ท่านได้สั 4งซื8อ
สนิคา้ ทั 8งนี8 ในการแจง้ขอคนืสนิคา้ ทา่นตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มแนบตน้ฉบบัใบกาํกบัภาษ ีและมายื4นดว้ย
ตนเองไดท้ี4 ยไูลฟ์ ชอ็ป สาขาที4ทา่นไดส้ั 4งซื8อสนิคา้ เวน้แต่กรณีที4ทา่นไดม้กีารสั 4งซื8อสนิคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
ทา่นสามารถแจง้บรษิทัเพื4อขอคนืสนิคา้ พรอ้มจดัสง่สนิคา้และแนบตน้ฉบบัใบกาํกบัภาษเีพื4อคนืมายงับรษิทั โดยทา่น
เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการสง่คนืสนิคา้  
บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ที4จะปฏเิสธหรอืกาํหนดเงื4อนไขการรบัคนืสนิคา้ไมต่รงตามที4กาํหนดขา้งตน้ หากมเีหตุดงัต่อไปนี8 

ก) มกีฎหมายกาํหนดเงื4อนไขการคนืไวเ้ป็นอยา่งอื4น  
ข) เป็นสนิคา้ที4บรษิทักําหนดเงื4อนไขการคนืสนิคา้ไวเ้ป็นอย่างอื4น โดยท่านสามารถสงัเกตไดจ้ากใบรบัประกนัและ

เงื4อนไขการคนืสนิคา้ที4แนบมากบัสนิคา้นั 8น  
ค) สนิคา้ที4มกีารคนืเป็นสนิคา้คนละชิ8นกบัสนิคา้ที4ทา่นไดส้ั 4งซื8อไปตามที4ระบุในใบใบกาํกบัภาษนีั 8น ๆ 
ง) กรณสีนิคา้เกดิความเสยีหายโดยเจตนาหรอืการใชไ้มถ่กูตอ้ง 

3.4  ภายหลงัจากที4บรษิทัพจิารณาอนุมตักิารคนืสนิคา้ บรษิทัจะออกใบลดหนี8ตามมลูค่าของสนิคา้ที4ท่านไดส้ั 4งซื8อไวต้าม
ใบกํากบัภาษ ีโดยจะหกัจากมลูค่าของสนิคา้ที4คนืก่อนทาํการออกใบลดหนี8 ท่านสามารถนําใบลดหนี8ที4ไดร้บัไปใชใ้น
การสั 4งซื8อสนิคา้ครั 8งต่อไป ใบลดหนี8ดงักล่าวสามารถใชไ้ดจ้นถงึวนัปิดยอดของเดอืนถดัไป นับตั 8งแต่วนัที4ออกใบลด
หนี8เท่านั 8น เวน้แต่กรณีท่านมกีารส่งคนืสนิคา้ที4ได้มกีารสั 4งซื8อผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั หากท่านมกีารชําระค่า
สนิคา้เป็นบตัรเครดติ บรษิทัจะดาํเนินการคนืเงนิกลบัเขา้สูบ่ญัชบีตัรเครดติของท่าน แต่หากท่านมกีารชาํระคา่สนิคา้
โดยการโอนเงนิสดผ่านบญัชธีนาคาร บรษิทัจะทําการโอนเงนิสดกลบัคนืไปยงับญัชธีนาคารของท่าน ซึ4งบรษิทัจะ
ดาํเนินการคนืเงนิคา่สนิคา้ใหท้า่นภายใน 15 (สบิหา้) วนั  

3.5  กรณีท่านมกีารสั 4งซื8อสนิคา้ผา่นเวบ็ไซตบุ์คคลภายนอกที4บรษิทัไดม้กีารทาํขอ้ตกลงกนัไว ้นโยบายการสั 4งซื8อและการ
คนืสนิค้าให้เป็นไปตามเงื4อนไขที4เวบ็ไซต์ดงักล่าวกําหนด โดยหากเงื4อนไขการคนืสนิค้าดงักล่าวขดัหรอืแย้งกบั
นโยบายการคนืสนิคา้ของบรษิทัที4กาํหนดในนโยบายนี8 ใหย้ดึถอืเงื4อนไขที4เป็นประโยชน์กบัทา่นเป็นสาํคญั  

 
4. นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนตวั 
 บรษิทัรบัทราบเป็นอยา่งดใีนความกงัวลของท่านเกี4ยวกบัขอ้มลูสว่นตวัที4ใหไ้วก้บัทางบรษิทั ซึ4งผลจากการเขา้รว่มเป็น แบรนด์
แฟน ทําใหบ้รษิทัมคีวามจําเป็นตอ้งเกบ็ ใช ้หรอืแบ่งปันขอ้มลูของท่าน ทั 8งนี8 บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูของ
ท่าน ดงันั 8น บรษิทัขอยนืยนัที4จะรกัษาความเป็นสว่นตวัในขอ้มลูของท่าน และผูเ้ขา้รว่มในธุรกจิ และลกูคา้ของบรษิทัทุกคน ตามมาตรฐาน
หรอืหลกัเกณฑท์ี4กฎหมายกาํหนด 
 โดยทา่นสามารถศกึษาเงื4อนไขนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัฉบบัเตม็ไดท้ี4นโยบายฯ ของ บซิเินส พารต์เนอร ์
 
5. การบงัคบัใช้กฎหมาย สญัญา และขั <นตอนการปฏิบติั 

5.1  ทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัต่ิาง ๆ ที4บรษิทักาํหนด รวมถงึหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย
ต่าง ๆ ที4เกี4ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

5.2  ทา่นทราบดวีา่เงื4อนไขและขอ้ตกลงตามนโยบายนี8เป็นสว่นหนึ4งของสญัญา ซึ4งนโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัมี
ไวเ้พื4อควบคุมการเขา้ร่วมธุรกจิ ดําเนินธุรกจิหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ของ บซิเินส พารต์เนอร ์และ แบรนดแ์ฟน ดงันั 8น 
ท่านรบัทราบและยอมรบัว่าบริษัทจะนําเงื4อนไขและข้อกําหนดในสญัญาและนโยบายฯ ที4บงัคบัใช้กับ บิซิเนส 
พารต์เนอร ์(รวมทั 8งเงื4อนไขและขอ้กาํหนดที4บรษิทัอาจกาํหนดขึ8นในอนาคต) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมกบัทา่นเฉพาะใน
ส่วนที4ไม่ขดัหรือแย้งกบัข้อตกลงตามนโยบายฉบบันี8 เพื4อดํารงไว้ซึ4งการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและ
สอดคลอ้งตามกฎหมาย 



25 นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ
 

 
ผนวก ก นโยบายการเปลี%ยน – คืนสินค้าทางเวบ็ไซต ์www. ulifespace.com 

 
1.ทา่นมสีทิธขิอเปลี4ยนและคนืสนิคา้ได ้ภายใน 15 (สบิหา้) วนั นบัแต่วนัที4ทา่นไดส้ั 4งซื8อสนิคา้ สาํหรบัสมาชกิ แบรนดแ์ฟน และ

ภายใน 30 (สามสบิ) วนั นบัแต่วนัที4ทา่นไดส้ั 4งซื8อสนิคา้ สาํหรบัสมาชกิ บซิเินส พารต์เนอร ์โดยทา่นตอ้งแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรมาที4บรษิทั พรอ้มจดัสง่สนิคา้และแนบตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิ และท่านตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใน
การสง่คนืสนิคา้มายงับรษิทัเพื4อบรษิทัจะไดพ้จิารณาการเปลี4ยนคนืสนิคา้ใหท้า่นต่อไป  

 
2.การเปลี4ยนคนืสนิคา้และอุปกรณ์สง่เสรมิการขายของบรษิทั ตอ้งเกดิจากสาเหตุ 
   ดงัต่อไปนี8  

• สนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายที4ไดร้บัความเสยีหายระหวา่งการขนสง่โดยบรษิทั 

• ความผดิพลาดเนื4องจากการจดัสง่หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายไมถ่กูตอ้งตามที4ส ั 4งซื8อ 

• สนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายชาํรดุเสยีหายแต่แรก 

• คณุภาพของสนิคา้หรอือุปกรณ์สง่เสรมิการขายไมไ่ดม้าตรฐาน  
 
3.การคนืสนิคา้ ท่านสามารถแจ้งขอคนืสนิคา้ได้ตามเงื4อนไขในขอ้ 1และ 2 โดยสนิคา้ที4จะทําการส่งคนืจะต้องอยู่ในสภาพที4

สมบรูณ์หรอืสภาพเดมิเหมอืนกบัตอนที4ทา่นไดร้บัสนิคา้ไป รวมทั 8งสนิคา้จะตอ้งอยูใ่นหบีหอ่บรรจุภณัฑเ์ดมิ ยงัไมเ่ปิด
กลอ่งผลติภณัฑห์รอืเปิดใชผ้ลติภณัฑแ์ต่อยา่งใด และบรษิทัสามารถนําสนิคา้หรอืผลติภณัฑไ์ปจดัจาํหน่ายต่อได ้หาก
การคนืสนิคา้ไมเ่ป็นไปตามเงื4อนไขดงักล่าว หรอืเป็นสนิคา้ที4บรษิทักําหนดเงื4อนไขการคนืสนิคา้ไวเ้ป็นอยา่งอื4น หรอื
เป็นสนิคา้คนละชิ8นกบัสนิคา้ที4ท่านไดส้ั 4งซื8อไปตามที4ระบุในใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืสนิคา้เกดิความเสยีหายโดยเจตนา 
หรอืการใชไ้มถ่กูตอ้งของทา่น บรษิทัขอสงวนสทิธิ }ปฏเิสธในการรบัคนืสนิคา้จากทา่นได ้ 

 
4.เมื4อบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตักิารรบัคนืสนิคา้แลว้ บรษิทัจะดาํเนินการดงันี8  

• หากทา่นมกีารชาํระคา่สนิคา้เป็นบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ บรษิทัจะดาํเนินการคนืเงนิกลบัเขา้สูบ่ญัชบีตัรเครดติหรอื
บตัรเดบติของทา่น 

• หากทา่นจา่ยเงนิปลายทาง บรษิทัจะทาํการโอนเงนิสดกลบัคนืไปยงับญัชธีนาคารของทา่น 

• โดยบรษิทัจะดาํเนินการคนืเงนิคา่สนิคา้ใหท้า่นภายใน 15 (สบิหา้) วนั นบัแต่วนัที4ทาํการคนืสนิคา้ 
 

ขั <นตอนการเปลี%ยน-คืนสินค้า 

• ขอเปลี4ยน-คนืสนิคา้ 
              กรณุาแจง้การเปลี4ยน-คนืสนิคา้ใหบ้รษิทัทราบภายใน 15 (สบิหา้) วนั นบัแต่วนัที4ทา่นไดส้ั 4งซื8อสนิคา้ สาํหรบัสมาชกิ 

แบรนดแ์ฟน  และภายใน 30 (สามสบิ) วนั นบัแต่วนัที4ทา่นไดส้ั 4งซื8อสนิคา้ สาํหรบัสมาชกิ  บซิเินส พารต์เนอร ์โดย
ตดิต่อฝ่ายบรกิารลกูคา้ที4  Call Center 02-002-8888 เวลาทาํการ จนัทร ์- เสาร ์9.00 - 19.00 น.  

• ตรวจสอบขอ้มลูการสั 4งซื8อ 
             เจา้หน้าที4ของบรษิทัจะทําการตรวจสอบขอ้มลูการสั 4งซื8อและตดิต่อกลบัภายใน 1-3 วนัทําการเพื4อแจง้ผลการอนุมตัิ

การการเปลี4ยน-คนืสนิคา้ และอาจมกีารขอเอกสารรบัรองเพิ4มเตมิ  

• สง่คนืสนิคา้ 
              การรบัคนืสนิคา้จําเป็นตอ้งมใีบเสรจ็เพื4อเป็นหลกัฐานการสั 4งซื8อทุกครั 8ง และเมื4อบรษิทัไดร้บัคนืสนิคา้จากท่าน ทาง 

บรษิทัจะดาํเนินการเรื4องการคนืมลูคา่สนิคา้ใหท้า่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 POLICIES & PROCEDURES 

 

ผนวก ข นโยบายการการมอบสิทธิพิเศษอื%นๆ ให้ บิซิเนส พารต์เนอร ์ตั <งแต่ตาํแหน่ง TBP ขึ<นไป 
 

• บรษิทัฯ ได้ให้ความสําคญักบั บซิิเนส พาร์ตเนอร์ ที4ประสบความสําเรจ็ตั 8งแต่ตําแหน่ง Team Business Partner 
(TBP ) ขึ8นไป ซึ4งถอืเป็นตาํแหน่งผูนํ้าระดบัสงูของบรษิทั มบีทบาทที4สาํคญัต่อการเตบิโตของธุรกจิ ยไูลฟ์ เป็นอยา่ง
มาก เพราะท่านจะมหีน้าที4และบทบาทในการบรหิารทมีงาน การให้กําลงัใจกบัสมาชกิในองค์กร และการพฒันา
ทมีงานใหก้า้วขึ8นมาประสบความสาํเรจ็เฉกเช่นเดยีวกบัท่าน บรษิทัขอเน้นยํ8า และสรา้งความเขา้ใจใหท้่านทราบถงึ
นโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัที4บรษิทัใหอ้ยา่งมากสาํคญั กลา่วคอื              

               “บซิเินส พารต์เนอร์ ตั 8งแต่ตําแหน่ง TBP ขึ8นไป จะต้องไม่ร่วมหรอืเขา้ร่วมโดยตรงหรอืโดยออ้มในธุรกจิขายตรง 
หรอืธุรกจิการตลาดแบบเครอืขา่ยอื4น ที4ดาํเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั หรอืคลา้ยคลงึกนักบั ยไูลฟ์ ของบรษิทั หรอื
ชกัจูงส่งเสรมิ บซิเินส พารต์เนอร ์หรอืบุคคลใดกต็ามในองคก์รธุรกจิของท่าน หรอืในองคก์รธุรกจิของบุคคลอื4น ให้
เขา้ร่วมโดยตรงหรอืโดยออ้มในธุรกจิขายตรง หรอืธุรกจิการตลาดแบบเครอืข่ายที4ดําเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั 
หรอืคลา้ยคลงึกนักบับรษิทั” 

 

• เมื4อท่านทําคุณสมบตัปิรบัตําแหน่งตั 8งแต่ TBP – GEBP บรษิทัจะมหีนังสอืเน้นยํ8านโยบาย ใหท้่านรบัทราบ และถา้
ท่านปรบัตําแหน่งระดบั AEBP  ขึ8นไป บรษิทัจะมหีนังสอืใหท้่านเซน็รบัทราบนโยบายดงักล่าว พรอ้มกบัมอบสทิธิ
พเิศษอื4นๆให้ท่านตามเงื4อนไขที4บริษัทกําหนดไว้ในหนังสอืรบัทราบและให้ความยนิยอม หากท่านปฏิเสธการ
รบัทราบและใหค้วามยนิยอมในหนงัสอื  บรษิทัขอสงวนสทิธทิี4จะไมม่อบสทิธพิเิศษอื4นๆ ใหท้า่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




