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นโยบายและระเบียบปฏิบัติ (Policies and Procedures) 
บทนํา 
 

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ยูไลฟ์ ทีTยัTงยืนและมัTนคง นอกจากท่านจะต้องยึดมัTนต่อความซืTอสตัย์ ความ
ถูกต้อง ศีลธรรมอนัดี และมีความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจแล้ว ท่านจําเป็นต้องใส่ใจและเคารพในความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลทีTอยูใ่นธรุกิจทั dงหมดด้วย ซึTงความสมัพนัธ์เชน่วา่นี dก็ได้มีการกําหนดขึ dนในนโยบายและระเบียบปฏิบตัิฉบบันี d
เพืTอก่อตั dงสิทธิ หน้าทีT และความรับผิดชอบตา่งๆ ของแตล่ะฝ่ายในธุรกิจ ยไูลฟ์ ไม่วา่จะเป็นบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business 
Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) บริษัท หรือแม้แต่ลกูค้า ให้มีความชดัเจน และท่านสามารถทําความเข้าใจและ
นําไปปฏิบตัไิด้อยา่งสมบรูณ์  

สําหรับนโยบายและระเบียบปฏิบตัิฉบบันี d  ให้มีผลบงัคบัใช้ตั dงแต่ 1 มกราคม 2566 และให้ถือว่ามีผลบงัคบัใช้
แทนทีTนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัเดมิทีTเคยประกาศใช้ไปก่อนหน้านี dทั dงหมด  

ข้อกําหนดในนโยบายและระเบียบปฏิบตัินี dอาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั dงคราวได้ในอนาคตตามความ
จําเป็นหรือเพืTอให้สอดคล้องตามทีTกฎหมายกําหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิOในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและระเบียบ
ปฏิบตัินี dได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่บริษัทจะทําการแจ้งและเผยแพร่การแก้ไขปรับปรุงให้ท่าน
ทราบทั dงหมดภายในระยะเวลาอนัสมควรผ่านช่องทางต่างๆ ทีTบริษัทเห็นสมควร เช่น เอกสาร อีเมล หรือ ประกาศทาง
เวบ็ไซต์ เป็นต้น และให้การแก้ไขปรับปรุงดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ทนัทีทีTมีการเผยแพร่ 
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บทที่ 1 
คํานิยาม 
 
“กิจกรรมในการดาํเนินธุรกิจ” หมายถึง กิจกรรมตา่ง ๆ ที4กระทําขึ 8น โดยในที4นี 8รวมถึงการลงลายมือชื4อในใบสมคัร, การสั4งซื 8อสินค้าจากหรือ
การคืนสินค้าให้แก่บริษัท, การแนะนําเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) การเข้าร่วมประชมุ อบรม 
สมัมนากบัทางบริษัท รวมทั 8งการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที4บริษัทพิจารณาจดัทําขึ 8นตามความเหมาะสมเพื4อเป็นการส่งเสริมหรือสนบัสนนุการ
ดําเนินธรุกิจของบริษัท 
 
“คอมมิชชั5น (ในที5นี 9อาจเรียกว่า “ผลตอบแทน”)” หมายถึง ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที4บริษัทจ่ายให้กบับิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business 
Partner) โดยพิจารณาจากยอดการจําหน่ายสินค้าของบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) ที4เกิดขึ 8นโดยบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business 
Partner) และที4เกิดขึ 8นโดยดาวน์ไลน์ (ทีมพาร์ตเนอร์) ในองค์กรธุรกิจของตนในแต่ละเดือนซึ4งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที4กําหนดในแผนปัน
ผลตอบแทนของบริษัท ทั 8งนี 8 บริษัทจะทําการคํานวณและชําระคา่คอมมิชชั4นให้แก่บซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) เป็นรายเดือน  
 
“เครื5 องหมายการค้า” หมายถึง เครื4องหมายการค้าทุกชนิดที4เป็นของบริษัท เช่น  อาวียองซ์ (aviance), บียอนด์ (beyonde), ไอ-เฟรช            
(i-fresh)  แฮปปี 8 โฮมมี4 (HAPPIE HOMIE)  เป็นต้น 
 
“นิตบุิคคล” หมายถงึ องค์กรหรือหน่วยทางธรุกิจที4มีสถานะเป็นนิติบคุคล เชน่ บรรษัท ห้างหุ้นสว่น บริษัทจํากดั หรือนิติบคุคลรูปแบบอื4นใดซึ4ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัตั 8งตามที4กฎหมายกําหนด 
 

“นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ(ในที5นี 9อาจเรียกว่า “นโยบาย”)” หมายถงึ หลกัเกณฑ์หรือข้อปฏิบตัทีิ4บริษัทใช้ควบคมุดแูลบซิเินส พาร์ตเนอร์ 

(Business Partner) ในการดําเนินธุรกิจ ยูไลฟ์ ตลอดจนกําหนดสิทธิ หน้าที4 ความสมัพนัธ์และเงื4อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
บิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) และ แบรนด์แฟน (Brand Fan) ในสว่นที4เกี4ยวข้อง โดยนโยบายและระเบียบปฏิบตัินี 8จะถกูกําหนดอยู่
ในเอกสาร หรือเป็นการประกาศเป็นครั 8งคราว ซึ4งจะถกูรวบรวมอยูใ่นสญัญา คูมื่อหรือเอกสารการดําเนินธรุกิจ สิ4งพิมพ์ และเอกสารอื4นใดทั 8งใน
รูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
“บุคคล” หมายถงึ บคุคลธรรมดา นิตบิคุคล หรือหนว่ยธรุกิจใดๆ ที4กฎหมายกําหนดให้มีสภาพบคุคล 
 
“บญัชี” หมายถงึ หมายเลขประจําตวัที4บริษัทออกให้บซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) โดยบซิเินส 
พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) สามารถใช้หมายเลขดงักลา่วใช้ในการตดิตอ่เพื4อสั4งซื 8อสนิค้า ตลอดจนรับคา่
คอมมิชชั4นและสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ จากทางบริษัท ตามเงื4อนไขที4บริษัทกําหนด  
 
“บริษัท” หมายถงึ บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จํากดั และบริษัทหรือหนว่ยธรุกิจอื4น ๆ ในเครือ  
 
“ใบสมัคร” หมายถึง บรรดาเอกสารตา่ง ๆ ทั 8งในรูปแบบกระดาษหรือเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ซึ4งถือเป็นสว่นหนึ4งของสญัญา ซึ4งใช้เพื4อสมคัรเป็น
บิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) กับทางบริษัท สําหรับการสมคัรนั 8น ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลูของ
ผู้สมคัรลงในเอกสารการสมคัรให้ครบถ้วน พร้อมทั 8งลงลายมือชื4อ และแนบเอกสารประกอบการสมคัร (ถ้ามี) เว้นแต่การสมคัรทางเว็บไซต์ที4
บริษัทอาจมีการกําหนดเงื4อนไขการสมคัรไว้เป็นอยา่งอื4น 
 
“ประเทศที5บริษัทได้เข้าไปดาํเนินธุรกิจ (Authorized Country)” หมายถึง ประเทศใดก็ตามที4บริษัทได้กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เป็น
ประเทศที4บริษัทได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ ยไูลฟ์ อย่างเป็นทางการ เพื4อให้บิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) 
สามารถดําเนินธรุกิจหรือดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกบับริษัทได้  
 
“ผู้แนะนํา” หมายถึง บิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) ที4ได้ทําการแนะนําให้ผู้สมคัรอีกคนหนึ4งสมคัร
เป็นบซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) โดยให้อยูภ่ายใต้บญัชีของตนในองค์กรธรุกิจของผู้ ที4ทําการแนะนํา 
 
“ผู้แนะนําระหว่างประเทศ” หมายถงึ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) ที4ดํารงอยูใ่นจรรยาบรรณและเป็นผู้แนะนําผู้มุง่หวงัในประเทศ
อื4น ๆ ที4บริษัทได้เข้าไปดําเนินกิจการอยา่งเป็นทางการได้ นอกเหนือจากประเทศที4ตนได้สมคัรเป็นบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) ครั 8ง
แรก  
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“ผู้มุ่งหวัง” หมายถึง บคุคลที4สนใจที4จะสมคัรและสามารถเป็นบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) กบัทาง
บริษัทเพื4อดําเนินธรุกิจหรือบริโภคสนิค้าได้ 
 
“บซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ BP ” หมายถงึบคุคลผู้ มีสถานะเป็นคูส่ญัญาอิสระที4ต้องการสมคัรเป็นบซิเินส พาร์ตเนอร์ 

(Business Partner) กบับริษัท และสามารถสั4งซื 8อสนิค้าในราคาสว่นลด จําหนา่ยสนิค้าในราคาปลกี แนะนําชกัชวนบคุคลอื4นๆ ให้เป็นบซิเินส 
พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือแบรนด์แฟน (Brand Fan) และมีสทิธิได้รับคา่คอมมิชชั4นตามที4กําหนดในแผนปันผลตอบแทนของบริษัท 
รวมทั 8งได้รับสทิธิประโยชน์อื4น ๆ เชน่ ขา่วสารของบริษัท สทิธิประโยชน์ จาก ยไูลฟ์ ช็อป เป็นต้น 
 
“ผู้สมัครร่วม” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที4ได้สมัครเป็นบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) ร่วมกับบุคคลที4มีบัญชีบิซิเนส พาร์ตเนอร์ 

(Business Partner) อยู่กับทางบริษัทแล้ว เพื4อจะดําเนินธุรกิจหรือสั4งซื 8อสินค้าในหมายเลขบัญชีบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) 
เดียวกนัเทา่นั 8น 
 
“แผนปันผลตอบแทน (ในที5นี 9อาจเรียกว่า “แผนปันผล”)” หมายถึง แผนที4บริษัทกําหนดขึ 8นเป็นการเฉพาะโดยมีการระบรุายละเอียดและ
เงื4อนไขในโครงสร้างการจา่ยเงินปันผลหรือคอมมิชชั4นแก่บรรดาบซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) ของบริษัท 
 
“ยูไลฟ์” หมายถงึ แผนกธรุกิจที4มีการดําเนินงานโดยใช้แผนการตลาดแบบธรุกิจเครือขา่ย โดยบริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จํากดั 
 
“ลูกค้า” (อาจเรียกอีกอย่างหนึ4งว่า “ผู้บริโภค”) หมายถึง ผู้ ซื 8อหรือบคุคลที4ได้รับการบริการจากบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ 
แบรนด์แฟน (Brand Fan) เพื4อทําการสั4งซื 8อสนิค้า ทั 8งนี 8ให้ถือวา่ผู้มุง่หวงัอยูใ่นคําจํากดัความตามนิยามข้อนี 8ด้วย 
 
“สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงที4จดัทําขึ 8นระหว่างบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) และบริษัท หรือระหว่าง แบรนด์แฟน (Brand Fan)  
และบริษัท ซึ4งประกอบไปด้วยใบสมคัร นโยบายและระเบียบปฏิบตัิ แผนปันผลตอบแทน และเอกสารอื4นใดซึ4งเกี4ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 
ยูไลฟ์ ที4บริษัทจดัทําขึ 8นและมีการกําหนดเงื4อนไขข้อตกลงตา่ง ๆ เพื4อกําหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลที4กลา่วมาข้างต้น  
 
“สนิค้า” หมายถงึ สนิค้าภายใต้เครื4องหมายการค้าของบริษัททั 8งหมด  
 
“องค์กรธุรกจิ” หมายถงึ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) และ แบรนด์แฟน (Brand Fan) ที4ถกูแนะนําไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มา
อยูใ่นองค์กรธรุกิจของผู้แนะนํา  
 
“อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย” หมายถึง เครื4องมือหรืออปุกรณ์ใด ๆ ที4ผลิตขึ 8นเพื4อช่วยในการนําเสนอ หรือสนบัสนนุการจําหน่ายสินค้า หรือใช้
แนะนําผู้มุง่หวงัที4สนใจมาเป็นบซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) กบัทางบริษัท ซึ4งอปุกรณ์ตา่ง ๆ เหลา่นั 8น
จะมีข้อมลูที4อ้างถงึบริษัท สนิค้า แผนปันผลตอบแทน หรือเครื4องหมายการค้าและตราสญัลกัษณ์ของบริษัท 
 
“แบรนด์แฟน (Brand Fan) หรือ BF ” หมายถึง บคุคลผู้ มีสถานะเป็นคู่สญัญาอิสระที4ต้องการสมคัรเป็นผู้สั4งซื 8อสินค้าที4ได้รับส่วนลดจาก
บริษัท รวมถงึสามารถแนะนําชกัชวนบคุคลอื4น ๆ ให้เป็นบซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) บริษัทได้  
 
“Retail Customer” (อาจเรียกอีกอย่างหนึ5งว่า “ลูกค้าปลีก”) หมายถึง ผู้ ที4สนใจซื 8อใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทอย่างเดียวโดยไม่ประสงค์ที4จะ
สมคัรเป็นสมาชิกเพื4อขอรับสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนตา่ง ๆ จากบริษัท ลกูค้าปลีกไม่ถือว่าเป็นสมาชิกหรือบิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business 
Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) จงึไมส่ามารถเป็นผู้แนะนําหรือเป็นอพัไลน์ได้ หรือขอเปลี4ยนสถานมาเป็นสมาชิกได้ หากต้องการเป็น
สมาชิกต้องทําการสมคัรใหมต่ามเงื4อนไขของบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 POLICIES & PROCEDURES 

 

 

บทที่ 2 

“บิซิเนส พารต์เนอร์ (Business Partner)” 
 

1. การเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร ์(Business Partner) 
1.1 คุณสมบตัขิองบซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner)  

            หากทา่นต้องการสมคัรเป็นบซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner)กบัทางบริษัทจะต้องเป็นผู้ ที4มีคณุสมบตัติามที4ระบดุ้านลา่ง ดงันี 8 
 

  บซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner)   

ประเภท บุคคลธรรมดา นิตบุิคคล 
คุณสมบตั ิ • เป็นผู้ มีอายตุั 8งแต ่18 ปี ขึ 8นไป 

• สญัชาตไิทย 

• มีความสามารถในการทํานิตกิรรมสญัญา 

• ในกรณีที4ผู้สมคัรยงัมีอายไุมค่รบ 20 ปีบริบรูณ์ หรือ
ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะตามกฎหมาย จะต้องมีเอกสาร
การยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง
ของผู้สมคัรแนบมาพร้อมเอกสารการสมคัร 

•  เป็นนิตบิคุคลไทย 
 

เอกสาร • สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้สมคัร  

• สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้แทนโดย 
ชอบธรรมหรือผู้ปกครอง (ในกรณีผู้สมคัรยงั 
ไมบ่รรลนิุตภิาวะ) 

• สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้สมคัรร่วม (ใน
กรณีมีผู้สมคัรร่วม โดยผู้สมคัรร่วมต้องมีคณุสมบตัิ
ข้างต้นครบถ้วน)  

• สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ
ผู้สมคัร 

• เอกสารทกุฉบบัต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง 

• สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนาม 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล 

• สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนาม
นิตบิคุคล 

• สาํเนาบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีในนามนิตบิคุคล 

• เอกสารทกุฉบบัต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้องพร้อม
ประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) 

       
  1.2  การสมัคร 

1.2.1  หากท่านต้องการสมัครเป็นบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) (ต่อไปเรียกว่า BP) จะต้องได้รับการ
แนะนําจากผู้แนะนําที4เป็น BP หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) (ตอ่ไปเรียกวา่ “BF”) ของบริษัทอยูแ่ล้ว และทา่น
ต้องกรอกข้อมลูในใบสมคัร BP ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และลงลายมือชื4อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมคัร 
และชําระคา่สมคัร  

1.2.2 ทา่นสามารถยื4นความจํานงสมคัรเป็น BP ผา่นชอ่งทางที4บริษัทได้มีการจดัหาไว้ให้ ดงันี 8 

• สาํนกังานของบริษัท หรือ ยไูลฟ์ ช็อป ทกุสาขา 

• เวบ็ไซต์ที4บริษัทกําหนด  

• ยื4นใบสมคัรผา่นทาง บซิเินส พาร์ตเนอร์ หรือ แบรนด์แฟน ที4ได้รับอนญุาตจากบริษัท 

• ชอ่งทางอื4น ๆ ที4บริษัทอาจจดัให้มีขึ 8น เชน่ บธูกิจกรรมแสดงหรือจําหนา่ยสนิค้า งานสมัมนา เป็นต้น 
1.2.3 ท่านสามารถสมคัรเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ได้เพียง � บญัชีเท่านั 8น และไม่สามารถมีผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรือทางอ้อมจากบญัชีทกุประเภทมากกว่า � บญัชี และห้ามท่านใช้ชื4อบคุคลอื4น ชื4อแฝง หรือชื4อแอบ
อ้างในการสมคัร 

 กรณีที4ทา่นมีการยื4นใบสมคัรมากกวา่ � ใบสมคัรผา่นช่องทางที4บริษัทจดัไว้ให้ในช่วงเวลาเดียวกนัหรือใกล้เคียง
กนั โดยที4ใบสมคัรแรกที4ยื4นให้บริษัทพิจารณา บริษัทยงัไม่ได้อนมุตัิและออกหมายเลขบญัชีให้ บริษัทขอสงวน
สิทธิ�แตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาอนมุตัิใบสมคัรเพียง � ใบสมคัรเท่านั 8นที4จะได้รับหมายเลขบญัชี และให้ถือ
วา่คําตดัสนิของบริษัทเป็นที4สิ 8นสดุ หรือ 
กรณีบริษัทพบในภายหลงัว่าท่านมีบญัชีมากกว่า � บญัชี หรือได้รับผลประโยชน์จากบญัชีอื4นใดไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมมากกวา่ � บญัชี ทา่นยินยอมให้บริษัทยกเลกิบญัชีใด ๆ เพื4อให้ทา่นเหลือบญัชีกบัทางบริษัทเพียง 
� บัญชีเท่านั 8น โดยการคงไว้ซึ4งบัญชีดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาลําดับการสมัครจากวันที4สมัครร่วมกับ



 

7 นโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
 

ข้อเท็จจริงที4บง่ชี 8ถงึการยืนยนัตวัตนในการสมคัร (ถ้ามี) เป็นสําคญั และให้บญัชีที4ถกูยกเลกิมีผลเป็นโมฆะ ทั 8งนี 8 
ให้ถือวา่คําตดัสนิของบริษัทเป็นที4สิ 8นสดุ 

1.2.4 ท่านสามารถยื4นใบสมคัร บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ให้บริษัทในประเทศที4ท่านมีสถานะเป็นพลเมืองและมีถิ4นพํานกั 
โดยหากบริษัทพบว่ามีการยื4นเอกสารไม่ตรงกบัประเทศที4ท่านมีสถานะพลเมืองและมีถิ4นพํานกั บริษัทจะถือว่า
ใบสมคัรดงักลา่วไมมี่ผลผกูพนั 

1.2.5 เมื4อทา่นได้มีการลงนามในใบสมคัร ถือวา่ทา่นได้ตกลงผกูพนัตามสญัญาการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ กบับริษัท 
โดยท่านต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงที4บริษัทกําหนดอย่างเคร่งครัด และบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการพิจารณาแต่
เพียงฝ่ายเดียวที4จะยอมรับหรือปฏิเสธการสมคัร 

1.2.6 ทา่นต้องให้ข้อมลูที4เป็นจริงในการสมคัรเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ ไมป่กปิดข้อเทจ็จริงที4ควรแจ้ง ไมป่ลอมแปลงใบ
สมคัรหรือเอกสารใด ๆ ที4เกี4ยวข้อง ในกรณีที4มีการเปลี4ยนแปลงข้อมลูที4อาจสง่ผลกระทบต่อความถกูต้อง ท่าน
ต้องติดต่อบริษัทเพื4อทําการแก้ไขหรือเพิ4มเติมข้อมลูให้ถกูต้อง หรือดําเนินการแก้ไขเพิ4มเติมข้อมลูของท่านได้
ด้วยตนเองทางเวบ็ไซต์ที4บริษัทได้จดัไว้ให้ (ถ้ามี)  

1.2.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเพิกถอนบญัชีหรือยกเลิกสถานภาพการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ของท่าน และให้ถือ
ว่าสญัญาการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ที4มีการทําไว้เป็นโมฆะและไม่มีผลผกูพนัมาตั 8งแต่แรกโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทา่นทราบลว่งหน้า หากบริษัทพบวา่ 

• ทา่นมีการให้ข้อมลูที4ไมถ่กูต้องหรือให้ข้อมลูเทจ็ในการสมคัร 

• ทา่นมีการยื4นเอกสารการสมคัรให้บริษัทไมต่รงกบัประเทศที4ทา่นมีสถานะพลเมืองและมีถิ4นพํานกั 
นอกจากนี 8 ท่านยินยอมให้บริษัททําการเพิกถอนและเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที4ท่านพงึจะได้รับหรือได้รับไป
แล้วในทันทีนับแต่วันที4บริษัทได้รับทราบถึงความไม่ถูกต้อง และท่านจะต้องทําการส่งคืนผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที4ท่านได้รับไปแล้วนั 8นให้กบับริษัทในทนัทีนบัแต่วนัที4บริษัทได้แจ้งให้ทราบ ทั 8งนี 8 ไม่เป็นการ
ตดัสทิธิ�ของบริษัทในการเรียกร้องคา่เสยีหายจากทา่นเพิ4มเตมิในภายหลงั 

1.2.8 บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที4จะไม่จ่ายผลตอบแทนใด ๆ ให้ท่าน หากท่านไม่ยื4นเอกสารประกอบการสมคัรให้ครบถ้วน
ถกูต้องตอ่บริษัท  

1.2.9 ในการสมัครเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ บริษัทจะไม่มีการกําหนดหรือบังคับให้ท่านต้องทําการสั4งซื 8อสินค้าใน
จํานวนใด ๆ หรือต้องมีการรักษาจํานวนขั 8นตํ4าของสินค้าคงคลงัหรือซื 8อสินค้าเพื4อมีสิทธิเข้าร่วมในการสมัมนา 
การประชมุหรือกิจกรรมใด ๆ ที4บริษัทจดัขึ 8น 

1.2.10 สถานภาพการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ สมบรูณ์และเริ4มมีผลบงัคบัใช้ในวนัที4ที4บริษัทได้รับเอกสารใบสมคัรมีการ
ชําระคา่สมคัร และบริษัททําการอนมุตัอิอกหมายเลขบญัชีให้แล้วเทา่นั 8น 

 

หมายเหตุ   หากชาวต่างชาตหิรือบุคคลไม่มีสัญชาตไิทย ที5ต้องการสมัครเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ กับบริษัทฯ จะต้องมีใบอนุญาต

ทาํงาน (Work Permit) และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว ประเภทธุรกจิค้าปลีก (RETAIL) ด้วย 

 

2. บัญชีบิซิเนส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) 
2.1  คู่สมรส 

2.1.1  สามีและภรรยาทั 8งโดยพฤตินัยและนิตินัยที4ต้องการสมัครเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ จะต้องทําการสมัครเป็น 
บซิเินส พาร์ตเนอร์ ในบญัชีเดียวกนัเทา่นั 8น 
กรณีที4บริษัทพบว่าท่านและคู่สมรสได้ทําการสมคัรคนละบญัชีกนั บริษัทจะทําการย้ายท่านและคู่สมรสมาอยู่
ในบญัชีเดียวกนั และทําการยกเลิกบญัชีที4สมคัรในภายหลงั และคงไว้ซึ4งบญัชีที4สมคัรก่อน ทั 8งนี 8 การพิจารณา
ลาํดบัการสมคัรจะยดึจากวนัที4สมคัรเป็นสาํคญั 

2.1.2  กรณีที4ท่านได้สมรส หรืออาศยัอยู่ร่วมกนัฉันท์สามีภรรยากบับุคคลอื4นในภายหลงัที4ท่านได้สมคัรเป็น บิซิเนส 
พาร์ตเนอร์ กบับริษัท ในกรณีนี 8คูส่มรสของท่านสามารถยื4นคําร้องแก่บริษัทเพื4อพิจารณาและดําเนินการเพิ4มชื4อ
คู่สมรสของตนเป็นผู้สมคัรร่วมในบญัชีธุรกิจเดียวกันกับท่านได้ (ทั 8งนี 8คู่สมรสจะต้องมิเคยสมคัรเป็น บิซิเนส 
พาร์ตเนอร์ หรือ แบรนด์แฟน กบัทางบริษัทมาก่อน) 

2.1.3  ท่านและคู่สมรสสามารถเป็นเจ้าของบญัชีหรือมีผลประโยชน์ใน � บญัชีได้ ในกรณีที4ท่านและคู่สมรสทําการ
สมรสกนัหลงัจากที4ท่านทั 8งสองได้มีสถานภาพเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือ แบรนด์แฟน อยู่ก่อนแล้ว รวมถึง
ท่านและคู่สมรสสามารถเลือกคงบญัชีใดบญัชีหนึ4งไว้ และทําการยกเลิกบญัชีอีกบญัชีหนึ4งก็ได้ ทั 8งนี 8ภายใต้
เงื4อนไขและหลกัเกณฑ์ที4กําหนดในนโยบายนี 8 

2.1.4  กรณีที4คู่สมรสของท่านลาออกจากการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตามซึ4งสามารถกระทําได้
ตามนโยบายนี 8 บริษัทสามารถทําการยกเลิกบญัชี บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ของทา่นได้ทนัที แม้วา่ทา่นจะไม่ประสงค์
ลาออกด้วย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบถึงเหตผุล อย่างไรก็ดี บริษัทอาจอนญุาตให้ท่านยงัสามารถมีสถานภาพ
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การเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ และดําเนินธุรกิจต่อไปได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านยงัคงปฏิบตัิตาม
นโยบายและกฎระเบียบอื4นใดที4บริษัทกําหนดหรืออาจมีการกําหนดขึ 8นในอนาคต  
บริษัทขอสงวนสทิธิ�แตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณายกเลกิบญัชี บซิเินส พาร์ตเนอร์ ของทา่น ในกรณีที4บริษัทเหน็
วา่ การกระทําใด ๆ ของทา่นหรือคูส่มรส (ไม่วา่คูส่มรสจะได้สมคัรเป็นผู้สมคัรร่วมแล้วหรือไม่ก็ตาม) มีลกัษณะ
เป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท โดยท่านได้ประโยชน์จากการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

2.1.5  กรณีที4คูส่มรสใด ซึ4งสามีสามารถมีภรรยาอยา่งถกูต้องตามกฎหมายได้มากกวา่ � คน สามีสามารถเลือกภรรยา
ได้เพียงหนึ4งคนเพื4อสมัครเป็นผู้ สมัครร่วมในบญัชีเดียวกัน ทั 8งนี 8ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายที4ใช้
บงัคบัในพื 8นที4นั 8น ๆ สําหรับภรรยาคนอื4น ๆ หากประสงค์ที4จะสมคัรเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ จะต้องถกูแนะนํา
ภายใต้บญัชีสามี/ภรรยาดงักลา่วเทา่นั 8น 

2.2 การโอนสทิธิ{  
2.2.1   ท่านไม่สามารถโอน มอบหมาย หรือกระทําการอื4นใดในลกัษณะที4เป็นการโอนสิทธิ�ต่าง ๆ ที4มีอยู่ตามสญัญา

ให้แก่บุคคลหรือตวัแทนใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วเท่านั 8น และ
บริษัทจะไมย่บัยั 8งหรือหนว่งเวลาในการแสดงความยินยอมดงักลา่วอยา่งไมมี่เหตอุนัสมควร 
ท่านอาจมอบหมายหน้าที4ความรับผิดชอบของท่านให้แก่บคุคลใด ๆ เพื4อดําเนินกิจกรรมอนัเกี4ยวเนื4องกบัการ
ทําธุรกิจของท่านได้ โดยที4ท่านยงัคงมีหน้าที4เป็นผู้ดแูล ควบคมุการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปอย่างถกูต้องตาม
นโยบาย สญัญาและกฎหมายที4เกี4ยวข้อง อีกทั 8งหากมีการกระทําที4ฝ่าฝืนสญัญา นโยบายหรือกฎหมายเกิดขึ 8น 
ทา่นจะเป็นผู้ รับผิดชอบสงูสดุในการกระทําการตา่ง ๆ ของบคุคลเหลา่นั 8น  

2.2.2  ภายใต้เงื4อนไขตอ่ไปนี 8 ท่านสามารถโอนสิทธิ�ในบญัชีของท่าน และสิทธิประโยชน์ทั 8งหมดที4มีอยู่ในบญัชี หรือจะ
ทําการโอนในลกัษณะของมรดกให้กบับคุคลอื4นได้ โดย 
ก) จะต้องยื4นเอกสารแจ้งมายังบริษัท เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า �� (สามสิบ) วัน เพื4อให้บริษัท

พิจารณาและดําเนินการ พร้อมกนันั 8นหากมีรายได้หรือยอดเงินคงค้างอยู่ในระบบจะต้องทําการรับชําระให้
เสร็จสิ 8นก่อนการโอนสทิธิ� 

ข) ผู้ รับโอนสทิธิ�ต้องไมเ่คยสมคัรเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ หรือ Brand Fan มาก่อน 
ค) บริษัทจะมีการเก็บคา่ธรรมเนียมสาํหรับการโอนสทิธิ�ตามอตัราที4กําหนด  
ง) การโอนสิทธิ�จะมีผลสมบรูณ์ก็ต่อเมื4อบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิและได้มีการดําเนินการตามขั 8นตอนการโอน

สทิธิ�ครบถ้วนแล้ว 
2.2.3  หากมีการเสียชีวิต สาบสญู ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือตกเป็นบคุคลล้มละลาย บริษัทจะทํา

การโอนสิทธิ�ในบญัชีให้กบับคุคลตามคําสั4งศาลเท่านั 8น ทั 8งนี 8 เอกสารที4จะใช้ยื4นต่อบริษัทต้องเป็นเอกสารทาง
กฎหมายที4เกี4ยวข้องและมีรายละเอียดที4ชดัเจนเพื4อให้บริษัทสามารถใช้เป็นหลกัฐานประกอบการพิจารณาได้ 

2.3 การรวมบญัชี 
2.3.1  ท่านสามารถยื4นคําร้องมายงับริษัทเพื4อขอรวมบญัชีสองบญัชีให้เหลือบญัชีเดียวได้ โดยการรวมบญัชีสามารถ

ทําได้ทั 8งในแนวตั 8งและแนวนอน แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื4อนไข ดงัตอ่ไปนี 8 
ก) บญัชีทั 8งสองบญัชีที4ต้องการรวมจะต้องอยูใ่นกลุม่องค์กรธรุกิจเดียวกนั 
ข) เจ้าของบญัชีทั 8งสองบญัชีจะต้องเป็นผู้ ที4สมคัรเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ กบับริษัทเป็นครั 8งแรก 
ค) เจ้าของบญัชีจะต้องมีตําแหนง่ไมเ่กินกวา่ บซิเินส พาร์ตเนอร์ ระดบั ทีมบซิเินส พาร์ตเนอร์ (TBP) 
ง) การรวมบญัชีจะสามารถทําได้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บซิเินส พาร์ตเนอร์ อพัไลน์ 

(ทีมพาร์ตเนอร์) ระดบั ซีเนียร์ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ (SBP) ขึ 8นไปที4รักษาคณุสมบตัิในเดือนที4ส่งเรื4องมายงั
บริษัทเพื4อขออนมุตัจํิานวนทั 8งสิ 8น � ระดบั 

จ) กรณีการรวมบญัชีในแนวตั 8ง บญัชีทั 8งสองจะต้องเป็นอพัไลน์ (บิซิเนสโค้ช) และดาวน์ไลน์ (ทีมพาร์ตเนอร์) 
ตดิตวักนัเทา่นั 8น  

ฉ) กรณีการรวมบญัชีในแนวนอน บญัชีทั 8งสองจะต้องมีผู้แนะนําคนเดียวกนัเทา่นั 8น 
ช) บริษัทจะทําการเก็บคา่ธรรมเนียมสาํหรับการรวมบญัชีตามอตัราที4กําหนด  

2.4  การเปลี5ยนชื5อ 
ท่านสามารถขอเปลี4ยนชื4อผู้สมคัรหลกัหรือผู้สมคัรร่วมได้ โดยการขอเปลี4ยนชื4อนั 8นบคุคลผู้ ที4มีความประสงค์จะทําการ
เปลี4ยนแปลงจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมรวมถงึคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ตามอตัราที4บริษัทกําหนด 
 บริษัทขอสงวนสทิธิ�แตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาอนมุตัิหรือปฏิเสธการแก้ไขเปลี4ยนแปลงตา่ง ๆ อนัเกี4ยวเนื4องกบับญัชี 
บซิเินส พาร์ตเนอร์ ที4กําหนดในข้อ 2 นี 8 โดยมิต้องแจ้งเหตผุลให้ทราบแตอ่ยา่งใด 

2.5  การสมัครใหม่  
2.5.1  หากท่านได้มีการโอนสิทธิในบญัชีของท่านไปให้กับบุคคลอื4นแล้ว ท่านจะสามารถกลบัมาสมคัรเป็น บิซิเนส 

พาร์ตเนอร์ ภายใต้ผู้ แนะนําคนใหม่ได้ก็ต่อเมื4อบริษัทได้อนุมัติและดําเนินการโอนสิทธิในบญัชีเดิมเสร็จสิ 8น
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เรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 6 เดือน (เงื4อนไขนี 8ให้ใช้บงัคบักรณีที4ท่านโอนสิทธิ� และต้องการสมคัรใหม่เป็นสมาชิก 
บซิเินส พาร์ตเนอร์ ด้วย) 

2.5.2  กรณีท่านได้ลาออกจากการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ แล้ว แต่มีความประสงค์ที4จะสมคัรเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ 
ใหมอี่กครั 8ง จะต้องดําเนินการตามเงื4อนไขดงัตอ่ไปนี 8 
ก) ในการสมคัรใหม่ภายใต้ผู้แนะนํารายเดิม ท่านสามารถยื4นเอกสารเพื4อทําการสมคัรเป็นบิซิเนส พาร์ตเนอร์ 

ใหมใ่นชว่งระยะเวลาใดก็ได้ 
ข) ในการสมคัรใหม่ภายใต้ผู้แนะนํารายใหม่ ท่านจะสามารถสมคัรเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ใหม่ได้ก็ตอ่เมื4อได้

ทําการลาออกจากการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวนัที4ลาออก (บริษัทจะ
พิจารณาวันที4ลาออกตามวันที4ที4บริษัทได้บันทึกรับในใบลาออก) โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่
ปรากฏว่าท่านได้ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ตามที4กําหนดในบทนี 8 ข้อ 2.5.5 (ในที4นี 8ให้หมายความรวมถึงการ
ดําเนินกิจกรรมโดยอาศยับญัชี บซิเินส พาร์ตเนอร์ หรือบญัชีประเภทใด ๆ ของบคุคลอื4นด้วย) 

  2.5.3  กรณีที4ท่านยงัมีสถานภาพเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ กบัทางบริษัท แต่มิได้ดําเนินกิจกรรมใด ๆ มาอย่างน้อย � 
เดือน ตามที4กําหนดในบทนี 8 ข้อ 2.5.5 (ทั 8งนี 8ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจกรรมโดยอาศยับญัชี บิซิเนส พาร์ตเนอร์ 

หรือบญัชีประเภทใด ๆ ของบคุคลอื4น) สามารถสมคัรเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ ภายใต้ผู้แนะนํารายใหมไ่ด้  
  2.5.4  การสมคัรใหมภ่ายใต้ผู้แนะนํารายใหม ่ทา่นไมส่ามารถสมคัรเป็นผู้สมคัรร่วมกบับญัชีที4มีอยูใ่นปัจจบุนัได้  
  2.5.5  ในช่วงระยะเวลาที4ท่านไม่สามารถสมคัรเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ใหม่กบับริษัทได้ เพื4อรอการสมคัรใหม่ ท่าน

ต้องระงบัการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ตามที4กําหนดข้างลา่งนี 8  
ก) การสั4งซื 8อสนิค้า 
ข) การจําหนา่ยสนิค้า 
ค) การเข้าร่วมประชมุหรือสมัมนากบั บซิเินส พาร์ตเนอร์ ทา่นอื4น ๆ 
ง) การได้รับผลตอบแทนจาก บซิเินส พาร์ตเนอร์ หรือ แบรนด์แฟน คนใดคนหนึ4ง 
จ) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทําธุรกิจ ทั 8งทางตรงและทางอ้อมกับ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือ แบรนด์แฟน 

ปัจจบุนั 
2.6  การรักษาสทิธิ{ในบญัชี บซิเินส พาร์ตเนอร์ (Business Partner) และดาวน์ไลน์ในองค์กร 

2.6.1 ทา่นจะสามารถรักษาสถานภาพการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ ในบญัชีที4ได้สมคัรไว้ได้ ทา่นจะต้องมีการสั4งซื 8อ  
         สนิค้าในหมายเลขบญัชีของทา่นอยา่งน้อย � (หนึ4ง) ครั 8งในรอบ �� (สบิสอง) เดือนใด ๆ โดยให้นบัวนัที4สั4งซื 8อ 
         สนิค้าเป็นวนัแรกของเดือน และนบัตอ่ไปอีก �� (สบิสอง) เดือน มิฉะนั 8น บริษัทจะถือวา่ทา่นสละสทิธิในการเป็น  
         บซิเินส พาร์ตเนอร์ รวมถงึเสยีสทิธิในการเป็นอพัไลน์ (บซิเินส โค้ช) ของดาวน์ไลน์ (ทีมพาร์ตเนอร์) ที4อยูภ่ายใต้ 
         ตนเองทั 8งหมด และไมส่ามารถใช้หมายเลขบญัชีดงักลา่วสั4งซื 8อสนิค้าหรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ กบับริษัทได้อีก โดย 
         บริษัทจะถือวา่ทา่นได้สิ 8นสภาพการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ กบัทางบริษัท  
2.6.2 หากทา่นไมส่ามารถรักษาสถานภาพการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ ได้ตามเงื4อนไขข้อ �.�.� แตมี่ความประสงค์จะ 
         สั4งซื 8อสนิค้าหรือดําเนินธรุกิจยไูลฟ์  อีกครั 8ง จะต้องยื4นใบสมคัร บซิเินส พาร์ตเนอร์ ให้ทางบริษัทพิจารณา ใน 
         กรณีนี 8ทา่นสามารถสมคัรภายใต้ผู้แนะนํารายใหมไ่ด้    

2.7  การลาออก 
ท่านสามารถลาออกหรือยกเลิกจากการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ได้ โดยทําการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บริษัท การ
ลาออกจะมีผลก็ตอ่เมื4อบริษัทได้ลงวนัที4รับใบลาออกนั 8น ๆ  

 

3. จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ 
3.1  หน้าที5และความรับผิดชอบ 

3.1.1  บซิเินส พาร์ตเนอร์ มีสถานะเป็นคูส่ญัญาอิสระ และเป็นผู้ประกอบธรุกิจอิสระ ไมใ่ชพ่นกังานประจํา ตวัแทน 
นายหน้า ผู้แทน หุ้นสว่น ผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายหรือเป็นกิจการร่วมค้ากบับริษัท ดงันั 8น ทา่นต้องไมแ่สดงตวัวา่
เป็นหรือทําให้บคุคลภายนอกเข้าใจได้วา่มีสถานะเป็นบคุคลตามที4กลา่วถงึข้างต้น ทั 8งนี 8 ข้อสญัญาหรือภาระ
ผกูพนัใด ๆ ที4เกิดขึ 8นระหวา่งทา่นกบับคุคลหรือนิตบิคุคลอื4นเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตวัทา่นแตเ่พียงผู้ เดียว 

3.1.2  ทา่นตกลงที4จะไมก่ระทําการใด ๆ ที4อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิด ไมเ่ป็นธรรม หรือให้ข้อมลูคลาดเคลื4อนหรือไม่
ชดัเจน หรือการกระทําในลกัษณะนําข้อมลูเกี4ยวกบับริษัท โดยในที4นี 8ให้หมายความรวมถงึสนิค้า กิจกรรมทาง
การตลาดของบริษัท มาใช้เปรียบเทียบ กลา่วอ้าง แสดงความคดิเหน็หรือพดูจาเพื4อใสร้่าย ดหูมิ4นบคุคลอื4น 
หรือบริษัทอื4น (รวมทั 8งคูแ่ขง่) รวมถงึกิจกรรมทางการค้าของบคุคลเหลา่นั 8น 

3.1.3  ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านไม่มีสิทธิในดําเนินการใด ๆ ไม่ว่าในประเทศหรือเขตปกครองใด ๆ เพื4อแนะนํา
หรือกระทําการอื4นใดที4เกี4ยวเนื4องกับธุรกิจของบริษัท ทั 8งนี 8การจํากัดสิทธิดงักล่าว ยงัรวมถึงการพยายามจด
ทะเบียนหรือจองชื4อ (โดยใช้ชื4อบริษัท), เครื4องหมายการค้า, ชื4อทางการค้า รวมถึงกระทําการเพื4อให้มีการ
อนญุาตเกี4ยวกบัสินค้าหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจดัตั 8งธุรกิจหรือติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐในนาม
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ของบริษัท ทา่นตกลงที4จะชดใช้คา่เสียหาย อนัรวมถึงคา่ทนายความหรือคา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี รวมถึงการ
ชดใช้คา่เสียหายตา่ง ๆ จากการกระทําที4ไมเ่หมาะสมของทา่นที4กระทําไปในนามของบริษัท รวมทั 8งทา่นยินยอม
ที4จะโอนบรรดาการจดทะเบียนตา่ง ๆ ที4ใช้ชื4อของบริษัท เครื4องหมายการค้า หรือชื4อทางการค้าซึ4งได้จดทะเบียน
หรือจองไว้แล้ว อนัเป็นการละเมิดต่อข้อกําหนดนี 8ให้แก่บริษัทโดยทนัทีและยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ�ของ
บริษัทโดยทั 8งหมด ทั 8งนี 8 ข้อกําหนดนี 8ยงัคงมีผลบงัคบัใช้อยู่ แม้บริษัทจะใช้สิทธิยกเลิกสญัญากบัท่านซึ4งได้ทํา
การฝ่าฝืนนโยบายนี 8แล้วก็ตาม 

3.1.4  ท่านต้องไม่ชกัชวน โน้มน้าว ล่อลวงหรือนําเสนอ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือบคุคลใดก็ตามที4ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
แนะนําของตนเอง เพื4อทําการจําหนา่ยสนิค้าในอตัราหรือรูปแบบที4แตกตา่งจากที4บริษัทกําหนด 

3.1.5  ท่านจะไม่กล่าวพาดพิงหรือวิพากษ์วิจารณ์ถึง บิซิเนส พาร์ตเนอร์ รายอื4นหรือบคุคลใดก็ตามที4ได้ดําเนินธุรกิจ
ร่วมกบับริษัทในทางที4เสื4อมเสีย 

3.1.6  ทา่นจะไมส่ง่เสริม โน้มน้าว ชกัจงู ให้ความชว่ยเหลอื เสนอผลประโยชน์ตอ่ บซิเินส พาร์ตเนอร์ หรือ แบรนด์แฟน 
อื4นที4อยู่ในกลุม่องค์กรธุรกิจของตนและในกลุม่องค์กรธุรกิจอื4น เพื4อให้ลาออก และไปสมคัรกบัตนหรือสมคัรกบั
ผู้แนะนํารายใหม ่

3.1.7  ท่านจะไม่ชกัจงูบคุคลใด ๆ ในกลุ่มองค์กรธุรกิจของตนหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจอื4นให้มาสั4งซื 8อสินค้าในหมายเลข
บญัชีของทา่นหรือในหมายเลขบญัชีของดาวน์ไลน์ทา่น 

3.1.8  การตดัสนิใจทางธรุกิจและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที4เกิดขึ 8นเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของทา่น 
3.1.9  ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา รวมถึงเงื4อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ของบริษัทหรือที4บริษัท

อาจกําหนดขึ 8นเพิ4มเตมิตามความเหมาะสมอยา่งเคร่งครัด  
3.1.10 ทา่นมีหน้าที4โดยตรงที4จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการ รวมทั 8งกฎหมายอื4น ๆ ที4เกี4ยวข้องกบั

การดําเนินธรุกิจนี 8อยา่งเคร่งครัด 
3.1.11 ท่านสามารถดําเนินธุรกิจ ยไูลฟ์ ในประเทศที4บริษัทได้เปิดดําเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 8น โดยหาก

ท่านประสงค์จะดําเนินธุรกิจ ยไูลฟ์ ในประเทศอื4น ๆ นอกเหนือจากประเทศที4ท่านมีถิ4นพํานกัหรือมีสถานะเป็น
พลเมืองอยู่ ท่านจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื4อนไข นโยบาย รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที4บังคับใช้ใน
ประเทศนั 8น ๆ อยา่งเคร่งครัด 

3.1.12 ทา่นสามารถแนะนํา Business Partner ใหมห่รือผู้มุง่หวงัได้เฉพาะในประเทศที4บริษัทได้เปิดดําเนินกิจการอยา่ง
เป็นทางการแล้วเท่านั 8น โดยบริษัทจะจํากดัสิทธิท่านในการดําเนินกิจกรรมหรือการกระทําใด ๆ ในประเทศที4
บริษัทยงัไม่ได้เปิดดําเนินกิจการอย่างเป็นทางการ ซึ4งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที4กําหนดอยู่ในหวัข้อ “การดําเนิน
ธรุกิจระหวา่งประเทศ (International Business)”  

3.2 การซื 9อสนิค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 
3.2.1 ท่านสามารถใช้ดลุยพินิจในการซื 8อสินค้าได้โดยอิสระ และสินค้าดงักล่าวจะต้องจําหน่ายได้เฉพาะในประเทศ

ไทยเทา่นั 8น 
3.2.2 ท่านมีอิสระในการสั4งซื 8อสินค้าตามที4ตนต้องการ และไม่มีการกําหนดจํานวนขั 8นตํ4าในการสั4งซื 8อ ทั 8งนี 8 ท่าน

จะต้องไม่สั4งซื 8อสินค้าเพื4อกกัตนุมากเกินความจําเป็นหรือเกินกว่าจํานวนที4ตนจะทําการจําหน่ายให้แก่ลกูค้า 
หรือเกินกว่าจํานวนที4จะซื 8อไปใช้ส่วนตวั ภายในระยะเวลา � เดือน โดยท่านควรจําหน่ายหรือบริโภคสินค้าไป
แล้วอย่างน้อย ร้อยละ �� ของสินค้าที4ได้สั4งซื 8อในครั 8งนั 8น ๆ ก่อนที4จะทําการสั4งซื 8อสินค้าในคราวต่อไปทั 8งนี 8 
บริษัทสงวนสทิธิ�ในการตรวจสอบการขายสนิค้าของทา่น รวมถงึเอกสารการขายสนิค้าปลกีที4เกี4ยวข้อง 

3.2.3 ท่านสามารถสั4งซื 8อสินค้าและอปุกรณ์สง่เสริมการขายได้ด้วยตนเองที4 ยไูลฟ์ ช็อป ทกุสาขา หรือสั4งซื 8อผ่านทาง
เว็บไซต์ โทรสาร หรือโทรศพัท์ หรือวิธีอื4น ๆ ที4บริษัทมีให้บริการ โดยท่านสามารถชําระค่าสินค้าและอปุกรณ์
สง่เสริมการขายให้กบับริษัทตามช่องทางที4บริษัทได้มีการจดัไว้ให้ ซึ4งสินค้าจะไม่ถกูสง่จนกวา่จะมีการชําระเงิน
คา่สนิค้าจะครบถ้วนเสยีก่อน 

3.2.4 ท่านต้องทําการสั4งซื 8อสินค้าภายในวนัสดุท้ายของเดือน หรือวนัเวลาที4บริษัทกําหนด หรือประกาศไว้ในแต่ละ
เดือน เพื4อให้การซื 8อสนิค้าดงักลา่ว ถกูนําไปพิจารณาคณุสมบตัแิละคํานวณคอมมิชชั4นในเดือนนั 8น ๆ  

3.2.5 การชําระเงินในกรณีใดก็ตามซึ4งจํานวนเงินที4ชําระยงัไม่ครบถ้วน หรือเป็นเหตใุห้เกิดการละเมิดข้อตกลงตาม
สญัญา ทา่นตกลงให้บริษัทมีสทิธิในการเรียกเก็บคา่บริการจากทา่น รวมถงึสามารถดําเนินการดงัตอ่ไปนี 8 
ก) ในกรณีที4ไมส่ามารถดําเนินการชําระเงินตามที4ตกลง บริษัทจะยกเลกิคะแนนที4จะได้รับจากการสั4งซื 8อสนิค้า

ดงักลา่ว 
ข) บริษัทมีสทิธิในการหกักลบจํานวนเงินดงักลา่วกบัคา่คอมมิชชั4นที4ทา่นได้รับหรือจะได้รับในอนาคต 
ค) หากในกรณีที4หมายเลขบญัชีดงักลา่วมีผู้ เข้าร่วมธรุกิจในฐานะ บิซเินส พาร์ตเนอร์ มากกวา่ 1 คน ให้บคุคล

ทั 8งหมดที4เกี4ยวข้องร่วมกนัรับผิดชอบในจํานวนเงินดงักลา่วในฐานะลกูหนี 8ร่วม 
3.2.6 ท่านไม่สามารถสั4งซื 8อสินค้าในชื4อบัญชี บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือ แบรนด์แฟน ของบุคคลอื4น เว้นแต่บุคคล

เหลา่นั 8นจะให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงก่อนการสั4งซื 8อสนิค้า 
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3.2.7 บริษัทสงวนสิทธิ�แต่เพียงผู้ เดียวในการเปลี4ยนแปลงราคาสินค้าและอปุกรณ์ส่งเสริมการขายโดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 

3.3  การจาํหน่ายสนิค้า 
3.3.1 ท่านสามารถจําหน่ายสินค้าได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั 8น และจะต้องจําหน่ายสินค้าตามราคาที4กําหนด

ไว้ในแคตตาลอ็ก 
3.3.2 ท่านในฐานะ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ มีหน้าที4สง่มอบเอกสารการซื 8อขายสินค้า (ใบเสร็จค้าปลีก) ให้แก่ลกูค้าหรือผู้

มุ่งหวงัทกุครั 8งที4มีการซื 8อขายสินค้าของบริษัท โดยทา่นต้องกรอกรายละเอียดในใบเสร็จค้าปลีกเป็นภาษาไทยที4
อา่นเข้าใจง่าย โดยเฉพาะในสว่นชื4อผู้ ซื 8อ ชื4อผู้ขาย และวนัที4สง่มอบสินค้า และต้องระบรุายละเอียดการซื 8อขาย
ในส่วนอื4น ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั 8งแจ้งสิทธิในการเลิกสญัญาหรือคืนสินค้าซึ4งมีระบุอยู่ในแบบฟอร์ม
ใบเสร็จค้าปลกีของบริษัทให้กบัลกูค้าได้รับทราบ  

 ในกรณีที4ท่านจําหน่ายสินค้าโดยไม่ได้มอบใบเสร็จค้าปลีกข้างต้นให้กบัลกูค้า หรือมีการมอบใบเสร็จค้าปลีกที4
ไมไ่ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนตามที4กําหนด จะถือวา่สญัญาซื 8อขายดงักลา่วไมผ่กูพนัลกูค้าแตอ่ยา่งใด 

3.3.3 ทา่นไมส่ามารถจําหนา่ยหรือกระจายสนิค้าหรือแสดงสนิค้าและอปุกรณ์สง่เสริมการขายของบริษัทด้วยตนเอง
หรือผา่นบคุคลใด ๆ ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม ณ สถานที4ที4มีลกัษณะเป็นร้านค้าปลกี ร้านค้าสง่ ร้านขายยา 
สถานศกึษา ร้านสหกรณ์ งานแสดงสนิค้าหรือนิทรรศการ ตลาด อินเทอร์เน็ต หรือสถานที4ใด ๆ ที4มีกิจกรรม
ใกล้เคียงกบัสถานที4ดงักลา่วข้างต้น เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท ทั 8งนี 8 ทา่นจะต้องยื4น
เอกสารแสดงความประสงค์พร้อมรายละเอียดของกิจกรรมที4จะเข้าร่วมมายงับริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย �� วนั 

3.4  การนําเสนอสนิค้าและแผนธุรกจิ 
3.4.1  ในการไปนําเสนอสนิค้า หรือโอกาสทางธรุกิจ ณ ที4อยูอ่าศยัหรือสถานที4ทํางานของลกูค้า หรือผู้มุง่หวงัทา่นต้อง

ได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือผู้มุง่หวงัหรือผู้ ที4ครอบครองสถานที4นั 8นก่อน และต้องไมก่ระทําการอนัเป็นการ
รบกวนหรือก่อให้เกิดความรําคาญแก่ลกูค้า หรือผู้มุง่หวงัหรือผู้ ที4ครอบครองสถานที4นั 8น ในการนี 8 ทา่นต้องแสดง
บตัรประจําตวัประชาชน พร้อมกบับตัรประจําตวั บซิเินส พาร์ตเนอร์ ที4ออกโดยบริษัทตอ่ลกูค้าหรือผู้มุง่หวงัทกุ
ครั 8ง 

3.4.2  ทา่นต้องไมร่บกวนหรือสร้างความรําคาญ หากลกูค้าหรือผู้มุง่หวงัไมอ่นญุาตหรือแจ้งให้ทา่นออกจากเคหสถาน
ของลกูค้าหรือผู้มุง่หวงั ทา่นต้องไมยื่นกรานที4จะพยายามโน้มน้าวหรือนําเสนอสนิค้าและแผนธรุกิจตอ่ ทั 8งนี 8 
ลกูค้าหรือผู้มุง่หวงัมีสทิธิที4จะร้องเรียนหากทา่นยงัยืนกรานที4จะให้ลกูค้าหรือผู้มุง่หวงัฟังทา่นตอ่ไป ซึ4งการ
กระทําเชน่นี 8ถือเป็นการกดดนัลกูค้าหรือผู้มุง่หวงั ซึ4งถือเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมาย 

3.4.3  ในการนําสนิค้าหรือโอกาสทางธรุกิจไปเสนอตอ่ลกูค้าหรือผู้มุง่หวงั บซิเินส พาร์ตเนอร์ ต้องให้รายละเอียด

ข้อมลูที4ถกูต้องของสนิค้า แผนธรุกิจ และแผนปันผลตอบแทนตามที4บริษัทประกาศ             

3.4.4    ทา่นไมส่ามารถออกบตัรเชิญชวนหรือโฆษณาประชาสมัพนัธ์การเรียนรู้เกี4ยวกบัแผนธรุกิจของบริษัทที4
นอกเหนือไปจากการอธิบายกิจกรรมที4จดัขึ 8นเพื4อการเรียนรู้โอกาสทางธรุกิจเทา่นั 8น                                     
โดยข้อความในการเชิญชวนที4ทา่นไมส่ามารถใช้ได้ มีดงันี 8 

ก) ทําให้ผู้อา่นสนใจหรือเข้าใจได้วา่จะมีโอกาสได้รับการจ้างงาน 
ข) เป็นกิจกรรมที4ทําขึ 8นเพื4อสงัคมหรือสาธารณประโยชน์ 
ค) กลา่วอ้างวา่เป็นการสาํรวจทางการตลาด หรือ 
ง) ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมในลกัษณะเป็นงานสมัมนาทางวิชาการหรือสมัมนาทางด้านภาษีอากร  

 3.4.5  ในระหวา่งการนําเสนอสนิค้าและแผนธรุกิจของบริษัท ทา่นต้องดําเนินการ ดงันี 8 
ก) ไมก่ลา่วอ้างหรือนําเสนอข้อมลูสนิค้าเกินกวา่ความเป็นจริง 
ข) ห้ามเปลี4ยนแปลงราคา,จํานวน,นํ 8าหนกั,ขนาดบรรจุของสินค้า รวมทั 8งระดบัความสําเร็จจากการดําเนิน

ธรุกิจ 
ค) ห้ามนําเสนอขายสนิค้าที4มิใชส่นิค้าของบริษัท 
ง) ห้ามกระทําการในลกัษณะรับประกนัใด ๆ ในนามของบริษัทนอกเหนือไปจากการรับประกนัตามที4บริษัทได้

ประกาศไว้เทา่นั 8น 
จ) ห้ามแนะนําหรือกล่าวอ้างในลกัษณะที4ทําให้ Business Partner หรือผู้มุ่งหวงัเข้าใจได้ว่าสามารถประสบ

ความสําเร็จในธุรกิจนี 8ได้ด้วยการแนะนําบุคคลอื4น ๆ เข้ามาเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ เท่านั 8น หรือมีการ
จําหนา่ยสนิค้าให้ในราคาที4ตํ4ากวา่ราคาขายปลกีที4บริษัทกําหนด 

ฉ) ห้ามประชาสมัพนัธ์ที4ทําให้เชื4อว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ แสดง
ข้อมลูที4แท้จริงและถกูต้องเกี4ยวกบัโอกาสทางธรุกิจและแผนปันผลตอบแทนตามที4บริษัทประกาศ 

ช) ห้ามรับประกนัวา่จะมีรายได้ที4แนน่อน และห้ามแสดงเอกสารทางการเงินที4ได้รับจากบริษัท 
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ซ) ห้ามทําให้บคุคลใด ๆ ก็ตามเข้าใจผิดวา่จะสามารถประสบความสําเร็จในธรุกิจนี 8ได้แม้ไมไ่ด้ตั 8งใจหรือกลา่ว
อ้างต่อ Business Partner หรือผู้มุ่งหวงัในลกัษณะที4ทําให้เข้าใจว่าสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจนี 8
ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องใช้หรือความพยายามหรือเวลา หรือใช้เพียงเลก็น้อย 

ฌ) ต้องแจ้งผู้มุง่หวงัหรือ บซิเินส พาร์ตเนอร์ ให้เข้าใจวา่รายได้หรือคา่คอมมิชชั4นที4ได้รับต้องมาจากการ
จําหนา่ยสนิค้าของบริษัทให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื4องและต้องรักษาระดบัดงักลา่วไว้ 

ญ) ต้องแจ้งผู้มุ่งหวงัหรือ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ว่าบคุคลที4เข้ามาเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ กบัทางบริษัทไม่ได้ตก
อยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัที4จะต้องแนะนําบคุคลอื4น ๆ เข้ามาเป็นผู้แนะนํา 

3.4.6 ท่านต้องไม่หลอกลวง บงัคบั หรือกดดนัลูกค้าเพื4อให้ซื 8อสินค้าของบริษัท และในการจําหน่ายสินค้าต้องให้
ข้อมลูที4ครบถ้วนและถกูต้องทกุด้าน 

3.4.7 ทา่นไม่สามารถจดัรายการสง่เสริมการขายสินค้าให้กบับคุคลใด ๆ ก็ตามที4อยูภ่ายนอกองค์กรธุรกิจของตนหรือ
ให้กบับคุคลทั4วไปในที4สาธารณะได้ โดยรายการส่งเสริมการขายที4จะจดัขึ 8นต้องอยู่ภายใต้วตัถปุระสงค์ในการ
สนบัสนนุการทําธรุกิจภายในกลุม่ดาวน์ไลน์ของทา่นเองเทา่นั 8น และต้องไมก่ระทบกระเทือนตอ่การดําเนินธรุกิจ
ของ บซิเินส พาร์ตเนอร์ ภายนอกองค์กรธรุกิจของตนหรือของบริษัท 

3.4.8 เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางบริษัท ท่านไม่สามารถอาศยัองค์กรธุรกิจของตนเพื4อ
ใช้เป็นที4จําหนา่ยสนิค้าที4ไมใ่ชข่องบริษัท 

3.5  การเปลี5ยนและคืนสนิค้า 
  3.5.1 นโยบายการเปลี5ยนสนิค้า  

เว้นแตก่ฎหมายจะมีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื4น บริษัทจะรับเปลี4ยนสินค้าและอปุกรณ์สง่เสริมการขายที4ท่านได้
สั4งซื 8อจากทางบริษัท อนัเกิดจากสาเหต ุดงัตอ่ไปนี 8 
ก) สนิค้าหรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายที4ได้รับความเสยีหายระหวา่งการขนสง่โดยบริษัท    
ข) ความผิดพลาดเนื4องจากการจดัสง่หรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายไมถ่กูต้องตามที4สั4งซื 8อ  
ค) สนิค้าหรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายชํารุดเสยีหายแตแ่รก 
ง) คณุภาพของสนิค้าหรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายไมไ่ด้มาตรฐาน 
โดยบริษัทจะทําการเปลี4ยนสินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายตามที4ท่านร้องขอทนัที หากบริษัทไม่สามารถ
จดัหาสินค้าหรืออปุกรณ์ส่งเสริมการขายชิ 8นใหม่ให้ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการออกใบลดหนี 8ตามมลูค่าของ
สินค้า หรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายนั 8น โดยท่านสามารถนําใบลดหนี 8ไปใช้ชําระคา่สินค้าในการสั4งซื 8อครั 8งตอ่ไป 
ซึ4งใบลดหนี 8จะสามารถใช้ได้จนถึงวนัปิดยอดของเดือนถดัไป นบัตั 8งแต่วนัที4ออกใบลดหนี 8เท่านั 8น อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการเปลี4ยนสินค้า ในกรณีที4ท่านไม่สามารถนําใบกํากับภาษีต้นฉบบัมาแสดง หรือความ
เสยีหายของสนิค้าเกิดขึ 8นโดยเจตนาหรือการใช้ไมถ่กูต้อง 

 3.�.� นโยบายการรับคืนสินค้า 
3.5.2.1  บริษัทมีนโยบายรับคืนสนิค้า โดยทา่นสามารถแจ้งขอคืนสนิค้าได้ภายใน �� (เก้าสบิ) วนันบัแตว่นัที4

ท่านได้สั4งซื 8อสินค้า ทั 8งนี 8 ในการแจ้งขอคืนสินค้า ท่านต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบ
ต้นฉบบัใบกํากบัภาษีและมายื4นด้วยตนเองได้ที4 ยไูลฟ์ ช็อป สาขาที4ทา่นได้สั4งซื 8อสนิค้า เว้นแตก่รณีที4
ท่านได้มีการสั4งซื 8อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื4อขอคืนสินค้า พร้อม
จดัสง่สนิค้าและแนบต้นฉบบัใบกํากบัภาษีเพื4อคืนมายงับริษัท โดยทา่นเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใน
การสง่คืนสนิค้า  
บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที4จะปฏิเสธหรือกําหนดเงื4อนไขการรับคืนสินค้าไม่ตรงตามที4กําหนดข้างต้น หาก
มีเหตดุงัตอ่ไปนี 8  
ก) มีกฎหมายกําหนดเงื4อนไขการคืนไว้เป็นการเฉพาะ  
ข) เป็นสนิค้าที4บริษัทกําหนดเงื4อนไขการคืนสนิค้าไว้เป็นอยา่งอื4น โดยทา่นสามารถสงัเกตได้จากใบ

รับประกนัและเงื4อนไขการคืนสนิค้าที4แนบมากบัสนิค้านั 8น  
ค) สนิค้าที4คืนเป็นสนิค้าคนละชิ 8นกบัสนิค้าที4ทา่นได้สั4งซื 8อไปตามที4ระบใุนใบกํากบัภาษีนั 8น ๆ 
ง) กรณีสนิค้าเกิดความเสยีหายโดยเจตนาหรือการใช้ไมถ่กูต้อง 

3.5.2.2 ภายหลงัจากที4บริษัทพิจารณาอนุมตัิการคืนสินค้า บริษัทจะออกใบลดหนี 8ตามมลูค่าของสินค้าที4
ทา่นได้สั4งซื 8อไว้ตามใบกํากบัภาษี โดยจะหกัจากมลูคา่ของสนิค้าที4คืนก่อนทําการออกใบลดหนี 8 ทา่น
สามารถนําใบลดหนี 8ที4ได้รับไปใช้ในการสั4งซื 8อสินค้าครั 8งต่อไป ใบลดหนี 8ดงักลา่วสามารถใช้ได้จนถึง
วนัปิดยอดของเดือนถดัไป นบัตั 8งแตว่นัที4ออกใบลดหนี 8เทา่นั 8น เว้นแตก่รณีทา่นมีการสง่คืนสนิค้าที4ได้
มีการสั4งซื 8อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หากท่านมีการชําระค่าสินค้าเป็นบัตรเครดิต บริษัทจะ
ดําเนินการคืนเงินกลบัเข้าสู่บญัชีบตัรเครดิตของท่าน แต่หากท่านมีการชําระค่าสินค้าโดยการโอน
เงินสดผ่านบญัชีธนาคาร บริษัทจะทําการโอนเงินสดกลบัคืนไปยงับญัชีธนาคารของท่าน ซึ4งบริษัท
จะดําเนินการคืนเงินคา่สนิค้าให้ทา่นภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัที4ทําการคืนสนิค้า 
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3.5.2.3 ในกรณีที4ท่านต้องการลาออกจากการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ สามารถคืนสินค้าให้แก่บริษัทได้
ภายใต้นโยบายการคืนสินค้าตามข้อ 3.5.2.1 โดยบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าในอตัราร้อยละ 90 (เก้า
สิบ) ของมลูค่าสินค้าที4คืนตามที4ปรากฏในใบเสร็จนั 8น ๆ ให้แก่ท่านโดยการออกเช็คสั4งจ่ายในนาม
ทา่นหรือโอนเงินคืนภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัที4ทําการคืนสนิค้า 

3.5.2.4 กรณีท่านไม่เคยสั4งซื 8อสินค้าหรือแนะนําผู้ มุ่งหวัง และได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็น 
บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ภายใน �� (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที4บริษัทได้อนมุตัิการสมคัร บริษัทจะคืนเงิน
คา่สมคัรให้กบัทา่นในรูปแบบเช็คสั4งจา่ยหรือโอนเงินคืนภายในระยะเวลา �� (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัที4
ได้บริษัทได้อนมุตักิารลาออกของทา่น  

3.5.2.5 บริษัทมีนโยบายรับคืนสนิค้าสําหรับลกูค้า (ลกูค้าปลีก) โดยลกูค้าสามารถขอคืนสนิค้าได้ภายใน �� 
(สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที4ท่านได้สั4งซื 8อสินค้า ทั 8งนี 8 ลกูค้าสามารถนําสินค้าที4ได้ซื 8อไปพร้อมกบัต้นฉบบั
ใบเสร็จรับเงินค้าปลีกสง่คืนให้แก่ทา่นซึ4งเป็นผู้ จําหนา่ยสนิค้านั 8น โดยทา่นจะต้องทําการคืนเงินให้แก่
ลกูค้าเท่ากบัมลูค่าที4ลกูค้าได้ซื 8อไป หรือลกูค้าสามารถติดต่อขอคืนสินค้าได้โดยตรงกบับริษัท โดย
ลกูค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมแนบต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินค้าปลีก และบริษัทจะทํา
การคืนเงินให้แก่ลกูค้าในรูปแบบของเช็คสั4งจา่ยภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัที4ทําการคืนสนิค้า 

3.5.2.6 ในกรณีที4ท่านมีการสั4งซื 8อสินค้าผ่านเว็บไซต์บุคคลภายนอกที4บริษัทได้มีการทําข้อตกลงกันไว้ 
นโยบายการสั4งซื 8อและการคืนสนิค้าให้เป็นไปตามเงื4อนไขที4เว็บไซต์ดงักลา่วกําหนด โดยหากเงื4อนไข
การคืนสินค้าดังกล่าวขัดหรือแย้งกับนโยบายการคืนสินค้าของบริษัทที4กําหนดในนโยบายนี 8 ให้
ยดึถือเงื4อนไขที4เป็นประโยชน์กบัผู้ ซื 8อสนิค้าเป็นสาํคญั  

3.6  แผนปันผลตอบแทน 
  3.6.1 แผนปันผลตอบแทน 

3.6.1.1  ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการชกัชวนหรือแนะนําบคุคลใด ๆ ให้เข้าร่วมเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือ 
แบรนด์แฟน หรือที4เรียกวา่ “การสปอนเซอร์” ไมไ่ด้ทําให้ได้รับคา่ตอบแทนหรือ “คา่คอมมิชชั4น”  

3.6.1.2  ท่านตระหนักดีว่าการจําหน่ายสินค้าและการทุ่มเทเวลาเพื4อสร้างองค์กรธุรกิจของท่านจะช่วยให้
ประสบความสาํเร็จและมีโอกาสได้รับคา่ตอบแทนหรือคา่คอมมิชชั4นจากบริษัท 

3.6.1.3   ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่าบริษัทไม่ได้ให้คํามั4นสัญญาหรือรับประกันรายได้หรือผลตอบแทนและ
ความสาํเร็จที4แนน่อนกบับคุคลใดก็ตามที4เข้าร่วมธรุกิจกบับริษัท 

3.6.1.4  ท่านจะได้รับค่าคอมมิชชั4นก็ต่อเมื4อในเดือนนั 8น ๆ ท่านสามารถทําคุณสมบตัิได้ตามแผนปันผลที4
บริษัทกําหนดและประกาศในเอกสารของบริษัท  
ทั 8งนี 8 บริษัทจะจ่ายคา่คอมมิชชั4นโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของทา่น หรือในกรณีที4เป็นบญัชีที4
มีผู้สมคัรหลกัและผู้สมคัรร่วม บริษัทจะโอนเงินเข้าบญัชีในนามผู้สมคัรหลกัเท่านั 8น ในกรณีที4ท่าน
ไม่ได้มอบสําเนาบญัชีธนาคารเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่บริษัท บริษัทจะรวบรวมคอมมิชชั4นและจ่าย
ให้ท่านในงวดถดัไปของการโอนเงินคอมมิชชั4น ทั 8งนี 8 การโอนเงินจะเกิดขึ 8นก็ต่อเมื4อท่านได้สง่สําเนา
บญัชีธนาคารให้แก่บริษัทเป็นที4เรียบร้อยแล้วเท่านั 8น และท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบญัชีตามงวดที4
กําหนดก็ต่อเมื4อท่านได้ส่งสําเนาบญัชีธนาคารให้แก่บริษัท � เดือน (เดือนปฏิทิน) ล่วงหน้าก่อนถึง
งวดการโอนเงิน 
ในการโอนเงินแต่ละครั 8งไม่ว่าจะเป็นจํานวนเท่าใด ท่านยินยอมให้บริษัทหกัค่าดําเนินการตามที4
บริษัทกําหนดออกจากเงินคา่คอมมิชชั4นที4จะได้รับ (บริษัทจะกําหนดคา่ดําเนินการไว้ในเอกสารการ
จา่ยเงินปันผลตอบแทน)  

3.6.1.5  หากทา่นได้รับคา่คอมมิชชั4น ทา่นรับทราบและยอมรับที4จะเก็บรักษาเอกสารและข้อมลูเกี4ยวกบัการ
ซื 8อขายสนิค้าที4ทําให้ได้รับคา่คอมมิชชั4นในแตล่ะเดือนเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี และพร้อมที4จะ
สง่มอบให้บริษัทตรวจสอบหากบริษัทมีการร้องขอ ในกรณีที4ทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสารหลกัฐาน
ดงักลา่วตอ่บริษัทได้ บริษัทจะถือวา่ทา่นได้ละเมิดข้อสญัญาและยินยอมให้บริษัทเรียกคืนเงินคา่
คอมมิชชั4น หรือสทิธิประโยชน์ใด ๆ ที4ได้รับจากสนิค้าที4ได้สั4งซื 8อในเดือนนั 8น ๆ 

3.6.1.6  ในกรณีที4บริษัทยอมรับการคืนสินค้าภายใต้นโยบายการคืนสินค้าของบริษัท และท่านได้รับ
คอมมิชชั4นจากการซื 8อสินค้าดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทเรียกคืนและท่านตกลงคืนเงิน
คา่ตอบแทนดงักลา่วที4ทา่นได้รับจากบริษัทในทนัที 

3.6.1.7  ในการเรียกคืนคา่ตอบแทนหรือสทิธิประโยชน์ใด ๆ อนัเกิดจากการคืนสนิค้าหรือเกิดจากการที4บริษัท
ตรวจสอบแล้วว่าท่านไม่มีสิทธิได้รับ บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมในการให้ท่านจ่ายผลตอบแทน
จํานวนดงักล่าวคืนให้กบับริษัทโดยตรง หรือหกัลบจากค่าคอมมิชชั4นค้างจ่ายเดิม หรือหกัลบจาก
คอมมิชชั4นที4พงึจะได้รับในอนาคต หรือหกัลบกบัเงินใด ๆ ที4บริษัทจะต้องจา่ยให้กบัทา่น 
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�.�.�.�    ในกรณีที4ท่านมีสิทธิได้รับเงินค่าคอมมิชชั4น และ/หรือ ค่าตอบแทนอื4นๆ จากบริษัท และบริษัทไม่
สามารถนําส่งให้แก่ท่านได้ อันเนื4องมาจากเอกสารของท่านไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องดําเนินการ
ติดต่อมาที4บริษัทเพื4อขอรับเงินดงักล่าวภายในระยะเวลา � ปี นบัตั 8งแต่ยอดคงค้างล่าสดุ มิฉะนั 8น 
บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที4จะระงบัการจ่ายเงินทุกยอดคงค้างที4เกินระยะเวลา � ปี ออกจากระบบการ
จา่ยเงินของบริษัท โดยไมต้่องแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 

3.6.2 เงื5อนไขการพจิารณาสายงานเพื5อคาํนวณผลตอบแทน 
3.6.2.1 ในการพิจารณานบัสายงานสาํหรับคํานวณคา่คอมมิชชั4นตามแผนปันผลตอบแทนที4บริษัทกําหนดนั 8น 

บริษัทอาจพิจารณาให้ทา่นซึ4งเป็นอพัไลน์สามารถนบั บซิเินส พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ในลาํดบัชั 8นที4
สองหรือมากกวา่นั 8น ซึ4งเป็นผู้ ที4มีคณุสมบตัหิรือมีผลงานตามที4บริษัทกําหนดให้เป็นสายงานที4
สามารถนํามาคํานวณคา่คอมมิชชั4นของ บซิเินส พาร์ตเนอร์ อพัไลน์ ได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี 8 (โปรดดู
รายละเอียดเพิ4มเตมิในเอกสารแผนปันผลตอบแทนที4บริษัทจดัทําขึ 8น) 
ก) การลาออก: บซิเินส พาร์ตเนอร์ อพัไลน์ จะสามารถนบัคณุสมบตัขิอง บซิเินส พาร์ตเนอร์ ดาวน์

ไลน์ ลาํดบัชั 8นที4สองที4มีคณุสมบตัติามที4บริษัทกําหนดให้เป็นหนึ4งในสายงานที4จะนํามาคํานวณ
คอมมิชชั4นได้ ก็ตอ่เมื4อ บซิเินส พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ ลาํดบัชั 8นที4หนึ4งได้ลาออกจากการเป็น 
บซิเินส พาร์ตเนอร์ ไปแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนบัตั 8งแตว่นัที4บริษัทได้อนมุตัใิห้การลาออกมี
ผลสมบรูณ์ 

ข) การรวมบญัชี:  
o การรวมบญัชีในแนวตั 8ง บิซิเนส พาร์ตเนอร์ อพัไลน์จะสามารถนบัคณุสมบตัิของ  บิซิเนส 
พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ ลําดบัชั 8นที4สองที4มีคณุสมบตัิตามที4บริษัทกําหนดให้เป็นหนึ4งในสายงานที4
จะนํามาคํานวณคอมมิชชั4นในสว่นโบนสัเครือข่ายได้ก็ต่อเมื4อ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ อพัไลน์ได้ทํา
การรวมบัญชีกับ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ลําดับชั 8นที4หนึ4งแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดย
นบัตั 8งแตว่นัที4บริษัทได้อนมุตัใิห้การรวมบญัชีมีผลสมบรูณ์ 
o การรวมบญัชีในแนวนอน บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ที4ทําการรวมบญัชีในลกัษณะนี 8สามารถนบั 
บซิเินส พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ของทั 8งสองฝ่ายที4มีคณุสมบตัิตามที4บริษัทกําหนดให้เป็นสายงานที4
จะนํามาคํานวณคอมมิชชั4นได้ในทนัที 

ค) การยกเลกิการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ โดยบริษัท: บซิเินส พาร์ตเนอร์ อพัไลน์จะสามารถนบั
คณุสมบตัขิอง บซิเินส พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ลาํดบัชั 8นที4สองที4มีคณุสมบตัติามที4บริษัท
กําหนดให้เป็นหนึ4งในสายงานที4จะนํามาคํานวณคอมมิชชั4นในสว่นโบนสัเครือขา่ยได้ก็ตอ่เมื4อ 
บซิเินส พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ลาํดบัชั 8นที4หนึ4งได้ถกูบริษัทยกเลกิการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ แล้ว
เป็นระยะเวลา � ปี โดยนบัตั 8งแตว่นัที4บริษัททําการยกเลกิการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ มีผล
สมบรูณ์ 

ง) การไมส่ามารถรักษาสทิธิ�ในบญัชี บซิเินส พาร์ตเนอร์ : บซิเินส พาร์ตเนอร์ อพัไลน์จะสามารถ
นบัคณุสมบตัขิอง บซิเินส พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ลาํดบัชั 8นที4สองที4มีคณุสมบตัติามที4บริษัท
กําหนดให้เป็นหนึ4งในสายงานที4จะนํามาคํานวณคอมมิชชั4นในสว่นโบนสัเครือขา่ยได้ก็ตอ่เมื4อ  
บซิเินส พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ลาํดบัชั 8นที4หนึ4งไมส่ามารถรักษาสทิธิการเป็นอพัไลน์ของดาวน์ไลน์
ในองค์กรธรุกิจของตนตามเงื4อนไขที4กําหนดไว้ในข้อ 2.6.1 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนบัตั 8งแต่
วนัที4ไมส่ามารถรักษาสทิธิดงักลา่วได้  

3.6.2.2  บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ที4มีสิทธิในการนบั บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ดาวน์ไลน์ลําดบัชั 8นที4สองที4มีคุณสมบตัิ
ตามที4บริษัทกําหนดให้เป็นหนึ4งในสายงานที4นํามาคํานวณคอมมิชชั4นตามแผนปันผลของบริษัท
ตามที4กล่าวมาข้างต้นนั 8น จะได้รับสิทธิก็ต่อเมื4อได้ทําการยื4นคําร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบริษัท 
และบริษัทได้ทําการพิจารณาและอนมุตัิแล้วเท่านั 8น ทั 8งนี 8บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที4จะอนมุตัิหรือปฏิเสธ
คําร้องดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งเหตผุลให้ทราบ 

 
3.7  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

3.7.1  การใช้ชื5อบริษัทและนามบตัร 
3.7.1.1  ท่านยอมรับและเข้าใจดีว่า ชื4อ เครื4องหมายการค้า สญัลกัษณ์สินค้า ตราสินค้าต่าง ๆ รูปภาพ และ

อุปกรณ์ส่งเสริมการขายใด ๆ ของบริษัท เป็นลิขสิทธิ�แต่เพียงผู้ เดียวของบริษัท ห้ามมิให้ทําซํ 8า 
ลอกเลียนแบบ หรือนําไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากบริษัท ใน
กรณีที4มีการใช้เครื4องหมาย ตราสญัลกัษณ์ หรือชื4อของบริษัทในสื4อต่าง ๆ ท่านจะต้องระบขุ้อความ 
“ผู้ จําหนา่ยอิสระ” ไว้ในสื4อเหลา่นั 8นเสมอ 

3.7.1.2  เว้นแตจ่ะได้รับการอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท ทา่นห้ามดําเนินการในลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี 8 



 

15 นโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
 

ก) ใช้ชื4อหรือถ้อยคําส่วนหนึ4งส่วนใดของคําว่า “อาร์เอส คอนเน็ค” หรือคําใดๆ ที4มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั  เพื4อนําไปใช้จด
ทะเบียนหรือพยายามที4จะจดทะเบียนให้เป็นสว่นหนึ4งของชื4อบริษัท ชื4อกลุม่ ชื4อธุรกิจ ชื4อโดเมนเนม หรือชื4อนิติบคุคลใด 
ๆ ที4อาจทําให้บคุคลภายนอกสบัสนหลงวา่เป็นนิตบิคุคล เป็นธรุกิจที4บริษัทจดัตั 8งขึ 8นหรือสนบัสนนุให้มีขึ 8น 

ข) ใช้ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้บริหาร ผู้ทดลองใช้สินค้า นายแบบ นางแบบ หรือบุคคลต่าง ๆ ที4
บริษัทได้ใช้ในการประชาสมัพนัธ์เพื4อการดําเนินธรุกิจ 

ค) ใช้สื4อในรูปแบบตา่งๆ เช่น วิทย,ุโทรทศัน์,นิตยสาร,หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น เพื4อประชาสมัพนัธ์หรือ
นําเสนอโอกาสทางธรุกิจ หรือจําหนา่ยสนิค้าของบริษัท 

ง) แจกจา่ยเอกสารประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นใบปลวิ แผน่พบั นามบตัร แฮนด์บลิ โบร์ชวัร์ 
หรือเอกสารที4คล้ายคลงึกนัที4มีการลงข้อความโอกาสทางธรุกิจหรือสนิค้าของบริษัทในสถานที4
สาธารณะ สง่ไปรษณีย์ หรือวางไว้ในที4จอดรถ วางไว้ในกลอ่งรับจดหมาย หรือสง่ทางโทรสาร
หรืออีเมล์หรือเผยแพร่ไปยงับคุคลที4ไมไ่ด้รู้จกัเป็นการสว่นตวั  

จ) เผยแพร่หรือแสดงเครื4องหมายการค้า ตราสินค้า ชื4อหรือรูปภาพที4เป็นของบริษัทในเคหสถาน 
สถานที4ทํางาน ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านขายยา สถานศึกษา ร้านสหกรณ์ งานแสดงสินค้า 
ตลาด ยานพาหนะ อินเทอร์เน็ต หรือที4สาธารณะต่าง ๆ ที4มีกิจกรรมใกล้เคียงกับลักษณะ
ดงักลา่วซึ4งสามารถพบเหน็ได้โดยงา่ย 

ฉ) ลอกเลียนแบบ ทําซํ 8า ทําการบรรจุใหม่ ติดฉลากใหม่ หรือเปลี4ยนแปลงฉลากสินค้า รวมถึง
ข้อมลูสนิค้าของบริษัท 

ช) ประชาสมัพนัธ์สนิค้าและโอกาสทางธรุกิจของบริษัทผา่นการสมัภาษณ์กบัสื4อทกุประเภท 
บทความในใบปลวิ หนงัสอืพิมพ์ รายงานขา่ว หรือสื4อที4เผยแพร่ข้อมลูในที4สาธารณะตา่ง ๆ หรือ
แหลง่ข้อมลูทางการค้าและอตุสาหกรรม ในกรณีที4ได้รับการตดิตอ่เพื4อขอสมัภาษณ์ในเนื 8อหาที4
เกี4ยวเนื4องกบัสนิค้าหรือธรุกิจของบริษัท ให้ทา่นแนะนําสื4อนั 8น ๆ ให้ดําเนินการตดิตอ่โดยตรงกบั
เจ้าหน้าที4ของบริษัท เพื4อให้ทางบริษัทฯ พิจารณาถงึความเหมาะสมของการสมัภาษณ์นั 8น ๆ 
ก่อน 

กรณีท่านมีการใช้เครื4องหมาย ตราสญัลกัษณ์ ชื4อ เครื4องหมายการค้า ชื4อทางการค้า รูปภาพหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาใด ๆ ที4เป็นของบริษัทโดยมิได้รับการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท การกระทําดงักลา่ว
ถือเป็นการกระทําอนัละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั 8งอาจเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย
แก่บริษัทอนัเนื4องมาจากการกระทําดงักลา่วของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการดําเนินคดีตามกฎหมายและ
เรียกร้องให้ทําการชดใช้ค่าเสียหายจากท่านหรือบคุคลอื4นใดที4ทําการฝ่าฝืนหรือทําการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท 

3.7.1.3  ท่านจะต้องใช้นามบตัรตามรูปแบบ และสีที4บริษัทกําหนดไว้ โดยท่านสามารถสั4งพิมพ์กบัทางบริษัท 
หรือพิมพ์เองได้ตามรูปแบบที4บริษัทกําหนด โดยในนามบัตรต้องมีรายละเอียดที4กําหนดโดย
กฎหมายที4เกี4ยวข้องและโดยนโยบายนี 8 
ทั 8งนี 8 ในนามบตัรจะต้องมีรายละเอียดของชื4อ หมายเลขบญัชี บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ที4อยู่ หมายเลข
โทรศพัท์ โดยท่านไม่สามารถใช้ที4อยู่และเบอร์โทรศพัท์ของบริษัท หากท่านไม่ปฏิบตัิตามเงื4อนไขที4
บริษัทกําหนดไว้ บริษัทขอสงวนสทิธิ�เพื4อทําการปรับเป็นจํานวนเงิน �,��� (หนึ4งพนั) บาทตอ่นามบตัร 
� (หนึ4ง) ใบ  

3.7.2  การดาํเนินธุรกจิทางออนไลน์ 
3.7.�.� ท่านสามารถจดัทําเว็บไซต์สว่นตวัหรือใช้เว็บไซต์อื4นที4ให้บริการพื 8นที4 เพื4อนําเสนอธุรกิจ สินค้าของบริษัท

ได้ โดยทา่นจะต้องไมก่ระทําการใด ๆ ที4ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้ อื4น 
และต้องปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด ในการดําเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์นี 8 ท่านควร
ตระหนกัถึงมาตรการด้านการรักษาความมั4นคงปลอดภยัไซเบอร์และข้อมลูสว่นตวัและข้อปฏิบตัิต่าง 
ๆ ตามกฎหมายที4เกี4ยวข้องด้วย  

 ข้อกําหนดเกี4ยวกบัการดําเนินธรุกิจทางออนไลน์ บริษัทจะทําการประกาศให้ทา่นทราบเป็นคราว ๆ ไป 
และให้ถือเป็นสว่นหนึ4งของนโยบายนี 8 โดยทา่นยินยอมที4จะเข้าผกูพนัและปฏิบตัติามข้อกําหนด
ดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

3.7.2.2 ท่านต้องไม่โพสต์ สง่ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ที4เป็นการโฆษณาหรือชกัชวนให้เข้าร่วมธุรกิจหรือสั4งซื 8อ
สินค้าของบริษัทให้กบับคุคลที4ท่านไม่รู้จกัหรือบคุคลผู้นั 8นไม่ต้องการรับข้อความจากท่าน หรือกระทํา
การใด ๆ ในลกัษณะที4เป็นการสง่ SPAM ได้ 

3.7.3 อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 
3.7.3.1 ทา่นสามารถที4จะใช้ แจกจา่ย หรือจําหนา่ยอปุกรณ์สง่เสริมการขาย ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 8 



 

16 POLICIES & PROCEDURES 

 

ก) อุปกรณ์ส่งเสริมการขายที4ผลิตและจําหน่ายโดยบริษัท ท่านสามารถใช้ได้ตามปกติ โดยท่าน
เข้าใจดีว่าต้องไม่ทําการละเมิดบรรดาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในบรรดาอปุกรณ์ส่งเสริม
การขายเหลา่นั 8น  

ข) กรณีทา่นต้องการผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์สง่เสริมการขายเอง อปุกรณ์สง่เสริมการขายดงักลา่ว
ต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบโดยบริษัทก่อน โดยเฉพาะในส่วนของเนื 8อหาที4ปรากฏในสื4อที4
จดัทํา ซึ4งในกรณีที4บริษัทอนมุตัิแล้วจะทําการออกหมายเลขการอนมุตัิให้กบัอปุกรณ์สง่เสริมการ
ขายดงักลา่ว 

 3.7.�.� บริษัทอาจจดัเก็บค่าพิจารณาและตรวจสอบอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที4ท่านยื4นขออนุมตัิจากบริษัทได้ 
และท่านต้องให้เวลาแก่บริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 (สี4) สปัดาห์ เพื4อทําการพิจารณาอนุมตัิ
ความเหมาะสมของเนื 8อหาสาระในอปุกรณ์สง่เสริมการขายดงักลา่ว ซึ4งท่านจะสามารถจดัทําเอกสาร
ได้ก็ตอ่เมื4อได้รับการอนมุตัจิากบริษัทก่อนเทา่นั 8น  

 3.7.�.� บริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขบรรดาอปุกรณ์สง่เสริมการขายตา่ง ๆ ที4ทา่นได้ยื4นมายงับริษัท หากบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็นต้องปรับเปลี4ยน แก้ไขรูปแบบหรือเนื 8อหาของอปุกรณ์ส่งเสริมการ
ขายให้มีความถกูต้องเหมาะสมก่อนจะอนมุตัิให้ท่านนําไปผลิตหรือจดัทําตามคําแนะนําของบริษัท
ข้างต้นตอ่ไป 

 3.7.�.� บริษัทขอสงวนสิทธิ�แตเ่พียงผู้ เดียวในการปฏิเสธคําขอจดัทําอปุกรณ์สง่เสริมการขายใด ๆ ที4ยื4นขออนมุตัิ 
ทั 8ง นี 8 ใ น ก ร ณี ที4 มี ก า ร เ ป ลี4 ย น แ ป ล ง ข้ อ กํ า ห น ด ใ ด  ๆ  ห รื อ มี เ ห ตุ อื4 น ใ ด ที4 ร ะ บุ ภ า ย ใ ต้ 
ดลุยพินิจของบริษัทให้ท่านทําการเคลื4อนย้ายหรือรื 8อถอนบรรดาอปุกรณ์ส่งเสริมการขายที4อาจจะยงั
ไม่ได้รับการอนมุตัิจากบริษัทหรือได้รับการอนมุตัิแล้วออกจากสถานที4สาธารณะ หรือสถานที4ติดต่อ
ธรุกิจ บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ที4อาจจะเกิดขึ 8นแก่ทา่น 

 3.7.�.� หากทา่นเป็นผู้จดัทําอปุกรณ์สง่เสริมการขายตามหมวดนี 8 ทา่นเข้าใจดีวา่ทา่นต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเนื 8อหา
ที4ปรากฏในอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทั 8งหมด โดยขั 8นตอนการพิจารณาตรวจสอบของบริษัทไม่ได้
รับประกันว่าอุปกรณ์ส่งเสริมการขายดงักล่าวจะถูกต้องตามกฎหมายที4เกี4ยวข้อง และขั 8นตอนการ
พิจารณาตรวจสอบไม่ถือว่าเป็นการให้คําปรึกษาทางกฎหมายโดยบริษัท ทั 8งนี 8 ในการพิจารณาของ
บริษัทนั 8น ท่านที4มีความประสงค์จะผลิตและแจกจ่ายอปุกรณ์สง่เสริมการขายจะได้รับคําแนะนําจาก
บริษัทให้ไปปรึกษาเพื4อขอคําแนะนําทางกฎหมายจากที4ปรึกษากฎหมายอิสระเพื4อให้อปุกรณ์สง่เสริม
การขายที4ผลติขึ 8นไมเ่ป็นการกระทําผิดกฎหมาย  

 3.7.�.� ท่านสามารถตั 8งราคาจําหน่ายชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที4ตนได้จัดทําขึ 8นภายใต้การตรวจสอบและ
อนมุตัขิองบริษัทได้อยา่งอิสระและเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

 3.7.3.7 ท่านที4ใช้ จําหน่าย จ่ายแจก เผยแพร่บรรดาอปุกรณ์ส่งเสริมการขายที4ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที4บริษัท
กําหนดหรือกระทําการในลกัษณะที4เป็นการฝ่าฝืนข้อสญัญาหรือนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสียหายที4อาจเกิดขึ 8นแก่บริษัทหรือบุคคลอื4นอันเนื4องมาจาก
กระทําดงักลา่วของตน รวมถงึการเพิกถอนสถานภาพการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ กบัทางบริษัท 

 3.7.�.� ทา่นอาจดําเนินการประชาสมัพนัธ์หรือฝึกอบรมด้วยอปุกรณ์สง่เสริมการขายที4ตนผลิตขึ 8นได้ในประเทศที4
บริษัทได้ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั 8น โดยอปุกรณ์สง่เสริมการขายดงักลา่วจะต้องได้รับ
การพิจารณาและอนมุตัจิากสาํนกังานของบริษัทที4ตั 8งอยูใ่นประเทศด้วย  

3.8  การแนะนํา 
3.8.1  การเป็นผู้แนะนํา  

3.8.�.� การเป็นผู้ แนะนํา ท่านจะต้องเป็นบุคคลที4มีคุณสมบัติครบถ้วนและจะต้องยอมรับหลกัเกณฑ์และ
เงื4อนไขที4ระบไุว้ในสญัญาอยา่งครบถ้วน 
ก) ท่านสามารถเป็นผู้แนะนําของบคุคลที4ต้องการสมคัรเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือ แบรนด์แฟน 

กบัทางบริษัทได้ก็ตอ่เมื4อบริษัทได้พิจารณาและอนมุตัิการสมคัรของบคุคลดงักลา่วแล้ว และใน
ใบสมัครได้มีการระบุให้ท่านเป็นผู้ แนะนํา ทั 8งนี 8 เมื4อบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการสมัครแล้ว 
ผู้สมคัรดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้องค์กรธรุกิจของทา่น  

ข) เมื4อการสมคัรสมบรูณ์ถกูต้อง ท่านหรือผู้ ที4ถกูระบเุป็นผู้แนะนําจะต้องหน้าที4ทําการอบรมฺดาวน์
ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตน โดยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจจะมาจากระบบการขายสินค้า
ปลีกของบริษัทและการจําหน่ายสินค้าปลีกของดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจ รวมทั 8งท่านในฐานะผู้
แนะนําต้องทําการแจ้งหน้าที4 ความรับผิดชอบ ข้อพึงปฏิบตัิแก่ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของ
ท่านให้ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ในสญัญา นโยบายและกฎหมายที4เกี4ยวข้อง
อยา่งเคร่งครัด 
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3.8.�.� ทา่นสามารถแนะนํา (สปอนเซอร์) ผู้มุง่หวงัรวมทั 8งเป็นผู้แนะนําของ บซิเินส พาร์ตเนอร์ และบคุคลอื4น ๆ 
ได้เฉพาะในประเทศที4บริษัทได้เข้าไปดําเนินธรุกิจอยา่งเป็นทางการแล้วเทา่นั 8น 

3.8.2  หน้าที5และความรับผิดชอบของผู้แนะนํา 
3.8.2.� ผู้ แนะนํามีหน้าที4ในการอบรม ประชาสมัพนัธ์หรือให้ความรู้อย่างเต็มความสามารถเพื4อให้มั4นใจว่า

ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนทกุคนมีความเข้าใจอย่างถกูต้องชดัเจนและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ในสญัญา นโยบายของบริษัทและกฎหมายที4เกี4ยวข้องอยา่งถกูต้อง  

3.8.2.2 ผู้แนะนําต้องทําการชี 8แจงแก่บรรดาผู้มุง่หวงัที4ต้องการสมคัรเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ ให้ทราบวา่การเป็น 
บิซิเนส พาร์ตเนอร์ กับบริษัทนั 8น ผู้ สมัครไม่ต้องมีการลงทุนอื4นใดร่วมกับบริษัท เว้นแต่ค่าสมัคร
ตามที4บริษัทกําหนดไว้เท่านั 8น โดยบริษัทไม่มีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ4มเติม หรือบงัคบัให้
ผู้สมคัรซื 8อสนิค้าแตอ่ยา่งใด 

3.8.�.� ผู้ แนะนําจะต้องสนับสนุนให้ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ที4เป็นดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนทําการขาย
สินค้าในราคาขายปลีกตามที4บริษัทกําหนดและทําการอบรมการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงให้คําแนะนําและให้การช่วยเหลือในการดําเนินธุรกิจ ทั 8งนี 8 ผู้แนะนําจะต้องมี
การติดต่อดาวน์ไลน์ของตนอย่างต่อเนื4องเพื4ออํานวยความสะดวกในการตอบข้อซกัถามแก่ดาวน์
ไลน์ในองค์กรธรุกิจของตนอยา่งเตม็ความสามารถ 

3.8.�.� ผู้แนะนํามีหน้าที4อบรมให้ความรู้แก่ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตน เพื4อให้แน่ใจวา่การจําหน่ายสินค้า 
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ การจัดประชุมสมัมนาเพื4อนําเสนอโอกาสทางธุรกิจของดาวน์ไลน์เป็นไป
อยา่งถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ของสญัญา นโยบายของบริษัทและกฎหมายที4เกี4ยวข้อง 

3.8.�.� ผู้แนะนําควรเน้นยํ 8าให้ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนตระหนกัว่าผลตอบแทนและความสําเร็จจาก
การดําเนินธุรกิจกบัทางบริษัทนั 8นมาจากการจําหน่ายสินค้าและการทุม่เทเวลาให้กบัการดําเนินงาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 

3.8.�.� ผู้แนะนํามีหน้าที4ให้การสนบัสนนุดาวน์ไลน์ในองค์ธรุกิจของตนในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ที4บริษัทได้
จดัขึ 8น 

3.8.�.� ในกรณีที4เกิดข้อขดัแย้งหรือข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างลกูค้ากบัดาวน์ไลน์ของตน หรือระหว่างดาวน์ไลน์
ของตนกบัผู้ อื4นในองค์กรธุรกิจอื4น หรือในกรณีที4บคุคลที4ขดัแย้งกนัเป็นดาวน์ไลน์ของตนทั 8งหมด ผู้
แนะนําจะต้องพยายามเข้าไปยตุหิรือระงบัเรื4องราวข้อพิพาทตา่ง ๆ ที4เกิดขึ 8นโดยทนัที 

3.8.�.� ผู้แนะนําไมส่ามารถบงัคบัให้ดาวน์ไลน์ในกลุม่องค์กรธรุกิจของตนทําการสั4งซื 8อสนิค้าโดยที4บคุคลนั 8นไม่
เตม็ใจ 

 
3.9  การดาํเนินธุรกจิระหว่างประเทศ 

3.9.1 ในการดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ ในตา่งประเทศ บริษัทจํากดัสทิธิทา่นในการเข้าไปดําเนินธรุกิจของบริษัทในประเทศอื4น
ใดที4บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าไปดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ อยา่งเป็นทางการ โดยทา่นไมส่ามารถจดัทํานามบตัร ดําเนินธรุกิจ 
การจดัองค์กร หรือเข้าร่วมในการประชมุที4มีผู้ เข้าร่วมประชมุเกินกวา่ 5 คน โดยที4ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องเป็นผู้
ที4รู้จกัเป็นการสว่นตวัอยูแ่ล้วของทา่นหรือของผู้ ที4เข้าร่วมประชมุด้วยกนั  
การโทรศัพท์เพื4อชักชวนหรือจําหน่ายสินค้าโดยมิได้นัดหมายล่วงหน้ากับผู้ ที4มิได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัว 
(Cold Calling) เป็นสิ4งที4ไมส่ามารถดําเนินการได้ในประเทศที4บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าไปดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์   
นอกจากข้อห้ามข้างต้นแล้ว ยงัรวมถงึเรื4องดงัตอ่ไปนี 8 
ก) นําเข้าหรืออํานวยความสะดวกในการจําหน่าย ให้เป็นของกํานลั หรือแจกจ่ายด้วยวิธีใด ๆ ในสินค้าหรือ

ตวัอย่างสินค้าของบริษัท ยกเว้นแต่การกระทําดงักล่าวได้รับการอนุมตัิจากบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และดําเนินการอยา่งถกูต้องภายใต้หลกัปฏิบตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายในประเทศนั 8น ๆ 

ข) มีการติดตั 8งหรือดําเนินการโฆษณาใด ๆ หรือแจกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ที4ต้องการประชาสมัพนัธ์เกี4ยวกบับริษัท 
ผลิตภณัฑ์หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท เว้นแตบ่ริษัทได้มีการอนมุตัิให้ดําเนินการจดัทําสื4อหรือเครื4องมือ
สง่เสริมการขาย (Sales Aid) ตามรูปแบบที4บริษัทได้พิจารณาแล้วเพื4อใช้ในประเทศที4บริษัทกําหนด 

ค) ดําเนินการชกัชวนหรือเจรจาในสญัญาใด ๆ เพื4อเป็นการให้คํามั4นหรือรับประกนัเกี4ยวกบัโอกาสทางธรุกิจ
หรือการให้เป็นผู้แนะนําหรือการกําหนดสายงานในการเป็นผู้แนะนําให้กบัประชาชนหรือผู้ ที4อยูอ่าศยัใน
ประเทศที4บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าไปดําเนินธรุกิจ นอกจากนี 8 ทา่นไมส่ามารถทําการรับสมคัรประชาชนหรือผู้ ที4อยู่
อาศยัในประเทศที4บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าไปดําเนินธรุกิจ หรือใช้แบบฟอร์มใบสมคัรของบริษัทในประเทศที4มีการ
ดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ อยูแ่ล้วในการดําเนินการดงักลา่ว เว้นแตใ่นขณะที4ลงนามในใบสมคัรดงักลา่ว บคุคลผู้
ที4ได้รับการชกัชวนที4อาศยัอยูใ่นประเทศที4บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าไปดําเนินธรุกิจเครือขา่ยจะเป็นผู้ มีถิ4นที4อยูถ่าวร
หรือมีสทิธิในการทํางานในประเทศที4บริษัทมีการดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ เครือขา่ยอยูแ่ล้ว อยา่งไรก็ดี การเป็น
สมาชิกหรือการมีสว่นร่วมไมว่า่ในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้ ถือหุ้น กรรมการของนิตบิคุคลที4ตั 8งอยูใ่นประเทศที4
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บริษัทมีการดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ อยูแ่ล้วนั 8น ไมไ่ด้ทําให้เกิดสทิธิการเป็นผู้ มีถิ4นที4อยูถ่าวรหรือมีสทิธิทํางานใน
ประเทศดงักลา่วกบับคุคลเหลา่นี 8โดยอาศยัเหตจุากการมีฐานะดงักลา่วในนิตบิคุคล  
ทั 8งนี 8 ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที4เป็นผู้แนะนําในการตรวจสอบและดําเนินการใด ๆ เพื4อให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลที4ได้รับมาของบุคคลที4ถูกชักชวนมีความถูกต้องและมีการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ
ดงักลา่วอยา่งถกูต้อง รวมถงึทา่นในฐานะเป็นผู้แนะนําจะต้องจดัหาข้อมลูและเอกสารใด ๆ มายืนยนัการมี
สถานะเป็นผู้ มีถิ4นที4อยูถ่าวรหรือมีสทิธิในการทํางานของบคุคลที4ถกูชกัชวนให้กบัทางบริษัท หากบริษัทได้มี
การร้องขอ มิเช่นนั 8น บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที4จะดําเนินการยกเลิกใบสมคัรดงักลา่วในทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบลว่งหน้า 

ง) มีการรับเงินหรือสิทธิประโยชน์อื4นใด หรือมีส่วนเกี4ยวข้องในธุรกรรมทางการเงินกบับุคคลที4มีโอกาสเป็น 
บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ไม่วา่โดยทางตรงหรือผ่านทางตวัแทน โดยคา่ตอบแทนหรือการดําเนินธุรกรรมดงักลา่ว
มีวตัถปุระสงค์ที4เกี4ยวข้องกบัสินค้าของบริษัทหรือโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการให้เช่า ลิสซิ4ง หรือการซื 8อขาย 
เพื4อก่อให้เกิดความสะดวกในการประชาสมัพนัธ์หรือดําเนินการใด ๆ ที4เกี4ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

จ) ดําเนินธรุกิจ จดัองค์กร หรือมีสว่นร่วมในการประชมุในประเทศที4บริษัทมีการดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ อยูแ่ล้ว
ร่วมกบับคุคลที4มาจากประเทศที4บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าไปดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ ซึ4งเป็นประเทศที4บริษัทห้ามดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ ตามที4กําหนดไว้ในบทบญัญตัเิรื4องนี 8 ในการดําเนินการจดัประชมุในประเทศที4บริษัทมีการ
ดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ อยูแ่ล้วร่วมกบับคุคลที4มาจากประเทศที4บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าไปดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ จะต้อง
ปฏิบตัใินรูปแบบเดียวกนัเสมือนหนึ4งวา่มีการจดัประชมุในประเทศที4บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าไปดําเนินธรุกิจ 
ยไูลฟ์ 

ฉ) ประชาสมัพนัธ์ อํานวยความสะดวกหรือดําเนินการในกิจกรรมประเภทใด ๆ ที4ไม่เป็นไปตามนโยบายและ
ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท หรือมีความขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทหรือผลประโยชน์อนัชอบธรรมจากการ
ขยายธรุกิจไปตา่งประเทศ 

3.9.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการกําหนดประเทศที4ไม่สามารถทําการสํารวจตลาดเบื 8องต้น (Pre-Marketing) โดยเป็น
ความรับผิดชอบของท่านที4จะต้องตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนว่าประเทศใดบ้างที4สามารถหรือไม่สามารถ
ดําเนินธุรกิจในการทําการสํารวจตลาดเบื 8องต้นได้ ทั 8งนี 8 ท่านต้องติดต่อมายัง ยูไลฟ์ โดยตรงเพื4อขอข้อมูล
เกี4ยวกบัรายชื4อประเทศที4ไมส่ามารถทําการสํารวจตลาดเบื 8องต้นรวมถงึขออนมุตัิการจดัทําวสัดอุปุกรณ์สง่เสริม
การขาย (Sales Aid) เพื4อใช้แจกจา่ยในประเทศอื4น ๆ ที4บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าไปดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ 

3.9.3 ในประเทศที4บริษัทได้มีการดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์ อยูแ่ล้ว ทกุๆ กิจกรรมระหวา่งประเทศจะต้องปฏิบตัติามนโยบาย
และระเบียบข้อบงัคบัรวมถึงกฎหมายของประเทศนั 8นๆ อย่างเคร่งครัด หากท่านมีสิทธิดําเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศจะต้องแจ้งความประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมดงักลา่วกบัเจ้าหน้าที4ของบริษัทในประเทศดงักลา่วเพื4อ
สร้างความมั4นใจวา่การดําเนินกิจกรรมดงักลา่วจะเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศที4มีการกําหนดไว้ 

3.9.4 นอกเหนือจากการชดใช้คา่เสียหายใด ๆ ตามที4มีกําหนดไว้ในสญัญา หรือในนโยบายของบริษัท บริษัทสามารถ
ดําเนินการระงบัสิทธิของท่าน หากท่านกระทําการฝ่าฝืนตามหลกัเกณฑ์ที4กําหนดไว้ในเรื4องการดําเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศนี 8ในการเข้าร่วมดําเนินธุรกิจกบับริษัทในประเทศต่าง ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ4งตามที4บริษัท
เหน็สมควร โดยสทิธิที4จะถกูระงบันี 8ให้หมายความรวมถงึ  
ก) ไมมี่สทิธิที4จะเป็นผู้ จําหนา่ยหรือเป็นผู้แนะนําระหวา่งประเทศ (international distribution / sponsorship)  
ข) ท่านและอพัไลน์ (บิซิเนส โค้ช) ของท่านจะไม่ได้รับคา่คอมมิชชั4นหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที4คํานวณมาจาก

ดาวน์ไลน์ (ทีมพาร์ตเนอร์) หรือองค์กรของดาวน์ไลน์ที4เกิดจากการดําเนินธรุกิจในประเทศอื4น ๆ 
3.9.5 หากท่านถกูระงบัสิทธิในการเข้าร่วมการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศอนัเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที4

กําหนดในสว่นการดําเนินธรุกิจระหวา่งประเทศนี 8 ทา่นจะต้องทําการยื4นคําร้องภายหลงัจากระยะเวลาการระงบั
สิทธิได้ล่วงเลยไปแล้วเพื4อขอเพิกถอนการระงบัสิทธิดงักล่าว โดยการยื4นคําร้องต้องทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และสง่มาให้ทางบริษัทพิจารณา โดยบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาคําร้อง และคําตดัสนิให้อยูใ่นดลุยพินิจ
ของบริษัทแตเ่พียงผู้ เดียว  

3.9.6 กฎระเบียบข้อบงัคบัในส่วนนี 8ไม่ได้เป็นการตดัสิทธิบริษัทที4จะบงัคบัใช้เงื4อนไขข้อตกลงใด ๆ ที4กําหนดไว้ใน
นโยบายหรือในสญัญา โดยทา่นต้องปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัที4บงัคบัใช้ในประเทศนั 8น ๆ อยา่ง
เคร่งครัด  

 

4. การละเมิดสัญญาและมาตรการลงโทษ 
4.1. การละเมดิสัญญา 

4.1.1  ท่านในฐานะ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ มีหน้าที4และความรับผิดชอบในการศกึษาและปฏิบตัิตามสญัญา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ4งในสว่นเนื 8อหาที4เกี4ยวข้องกบันโยบายและจรรยาบรรณในการทําธรุกิจอยา่งเคร่งครัด 
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4.1.2  การละเมิดสญัญา หมายถึง การไม่สามารถปฏิบตัิตามหรือละเว้นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงื4อนไขที4ใน
สญัญาที4ตกลงไว้กบับริษัท (นโยบายนี 8ถือเป็นสว่นของสญัญา) หรือยินยอมและให้การสนบัสนนุในการกระทํา
ดงักลา่ว ซึ4งสามารถสร้างความเสยีหายแก่ธรุกิจของบริษัทได้  

4.1.3  ขั 8นตอนตา่ง ๆ ในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงของบริษัทเกี4ยวกบัการละเมิดสญัญา มีดงันี 8 
ก) หากทา่นพบเห็นการฝ่าฝืนสญัญา โดยเฉพาะนโยบายของบริษัท ทา่นต้องแจ้งข้อมลูการละเมิดหรือการฝ่า

ฝืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษัท โดยสง่ถงึฝ่ายนโยบายของบริษัท 
ข) บริษัทจะทําการแจ้งเตือนทางวาจา โทรศพัท์ หรือส่งจดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้ซึ4งทําการ

ละเมิดสญัญาของบริษัท เพื4อให้หยดุการกระทําหรือแก้ไขการกระทําใดๆ ที4เป็นการละเมิดให้ถกูต้อง ทั 8งนี 8 
ผู้ ที4ถกูตกัเตือนจะต้องตอบกลบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษัท เพื4อยืนยนัความตั 8งใจในการปฏิบตัิตาม
นโยบายและระเบียบข้อบงัคบัภายในระยะเวลาที4บริษัทกําหนด  

ค) คณะกรรมการนโยบายของบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบข้อมลูและหลกัฐานตา่ง ๆ ที4ได้รับ หรือที4บริษัทมี
อยู่และข้อมลูเพิ4มเติมอื4น ๆ เพื4อทําการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะมีการสรุปมาตรการต่าง ๆ ที4
บริษัทเหน็ควรดําเนินการ  

ง) ในระหว่างการพิจารณาคําร้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี4ยวกบัการละเมิดสญัญา บริษัทขอสงวนสิทธิ�ใน
การระงบัการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที4เกี4ยวข้องกบับริษัทของผู้ ที4ถกูร้องเรียนวา่ได้กระทําการละเมิด ทั 8งนี 8 การ
ระงบัดงักลา่วให้รวมถงึสทิธิที4จะได้รับคา่คอมมิชชั4น การสั4งซื 8อสนิค้า และการแนะนําผู้มุง่หวงั  

4.1.4    หากบริษัทได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่า ท่านเป็นผู้กระทําการละเมิดสญัญากบัทางบริษัท บริษัทขอสงวน
สิทธิ�ในการดําเนินการตามมาตรการที4กําหนดด้านล่างข้อใดข้อหนึ4งหรือหลายข้อพร้อมกันตามที4บริษัท
เหน็สมควร  
ก) แจ้งเตือนทางวาจาหรือแจ้งเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัท่านถึงข้อกงัวลของบริษัทเกี4ยวกบัการละเมิด

สญัญา และบริษัทอาจพิจารณาระงบัสิทธิตามสญัญาที4ทา่นมีกบัทางบริษัท หากทา่นยงัคงกระทําการหรือ
ละเว้นการดําเนินการใด ๆ ที4เป็นการละเมิดสญัญาตอ่ไป 

ข)  ติดตามดูแลและให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาหนึ4งเพื4อให้มั4นใจได้ว่าท่าน
สามารถปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ในสญัญาได้ 

ค) เรียกร้องหลกัประกนัเพิ4มเติมจากท่านที4จะแสดงให้บริษัทเห็นได้ว่าท่านสามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ใน
สญัญาได้ ทั 8งนี 8 หลกัประกันเพิ4มเติมดงักล่าวให้รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในการบรรเทา เยียวยา หรือ
แก้ไขสิ4งที4ทา่นได้กระทําการละเมิดสญัญาไป และทา่นต้องรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่บริษัทเกี4ยวกบั
ขั 8นตอนและวิธีการที4จะนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

ง)  ปฏิเสธหรือหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที4ท่านได้รับจากบริษัทเป็นครั 8งคราว หรือยกเลิกหน้าที4ของ
บริษัทที4ต้องปฏิบตัิตามสญัญาซึ4งท่านมีสิทธิได้รับ ทั 8งนี 8ให้รวมถึงการให้รางวลั การประกาศเกียรติคณุใน
งานหรือกิจกรรมหรือสมัมนาหรือสื4อสิ4งพิมพ์ที4บริษัทจดัขึ 8น หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที4บริษัทเป็นผู้สนบัสนนุ 
หรือการรับคําสั4งซื 8อสินค้าหรือรายการสง่เสริมการขายตามแผนปันผลตอบแทน หรือการให้ดําเนินธุรกิจใน
ฐานะเป็นผู้แนะนําระหวา่งประเทศ 

จ)  ระงบัการสั4งซื 8อสนิค้าและการเป็นผู้แนะนําชั4วคราว 
ฉ) หยดุ หรือปรับ หรือจํากดัจํานวนการจ่ายคา่ตอบแทนบางสว่นหรือทั 8งหมดที4ท่านจะได้รับจากยอดจําหน่าย

สนิค้าที4เกิดขึ 8นโดยดาวน์ไลน์ในองค์กรธรุกิจของทา่น ตามหลกัฐานการกระทําการละเมิดที4บริษัทได้รับ ซึ4งมี
ผลทําให้ทา่นไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนตามที4บริษัทกําหนดในแผนปันผลตอบแทน 

ช) ย้ายดาวน์ไลน์บางสว่นหรือทั 8งหมดภายใต้องค์กรธรุกิจของทา่นไปยงัผู้แนะนํารายใหม ่
ซ) ยกเลกิการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ ของทา่น 
ฌ)  ดําเนินการตามมาตรการใด ๆ ที4กําหนดไว้โดยกฎหมายเพื4อบรรเทา หรือเยียวยาความเสยีหายที4เกิดขึ 8น 

4.1.5  บริษัทขอสงวนสิทธิ�แตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาชี 8ขาดถึงมาตรการตา่ง ๆ ที4บริษัทเห็นสมควรดําเนินการ และ
ให้ถือคําตดัสนิของบริษัทเป็นที4สิ 8นสดุ 

4.1.6    การกระทําการใด ๆ ที4เกิดขึ 8นโดยผู้ เข้าร่วมดําเนินธุรกิจกบัท่าน หรือคู่สมรส หรือผู้สมคัรร่วม หรือหุ้นส่วนของ
ทา่น อนัสืบเนื4องมาจากการเป็น บิซเินส พาร์ตเนอร์ รวมถงึการเยียวยาความเสียหายและการยกเลกิสญัญา ใน
ที4นี 8ให้ทา่นร่วมรับผิดชอบโดยไมอ่าจปฏิเสธได้  

4.1.7  ข้อร้องเรียนใด ๆ จะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัฝ่ายนโยบายของบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ�ที4จะไม่
รับพิจารณาข้อร้องเรียนการกระทําละเมิดหรือข้อพิพาทใด ๆ ที4เกิดขึ 8นเกินกว่า 2 ปี นบัจากวนัที4มีการละเมิด
สญัญาหรือวนัที4เหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึ 8น  

4.1.8    การใช้ดลุยพินิจใด ๆ ของบริษัทที4มีผลตอ่สถานภาพการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ของทา่น หรือมีเหตใุห้บญัชีของ
ท่านถูกยกเลิก หรือสิทธิประโยชน์ที4ท่านจะได้รับลดลงหรือถูกระงบัหรือยกเลิก ท่านยอมรับให้คําตดัสินของ
บริษัทถือเป็นที4สิ 8นสดุ  
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กรณีที4บริษัทมีการยกเลิกบัญชีของท่าน เนื4องจากบริษัทพบว่าท่านได้มีการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงตาม
สญัญาที4บริษัทกําหนด ท่านจะสูญเสียองค์กรธุรกิจ และตกลงให้บริษัทริบเงินค่าสมัครในบญัชีที4ถูกยกเลิก
รวมถงึสทิธิประโยชน์ใด ๆ ที4บริษัทต้องจา่ยให้กบัทา่นในบญัชีดงักลา่วในทนัที 

4.2 การยกเลกิสัญญา  
บริษัทขอสงวนสทิธิ�แตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณายกเลกิสญัญาการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ ของทา่นในทนัที หรือ
ดําเนินการใด ๆ ตามที4บริษัทเหน็สมควร หากทา่นละเมิดสญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิ4งในกรณีดงัตอ่ไปนี 8 
ก) ท่านได้ร่วมหรือเข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอื4นที4ดําเนินธุรกิจใน

ลกัษณะเดียวกนั หรือคล้ายคลงึกนักบั ยไูลฟ์ ของบริษัท หรือชกัจงูสง่เสริม บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือบคุคลใดก็ตาม
ในองค์กรธุรกิจของทา่นหรือในองค์กรธุรกิจของบคุคลอื4นให้เข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจ
การตลาดแบบเครือขา่ยที4ดําเนินธรุกิจในลกัษณะเดียวกนั หรือคล้ายคลงึกนักบับริษัท 

ข)  ท่านได้กระทําการใด ๆ อนัอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรธุรกิจทั 8งของท่านหรือของบคุคลอื4น หรือสร้าง
ความแตกแยกระหว่าง บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือให้ข้อมูลกับบุคคลอื4นใด หรือบุคคลที4สามซึ4งทําให้ธุรกิจหรือ
ภาพลกัษณ์ของบริษัทเสยีหาย  

ค) ทา่นแสดงข้อมลูเกี4ยวกบับริษัทหรือแผนปันผลตอบแทนอยา่งบดิเบือนซึ4งทําให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท  
 

5. บทท่ัวไป 
5.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

  5.1.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตวั 
 บริษัทรับทราบเป็นอย่างดีในความกงัวลของท่านเกี4ยวกบัข้อมลูสว่นตวัที4ให้ไว้กบัทางบริษัท ซึ4งผลจากการเข้า

ร่วมเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ทําให้บริษัทมีความจําเป็นต้องเก็บ ใช้ หรือแบง่ปันข้อมลูของทา่น ทั 8งนี 8 บริษัทได้ให้
ความสําคญัในความเป็นสว่นตวัของข้อมลูของทา่น ดงันั 8น บริษัทขอยืนยนัที4จะรักษาความเป็นสว่นตวัในข้อมลู
ของทา่น และลกูค้าทกุคน ตามมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์ที4กฎหมายกําหนด 
สําหรับข้อมลูที4ถกูจดัเก็บและรักษาไว้นี 8 มีวตัถปุระสงค์เพื4อใช้ในการสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจ ยไูลฟ์ การมอบ
สทิธิประโยชน์ให้กบัทา่น และเพื4อการสื4อสารในสว่นที4เกี4ยวกบั 
ก) การนําเสนอสนิค้าและรายการสง่เสริมการขาย 
ข) การเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ และองค์กรธรุกิจ 
ค) คอมมิชชั4น  
ง) อื4น ๆ ในสว่นที4เกี4ยวเนื4องกบัการดําเนินธรุกิจ ยไูลฟ์  
ข้อมลูทั 8งหมดที4ทา่นให้ไว้และถกูจดัเก็บโดยบริษัทและบริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในเครือที4ตั 8งอยูใ่นประเทศ
ที4ท่านมีถิ4นพํานกัอยู่ ท่านมีสิทธิที4จะเข้าถึง ตรวจสอบความถกูต้อง และแก้ไขปรับปรุงให้ทนัสมยัได้ โดยติดต่อ
มายงัเจ้าหน้าที4ประจําสํานกังานของบริษัทที4ตั 8งอยู่ในประเทศที4ท่านมีถิ4นพํานกั หรือเข้าไปแก้ไขได้ด้วยตวัท่าน
เองผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทที4จดัไว้ให้ (ถ้ามี) 

  5.1.2 การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตวั 
ทา่นยินยอมให้บริษัทดําเนินการเกี4ยวกบัข้อมลูสว่นตวั ดงัตอ่ไปนี 8  
ก)  โอนถ่าย หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นตวั และ/หรือ ข้อมลูที4เป็นความลบั (ซึ4งเป็นข้อมลูที4ท่านได้เปิดเผยหรือมอบ

ให้บริษัทในส่วนที4เกี4ยวเนื4องหรือเชื4อมโยงกบัสถานภาพการเป็น Business Partner และองค์กรธุรกิจของ 
บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือที4ถูกพัฒนาขึ 8นอันเป็นผลจากการดําเนินกิจกรรมในฐานะการเป็น บิซิเนส 
พาร์ตเนอร์) ให้แก่ 
o บริษัทและบริษัทในเครือในประเทศตา่ง ๆ  
o ผู้แนะนําซึ4งเป็นอพัไลน์ (บซิเินส โค้ช) ของทา่นเมื4อบริษัทพิจารณาเหน็วา่มีความเหมาะสม และ 
o เจ้าหน้าที4ของหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ หากมีการร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย  
ทา่นสามารถร้องขอบริษัทเพื4อปิดกั 8นไมใ่ห้อพัไลน์ (บิซิเนส โค้ช) ของทา่นได้รับการถ่ายโอนข้อมลู หรือ
สามารถเข้าตรวจดขู้อมลูของทา่นได้  

ข)  ใช้ข้อมลูสว่นตวัของทา่น สําหรับการประกาศเกียรติคณุ และกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทในด้านการสนบัสนนุ 
การตลาดและการให้บริการ เว้นแต่ ท่านจะได้ทําการแจ้งแก่บริษัทไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าจะไม่ให้ทํา
การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว 

5.1.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั 
นอกเหนือจากความยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของทา่นตามหลกัเกณฑ์ที4กําหนดข้างต้นแล้ว ทา่นยินยอม
ให้บริษัทสามารถแก้ไขหลกัเกณฑ์ในนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นตวัในสว่นนี 8เพื4อความเหมาะสม ซึ4งอาจสง่ผล
ให้สามารถเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของทา่นในกรณีอื4น ๆ นอกเหนือจากที4กําหนดข้างต้นได้  
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5.2  การใช้ข้อมูลองค์กรธุรกจิ 
ด้วยรายชื4อ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ และ แบรนด์แฟน ตลอดจนข้อมูลการติดต่อทั 8งหมดที4มาจากรายชื4อดงักล่าวถือเป็น
ความลบัและเป็นกรรมสิทธิ�ของบริษัทแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทต้องลงทนุทั 8งในด้านเงินทนุ เวลา และความพยายาม
เพื4อให้ได้มาซึ4งข้อมลูดงักลา่ว รวมถงึการจดัเก็บและรักษาข้อมลู  
 ทั 8งนี 8 รายชื4อที4มีอยู่ในปัจจบุนัหรือที4อาจจะมีขึ 8นในอนาคตถือเป็นทรัพย์สินและเป็นความลบัทางการค้าของบริษัท สิทธิ
ในการเปิดเผยข้อมลูหรือบรรดาข้อมลูอื4นใดของ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ และ แบรนด์แฟน  ที4เก็บรักษาโดยบริษัทนั 8นถือเป็น
สทิธิของบริษัทแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาอนมุตัหิรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว 
ท่านมีสิทธิร้องขอ (ต่อไปนี 8จะเรียกว่า “ผู้ ร้องขอ”) ข้อมลูองค์กรธุรกิจของท่านได้ โดยบริษัทจะทําการจดัส่งข้อมลูที4ถกู
รวบรวมไว้ในแต่ละเดือนให้กบัท่าน และข้อมลูที4จดัทําขึ 8นนั 8นจะเป็นข้อมลูของดาวน์ไลน์ (ทีมพาร์ตเนอร์) ในองค์กรของ
ทา่นเทา่นั 8น ทั 8งนี 8 โดยทา่นอาจต้องชําระคา่ธรรมเนียมแก่บริษัทในการดําเนินการรวบรวมและจดัสง่ข้อมลูให้กบัทา่น  
ก) บริษัทจะจดัทํารายชื4อหรือข้อมลูให้ท่าน โดยท่านตกลงที4จะสงวนข้อมลูไว้แตเ่พียงผู้ เดียวและจํากดัการใช้เฉพาะใน

กรณีที4ใช้เพื4ออํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม การสนับสนุน และการทํางานในองค์กรธุรกิจของท่านอัน
เกี4ยวเนื4องกบัการดําเนินธุรกิจร่วมกนักบับริษัทเทา่นั 8น ทา่นยอมรับวา่ การใช้ข้อมลูแตล่ะกรณี ภายใต้ขอบเขตที4การ
ใช้งานที4กําหนด เป็นสทิธิเฉพาะบคุคลที4ถกูจดัตั 8งขึ 8นระหวา่งทา่นกบัทางบริษัทเทา่นั 8น 

ข) รายชื4อเหล่านี 8ถือเป็นกรรมสิทธิ�ของบริษัทไม่ว่าช่วงระยะเวลาใดก็ตาม โดยบริษัทสามารถพิจารณาแต่เพียงผู้ เดียว
ในการแก้ไข เปลี4ยนแปลง หรือเรียกให้สง่คืนบรรดารายชื4อที4บริษัทได้สง่ให้หรือที4กําลงัจะสง่ให้ ทั 8งนี 8 ท่านยินยอมที4
จะปฏิบตัติามเงื4อนไข ดงัตอ่ไปนี 8 
o ท่านจะต้องเก็บรักษาบรรดารายชื4อที4ตนได้รับมาไว้เป็นความลบั และไม่ทําการเปิดเผยรายชื4อแม้แต่เพียงสว่น

หนึ4งส่วนใดก็ตามให้แก่บุคคลที4สาม ทั 8งนี 8 ยงัรวมถึง ไม่ให้เปิดเผยรายชื4อแก่ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ และ แบรนด์
แฟน รายอื4นๆ คูแ่ขง่ และสาธารณชน 

o ทา่นจะต้องใช้รายชื4อที4ตนได้รับมานั 8นโดยอยูภ่ายใต้ขอบเขตอนัเป็นกิจกรรมที4เกี4ยวเนื4องกบัการดําเนินธรุกิจของ
บริษัทเทา่นั 8น 

o บรรดาการใช้หรือเปิดเผยข้อมลูที4ไมไ่ด้เป็นไปตามที4บริษัทยินยอมหรือที4บริษัทได้กําหนดไว้ในข้างต้น หรือใช้
เพื4อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือแสวงหาผลประโยชน์กบับคุคลที4สาม และการใช้อยา่งไมเ่หมาะสม 
ผิดวตัถปุระสงค์ และฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ที4กําหนดไว้ในสญัญานี 8 อนัเป็นสาเหตใุห้บริษัทได้รับความเสยีหาย และ 

o การกระทําละเมิดใด ๆ ภายใต้เงื4อนไขข้อตกลงของหมวดนี 8 ท่านซึ4งได้รับรายชื4อเป็นผู้กระทําการละเมิดต้อง
ดําเนินการเยียวยาอย่างเหมาะสมกบัความเสียหายที4เกิดขึ 8นภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมาย ทั 8งนี 8 ท่านจะต้อง
ตดิตามเอาคืนและสง่มอบบรรดารายชื4อทั 8งหมดคืนแก่บริษัทโดยทนัทีตามที4บริษัทได้ร้องขอ และ 

o บรรดาการกระทําใด ๆ อนัละเมิดนโยบายในหมวดนี 8 บริษัทยงัคงมีสิทธิยกเลิกการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ของ
ทา่นได้ตลอดเวลา 

บริษัทสงวนสิทธิ�ในการดําเนินการติดตาม เรียกร้อง ท่านและผู้ ที4มีส่วนเกี4ยวข้องทั 8งหมดเพื4อให้มีการเยียวยาความ
เสียหายตามความเหมาะสมภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายที4ให้สิทธิในการดําเนินการได้ เพื4อเป็นการปกปอ้งสิทธิต่าง 
ๆ ในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�ในข้อมูลตามที4กล่าวมาข้างต้น และบรรดาความลบัทางการค้าซึ4งคลอบคลุมข้อมูล
ดงักลา่วทั 8งหมด  

5.3  การตคีวาม 
5.3.1  สญัญาการเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์ จะถกูพิจารณาและตีความตามกฎหมายไทยเทา่นั 8น 
5.3.2 หวัเรื4องที4ระบใุนเอกสารนี 8 เป็นเพียงการอ้างอิงเทา่นั 8น มิได้มีสง่ผลตอ่เงื4อนไขใด ๆ ทั 8งสิ 8น 

5.4  การแก้ไขสัญญา 
5.4.1  บริษัทมีสิทธิในการแก้ไข เปลี4ยนแปลง บรรดาหลกัเกณฑ์และเงื4อนไขในสญัญาเป็นครั 8งคราวได้เพื4อให้แน่ใจว่า

บริษัทได้พยายามอย่างดีที4สดุในการทําให้หลกัเกณฑ์ข้อปฏิบตัิทั 8งหลายของบริษัทสอดคล้องกบักฎหมายขาย
ตรง และกฎหมายที4เกี4ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขเปลี4ยนแปลงดงักล่าวมีขึ 8นเพื4อการต่อใบอนญุาตผู้ประกอบการ
ขายตรงของบริษัท และเพื4อรองรับการเปลี4ยนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทและของทา่นในด้านตา่ง 
ๆ 
ทั 8งนี 8 บริษัทจะทําการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่ท่านได้รับทราบถึงหลกัเกณฑ์ที4เปลี4ยนแปลงในระยะเวลา
อนัสมควรผ่านทางเอกสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่เป็น
กรณีเร่งดว่น บริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขเปลี4ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทา่นได้ทราบลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 

5.4.2    ท่านทราบและยอมรับว่า ข้อตกลงในสญัญาซึ4งอาจปรากฏในนโยบายนี 8และในเอกสารใด ๆ ของบริษัทที4มีการ
แก้ไขเปลี4ยนแปลงจะมีผลบงัคบัใช้ในทนัทีหรือตามระยะเวลาที4บริษัทกําหนดนบัแต่วนัที4บริษัทได้ประกาศให้
ท่านทราบแล้ว รวมถึงให้ถือเป็นสว่นหนึ4งของสญัญาที4ทําขึ 8นระหวา่งบริษัทและท่าน โดยท่านจะผกูพนัและต้อง
ปฏิบตัิตามข้อตกลงที4ประกาศนั 8น และถือวา่ท่านได้รับทราบและยอมรับในการที4จะปฏิบตัิตามข้อตกลงใหมท่กุ
ประการ 

5.5 การสละสทิธิ{ 
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  ในกรณีที4ท่านได้กระทําการอนัเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงใด ๆ ในสญัญา และบริษัทไม่ได้ใช้สิทธิในการบงัคบัหรือผ่อน
ผนัการใช้สิทธิในการบงัคบัตามสญัญากบัทา่น การไม่ใช้สิทธิหรือผ่อนผนัการใช้สิทธิตามสญัญาดงักลา่วไม่ถือวา่บริษัท
ตกลงสละสิทธิในการบงัคบัใช้ข้อตกลงในสญัญาข้อนั 8นในภายหลงั หรือสละสิทธิในการบงัคบัใช้ข้อตกลงในสญัญาข้อ
นั 8นอีกตอ่ไป 

5.6 การรวมสัญญา 
5.6.1  นโยบายฉบบันี 8เป็นส่วนหนึ4งของสญัญาการเข้าร่วมดําเนินธุรกิจ ยไูลฟ์ กบับริษัทที4มีการปรับปรุงล่าสดุล่าสดุ 

โดยให้นโยบายฉบบันี 8มีผลบงัคบัใช้แทนที4นโยบายก่อนหน้านี 8 รวมถงึหากมีข้อตกลงใดในสญัญาที4ทา่นทําไว้กบั
บริษัทมีข้อความที4ขัดหรือแย้งกับนโยบายนี 8 ให้ยึดถือนโยบายนี 8เป็นสําคัญ และโดยนโยบายฉบบันี 8ให้มีผล
ยกเลกิหนงัสือ บนัทกึ คําอธิบาย ข้อหารือ และการให้ความเห็นอนัเกี4ยวเนื4องกบัข้อตกลงในนโยบายที4ได้กระทํา
ขึ 8นก่อนหน้านี 8ทั 8งหมด 

5.6.2    หากเกิดความขดักนัหรือไมช่ดัเจนระหวา่งข้อตกลงในสญัญาและการนําเสนอหรืออธิบายทางวาจาโดยพนกังาน
ของบริษัทที4ได้ทําการชี 8แจงแก่ท่านนั 8น ในกรณีนี 8ให้ยดึถือเอาบรรดาข้อตกลงในสญัญาเป็นสําคญัและเป็นที4ยตุิ
แก่ข้อขดัแย้งหรือความไมช่ดัเจนทั 8งหลายเหลา่นั 8น 

5.7 การแยกส่วนที5เป็นโมฆะออกจากส่วนที5สมบรูณ์ 
  หากปรากฏว่าข้อกําหนดหรือเงื4อนไขสว่นหนึ4งสว่นใดของสญัญาเป็นโมฆะ หรือสิ 8นสภาพด้วยกฎหมาย หรือไม่มีสภาพ

บงัคบัในเขตอํานาจศาลใด ๆ ก็ตาม ทา่นตกลงให้ข้อกําหนดและเงื4อนไขสว่นอื4นยงัคงมีผลสมบรูณ์แยกตา่งหากจากสว่น
ที4เป็นโมฆะ หรือสิ 8นสภาพด้วยกฎหมาย หรือไม่มีสภาพบงัคบัในเขตอํานาจศาลใด ๆ ก็ตาม และให้มีผลผกูพนับงัคบัได้
โดยสมบรูณ์ตอ่ไป 

5.8 กฎหมาย / ขอบเขตอาํนาจกฎหมายที5ใช้บงัคับ 
  ท่านได้ตกลงทําสญัญาการเข้าร่วมเป็น Business Partner กบับริษัทที4ประเทศไทย โดยเนื 8อหาสาระของสญัญาได้ระบุ

ถึงผลบงัคบั และกําหนดสิทธิ หน้าที4 ภาระผกูพนัที4ท่านและบริษัทพึงปฏิบตัิต่อกนัภายใต้บทบญัญัติและการบงัคบัใช้
ตามกฎหมายไทยทั 8งหมด  
ทั 8งนี 8 ท่านยินยอมที4จะยื4นเรื4องต่อศาลยตุิธรรมในประเทศไทยเท่านั 8น เพื4อให้เป็นผู้ ชี 8ขาดและตดัสินในข้อพิพาทหรือการ
ดําเนินคดีที4เกิดขึ 8นภายใต้ข้อกลา่วอ้างเพื4อขอตีความข้อกําหนดหรืออ้างสทิธิตามสญัญาระหวา่งทา่น  

5.9    หวัข้อ 
           หวัข้อเรื4องที4มีอยู่ในสญัญา (หรือเอกสารใดๆ รวมถึงในนโยบายนี 8) มีไว้เพื4อความมุ่งประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั 8น และมิได้
เป็นการจํากดัความหรือตีกรอบขอบเขตของเนื 8อหาหรือสง่ผลตอ่เงื4อนไขหรือข้อตกลงใด ๆ ในสญัญา  
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บทที่ 3 
“แบรนด์แฟน (Brand Fan)”  
 
 

1. การเป็น แบรนด์แฟน (Brand Fan) 
1.1  ตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัินี 8 (ซึ4งตอ่ไปเรียกว่า “นโยบาย”) บคุคลธรรมดาและนิติบคุคลสามารถสมคัรเป็น Brand 

Fan (ตอ่ไปเรียกวา่ BF) กบัทางบริษัทได้ 
             คุณสมบตั ิ
             • เป็นผู้ มีอายตุั 8งแต ่16 ปี ขึ 8นไป 
             • สญัชาตไิทย/ไมมี่สญัชาตไิทย 
1.2  ในการสมคัร แบรนด์แฟน  ท่านจะต้องได้รับการแนะนําจากผู้แนะนําที4เป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือ แบรนด์แฟน ของ

บริษัทอยู่แล้ว และต้องกรอกข้อมลูสว่นตวัในใบสมคัร และลงลายมือชื4อให้ครบถ้วน และทําการสั4งซื 8อสินค้าครั 8งแรกกบั
ทางบริษัทในวนัสมคัร   

1.3  ทา่นสามารถยื4นความจํานงสมคัรเป็น BF ผา่นชอ่งทางที4บริษัทได้มีการจดัหาไว้ให้ ดงันี 8 
•  ยไูลฟ์ ช็อป  ทกุสาขา 
•  เวบ็ไซต์ที4บริษัทกําหนด 
•  ยื4นใบสมคัรผา่นทาง บซิเินส พาร์ตเนอร์ หรือ แบรนด์แฟน ที4ได้รับอนญุาตจากบริษัท 
•  ชอ่งทางอื4น ๆ ที4บริษัทอาจจดัให้มีขึ 8น เชน่ บธูกิจกรรมแสดงหรือจําหนา่ยสนิค้า งานสมัมนา เป็นต้น 

  ทั 8งนี 8 การสมคัรผ่านเว็บไซต์ บริษัทอาจกําหนดเงื4อนไขและวิธีการสมคัรที4แตกต่างจากช่องทางการสมคัรอื4น ๆ ตามที4
บริษัทเหน็สมควร  

1.4  สถานภาพการเป็น แบรนด์แฟน จะเริ4มมีผลบงัคบัใช้ในวนัที4ที4ท่านมีการสมคัรและสั4งซื 8อสินค้าจากบริษัท และบริษัทได้
พิจารณาอนมุตัอิอกหมายเลขบญัชีให้แล้วเทา่นั 8น  

  ใบสมคัรนี 8ถือเป็นส่วนหนึ4งของสญัญาการเป็น แบรนด์แฟน กบับริษัทและจะมีผลผกูพนัในทางกฎหมาย โดยท่านต้อง
ปฏิบตัิตามข้อตกลงที4บริษัทกําหนดอยา่งเคร่งครัด และบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาแตเ่พียงฝ่ายเดียวที4จะยอมรับ
หรือปฏิเสธการสมคัร 

1.5  ท่านต้องให้ข้อมูลที4เป็นจริงในการสมัครเป็น แบรนด์แฟน ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที4ควรแจ้ง ไม่ปลอมแปลงสญัญาหรือ
เอกสารใด ๆ ที4เกี4ยวข้อง ในกรณีที4มีการเปลี4ยนแปลงข้อมลูที4อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของสญัญา ท่านต้อง
ติดตอ่บริษัทเพื4อทําการแก้ไขหรือเพิ4มเติมข้อมลูให้ถกูต้อง หรือดําเนินการแก้ไขเพิ4มเติมข้อมลูของทา่นได้ด้วยตนเองทาง
เวบ็ไซต์ที4บริษัทได้จดัไว้ให้ (ถ้ามี)  

1.6  บริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการเพิกถอนหรือยกเลกิสถานภาพการเป็น แบรนด์แฟน ของทา่น และให้ถือวา่สญัญาที4มีการทําไว้
เป็นโมฆะและไม่มีผลผกูพนัมาตั 8งแต่แรกโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้า หากบริษัทพบว่าท่านมีการให้ข้อมลูที4ไม่
ถกูต้องหรือให้ข้อมลูเทจ็ในการสมคัรเป็น แบรนด์แฟน 

 

2. บัญชี แบรนด์แฟน (Brand Fan)  
2.1  บญัชี แบรนด์แฟน เป็นบญัชีประเภทที4ไมมี่ผู้สมคัรร่วม และทา่นสามารถสมคัรได้มากกวา่ 1 บญัชี 
2.2  ทา่นไมส่ามารถสมคัรเป็นผู้สมคัรร่วมกบับญัชี BP ที4มีอยูใ่นปัจจบุนัได้  
2.3  กรณีที4ทา่นมีสญัชาติไทยหรือมีสถานะเป็นพลเมืองของประเทศไทย ทา่นสามารถยื4นคําร้องขอเปลี4ยนสถานภาพจาก แบ

รนด์แฟน เป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ภายใต้ผู้แนะนําเดิมได้ทกุวนัภายในวนัที4 �� ของทกุเดือนและบริษัทจะพิจารณาให้มี
ผลในทนัที จะต้องเป็นไปตามเงื4อนไขที4บริษัทได้กําหนดหรือประกาศไว้ ซึ4งบริษัทอาจมีการเปลี4ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป 
โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรงเพื4อสอบถามรายละเอียดเงื4อนไขดังกล่าว และภายหลงัจากที4ท่านเปลี4ยน
สถานภาพแล้ว บริษัทจะทําการยกเลกิบญัชี แบรนด์แฟน ทั 8งหมดที4ทา่นมีอยูก่บับริษัท 

2.4  กรณีที4ทา่นมีสญัชาตไิทยหรือมีสถานะเป็นพลเมืองของประเทศไทย ทา่นสามารถสมคัรเป็น บซิเินส พาร์ตเนอร์    ภายใต้
ผู้แนะนํารายใหม่ได้ทนัที โดยแจ้งความจํานงและยื4นเอกสารการสมคัรใหม่ พร้อมทั 8งชําระเงินค่าสมคัรให้บริษัท (กรณี
ต้องการเป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์) โดยเมื4อบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิให้ท่านสมคัรใหม่เป็น บิซิเนส พาร์ตเนอร์ แล้ว บริษัท
จะทําการยกเลกิบญัชี แบรนด์แฟน ทั 8งหมดที4ทา่นมีอยูก่บับริษัท 

2.5   ท่านสามารถลาออกหรือยกเลิกจากการเป็น แบรนด์แฟน ได้ โดยทําการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรแก่บริษัท ซึ4งการ
ลาออกจะมีผลก็ตอ่เมื4อบริษัทได้มีการรับแจ้งการลาออกแล้ว  
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3. การซื้อ การเปลี่ยน และคืนสินค้า 
3.1   ทา่นสามารถสั4งซื 8อสนิค้าและอปุกรณ์สง่เสริมการขายได้ด้วยตนเองที4 ยไูลฟ์ ช็อป  ทกุสาขา หรือสั4งซื 8อผา่นทาง

อินเตอร์เน็ต ทางโทรสาร หรือทางโทรศพัท์ หรือวิธีอื4น ๆ ที4บริษัทมีการให้บริการ โดยทา่นสามารถชําระคา่สนิค้าและ
อปุกรณ์สง่เสริมการขายให้กบับริษัทตามชอ่งทางที4บริษัทได้มีการจดัไว้ให้ ซึ4งสนิค้าจะไมถ่กูสง่จนกวา่จะมีการชําระเงิน
คา่สนิค้าครบถ้วนเสยีก่อน 

3.2   เว้นแตก่ฎหมายจะมีการกําหนดไว้เป็นอยา่งอื4น บริษัทจะรับเปลี4ยนสนิค้าและอปุกรณ์สง่เสริมการขายที4ทา่นได้สั4งซื 8อจาก
ทางบริษัท อนัเกิดจากสาเหต ุดงัตอ่ไปนี 8 
ก) สนิค้าหรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายที4ได้รับความเสยีหายระหวา่งการขนสง่โดยบริษัท 
ข) ความผิดพลาดเนื4องจากการจดัสง่หรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายไมถ่กูต้องตามที4สั4งซื 8อ 
ค) สนิค้าหรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายชํารุดเสยีหายแตแ่รก 
ง) คณุภาพของสนิค้าหรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายไมไ่ด้มาตรฐาน 
โดยบริษัทจะทําการเปลี4ยนสินค้าหรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายตามที4ท่านร้องขอทนัที หากบริษัทไม่สามารถจดัหาสินค้า
หรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายชิ 8นใหม่ให้ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการออกใบลดหนี 8ตามมลูค่าของสินค้า หรืออุปกรณ์
สง่เสริมการขายนั 8น โดยทา่นสามารถนําใบลดหนี 8ไปใช้ชําระคา่สินค้าในการสั4งซื 8อครั 8งตอ่ไป ซึ4งใบลดหนี 8จะสามารถใช้ได้
จนถึงวนัปิดยอดของเดือนถดัไป นบัตั 8งแตว่นัที4ออกใบลดหนี 8เท่านั 8น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการเปลี4ยนสินค้า 
ในกรณีที4ท่านไม่สามารถนําใบกํากบัภาษีต้นฉบบัมาแสดง หรือความเสียหายของสินค้าเกิดขึ 8นโดยเจตนาหรือการใช้ไม่
ถกูต้อง 

3.3  บริษัทมีนโยบายรับคืนสินค้า โดยท่านสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที4ท่านได้สั4งซื 8อสินค้า 
ทั 8งนี 8 ในการแจ้งขอคืนสนิค้า ทา่นต้องทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมแนบต้นฉบบัใบกํากบัภาษี และมายื4นด้วยตนเองได้
ที4 ยไูลฟ์ ช็อป สาขาที4ทา่นได้สั4งซื 8อสินค้า เว้นแตก่รณีที4ทา่นได้มีการสั4งซื 8อสินค้าผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ทา่นสามารถ
แจ้งบริษัทเพื4อขอคืนสินค้า พร้อมจัดส่งสินค้าและแนบต้นฉบับใบกํากับภาษีเพื4อคืนมายังบริษัท โดยท่านเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการสง่คืนสนิค้า  
บริษัทขอสงวนสทิธิ�ที4จะปฏิเสธหรือกําหนดเงื4อนไขการรับคืนสนิค้าไมต่รงตามที4กําหนดข้างต้น หากมีเหตดุงัตอ่ไปนี 8 

ก) มีกฎหมายกําหนดเงื4อนไขการคืนไว้เป็นอยา่งอื4น  
ข) เป็นสินค้าที4บริษัทกําหนดเงื4อนไขการคืนสินค้าไว้เป็นอย่างอื4น โดยท่านสามารถสงัเกตได้จากใบรับประกันและ

เงื4อนไขการคืนสนิค้าที4แนบมากบัสนิค้านั 8น  
ค) สนิค้าที4มีการคืนเป็นสนิค้าคนละชิ 8นกบัสนิค้าที4ทา่นได้สั4งซื 8อไปตามที4ระบใุนใบใบกํากบัภาษีนั 8น ๆ 
ง) กรณีสนิค้าเกิดความเสยีหายโดยเจตนาหรือการใช้ไมถ่กูต้อง 

3.4  ภายหลงัจากที4บริษัทพิจารณาอนุมตัิการคืนสินค้า บริษัทจะออกใบลดหนี 8ตามมลูค่าของสินค้าที4ท่านได้สั4งซื 8อไว้ตาม
ใบกํากบัภาษี โดยจะหกัจากมลูคา่ของสนิค้าที4คืนก่อนทําการออกใบลดหนี 8 ทา่นสามารถนําใบลดหนี 8ที4ได้รับไปใช้ในการ
สั4งซื 8อสนิค้าครั 8งตอ่ไป ใบลดหนี 8ดงักลา่วสามารถใช้ได้จนถงึวนัปิดยอดของเดือนถดัไป นบัตั 8งแตว่นัที4ออกใบลดหนี 8เทา่นั 8น 
เว้นแต่กรณีท่านมีการส่งคืนสินค้าที4ได้มีการสั4งซื 8อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หากท่านมีการชําระค่าสินค้าเป็นบตัร
เครดิต บริษัทจะดําเนินการคืนเงินกลบัเข้าสู่บญัชีบตัรเครดิตของท่าน แต่หากท่านมีการชําระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน
สดผ่านบญัชีธนาคาร บริษัทจะทําการโอนเงินสดกลบัคืนไปยงับญัชีธนาคารของท่าน ซึ4งบริษัทจะดําเนินการคืนเงินค่า
สนิค้าให้ทา่นภายใน 15 (สบิห้า) วนั  

3.5  กรณีท่านมีการสั4งซื 8อสินค้าผ่านเว็บไซต์บคุคลภายนอกที4บริษัทได้มีการทําข้อตกลงกนัไว้ นโยบายการสั4งซื 8อและการคืน
สินค้าให้เป็นไปตามเงื4อนไขที4เว็บไซต์ดงักลา่วกําหนด โดยหากเงื4อนไขการคืนสินค้าดงักลา่วขดัหรือแย้งกบันโยบายการ
คืนสนิค้าของบริษัทที4กําหนดในนโยบายนี 8 ให้ยดึถือเงื4อนไขที4เป็นประโยชน์กบัทา่นเป็นสาํคญั  

 

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว 
 บริษัทรับทราบเป็นอยา่งดีในความกงัวลของทา่นเกี4ยวกบัข้อมลูสว่นตวัที4ให้ไว้กบัทางบริษัท ซึ4งผลจากการเข้าร่วมเป็น แบรนด์แฟน 
ทําให้บริษัทมีความจําเป็นต้องเก็บ ใช้ หรือแบง่ปันข้อมลูของท่าน ทั 8งนี 8 บริษัทได้ให้ความสําคญัในความเป็นสว่นตวัของข้อมลูของท่าน ดงันั 8น 
บริษัทขอยืนยนัที4จะรักษาความเป็นสว่นตวัในข้อมลูของทา่น และผู้ เข้าร่วมในธุรกิจ และลกูค้าของบริษัททกุคน ตามมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์
ที4กฎหมายกําหนด 
 โดยทา่นสามารถศกึษาเงื4อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นตวัฉบบัเตม็ได้ที4นโยบายฯ ของ บซิเินส พาร์ตเนอร์ 
 
5. การบงัคับใช้กฎหมาย สัญญา และขั 9นตอนการปฏบิตั ิ

5.1  ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิต่างๆ ที4บริษัทกําหนด รวมถึงหลกัเกณฑ์ในกฎหมายที4
เกี4ยวข้องอยา่งเคร่งครัด  
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5.2  ทา่นทราบดีวา่เงื4อนไขและข้อตกลงตามนโยบายนี 8เป็นสว่นหนึ4งของสญัญา ซึ4งนโยบายและระเบียบปฏิบตัิของบริษัทมีไว้
เพื4อควบคุมการเข้าร่วมธุรกิจ ดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ และ แบรนด์แฟน ดงันั 8น ท่าน
รับทราบและยอมรับว่าบริษัทจะนําเงื4อนไขและข้อกําหนดในสญัญาและนโยบายฯ ที4บงัคบัใช้กับ บิซิเนส พาร์ตเนอร์ 
(รวมทั 8งเงื4อนไขและข้อกําหนดที4บริษัทอาจกําหนดขึ 8นในอนาคต) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมกบัท่านเฉพาะในส่วนที4ไม่ขดั
หรือแย้งกบัข้อตกลงตามนโยบายฉบบันี 8 เพื4อดํารงไว้ซึ4งการดําเนินธรุกิจอยา่งมีจรรยาบรรณและสอดคล้องตามกฎหมาย 

 
 
ผนวก ก  
นโยบายการเปลี่ยน – คืนสินค้าทางเว็บไซต ์www. ulifespace.com 

 
1.ท่านมีสิทธิขอเปลี4ยนและคืนสินค้าได้ ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที4ท่านได้สั4งซื 8อสินค้า สําหรับสมาชิก แบรนด์แฟน และ

ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที4ท่านได้สั4งซื 8อสินค้า สําหรับสมาชิก บิซิเนส พาร์ตเนอร์ โดยท่านต้องแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรมาที4บริษัท พร้อมจดัสง่สนิค้าและแนบต้นฉบบัใบเสร็จรับเงิน และทา่นต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการ
สง่คืนสนิค้ามายงับริษัทเพื4อบริษัทจะได้พิจารณาการเปลี4ยนคืนสนิค้าให้ทา่นตอ่ไป  

 
2.การเปลี4ยนคืนสนิค้าและอปุกรณ์สง่เสริมการขายของบริษัท ต้องเกิดจากสาเหต ุ
   ดงัตอ่ไปนี 8  

• สนิค้าหรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายที4ได้รับความเสยีหายระหวา่งการขนสง่โดยบริษัท 

• ความผิดพลาดเนื4องจากการจดัสง่หรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายไมถ่กูต้องตามที4สั4งซื 8อ 

• สนิค้าหรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายชํารุดเสยีหายแตแ่รก 

• คณุภาพของสนิค้าหรืออปุกรณ์สง่เสริมการขายไมไ่ด้มาตรฐาน  
 
3.การคืนสนิค้า ทา่นสามารถแจ้งขอคืนสนิค้าได้ตามเงื4อนไขในข้อ 1และ 2 โดยสนิค้าที4จะทําการสง่คืนจะต้องอยูใ่นสภาพที4สมบรูณ์

หรือสภาพเดิมเหมือนกับตอนที4ท่านได้รับสินค้าไป รวมทั 8งสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิม ยังไม่เปิดกล่อง
ผลิตภณัฑ์หรือเปิดใช้ผลิตภณัฑ์แตอ่ยา่งใด และบริษัทสามารถนําสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ไปจดัจําหน่ายตอ่ได้ หากการคืน
สินค้าไม่เป็นไปตามเงื4อนไขดงักล่าว หรือเป็นสินค้าที4บริษัทกําหนดเงื4อนไขการคืนสินค้าไว้เป็นอย่างอื4น หรือเป็นสินค้า
คนละชิ 8นกบัสินค้าที4ท่านได้สั4งซื 8อไปตามที4ระบใุนใบเสร็จรับเงิน หรือสินค้าเกิดความเสียหายโดยเจตนา หรือการใช้ไม่
ถกูต้องของทา่น บริษัทขอสงวนสทิธิ�ปฏิเสธในการรับคืนสนิค้าจากทา่นได้  

 
4.เมื4อบริษัทได้พิจารณาอนมุตักิารรับคืนสนิค้าแล้ว บริษัทจะดําเนินการดงันี 8  

• หากท่านมีการชําระค่าสินค้าเป็นบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต บริษัทจะดําเนินการคืนเงินกลบัเข้าสู่บญัชีบตัรเครดิตหรือ
บตัรเดบติของทา่น 

• หากทา่นจา่ยเงินปลายทาง บริษัทจะทําการโอนเงินสดกลบัคืนไปยงับญัชีธนาคารของทา่น 

• โดยบริษัทจะดําเนินการคืนเงินคา่สนิค้าให้ทา่นภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัที4ทําการคืนสนิค้า 
 

ขั 9นตอนการเปลี5ยน-คืนสินค้า 

• ขอเปลี4ยน-คืนสนิค้า 
              กรุณาแจ้งการเปลี4ยน-คืนสนิค้าให้บริษัททราบภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัที4ทา่นได้สั4งซื 8อสนิค้า สาํหรับสมาชิก      

แบรนด์แฟน  และภายใน 30 (สามสบิ) วนั นบัแตว่นัที4ทา่นได้สั4งซื 8อสนิค้า สาํหรับสมาชิก  บซิเินส พาร์ตเนอร์ โดยตดิตอ่
ฝ่ายบริการลกูค้าที4  Call Center 02-002-8888 เวลาทําการ จนัทร์ - เสาร์ 9.00 - 19.00 น.  

• ตรวจสอบข้อมลูการสั4งซื 8อ 
             เจ้าหน้าที4ของบริษัทจะทําการตรวจสอบข้อมลูการสั4งซื 8อและติดต่อกลบัภายใน 1-3 วนัทําการเพื4อแจ้งผลการอนมุตัิการ

การเปลี4ยน-คืนสนิค้า และอาจมีการขอเอกสารรับรองเพิ4มเตมิ  

• สง่คืนสนิค้า 
              การรับคืนสนิค้าจําเป็นต้องมีใบเสร็จเพื4อเป็นหลกัฐานการสั4งซื 8อทกุครั 8ง และเมื4อบริษัทได้รับคืนสนิค้าจากทา่น ทาง บริษัท

จะดําเนินการเรื4องการคืนมลูคา่สนิค้าให้ทา่น 
 
 

 



 

26 POLICIES & PROCEDURES 

 

ผนวก ข  
นโยบายการการมอบสิทธิพิเศษอื่นๆ ให ้บิซิเนส พาร์ตเนอร ์ตั้งแต่ตําแหน่ง TBP ขึ้นไป 
 

• บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบั บิซิเนส พาร์ตเนอร์ ที4ประสบความสําเร็จตั 8งแตตํ่าแหน่ง Team Business Partner (TBP ) 
ขึ 8นไป ซึ4งถือเป็นตําแหน่งผู้ นําระดบัสงูของบริษัท มีบทบาทที4สําคญัตอ่การเติบโตของธุรกิจ ยไูลฟ์ เป็นอย่างมาก เพราะ
ท่านจะมีหน้าที4และบทบาทในการบริหารทีมงาน การให้กําลงัใจกับสมาชิกในองค์กร และการพฒันาทีมงานให้ก้าว
ขึ 8นมาประสบความสําเร็จเฉกเช่นเดียวกับท่าน บริษัทขอเน้นยํ 8า และสร้างความเข้าใจให้ท่านทราบถึงนโยบายและ
ระเบียบข้อบงัคบัที4บริษัทให้อยา่งมากสาํคญั กลา่วคือ              

               “บิซเินส พาร์ตเนอร์ ตั 8งแตตํ่าแหน่ง TBP ขึ 8นไป จะต้องไมร่่วมหรือเข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในธรุกิจขายตรง หรือธรุกิจ
การตลาดแบบเครือข่ายอื4น ที4ดําเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั หรือคล้ายคลงึกนักบั ยไูลฟ์ ของบริษัท หรือชกัจงูสง่เสริม 
บิซิเนส พาร์ตเนอร์ หรือบคุคลใดก็ตามในองค์กรธุรกิจของทา่น หรือในองค์กรธุรกิจของบคุคลอื4น ให้เข้าร่วมโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที4ดําเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันกับ
บริษัท” 

 

• เมื4อท่านทําคณุสมบตัิปรับตําแหน่งตั 8งแต ่TBP – GEBP บริษัทจะมีหนงัสือเน้นยํ 8านโยบาย ให้ท่านรับทราบ และถ้าท่าน
ปรับตําแหน่งระดบั AEBP  ขึ 8นไป บริษัทจะมีหนงัสือให้ท่านเซ็นรับทราบนโยบายดงักลา่ว พร้อมกบัมอบสิทธิพิเศษอื4นๆ
ให้ทา่นตามเงื4อนไขที4บริษัทกําหนดไว้ในหนงัสือรับทราบและให้ความยินยอม หากท่านปฏิเสธการรับทราบและให้ความ
ยินยอมในหนงัสอื  บริษัทขอสงวนสทิธิที4จะไมม่อบสทิธิพิเศษอื4นๆ ให้ทา่นตอ่ไป 

 


