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นโยบายและระเบียบปฏิบติั (Policies and Procedures) 
บทน า 
 

ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ ทีย่ ัง่ยนืและมัน่คง นอกจากท่านจะต้องยดึมัน่ต่อความซื่อสตัย์ ความ
ถูกต้อง ศลีธรรมอนัด ีและมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินธุรกจิแล้ว ท่านจ าเป็นต้องใส่ใจและเคารพในความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลทีอ่ยู่ในธุรกจิทัง้หมดด้วย ซึ่งความสมัพนัธ์เช่นว่านี้ก็ได้มกีารก าหนดขึน้ในนโยบายและระเบยีบปฏบิตัิ
ฉบบันี้เพื่อก่อตัง้สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบต่างๆ ของแต่ละฝ่ายในธุรกจิ ยไูลฟ์ ไม่ว่าจะเป็นบซิเินสพาร์ทเนอร์ 
(Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) บรษิัท หรอืแม้แต่ลูกค้า ให้มคีวามชดัเจน และท่านสามารถท า
ความเขา้ใจและน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างสมบูรณ์  

ส าหรบันโยบายและระเบยีบปฏบิตัฉิบบันี้  ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2565 และใหถ้อืว่ามผีลบงัคบั
ใชแ้ทนทีน่โยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัเดมิทีเ่คยประกาศใชไ้ปก่อนหน้านี้ทัง้หมด  

ขอ้ก าหนดในนโยบายและระเบยีบปฏบิตันิี้อาจมกีารแก้ไขหรอืปรบัปรุงเป็นครัง้คราวได้ในอนาคตตามความ
จ าเป็นหรอืเพื่อใหส้อดคล้องตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแก้ไขปรบัปรุงนโยบายและระเบยีบ
ปฏบิตันิี้ไดทุ้กเวลาโดยไม่ต้องแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า แต่บรษิทัจะท าการแจง้และเผยแพร่การแก้ไขปรบัปรุงใหท้่าน
ทราบทัง้หมดภายในระยะเวลาอนัสมควรผ่านช่องทางต่างๆ ทีบ่รษิทัเหน็สมควร เช่น เอกสาร อเีมล์ หรอื ประกาศทาง
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ และใหก้ารแกไ้ขปรบัปรุงดงักล่าวมผีลบงัคบัใชท้นัททีีม่กีารเผยแพร่ 
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บทท่ี 1 
ค านิยาม 

 
“กิจกรรมในการด าเนินธรุกิจ” หมายถงึ กจิกรรมต่าง ๆ ทีก่ระท าขึน้ โดยในทีน่ี้รวมถงึการลงลายมอืชื่อในใบสมคัร, การสัง่ซื้อสนิคา้จาก
หรอืการคนืสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทั, การแนะน าเป็นบซิเินสพาร์ทเนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) การเขา้ร่วมประชุม 
อบรม สมัมนากบัทางบรษิัท รวมทัง้การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่บรษิัทพจิารณาจดัท าขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
 
“คอมมิชชัน่ (ในท่ีน้ีอาจเรียกว่า “ผลตอบแทน”)” หมายถึง ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับบิซิเนสพาร์ทเนอร์ 
(Business Partner) โดยพจิารณาจากยอดการจ าหน่ายสนิคา้ของบซิเินสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) ที่เกดิขึน้โดยบซิเินสพารท์เนอร์ 
(Business Partner) และที่เกิดขึ้นโดยดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนในแต่ละเดือนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในแผนปัน
ผลตอบแทนของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะท าการค านวณและช าระค่าคอมมชิชัน่ใหแ้ก่บซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) เป็นรายเดอืน  
 
“เครื่องหมายการค้า” หมายถงึ เครื่องหมายการค้าทุกชนิดที่เป็นของบรษิทั เช่น อาวยีองซ์ (aviance), บยีอนด์ (beyonde), ไอ-เฟรช   
(i-fresh) เป็นตน้ 
 
“นิติบุคคล” หมายถงึ องคก์รหรอืหน่วยทางธุรกจิทีม่สีถานะเป็นนิตบิุคคล เช่น บรรษทั หา้งหุน้ส่วน บรษิทัจ ากดั หรอืนิตบิุคคลรปูแบบอืน่
ใดซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจดัตัง้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

“นโยบายและระเบียบปฏิบติั (ในท่ีน้ีอาจเรียกว่า “นโยบาย”)” หมายถงึ หลกัเกณฑห์รอืขอ้ปฏบิตัทิีบ่รษิทัใช้ควบคุมดูแลบซิเินสพาร์ท
เนอร ์(Business Partner) ในการด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ ตลอดจนก าหนดสทิธ ิหน้าที ่ความสมัพนัธแ์ละเงื่อนไขการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ 
ของบิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) และ แบรนด์แฟน (Brand Fan) ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง โดยนโยบายและระเบียบปฏิบตัินี้จะถูก
ก าหนดอยู่ในเอกสาร หรอืเป็นการประกาศเป็นครัง้คราว ซึ่งจะถูกรวบรวมอยู่ในสญัญา คู่มอืหรอืเอกสารการด าเนินธุรกิจ สิง่พมิพ์ และ
เอกสารอื่นใดทัง้ในรปูแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
“บุคคล” หมายถงึ บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล หรอืหน่วยธุรกจิใดๆ ทีก่ฎหมายก าหนดใหม้สีภาพบุคคล 
 
“บญัชี” หมายถงึ หมายเลขประจ าตวัทีบ่รษิทัออกใหบ้ซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) โดยบซิเินส
พารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) สามารถใชห้มายเลขดงักล่าวใชใ้นการตดิต่อเพือ่สัง่ซื้อสนิคา้ ตลอดจนรบั
ค่าคอมมชิชัน่และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ จากทางบรษิทั ตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัก าหนด  
 
“บริษทั” หมายถงึ บรษิทั อารเ์อส-ย ูไลฟ์ จ ากดั และบรษิทัหรอืหน่วยธุรกจิอื่น ๆ ในเครอื  
 
“ใบสมคัร” หมายถงึ บรรดาเอกสารต่าง ๆ ทัง้ในรปูแบบกระดาษหรอืเอกสารอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญา ซึง่ใชเ้พื่อสมคัร
เป็นบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) กบัทางบรษิทั ส าหรบัการสมคัรนัน้ ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้มลู
ของผู้สมคัรลงในเอกสารการสมคัรใหค้รบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมอืชื่อ และแนบเอกสารประกอบการสมคัร (ถ้าม)ี เว้นแต่การสมคัรทาง
เวบ็ไซต์ทีบ่รษิทัอาจมกีารก าหนดเงื่อนไขการสมคัรไวเ้ป็นอย่างอื่น 
 
“ประเทศท่ีบริษทัได้เข้าไปด าเนินธรุกิจ (Authorized Country)” หมายถงึ ประเทศใดกต็ามทีบ่รษิทัได้ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
เป็นประเทศที่บรษิทัได้เขา้ไปด าเนินธุรกจิ ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บซิเินสพาร์ทเนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนด์
แฟน (Brand Fan) สามารถด าเนินธุรกจิหรอืด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกบับรษิทัได ้ 
 
“ผู้แนะน า” หมายถึง บิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) ที่ได้ท าการแนะน าให้ผู้สมคัรอีกคนหนึ่ง
สมคัรเป็นบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) โดยใหอ้ยู่ภายใตบ้ญัชขีองตนในองคก์รธุรกจิของผูท้ีท่ า
การแนะน า 
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“ผู้แนะน าระหว่างประเทศ” หมายถึง บิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) ที่ด ารงอยู่ในจรรยาบรรณและเป็นผู้แนะน าผูมุ้่งหวงัใน
ประเทศอื่น ๆ ที่บรษิทัได้เขา้ไปด าเนินกจิการอย่างเป็นทางการได้ นอกเหนือจากประเทศที่ตนได้สมคัรเป็นบซิเินสพารท์เนอร์ (Business 
Partner) ครัง้แรก  
 
“ผู้มุ่งหวงั” หมายถงึ บุคคลที่สนใจที่จะสมคัรและสามารถเป็นบซิเินสพารท์เนอร์ (Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) กบั
ทางบรษิทัเพื่อด าเนินธุรกจิหรอืบรโิภคสนิคา้ได้ 
 
“บิซิเนสพารท์เนอร ์ (Business Partner) หรือ BP ” หมายถงึบุคคลผูม้สีถานะเป็นคู่สญัญาอสิระทีต่อ้งการสมคัรเป็นบซิเินสพารท์เนอร ์
(Business Partner) กบับรษิทั และสามารถสัง่ซื้อสนิคา้ในราคาส่วนลด จ าหน่ายสนิคา้ในราคาปลกี แนะน าชกัชวนบุคคลอื่นๆ ใหเ้ป็นบซิเินส
พารท์เนอร ์ (Business Partner) หรอืแบรนดแ์ฟน (Brand Fan) และมสีทิธไิดร้บัค่าคอมมชิชัน่ตามทีก่ าหนดในแผนปันผลตอบแทนของ
บรษิทั รวมทัง้ไดร้บัสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ เช่น ขา่วสารของบรษิทั สทิธปิระโยชน์ จาก ยไูลฟ์ ชอ็ป เป็นตน้ 
 
“ผู้สมคัรร่วม” หมายถงึ บุคคลใดก็ตามที่ได้สมคัรเป็นบซิเินสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) ร่วมกบับุคคลที่มบีญัชีบซิเินสพาร์ทเนอร์ 
(Business Partner) อยู่กบัทางบรษิัทแล้ว เพื่อจะด าเนินธุรกิจหรอืสัง่ซื้อสนิคา้ในหมายเลขบญัชีบิซเินสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) 
เดยีวกนัเท่านัน้ 
 
“แผนปันผลตอบแทน (ในท่ีน้ีอาจเรียกว่า “แผนปันผล”)” หมายถงึ แผนที่บรษิทัก าหนดขึน้เป็นการเฉพาะโดยมกีารระบุรายละเอยีด
และเงื่อนไขในโครงสรา้งการจ่ายเงนิปันผลหรอืคอมมชิชัน่แก่บรรดาบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) ของบรษิทั 
 
“ยไูลฟ์” หมายถงึ แผนกธุรกจิทีม่กีารด าเนินงานโดยใชแ้ผนการตลาดแบบธุรกจิเครอืขา่ย โดยบรษิทั อารเ์อส-ย ูไลฟ์ จ ากดั 
 
“ลูกค้า” (อาจเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า “ผู้บริโภค”) หมายถงึ ผูซ้ื้อหรอืบุคคลที่ได้รบัการบรกิารจากบซิเินสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) 
หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) เพื่อท าการสัง่ซื้อสนิคา้ ทัง้นี้ใหถ้อืว่าผูมุ้่งหวงัอยู่ในค าจ ากดัความตามนิยามขอ้นี้ดว้ย 
 
“สญัญา” หมายถงึ ขอ้ตกลงทีจ่ดัท าขึน้ระหว่างบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) และบรษิทั หรอืระหว่าง แบรนดแ์ฟน (Brand Fan)  
และบรษิทั ซึง่ประกอบไปดว้ยใบสมคัร นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิแผนปันผลตอบแทน และเอกสารอื่นใดซึง่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ 
ยูไลฟ์ ทีบ่รษิทัจดัท าขึน้และมกีารก าหนดเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ เพื่อก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้  
 
“สินค้า” หมายถงึ สนิคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิทัทัง้หมด  
 
“องคก์รธรุกิจ” หมายถงึ บซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) และ แบรนด์แฟน (Brand Fan) ที่ถูกแนะน าไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม
ใหม้าอยู่ในองคก์รธุรกจิของผูแ้นะน า  
 
“อปุกรณ์ส่งเสริมการขาย” หมายถงึ เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ใด ๆ ทีผ่ลติขึน้เพื่อช่วยในการน าเสนอ หรอืสนับสนุนการจ าหน่ายสนิคา้ หรอื
ใช้แนะน าผูมุ้่งหวงัที่สนใจมาเป็นบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) กบัทางบรษิทั ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เหล่านัน้จะมขีอ้มลูทีอ่า้งถงึบรษิทั สนิคา้ แผนปันผลตอบแทน หรอืเครื่องหมายการคา้และตราสญัลกัษณ์ของบรษิทั 
 
“แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) หรือ BF ” หมายถึง บุคคลผูม้สีถานะเป็นคู่สญัญาอสิระทีต่อ้งการสมคัรเป็นผูส้ ัง่ซื้อสนิคา้ที่ไดร้บัส่วนลดจาก
บรษิทั รวมถงึสามารถแนะน าชกัชวนบุคคลอื่น ๆ ใหเ้ป็นบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) บรษิทัได ้ 
 
“Retail Customer” (อาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ลูกค้าปลีก”) หมายถึง ผูท้ีส่นใจซื้อใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัอย่างเดยีวโดยไม่ประสงคท์ี่
จะสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อขอรบัสทิธิประโยชน์หรอืผลตอบแทนต่าง ๆ จากบรษิัท ลูกค้าปลีกไม่ถือว่าเป็นสมาชิกหรอืบิซเินสพาร์ทเนอร์ 
(Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) จงึไม่สามารถเป็นผูแ้นะน าหรอืเป็นอพัไลน์ได้ หรอืขอเปลี่ยนสถานมาเป็นสมาชกิได้ 
หากตอ้งการเป็นสมาชกิตอ้งท าการสมคัรใหม่ตามเงื่อนไขของบรษิทั 
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บทท่ี 2 

“บซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner)” 
1. การเป็นบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) 

1.1 คณุสมบติัของบิซิเนสพารท์เนอร ์(Business Partner)  
            หากท่านตอ้งการสมคัรเป็นบซิเินสพารท์เนอร(์Business Partner)กบัทางบรษิทัจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัติามทีร่ะบุดา้นล่าง ดงันี้ 

  บซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner)   

ประเภท บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
คณุสมบติั • เป็นผูม้อีายุตัง้แต่ 18 ปี ขึน้ไป 

• สญัชาตไิทย 
• มคีวามสามารถในการท านิตกิรรมสญัญา 
• ในกรณีทีผู่ส้มคัรยงัมอีายุไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณ์ หรอื

ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะตามกฎหมาย จะตอ้งมเีอกสาร
การยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูป้กครอง
ของผูส้มคัรแนบมาพรอ้มเอกสารการสมคัร 

•  เป็นนิตบิุคคลไทย 
 

เอกสาร • ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูส้มคัร  
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนโดย 

ชอบธรรมหรอืผูป้กครอง (ในกรณีผูส้มคัรยงั 
ไม่บรรลุนติภิาวะ) 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูส้มคัรร่วม (ใน
กรณีมผีูส้มคัรรว่ม โดยผูส้มคัรร่วมตอ้งมคีุณสมบตัิ
ขา้งตน้ครบถว้น)  

• ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยข์อง
ผูส้มคัร 

• เอกสารทุกฉบบัตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนาม 
• ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล 
• ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคาร ประเภทออมทรพัยใ์นนาม

นิตบิุคคล 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษใีนนามนิตบิุคคล 
• เอกสารทุกฉบบัตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้งพรอ้ม

ประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี 

       
  1.2  การสมคัร 

1.2.1  หากท่านต้องการสมคัรเป็นบิซิเนสพารท์เนอร ์(Business Partner) (ต่อไปเรยีกว่า BP) จะต้องได้รบัการ
แนะน าจากผูแ้นะน าที่เป็น BP หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) (ต่อไปเรยีกว่า “BF”) ของบรษิทัอยู่แลว้ และ
ท่านต้องกรอกขอ้มูลในใบสมคัร BP ใหค้รบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมอืชื่อ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
สมคัร และช าระค่าสมคัร  

1.2.2 ท่านสามารถยื่นความจ านงสมคัรเป็น BP ผ่านช่องทางทีบ่รษิทัไดม้กีารจดัหาไวใ้ห ้ดงันี้ 
• ส านักงานของบรษิทั หรอื ยไูลฟ์ ชอ็ป ทุกสาขา 
• เวบ็ไซต์ทีบ่รษิทัก าหนด  
• ยื่นใบสมคัรผ่านทาง Business Partner หรอื Brand Fan ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 
• ช่องทางอื่น ๆ ทีบ่รษิทัอาจจดัใหม้ขีึน้ เช่น บูธกจิกรรมแสดงหรอืจ าหน่ายสนิคา้ งานสมัมนา เป็นตน้ 

1.2.3 ท่านสามารถสมคัรเป็น Business Partner ได้เพยีง 1 บญัชีเท่านัน้ และไม่สามารถมผีลประโยชน์ไม่ว่าจะ
เป็นทางตรงหรอืทางออ้มจากบญัชทีุกประเภทมากกว่า 1 บญัช ีและหา้มท่านใชช้ื่อบุคคลอื่น ชื่อแฝง หรอืชื่อ
แอบอา้งในการสมคัร 

 กรณีที่ท่านมีการยื่นใบสมคัรมากกว่า 1 ใบสมคัรผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ให้ในช่วงเวลาเดียวกนัหรอื
ใกล้เคยีงกนั โดยที่ใบสมคัรแรกที่ยื่นให้บรษิัทพิจารณา บรษิัทยงัไม่ได้อนุมตัิและออกหมายเลขบัญชีให้ 
บริษัทขอสงวนสิทธิแ์ต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติใบสมัครเพียง 1 ใบสมัครเท่านัน้ที่จะได้รบั
หมายเลขบญัช ีและใหถ้อืว่าค าตดัสนิของบรษิทัเป็นทีส่ ิน้สุด หรอื 
กรณีบริษัทพบในภายหลังว่าท่านมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี หรือได้รบัผลประโยชน์จากบัญชีอื่นใดไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มมากกว่า 1 บญัช ีท่านยนิยอมใหบ้รษิทัยกเลกิบญัชใีด ๆ เพื่อใหท้่านเหลอืบญัชกีบัทาง
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บรษิทัเพยีง 1 บญัชเีท่านัน้ โดยการคงไวซ้ึง่บญัชดีงักล่าว บรษิทัจะพจิารณาล าดบัการสมคัรจากวนัทีส่มคัร
ร่วมกบัขอ้เทจ็จรงิทีบ่่งชี้ถงึการยนืยนัตวัตนในการสมคัร (ถา้ม)ี เป็นส าคญั และใหบ้ญัชทีีถู่กยกเลกิมผีลเป็น
โมฆะ ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าค าตดัสนิของบรษิทัเป็นทีส่ ิน้สุด 

1.2.4 ท่านสามารถยื่นใบสมคัร Business Partner ใหบ้รษิทัในประเทศที่ท่านมสีถานะเป็นพลเมอืงและมถีิน่พ านัก 
โดยหากบรษิทัพบว่ามกีารยื่นเอกสารไม่ตรงกบัประเทศที่ท่านมสีถานะพลเมอืงและมถีิน่พ านัก บรษิทัจะถอื
ว่าใบสมคัรดงักล่าวไม่มผีลผกูพนั 

1.2.5 เมื่อท่านได้มกีารลงนามในใบสมคัร ถือว่าท่านได้ตกลงผูกพนัตามสญัญาการเป็น Business Partner กบั
บริษัท โดยท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่บรษิัทก าหนดอย่างเคร่งครดั และบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
พจิารณาแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยอมรบัหรอืปฏเิสธการสมคัร 

1.2.6 ท่านต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสมคัรเป็น Business Partner ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง ไม่ปลอม
แปลงใบสมคัรหรอืเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
ถูกต้อง ท่านต้องตดิต่อบรษิทัเพื่อท าการแก้ไขหรอืเพิม่เตมิขอ้มูลใหถู้กต้อง หรอืด าเนินการแก้ไขเพิม่เติม
ขอ้มลูของท่านไดด้ว้ยตนเองทางเวบ็ไซต์ทีบ่รษิทัไดจ้ดัไวใ้ห ้(ถา้ม)ี  

1.2.7 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพกิถอนบญัชหีรอืยกเลกิสถานภาพการเป็น Business Partner ของท่าน และให้
ถอืว่าสญัญาการเป็น Business Partner ที่มกีารท าไวเ้ป็นโมฆะและไม่มผีลผูกพนัมาตัง้แต่แรกโดยไม่ต้อง
แจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากบรษิทัพบว่า 

• ท่านมกีารใหข้อ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืใหข้อ้มลูเทจ็ในการสมคัร 
• ท่านมกีารยื่นเอกสารการสมคัรใหบ้รษิทัไม่ตรงกบัประเทศทีท่่านมสีถานะพลเมอืงและมถีิน่พ านัก 
นอกจากนี้ ท่านยนิยอมใหบ้รษิทัท าการเพกิถอนและเรยีกคนืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทีท่่านพงึจะไดร้บัหรอืไดร้บั
ไปแลว้ในทนัทนีับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัทราบถงึความไม่ถูกตอ้ง และท่านจะตอ้งท าการส่งคนืผลตอบแทนหรอื
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ท่านได้รบัไปแล้วนัน้ใหก้บับรษิทัในทนัทนีับแต่วนัที่บรษิทัได้แจ้งใหท้ราบ ทัง้นี้ ไม่เป็น
การตดัสทิธิข์องบรษิทัในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากท่านเพิม่เตมิในภายหลงั 

1.2.8 บริษัทขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่จ่ายผลตอบแทนใด ๆ ให้ท่าน หากท่านไม่ยื่นเอกสารประกอบการสมคัรให้
ครบถว้นถูกตอ้งต่อบรษิทั  

1.2.9 ในการสมคัรเป็น Business Partner บรษิัทจะไม่มกีารก าหนดหรอืบงัคบัให้ท่านต้องท าการสัง่ซื้อสนิคา้ใน
จ านวนใด ๆ หรือต้องมีการรกัษาจ านวนขัน้ต ่าของสินค้าคงคลังหรือซื้อสนิค้าเพื่อมีสิทธิเข้าร่วมในการ
สมัมนา การประชุมหรอืกจิกรรมใด ๆ ทีบ่รษิทัจดัขึน้ 

1.2.10 สถานภาพการเป็น Business Partner สมบูรณ์และเริม่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัทีท่ีบ่รษิทัไดร้บัเอกสารใบสมคัรมี
การช าระค่าสมคัร และบรษิทัท าการอนุมตัอิอกหมายเลขบญัชใีหแ้ลว้เท่านัน้ 

 

หมายเหต ุ  หากชาวต่างชาติหรือบุคคลไม่มีสญัชาติไทย ท่ีต้องการสมคัรเป็น Business Partner กบับริษทัฯ จะต้องมีใบอนุญาต
ท างาน (Work Permit) และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว ประเภทธรุกิจค้าปลีก (RETAIL) ด้วย 

2. บญัชีบิซิเนสพารท์เนอร ์(Business Partner) 
2.1  คู่สมรส 

2.1.1  สามแีละภรรยาทัง้โดยพฤตินัยและนิตินัยที่ต้องการสมคัรเป็น Business Partner จะต้องท าการสมคัรเป็น 
Business Partner ในบญัชเีดยีวกนัเท่านัน้ 
กรณีทีบ่รษิทัพบว่าท่านและคู่สมรสไดท้ าการสมคัรคนละบญัชกีนั บรษิทัจะท าการยา้ยท่านและคู่สมรสมาอยู่
ในบัญชีเดียวกัน และท าการยกเลิกบัญชีที่สมคัรในภายหลัง และคงไว้ซึ่งบัญชีที่สมคัรก่อน ทัง้นี้ การ
พจิารณาล าดบัการสมคัรจะยดึจากวนัทีส่มคัรเป็นส าคญั 

2.1.2  กรณีที่ท่านได้สมรส หรืออาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยากับบุคคลอื่นในภายหลังที่ท่านได้สมัครเป็น 
Business Partner กับบริษัท ในกรณีนี้คู่สมรสของท่านสามารถยื่นค าร้องแก่บริษัทเพื่อพิจารณาและ
ด าเนินการเพิม่ชื่อคู่สมรสของตนเป็นผูส้มคัรร่วมในบญัชธีุรกจิเดยีวกนักบัท่านได ้(ทัง้นี้คู่สมรสจะตอ้งมเิคย
สมคัรเป็น Business Partner หรอื Brand Fan กบัทางบรษิทัมาก่อน) 

2.1.3  ท่านและคู่สมรสสามารถเป็นเจ้าของบญัชหีรอืมผีลประโยชน์ใน 2 บญัชไีด้ ในกรณีที่ท่านและคู่สมรสท าการ
สมรสกนัหลงัจากทีท่่านทัง้สองได้มสีถานภาพเป็น Business Partner หรอื Brand Fan อยู่ก่อนแล้ว รวมถงึ
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ท่านและคู่สมรสสามารถเลอืกคงบญัชใีดบญัชหีนึ่งไว ้และท าการยกเลกิบญัชีอกีบญัชหีนึ่งก็ได้ ทัง้นี้ภายใต้
เงื่อนไขและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในนโยบายนี้ 

2.1.4  กรณีทีคู่่สมรสของท่านลาออกจากการเป็น Business Partner ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็ามซึง่สามารถกระท าได้
ตามนโยบายนี้ บริษัทสามารถท าการยกเลิกบัญชี Business Partner ของท่านได้ทันที แม้ว่าท่านจะไม่
ประสงค์ลาออกด้วย โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบถงึเหตุผล อย่างไรก็ด ีบรษิทัอาจอนุญาตใหท้่านยงัสามารถมี
สถานภาพการเป็น Business Partner และด าเนินธุรกจิต่อไปได้ หากบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่าท่านยงัคง
ปฏบิตัติามนโยบายและกฎระเบยีบอื่นใดทีบ่รษิทัก าหนดหรอือาจมกีารก าหนดขึน้ในอนาคต  
บรษิทัขอสงวนสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณายกเลกิบญัช ีBusiness Partner ของท่าน ในกรณีทีบ่รษิทั
เหน็ว่า การกระท าใด ๆ ของท่านหรอืคู่สมรส (ไม่ว่าคู่สมรสจะได้สมคัรเป็นผูส้มคัรร่วมแล้วหรอืไม่ก็ตาม) มี
ลกัษณะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบรษิทั โดยท่านไดป้ระโยชน์จากการฝ่าฝืนนโยบายดงักล่าวไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้ม 

2.1.5  กรณีที่คู่สมรสใด ซึ่งสามสีามารถมภีรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้มากกว่า 1 คน สามสีามารถเลอืก
ภรรยาได้เพียงหนึ่งคนเพื่อสมัครเป็นผู้สมัครร่วมในบัญชีเดียวกัน ทัง้นี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายที่ใช้บงัคบัในพื้นที่นัน้ ๆ ส าหรบัภรรยาคนอื่น ๆ หากประสงค์ที่จะสมคัรเป็น Business Partner 
จะตอ้งถูกแนะน าภายใตบ้ญัชสีาม/ีภรรยาดงักล่าวเท่านัน้ 

2.2 การโอนสิทธ์ิ  
2.2.1   ท่านไม่สามารถโอน มอบหมาย หรอืกระท าการอื่นใดในลกัษณะที่เป็นการโอนสทิธิต์่าง  ๆ ที่มอียู่ตามสญัญา

ใหแ้ก่บุคคลหรอืตวัแทนใด ๆ เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมจากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วเท่านัน้ และ
บรษิทัจะไม่ยบัยัง้หรอืหน่วงเวลาในการแสดงความยนิยอมดงักล่าวอย่างไม่มเีหตุอนัสมควร 
ท่านอาจมอบหมายหน้าที่ความรบัผดิชอบของท่านใหแ้ก่บุคคลใด ๆ เพื่อด าเนินกจิกรรมอนัเกี่ยวเนื่องกบั
การท าธุรกิจของท่านได้ โดยที่ท่านยงัคงมีหน้าที่เป็นผู้ดูแล ควบคุมการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามนโยบาย สญัญาและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง อกีทัง้หากมกีารกระท าที่ฝ่าฝืนสญัญา นโยบายหรอื
กฎหมายเกดิขึน้ ท่านจะเป็นผูร้บัผดิชอบสงูสุดในการกระท าการต่าง ๆ ของบุคคลเหล่านัน้  

2.2.2  ภายใตเ้งื่อนไขต่อไปนี้ ท่านสามารถโอนสทิธิใ์นบญัชขีองท่าน และสทิธปิระโยชน์ทัง้หมดทีม่อียู่ในบญัช ีหรอื
จะท าการโอนในลกัษณะของมรดกใหก้บับุคคลอื่นได ้โดย 
ก) จะต้องยื่นเอกสารแจ้งมายงับรษิัท เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสบิ) วนั เพื่อให้บรษิทั

พจิารณาและด าเนินการ พรอ้มกนันัน้หากมีรายได้หรอืยอดเงนิคงคา้งอยู่ในระบบจะตอ้งท าการรบัช าระ
ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนการโอนสทิธิ ์

ข) ผูร้บัโอนสทิธิต์อ้งไม่เคยสมคัรเป็น Business Partner หรอื Brand Fan มาก่อน 
ค) บรษิทัจะมกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมส าหรบัการโอนสทิธิต์ามอตัราทีก่ าหนด  
ง) การโอนสทิธิจ์ะมผีลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบรษิัทได้พจิารณาอนุมตัิและได้มกีารด าเนินการตามขัน้ตอนการ

โอนสทิธิค์รบถว้นแลว้ 
2.2.3  หากมกีารเสยีชวีติ สาบสูญ ไรค้วามสามารถ เสมอืนไรค้วามสามารถหรอืตกเป็นบุคคลล้มละลาย บรษิทัจะ

ท าการโอนสทิธิใ์นบญัชใีหก้บับุคคลตามค าสัง่ศาลเท่านัน้ ทัง้นี้ เอกสารที่จะใช้ยื่นต่อบรษิทัตอ้งเป็นเอกสาร
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
พจิารณาได ้

2.3 การรวมบญัชี 
2.3.1  ท่านสามารถยื่นค ารอ้งมายงับรษิทัเพื่อขอรวมบญัชสีองบญัชใีหเ้หลอืบญัชเีดยีวได ้โดยการรวมบญัชสีามารถ

ท าไดท้ัง้ในแนวตัง้และแนวนอน แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 
ก) บญัชทีัง้สองบญัชทีีต่อ้งการรวมจะตอ้งอยู่ในกลุ่มองคก์รธุรกจิเดยีวกนั 
ข) เจา้ของบญัชทีัง้สองบญัชจีะตอ้งเป็นผูท้ีส่มคัรเป็น Business Partner กบับรษิทัเป็นครัง้แรก 
ค) เจา้ของบญัชจีะตอ้งมตี าแหน่งไม่เกนิกว่า Business Partner ระดบั Team Business Partner (TBP) 
ง) การรวมบัญชีจะสามารถท าได้ต้องได้รบัความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Business Partner 

อพัไลน์ระดบั Senior Business Partner (SBP) ขึ้นไปที่รกัษาคุณสมบตัใินเดือนที่ส่งเรื่องมายงับรษิทั
เพื่อขออนุมตัจิ านวนทัง้สิน้ 4 ระดบั 

จ) กรณีการรวมบญัชใีนแนวตัง้ บญัชทีัง้สองจะต้องเป็นอพัไลน์และดาวน์ไลน์ตดิตวักนัเท่านัน้  
ฉ) กรณีการรวมบญัชใีนแนวนอน บญัชทีัง้สองจะตอ้งมผีูแ้นะน าคนเดยีวกนัเท่านัน้ 
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ช) บรษิทัจะท าการเกบ็ค่าธรรมเนียมส าหรบัการรวมบญัชตีามอตัราทีก่ าหนด  
2.4  การเปล่ียนช่ือ 

ท่านสามารถขอเปลีย่นชื่อผูส้มคัรหลกัหรอืผูส้มคัรร่วมได ้โดยการขอเปลีย่นชื่อนัน้บุคคลผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะท าการ
เปลีย่นแปลงจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรวมถงึค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามอตัราทีบ่รษิทัก าหนด 
 บรษิทัขอสงวนสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณาอนุมตัหิรอืปฏเิสธการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบั
บญัช ีBusiness Partner ทีก่ าหนดในขอ้ 2 นี้ โดยมติอ้งแจง้เหตุผลใหท้ราบแต่อย่างใด 

2.5  การสมคัรใหม่  
2.5.1  หากท่านได้มีการโอนสิทธิในบัญชีของท่านไปให้กับบุคคลอื่นแล้ว ท่านจะสามารถกลับมาสมัครเป็น 

Business Partner ภายใต้ผู้แนะน าคนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อบรษิทัได้อนุมตัแิละด าเนินการโอนสทิธิในบญัชีเดมิ
เสรจ็สิ้นเรยีบรอ้ยแล้วอย่างน้อย 6 เดอืน (เงื่อนไขนี้ใหใ้ช้บงัคบักรณีที่ท่านโอนสทิธิ ์และต้องการสมคัรใหม่
เป็นสมาชกิ Business Partner ดว้ย) 

2.5.2  กรณีท่านได้ลาออกจากการเป็น Business Partner แล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็น  Business 
Partner ใหม่อกีครัง้ จะตอ้งด าเนินการตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
ก) ในการสมคัรใหม่ภายใต้ผู้แนะน ารายเดิม ท่านสามารถยื่นเอกสารเพื่อท าการสมคัรเป็น Business 

Partner ใหม่ในช่วงระยะเวลาใดกไ็ด ้
ข) ในการสมคัรใหม่ภายใตผู้แ้นะน ารายใหม่ ท่านจะสามารถสมคัรเป็น Business Partner ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ

ได้ท าการลาออกจากการเป็น Business Partner ไปแล้วอย่างน้อย 6 เดอืนนับจากวนัที่ลาออก (บรษิทั
จะพจิารณาวนัทีล่าออกตามวนัทีท่ี่บรษิทัได้บนัทกึรบัในใบลาออก) โดยในช่วงระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่
ปรากฏว่าท่านได้ด าเนินกจิกรรมใด ๆ ตามที่ก าหนดในบทนี้ ขอ้ 2.5.5 (ในที่นี้ใหห้มายความรวมถงึการ
ด าเนินกจิกรรมโดยอาศยับญัช ีBusiness Partner หรอืบญัชปีระเภทใด ๆ ของบุคคลอื่นดว้ย) 

  2.5.3  กรณีที่ท่านยงัมสีถานภาพเป็น Business Partner กบัทางบรษิทั แต่มไิด้ด าเนินกจิกรรมใด ๆ มาอย่างน้อย 
6 เดือน ตามที่ก าหนดในบทนี้ ข้อ 2.5.5 (ทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยอาศยับัญชี Business 
Partner หรอืบญัชปีระเภทใด ๆ ของบุคคลอื่น) สามารถสมคัรเป็น Business Partner ภายใต้ผูแ้นะน าราย
ใหม่ได ้ 

  2.5.4  การสมคัรใหม่ภายใตผู้แ้นะน ารายใหม่ ท่านไม่สามารถสมคัรเป็นผูส้มคัรร่วมกบับญัชทีีม่อียู่ในปัจจุบนัได้  
  2.5.5  ในช่วงระยะเวลาทีท่่านไม่สามารถสมคัรเป็น Business Partner ใหม่กบับรษิทัได ้เพื่อรอการสมคัรใหม่ ท่าน

ตอ้งระงบัการด าเนินกจิกรรมใด ๆ ตามทีก่ าหนดขา้งล่างนี้  
ก) การสัง่ซื้อสนิคา้ 
ข) การจ าหน่ายสนิคา้ 
ค) การเขา้ร่วมประชุมหรอืสมัมนากบั Business Partner ท่านอื่น ๆ 
ง) การไดร้บัผลตอบแทนจาก Business Partner หรอื Brand Fan คนใดคนหนึ่ง 
จ) การเข้าไปมสี่วนร่วมในการท าธุรกิจ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมกบั Business Partner หรอื Brand Fan 

ปัจจุบนั 
2.6  การรกัษาสิทธ์ิในบญัชีบิซิเนสพารท์เนอร ์(Business Partner) และดาวน์ไลน์ในองคก์ร 

2.6.1 การรกัษาสิทธ์ิเพ่ือรกัษาดาวน์ไลน์องคก์ร 
ก)  ท่านจะสามารถรกัษาดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนเองได้นัน้จะต้องมีการสัง่ซื้อสนิค้าในหมายเลข

บญัชขีองท่านอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ครัง้ในรอบ 12 (สบิสอง) เดอืนใด ๆ (โดยใหน้ับวนัที่ส ัง่ซื้อสนิคา้เป็น
วนัแรกของเดอืน และนับต่อไปอกี 12 (สบิสอง) เดอืน มฉิะนัน้ บรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธใินดาวน์ไลน์
ภายใต้องค์กรธุรกจิของตนทัง้หมดและผลตอบแทนต่าง ๆ ที่จะได้รบัจากองค์กรธุรกจิ และบรษิทัจะท า
การยา้ยดาวน์ไลน์ดงักล่าวขึน้ไปอยู่ภายใตก้ารแนะน าของอพัไลน์ชัน้ถดัไป  

 ข) หากท่านไม่สามารถรกัษาดาวน์ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตนเองไดต้ามขอ้ 2.6.1 ก) แต่ตอ้งการสัง่ซื้อสนิคา้
หรอืสรา้งองคก์รธุรกจิอกีครัง้ สามารถแจง้มายงับรษิทัภายในไม่เกนิระยะเวลา 36 (สามสบิหก) เดอืนนับ
แต่วนัทีส่ ัง่ซื้อสนิคา้ครัง้ล่าสุด โดยบรษิทัจะท าการออกหมายเลขบญัช ีBusiness Partner ให ้โดยไม่เสยี
ค่าใชจ้่าย (ท่านจะอยู่ภายใตผู้แ้นะน ารายเดมิ) 

2.6.2 การรกัษาสถานภาพการเป็น Business Partner และบญัชี 
 ก) ท่านจะสามารถรกัษาสถานภาพการเป็น Business Partner ในบญัชีที่ได้สมคัรไวไ้ด้ ท่านจะต้องมกีาร

สัง่ซื้อสนิคา้ในหมายเลขบญัชขีองท่านอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ครัง้ในรอบ 36 (สามสบิหก) เดอืนใด ๆ โดย
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ใหน้ับวนัที่ส ัง่ซื้อสนิคา้เป็นวนัแรกของเดอืน และนับต่อไปอกี 36 (สามสบิหก) เดอืน มฉิะนัน้ บรษิทัจะ
ถอืว่าท่านสละสทิธใินการเป็น Business Partner รวมถงึเสยีสทิธใินการเป็นอพัไลน์ของดาวน์ไลน์ทีอ่ยู่
ภายใตต้นเองทัง้หมด และไม่สามารถใชห้มายเลขบญัชดีงักล่าวสัง่ซื้อสนิคา้หรอืด าเนินกจิกรรมใด ๆ กบั
บรษิทัไดอ้กี โดยบรษิทัจะถอืว่าท่านไดส้ิน้สภาพการเป็น Business Partner กบัทางบรษิทั  

 ข) หากท่านไม่สามารถรกัษาสถานภาพการเป็น Business Partner ได้ตามเงื่อนไขขอ้ 2.6.2 ก) แต่มคีวาม
ประสงค์จะสัง่ซื้อสนิค้าหรอืด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ อกีครัง้ จะต้องยื่นใบสมคัร Business Partner  ใหท้าง
บรษิทัพจิารณาใหม่ ในกรณีนี้ท่านสามารถสมคัรภายใตผู้แ้นะน ารายใหม่ได ้ 

2.7  การลาออก 
ท่านสามารถลาออกหรอืยกเลกิจากการเป็น Business Partner ได้ โดยท าการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บรษิทั 
การลาออกจะมผีลกต็่อเมื่อบรษิทัไดล้งวนัทีร่บัใบลาออกนัน้ ๆ  

 
3. จรรยาบรรณการด าเนินธรุกิจ 

3.1  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
3.1.1  Business Partner มสีถานะเป็นคู่สญัญาอสิระ และเป็นผูป้ระกอบธุรกจิอสิระ ไม่ใช่พนักงานประจ า ตวัแทน 

นายหน้า ผูแ้ทน หุน้สว่น ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายหรอืเป็นกจิการร่วมคา้กบับรษิทั ดงันัน้ ท่านตอ้งไม่แสดงตวั
ว่าเป็นหรอืท าใหบุ้คคลภายนอกเขา้ใจไดว้่ามสีถานะเป็นบุคคลตามทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ ทัง้นี้ ขอ้สญัญาหรอื
ภาระผกูพนัใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างท่านกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นเป็นความรบัผดิชอบเฉพาะตวัท่านแต่
เพยีงผูเ้ดยีว 

3.1.2  ท่านตกลงทีจ่ะไม่กระท าการใด ๆ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ไม่เป็นธรรม หรอืใหข้อ้มลูคลาดเคลื่อน
หรอืไมช่ดัเจน หรอืการกระท าในลกัษณะน าขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั โดยในทีน่ี้ใหห้มายความรวมถงึสนิคา้ 
กจิกรรมทางการตลาดของบรษิทั มาใชเ้ปรยีบเทยีบ กล่าวอา้ง แสดงความคดิเหน็หรอืพดูจาเพื่อใส่รา้ย ดู
หมิน่บุคคลอื่น หรอืบรษิทัอืน่ (รวมทัง้คู่แขง่) รวมถงึกจิกรรมทางการคา้ของบุคคลเหล่านัน้ 

3.1.3  ท่านรบัทราบและตกลงว่าท่านไม่มีสทิธิในด าเนินการใด  ๆ ไม่ว่าในประเทศหรอืเขตปกครองใด ๆ เพื่อ
แนะน าหรอืกระท าการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบรษิัท ทัง้นี้การจ ากัดสิทธิดงักล่าว ยงัรวมถึงการ
พยายามจดทะเบยีนหรอืจองชื่อ (โดยใช้ชื่อบรษิทั), เครื่องหมายการคา้, ชื่อทางการคา้ รวมถงึกระท าการ
เพื่อใหม้กีารอนุญาตเกี่ยวกบัสนิคา้หรอืการด าเนินธุรกจิของบริษทั หรอืจดัตัง้ธุรกจิหรอืตดิต่อกบัหน่วยงาน
ภาครฐัในนามของบรษิัท ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสยีหาย อนัรวมถึงค่าทนายความหรอืค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคด ีรวมถงึการชดใช้ค่าเสยีหายต่าง ๆ จากการกระท าที่ไม่เหมาะสมของท่านที่กระท าไปในนามของ
บรษิทั รวมทัง้ท่านยนิยอมทีจ่ะโอนบรรดาการจดทะเบยีนต่าง ๆ ทีใ่ชช้ื่อของบรษิทั เครื่องหมายการคา้ หรอื
ชื่อทางการคา้ซึ่งได้จดทะเบยีนหรอืจองไวแ้ล้ว อนัเป็นการละเมดิต่อขอ้ก าหนดนี้ใหแ้ก่บรษิทัโดยทนัทแีละ
ยนิยอมใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัโดยทัง้หมด ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดนี้ยงัคงมผีลบงัคบัใช้อยู่ แมบ้รษิทัจะใช้
สทิธยิกเลกิสญัญากบัท่านซึง่ไดท้ าการฝ่าฝืนนโยบายนี้แลว้กต็าม 

3.1.4  ท่านต้องไม่ชกัชวน โน้มน้าว ล่อลวงหรอืน าเสนอ Business Partner หรอืบุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
การแนะน าของตนเอง เพื่อท าการจ าหน่ายสนิคา้ในอตัราหรอืรปูแบบทีแ่ตกต่างจากทีบ่รษิทัก าหนด 

3.1.5  ท่านจะไม่กล่าวพาดพงิหรอืวพิากษ์วจิารณ์ถงึ Business Partner รายอื่นหรอืบุคคลใดกต็ามทีไ่ดด้ าเนินธุรกจิ
ร่วมกบับรษิทัในทางทีเ่สื่อมเสยี 

3.1.6  ท่านจะไม่ส่งเสรมิ โน้มน้าว ชกัจูง ใหค้วามช่วยเหลอื เสนอผลประโยชน์ต่อ Business Partner หรอื Brand 
Fan อื่นที่อยู่ในกลุ่มองค์กรธุรกจิของตนและในกลุ่มองค์กรธุรกจิอื่น เพื่อใหล้าออก และไปสมคัรกบัตนหรอื
สมคัรกบัผูแ้นะน ารายใหม่ 

3.1.7  ท่านจะไม่ชักจูงบุคคลใด ๆ ในกลุ่มองค์กรธุรกิจของตนหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจอื่นให้มาสัง่ซื้อสินค้าใน
หมายเลขบญัชขีองท่านหรอืในหมายเลขบญัชขีองดาวน์ไลน์ท่าน 

3.1.8  การตดัสนิใจทางธุรกจิและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้เป็นความรบัผดิชอบโดยตรงของท่าน 
3.1.9  ท่านจะตอ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญา รวมถงึเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ของบรษิทัหรอืทีบ่รษิทั

อาจก าหนดขึน้เพิม่เตมิตามความเหมาะสมอย่างเคร่งครดั  
3.1.10 ท่านมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการ รวมทัง้กฎหมายอื่น  ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจินี้อย่างเคร่งครดั 
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3.1.11 ท่านสามารถด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ ในประเทศทีบ่รษิทัไดเ้ปิดด าเนินธุรกจิอย่างเป็นทางการแลว้เท่านัน้ โดยหาก
ท่านประสงค์จะด าเนินธุรกจิ ยูไลฟ์ ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่ท่านมถีิน่พ านักหรอืมสีถานะ
เป็นพลเมอืงอยู่ ท่านจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข นโยบาย รวมถงึกฎหมายต่าง ๆ ทีบ่งัคบัใชใ้น
ประเทศนัน้ ๆ อย่างเคร่งครดั 

3.1.12 ท่านสามารถแนะน า Business Partner ใหม่หรอืผูมุ้่งหวงัได้เฉพาะในประเทศที่บรษิทัได้เปิดด าเนินกิจการ
อย่างเป็นทางการแล้วเท่านัน้ โดยบรษิัทจะจ ากดัสทิธิท่านในการด าเนินกิจกรรมหรอืการกระท าใด  ๆ ใน
ประเทศทีบ่รษิทัยงัไม่ได้เปิดด าเนินกจิการอย่างเป็นทางการ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดอยู่ในหวัขอ้ 
“การด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ (International Business)”  

3.2 การซื้อสินค้าและอปุกรณ์ส่งเสริมการขาย 
3.2.1 ท่านสามารถใชดุ้ลยพนิิจในการซื้อสนิคา้ได้โดยอสิระ และสนิคา้ดงักล่าวจะตอ้งจ าหน่ายได้เฉพาะในประเทศ

ไทยเท่านัน้ 
3.2.2 ท่านมอีสิระในการสัง่ซื้อสนิค้าตามที่ตนต้องการ และไม่มกีารก าหนดจ านวนขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อ ทัง้นี้ ท่าน

จะต้องไม่สัง่ซื้อสนิคา้เพื่อกกัตุนมากเกนิความจ าเป็นหรอืเกนิกว่าจ านวนที่ตนจะท าการจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ 
หรอืเกนิกว่าจ านวนทีจ่ะซื้อไปใช้ส่วนตวั ภายในระยะเวลา 1 เดอืน โดยท่านควรจ าหน่ายหรอืบรโิภคสนิคา้
ไปแลว้อย่างน้อย รอ้ยละ 70 ของสนิคา้ทีไ่ดส้ ัง่ซื้อในครัง้นัน้ ๆ ก่อนทีจ่ะท าการสัง่ซื้อสนิคา้ในคราวต่อไปทัง้นี้ 
บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบการขายสนิคา้ของท่าน รวมถงึเอกสารการขายสนิคา้ปลกีทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.2.3 ท่านสามารถสัง่ซื้อสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายได้ด้วยตนเองที่ ยไูลฟ์ ชอ็ป ทุกสาขา หรอืสัง่ซื้อผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ โทรสาร หรอืโทรศพัท์ หรอืวธิอีื่น ๆ ที่บรษิทัมใีหบ้รกิาร โดยท่านสามารถช าระค่าสนิค้าและ
อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายใหก้บับรษิทัตามช่องทางที่บรษิทัได้มกีารจดัไวใ้ห้ ซึ่งสนิคา้จะไม่ถูกส่งจนกว่าจะมี
การช าระเงนิค่าสนิคา้จะครบถว้นเสยีก่อน 

3.2.4 ท่านต้องท าการสัง่ซื้อสนิคา้ภายในวนัสุดท้ายของเดอืนหรอืวนัเวลาที่บรษิทัได้ก าหนดหรอืประกาศไวใ้นแต่
ละเดอืน เพื่อใหก้ารซื้อสนิคา้ดงักล่าวถูกน าไปพจิารณาคุณสมบตัแิละค านวณคอมมชิชัน่ในเดอืนนัน้ ๆ  

3.2.5 การช าระเงนิในกรณีใดกต็ามซึง่จ านวนเงนิทีช่ าระยงัไม่ครบถว้น หรอืเป็นเหตุใหเ้กดิการละเมดิขอ้ตกลงตาม
สญัญา ท่านตกลงใหบ้รษิทัมสีทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากท่าน รวมถงึสามารถด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
ก) ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการช าระเงนิตามที่ตกลง บรษิัทจะยกเลิกคะแนนที่จะได้รบัจากการสัง่ซื้อ

สนิคา้ดงักล่าว 
ข) บรษิทัมสีทิธใินการหกักลบจ านวนเงนิดงักล่าวกบัค่าคอมมชิชัน่ที่ท่านไดร้บัหรอืจะไดร้บัในอนาคต 
ค) หากในกรณีที่หมายเลขบญัชีดงักล่าวมีผู้เข้าร่วมธุรกิจในฐานะ Business Partner มากกว่า 1 คน ให้

บุคคลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบในจ านวนเงนิดงักล่าวในฐานะลูกหนี้ร่วม 
3.2.6 ท่านไม่สามารถสัง่ซื้อสินค้าในชื่อบัญชี Business Partner หรือ Brand Fan ของบุคคลอื่น เว้นแต่บุคคล

เหล่านัน้จะใหค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงก่อนการสัง่ซื้อสนิคา้ 
3.2.7 บรษิทัสงวนสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวในการเปลีย่นแปลงราคาสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายโดยไม่จ าเป็นตอ้ง

แจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 
3.3  การจ าหน่ายสินค้า 

3.3.1 ท่านสามารถจ าหน่ายสนิค้าได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านัน้ และจะต้องจ าหน่ายสินค้าตามราคาที่
ก าหนดไวใ้นแคตตาลอ็ก 

3.3.2 ท่านในฐานะ Business Partner มหีน้าที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสนิคา้ (ใบเสรจ็คา้ปลกี) ใหแ้ก่ลูกคา้หรอื
ผู้มุ่งหวงัทุกครัง้ที่มีการซื้อขายสินค้าของบริษัท โดยท่านต้องกรอกรายละเอียดในใบเสร็จค้าปลีกเป็น
ภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย โดยเฉพาะในส่วนชื่อผู้ซื้อ ชื่อผู้ขาย และวันที่ส่งมอบสินค้า และต้องระบุ
รายละเอยีดการซื้อขายในส่วนอื่น ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้แจง้สทิธใินการเลกิสญัญาหรอืคนืสนิคา้ซึ่ง
มรีะบุอยู่ในแบบฟอรม์ใบเสรจ็คา้ปลกีของบรษิทัใหก้บัลูกคา้ไดร้บัทราบ  

 ในกรณีที่ท่านจ าหน่ายสนิคา้โดยไม่ได้มอบใบเสรจ็คา้ปลกีขา้งตน้ใหก้บัลูกคา้ หรอืมกีารมอบใบเสรจ็คา้ปลกี
ทีไ่ม่ไดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นตามทีก่ าหนด จะถอืว่าสญัญาซื้อขายดงักล่าวไม่ผกูพนัลูกคา้แต่อย่างใด 

3.3.3 ท่านไม่สามารถจ าหน่ายหรอืกระจายสนิคา้หรอืแสดงสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายของบรษิทัดว้ยตนเอง
หรอืผ่านบุคคลใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ณ สถานทีท่ีม่ลีกัษณะเป็นรา้นคา้ปลกี รา้นคา้ส่ง รา้นขายยา 
สถานศกึษา รา้นสหกรณ์ งานแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ ตลาด อนิเทอรเ์น็ต หรอืสถานทีใ่ด ๆ ทีม่กีจิกรรม
ใกลเ้คยีงกบัสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ เวน้แตไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทั ทัง้นี้ ท่านจะตอ้ง
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ยื่นเอกสารแสดงความประสงคพ์รอ้มรายละเอยีดของกจิกรรมทีจ่ะเขา้ร่วมมายงับรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
วนั 

3.4  การน าเสนอสินค้าและแผนธรุกิจ 
3.4.1  ในการไปน าเสนอสนิคา้ หรอืโอกาสทางธุรกจิ ณ ทีอ่ยู่อาศยัหรอืสถานที่ท างานของลูกคา้ หรอืผูมุ้่งหวงัท่าน

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากลูกคา้หรอืผูมุ้่งหวงัหรอืผูท้ีค่รอบครองสถานทีน่ัน้กอ่น และตอ้งไม่กระท าการอนัเป็น
การรบกวนหรอืกอ่ใหเ้กดิความร าคาญแก่ลูกคา้ หรอืผูมุ้่งหวงัหรอืผูท้ีค่รอบครองสถานทีน่ัน้ ในการนี้ ท่าน
ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มกบับตัรประจ าตวั Business Partner ทีอ่อกโดยบรษิทัต่อลูกคา้หรอื
ผูมุ้่งหวงัทุกครัง้ 

3.4.2  ท่านตอ้งไม่รบกวนหรอืสรา้งความร าคาญ หากลูกคา้หรอืผูมุ้่งหวงัไม่อนุญาตหรอืแจง้ใหท้่านออกจาก
เคหสถานของลูกคา้หรอืผูมุ้่งหวงั ท่านตอ้งไม่ยนืกรานทีจ่ะพยายามโน้มน้าวหรอืน าเสนอสนิคา้และแผน
ธุรกจิต่อ ทัง้นี้ ลูกคา้หรอืผูมุ้่งหวงัมสีทิธทิีจ่ะรอ้งเรยีนหากท่านยงัยนืกรานทีจ่ะใหลู้กคา้หรอืผูมุ้่งหวงัฟังท่าน
ต่อไป ซึง่การกระท าเช่นนี้ถอืเป็นการกดดนัลูกคา้หรอืผูมุ้่งหวงั ซึง่ถอืเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมาย 

3.4.3  ในการน าสนิคา้หรอืโอกาสทางธุรกจิไปเสนอต่อลูกคา้หรอืผูมุ้่งหวงั Business Partner ตอ้งใหร้ายละเอยีด
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งของสนิคา้ แผนธุรกจิ และแผนปันผลตอบแทนตามทีบ่รษิทัประกาศ             

3.4.4    ท่านไม่สามารถออกบตัรเชญิชวนหรอืโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารเรยีนรูเ้กีย่วกบัแผนธุรกจิของบรษิทัที่
นอกเหนอืไปจากการอธบิายกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อการเรยีนรูโ้อกาสทางธุรกจิเท่านัน้                            
โดยขอ้ความในการเชญิชวนทีท่่านไม่สามารถใชไ้ด ้มดีงันี้ 

ก) ท าใหผู้อ้่านสนใจหรอืเขา้ใจไดว้่าจะมโีอกาสไดร้บัการจา้งงาน 
ข) เป็นกจิกรรมทีท่ าขึน้เพื่อสงัคมหรอืสาธารณประโยชน์ 
ค) กล่าวอา้งว่าเป็นการส ารวจทางการตลาด หรอื 
ง) ประชาสมัพนัธก์จิกรรมในลกัษณะเป็นงานสมัมนาทางวชิาการหรอืสมัมนาทางดา้นภาษอีากร  

 3.4.5  ในระหว่างการน าเสนอสนิคา้และแผนธุรกจิของบรษิทั ท่านตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
ก) ไม่กล่าวอา้งหรอืน าเสนอขอ้มลูสนิคา้เกนิกว่าความเป็นจรงิ 
ข) หา้มเปลี่ยนแปลงราคา,จ านวน,น ้าหนัก,ขนาดบรรจุของสนิคา้ รวมทัง้ระดบัความส าเรจ็จากการด าเนิน

ธุรกจิ 
ค) หา้มน าเสนอขายสนิคา้ทีม่ใิช่สนิคา้ของบรษิทั 
ง) หา้มกระท าการในลกัษณะรบัประกนัใด ๆ ในนามของบรษิทันอกเหนือไปจากการรบัประกนัตามทีบ่รษิทั

ไดป้ระกาศไวเ้ท่านัน้ 
จ) หา้มแนะน าหรอืกล่าวอา้งในลกัษณะทีท่ าให ้Business Partner หรอืผูมุ้่งหวงัเขา้ใจไดว้่าสามารถประสบ

ความส าเรจ็ในธุรกจินี้ได้ด้วยการแนะน าบุคคลอื่น ๆ เขา้มาเป็น Business Partner เท่านัน้ หรอืมกีาร
จ าหน่ายสนิคา้ใหใ้นราคาทีต่ ่ากว่าราคาขายปลกีทีบ่รษิทัก าหนด 

ฉ) หา้มประชาสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้ชื่อว่าจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการเป็น Business Partner 
ช) แสดงขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิและถูกตอ้งเกีย่วกบัโอกาสทางธุรกจิและแผนปันผลตอบแทนตามทีบ่รษิทัประกาศ 
ซ) หา้มรบัประกนัว่าจะมรีายไดท้ีแ่น่นอน และหา้มแสดงเอกสารทางการเงนิทีไ่ดร้บัจากบริษทั 
ฌ) หา้มท าใหบุ้คคลใด ๆ ก็ตามเขา้ใจผดิว่าจะสามารถประสบความส าเร็จในธุรกจินี้ได้แมไ้ม่ได้ตัง้ใจหรอื

กล่าวอ้างต่อ Business Partner หรอืผูมุ้่งหวงัในลกัษณะที่ท าใหเ้ขา้ใจว่าสามารถประสบความส าเรจ็ใน
ธุรกจินี้ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งใชห้รอืความพยายามหรอืเวลา หรอืใชเ้พยีงเลก็น้อย 

ญ) ตอ้งแจง้ผูมุ้่งหวงัหรอื Business Partner ใหเ้ขา้ใจว่ารายไดห้รอืค่าคอมมชิชัน่ทีไ่ดร้บัตอ้งมาจากการ
จ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัใหก้บัลูกคา้อย่างต่อเนื่องและตอ้งรกัษาระดบัดงักล่าวไว้ 

ฎ) ต้องแจ้งผูมุ้่งหวงัหรอื Business Partner ว่าบุคคลที่เขา้มาเป็น Business Partner กบัทางบรษิทัไม่ได้
ตกอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัทีจ่ะตอ้งแนะน าบุคคลอื่น ๆ เขา้มาเป็นผูแ้นะน า 

3.4.6 ท่านต้องไม่หลอกลวง บงัคบั หรอืกดดนัลูกคา้เพื่อใหซ้ื้อสนิคา้ของบรษิทั และในการจ าหน่ายสนิคา้ต้องให้
ขอ้มลูทีค่รบถว้นและถูกตอ้งทุกด้าน 

3.4.7 ท่านไม่สามารถจดัรายการส่งเสรมิการขายสนิคา้ใหก้บับุคคลใด ๆ ก็ตามที่อยู่ภายนอกองค์กรธุรกจิของตน
หรอืใหก้บับุคคลทัว่ไปในทีส่าธารณะได ้โดยรายการส่งเสรมิการขายทีจ่ะจดัขึน้ตอ้งอยู่ภายใตว้ตัถุประสงคใ์น
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การสนับสนุนการท าธุรกิจภายในกลุ่มดาวน์ไลน์ของท่านเองเท่านัน้ และต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการ
ด าเนินธุรกจิของ Business Partner ภายนอกองคก์รธุรกจิของตนหรอืของบรษิทั 

3.4.8 เวน้แต่จะได้รบัการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางบรษิัท ท่านไม่สามารถอาศยัองค์กรธุรกจิของตน
เพื่อใชเ้ป็นทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ใช่ของบรษิทั 

3.5  การเปล่ียนและคืนสินค้า 
  3.5.1 นโยบายการเปล่ียนสินค้า  

เวน้แต่กฎหมายจะมกีารก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจะรบัเปลีย่นสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายที่ท่าน
ไดส้ัง่ซื้อจากทางบรษิทั อนัเกดิจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 
ก) สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทีไ่ดร้บัความเสยีหายระหว่างการขนส่งโดยบรษิทั    
ข) ความผดิพลาดเนื่องจากการจดัส่งหรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ถูกตอ้งตามทีส่ ัง่ซื้อ 
ค) สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายช ารุดเสยีหายแต่แรก 
ง) คุณภาพของสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ไดม้าตรฐาน 
โดยบรษิทัจะท าการเปลี่ยนสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายตามที่ท่านรอ้งขอทนัท ีหากบรษิทัไม่สามารถ
จดัหาสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายชิน้ใหม่ใหไ้ด ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกใบลดหนี้ตามมลูค่าของ
สนิค้า หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายนัน้ โดยท่านสามารถน าใบลดหนี้ไปใช้ช าระค่าสนิคา้ในการสัง่ซื้อครัง้
ต่อไป ซึ่งใบลดหนี้จะสามารถใช้ได้จนถึงวนัปิดยอดของเดือนถดัไป นับตัง้แต่วนัที่ออกใบลดหนี้เท่านัน้ 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทมสีทิธิปฏิเสธการเปลี่ยนสนิค้า ในกรณีที่ท่านไม่สามารถน าใบก ากบัภาษีต้นฉบบัมา
แสดง หรอืความเสยีหายของสนิคา้เกดิขึน้โดยเจตนาหรอืการใชไ้ม่ถูกตอ้ง 

 3.5.2 นโยบายการรบัคืนสินค้า 
3.5.2.1  บรษิทัมนีโยบายรบัคนืสนิคา้ โดยท่านสามารถแจ้งขอคนืสนิคา้ได้ภายใน 90 (เก้าสบิ) วนันับแต่

วนัทีท่่านไดส้ัง่ซื้อสนิคา้ ทัง้นี้ ในการแจง้ขอคนืสนิคา้ ท่านตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มแนบ
ต้นฉบบัใบก ากบัภาษีและมายื่นด้วยตนเองได้ที่ ยูไลฟ์ ชอ็ป สาขาที่ท่านได้สัง่ซื้อสนิค้า เวน้แต่
กรณีที่ท่านได้มกีารสัง่ซื้อสนิค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทั ท่านสามารถแจ้งบรษิัทเพื่อขอคนื
สินค้า พร้อมจัดส่งสินค้าและแนบต้นฉบับใบก ากับภาษีเพื่อคืนมายังบริษัท โดยท่านเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการส่งคนืสนิคา้  
บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะปฏิเสธหรอืก าหนดเงื่อนไขการรบัคนืสนิค้าไม่ตรงตามที่ก าหนดข้างต้น 
หากมเีหตุดงัต่อไปนี้  
ก) มกีฎหมายก าหนดเงื่อนไขการคนืไวเ้ป็นการเฉพาะ  
ข) เป็นสนิคา้ทีบ่รษิทัก าหนดเงื่อนไขการคนืสนิคา้ไวเ้ป็นอย่างอื่น โดยท่านสามารถสงัเกตไดจ้าก

ใบรบัประกนัและเงื่อนไขการคนืสนิคา้ทีแ่นบมากบัสนิคา้นัน้  
ค) สนิคา้ทีค่นืเป็นสนิคา้คนละชิน้กบัสนิคา้ทีท่่านไดส้ัง่ซื้อไปตามทีร่ะบุในใบก ากบัภาษนีัน้ ๆ 
ง) กรณีสนิคา้เกดิความเสยีหายโดยเจตนาหรอืการใชไ้ม่ถูกตอ้ง 

3.5.2.2 ภายหลงัจากที่บรษิทัพจิารณาอนุมตักิารคนืสนิคา้ บรษิทัจะออกใบลดหนี้ตามมูลค่าของสนิค้าที่
ท่านได้สัง่ซื้อไวต้ามใบก ากบัภาษี โดยจะหกัจากมูลค่าของสนิค้าที่คนืก่อนท าการออกใบลดหนี้ 
ท่านสามารถน าใบลดหนี้ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นการสัง่ซื้อสนิคา้ครัง้ต่อไป ใบลดหนี้ดงักล่าวสามารถใช้ได้
จนถงึวนัปิดยอดของเดอืนถดัไป นับตัง้แต่วนัที่ออกใบลดหนี้เท่านัน้ เวน้แต่กรณีท่านมกีารส่งคนื
สนิค้าที่ได้มกีารสัง่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท หากท่านมกีารช าระค่าสนิค้าเป็นบตัรเครดติ 
บรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิกลบัเข้าสู่บญัชีบตัรเครดติของท่าน แต่หากท่านมกีารช าระค่าสินค้า
โดยการโอนเงนิสดผ่านบญัชธีนาคาร บรษิทัจะท าการโอนเงนิสดกลบัคนืไปยงับญัชธีนาคารของ
ท่าน ซึ่งบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิค่าสนิคา้ใหท้่านภายใน 15 (สบิหา้) วนันับแต่วนัที่ท าการคนื
สนิคา้ 

3.5.2.3 ในกรณีที่ท่านต้องการลาออกจากการเป็น Business Partner สามารถคนืสนิค้าให้แก่บรษิัทได้
ภายใตน้โยบายการคนืสนิคา้ตามขอ้ 3.5.2.1 โดยบรษิทัจะคนืเงนิค่าสนิคา้ในอตัรารอ้ยละ 90 (เกา้
สบิ) ของมลูค่าสนิคา้ที่คนืตามที่ปรากฏในใบเสรจ็นัน้ ๆ ใหแ้ก่ท่านโดยการออกเชค็สัง่จ่ายในนาม
ท่านหรอืโอนเงนิคนืภายใน 15 (สบิหา้) วนั นับแต่วนัทีท่ าการคนืสนิคา้ 

3.5.2.4 กรณีท่านไม่เคยสัง่ซื้อสนิค้าหรอืแนะน าผู้มุ่งหวงั และได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็น 
Business Partner ภายใน 30 (สามสบิ) วนั นับจากวนัที่บรษิทัได้อนุมตัิการสมคัร บรษิทัจะคนื
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เงนิค่าสมคัรใหก้บัท่านในรปูแบบเชค็สัง่จ่ายหรอืโอนเงนิคนืภายในระยะเวลา 15 (สบิหา้) วนั นับ
แต่วนัทีไ่ดบ้รษิทัไดอ้นุมตักิารลาออกของท่าน  

3.5.2.5 บรษิทัมนีโยบายรบัคนืสนิคา้ส าหรบัลูกคา้ (ลูกคา้ปลีก) โดยลูกคา้สามารถขอคนืสนิคา้ได้ภายใน 
15 (สบิหา้) วนั นับแต่วนัที่ท่านได้สัง่ซื้อสนิคา้ ทัง้นี้ ลูกคา้สามารถน าสนิคา้ที่ได้ซื้อไปพร้อมกบั
ต้นฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิคา้ปลกีส่งคนืให้แก่ท่านซึ่งเป็นผูจ้ าหน่ายสนิคา้นัน้ โดยท่านจะตอ้งท าการ
คนืเงนิใหแ้ก่ลูกคา้เท่ากบัมูลค่าที่ลูกคา้ได้ซื้อไป หรอืลูกคา้สามารถตดิต่อขอคนืสนิคา้ได้โดยตรง
กบับรษิัท โดยลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมแนบต้นฉบบัใบเสร็จรบัเงนิค้าปลกี 
และบรษิัทจะท าการคนืเงนิใหแ้ก่ลูกค้าในรูปแบบของเช็คสัง่จ่ายภายใน 15 (สบิห้า) วนั นับแต่
วนัทีท่ าการคนืสนิคา้ 

3.5.2.6 ในกรณีที่ท่านมกีารสัง่ซื้อสนิค้าผ่านเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่บรษิัทได้มกีารท าข้อตกลงกนัไว ้
นโยบายการสัง่ซื้อและการคนืสนิค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เว็บไซต์ดงักล่าวก าหนด โดยหาก
เงื่อนไขการคนืสนิคา้ดงักล่าวขดัหรอืแยง้กบันโยบายการคนืสนิคา้ของบรษิทัที่ก าหนดในนโยบาย
นี้ ใหย้ดึถอืเงื่อนไขทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูซ้ื้อสนิคา้เป็นส าคญั  

3.6  แผนปันผลตอบแทน 
  3.6.1 แผนปันผลตอบแทน 

3.6.1.1  ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการชกัชวนหรอืแนะน าบุคคลใด ๆ ให้เข้าร่วมเป็น Business Partner 
หรือ Brand Fan หรือที่เรียกว่า “การสปอนเซอร์” ไม่ได้ท าให้ได้ร ับค่าตอบแทนหรือ “ค่า
คอมมชิชัน่”  

3.6.1.2  ท่านตระหนักดวี่าการจ าหน่ายสนิคา้และการทุ่มเทเวลาเพื่อสรา้งองค์กรธุรกจิของท่านจะช่วยให้
ประสบความส าเรจ็และมโีอกาสไดร้บัค่าตอบแทนหรอืค่าคอมมชิชัน่จากบรษิทั 

3.6.1.3   ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่าบรษิัทไม่ได้ให้ค ามัน่สญัญาหรอืรบัประกนัรายได้หรอืผลตอบแทนและ
ความส าเรจ็ทีแ่น่นอนกบับุคคลใดกต็ามทีเ่ขา้ร่วมธุรกจิกบับรษิทั 

3.6.1.4  ท่านจะได้รบัค่าคอมมชิชัน่ก็ต่อเมื่อในเดอืนนัน้ ๆ ท่านสามารถท าคุณสมบตัไิด้ตามแผนปันผลที่
บรษิทัก าหนดและประกาศในเอกสารของบรษิทั  
ทัง้นี้ บรษิัทจะจ่ายค่าคอมมชิชัน่โดยการโอนเงนิเข้าบญัชีธนาคารของท่าน หรอืในกรณีที่เป็น
บญัชทีีม่ผีูส้มคัรหลกัและผูส้มคัรร่วม บรษิทัจะโอนเงนิเขา้บญัชีในนามผูส้มคัรหลกัเท่านัน้ ในกรณี
ที่ท่านไม่ได้มอบส าเนาบญัชธีนาคารเงนิฝากออมทรพัย์ใหแ้ก่บรษิทั บรษิทัจะรวบรวมคอมมชิชัน่
และจ่ายใหท้่านในงวดถดัไปของการโอนเงนิคอมมชิชัน่ ทัง้นี้ การโอนเงนิจะเกดิขึน้ก็ต่อเมื่อท่าน
ได้ส่งส าเนาบญัชีธนาคารให้แก่บรษิัทเป็นที่เรยีบร้อยแล้วเท่านัน้ และท่านจะได้รบัเงนิโอนเขา้
บญัชตีามงวดทีก่ าหนดกต็่อเมื่อท่านไดส้่งส าเนาบญัชธีนาคารใหแ้ก่บรษิทั 1 เดอืน (เดอืนปฏทินิ) 
ล่วงหน้าก่อนถงึงวดการโอนเงนิ 
ในการโอนเงนิแต่ละครัง้ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเท่าใด ท่านยนิยอมใหบ้รษิทัหกัค่าด าเนินการตามที่
บรษิทัก าหนดออกจากเงนิค่าคอมมชิชัน่ที่จะได้รบั (บรษิทัจะก าหนดค่าด าเนินการไวใ้นเอกสาร
การจ่ายเงนิปันผลตอบแทน)  

3.6.1.5  หากท่านไดร้บัค่าคอมมชิชัน่ ท่านรบัทราบและยอมรบัทีจ่ะเกบ็รกัษาเอกสารและขอ้มลูเกีย่วกบั
การซื้อขายสนิคา้ทีท่ าใหไ้ดร้บัค่าคอมมชิชัน่ในแต่ละเดอืนเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี และพรอ้ม
ทีจ่ะส่งมอบใหบ้รษิทัตรวจสอบหากบรษิทัมกีารรอ้งขอ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวต่อบรษิทัได ้บรษิทัจะถอืว่าท่านไดล้ะเมดิขอ้สญัญาและยนิยอมใหบ้รษิทัเรยีกคนื
เงนิค่าคอมมชิชัน่ หรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทีไ่ดร้บัจากสนิคา้ทีไ่ดส้ ัง่ซื้อในเดอืนนัน้ ๆ 

3.6.1.6  ในกรณีที่บริษัทยอมรบัการคืนสินค้าภายใต้นโยบายการคืนสินค้าของบริษัท และท่านได้รบั
คอมมิชชัน่จากการซื้อสินค้าดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทเรียกคืนและท่านตกลงคืนเงิน
ค่าตอบแทนดงักล่าวทีท่่านไดร้บัจากบรษิทัในทนัท ี

3.6.1.7  ในการเรยีกคนืค่าตอบแทนหรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ อนัเกดิจากการคนืสนิคา้หรอืเกิดจากการที่
บรษิทัตรวจสอบแล้วว่าท่านไม่มสีทิธไิด้รบั บรษิทัมสีทิธโิดยชอบธรรมในการให้ท่านจ่ายผลตอบ
แทนจ านวนดงักล่าวคนืใหก้บับรษิทัโดยตรง หรอืหกัลบจากค่าคอมมชิชัน่คา้งจ่ายเดมิ หรอืหกัลบ
จากคอมมชิชัน่ทีพ่งึจะไดร้บัในอนาคต หรอืหกัลบกบัเงนิใด ๆ ทีบ่รษิทัจะตอ้งจ่ายใหก้บัท่าน 
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3.6.1.8    ในกรณีที่ท่านมสีทิธไิด้รบัเงนิค่าคอมมชิชัน่ และ/หรอื ค่าตอบแทนอื่นๆ จากบรษิทั และบรษิทัไม่
สามารถน าส่งใหแ้ก่ท่านได้ อนัเนื่องมาจากเอกสารของท่านไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องด าเนินการ
ตดิต่อมาทีบ่รษิทัเพื่อขอรบัเงนิดงักล่าวภายในระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่ยอดคงคา้งล่าสุด มฉิะนัน้ 
บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะระงบัการจ่ายเงนิทุกยอดคงคา้งที่เกนิระยะเวลา 3 ปี ออกจากระบบการ
จ่ายเงนิของบรษิทั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

3.6.2 เง่ือนไขการพิจารณาสายงานเพ่ือค านวณผลตอบแทน 
3.6.2.1 ในการพจิารณานับสายงานส าหรบัค านวณค่าคอมมชิชัน่ตามแผนปันผลตอบแทนทีบ่รษิทัก าหนดนัน้ 

บรษิทัอาจพจิารณาใหท้่านซึง่เป็นอพัไลน์สามารถนับ Business Partner ดาวน์ไลน์ในล าดบัชัน้ที่
สองหรอืมากกว่านัน้ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัหิรอืมผีลงานตามทีบ่รษิทัก าหนดใหเ้ป็นสายงานที่
สามารถน ามาค านวณค่าคอมมชิชัน่ของ Business Partner อพัไลน์ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ (โปรดดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสารแผนปันผลตอบแทนทีบ่รษิทัจดัท าขึน้) 
ก) การลาออก: Business Partner อพัไลน์จะสามารถนับคุณสมบตัขิอง Business Partner 

ดาวน์ไลน์ล าดบัชัน้ทีส่องทีม่คีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัก าหนดใหเ้ป็นหนึ่งในสายงานทีจ่ะน ามา
ค านวณคอมมชิชัน่ได้ กต็อ่เมื่อ Business Partner ดาวน์ไลน์ล าดบัชัน้ทีห่นึ่งไดล้าออกจาก
การเป็น Business Partner ไปแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดอ้นุมตัใิห้
การลาออกมผีลสมบูรณ์ 

ข) การรวมบญัช:ี  
o การรวมบัญชีในแนวตัง้ Business Partner อัพไลน์จะสามารถนับคุณสมบัติของ  
Business Partner ดาวน์ไลน์ล าดบัชัน้ที่สองที่มคีุณสมบตัติามที่บรษิทัก าหนดใหเ้ป็นหนึ่งใน
สายงานที่จะน ามาค านวณคอมมชิชัน่ในส่วนโบนัสเครอืข่ายได้ก็ต่อเมื่อ Business Partner 
อัพไลน์ได้ท าการรวมบัญชีกับ  Business Partner ดาวน์ไลน์ล าดับชัน้ที่หนึ่งแล้วเป็น
ระยะเวลา 1 ปี โดยนับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดอ้นุมตัใิหก้ารรวมบญัชมีผีลสมบูรณ์ 
o การรวมบญัชใีนแนวนอน Business Partner ที่ท าการรวมบญัชใีนลกัษณะนี้สามารถนับ 
Business Partner ดาวน์ไลน์ของทัง้สองฝ่ายที่มคีุณสมบตัิตามที่บรษิัทก าหนดให้เป็นสาย
งานทีจ่ะน ามาค านวณคอมมชิชัน่ไดใ้นทนัท ี

ค) การยกเลกิการเป็น Business Partner โดยบรษิทั: Business Partner อพัไลน์จะสามารถนับ
คุณสมบตัขิอง Business Partner ดาวน์ไลน์ล าดบัชัน้ทีส่องทีม่คีุณสมบตัติามทีบ่รษิทั
ก าหนดใหเ้ป็นหนึ่งในสายงานทีจ่ะน ามาค านวณคอมมชิชัน่ในส่วนโบนัสเครอืขา่ยไดก้ต็่อเมื่อ 
Business Partner ดาวน์ไลน์ล าดบัชัน้ทีห่นึ่งไดถู้กบรษิทัยกเลกิการเป็น Business Partner 
แลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัท าการยกเลกิการเป็น Business Partner มี
ผลสมบูรณ์ 

ง) การไม่สามารถรกัษาสทิธิใ์นบญัช ีBusiness Partner: Business Partner อพัไลน์จะสามารถ
นับคุณสมบตัขิอง Business Partner ดาวน์ไลน์ล าดบัชัน้ทีส่องทีม่คีุณสมบตัติามทีบ่รษิทั
ก าหนดใหเ้ป็นหนึ่งในสายงานทีจ่ะน ามาค านวณคอมมชิชัน่ในส่วนโบนัสเครอืขา่ยไดก้ต็่อเมื่อ  
Business Partner ดาวน์ไลน์ล าดบัชัน้ทีห่นึ่งไม่สามารถรกัษาสทิธกิารเป็นอพัไลน์ของดาวน์
ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 2.6.1 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดย
นับตัง้แต่วนัทีไ่ม่สามารถรกัษาสทิธดิงักล่าวได ้ 

3.6.2.2  Business Partner ที่มสีทิธใินการนับ Business Partner ดาวน์ไลน์ล าดบัชัน้ที่สองที่มคีุณสมบตัิ
ตามที่บรษิทัก าหนดใหเ้ป็นหนึ่งในสายงานที่น ามาค านวณคอมมชิชัน่ตามแผนปันผลของบรษิัท
ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ จะไดร้บัสทิธกิต็่อเมื่อไดท้ าการยื่นค ารอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบรษิทั 
และบริษัทได้ท าการพิจารณาและอนุมตัิแล้วเท่านัน้  ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะอนุมตัิหรอื
ปฏเิสธค ารอ้งดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ราบ 

 
3.7  การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

3.7.1  การใช้ช่ือบริษทัและนามบตัร 
3.7.1.1  ท่านยอมรบัและเข้าใจดีว่า ชื่อ เครื่องหมายการค้า สญัลกัษณ์สนิค้า ตราสนิค้าต่าง  ๆ รูปภาพ 

และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายใด ๆ ของบรษิัท เป็นลิขสทิธิแ์ต่เพยีงผู้เดียวของบรษิัท ห้ามมใิห้
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ท าซ ้า ลอกเลียนแบบ หรอืน าไปใช้โดยมไิด้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจาก
บรษิทั ในกรณีที่มกีารใช้เครื่องหมาย ตราสญัลกัษณ์ หรอืชื่อของบรษิทัในสื่อต่าง ๆ ท่านจะต้อง
ระบุขอ้ความ “ผูจ้ าหน่ายอสิระ” ไวใ้นสื่อเหล่านัน้เสมอ 

3.7.1.2  เว้นแต่จะได้ร ับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ท่านห้ามด าเนินการในลักษณะ 
ดงัต่อไปนี้ 
ก) ใช้ชื่อหรือถ้อยค าส่วนหนึ่งส่วนใดของค าว่า  “อาร์เอส ยูไลฟ์” หรือค าใดๆ ที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนั เพื่อน าไปใช้จดทะเบียนหรอืพยายามที่จะจดทะเบียนใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
บรษิัท ชื่อกลุ่ม ชื่อธุรกิจ ชื่อโดเมนเนม หรอืชื่อนิตบิุคคลใด ๆ ที่อาจท าให้บุคคลภายนอก
สบัสนหลงว่าเป็นนิตบิุคคล เป็นธุรกจิทีบ่รษิทัจดัตัง้ขึน้หรอืสนับสนุนใหม้ขีึน้ 

ข) ใช้ขอ้มูลหรอืรปูภาพของผูบ้รหิาร ผูท้ดลองใชส้นิคา้ นายแบบ นางแบบ หรอืบุคคลต่าง ๆ ที่
บรษิทัไดใ้ชใ้นการประชาสมัพนัธเ์พื่อการด าเนินธุรกจิ 

ค) ใช้สื่อในรปูแบบต่างๆ เช่น วทิยุ,โทรทศัน์,นิตยสาร,หนังสอืพมิพ ์เป็นต้น เพื่อประชาสมัพนัธ์
หรอืน าเสนอโอกาสทางธุรกจิ หรอืจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทั 

ง) แจกจ่ายเอกสารประชาสมัพนัธต์่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใบปลวิ แผ่นพบั นามบตัร แฮนดบ์ลิ โบชวัร ์
หรอืเอกสารทีค่ลา้ยคลงึกนัทีม่กีารลงขอ้ความโอกาสทางธุรกจิหรอืสนิคา้ของบรษิทัในสถานที่
สาธารณะ ส่งไปรษณีย ์หรอืวางไวใ้นทีจ่อดรถ วางไวใ้นกล่องรบัจดหมาย หรอืส่งทางโทรสาร
หรอือเีมลห์รอืเผยแพร่ไปยงับุคคลทีไ่ม่ไดรู้จ้กัเป็นการส่วนตวั  

จ) เผยแพร่หรอืแสดงเครื่องหมายการคา้ ตราสนิคา้ ชื่อหรอืรปูภาพทีเ่ป็นของบรษิทัในเคหสถาน 
สถานที่ท างาน รา้นคา้ปลกี รา้นคา้ส่ง รา้นขายยา สถานศกึษา รา้นสหกรณ์ งานแสดงสนิคา้ 
ตลาด ยานพาหนะ อินเทอร์เน็ต หรอืที่สาธารณะต่าง ๆ ที่มกีิจกรรมใกล้เคยีงกบัลกัษณะ
ดงักล่าวซึง่สามารถพบเหน็ไดโ้ดยง่าย 

ฉ) ลอกเลยีนแบบ ท าซ ้า ท าการบรรจุใหม่ ตดิฉลากใหม่ หรอืเปลี่ยนแปลงฉลากสนิคา้ รวมถงึ
ขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั 

ช) ประชาสมัพนัธส์นิคา้และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัผ่านการสมัภาษณ์กบัสื่อทุกประเภท 
บทความในใบปลวิ หนังสอืพมิพ ์รายงานขา่ว หรอืสือ่ทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูในทีส่าธารณะต่าง ๆ 
หรอืแหล่งขอ้มลูทางการคา้และอุตสาหกรรม ในกรณีทีไ่ดร้บัการตดิต่อเพื่อขอสมัภาษณ์ใน
เนื้อหาทีเ่กีย่วเนื่องกบัสนิคา้หรอืธุรกจิของบรษิทั ใหท้่านแนะน าสื่อนัน้ ๆ ใหด้ าเนินการตดิต่อ
โดยตรงกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั เพื่อใหท้างบรษิทัฯ พจิารณาถงึความเหมาะสมของการ
สมัภาษณ์นัน้ ๆ ก่อน 

กรณีท่านมกีารใชเ้ครื่องหมาย ตราสญัลกัษณ์ ชื่อ เครื่องหมายการคา้ ชื่อทางการคา้ รปูภาพหรือทรพัยส์นิ
ทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของบรษิัทโดยมไิด้รบัการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากบริษัท การกระท า
ดงักล่าวถือเป็นการกระท าอนัละเมดิสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัท รวมทัง้อาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเสยีหายแก่บรษิทัอนัเนื่องมาจากการกระท าดงักล่าวของท่าน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการด าเนินคดี
ตามกฎหมายและเรยีกรอ้งใหท้ าการชดใชค้่าเสยีหายจากท่านหรอืบุคคลอื่นใดที่ท าการฝ่าฝืนหรอืท าการ
ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั 

3.7.1.3  ท่านจะต้องใช้นามบตัรตามรูปแบบและสทีี่บรษิัทก าหนดไว้ โดยท่านสามารถสัง่พมิพ์กับทาง
บรษิัทหรอืพมิพ์เองได้ตามรูปแบบที่บรษิทัก าหนด โดยในนามบตัรต้องมรีายละเอียดที่ก าหนด
โดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและโดยนโยบายนี้ 
ทัง้นี้ ในนามบตัรจะต้องมรีายละเอยีดของชื่อ หมายเลขบญัช ีBusiness Partner ที่อยู่ หมายเลข
โทรศพัท ์โดยท่านไม่สามารถใชท้ีอ่ยู่และเบอรโ์ทรศพัทข์องบรษิทั หากท่านไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขที่
บรษิัทก าหนดไว้ บรษิัทขอสงวนสทิธิเ์พื่อท าการปรบัเป็นจ านวนเงนิ 1,000 (หนึ่งพนั) บาทต่อ
นามบตัร 1 (หนึ่ง) ใบ  

3.7.2  การด าเนินธรุกิจทางออนไลน์ 
3.7.2.1 ท่านสามารถจดัท าเวบ็ไซต์ส่วนตวัหรอืใช้เวบ็ไซต์อื่นที่ใหบ้รกิารพื้นที่ เพื่อน าเสนอธุรกจิ สนิคา้ของ

บรษิทัได้ โดยท่านจะต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่ถอืเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัท
หรอืของผูอ้ื่น และต้องปฏบิตัติามนโยบายของบรษิัทอย่างเคร่งครดั ในการด าเนินธุรกิจผ่านทาง
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เว็บไซต์นี้ ท่านควรตระหนักถึงมาตรการด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และข้อมูล
ส่วนตวัและขอ้ปฏบิตัติ่าง ๆ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิทางออนไลน์ บรษิทัจะท าการประกาศใหท้่านทราบเป็นคราว ๆ 
ไป และใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนี้ โดยท่านยนิยอมทีจ่ะเขา้ผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

3.7.2.2 ท่านต้องไมโพสต์ ส่งข้อความทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่เป็นการโฆษณาหรอืชกัชวนใหเ้ข้าร่วมธุรกจิหรอื
สัง่ซื้อสนิค้าของบรษิัทให้กบับุคคลที่ท่านไม่รู้จกัหรอืบุคคลผู้นัน้ไม่ต้องการรบัข้อความจากท่าน 
หรอืกระท าการใด ๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นการส่ง SPAM ได ้

3.7.3 อปุกรณ์ส่งเสริมการขาย 
3.7.3.1 ท่านสามารถทีจ่ะใช ้แจกจ่าย หรอืจ าหน่ายอุปกรณ์ส่งเสรมิการขาย ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

ก) อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายที่ผลติและจ าหน่ายโดยบรษิัท ท่านสามารถใช้ได้ตามปกต ิโดยท่าน
เขา้ใจดวี่าตอ้งไม่ท าการละเมดิบรรดาทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัในบรรดาอุปกรณ์ส่งเสรมิ
การขายเหล่านัน้  

ข) กรณีท่านต้องการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขายเอง อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
ดังกล่าวต้องได้รบัการพิจารณาตรวจสอบโดยบริษัทก่อน โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาที่
ปรากฏในสื่อที่จดัท า ซึ่งในกรณีที่บรษิัทอนุมตัิแล้วจะท าการออกหมายเลขการอนุมตัใิห้กบั
อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายดงักล่าว 

 3.7.3.2 บรษิทัอาจจดัเก็บค่าพจิารณาและตรวจสอบอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายที่ท่านยื่นขออนุมตัจิากบรษิทัได้ 
และท่านต้องใหเ้วลาแก่บรษิทัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 (สี)่ สปัดาห์ เพื่อท าการพจิารณาอนุมตัิ
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายดงักล่าว ซึง่ท่านจะสามารถจดัท าเอกสาร
ไดก้ต็่อเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัก่อนเท่านัน้  

 3.7.3.3 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแก้ไขบรรดาอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายต่าง ๆ ที่ท่านได้ยื่นมายงับรษิทั หาก
บรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่ามคีวามจ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยน แก้ไขรูปแบบหรอืเนื้อหาของอุปกรณ์
ส่งเสรมิการขายใหม้คีวามถูกตอ้งเหมาะสมก่อนจะอนุมตัใิหท้่านน าไปผลติหรอืจดัท าตามค าแนะน า
ของบรษิทัขา้งตน้ต่อไป 

 3.7.3.4 บรษิัทขอสงวนสทิธิแ์ต่เพยีงผู้เดียวในการปฏิเสธค าขอจดัท าอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายใด ๆ ที่ยื่นขอ
อนุมัติ ทัง้นี้  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดใด  ๆ หรือมีเหตุอื่นใดที่ระบุภายใต้ 
ดุลยพนิิจของบรษิทัใหท้่านท าการเคลื่อนยา้ยหรอืรือ้ถอนบรรดาอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทีอ่าจจะยงั
ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัหรอืไดร้บัการอนุมตัแิลว้ออกจากสถานทีส่าธารณะ หรอืสถานทีต่ดิต่อ
ธุรกจิ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้แก่ท่าน 

 3.7.3.5 หากท่านเป็นผู้จดัท าอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายตามหมวดนี้ ท่านเข้าใจดีว่าท่านต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ
เนื้อหาที่ปรากฏในอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทัง้หมด โดยขัน้ตอนการพจิารณาตรวจสอบของบรษิทั
ไม่ไดร้บัประกนัว่าอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายดงักล่าวจะถูกตอ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และขัน้ตอน
การพจิารณาตรวจสอบไม่ถอืว่าเป็นการใหค้ าปรกึษาทางกฎหมายโดยบรษิทั ทัง้นี้ ในการพจิารณา
ของบรษิทันัน้ ท่านทีม่คีวามประสงค์จะผลติและแจกจ่ายอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายจะไดร้บัค าแนะน า
จากบรษิทัใหไ้ปปรกึษาเพื่อขอค าแนะน าทางกฎหมายจากที่ปรกึษากฎหมายอสิระเพื่อใหอุ้ปกรณ์
ส่งเสรมิการขายทีผ่ลติขึน้ไม่เป็นการกระท าผดิกฎหมาย  

 3.7.3.6 ท่านสามารถตัง้ราคาจ าหน่ายชุดอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายที่ตนได้จดัท าขึน้ภายใต้การตรวจสอบและ
อนุมตัขิองบรษิทัไดอ้ย่างอสิระและเป็นไปอย่างเหมาะสม  

 3.7.3.7 ท่านที่ใช้ จ าหน่าย จ่ายแจก เผยแพร่บรรดาอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
บรษิัทก าหนดหรอืกระท าการในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อสญัญาหรอืนโยบายการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิัท ท่านจะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบในความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บรษิัทหรอืบุคคลอื่นอนั
เนื่องมาจากกระท าดงักล่าวของตน รวมถงึการเพกิถอนสถานภาพการเป็น Business Partner กบั
ทางบรษิทั 

 3.7.3.8 ท่านอาจด าเนินการประชาสมัพนัธ์หรือฝึกอบรมด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่ตนผลิตขึ้นได้ใน
ประเทศที่บรษิทัได้ด าเนินธุรกจิอย่างเป็นทางการแล้วเท่านัน้ โดยอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายดงักล่าว
จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากส านักงานของบรษิทัทีต่ ัง้อยู่ในประเทศดว้ย  
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3.8  การแนะน า 
3.8.1  การเป็นผู้แนะน า  

3.8.1.1 การเป็นผู้แนะน า ท่านจะต้องเป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนและจะต้องยอมรบัหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาอย่างครบถว้น 
ก) ท่านสามารถเป็นผูแ้นะน าของบุคคลทีต่อ้งการสมคัรเป็น Business Partner หรอื Brand Fan 

กบัทางบรษิทัได้ก็ต่อเมื่อบรษิทัได้พจิารณาและอนุมตักิารสมคัรของบุคคลดังกล่าวแล้ว และ
ในใบสมคัรไดม้กีารระบุใหท้่านเป็นผูแ้นะน า ทัง้นี้ เมื่อบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตักิารสมคัรแล้ว 
ผูส้มคัรดงักล่าวจะอยู่ภายใตอ้งคก์รธุรกจิของท่าน  

ข) เมื่อการสมคัรสมบูรณ์ถูกต้อง ท่านหรอืผู้ที่ถูกระบุเป็นผู้แนะน าจะต้องหน้าที่ท าการอบรมฺ
ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกจิของตน โดยความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิจะมาจากระบบการขาย
สนิคา้ปลกีของบรษิทัและการจ าหน่ายสนิคา้ปลกีของดาวน์ไลน์ในองคก์รธุรกจิ รวมทัง้ท่านใน
ฐานะผู้แนะน าต้องท าการแจ้งหน้าที่ ความรบัผดิชอบ ข้อพงึปฏิบตัิแก่ดาวน์ไลน์ในองค์กร
ธุรกจิของท่านใหด้ าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑใ์นสญัญา นโยบายและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

3.8.1.2 ท่านสามารถแนะน า (สปอนเซอร์) ผูมุ้่งหวงัรวมทัง้เป็นผูแ้นะน าของ Business Partner และบุคคล
อื่น ๆ ไดเ้ฉพาะในประเทศทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ไปด าเนินธุรกจิอย่างเป็นทางการแลว้เท่านัน้ 

3.8.2  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้แนะน า 
3.8.2.1 ผูแ้นะน ามหีน้าที่ในการอบรม ประชาสมัพนัธ์หรอืใหค้วามรูอ้ย่างเต็มความสามารถเพื่อใหม้ัน่ใจว่า

ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนทุกคนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนและปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑใ์นสญัญา นโยบายของบรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง  

3.8.2.2 ผูแ้นะน าตอ้งท าการชีแ้จงแก่บรรดาผูมุ้่งหวงัทีต่อ้งการสมคัรเป็น Business Partner ใหท้ราบว่าการ
เป็น Business Partner กบับรษิัทนัน้ ผู้สมคัรไม่ต้องมกีารลงทุนอื่นใดร่วมกบับรษิัท เว้นแต่ค่า
สมคัรตามทีบ่รษิทัก าหนดไวเ้ท่านัน้ โดยบรษิทัไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่เตมิ หรอื
บงัคบัใหผู้ส้มคัรซื้อสนิคา้แต่อย่างใด 

3.8.2.3 ผูแ้นะน าจะต้องสนับสนุนให ้Business Partner ที่เป็นดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกจิของตนท าการขาย
สนิคา้ในราคาขายปลกีตามทีบ่รษิทัก าหนดและท าการอบรมการด าเนินงานขององค์กรธุรกจิใหม้ี
ประสทิธภิาพ รวมถงึใหค้ าแนะน าและใหก้ารช่วยเหลอืในการด าเนินธุรกจิ ทัง้นี้ ผูแ้นะน าจะตอ้งมี
การตดิต่อดาวน์ไลน์ของตนอย่างต่อเนื่องเพื่ออ านวยความสะดวกในการตอบขอ้ซกัถามแก่ดาวน์
ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตนอย่างเตม็ความสามารถ 

3.8.2.4 ผู้แนะน ามหีน้าที่อบรมให้ความรู้แก่ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกจิของตน เพื่อให้แน่ใจว่าการจ าหน่าย
สนิคา้ การน าเสนอผลติภณัฑ์ การจดัประชุมสมัมนาเพื่อน าเสนอโอกาสทางธุรกจิของดาวน์ไลน์
เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องสญัญา นโยบายของบรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.8.2.5 ผูแ้นะน าควรเน้นย ้าใหด้าวน์ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตนตระหนักว่าผลตอบแทนและความส าเร็จจาก
การด าเนินธุรกิจกับทางบริษัทนัน้มาจากการจ าหน่ายสินค้าและการทุ่มเทเวลาให้กับการ
ด าเนินงานอย่างเตม็ความสามารถ 

3.8.2.6 ผู้แนะน ามหีน้าที่ให้การสนับสนุนดาวน์ไลน์ในองค์ธุรกิจของตนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
บรษิทัไดจ้ดัขึน้ 

3.8.2.7 ในกรณีที่เกดิขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้พพิาทต่าง ๆ ระหว่างลูกคา้กบัดาวน์ไลน์ของตน หรอืระหว่างดาวน์
ไลน์ของตนกบัผู้อื่นในองค์กรธุรกิจอื่น หรอืในกรณีที่บุคคลที่ขดัแย้งกนัเป็นดาวน์ไลน์ของตน
ทัง้หมด ผูแ้นะน าจะตอ้งพยายามเขา้ไปยุตหิรอืระงบัเรื่องราวขอ้พพิาทต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยทนัท ี

3.8.2.8 ผูแ้นะน าไม่สามารถบงัคบัใหด้าวน์ไลน์ในกลุ่มองค์กรธุรกจิของตนท าการสัง่ซื้อสนิคา้โดยที่บุคคลนัน้
ไม่เตม็ใจ 

 
3.9  การด าเนินธรุกิจระหว่างประเทศ 

3.9.1 ในการด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ ในตา่งประเทศ บรษิทัจ ากดัสทิธทิ่านในการเขา้ไปด าเนินธุรกจิของบรษิทัในประเทศ
อื่นใดทีบ่รษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ อย่างเป็นทางการ โดยท่านไม่สามารถจดัท านามบตัร 
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ด าเนินธุรกจิ การจดัองคก์ร หรอืเขา้รว่มในการประชุมทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมประชุมเกนิกว่า 5 คน โดยทีผู่เ้ขา้ร่วม
ประชุมจะตอ้งเป็นผูท้ีรู่จ้กัเป็นการส่วนตวัอยู่แลว้ของท่านหรอืของผูท้ีเ่ขา้รว่มประชุมดว้ยกนั  
การโทรศพัท์เพื่อชกัชวนหรอืจ าหน่ายสนิคา้โดยมไิด้นัดหมายล่วงหน้ากบัผูท้ี่มไิด้มกีารรูจ้กัเป็นการส่วนตวั 
(Cold Calling) เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถด าเนินการไดใ้นประเทศทีบ่รษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์   
นอกจากขอ้หา้มขา้งตน้แลว้ ยงัรวมถงึเรื่องดงัต่อไปนี้ 
ก) น าเขา้หรอือ านวยความสะดวกในการจ าหน่าย ใหเ้ป็นของก านัล หรอืแจกจ่ายดว้ยวธิใีด ๆ ในสนิคา้หรอื

ตวัอย่างสนิคา้ของบรษิทั ยกเวน้แต่การกระท าดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และด าเนินการอย่างถูกตอ้งภายใตห้ลกัปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ 

ข) มกีารติดตัง้หรอืด าเนินการโฆษณาใด ๆ หรอืแจกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ที่ต้องการประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบั
บรษิัท ผลิตภณัฑ์หรอืโอกาสทางธุรกิจของบรษิัท เว้นแต่บรษิทัได้มกีารอนุมตัใิหด้ าเนินการจดัท าสื่อ
หรอืเครื่องมอืส่งเสริมการขาย (Sales Aid) ตามรูปแบบที่บรษิัทได้พิจารณาแล้วเพื่อใช้ในประเทศที่
บรษิทัก าหนด 

ค) ด าเนินการชกัชวนหรอืเจรจาในสญัญาใด ๆ เพื่อเป็นการใหค้ ามัน่หรอืรบัประกนัเกีย่วกบัโอกาสทาง
ธุรกจิหรอืการใหเ้ป็นผูแ้นะน าหรอืการก าหนดสายงานในการเป็นผูแ้นะน าใหก้บัประชาชนหรอืผูท้ีอ่ยู่
อาศยัในประเทศทีบ่รษิทัยงัไม่ได้เขา้ไปด าเนินธุรกจิ นอกจากนี้ ท่านไม่สามารถท าการรบัสมคัร
ประชาชนหรอืผูท้ีอ่ยู่อาศยัในประเทศทีบ่รษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปด าเนินธุรกจิ หรอืใชแ้บบฟอรม์ใบสมคัรของ
บรษิทัในประเทศทีม่กีารด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ อยู่แลว้ในการด าเนินการดงักลา่ว เวน้แต่ในขณะทีล่งนามใน
ใบสมคัรดงักล่าว บุคคลผูท้ีไ่ดร้บัการชกัชวนทีอ่าศยัอยู่ในประเทศทีบ่รษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปด าเนินธุรกจิ
เครอืขา่ยจะเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรหรอืมสีทิธใินการท างานในประเทศทีบ่รษิทัมกีารด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ 
เครอืขา่ยอยู่แลว้ อย่างไรกด็ ีการเป็นสมาชกิหรอืการมสีว่นร่วมไม่ว่าในฐานะเป็นเจา้ของ ผูถ้อืหุน้ 
กรรมการของนติบิุคคลทีต่ ัง้อยู่ในประเทศทีบ่รษิทัมกีารด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ อยู่แลว้นัน้ ไม่ไดท้ าใหเ้กดิ
สทิธกิารเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรหรอืมสีทิธทิ างานในประเทศดงักล่าวกบับุคคลเหล่านี้โดยอาศยัเหตุจาก
การมฐีานะดงักล่าวในนิตบิุคคล  
ทัง้นี้ ให้ถือเป็นความรบัผดิชอบของท่านที่เป็นผูแ้นะน าในการตรวจสอบและด าเนินการใด ๆ เพื่อให้
แน่ใจว่าขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาของบุคคลทีถู่กชกัชวนมคีวามถูกตอ้งและมกีารปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศ
ดงักล่าวอย่างถูกตอ้ง รวมถงึท่านในฐานะเป็นผูแ้นะน าจะตอ้งจดัหาขอ้มลูและเอกสารใด ๆ มายนืยนัการ
มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรอืมีสทิธิในการท างานของบุคคลที่ถูกชกัชวนให้กบัทางบรษิัท หาก
บรษิทัไดม้กีารรอ้งขอ มเิช่นนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะด าเนินการยกเลกิใบสมคัรดงักล่าวในทนัท ีโดย
ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ง) มกีารรบัเงนิหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใด หรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งในธุรกรรมทางการเงนิกบับุคคลทีม่โีอกาสเป็น 
Business Partner ไม่ว่าโดยทางตรงหรือผ่านทางตัวแทน โดยค่าตอบแทนหรือการด าเนินธุรกรรม
ดงักล่าวมวีตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ของบรษิทัหรอืโอกาสทางธุรกจิ รวมถงึการใหเ้ช่า ลสิซิง่ หรอื
การซื้อขาย เพื่อก่อใหเ้กดิความสะดวกในการประชาสมัพนัธ์หรอืด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทั 

จ) ด าเนินธุรกจิ จดัองคก์ร หรอืมสี่วนร่วมในการประชุมในประเทศทีบ่รษิทัมกีารด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ อยู่แลว้
ร่วมกบับุคคลทีม่าจากประเทศทีบ่รษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ ซึง่เป็นประเทศทีบ่รษิทัหา้ม
ด าเนินกจิกรรมใด ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นบทบญัญตัเิรื่องนี้ ในการด าเนินการจดัประชุมในประเทศที่
บรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ อยู่แลว้ร่วมกบับุคคลทีม่าจากประเทศทีบ่รษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปด าเนิน
ธุรกจิ ยไูลฟ์ จะตอ้งปฏบิตัใินรปูแบบเดยีวกนัเสมอืนหนึ่งว่ามกีารจดัประชุมในประเทศทีบ่รษิทัยงัไม่ได้
เขา้ไปด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ 

ฉ) ประชาสมัพนัธ์ อ านวยความสะดวกหรอืด าเนินการในกิจกรรมประเภทใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืมคีวามขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัหรอืผลประโยชน์อนัชอบธรรม
จากการขยายธุรกจิไปต่างประเทศ 

3.9.2 บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดประเทศที่ไม่สามารถท าการส ารวจตลาดเบื้องต้น (Pre-Marketing) โดย
เป็นความรบัผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนว่าประเทศใดบ้างที่สามารถหรือไม่
สามารถด าเนินธุรกจิในการท าการส ารวจตลาดเบือ้งตน้ได ้ทัง้นี้ ท่านตอ้งตดิต่อมายงั ยไูลฟ์ โดยตรงเพื่อขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อประเทศที่ไม่สามารถท าการส ารวจตลาดเบื้องต้นรวมถึงขออนุมตัิการจัดท าวสัดุ
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อุปกรณ์ส่งเสรมิการขาย (Sales Aid) เพื่อใช้แจกจ่ายในประเทศอื่น ๆ ที่บรษิทัยงัไม่ได้เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
ยไูลฟ์ 

3.9.3 ในประเทศที่บรษิัทได้มกีารด าเนินธุรกิจ ยูไลฟ์ อยู่แล้ว ทุกๆ กิจกรรมระหว่างประเทศจะต้องปฏิบตัิตาม
นโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัรวมถงึกฎหมายของประเทศนัน้ๆ อย่างเคร่งครดั หากท่านมสีทิธดิ าเนินธุรกจิ
ระหว่างประเทศจะต้องแจ้งความประสงค์ในการด าเนินกจิกรรมดงักล่าวกบัเจ้าหน้าที่ของบรษิทัในประเทศ
ดงักล่าวเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าการด าเนินกจิกรรมดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศที่มกีาร
ก าหนดไว ้

3.9.4 นอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสยีหายใด ๆ ตามที่มกี าหนดไว้ในสญัญา หรอืในนโยบายของบรษิัท บรษิัท
สามารถด าเนินการระงบัสทิธิของท่าน หากท่านกระท าการฝ่าฝืนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นเรื่องการ
ด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศนี้ในการเขา้ร่วมด าเนินธุรกจิกบับรษิทัในประเทศต่าง ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร โดยสทิธทิีจ่ะถูกระงบันี้ใหห้มายความรวมถงึ  
ก) ไม่มสีทิธทิีจ่ะเป็นผูจ้ าหน่ายหรอืเป็นผูแ้นะน าระหว่างประเทศ (international distribution / sponsorship)  
ข) ท่านและอพัไลน์ของท่านจะไม่ได้รบัค่าคอมมชิชัน่หรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ที่ค านวณมาจากดาวน์ไลน์

หรอืองคก์รของดาวน์ไลน์ทีเ่กดิจากการด าเนินธุรกจิในประเทศอื่น ๆ 
3.9.5 หากท่านถูกระงบัสทิธใินการเขา้ร่วมการด าเนินธุรกจิในต่างประเทศอนัเกดิจากการไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ที่ก าหนดในส่วนการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศนี้ ท่านจะต้องท าการยื่นค ารอ้งภายหลงัจากระยะเวลาการ
ระงบัสทิธไิด้ล่วงเลยไปแล้วเพื่อขอเพกิถอนการระงบัสทิธดิงักล่าว โดยการยื่นค าร้องตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและส่งมาใหท้างบรษิทัพจิารณา โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาค ารอ้ง และค าตดัสนิใหอ้ยู่ใน
ดุลยพนิิจของบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีว  

3.9.6 กฎระเบยีบขอ้บงัคบัในส่วนนี้ไม่ได้เป็นการตดัสทิธบิรษิทัที่จะบงัคบัใชเ้งื่อนไขขอ้ตกลงใด ๆ ที่ก าหนดไวใ้น
นโยบายหรอืในสญัญา โดยท่านต้องปฏิบตัติามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัที่บงัคบัใช้ในประเทศนัน้  ๆ 
อย่างเคร่งครดั  

 
4. การละเมิดสญัญาและมาตรการลงโทษ 

4.1. การละเมิดสญัญา 
4.1.1  ท่านในฐานะ Business Partner มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการศกึษาและปฏบิตัติามสญัญา โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในส่วนเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณในการท าธุรกจิอย่างเคร่งครดั 
4.1.2  การละเมดิสญัญา หมายถงึ การไม่สามารถปฏบิตัติามหรอืละเวน้การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใน

สญัญาทีต่กลงไวก้บับรษิทั (นโยบายนี้ถอืเป็นส่วนของสญัญา) หรอืยนิยอมและใหก้ารสนบัสนุนในการกระท า
ดงักล่าว ซึง่สามารถสรา้งความเสยีหายแก่ธุรกจิของบรษิทัได ้ 

4.1.3  ขัน้ตอนต่าง ๆ ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของบรษิทัเกีย่วกบัการละเมดิสญัญา มดีงันี้ 
ก) หากท่านพบเหน็การฝ่าฝืนสญัญา โดยเฉพาะนโยบายของบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ขอ้มลูการละเมดิหรอืการ

ฝ่าฝืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับรษิทั โดยส่งถงึฝ่ายนโยบายของบรษิทั 
ข) บรษิทัจะท าการแจ้งเตอืนทางวาจา โทรศพัท์ หรอืส่งจดหมาย หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ถงึผูซ้ึ่งท า

การละเมดิสญัญาของบรษิทั เพื่อใหห้ยุดการกระท าหรอืแกไ้ขการกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิใหถู้กตอ้ง 
ทัง้นี้ ผู้ที่ถูกตกัเตือนจะต้องตอบกลบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับรษิัท เพื่อยนืยนัความตัง้ใจในการ
ปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด  

ค) คณะกรรมการนโยบายของบรษิทัจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานต่าง ๆ ทีไ่ดร้บั หรอืทีบ่รษิทั
มอียู่และขอ้มลูเพิม่เตมิอื่น ๆ เพื่อท าการพจิารณาตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และจะมกีารสรุปมาตรการต่าง ๆ 
ทีบ่รษิทัเหน็ควรด าเนินการ  

ง) ในระหว่างการพจิารณาค ารอ้งและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการละเมดิสญัญา บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การระงบัการด าเนินกจิกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัของผูท้ีถู่กรอ้งเรยีนว่าไดก้ระท าการละเมดิ ทัง้นี้ 
การระงบัดงักล่าวใหร้วมถงึสทิธทิีจ่ะไดร้บัค่าคอมมชิชัน่ การสัง่ซื้อสนิคา้ และการแนะน าผูมุ้่งหวงั  

4.1.4    หากบรษิัทได้ตรวจสอบข้อเท็จจรงิและพบว่า ท่านเป็นผู้กระท าการละเมดิสญัญากบัทางบรษิทั บรษิัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดดา้นล่างขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้พรอ้มกนัตามที่บรษิทั
เหน็สมควร  
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ก) แจ้งเตือนทางวาจาหรอืแจ้งเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัท่านถึงข้อกงัวลของบรษิัทเกี่ยวกับการ
ละเมดิสญัญา และบรษิทัอาจพจิารณาระงบัสทิธติามสญัญาที่ท่านมกีบัทางบรษิทั หากท่านยงัคงกระท า
การหรอืละเวน้การด าเนินการใด ๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสญัญาต่อไป 

ข)  ติดตามดูแลและให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ท่าน
สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นสญัญาได้ 

ค) เรยีกรอ้งหลกัประกนัเพิม่เตมิจากท่านทีจ่ะแสดงใหบ้รษิทัเหน็ไดว้่าท่านสามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์น
สญัญาได ้ทัง้นี้ หลกัประกนัเพิม่เตมิดงักล่าวใหร้วมถงึการด าเนินการใด ๆ ในการบรรเทา เยยีวยา หรอื
แก้ไขสิ่งที่ท่านได้กระท าการละเมิดสญัญาไป และท่านต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบรษิัท
เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารทีจ่ะน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ง)  ปฏเิสธหรอืหรอืเพกิถอนสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทีท่่านไดร้บัจากบรษิทัเป็นครัง้คราว หรอืยกเลกิหน้าทีข่อง
บรษิทัทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญาซึง่ท่านมสีทิธไิดร้บั ทัง้นี้ใหร้วมถงึการใหร้างวลั การประกาศเกยีรตคิุณใน
งานหรือกิจกรรมหรือสัมมนาหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่บริษัทจัดขึ้น หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่บริษัทเป็น
ผูส้นับสนุน หรอืการรบัค าสัง่ซื้อสนิคา้หรอืรายการส่งเสรมิการขายตามแผนปันผลตอบแทน หรอืการให้
ด าเนินธุรกจิในฐานะเป็นผูแ้นะน าระหว่างประเทศ 

จ)  ระงบัการสัง่ซื้อสนิคา้และการเป็นผูแ้นะน าชัว่คราว 
ฉ) หยุด หรือปรบั หรือจ ากัดจ านวนการจ่ายค่าตอบแทนบางส่วนหรือทัง้หมดที่ท่านจะได้รบัจากยอด

จ าหน่ายสนิค้าที่เกิดขึ้นโดยดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของท่าน ตามหลกัฐานการกระท าการละเมิดที่
บรษิทัไดร้บั ซึง่มผีลท าใหท้่านไม่ไดร้บัค่าตอบแทนตามทีบ่รษิทัก าหนดในแผนปันผลตอบแทน 

ช) ยา้ยดาวน์ไลน์บางส่วนหรอืทัง้หมดภายใตอ้งคก์รธุรกจิของท่านไปยงัผูแ้นะน ารายใหม่ 
ซ) ยกเลกิการเป็น Business Partner ของท่าน 
ฌ)  ด าเนินการตามมาตรการใด ๆ ทีก่ าหนดไวโ้ดยกฎหมายเพื่อบรรเทา หรอืเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

4.1.5  บรษิทัขอสงวนสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณาชีข้าดถงึมาตรการต่าง ๆ ที่บรษิทัเหน็สมควรด าเนินการ 
และใหถ้อืค าตดัสนิของบรษิทัเป็นทีส่ ิน้สุด 

4.1.6    การกระท าการใด ๆ ที่เกดิขึน้โดยผูเ้ขา้ร่วมด าเนินธุรกจิกบัท่าน หรอืคู่สมรส หรอืผูส้มคัรร่วม หรอืหุน้ส่วน
ของท่าน อนัสบืเนื่องมาจากการเป็น Business Partner รวมถึงการเยยีวยาความเสยีหายและการยกเลกิ
สญัญา ในทีน่ี้ใหท้่านร่วมรบัผดิชอบโดยไม่อาจปฏเิสธได้  

4.1.7  ขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัฝ่ายนโยบายของบรษิทั โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ไม่รบัพจิารณาขอ้ร้องเรยีนการกระท าละเมดิหรอืขอ้พพิาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกินกว่า 2 ปี นับจากวนัที่มกีาร
ละเมดิสญัญาหรอืวนัทีเ่หตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้  

4.1.8    การใชดุ้ลยพนิิจใด ๆ ของบรษิทัทีม่ผีลต่อสถานภาพการเป็น Business Partner ของท่าน หรอืมเีหตุใหบ้ญัชี
ของท่านถูกยกเลกิ หรอืสทิธปิระโยชน์ที่ท่านจะไดร้บัลดลงหรอืถูกระงบัหรอืยกเลกิ ท่านยอมรบัใหค้ าตดัสนิ
ของบรษิทัถอืเป็นทีส่ ิน้สุด  
กรณีที่บรษิทัมกีารยกเลกิบญัชขีองท่าน เนื่องจากบรษิทัพบว่าท่านได้มกีารฝ่าฝืนหรอืละเมดิขอ้ตกลงตาม
สญัญาที่บรษิทัก าหนด ท่านจะสูญเสยีองค์กรธุรกจิ และตกลงให้บรษิทัรบิเงนิค่าสมคัรในบญัชทีี่ถูกยกเลิก
รวมถงึสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทีบ่รษิทัตอ้งจ่ายใหก้บัท่านในบญัชดีงักล่าวในทนัท ี

4.2 การยกเลิกสญัญา  
บรษิทัขอสงวนสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณายกเลกิสญัญาการเป็น Business Partner ของท่านในทนัท ีหรอื
ด าเนินการใด ๆ ตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร หากท่านละเมดิสญัญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
ก) ท่านไดร้่วมหรอืเขา้ร่วมโดยตรงหรอืโดยออ้มในธุรกจิขายตรง หรอืธุรกจิการตลาดแบบเครอืขา่ยอื่นทีด่ าเนินธุรกจิ

ในลกัษณะเดยีวกนั หรอืคล้ายคลงึกนักบั ยูไลฟ์ ของบรษิทั หรอืชกัจูงส่งเสรมิ Business Partner  หรอืบุคคลใด
ก็ตามในองค์กรธุรกจิของท่านหรอืในองค์กรธุรกจิของบุคคลอื่นใหเ้ขา้ร่วมโดยตรงหรอืโดยอ้อมในธุรกจิขายตรง 
หรอืธุรกจิการตลาดแบบเครอืขา่ยทีด่ าเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั หรอืคลา้ยคลงึกนักบับรษิทั 

ข)  ท่านไดก้ระท าการใด ๆ อนัอาจจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อองคก์รธุรกจิทัง้ของท่านหรอืของบุคคลอื่น หรอืสรา้ง
ความแตกแยกระหว่าง Business Partner หรือให้ข้อมูลกับบุคคลอื่นใด หรือบุคคลที่สามซึ่งท าให้ธุรกิจหรอื
ภาพลกัษณ์ของบรษิทัเสยีหาย  

ค) ท่านแสดงขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัหรอืแผนปันผลตอบแทนอย่างบดิเบอืนซึง่ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั  
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5. บททัว่ไป 
5.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

  5.1.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตวั 
 บรษิทัรบัทราบเป็นอย่างดใีนความกงัวลของท่านเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัที่ใหไ้วก้บัทางบรษิทั ซึ่งผลจากการ

เข้าร่วมเป็น Business Partner ท าให้บริษัทมคีวามจ าเป็นต้องเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลของท่าน ทัง้นี้ 
บรษิทัได้ใหค้วามส าคญัในความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของท่าน ดงันั ้น บรษิทัขอยนืยนัที่จะรกัษาความเป็น
ส่วนตวัในขอ้มลูของท่าน และลูกคา้ทุกคน ตามมาตรฐานหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 
ส าหรบัขอ้มูลที่ถูกจดัเก็บและรกัษาไวน้ี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ การ
มอบสทิธปิระโยชน์ใหก้บัท่าน และเพื่อการสื่อสารในส่วนทีเ่กีย่วกบั 
ก) การน าเสนอสนิคา้และรายการส่งเสรมิการขาย 
ข) การเป็น Business Partner และองคก์รธุรกจิ 
ค) คอมมชิชัน่  
ง) อื่น ๆ ในส่วนทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์  
ข้อมูลทัง้หมดที่ท่านให้ไว้และถูกจดัเก็บโดยบรษิัทและบรษิัทในเครอื และ /หรอื บรษิัทในเครอืที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศทีท่่านมถีิน่พ านักอยู่ ท่านมสีทิธทิีจ่ะเขา้ถงึ ตรวจสอบความถูกตอ้ง และแกไ้ขปรบัปรุงใหท้นัสมยัได้ 
โดยตดิต่อมายงัเจา้หน้าทีป่ระจ าส านักงานของบรษิทัทีต่ ัง้อยู่ในประเทศทีท่่านมถีิน่พ านัก หรอืเขา้ไปแกไ้ขได้
ดว้ยตวัท่านเองผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัทีจ่ดัไวใ้ห ้(ถา้ม)ี 

  5.1.2 การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตวั 
ท่านยนิยอมใหบ้รษิทัด าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนตวั ดงัต่อไปนี้  
ก)  โอนถ่าย หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั และ/หรอื ขอ้มูลที่เป็นความลบั (ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ท่านได้เปิดเผยหรอื

มอบให้บรษิัทในส่วนที่เกี่ยวเนื่องหรอืเชื่อมโยงกบัสถานภาพการเป็น Business Partner และองค์กร
ธุรกิจของ Business Partner หรอืที่ถูกพฒันาขึ้นอนัเป็นผลจากการด าเนินกิจกรรมในฐานะการเป็น 
Business Partner ) ใหแ้ก่ 
o บรษิทัและบรษิทัในเครอืในประเทศต่าง ๆ  
o ผูแ้นะน าซึง่เป็นอพัไลน์ของท่านเมื่อบรษิทัพจิารณาเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม และ 
o เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรอืภาครฐั หากมกีารรอ้งขอใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้อง

ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย  
ท่านสามารถรอ้งขอบรษิทัเพื่อปิดกัน้ไม่ใหอ้พัไลน์ของท่านไดร้บัการถ่ายโอนขอ้มลู หรอืสามารถเขา้
ตรวจดูขอ้มลูของท่านได ้ 

ข)  ใช้ข้อมูลส่วนตวัของท่าน ส าหรบัการประกาศเกียรติคุณ และกิจกรรมต่าง  ๆ ของบรษิัทในด้านการ
สนับสนุน การตลาดและการใหบ้รกิาร เวน้แต่ ท่านจะไดท้ าการแจง้แก่บรษิทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า
จะไม่ใหท้ าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 

5.1.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั 
นอกเหนือจากความยนิยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตวัของท่านตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้นแล้ว  ท่าน
ยนิยอมใหบ้รษิทัสามารถแก้ไขหลกัเกณฑใ์นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัในส่วนนี้เพื่อความเหมาะสม ซึ่ง
อาจส่งผลใหส้ามารถเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของท่านในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้ 

5.2  การใช้ข้อมูลองคก์รธรุกิจ 
ด้วยรายชื่อ Business Partner และ Brand Fan ตลอดจนข้อมูลการตดิต่อทัง้หมดที่มาจากรายชื่อดงักล่าวถอืเป็น
ความลบัและเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยบรษิทัตอ้งลงทุนทัง้ในดา้นเงนิทุน เวลา และความพยายาม
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูดงักล่าว รวมถงึการจดัเกบ็และรกัษาขอ้มลู  
 ทัง้นี้ รายชื่อทีม่อียู่ในปัจจุบนัหรอืทีอ่าจจะมขีึน้ในอนาคตถอืเป็นทรพัยส์นิและเป็นความลบัทางการคา้ของบรษิทั สทิธิ
ในการเปิดเผยขอ้มูลหรอืบรรดาขอ้มูลอื่นใดของ Business Partner และ Brand Fan  ที่เก็บรกัษาโดยบรษิทันัน้ถือ
เป็นสทิธขิองบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณาอนุมตัหิรอืปฏเิสธการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 
ท่านมสีทิธริอ้งขอ (ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ผูร้อ้งขอ”) ขอ้มลูองคก์รธุรกจิของท่านได ้โดยบรษิทัจะท าการจดัส่งขอ้มลูที่ถูก
รวบรวมไว้ในแต่ละเดือนใหก้ับท่าน และข้อมูลที่จดัท าขึ้นนัน้จะเป็นข้อมูลของดาวน์ไลน์ในองค์กรของท่านเท่านัน้ 
ทัง้นี้ โดยท่านอาจตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแก่บรษิทัในการด าเนินการรวบรวมและจดัส่งขอ้มลูใหก้บัท่าน  
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ก) บรษิทัจะจดัท ารายชื่อหรอืขอ้มูลให้ท่าน โดยท่านตกลงที่จะสงวนขอ้มลูไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีวและจ ากดัการใชเ้ฉพาะ
ในกรณีที่ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม การสนับสนุน และการท างานในองค์กรธุรกจิของท่านอนั
เกีย่วเนื่องกบัการด าเนินธุรกจิร่วมกนักบับรษิทัเท่านัน้ ท่านยอมรบัว่า การใชข้อ้มลูแต่ละกรณี ภายใตข้อบเขตที่
การใชง้านทีก่ าหนด เป็นสทิธเิฉพาะบุคคลที่ถูกจดัตัง้ขึน้ระหว่างท่านกบัทางบรษิทัเท่านัน้ 

ข) รายชื่อเหล่านี้ถอืเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัไม่ว่าช่วงระยะเวลาใดก็ตาม โดยบรษิัทสามารถพจิารณาแต่เพยีงผู้
เดยีวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเรยีกใหส้่งคนืบรรดารายชื่อที่บรษิทัได้ส่งใหห้รอืที่ก าลงัจะส่งให ้ทัง้นี้ ท่าน
ยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 
o ท่านจะต้องเก็บรกัษาบรรดารายชื่อที่ตนได้รบัมาไวเ้ป็นความลบั และไม่ท าการเปิดเผยรายชื่อแม้แต่เพยีง

ส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามให้แก่บุคคลที่สาม ทัง้นี้ ยงัรวมถึง ไม่ให้เปิดเผยรายชื่อแก่  Business Partner และ 
Brand Fan รายอื่นๆ คู่แขง่ และสาธารณชน 

o ท่านจะตอ้งใชร้ายชื่อทีต่นไดร้บัมานัน้โดยอยู่ภายใตข้อบเขตอนัเป็นกจิกรรมที่เกีย่วเนื่องกบัการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัเท่านัน้ 

o บรรดาการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ม่ไดเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทัยนิยอมหรอืทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไวใ้นขา้งตน้ หรอื
ใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบหรอืแสวงหาผลประโยชน์กบับุคคลทีส่าม และการใชอ้ย่างไม่
เหมาะสม ผดิวตัถุประสงค ์และฝ่าฝืนหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ อนัเป็นสาเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความ
เสยีหาย และ 

o การกระท าละเมดิใด ๆ ภายใตเ้งื่อนไขขอ้ตกลงของหมวดนี้ ท่านซึง่ไดร้บัรายชื่อเป็นผูก้ระท าการละเมดิต้อง
ด าเนินการเยียวยาอย่างเหมาะสมกบัความเสยีหายที่เกิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ทัง้นี้ ท่าน
จะตอ้งตดิตามเอาคนืและส่งมอบบรรดารายชื่อทัง้หมดคนืแก่บรษิทัโดยทนัทตีามทีบ่รษิทัไดร้อ้งขอ และ 

o บรรดาการกระท าใด ๆ อนัละเมดินโยบายในหมวดนี้ บรษิทัยงัคงมสีทิธยิกเลกิการเป็น Business Partner 
ของท่านไดต้ลอดเวลา 

บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการด าเนินการตดิตาม เรยีกรอ้ง ท่านและผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้หมดเพื่อใหม้กีารเยยีวยาความ
เสยีหายตามความเหมาะสมภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายที่ใหส้ทิธิในการด าเนินการได้ เพื่อเป็นการปกป้องสทิธิ
ต่าง ๆ ในการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นขอ้มลูตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ และบรรดาความลบัทางการคา้ซึง่คลอบคลุมขอ้มลู
ดงักล่าวทัง้หมด  

5.3  การตีความ 
5.3.1  สญัญาการเป็น Business Partner จะถูกพจิารณาและตคีวามตามกฎหมายไทยเท่านัน้ 
5.3.2 หวัเรื่องทีร่ะบุในเอกสารนี้ เป็นเพยีงการอา้งองิเท่านัน้ มไิดม้สี่งผลต่อเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิน้ 

5.4  การแก้ไขสญัญา 
5.4.1  บรษิทัมสีทิธใินการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง บรรดาหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในสญัญาเป็นครัง้คราวไดเ้พื่อใหแ้น่ใจ

ว่าบรษิทัไดพ้ยายามอย่างดทีีสุ่ดในการท าใหห้ลกัเกณฑข์อ้ปฏบิตัทิัง้หลายของบรษิทัสอดคลอ้งกบักฎหมาย
ขายตรง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อการต่อใบอนุญาต
ผูป้ระกอบการขายตรงของบรษิทั และเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัทและ
ของท่านในดา้นต่าง ๆ 
ทัง้นี้  บริษัทจะท าการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ท่านได้รบัทราบถึงหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใน
ระยะเวลาอนัสมควรผ่านทางเอกสาร จดหมาย จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแก้ไขเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้่านไดท้ราบล่วงหน้า
แต่อย่างใด 

5.4.2    ท่านทราบและยอมรบัว่า ขอ้ตกลงในสญัญาซึ่งอาจปรากฏในนโยบายนี้และในเอกสารใด ๆ ของบรษิทัที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคบัใช้ในทันทีหรือตามระยะเวลาที่บริษัทก าหนดนับแต่วนัที่บริษัทได้
ประกาศให้ท่านทราบแล้ว รวมถงึใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาที่ท าขึน้ระหว่างบรษิทัและท่าน โดยท่านจะ
ผกูพนัและตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีป่ระกาศนัน้ และถอืว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัในการทีจ่ะปฏบิตัติาม
ขอ้ตกลงใหม่ทุกประการ 

5.5 การสละสิทธ์ิ 
  ในกรณีที่ท่านได้กระท าการอนัเป็นการละเมดิต่อขอ้ตกลงใด ๆ ในสญัญา และบรษิทัไม่ได้ใช้สทิธใินการบงัคบัหรอื

ผ่อนผนัการใชส้ทิธใินการบงัคบัตามสญัญากบัท่าน การไม่ใชส้ทิธหิรอืผ่อนผนัการใชส้ทิธติามสญัญาดงักล่าวไม่ถอืว่า
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บรษิัทตกลงสละสทิธิในการบงัคบัใช้ขอ้ตกลงในสญัญาขอ้นัน้ในภายหลงั หรอืสละสทิธิในการบงัคบัใช้ข้อตกลงใน
สญัญาขอ้นัน้อกีต่อไป 

5.6 การรวมสญัญา 
5.6.1  นโยบายฉบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาการเขา้ร่วมด าเนินธุรกจิ ยไูลฟ์ กบับรษิทัทีม่กีารปรบัปรุงล่าสุดล่าสุด 

โดยใหน้โยบายฉบบันี้มผีลบงัคบัใชแ้ทนที่นโยบายก่อนหน้านี้ รวมถงึหากมขีอ้ตกลงใดในสญัญาทีท่่านท าไว้
กบับรษิทัมขีอ้ความทีข่ดัหรอืแยง้กบันโยบายนี้ ใหย้ดึถอืนโยบายนี้เป็นส าคญั และโดยนโยบายฉบบันี้ใหม้ผีล
ยกเลกิหนังสอื บนัทกึ ค าอธบิาย ขอ้หารอื และการใหค้วามเหน็อนัเกี่ยวเนื่องกบัขอ้ตกลงในนโยบายที่ได้
กระท าขึน้ก่อนหน้านี้ทัง้หมด 

5.6.2    หากเกิดความขดักันหรอืไม่ชดัเจนระหว่างข้อตกลงในสญัญาและการน าเสนอหรอือธิบายทางวาจาโดย
พนักงานของบรษิทัที่ได้ท าการชี้แจงแก่ท่านนัน้ ในกรณีนี้ใหย้ดึถอืเอาบรรดาขอ้ตกลงในสญัญาเป็นส าคญั
และเป็นทียุ่ตแิก่ขอ้ขดัแยง้หรอืความไม่ชดัเจนทัง้หลายเหล่านัน้ 

5.7 การแยกส่วนท่ีเป็นโมฆะออกจากส่วนท่ีสมบูรณ์ 
  หากปรากฏว่าข้อก าหนดหรอืเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใดของสญัญาเป็นโมฆะ หรอืสิ้นสภาพด้วยกฎหมาย หรอืไม่มี

สภาพบงัคบัในเขตอ านาจศาลใด ๆ กต็าม ท่านตกลงใหข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขส่วนอื่นยงัคงมผีลสมบูรณ์แยกต่างหาก
จากส่วนที่เป็นโมฆะ หรอืสิ้นสภาพด้วยกฎหมาย หรอืไม่มสีภาพบงัคบัในเขตอ านาจศาลใด ๆ ก็ตาม และให้มผีล
ผกูพนับงัคบัไดโ้ดยสมบูรณ์ต่อไป 

5.8 กฎหมาย / ขอบเขตอ านาจกฎหมายท่ีใช้บงัคบั 
  ท่านได้ตกลงท าสญัญาการเขา้ร่วมเป็น Business Partner กบับรษิัทที่ประเทศไทย โดยเนื้อหาสาระของสญัญาได้

ระบุถึงผลบงัคบั และก าหนดสทิธิ หน้าที่ ภาระผูกพนัที่ท่านและบรษิัทพงึปฏิบตัิต่อกนัภายใต้บทบญัญัติและการ
บงัคบัใชต้ามกฎหมายไทยทัง้หมด  
ทัง้นี้ ท่านยนิยอมที่จะยื่นเรื่องต่อศาลยุตธิรรมในประเทศไทยเท่านัน้ เพื่อใหเ้ป็นผูช้ี้ขาดและตดัสนิในขอ้พพิาทหรอื
การด าเนินคดทีีเ่กดิขึน้ภายใตข้อ้กล่าวอา้งเพื่อขอตคีวามขอ้ก าหนดหรอือา้งสทิธติามสญัญาระหว่างท่าน  

5.9    หวัข้อ 
                           หวัขอ้เรื่องทีม่อียู่ในสญัญา (หรอืเอกสารใดๆ รวมถงึในนโยบายนี้) มไีวเ้พื่อความมุ่งประสงคใ์นการอา้งองิเท่านัน้ และ    
                           มไิดเ้ป็นการจ ากดัความหรอืตกีรอบขอบเขตของเนื้อหาหรอืส่งผลต่อเงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงใด ๆ ในสญัญา  
 
“ 
บทท่ี 3 
“แบรนดแ์ฟน (Brand Fan)”  
 
 
1. การเป็น แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) 

1.1  ตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัินี้ (ซึ่งต่อไปเรยีกว่า “นโยบาย”)  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถสมคัรเป็น 
Brand Fan (ต่อไปเรยีกว่า BF) กบัทางบรษิทัได ้

             คณุสมบติั 
              • เป็นผูม้อีายุตัง้แต่ 16 ปี ขึน้ไป 
             • สญัชาตไิทย/ไม่มสีญัชาตไิทย 
1.2  ในการสมคัร Brand Fan  ท่านจะต้องได้รบัการแนะน าจากผูแ้นะน าที่เป็น Business Partner หรอื Brand Fan ของ

บรษิทัอยู่แลว้ และตอ้งกรอกขอ้มลูส่วนตวัในใบสมคัร และลงลายมอืชื่อใหค้รบถว้น และท าการสัง่ซื้อสนิคา้ครัง้แรกกบั
ทางบรษิทัในวนัสมคัร   

1.3  ท่านสามารถยื่นความจ านงสมคัรเป็น BF ผ่านช่องทางทีบ่รษิทัไดม้กีารจดัหาไวใ้ห ้ดงันี้ 
•  ยไูลฟ์ ชอ็ป  ทุกสาขา 
•  เวบ็ไซต์ทีบ่รษิทัก าหนด 
•  ยื่นใบสมคัรผ่านทาง Business Partner หรอื Brand Fan ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 
•  ช่องทางอื่น ๆ ทีบ่รษิทัอาจจดัใหม้ขีึน้ เช่น บูธกจิกรรมแสดงหรอืจ าหน่ายสนิคา้ งานสมัมนา เป็นตน้ 

  ทัง้นี้ การสมคัรผ่านเวบ็ไซต์ บรษิทัอาจก าหนดเงื่อนไขและวธิกีารสมคัรที่แตกต่างจากช่องทางการสมคัรอื่น ๆ ตามที่
บรษิทัเหน็สมควร  
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1.4  สถานภาพการเป็น Brand Fan จะเริม่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัทีท่ีท่่านมกีารสมคัรและสัง่ซื้อสนิคา้จากบรษิทั และบรษิทัได้
พจิารณาอนุมตัอิอกหมายเลขบญัชใีหแ้ลว้เท่านัน้  

  ใบสมคัรนี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาการเป็น Brand Fan กบับรษิทัและจะมผีลผกูพนัในทางกฎหมาย โดยท่านตอ้ง
ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่บรษิทัก าหนดอย่างเคร่งครดั และบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาแต่เพยีงฝ่ายเดียวที่จะ
ยอมรบัหรอืปฏเิสธการสมคัร 

1.5  ท่านต้องใหข้อ้มูลที่เป็นจรงิในการสมคัรเป็น Brand Fan ไม่ปกปิดข้อเท็จจรงิที่ควรแจ้ง ไม่ปลอมแปลงสญัญาหรอื
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความถูกตอ้งของสญัญา ท่านต้อง
ตดิต่อบรษิทัเพื่อท าการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้มลูใหถู้กตอ้ง หรอืด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูของท่านได้ดว้ยตนเอง
ทางเวบ็ไซต์ทีบ่รษิทัไดจ้ดัไวใ้ห ้(ถา้ม)ี  

1.6  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพกิถอนหรอืยกเลกิสถานภาพการเป็น Brand Fan ของท่าน และใหถ้อืว่าสญัญาทีม่กีารท า
ไวเ้ป็นโมฆะและไม่มผีลผกูพนัมาตัง้แต่แรกโดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า หากบรษิทัพบว่าท่านมกีารใหข้อ้มูล
ทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืใหข้อ้มลูเทจ็ในการสมคัรเป็น Brand Fan 

 
2. บญัชี แบรนดแ์ฟน (Brand Fan)  

2.1  บญัช ีBrand Fan เป็นบญัชปีระเภททีไ่ม่มผีูส้มคัรร่วม และท่านสามารถสมคัรไดม้ากกว่า 1 บญัช ี
2.2  ท่านไม่สามารถสมคัรเป็นผูส้มคัรร่วมกบับญัช ีBP ทีม่อียู่ในปัจจุบนัได ้ 
2.3  กรณีทีท่่านมสีญัชาตไิทยหรอืมสีถานะเป็นพลเมอืงของประเทศไทย ท่านสามารถยื่นค ารอ้งขอเปลีย่นสถานภาพจาก 

Brand Fan เป็น Business Partner ภายใตผู้แ้นะน าเดมิไดทุ้กวนัภายในวนัที ่25 ของทุกเดอืนและบรษิทัจะพจิารณา
ให้มผีลในทนัที จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บรษิทัได้ก าหนดหรอืประกาศไว ้ซึ่งบรษิัทอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเป็น
คราว ๆ ไป โดยท่านสามารถตดิต่อบรษิทัได้โดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอยีดเงื่อนไขดงักล่าว และภายหลงัจากที่
ท่านเปลีย่นสถานภาพแลว้ บรษิทัจะท าการยกเลกิบญัช ีBrand Fan ทัง้หมดทีท่่านมอียู่กบับรษิทั 

2.4  กรณีที่ท่านมีสญัชาติไทยหรือมีสถานะเป็นพลเมืองของประเทศไทย ท่านสามารถสมคัรเป็น  Business Partner    
ภายใตผู้แ้นะน ารายใหม่ไดท้นัท ีโดยแจง้ความจ านงและยื่นเอกสารการสมคัรใหม่ พรอ้มทัง้ช าระเงนิค่าสมคัรใหบ้รษิทั 
(กรณีตอ้งการเป็น Business Partner) โดยเมื่อบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัใิหท้่านสมคัรใหม่เป็น Business Partner แลว้ 
บรษิทัจะท าการยกเลกิบญัช ีBrand Fan ทัง้หมดทีท่่านมอียู่กบับรษิทั 

2.5   ท่านสามารถลาออกหรอืยกเลิกจากการเป็น Brand Fan ได้ โดยท าการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บรษิทั ซึ่งการ
ลาออกจะมผีลกต็่อเมื่อบรษิทัไดม้กีารรบัแจง้การลาออกแลว้  

 
3. การซื้อ การเปล่ียน และคืนสินค้า 

3.1   ท่านสามารถสัง่ซื้อสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไดด้ว้ยตนเองที่ ยไูลฟ์ ชอ็ป  ทุกสาขา หรอืสัง่ซือ้ผ่านทาง
อนิเตอรเ์น็ต ทางโทรสาร หรอืทางโทรศพัท ์หรอืวธิอีื่น ๆ ทีบ่รษิทัมกีารใหบ้รกิาร โดยท่านสามารถช าระค่าสนิคา้และ
อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายใหก้บับรษิทัตามช่องทางทีบ่รษิทัไดม้กีารจดัไวใ้ห ้ซึง่สนิคา้จะไม่ถูกส่งจนกว่าจะมกีารช าระ
เงนิค่าสนิคา้ครบถว้นเสยีกอ่น 

3.2   เวน้แต่กฎหมายจะมกีารก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจะรบัเปลีย่นสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทีท่่านไดส้ัง่ซื้อ
จากทางบรษิทั อนัเกดิจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 
ก) สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทีไ่ดร้บัความเสยีหายระหว่างการขนส่งโดยบรษิทั 
ข) ความผดิพลาดเนื่องจากการจดัส่งหรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ถูกตอ้งตามทีส่ ัง่ซื้อ 
ค) สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายช ารุดเสยีหายแต่แรก 
ง) คุณภาพของสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ไดม้าตรฐาน 
โดยบรษิัทจะท าการเปลี่ยนสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายตามที่ท่านรอ้งขอทนัที หากบรษิัทไม่สามารถจดัหา
สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายชิ้นใหม่ใหไ้ด้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกใบลดหนี้ตามมูลค่าของสนิค้า หรอื
อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายนัน้ โดยท่านสามารถน าใบลดหนี้ไปใช้ช าระค่าสนิคา้ในการสัง่ซื้อครัง้ต่อไป ซึ่งใบลดหนี้จะ
สามารถใชไ้ด้จนถงึวนัปิดยอดของเดอืนถดัไป นับตัง้แต่วนัทีอ่อกใบลดหนี้เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธ
การเปลีย่นสนิคา้ ในกรณีทีท่่านไม่สามารถน าใบก ากบัภาษตีน้ฉบบัมาแสดง หรอืความเสยีหายของสนิคา้เกดิขึ้นโดย
เจตนาหรอืการใชไ้ม่ถูกตอ้ง 

3.3  บรษิัทมนีโยบายรบัคนืสนิค้า โดยท่านสามารถแจ้งขอคนืสนิคา้ได้ภายใน 15 (สบิห้า) วนันับแต่วนัที่ท่านได้สัง่ซื้อ
สนิคา้ ทัง้นี้ ในการแจง้ขอคนืสนิคา้ ท่านตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มแนบตน้ฉบบัใบก ากบัภาษ ีและมายื่นดว้ย
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ตนเองไดท้ี ่ยไูลฟ์ ชอ็ป สาขาทีท่่านไดส้ัง่ซื้อสนิคา้ เวน้แต่กรณีทีท่่านไดม้กีารสัง่ซื้อสนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ท่านสามารถแจง้บรษิทัเพื่อขอคนืสนิคา้ พรอ้มจดัส่งสนิคา้และแนบตน้ฉบบัใบก ากบัภาษเีพื่อคนืมายงับรษิทั โดยท่าน
เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการส่งคนืสนิคา้  
บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธหรอืก าหนดเงื่อนไขการรบัคนืสนิคา้ไม่ตรงตามทีก่ าหนดขา้งตน้ หากมเีหตุดงัต่อไปนี้ 

ก) มกีฎหมายก าหนดเงื่อนไขการคนืไวเ้ป็นอย่างอื่น  
ข) เป็นสนิคา้ที่บรษิทัก าหนดเงื่อนไขการคนืสนิคา้ไวเ้ป็นอย่างอื่น โดยท่านสามารถสงัเกตได้จากใบรบัประกนัและ

เงื่อนไขการคนืสนิคา้ทีแ่นบมากบัสนิคา้นัน้  
ค) สนิคา้ทีม่กีารคนืเป็นสนิคา้คนละชิน้กบัสนิคา้ทีท่่านไดส้ัง่ซื้อไปตามทีร่ะบุในใบใบก ากบัภาษนีัน้ ๆ 
ง) กรณีสนิคา้เกดิความเสยีหายโดยเจตนาหรอืการใชไ้ม่ถูกตอ้ง 

3.4  ภายหลงัจากที่บรษิทัพจิารณาอนุมตักิารคนืสนิคา้ บรษิทัจะออกใบลดหนี้ตามมูลค่าของสนิคา้ที่ท่านได้สัง่ซื้อไวต้าม
ใบก ากบัภาษี โดยจะหกัจากมูลค่าของสนิคา้ทีค่นืก่อนท าการออกใบลดหนี้ ท่านสามารถน าใบลดหนี้ที่ได้รบัไปใชใ้น
การสัง่ซื้อสนิคา้ครัง้ต่อไป ใบลดหนี้ดงักล่าวสามารถใช้ได้จนถงึวนัปิดยอดของเดอืนถดัไป นับตัง้แต่วนัที่ออกใบลด
หนี้เท่านัน้ เว้นแต่กรณีท่านมกีารส่งคนืสนิค้าที่ได้มกีารสัง่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท หากท่านมกีารช าระค่า
สนิคา้เป็นบตัรเครดติ บรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิกลบัเขา้สู่บญัชบีตัรเครดติของท่าน แต่หากท่านมกีารช าระค่าสนิคา้
โดยการโอนเงนิสดผ่านบญัชีธนาคาร บรษิัทจะท าการโอนเงนิสดกลบัคนืไปยงับญัชธีนาคารของท่าน ซึ่งบรษิทัจะ
ด าเนินการคนืเงนิค่าสนิคา้ใหท้่านภายใน 15 (สบิหา้) วนั  

3.5  กรณีท่านมกีารสัง่ซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์บุคคลภายนอกที่บรษิทัได้มกีารท าขอ้ตกลงกนัไว ้นโยบายการสัง่ซื้อและการ
คนืสนิค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เว็บไซต์ดงักล่าวก าหนด โดยหากเงื่อนไขการคนืสนิค้าดังกล่าวขดัหรอืแย้งกับ
นโยบายการคนืสนิคา้ของบรษิทัทีก่ าหนดในนโยบายนี้ ใหย้ดึถอืเงื่อนไขทีเ่ป็นประโยชน์กบัท่านเป็นส าคญั  

 
4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตวั 
 บรษิทัรบัทราบเป็นอย่างดใีนความกงัวลของท่านเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัที่ใหไ้วก้บัทางบรษิทั ซึ่งผลจากการเขา้ร่วมเป็น  Brand 
Fan ท าใหบ้รษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็ ใช ้หรอืแบ่งปันขอ้มลูของท่าน ทัง้นี้ บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัในความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูของทา่น 
ดงันัน้ บรษิทัขอยนืยนัทีจ่ะรกัษาความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลของท่าน และผูเ้ขา้ร่วมในธุรกจิ และลูกคา้ของบรษิทัทุกคน ตามมาตรฐานหรอื
หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 
 โดยท่านสามารถศกึษาเงื่อนไขนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนตวัฉบบัเตม็ไดท้ีน่โยบายฯ ของ Business Partner  
 
5. การบงัคบัใช้กฎหมาย สญัญา และขัน้ตอนการปฏิบติั 

5.1  ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัติ่าง ๆ ทีบ่รษิทัก าหนด รวมถงึหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั  

5.2  ท่านทราบดวี่าเงื่อนไขและขอ้ตกลงตามนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของสญัญา ซึ่งนโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัมี
ไว้เพื่อควบคุมการเข้าร่วมธุรกิจ ด าเนินธุรกิจหรอืกิจกรรมต่าง  ๆ ของ Business Partner และ Brand Fan ดงันัน้ 
ท่านรบัทราบและยอมรบัว่าบริษัทจะน าเงื่อนไขและข้อก าหนดในสญัญาและนโยบายฯ ที่บังคบัใช้กับ Business 
Partner (รวมทัง้เงื่อนไขและขอ้ก าหนดที่บรษิทัอาจก าหนดขึน้ในอนาคต) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลมกบัท่านเฉพาะใน
ส่วนที่ไม่ขดัหรือแย้งกับข้อตกลงตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อด ารงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและ
สอดคลอ้งตามกฎหมาย 
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1.ท่านมสีทิธขิอเปลี่ยนและคนืสนิคา้ได้ ภายใน 15 (สบิหา้) วนั นับแต่วนัที่ท่านไดส้ัง่ซื้อสนิคา้ ส าหรบัสมาชกิ Brand Fan และ
ภายใน 30 (สามสบิ) วนั นับแต่วนัทีท่่านไดส้ัง่ซื้อสนิคา้ ส าหรบัสมาชกิ Business Partner โดยท่านตอ้งแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรมาทีบ่รษิทั พรอ้มจดัส่งสนิคา้และแนบตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิ และท่านตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายใน
การส่งคนืสนิคา้มายงับรษิทัเพื่อบรษิทัจะไดพ้จิารณาการเปลีย่นคนืสนิคา้ใหท้่านต่อไป  

 
2.การเปลีย่นคนืสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายของบรษิทั ตอ้งเกดิจากสาเหตุ 
   ดงัต่อไปนี้  

• สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทีไ่ดร้บัความเสยีหายระหว่างการขนส่งโดยบรษิทั 
• ความผดิพลาดเนื่องจากการจดัส่งหรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ถูกตอ้งตามทีส่ ัง่ซื้อ 
• สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายช ารุดเสยีหายแต่แรก 
• คุณภาพของสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ไดม้าตรฐาน  

 
3.การคนืสนิค้า ท่านสามารถแจ้งขอคนืสนิค้าได้ตามเงื่อนไขในข้อ 1และ 2 โดยสนิค้าที่จะท าการส่งคนืจะต้องอยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์หรอืสภาพเดมิเหมอืนกบัตอนทีท่่านไดร้บัสนิคา้ไป รวมทัง้สนิคา้จะตอ้งอยู่ในหบีห่อบรรจุภณัฑเ์ดมิ ยงัไม่เปิด
กล่องผลติภณัฑห์รอืเปิดใชผ้ลติภณัฑแ์ตอ่ย่างใด และบรษิทัสามารถน าสนิคา้หรอืผลติภณัฑไ์ปจดัจ าหน่ายต่อได ้หาก
การคนืสนิคา้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดงักล่าว หรอืเป็นสนิคา้ที่บรษิทัก าหนดเงื่อนไขการคนืสนิคา้ไวเ้ป็นอย่างอื่น หรอื
เป็นสนิค้าคนละชิ้นกบัสนิคา้ที่ท่านได้สัง่ซื้อไปตามที่ระบุในใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืสนิค้าเกดิความเสยีหายโดยเจตนา 
หรอืการใชไ้ม่ถูกตอ้งของท่าน บรษิทัขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธในการรบัคนืสนิคา้จากท่านได ้ 

 
4.เมื่อบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตักิารรบัคนืสนิคา้แลว้ บรษิทัจะด าเนินการดงันี้  

• หากท่านมกีารช าระค่าสนิคา้เป็นบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ บรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิกลบัเขา้สู่บญัชบีตัรเครดติหรอื
บตัรเดบติของท่าน 

• หากท่านจ่ายเงนิปลายทาง บรษิทัจะท าการโอนเงนิสดกลบัคนืไปยงับญัชธีนาคารของท่าน 
• โดยบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิค่าสนิคา้ใหท้่านภายใน 15 (สบิหา้) วนั นับแต่วนัทีท่ าการคนืสนิคา้ 

 
ขัน้ตอนการเปล่ียน-คืนสินค้า 

• ขอเปลีย่น-คนืสนิคา้ 
              กรุณาแจง้การเปลีย่น-คนืสนิคา้ใหบ้รษิทัทราบภายใน 15 (สบิหา้) วนั นับแต่วนัทีท่่านไดส้ัง่ซือ้สนิคา้ ส าหรบัสมาชกิ 

Brand   Fan  และภายใน 30 (สามสบิ) วนั นับแตว่นัทีท่่านไดส้ัง่ซือ้สนิคา้ ส าหรบัสมาชกิ  Business Partner โดย
ตดิต่อฝ่ายบรกิารลูกคา้ที ่ Call Center 02-002-8888 เวลาท าการ จนัทร ์- เสาร ์9.00 - 19.00 น.  

• ตรวจสอบขอ้มลูการสัง่ซื้อ 
             เจ้าหน้าที่ของบรษิทัจะท าการตรวจสอบขอ้มูลการสัง่ซื้อและตดิต่อกลบัภายใน 1-3 วนัท าการเพื่อแจ้งผลการอนุมตัิ

การการเปลีย่น-คนืสนิคา้ และอาจมกีารขอเอกสารรบัรองเพิม่เตมิ  
• ส่งคนืสนิคา้ 

              การรบัคนืสนิคา้จ าเป็นต้องมใีบเสรจ็เพื่อเป็นหลกัฐานการสัง่ซื้อทุกครัง้ และเมื่อบรษิทัได้รบัคนืสนิคา้จากท่าน ทาง 
บรษิทัจะด าเนินการเรื่องการคนืมลูค่าสนิคา้ใหท้่าน 
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ผนวก ข นโยบายการการมอบสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ให้ Business Partner ตัง้แต่ต าแหน่ง TBP ข้ึนไป 
 

• บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับ Business Partner ที่ประสบความส าเร็จตัง้แต่ต าแหน่ง Team Business Partner 
(TBP ) ขึน้ไป ซึง่ถอืเป็นต าแหน่งผูน้ าระดบัสูงของบรษิทั มบีทบาททีส่ าคญัต่อการเตบิโตของธุรกจิ ยูไลฟ์ เป็นอย่าง
มาก เพราะท่านจะมหีน้าที่และบทบาทในการบรหิารทีมงาน การให้ก าลงัใจกบัสมาชิกในองค์กร และการพฒันา
ทมีงานใหก้้าวขึน้มาประสบความส าเรจ็เฉกเช่นเดยีวกบัท่าน บรษิทัขอเน้นย ้า และสรา้งความเขา้ใจใหท้่านทราบถงึ
นโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัใหอ้ย่างมากส าคญั กล่าวคอื              

               “Business Partner ตัง้แต่ต าแหน่ง TBP ขึ้นไป จะต้องไม่ร่วมหรอืเข้าร่วมโดยตรงหรอืโดยอ้อมในธุรกิจขายตรง 
หรอืธุรกจิการตลาดแบบเครอืข่ายอื่น ทีด่ าเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั หรอืคลา้ยคลงึกนักบั ยไูลฟ์ ของบรษิทั หรอื
ชกัจูงส่งเสรมิ Business Partner หรอืบุคคลใดกต็ามในองคก์รธุรกจิของท่าน หรอืในองคก์รธุรกจิของบุคคลอื่น ใหเ้ขา้
ร่วมโดยตรงหรอืโดยออ้มในธุรกจิขายตรง หรอืธุรกจิการตลาดแบบเครอืขา่ยที่ด าเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั หรอื
คลา้ยคลงึกนักบับรษิทั” 

 
• เมื่อท่านท าคุณสมบตัปิรบัต าแหน่งตัง้แต่ TBP – GEBP บรษิทัจะมหีนังสอืเน้นย ้านโยบาย ใหท้่านรบัทราบ และถ้า

ท่านปรบัต าแหน่งระดบั AEBP  ขึน้ไป บรษิทัจะมหีนังสอืใหท้่านเซ็นรบัทราบนโยบายดงักล่าว พรอ้มกบัมอบสทิธิ
พิเศษอื่นๆให้ท่านตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนดไว้ในหนังสือรบัทราบและให้ความยินยอม หากท่านปฏิเสธการ
รบัทราบและใหค้วามยนิยอมในหนังสอื  บรษิทัขอสงวนสทิธทิี่จะไม่มอบสทิธพิเิศษอื่นๆ ใหท้่านต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


