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ผนวก ข นโยบายการการมอบสิทธิพิเศษอืนๆ ให้ Business Partner ตงัแต่ตาํแหน่ง TBP ขึนไป        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3 นโยบายและระเบยีบปฏบิตัิ 

 

นโยบายและระเบียบปฏิบติั (Policies and Procedures) 

บทนํา 

 

ความสาํเรจ็ในการดําเนินธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ ทยีงัยนืและมนัคง นอกจากท่านจะตอ้งยดึมนัต่อความซอืสตัย์ 

ความถูกต้อง ศีลธรรมอันดี และมีความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจแล้ว ท่านจําเป็นต้องใส่ใจและเคารพใน

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทอียู่ในธุรกิจทงัหมดด้วย ซึงความสมัพนัธ์เช่นว่านีก็ได้มกีารกําหนดขนึในนโยบายและ

ระเบยีบปฏิบตัฉิบบันีเพอืก่อตงัสทิธ ิหน้าท ีและความรบัผดิชอบต่างๆ ของแต่ละฝ่ายในธุรกิจ ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ ไม่ว่าจะ

เป็นบซิิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) บรษิทั หรอืแมแ้ต่ลูกคา้ ใหม้คีวามชดัเจน 

และท่านสามารถทาํความเขา้ใจและนําไปปฏบิตัไิดอ้ย่างสมบูรณ์  

สาํหรบันโยบายและระเบยีบปฏบิตัฉิบบันีจดัทาํขนึเป็น 2 ภาษา (ภาษาองักฤษ, ภาษาไทย) ในกรณีทมีคีวาม

ขอ้ความขดัแยง้หรอืความไม่ชดัเจน ใหถ้อืการพจิารณาตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขทรีะบุในรูปแบบของภาษาไทยเป็น

สาํคญั และใหม้ผีลบงัคบัใชต้งัแต่ 1 มนีาคม 2563 และใหถ้อืว่ามผีลบงัคบัใชแ้ทนทีนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัเดมิที

เคยประกาศใชไ้ปก่อนหน้านีทงัหมด  

ขอ้กําหนดในนโยบายและระเบยีบปฏบิตันีิอาจมกีารแก้ไขหรอืปรบัปรุงเป็นครงัคราวไดใ้นอนาคตตามความ

จําเป็นหรอืเพอืใหส้อดคล้องตามทกีฎหมายกําหนด โดยบรษิัทขอสงวนสทิธใินการแก้ไขปรบัปรุงนโยบายและระเบยีบ

ปฏิบตันิีไดทุ้กเวลาโดยไม่ต้องแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า แต่บรษิทัจะทําการแจ้งและเผยแพร่การแก้ไขปรบัปรุงใหท้่าน

ทราบทงัหมดภายในระยะเวลาอนัสมควรผ่านช่องทางต่างๆ ทบีรษิทัเหน็สมควร เช่น เอกสาร อเีมล์ หรอื ประกาศทาง

เวบ็ไซต ์เป็นตน้ และใหก้ารแกไ้ขปรบัปรุงดงักล่าวมผีลบงัคบัใชท้นัททีมีกีารเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 POLICIES & PROCEDURES 

 

 

บทที 1 

คาํนิยาม 

 

“กิจกรรมในการดาํเนินธรุกิจ” หมายถงึ กจิกรรมต่าง ๆ ทกีระทําขนึ โดยในทนีีรวมถงึการลงลายมอืชอืในใบสมคัร, การสงัซอืสนิคา้จาก

หรอืการคนืสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทั, การแนะนําเป็นบซิเินสพาร์ทเนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) การเขา้ร่วมประชุม 

อบรม สมัมนากบัทางบรษิัท รวมทังการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทบีรษิัทพจิารณาจดัทําขนึตามความเหมาะสมเพอืเป็นการส่งเสริมหรือ

สนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทั 

 

“คอมมิชชัน (ในทีนีอาจเรียกว่า “ผลตอบแทน”)” หมายถึง ผลประโยชน์และค่าตอบแทนทีบริษัทจ่ายให้กับบิซิเนสพาร์ทเนอร์ 

(Business Partner) โดยพจิารณาจากยอดการจําหน่ายสนิคา้ของบซิเินสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) ทเีกดิขนึโดยบซิเินสพารท์เนอร์ 

(Business Partner) และทีเกิดขนึโดยดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนในแต่ละเดือนซึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในแผนปัน

ผลตอบแทนของบรษิทั ทงันี บรษิทัจะทําการคาํนวณและชําระค่าคอมมชิชนัใหแ้กบ่ซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) เป็นรายเดอืน  

 

“เครืองหมายการค้า” หมายถงึ เครอืงหมายการค้าทุกชนิดทีเป็นของบรษิทั เช่น อาวยีองซ์ (aviance), บยีอนด์ (beyonde), ไอ-เฟรช   

(i-fresh), ลเีวอร ์โฮม (Lever Home) เป็นตน้ 

 

“นิติบุคคล” หมายถงึ องคก์รหรอืหน่วยทางธรุกจิทมีสีถานะเป็นนิตบุิคคล เช่น บรรษทั หา้งหุน้ส่วน บรษิทัจํากดั หรอืนิตบุิคคลรปูแบบอนื

ใดซงึเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจดัตงัตามทกีฎหมายกาํหนด 
 

“นโยบายและระเบียบปฏิบติั (ในทีนีอาจเรียกว่า “นโยบาย”)” หมายถงึ หลกัเกณฑ์หรอืขอ้ปฏบิตัทิบีรษิทัใช้ควบคุมดูแลบซิเินสพาร์ท

เนอร์ (Business Partner) ในการดําเนินธุรกิจ ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ ตลอดจนกําหนดสิทธิ หน้าที ความสมัพนัธ์และเงอืนไขการได้รบัสทิธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ ของบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) และ แบรนด์แฟน (Brand Fan) ในส่วนทเีกยีวขอ้ง โดยนโยบายและระเบยีบ

ปฏิบตันิีจะถูกกําหนดอยู่ในเอกสาร หรอืเป็นการประกาศเป็นครงัคราว ซงึจะถูกรวบรวมอยู่ในสญัญา คู่มอืหรอืเอกสารการดําเนินธุรกิจ 

สงิพมิพ ์และเอกสารอนืใดทงัในรปูแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

“บุคคล” หมายถงึ บุคคลธรรมดา นิตบุิคคล หรอืหน่วยธุรกจิใดๆ ทกีฎหมายกําหนดใหม้สีภาพบุคคล 

 

“บญัชี” หมายถงึ หมายเลขประจําตวัทบีรษิทัออกใหบ้ซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) โดยบซิเินส

พารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) สามารถใช้หมายเลขดงักล่าวใชใ้นการตดิต่อเพอืสงัซอืสนิคา้ ตลอดจนรบั

ค่าคอมมชิชนัและสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ จากทางบรษิทั ตามเงอืนไขทบีรษิทักําหนด  

 

“บริษทั” หมายถงึ บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดงิ จํากดั และบรษิทัหรอืหน่วยธุรกจิอนื ๆ ในเครอื  

 

“ใบสมคัร” หมายถงึ บรรดาเอกสารต่าง ๆ ทงัในรปูแบบกระดาษหรอืเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ซงึถอืเป็นส่วนหนึงของสญัญา ซงึใชเ้พอืสมคัร

เป็นบซิเินสพาร์ทเนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) กบัทางบรษิทั สาํหรบัการสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้มลู

ของผู้สมคัรลงในเอกสารการสมคัรใหค้รบถ้วน พร้อมทงัลงลายมอืชือ และแนบเอกสารประกอบการสมคัร (ถ้าม)ี เว้นแต่การสมคัรทาง

เวบ็ไซต์ทบีรษิทัอาจมกีารกําหนดเงอืนไขการสมคัรไวเ้ป็นอย่างอนื 

 

“ประเทศทีบริษัทได้เข้าไปดาํเนินธรุกิจ (Authorized Country)” หมายถงึ ประเทศใดกต็ามทบีรษิทัได้กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

เป็นประเทศทบีรษิทัได้เขา้ไปดําเนินธุรกจิ ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ อย่างเป็นทางการ เพอืใหบ้ิซเินสพาร์ทเนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนด์

แฟน (Brand Fan) สามารถดําเนินธุรกจิหรอืดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกบับรษิทัได ้ 

 

“ผู้แนะนํา” หมายถึง บิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) ทไีด้ทําการแนะนําให้ผู้สมคัรอีกคนหนึง

สมคัรเป็นบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) โดยใหอ้ยู่ภายใตบ้ญัชขีองตนในองคก์รธุรกจิของผูท้ทีํา

การแนะนํา 
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“ผู้แนะนําระหว่างประเทศ” หมายถึง บิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) ทีดํารงอยู่ในจรรยาบรรณและเป็นผู้แนะนําผูมุ่้งหวงัใน

ประเทศอนื ๆ ทบีรษิทัได้เขา้ไปดําเนินกจิการอย่างเป็นทางการได้ นอกเหนือจากประเทศทตีนได้สมคัรเป็นบซิเินสพารท์เนอร์ (Business 

Partner) ครงัแรก  

 

“ผู้มุ่งหวงั” หมายถงึ บุคคลทสีนใจทจีะสมคัรและสามารถเป็นบิซเินสพารท์เนอร์ (Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) กบั

ทางบรษิทัเพอืดําเนินธุรกจิหรอืบรโิภคสนิคา้ได ้

 

“บิซิเนสพารท์เนอร ์ (Business Partner) หรือ BP ” หมายถงึบุคคลผูม้สีถานะเป็นคู่สญัญาอสิระทตีอ้งการสมคัรเป็นบซิเินสพารท์เนอร ์

(Business Partner) กบับรษิทั และสามารถสงัซอืสนิคา้ในราคาส่วนลด จําหน่ายสนิคา้ในราคาปลกี แนะนําชกัชวนบุคคลอนืๆ ใหเ้ป็นบซิเินส

พารท์เนอร ์ (Business Partner) หรอืแบรนดแ์ฟน (Brand Fan) และมสีทิธไิดร้บัค่าคอมมชิชนัตามทกีําหนดในแผนปันผลตอบแทนของ

บรษิทั รวมทงัไดร้บัสทิธปิระโยชน์อนื ๆ เช่น ขา่วสารของบรษิทั สทิธปิระโยชน์ จาก ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ ชอ็ป เป็นตน้ 

 

“ผู้สมคัรร่วม” หมายถงึ บุคคลใดก็ตามทไีด้สมคัรเป็นบซิเินสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) ร่วมกบับุคคลทมีบีญัชบีซิเินสพาร์ทเนอร์ 

(Business Partner) อยู่กบัทางบรษิัทแล้ว เพอืจะดําเนินธุรกิจหรอืสงัซอืสนิคา้ในหมายเลขบญัชีบิซเินสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) 

เดยีวกนัเท่านัน 

 

“แผนปันผลตอบแทน (ในทีนีอาจเรียกว่า “แผนปันผล”)” หมายถงึ แผนทบีรษิทักําหนดขนึเป็นการเฉพาะโดยมกีารระบุรายละเอยีด

และเงอืนไขในโครงสรา้งการจ่ายเงนิปันผลหรอืคอมมชิชนัแก่บรรดาบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) ของบรษิทั 

 

“ยูนิลีเวอร ์ไลฟ์” หมายถงึ แผนกธุรกจิทีมกีารดําเนินงานโดยใชแ้ผนการตลาดแบบธุรกจิเครอืข่าย ภายใต้ของยูนิลเีวอร ์(ยูนิลเีวอร ์ไลฟ์ 

ประเทศไทย ดูแลโดยบรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง จํากดั)  

 

“ลูกค้า” (อาจเรยีกอกีอย่างหนึงว่า “ผู้บริโภค”) หมายถงึ ผูซ้อืหรอืบุคคลทไีด้รบัการบรกิารจากบซิเินสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) 

หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) เพอืทําการสงัซอืสนิคา้ ทงันีใหถ้อืว่าผูมุ่้งหวงัอยู่ในคําจํากดัความตามนิยามขอ้นีดว้ย 

 

“สญัญา” หมายถงึ ขอ้ตกลงทจีดัทําขนึระหว่างบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) และบรษิทั หรอืระหว่าง แบรนดแ์ฟน (Brand Fan)  
และบรษิทั ซงึประกอบไปดว้ยใบสมคัร นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิแผนปันผลตอบแทน และเอกสารอนืใดซงึเกยีวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิ 

ยนิูลีเวอร ์ไลฟ์ ทบีรษิทัจดัทําขนึและมกีารกําหนดเงอืนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ เพอืกําหนดความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทกีล่าวมาขา้งตน้  

 

“สินค้า” หมายถงึ สนิคา้ภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของบรษิทัทงัหมด  

 

“องคก์รธุรกิจ” หมายถงึ บซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) และ แบรนด์แฟน (Brand Fan) ทถีูกแนะนําไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม

ใหม้าอยู่ในองคก์รธรุกจิของผูแ้นะนํา  

 

“อปุกรณ์ส่งเสริมการขาย” หมายถงึ เครอืงมอืหรอือุปกรณ์ใด ๆ ทผีลติขนึเพอืช่วยในการนําเสนอ หรอืสนับสนุนการจาํหน่ายสนิคา้ หรอื

ใช้แนะนําผูมุ่้งหวงัทสีนใจมาเป็นบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) กบัทางบรษิทั ซงึอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เหล่านันจะมขีอ้มลูทอี้างถงึบรษิทั สนิคา้ แผนปันผลตอบแทน หรอืเครอืงหมายการคา้และตราสญัลกัษณ์ของบรษิทั 

 

“แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) หรือ BF ” หมายถึง บุคคลผูม้สีถานะเป็นคู่สญัญาอสิระทตีอ้งการสมคัรเป็นผูส้งัซอืสนิคา้ทไีด้รบัส่วนลดจาก

บรษิทั รวมถงึสามารถแนะนําชกัชวนบุคคลอนื ๆ ใหเ้ป็นบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) บรษิทัได ้ 

 

“Retail Customer” (อาจเรียกอีกอย่างหนึงว่า “ลูกค้าปลีก”) หมายถึง ผูท้สีนใจซอืใช้ผลติภณัฑข์องบรษิทัอย่างเดยีวโดยไมป่ระสงคท์ี

จะสมคัรเป็นสมาชิกเพอืขอรบัสทิธิประโยชน์หรอืผลตอบแทนต่าง ๆ จากบรษิัท ลูกค้าปลีกไม่ถือว่าเป็นสมาชิกหรอืบิซเินสพาร์ทเนอร์ 

(Business Partner) หรอื แบรนด์แฟน (Brand Fan) จงึไม่สามารถเป็นผูแ้นะนําหรอืเป็นอพัไลน์ได้ หรอืขอเปลยีนสถานมาเป็นสมาชกิได้ 

หากตอ้งการเป็นสมาชกิตอ้งทาํการสมคัรใหม่ตามเงอืนไขของบรษิทั 
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บทที 2 

“บซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner)” 

1. การเป็นบซิเินสพารท์เนอร ์(Business Partner) 

1.1 คณุสมบติัของบิซิเนสพารท์เนอร ์(Business Partner)  
            หากท่านตอ้งการสมคัรเป็นบซิเินสพารท์เนอร(์Business Partner)กบัทางบรษิทัจะตอ้งเป็นผูท้มีคีุณสมบตัติามทรีะบดุา้นล่าง ดงัน ี

  บซิเินสพาร์ทเนอร์ (Business Partner)   

ประเภท บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

คณุสมบติั  เป็นผูม้อีายุตงัแต่ 18 ปี ขนึไป 

 สญัชาตไิทย 

 มคีวามสามารถในการทํานิตกิรรมสญัญา 

 ในกรณีทผีูส้มคัรยงัมอีายุไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณ์ หรอื

ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะตามกฎหมาย จะตอ้งมเีอกสาร

การยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูป้กครอง

ของผูส้มคัรแนบมาพรอ้มเอกสารการสมคัร 

  เป็นนิตบิุคคลไทย 

 

เอกสาร  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูส้มคัร  

 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูแ้ทนโดย 

ชอบธรรมหรอืผูป้กครอง (ในกรณีผูส้มคัรยงั 

ไม่บรรลุนติภิาวะ) 

 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูส้มคัรร่วม (ใน

กรณมีผีูส้มคัรรว่ม โดยผูส้มคัรร่วมตอ้งมคีุณสมบตัิ

ขา้งตน้ครบถว้น)  

 สาํเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยข์อง

ผูส้มคัร 

 เอกสารทุกฉบบัตอ้งมกีารรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อํีานาจลงนาม 

 สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล 

 สาํเนาบญัชเีงนิฝากธนาคาร ประเภทออมทรพัยใ์นนาม

นิตบุิคคล 

 สาํเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษใีนนามนิตบุิคคล 

 เอกสารทุกฉบบัตอ้งมกีารรบัรองสาํเนาถูกตอ้งพรอ้ม

ประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี 

       

  1.2  การสมคัร 

1.2.1  หากท่านต้องการสมคัรเป็นบิซิเนสพารท์เนอร ์(Business Partner) (ต่อไปเรยีกว่า BP) จะต้องได้รบัการ

แนะนําจากผูแ้นะนําทเีป็น BP หรอื แบรนดแ์ฟน (Brand Fan) (ต่อไปเรยีกว่า “BF”) ของบรษิทัอยู่แลว้ และ

ท่านต้องกรอกขอ้มูลในใบสมคัร BP ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมอืชอื พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ

สมคัร และชําระค่าสมคัร  

1.2.2 ท่านสามารถยนืความจํานงสมคัรเป็น BA ผ่านช่องทางทบีรษิทัไดม้กีารจดัหาไวใ้ห ้ดงันี 

 สาํนักงานของบรษิทั หรอื ยูนิลเีวอร ์ไลฟ์ ชอ็ป ทุกสาขา 

 เวบ็ไซต์ทบีรษิทักําหนด  

 ยนืใบสมคัรผ่านทาง Business Partner หรอื Brand Fan ทไีดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 

 ช่องทางอนื ๆ ทบีรษิทัอาจจดัใหม้ขีนึ เช่น บูธกจิกรรมแสดงหรอืจําหน่ายสนิคา้ งานสมัมนา เป็นตน้ 

1.2.3 ท่านสามารถสมคัรเป็น Business Partner ได้เพยีง  บญัชีเท่านัน และไม่สามารถมผีลประโยชน์ไม่ว่าจะ

เป็นทางตรงหรอืทางออ้มจากบญัชทุีกประเภทมากกว่า  บญัช ีและหา้มท่านใชช้อืบุคคลอนื ชอืแฝง หรอืชอื

แอบอา้งในการสมคัร 

 กรณีทีท่านมีการยนืใบสมคัรมากกว่า  ใบสมคัรผ่านช่องทางทีบริษัทจัดไว้ใหใ้นช่วงเวลาเดียวกนัหรอื

ใกล้เคียงกนั โดยทใีบสมคัรแรกทียนืให้บริษัทพิจารณา บรษิัทยงัไม่ได้อนุมตัิและออกหมายเลขบัญชีให้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติใบสมัครเพียง  ใบสมัครเท่านันทีจะได้รบั

หมายเลขบญัช ีและใหถ้อืว่าคาํตดัสนิของบรษิทัเป็นทสีนิสุด หรอื 

กรณีบริษัทพบในภายหลังว่าท่านมีบัญชีมากกว่า  บัญชี หรือได้รบัผลประโยชน์จากบัญชีอืนใดไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางออ้มมากกว่า  บญัช ีท่านยนิยอมใหบ้รษิทัยกเลกิบญัชใีด ๆ เพอืใหท้่านเหลอืบญัชกีบัทาง
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บรษิทัเพยีง  บญัชเีท่านัน โดยการคงไวซ้งึบญัชดีงักล่าว บรษิทัจะพจิารณาลําดบัการสมคัรจากวนัทสีมคัร

ร่วมกบัขอ้เทจ็จรงิทบี่งชถีงึการยนืยนัตวัตนในการสมคัร (ถา้ม)ี เป็นสาํคญั และใหบ้ญัชทีถีูกยกเลกิมผีลเป็น

โมฆะ 

ทงันี ใหถ้อืว่าคาํตดัสนิของบรษิทัเป็นทสีนิสุด 

1.2.4 ท่านสามารถยนืใบสมคัร Business Partner ใหบ้รษิทัในประเทศทที่านมสีถานะเป็นพลเมอืงและมถีนิพาํนัก 

โดยหากบรษิทัพบว่ามกีารยนืเอกสารไม่ตรงกบัประเทศทที่านมสีถานะพลเมอืงและมถีนิพาํนัก บรษิัทจะถอื

ว่าใบสมคัรดงักล่าวไม่มผีลผกูพนั 

1.2.5 เมอืท่านได้มกีารลงนามในใบสมคัร ถือว่าท่านได้ตกลงผูกพนัตามสญัญาการเป็น Business Partner กบั

บริษัท โดยท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทีบรษิัทกําหนดอย่างเคร่งครดั และบริษัทขอสงวนสทิธิในการ

พจิารณาแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทจีะยอมรบัหรอืปฏเิสธการสมคัร 

1.2.6 ท่านต้องให้ข้อมูลทเีป็นจริงในการสมคัรเป็น Business Partner ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงทีควรแจ้ง ไม่ปลอม

แปลงใบสมคัรหรอืเอกสารใด ๆ ทเีกยีวขอ้ง ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงขอ้มูลทอีาจส่งผลกระทบต่อความ

ถูกต้อง ท่านต้องตดิต่อบรษิทัเพอืทําการแก้ไขหรอืเพมิเตมิขอ้มูลใหถู้กต้อง หรอืดําเนินการแก้ไขเพมิเติม

ขอ้มลูของทา่นไดด้้วยตนเองทางเวบ็ไซต์ทบีรษิทัไดจ้ดัไวใ้ห ้(ถ้าม)ี  

1.2.7 บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเพกิถอนบญัชหีรอืยกเลกิสถานภาพการเป็น Business Partner ของท่าน และให้

ถอืว่าสญัญาการเป็น Business Partner ทมีกีารทําไวเ้ป็นโมฆะและไม่มผีลผูกพนัมาตงัแต่แรกโดยไม่ต้อง

แจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากบรษิทัพบว่า 

 ท่านมกีารใหข้อ้มลูทไีมถู่กต้องหรอืใหข้อ้มลูเทจ็ในการสมคัร 

 ท่านมกีารยนืเอกสารการสมคัรใหบ้รษิทัไมต่รงกบัประเทศทที่านมสีถานะพลเมอืงและมถีนิพาํนัก 

นอกจากนี ท่านยนิยอมใหบ้รษิทัทําการเพกิถอนและเรยีกคนืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทที่านพงึจะไดร้บัหรอืไดร้บั

ไปแลว้ในทนัทนีับแต่วนัทบีรษิทัไดร้บัทราบถงึความไม่ถูกตอ้ง และท่านจะตอ้งทําการส่งคนืผลตอบแทนหรอื

ผลประโยชน์ใด ๆ ทที่านได้รบัไปแล้วนันใหก้บับรษิทัในทนัทนีับแต่วนัทบีรษิทัได้แจ้งใหท้ราบ ทงันี ไม่เป็น

การตดัสทิธขิองบรษิทัในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากท่านเพมิเตมิในภายหลงั 

1.2.8 บริษัทขอสงวนสทิธิทีจะไม่จ่ายผลตอบแทนใด ๆ ให้ท่าน หากท่านไม่ยืนเอกสารประกอบการสมัครให้

ครบถว้นถูกต้องต่อบรษิทั  

1.2.9 ในการสมคัรเป็น Business Partner บริษัทจะไม่มกีารกําหนดหรอืบงัคบัใหท้่านต้องทําการสงัซอืสนิคา้ใน

จํานวนใด ๆ หรือต้องมีการรักษาจํานวนขนัตําของสินค้าคงคลังหรือซือสนิค้าเพอืมีสิทธิเข้าร่วมในการ

สมัมนา การประชุมหรอืกจิกรรมใด ๆ ทบีรษิทัจดัขนึ 

1.2.10 สถานภาพการเป็น Business Partner สมบูรณ์และเรมิมผีลบงัคบัใชใ้นวนัททีบีรษิทัไดร้บัเอกสารใบสมคัรมี

การชําระค่าสมคัร และบรษิทัทําการอนุมตัอิอกหมายเลขบญัชใีหแ้ลว้เท่านนั 

 

หมายเหตุ   หากชาวต่างชาติหรือบุคคลไม่มีสญัชาติไทย ทีต้องการสมคัรเป็น Business Partner กบับริษทัฯ จะต้องมีใบอนุญาต

ทาํงาน (Work Permit) และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว ประเภทธรุกิจค้าปลีก (RETAIL) ดว้ย 

2. บญัชีบิซิเนสพารท์เนอร ์(Business Partner) 

2.1  คู่สมรส 

2.1.1  สามแีละภรรยาทงัโดยพฤตินัยและนิตินัยทีต้องการสมคัรเป็น Business Partner จะต้องทําการสมคัรเป็น 

Business Partner ในบญัชเีดยีวกนัเท่านัน 

กรณทีบีรษิทัพบว่าท่านและคู่สมรสไดท้ําการสมคัรคนละบญัชกีนั บรษิทัจะทําการยา้ยท่านและคู่สมรสมาอยู่

ในบัญชีเดียวกัน และทําการยกเลิกบัญชีทีสมคัรในภายหลัง และคงไว้ซึงบัญชีทีสมคัรก่อน ทงันี การ

พจิารณาลําดบัการสมคัรจะยดึจากวนัทสีมคัรเป็นสาํคญั 

2.1.2  กรณีทีท่านได้สมรส หรืออาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยากับบุคคลอืนในภายหลังทีท่านได้สมัครเป็น 

Business Partner กับบริษัท ในกรณีนีคู่สมรสของท่านสามารถยืนคําร้องแก่บริษัทเพือพิจารณาและ

ดําเนินการเพมิชอืคู่สมรสของตนเป็นผูส้มคัรร่วมในบญัชธุีรกจิเดยีวกนักบัท่านได ้(ทงันีคู่สมรสจะตอ้งมเิคย

สมคัรเป็น Business Partner หรอื Brand Fan กบัทางบรษิทัมาก่อน) 

2.1.3  ท่านและคู่สมรสสามารถเป็นเจ้าของบญัชหีรอืมผีลประโยชน์ใน  บญัชไีด้ ในกรณีทที่านและคู่สมรสทําการ

สมรสกนัหลงัจากทที่านทงัสองได้มสีถานภาพเป็น Business Partner หรอื Brand Fan อยู่ก่อนแล้ว รวมถงึ
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ท่านและคู่สมรสสามารถเลอืกคงบญัชใีดบญัชหีนึงไว ้และทําการยกเลกิบญัชอีกีบญัชหีนึงก็ได้ ทงันีภายใต้

เงอืนไขและหลกัเกณฑท์กีําหนดในนโยบายนี 

2.1.4  กรณทีคีู่สมรสของท่านลาออกจากการเป็น Business Partner ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็ามซงึสามารถกระทําได้

ตามนโยบายนี บริษัทสามารถทําการยกเลิกบัญชี Business Partner ของท่านได้ทันที แม้ว่าท่านจะไม่

ประสงค์ลาออกด้วย โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบถงึเหตุผล อย่างไรก็ด ีบรษิัทอาจอนุญาตใหท้่านยงัสามารถมี

สถานภาพการเป็น Business Partner และดําเนินธุรกจิต่อไปได้ หากบรษิัทพจิารณาแล้วเหน็ว่าท่านยงัคง

ปฏบิตัติามนโยบายและกฎระเบยีบอนืใดทบีรษิทักําหนดหรอือาจมกีารกําหนดขนึในอนาคต  

บรษิทัขอสงวนสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณายกเลกิบญัช ีBusiness Partner ของท่าน ในกรณีทบีรษิทั

เหน็ว่า การกระทําใด ๆ ของท่านหรอืคู่สมรส (ไม่ว่าคู่สมรสจะได้สมคัรเป็นผูส้มคัรร่วมแล้วหรอืไม่ก็ตาม) มี

ลกัษณะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบรษิทั โดยท่านไดป้ระโยชน์จากการฝ่าฝืนนโยบายดงักล่าวไมว่่าทางตรง

หรอืทางออ้ม 

2.1.5  กรณีทีคู่สมรสใด ซึงสามสีามารถมภีรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้มากกว่า  คน สามสีามารถเลอืก

ภรรยาได้เพียงหนึงคนเพอืสมัครเป็นผู้สมัครร่วมในบัญชีเดียวกัน ทังนีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

กฎหมายทีใช้บงัคบัในพนืทนีัน ๆ สําหรบัภรรยาคนอนื ๆ  หากประสงค์ทีจะสมคัรเป็น Business Partner 

จะตอ้งถูกแนะนําภายใตบ้ญัชสีาม/ีภรรยาดงักล่าวเท่านัน 

 

 

2.2 การโอนสิทธิ  

2.2.1  ท่านไม่สามารถโอน มอบหมาย หรอืกระทําการอนืใดในลกัษณะทเีป็นการโอนสทิธติ่าง ๆ ทมีอียู่ตามสญัญา

ใหแ้ก่บุคคลหรอืตวัแทนใด ๆ เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมจากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วเท่านัน และ

บรษิทัจะไม่ยบัยงัหรอืหน่วงเวลาในการแสดงความยนิยอมดงักล่าวอย่างไม่มเีหตุอนัสมควร 

ท่านอาจมอบหมายหน้าทคีวามรบัผดิชอบของท่านใหแ้ก่บุคคลใด ๆ เพอืดําเนินกจิกรรมอนัเกยีวเนืองกบั

การทําธุรกิจของท่านได้ โดยทีท่านยงัคงมีหน้าทีเป็นผู้ดูแล ควบคุมการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามนโยบาย สญัญาและกฎหมายทีเกียวขอ้ง อกีทงัหากมกีารกระทําทฝ่ีาฝืนสญัญา นโยบายหรอื

กฎหมายเกดิขนึ ท่านจะเป็นผูร้บัผดิชอบสงูสุดในการกระทําการต่าง ๆ ของบุคคลเหล่านัน  

2.2.2  ภายใต้เงอืนไขต่อไปนี ท่านสามารถโอนสทิธใินบญัชขีองทา่น และสทิธปิระโยชน์ทงัหมดทมีอียู่ในบญัช ีหรอื

จะทําการโอนในลกัษณะของมรดกใหก้บับุคคลอนืได ้โดย 

ก) จะต้องยนืเอกสารแจ้งมายงับรษิัท เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  (สามสบิ) วนั เพอืให้บรษิัท

พจิารณาและดําเนินการ พรอ้มกนันันหากมรีายได้หรอืยอดเงนิคงคา้งอยู่ในระบบจะตอ้งทําการรบัชําระ

ใหเ้สรจ็สนิก่อนการโอนสทิธ ิ

ข) ผูร้บัโอนสทิธติอ้งไม่เคยสมคัรเป็น Business Partner หรอื Brand Fan มาก่อน 

ค) บรษิทัจะมกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการโอนสทิธติามอตัราทกีาํหนด  

ง) การโอนสทิธจิะมผีลสมบูรณ์ก็ต่อเมอืบรษิัทได้พจิารณาอนุมตัิและได้มกีารดําเนินการตามขนัตอนการ

โอนสทิธคิรบถว้นแลว้ 

2.2.3  หากมกีารเสยีชวีติ สาบสูญ ไรค้วามสามารถ เสมอืนไรค้วามสามารถหรอืตกเป็นบุคคลล้มละลาย บรษิทัจะ

ทําการโอนสทิธใินบญัชใีหก้บับุคคลตามคําสงัศาลเท่านัน ทงันี เอกสารทจีะใช้ยนืต่อบรษิทัต้องเป็นเอกสาร

ทางกฎหมายทีเกียวข้องและมีรายละเอียดทีชัดเจนเพือให้บริษัทสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการ

พจิารณาได ้

2.3 การรวมบญัชี 

2.3.1  ท่านสามารถยนืคาํรอ้งมายงับรษิทัเพอืขอรวมบญัชสีองบญัชใีหเ้หลอืบญัชเีดยีวได ้โดยการรวมบญัชสีามารถ

ทําไดท้งัในแนวตงัและแนวนอน แต่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข ดงัต่อไปนี 

ก) บญัชทีงัสองบญัชทีตีอ้งการรวมจะตอ้งอยู่ในกลุ่มองคก์รธุรกจิเดยีวกนั 

ข) เจา้ของบญัชทีงัสองบญัชจีะตอ้งเป็นผูท้สีมคัรเป็น Business Partner กบับรษิทัเป็นครงัแรก 

ค) เจา้ของบญัชจีะตอ้งมตีําแหน่งไม่เกนิกว่า Business Partner ระดบั Team Business Partner (TBP) 

ง) การรวมบัญชีจะสามารถทําได้ต้องได้รบัความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Business Partner 

อพัไลน์ระดบั Senior Business Partner (SBP) ขนึไปทรีกัษาคุณสมบตัใินเดือนทสี่งเรอืงมายงับรษิทั

เพอืขออนุมตัจิํานวนทงัสนิ  ระดบั 
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จ) กรณกีารรวมบญัชใีนแนวตงั บญัชทีงัสองจะตอ้งเป็นอพัไลน์และดาวน์ไลน์ตดิตวักนัเท่านัน  

ฉ) กรณกีารรวมบญัชใีนแนวนอน บญัชทีงัสองจะตอ้งมผีูแ้นะนําคนเดยีวกนัเท่านัน 

ช) บรษิทัจะทําการเกบ็ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการรวมบญัชตีามอตัราทกีําหนด  

2.4  การเปลียนชือ 

ท่านสามารถขอเปลยีนชอืผูส้มคัรหลกัหรอืผูส้มคัรร่วมได ้โดยการขอเปลยีนชอืนันบุคคลผูท้มีคีวามประสงคจ์ะทําการ

เปลยีนแปลงจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียมรวมถงึค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามอตัราทบีรษิทักําหนด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณาอนุมตัหิรอืปฏเิสธการแก้ไขเปลยีนแปลงต่าง ๆ อนัเกยีวเนืองกบั

บญัช ีBusiness Partner ทกีําหนดในขอ้ 2 นี โดยมติอ้งแจง้เหตุผลใหท้ราบแต่อย่างใด 

2.5  การสมคัรใหม ่ 

2.5.1  หากท่านได้มีการโอนสิทธิในบัญชีของท่านไปให้กับบุคคลอืนแล้ว ท่านจะสามารถกลับมาสมัครเป็น 

Business Partner ภายใต้ผู้แนะนําคนใหม่ได้ก็ต่อเมอืบรษิทัได้อนุมตัแิละดําเนินการโอนสทิธิในบญัชีเดมิ

เสร็จสนิเรยีบรอ้ยแล้วอย่างน้อย 6 เดอืน (เงอืนไขนีให้ใช้บงัคบักรณีทที่านโอนสทิธ ิและต้องการสมคัรใหม่

เป็นสมาชกิ Business Partner ดว้ย) 

2.5.2  กรณีท่านได้ลาออกจากการเป็น Business Partner แล้ว แต่มีความประสงค์ทีจะสมัครเป็น Business 

Partner ใหม่อกีครงั จะตอ้งดําเนินการตามเงอืนไขดงัต่อไปนี 

ก) ในการสมคัรใหม่ภายใต้ผู้แนะนํารายเดิม ท่านสามารถยนืเอกสารเพอืทําการสมคัรเป็น Business 

Partner ใหม่ในช่วงระยะเวลาใดกไ็ด ้

ข) ในการสมคัรใหม่ภายใตผู้แ้นะนํารายใหม ่ท่านจะสามารถสมคัรเป็น Business Partner ใหม่ได้ก็ต่อเมอื

ได้ทําการลาออกจากการเป็น Business Partner  ไปแล้วอย่างน้อย 6 เดอืนนับจากวนัทลีาออก (บรษิทั

จะพจิารณาวนัทลีาออกตามวนัททีบีรษิทัได้บนัทกึรบัในใบลาออก) โดยในช่วงระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่

ปรากฏว่าท่านได้ดําเนินกจิกรรมใด ๆ  ตามทกีําหนดในบทนี ขอ้ 2.5.5 (ในทนีีใหห้มายความรวมถงึการ

ดําเนินกจิกรรมโดยอาศยับญัช ีBusiness Partner หรอืบญัชปีระเภทใด ๆ ของบุคคลอนืดว้ย) 

  2.5.3  กรณีทที่านยงัมสีถานภาพเป็น Business Partner กบัทางบรษิทั แต่มไิด้ดําเนินกจิกรรมใด ๆ มาอย่างน้อย 

 เดือน ตามทกีําหนดในบทนี ข้อ 2.5.5 (ทงันีไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจกรรมโดยอาศยับัญชี Business 

Partner หรอืบญัชปีระเภทใด ๆ ของบุคคลอนื) สามารถสมคัรเป็น Business Partner ภายใต้ผูแ้นะนําราย

ใหม่ได ้ 

  2.5.4  การสมคัรใหม่ภายใต้ผูแ้นะนํารายใหม่ ท่านไมส่ามารถสมคัรเป็นผูส้มคัรร่วมกบับญัชทีมีอียู่ในปัจจุบนัได ้ 

  2.5.5  ในช่วงระยะเวลาทที่านไม่สามารถสมคัรเป็น Business Partner ใหม่กบับรษิทัได ้เพอืรอการสมคัรใหม่ ท่าน

ตอ้งระงบัการดําเนินกจิกรรมใด ๆ ตามทกีาํหนดขา้งล่างนี  

ก) การสงัซอืสนิคา้ 

ข) การจําหน่ายสนิคา้ 

ค) การเขา้ร่วมประชุมหรอืสมัมนากบั Business Partner ท่านอนื ๆ 

ง) การไดร้บัผลตอบแทนจาก Business Partner หรอื Brand Fan คนใดคนหนึง 

จ) การเข้าไปมสี่วนร่วมในการทําธุรกิจ ทงัทางตรงและทางอ้อมกบั Business Partner หรอื Brand Fan 

ปัจจุบนั 

2.6  การรกัษาสิทธิในบญัชีบิซิเนสพารท์เนอร ์(Business Partner) และดาวน์ไลน์ในองคก์ร 

2.6.1 การรกัษาสิทธิเพอืรกัษาดาวน์ไลน์องคก์ร 

ก)  ท่านจะสามารถรกัษาดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนเองได้นันจะต้องมกีารสงัซือสนิค้าในหมายเลข

บญัชขีองท่านอย่างน้อย  (หนึง) ครงัในรอบ  (สบิสอง) เดอืนใด ๆ (โดยใหน้ับวนัทสีงัซอืสนิคา้เป็น

วนัแรกของเดอืน และนับต่อไปอกี  (สบิสอง) เดอืน มฉิะนนั บรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธใินดาวน์ไลน์

ภายใต้องค์กรธุรกจิของตนทงัหมดและผลตอบแทนต่าง ๆ  ทจีะได้รบัจากองค์กรธุรกจิ และบรษิทัจะทํา

การยา้ยดาวน์ไลน์ดงักล่าวขนึไปอยู่ภายใต้การแนะนําของอพัไลน์ชนัถดัไป  

 ข) หากท่านไมส่ามารถรกัษาดาวน์ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตนเองไดต้ามขอ้ 2.6.1 ก) แต่ตอ้งการสงัซอืสนิคา้

หรอืสรา้งองคก์รธรุกจิอกีครงั สามารถแจง้มายงับรษิทัภายในไม่เกนิระยะเวลา  (สามสบิหก) เดอืนนับ

แต่วนัทสีงัซอืสนิคา้ครงัล่าสุด โดยบรษิทัจะทําการออกหมายเลขบญัช ีBusiness Partner ให ้โดยไม่เสยี

ค่าใชจ้า่ย (ท่านจะอยู่ภายใต้ผูแ้นะนํารายเดมิ) 

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

สงัซอืสนิคา้ในหมายเลขบญัชีของท่านอย่างน้อย  (หนึง) ครงัในรอบ  (สามสบิหก) เดอืนใด ๆ โดย

ใหนั้บวนัทีสงัซอืสนิคา้เป็นวนัแรกของเดอืน และนับต่อไปอกี  (สามสบิหก) เดอืน มฉิะนัน บรษิัทจะ

ถอืว่าท่านสละสทิธใินการเป็น Business Partner รวมถงึเสยีสทิธใินการเป็นอพัไลน์ของดาวน์ไลน์ทอียู่

ภายใต้ตนเองทงัหมด และไม่สามารถใชห้มายเลขบญัชดีงักล่าวสงัซอืสนิคา้หรอืดําเนินกจิกรรมใด ๆ กบั

บรษิทัไดอ้กี โดยบรษิทัจะถอืว่าท่านไดส้นิสภาพการเป็น Business Partner กบัทางบรษิทั  

 ข) หากท่านไม่สามารถรกัษาสถานภาพการเป็น Business Partner ได้ตามเงอืนไขข้อ 2.6.2 ก) แต่มคีวาม

ประสงค์จะสงัซอืสนิคา้หรอืดําเนินธุรกิจ ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ อกีครงั จะต้องยนืใบสมคัร Business Partner  

ใหท้างบรษิทัพจิารณาใหม ่ในกรณีนีท่านสามารถสมคัรภายใตผู้แ้นะนํารายใหม่ได ้ 

2.7  การลาออก 

ท่านสามารถลาออกหรอืยกเลกิจากการเป็น Business Partner ได้ โดยทําการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บรษิทั 

การลาออกจะมผีลกต่็อเมอืบรษิทัไดล้งวนัทรีบัใบลาออกนัน ๆ  

 

3. จรรยาบรรณการดาํเนินธรุกิจ 

3.1  หน้าทีและความรบัผิดชอบ 

3.1.1  Business Partner มสีถานะเป็นคู่สญัญาอสิระ และเป็นผูป้ระกอบธุรกจิอสิระ ไม่ใช่พนักงานประจํา ตวัแทน 

นายหน้า ผูแ้ทน หุน้สว่น ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายหรอืเป็นกจิการร่วมคา้กบับรษิทั ดงันัน ท่านตอ้งไม่แสดงตวั

ว่าเป็นหรอืทําใหบุ้คคลภายนอกเขา้ใจไดว้่ามสีถานะเป็นบุคคลตามทกีล่าวถงึขา้งตน้ ทงันี ขอ้สญัญาหรอื

ภาระผกูพนัใด ๆ ทเีกดิขนึระหว่างท่านกบับุคคลหรอืนิตบุิคคลอนืเป็นความรบัผดิชอบเฉพาะตวัท่านแต่

เพยีงผูเ้ดยีว 

3.1.2  ท่านตกลงทจีะไม่กระทําการใด ๆ ทอีาจทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ไม่เป็นธรรม หรอืใหข้อ้มลูคลาดเคลอืน

หรอืไมช่ดัเจน หรอืการกระทําในลกัษณะนําขอ้มลูเกยีวกบับรษิทั โดยในทนีีใหห้มายความรวมถงึสนิคา้ 

กจิกรรมทางการตลาดของบรษิทั มาใชเ้ปรยีบเทยีบ กล่าวอา้ง แสดงความคดิเหน็หรอืพดูจาเพอืใส่รา้ย ดู

หมนิบุคคลอนื หรอืบรษิทัอนื (รวมทงัคู่แขง่) รวมถงึกจิกรรมทางการคา้ของบุคคลเหล่านัน 

3.1.3  ท่านรบัทราบและตกลงว่าท่านไม่มีสทิธิในดําเนินการใด ๆ  ไม่ว่าในประเทศหรอืเขตปกครองใด ๆ เพอื

แนะนําหรอืกระทําการอนืใดทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท ทังนีการจํากัดสิทธิดงักล่าว ยงัรวมถึงการ

พยายามจดทะเบยีนหรอืจองชอื (โดยใช้ชอืบรษิัท), เครอืงหมายการคา้, ชอืทางการคา้ รวมถงึกระทําการ

เพอืใหม้กีารอนุญาตเกยีวกบัสนิคา้หรอืการดําเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืจดัตงัธุรกจิหรอืตดิต่อกบัหน่วยงาน

ภาครฐัในนามของบรษิัท ท่านตกลงทีจะชดใช้ค่าเสยีหาย อนัรวมถึงค่าทนายความหรอืค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินคด ีรวมถงึการชดใช้ค่าเสยีหายต่าง ๆ จากการกระทําทไีม่เหมาะสมของท่านทกีระทําไปในนามของ

บรษิทั รวมทงัท่านยนิยอมทจีะโอนบรรดาการจดทะเบยีนต่าง ๆ ทใีชช้อืของบรษิทั เครอืงหมายการคา้ หรอื

ชอืทางการคา้ซงึได้จดทะเบยีนหรอืจองไวแ้ล้ว อนัเป็นการละเมดิต่อข้อกําหนดนีใหแ้ก่บรษิัทโดยทนัทแีละ

ยนิยอมใหต้กเป็นกรรมสทิธขิองบรษิัทโดยทงัหมด ทงันี ขอ้กําหนดนียงัคงมผีลบงัคบัใช้อยู่ แมบ้รษิัทจะใช้

สทิธยิกเลกิสญัญากบัทา่นซงึไดท้ําการฝ่าฝืนนโยบายนีแลว้กต็าม 

3.1.4  ท่านต้องไม่ชกัชวน โน้มน้าว ล่อลวงหรอืนําเสนอ Business Partner หรอืบุคคลใดก็ตามทีไม่ได้อยู่ภายใต้

การแนะนําของตนเอง เพอืทําการจําหน่ายสนิคา้ในอตัราหรอืรปูแบบทแีตกต่างจากทบีรษิทักําหนด 

3.1.5  ท่านจะไม่กล่าวพาดพงิหรอืวพิากษ์วจิารณ์ถงึ Business Partner รายอนืหรอืบุคคลใดกต็ามทไีดด้ําเนินธุรกจิ

ร่วมกบับรษิทัในทางทเีสอืมเสยี 

3.1.6  ท่านจะไม่ส่งเสรมิ โน้มน้าว ชกัจูง ใหค้วามช่วยเหลอื เสนอผลประโยชน์ต่อ Business Partner หรอื Brand 

Fan อนืทอียู่ในกลุ่มองค์กรธุรกจิของตนและในกลุ่มองค์กรธุรกจิอนื เพอืใหล้าออก และไปสมคัรกบัตนหรอื

สมคัรกบัผูแ้นะนํารายใหม่ 

3.1.7  ท่านจะไม่ชักจูงบุคคลใด ๆ ในกลุ่มองค์กรธุรกิจของตนหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจอืนให้มาสงัซือสินค้าใน

หมายเลขบญัชขีองท่านหรอืในหมายเลขบญัชขีองดาวน์ไลน์ท่าน 

3.1.8  การตดัสนิใจทางธุรกจิและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทเีกดิขนึเป็นความรบัผดิชอบโดยตรงของท่าน 

3.1.9  ท่านจะตอ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้กําหนดในสญัญา รวมถงึเงอืนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ของบรษิทัหรอืทบีรษิทั

อาจกําหนดขนึเพมิเตมิตามความเหมาะสมอย่างเคร่งครดั  
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3.1.10 ท่านมีหน้าทีโดยตรงทีจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการ รวมทังกฎหมายอืน ๆ ที

เกยีวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจินีอย่างเคร่งครดั 

3.1.11 ท่านสามารถดําเนินธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ ในประเทศทบีรษิทัไดเ้ปิดดําเนินธุรกจิอย่างเป็นทางการแลว้เท่านัน 

โดยหากท่านประสงค์จะดําเนินธุรกิจ ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ ในประเทศอนื ๆ นอกเหนือจากประเทศทที่านมถีนิ

พาํนักหรอืมสีถานะเป็นพลเมอืงอยู่ ท่านจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข นโยบาย รวมถงึกฎหมาย

ต่าง ๆ ทบีงัคบัใชใ้นประเทศนัน ๆ อย่างเคร่งครดั 

3.1.12 ท่านสามารถแนะนํา Business Partner ใหม่หรอืผูมุ้่งหวงัได้เฉพาะในประเทศทบีรษิทัได้เปิดดําเนินกิจการ

อย่างเป็นทางการแล้วเท่านัน โดยบรษิัทจะจํากดัสทิธิท่านในการดําเนินกิจกรรมหรอืการกระทําใด ๆ ใน

ประเทศทบีรษิทัยงัไม่ได้เปิดดําเนินกจิการอย่างเป็นทางการ ซงึเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนดอยู่ในหวัขอ้ 

“การดําเนินธุรกจิระหว่างประเทศ (International Business)”  

3.2 การซือสินค้าและอปุกรณ์ส่งเสริมการขาย 

3.2.1 ท่านสามารถใชดุ้ลยพนิิจในการซอืสนิคา้ได้โดยอสิระ และสนิคา้ดงักล่าวจะตอ้งจําหน่ายได้เฉพาะในประเทศ

ไทยเท่านัน 

3.2.2 ท่านมอีสิระในการสงัซอืสนิค้าตามทตีนต้องการ และไม่มกีารกําหนดจํานวนขนัตําในการสงัซอื ทงัน ีท่าน

จะต้องไม่สงัซอืสนิคา้เพอืกกัตุนมากเกนิความจําเป็นหรอืเกนิกว่าจํานวนทตีนจะทําการจําหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ 

หรอืเกนิกว่าจํานวนทจีะซอืไปใช้ส่วนตวั ภายในระยะเวลา  เดอืน โดยท่านควรจําหน่ายหรอืบรโิภคสนิคา้

ไปแลว้อย่างน้อย รอ้ยละ  ของสนิคา้ทไีดส้งัซอืในครงันัน ๆ ก่อนทจีะทําการสงัซอืสนิคา้ในคราวต่อไปทงันี 

บรษิทัสงวนสทิธใินการตรวจสอบการขายสนิคา้ของท่าน รวมถงึเอกสารการขายสนิคา้ปลกีทเีกยีวขอ้ง 

3.2.3 ท่านสามารถสงัซอืสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสริมการขายได้ด้วยตนเองท ียูนิลเีวอร์ ไลฟ์ ชอ็ป ทุกสาขา หรอื

สงัซอืผ่านทางเวบ็ไซต์ โทรสาร หรอืโทรศพัท์ หรอืวธิอีนื ๆ ทบีรษิทัมใีหบ้รกิาร โดยท่านสามารถชําระค่า

สนิค้าและอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายให้กบับรษิทัตามช่องทางทีบรษิทัได้มีการจดัไวใ้ห ้ซงึสนิค้าจะไม่ถูกส่ง

จนกว่าจะมกีารชําระเงนิค่าสนิคา้จะครบถว้นเสยีก่อน 

3.2.4 ท่านต้องทําการสงัซอืสนิคา้ภายในวนัสุดท้ายของเดอืนหรอืวนัเวลาทบีรษิทัได้กําหนดหรอืประกาศไวใ้นแต่

ละเดอืน เพอืใหก้ารซอืสนิคา้ดงักล่าวถูกนําไปพจิารณาคุณสมบตัแิละคาํนวณคอมมชิชนัในเดอืนนัน ๆ  

3.2.5 การชําระเงนิในกรณีใดกต็ามซงึจํานวนเงนิทชีําระยงัไม่ครบถ้วน หรอืเป็นเหตุใหเ้กดิการละเมดิขอ้ตกลงตาม

สญัญา ท่านตกลงใหบ้รษิทัมสีทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากท่าน รวมถงึสามารถดําเนินการดงัต่อไปนี 

ก) ในกรณีทีไม่สามารถดําเนินการชําระเงนิตามทตีกลง บรษิัทจะยกเลิกคะแนนทีจะได้รบัจากการสงัซอื

สนิคา้ดงักล่าว 

ข) บรษิทัมสีทิธใินการหกักลบจํานวนเงนิดงักล่าวกบัค่าคอมมชิชนัทที่านไดร้บัหรอืจะไดร้บัในอนาคต 

ค) หากในกรณีทีหมายเลขบญัชีดงักล่าวมผีู้เข้าร่วมธุรกิจในฐานะ Business Partner มากกว่า 1 คน ให้

บุคคลทงัหมดทเีกยีวขอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบในจํานวนเงนิดงักล่าวในฐานะลูกหนีร่วม 

3.2.6 ท่านไม่สามารถสงัซือสินค้าในชือบัญชี Business Partner หรือ Brand Fan ของบุคคลอืน เว้นแต่บุคคล

เหล่านันจะใหค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงก่อนการสงัซอืสนิคา้ 

3.2.7 บรษิทัสงวนสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการเปลยีนแปลงราคาสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายโดยไมจ่าํเป็นตอ้ง

แจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

3.3  การจาํหน่ายสินค้า 

3.3.1 ท่านสามารถจําหน่ายสนิค้าได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านัน และจะต้องจําหน่ายสินค้าตามราคาที

กําหนดไวใ้นแคตตาลอ็ก 

3.3.2 ท่านในฐานะ Business Partner มหีน้าทส่ีงมอบเอกสารการซอืขายสนิคา้ (ใบเสรจ็คา้ปลกี) ใหแ้ก่ลูกคา้หรอื

ผู้มุ่งหวงัทุกครงัทีมีการซือขายสินค้าของบริษัท โดยท่านต้องกรอกรายละเอียดในใบเสร็จค้าปลีกเป็น

ภาษาไทยทีอ่านเข้าใจง่าย โดยเฉพาะในส่วนชือผู้ซือ ชือผู้ขาย และวันทีส่งมอบสินค้า และต้องระบุ

รายละเอยีดการซอืขายในส่วนอนื ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน พรอ้มทงัแจง้สทิธใินการเลกิสญัญาหรอืคนืสนิคา้ซึง

มรีะบุอยู่ในแบบฟอรม์ใบเสรจ็คา้ปลกีของบรษิทัใหก้บัลูกคา้ไดร้บัทราบ  

 ในกรณีทที่านจําหน่ายสนิคา้โดยไม่ได้มอบใบเสรจ็คา้ปลกีขา้งต้นใหก้บัลูกคา้ หรอืมกีารมอบใบเสรจ็คา้ปลกี

ทไีมไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนตามทกีําหนด จะถอืว่าสญัญาซอืขายดงักล่าวไม่ผกูพนัลูกคา้แต่อย่างใด 
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3.3.3 ท่านไม่สามารถจําหน่ายหรอืกระจายสนิคา้หรอืแสดงสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายของบรษิทัดว้ยตนเอง

หรอืผ่านบุคคลใด ๆ ไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ณ สถานททีมีลีกัษณะเป็นรา้นคา้ปลกี รา้นคา้ส่ง รา้นขายยา 

สถานศกึษา รา้นสหกรณ์ งานแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ ตลาด อนิเทอรเ์น็ต หรอืสถานทใีด ๆ ทมีกีจิกรรม

ใกลเ้คยีงกบัสถานทดีงักล่าวขา้งตน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทั ทงันี ท่านจะตอ้ง

ยนืเอกสารแสดงความประสงคพ์รอ้มรายละเอยีดของกจิกรรมทจีะเขา้ร่วมมายงับรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย  

วนั 

3.4  การนําเสนอสินค้าและแผนธรุกิจ 

3.4.1  ในการไปนําเสนอสนิคา้ หรอืโอกาสทางธรุกจิ ณ ทอียู่อาศยัหรอืสถานททีํางานของลูกคา้ หรอืผูมุ่้งหวงัท่าน

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากลูกคา้หรอืผูมุ่้งหวงัหรอืผูท้คีรอบครองสถานทนีนักอ่น และตอ้งไมก่ระทําการอนัเป็น

การรบกวนหรอืก่อใหเ้กดิความราํคาญแก่ลูกคา้ หรอืผูมุ่้งหวงัหรอืผูท้คีรอบครองสถานทนีนั ในการนี ท่าน

ตอ้งแสดงบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มกบับตัรประจําตวั Business Partner ทอีอกโดยบรษิทัต่อลูกคา้หรอื

ผูมุ่้งหวงัทุกครงั 

3.4.2  ท่านตอ้งไม่รบกวนหรอืสรา้งความราํคาญ หากลูกคา้หรอืผูมุ่้งหวงัไม่อนุญาตหรอืแจง้ใหท้่านออกจาก

เคหสถานของลูกคา้หรอืผูมุ่้งหวงั ท่านตอ้งไม่ยนืกรานทจีะพยายามโน้มน้าวหรอืนําเสนอสนิคา้และแผน

ธุรกจิต่อ ทงันี ลูกคา้หรอืผูมุ้่งหวงัมสีทิธทิจีะรอ้งเรยีนหากท่านยงัยนืกรานทจีะใหลู้กคา้หรอืผูมุ่้งหวงัฟังท่าน

ต่อไป ซงึการกระทําเช่นนีถอืเป็นการกดดนัลูกคา้หรอืผูมุ่้งหวงั ซงึถอืเป็นการกระทําความผดิตามกฎหมาย 

3.4.3  ในการนําสนิคา้หรอืโอกาสทางธุรกจิไปเสนอต่อลูกคา้หรอืผูมุ้่งหวงั Business Partner ตอ้งใหร้ายละเอยีด

ขอ้มลูทถีูกตอ้งของสนิคา้ แผนธุรกจิ และแผนปันผลตอบแทนตามทบีรษิทัประกาศ 

3.4.4  ท่านไม่สามารถออกบัตรเชิญชวนหรอืโฆษณาประชาสมัพนัธ์การเรียนรู้เกียวกบัแผนธุรกิจของบรษิัทที

นอกเหนือไปจากการอธบิายกจิกรรมทจีดัขนึเพอืการเรยีนรูโ้อกาสทางธรุกจิเท่านัน 

โดยขอ้ความในการเชญิชวนทที่านไม่สามารถใช้ได ้มดีงันี 

ก) ทําใหผู้อ่้านสนใจหรอืเขา้ใจไดว่้าจะมโีอกาสไดร้บัการจา้งงาน 

ข) เป็นกจิกรรมททีําขนึเพอืสงัคมหรอืสาธารณประโยชน์ 

ค) กล่าวอา้งว่าเป็นการสาํรวจทางการตลาด หรอื 

ง) ประชาสมัพนัธก์จิกรรมในลกัษณะเป็นงานสมัมนาทางวชิาการหรอืสมัมนาทางดา้นภาษีอากร  

 3.4.5  ในระหว่างการนําเสนอสนิคา้และแผนธุรกจิของบรษิทั ทา่นตอ้งดําเนินการ ดงันี 

ก) ไม่กล่าวอา้งหรอืนําเสนอขอ้มลูสนิคา้เกนิกว่าความเป็นจรงิ 

ข) ห้ามเปลยีนแปลงราคา,จํานวน,นําหนัก,ขนาดบรรจุของสนิคา้ รวมทงัระดบัความสําเรจ็จากการดําเนิน

ธุรกจิ 

ค) หา้มนําเสนอขายสนิคา้ทมีใิช่สนิคา้ของบรษิทั 

ง) หา้มกระทําการในลกัษณะรบัประกนัใด ๆ ในนามของบรษิทันอกเหนือไปจากการรบัประกนัตามทบีรษิทั

ไดป้ระกาศไวเ้ท่านัน 

จ) หา้มแนะนําหรอืกล่าวอา้งในลกัษณะททีําให ้Business Partner หรอืผูมุ่้งหวงัเขา้ใจไดว้่าสามารถประสบ

ความสําเรจ็ในธุรกจินีได้ด้วยการแนะนําบุคคลอนื ๆ เขา้มาเป็น Business Partner เท่านัน หรอืมกีาร

จําหน่ายสนิคา้ใหใ้นราคาทตีํากว่าราคาขายปลกีทบีรษิทักําหนด 

ฉ) หา้มประชาสมัพนัธท์ทีําใหเ้ชอืว่าจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการเป็น Business Partner 

ช) แสดงขอ้มลูทแีท้จรงิและถูกตอ้งเกยีวกบัโอกาสทางธุรกจิและแผนปันผลตอบแทนตามทบีรษิทัประกาศ 

ซ) หา้มรบัประกนัว่าจะมรีายไดท้แีน่นอน และหา้มแสดงเอกสารทางการเงนิทไีดร้บัจากบรษิทั 

ฌ) ห้ามทําให้บุคคลใด ๆ ก็ตามเขา้ใจผดิว่าจะสามารถประสบความสําเร็จในธุรกจินีได้แมไ้ม่ได้ตงัใจหรอื

กล่าวอ้างต่อ Business Partner หรอืผูมุ่้งหวงัในลกัษณะททีําใหเ้ขา้ใจว่าสามารถประสบความสําเรจ็ใน

ธุรกจินีไดโ้ดยไม่จําเป็นตอ้งใชห้รอืความพยายามหรอืเวลา หรอืใชเ้พยีงเลก็น้อย 

ญ) ตอ้งแจง้ผูมุ้่งหวงัหรอื Business Partner ใหเ้ขา้ใจว่ารายได้หรอืค่าคอมมชิชนัทไีดร้บัต้องมาจากการ

จําหน่ายสนิคา้ของบรษิทัใหก้บัลูกคา้อย่างต่อเนืองและตอ้งรกัษาระดบัดงักล่าวไว ้

ฎ) ตอ้งแจ้งผูมุ่้งหวงัหรอื Business Partner ว่าบุคคลทเีขา้มาเป็น Business Partner กบัทางบรษิทัไม่ได้

ตกอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัทจีะตอ้งแนะนําบุคคลอนื ๆ เขา้มาเป็นผูแ้นะนํา 
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3.4.6 ท่านต้องไม่หลอกลวง บงัคบั หรอืกดดนัลูกคา้เพอืใหซ้อืสนิคา้ของบรษิทั และในการจําหน่ายสนิคา้ต้องให้

ขอ้มลูทคีรบถ้วนและถูกตอ้งทุกดา้น 

3.4.7 ท่านไม่สามารถจดัรายการส่งเสรมิการขายสนิคา้ใหก้บับุคคลใด ๆ ก็ตามทอียู่ภายนอกองค์กรธุรกจิของตน

หรอืใหก้บับุคคลทวัไปในทสีาธารณะได ้โดยรายการส่งเสรมิการขายทจีะจดัขนึตอ้งอยู่ภายใตว้ตัถุประสงคใ์น

การสนับสนุนการทําธุรกิจภายในกลุ่มดาวน์ไลน์ของท่านเองเท่านัน และต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการ

ดําเนินธุรกจิของ Business Partner ภายนอกองคก์รธุรกจิของตนหรอืของบรษิทั 

3.4.8 เวน้แต่จะได้รบัการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางบรษิัท ท่านไม่สามารถอาศยัองค์กรธุรกจิของตน

เพอืใชเ้ป็นทจีําหน่ายสนิคา้ทไีมใ่ช่ของบรษิทั 

3.5  การเปลียนและคืนสินค้า 

  3.5.1 นโยบายการเปลียนสินคา้  

เวน้แต่กฎหมายจะมกีารกําหนดไวเ้ป็นอย่างอนื บรษิทัจะรบัเปลยีนสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทที่าน

ไดส้งัซอืจากทางบรษิทั อนัเกดิจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี 

ก) สนิคา้หรอือุปกรณส์่งเสรมิการขายทไีดร้บัความเสยีหายระหว่างการขนส่งโดยบรษิทั    

ข) ความผดิพลาดเนืองจากการจดัส่งหรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ถูกตอ้งตามทสีงัซอื 

ค) สนิคา้หรอือุปกรณส์่งเสรมิการขายชํารุดเสยีหายแต่แรก 

ง) คุณภาพของสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ไดม้าตรฐาน 

โดยบรษิทัจะทําการเปลยีนสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายตามทที่านรอ้งขอทนัท ีหากบรษิัทไม่สามารถ

จดัหาสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายชินใหม่ใหไ้ด ้บรษิทัขอสงวนสทิธใินการออกใบลดหนีตามมลูค่าของ

สนิค้า หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายนัน โดยท่านสามารถนําใบลดหนีไปใช้ชําระค่าสนิคา้ในการสงัซอืครงั

ต่อไป ซึงใบลดหนีจะสามารถใช้ได้จนถึงวนัปิดยอดของเดือนถดัไป นับตงัแต่วนัทีออกใบลดหนีเท่านัน 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทมสีทิธิปฏิเสธการเปลยีนสนิค้า ในกรณีทที่านไม่สามารถนําใบกํากบัภาษีต้นฉบบัมา

แสดง หรอืความเสยีหายของสนิคา้เกดิขนึโดยเจตนาหรอืการใช้ไม่ถูกตอ้ง 

 3. .  นโยบายการรบัคืนสินค้า 

3.5.2.1  บรษิัทมนีโยบายรบัคนืสนิคา้ โดยท่านสามารถแจ้งขอคนืสนิคา้ได้ภายใน  (เก้าสบิ) วนันับแต่

วนัทที่านไดส้งัซอืสนิคา้ ทงันี ในการแจง้ขอคนืสนิคา้ ท่านตอ้งทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มแนบ

ต้นฉบบัใบกํากบัภาษแีละมายนืด้วยตนเองได้ท ียูนิลเีวอร์ ไลฟ์ ชอ็ป สาขาทที่านได้สงัซอืสนิคา้ 

เวน้แต่กรณีทที่านไดม้กีารสงัซอืสนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ท่านสามารถแจง้บรษิทัเพอืขอ

คืนสินค้า พร้อมจัดส่งสินค้าและแนบต้นฉบับใบกํากับภาษีเพอืคืนมายงับริษัท โดยท่านเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการส่งคนืสนิคา้  

บรษิทัขอสงวนสทิธทิจีะปฏิเสธหรอืกําหนดเงอืนไขการรบัคนืสนิค้าไม่ตรงตามทีกําหนดข้างต้น 

หากมเีหตุดงัต่อไปนี  

ก) มกีฎหมายกําหนดเงอืนไขการคนืไวเ้ป็นการเฉพาะ  

ข) เป็นสนิคา้ทบีรษิทักําหนดเงอืนไขการคนืสนิคา้ไวเ้ป็นอย่างอนื โดยท่านสามารถสงัเกตไดจ้าก

ใบรบัประกนัและเงอืนไขการคนืสนิคา้ทแีนบมากบัสนิคา้นัน  

ค) สนิคา้ทคีนืเป็นสนิคา้คนละชนิกบัสนิคา้ทที่านไดส้งัซอืไปตามทรีะบุในใบกาํกบัภาษีนัน ๆ 

ง) กรณีสนิคา้เกดิความเสยีหายโดยเจตนาหรอืการใชไ้ม่ถูกตอ้ง 

3.5.2.2 ภายหลงัจากทบีรษิัทพจิารณาอนุมตักิารคนืสนิคา้ บรษิทัจะออกใบลดหนีตามมูลค่าของสนิค้าที

ท่านได้สงัซอืไวต้ามใบกํากบัภาษี โดยจะหกัจากมูลค่าของสนิค้าทีคนืก่อนทําการออกใบลดหนี 

ท่านสามารถนําใบลดหนีทไีดร้บัไปใชใ้นการสงัซอืสนิคา้ครงัต่อไป ใบลดหนีดงักล่าวสามารถใช้ได้

จนถงึวนัปิดยอดของเดอืนถดัไป นับตงัแต่วนัทอีอกใบลดหนีเท่านัน เวน้แต่กรณีท่านมกีารส่งคนื

สนิค้าทไีด้มกีารสงัซอืผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท หากท่านมกีารชําระค่าสนิค้าเป็นบตัรเครดติ 

บรษิทัจะดําเนินการคนืเงนิกลบัเข้าสู่บญัชีบตัรเครดติของท่าน แต่หากท่านมกีารชําระค่าสินค้า

โดยการโอนเงนิสดผ่านบญัชธีนาคาร บรษิัทจะทําการโอนเงนิสดกลบัคนืไปยงับญัชธีนาคารของ

ท่าน ซงึบรษิทัจะดําเนินการคนืเงนิค่าสนิคา้ใหท้่านภายใน 15 วนันับแต่วนัททีําการคนืสนิคา้ 

3.5.2.3 ในกรณีทีท่านต้องการลาออกจากการเป็น Business Partner สามารถคนืสนิค้าให้แก่บรษิัทได้

ภายใต้นโยบายการคนืสนิคา้ตามขอ้ 3.5.2.1 โดยบรษิทัจะคนืเงนิค่าสนิคา้ในอตัรารอ้ยละ 90 (เกา้
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สบิ) ของมูลค่าสนิคา้ทคีนืตามทปีรากฏในใบเสรจ็นัน ๆ ใหแ้ก่ท่านโดยการออกเชค็สงัจ่ายในนาม

ท่านหรอืโอนเงนิคนืภายใน 15 (สบิหา้) วนั นับแต่วนัททีําการคนืสนิคา้ 

3.5.2.4 กรณีท่านไม่เคยสงัซือสนิค้าหรอืแนะนําผู้มุ่งหวงั และได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็น 

Business Partner ภายใน  (สามสบิ) วนั นับจากวนัทีบรษิทัได้อนุมตักิารสมคัร บรษิทัจะคนื

เงนิค่าสมคัรใหก้บัท่านในรปูแบบเชค็สงัจ่ายหรอืโอนเงนิคนืภายในระยะเวลา  (สบิหา้) วนั นับ

แต่วนัทไีดบ้รษิทัไดอ้นุมตักิารลาออกของท่าน  

3.5.2.5 บรษิทัมนีโยบายรบัคนืสนิคา้สําหรบัลูกคา้ (ลูกคา้ปลกี) โดยลูกคา้สามารถขอคนืสนิค้าได้ภายใน 

 (สบิหา้) วนั นับแต่วนัทที่านได้สงัซอืสนิคา้ ทงันี ลูกคา้สามารถนําสนิคา้ทไีด้ซอืไปพร้อมกบั

ต้นฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิคา้ปลกีส่งคนืใหแ้ก่ท่านซงึเป็นผูจํ้าหน่ายสนิคา้นัน โดยท่านจะตอ้งทําการ

คนืเงนิใหแ้ก่ลูกคา้เท่ากบัมูลค่าทลีูกคา้ได้ซอืไป หรอืลูกคา้สามารถตดิต่อขอคนืสนิคา้ได้โดยตรง

กบับรษิัท โดยลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมแนบต้นฉบบัใบเสร็จรบัเงนิค้าปลกี 

และบรษิัทจะทําการคนืเงนิใหแ้ก่ลูกค้าในรูปแบบของเช็คสงัจ่ายภายใน 15 (สบิห้า) วนั นับแต่

วนัททีําการคนืสนิคา้ 

3.5.2.6 ในกรณีทีท่านมกีารสงัซือสนิค้าผ่านเว็บไซต์บุคคลภายนอกทบีรษิัทได้มกีารทําข้อตกลงกนัไว ้

นโยบายการสงัซือและการคนืสนิค้าให้เป็นไปตามเงอืนไขทีเว็บไซต์ดงักล่าวกําหนด โดยหาก

เงอืนไขการคนืสนิคา้ดงักล่าวขดัหรอืแยง้กบันโยบายการคนืสนิคา้ของบรษิทัทกีาํหนดในนโยบาย

นี ใหย้ดึถอืเงอืนไขทเีป็นประโยชน์กบัผูซ้อืสนิคา้เป็นสาํคญั  

3.6  แผนปันผลตอบแทน 

  3.6.1 แผนปันผลตอบแทน 

3.6.1.1  ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการชกัชวนหรอืแนะนําบุคคลใด ๆ ให้เข้าร่วมเป็น Business Partner 

หรือ Brand Fan หรือทีเรียกว่า “การสปอนเซอร์” ไม่ได้ทําให้ได้ร ับค่าตอบแทนหรือ “ค่า

คอมมชิชนั”  

3.6.1.2  ท่านตระหนักดวี่าการจําหน่ายสนิคา้และการทุ่มเทเวลาเพอืสรา้งองค์กรธุรกจิของท่านจะช่วยให้

ประสบความสาํเรจ็และมโีอกาสไดร้บัค่าตอบแทนหรอืค่าคอมมชิชนัจากบรษิทั 

3.6.1.3   ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่าบรษิัทไม่ได้ให้คํามนัสญัญาหรอืรบัประกนัรายได้หรอืผลตอบแทนและ

ความสาํเรจ็ทแีน่นอนกบับุคคลใดกต็ามทเีขา้ร่วมธุรกจิกบับรษิทั 

3.6.1.4  ท่านจะได้รบัค่าคอมมชิชนัก็ต่อเมอืในเดอืนนัน ๆ ท่านสามารถทําคุณสมบตัไิด้ตามแผนปันผลที

บรษิทักําหนดและประกาศในเอกสารของบรษิทั  

ทงันี บริษัทจะจ่ายค่าคอมมชิชนัโดยการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารของท่าน หรอืในกรณีทเีป็น

บญัชทีมีผีูส้มคัรหลกัและผูส้มคัรร่วม บรษิทัจะโอนเงนิเขา้บญัชใีนนามผูส้มคัรหลกัเท่านัน ในกรณี

ทที่านไม่ได้มอบสําเนาบญัชธีนาคารเงนิฝากออมทรพัย์ใหแ้ก่บรษิทั บรษิทัจะรวบรวมคอมมชิชนั

และจ่ายใหท้่านในงวดถดัไปของการโอนเงนิคอมมชิชนั ทงันี การโอนเงนิจะเกิดขนึก็ต่อเมอืท่าน

ได้ส่งสําเนาบญัชีธนาคารให้แก่บรษิัทเป็นทีเรยีบร้อยแล้วเท่านัน และท่านจะได้รบัเงนิโอนเขา้

บญัชตีามงวดทกีาํหนดก็ต่อเมอืท่านไดส้่งสําเนาบญัชธีนาคารใหแ้ก่บรษิทั  เดอืน (เดอืนปฏทินิ) 

ล่วงหน้าก่อนถงึงวดการโอนเงนิ 

ในการโอนเงนิแต่ละครงัไม่ว่าจะเป็นจํานวนเท่าใด ท่านยนิยอมใหบ้รษิทัหกัค่าดําเนินการตามที

บรษิทักําหนดออกจากเงนิค่าคอมมชิชนัทจีะได้รบั (บรษิทัจะกําหนดค่าดําเนินการไวใ้นเอกสาร

การจ่ายเงนิปันผลตอบแทน)  

3.6.1.5  หากท่านไดร้บัค่าคอมมชิชนั ท่านรบัทราบและยอมรบัทจีะเกบ็รกัษาเอกสารและขอ้มลูเกยีวกบั

การซอืขายสนิคา้ททีําใหไ้ดร้บัค่าคอมมชิชนัในแต่ละเดอืนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และพรอ้ม

ทจีะส่งมอบใหบ้รษิทัตรวจสอบหากบรษิทัมกีารรอ้งขอ ในกรณทีที่านไม่สามารถแสดงเอกสาร

หลกัฐานดงักล่าวต่อบรษิทัได ้บรษิทัจะถอืว่าท่านไดล้ะเมดิขอ้สญัญาและยนิยอมใหบ้รษิทัเรยีกคนื

เงนิค่าคอมมชิชนั หรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทไีดร้บัจากสนิคา้ทไีดส้งัซอืในเดอืนนนั ๆ 

3.6.1.6  ในกรณีทีบริษัทยอมรบัการคืนสินค้าภายใต้นโยบายการคืนสนิค้าของบริษัท และท่านได้รบั

คอมมิชชันจากการซือสินค้าดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทเรียกคืนและท่านตกลงคืนเงิน

ค่าตอบแทนดงักล่าวทที่านไดร้บัจากบรษิทัในทนัท ี
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3.6.1.7  ในการเรยีกคนืค่าตอบแทนหรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ อนัเกดิจากการคนืสนิคา้หรอืเกิดจากการที

บรษิทัตรวจสอบแล้วว่าท่านไม่มสีทิธไิด้รบั บรษิัทมสีทิธโิดยชอบธรรมในการใหท้่านจ่ายผลตอบ

แทนจํานวนดงักล่าวคนืใหก้บับรษิทัโดยตรง หรอืหกัลบจากค่าคอมมชิชนัคา้งจ่ายเดมิ หรอืหกัลบ

จากคอมมชิชนัทพีงึจะไดร้บัในอนาคต หรอืหกัลบกบัเงนิใด ๆ ทบีรษิทัจะตอ้งจ่ายใหก้บัท่าน 

. . .     ในกรณีทที่านมสีทิธไิด้รบัเงนิค่าคอมมชิชนั และ/หรอื ค่าตอบแทนอนืๆ จากบรษิัท และบรษิทัไม่

สามารถนําส่งใหแ้ก่ท่านได้ อนัเนืองมาจากเอกสารของท่านไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องดําเนินการ

ตดิต่อมาทบีรษิทัเพอืขอรบัเงนิดงักล่าวภายในระยะเวลา  ปี นับตงัแต่ยอดคงคา้งล่าสุด มฉิะนัน 

บรษิทัขอสงวนสทิธทิจีะระงบัการจ่ายเงนิทุกยอดคงคา้งทีเกนิระยะเวลา  ปี ออกจากระบบการ

จ่ายเงนิของบรษิทั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

3.6.2 เงอืนไขการพิจารณาสายงานเพือคาํนวณผลตอบแทน 

3.6.2.1 ในการพจิารณานับสายงานสาํหรบัคาํนวณค่าคอมมชิชนัตามแผนปันผลตอบแทนทีบรษิทักําหนดนัน 

บรษิทัอาจพจิารณาใหท้่านซงึเป็นอพัไลน์สามารถนับ Business Partner ดาวน์ไลน์ในลําดบัชนัที

สองหรอืมากกว่านัน ซงึเป็นผูท้มีคีุณสมบตัหิรอืมผีลงานตามทบีรษิทักําหนดใหเ้ป็นสายงานที

สามารถนํามาคาํนวณค่าคอมมชิชนัของ Business Partner อพัไลน์ได ้ในกรณดีงัต่อไปนี (โปรดดู

รายละเอยีดเพมิเตมิในเอกสารแผนปันผลตอบแทนทบีรษิทัจดัทําขนึ) 

ก) การลาออก: Business Partner อพัไลน์จะสามารถนับคุณสมบตัขิอง Business Partner 

ดาวน์ไลน์ลําดบัชนัทสีองทมีคุีณสมบตัติามทบีรษิทักําหนดใหเ้ป็นหนึงในสายงานทจีะนํามา

คาํนวณคอมมชิชนัได ้กต่็อเมอื Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดบัชนัทหีนงึไดล้าออกจาก

การเป็น Business Partner ไปแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนับตงัแต่วนัทบีรษิทัไดอ้นุมตัใิห้

การลาออกมผีลสมบรูณ์ 

ข) การรวมบญัช:ี  

o การรวมบัญชีในแนวตัง Business Partner อัพไลน์จะสามารถนับคุณสมบัติของ  

Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดบัชนัทสีองทมีคีุณสมบตัติามทบีรษิทักําหนดใหเ้ป็นหนึงใน

สายงานทจีะนํามาคํานวณคอมมชิชนัในส่วนโบนัสเครอืข่ายได้ก็ต่อเมอื Business Partner 

อัพไลน์ได้ทําการรวมบัญชีกับ Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดับชันทีหนึงแล้วเป็น

ระยะเวลา 1 ปี โดยนับตงัแต่วนัทบีรษิทัไดอ้นุมตัใิหก้ารรวมบญัชมีผีลสมบูรณ์ 

o การรวมบญัชใีนแนวนอน Business Partner ททีําการรวมบญัชใีนลกัษณะนีสามารถนับ 

Business Partner ดาวน์ไลน์ของทงัสองฝ่ายทมีคุีณสมบตัิตามทีบรษิัทกําหนดให้เป็นสาย

งานทจีะนํามาคาํนวณคอมมชิชนัไดใ้นทนัท ี

ค) การยกเลกิการเป็น Business Partner โดยบรษิทั: Business Partner อพัไลน์จะสามารถนับ

คุณสมบตัขิอง Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดบัชนัทสีองทมีคุีณสมบตัติามทบีรษิทั

กาํหนดใหเ้ป็นหนึงในสายงานทจีะนํามาคาํนวณคอมมชิชนัในส่วนโบนัสเครอืขา่ยไดก้ต็่อเมอื 

Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดบัชนัทหีนึงไดถู้กบรษิทัยกเลกิการเป็น Business Partner 

แลว้เป็นระยะเวลา  ปี โดยนับตงัแต่วนัทบีรษิทัทําการยกเลกิการเป็น Business Partner มี

ผลสมบรูณ์ 

ง) การไม่สามารถรกัษาสทิธใินบญัช ีBusiness Partner: Business Partner อพัไลน์จะสามารถ

นับคุณสมบตัขิอง Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดบัชนัทสีองทมีคุีณสมบตัติามทบีรษิทั

กาํหนดใหเ้ป็นหนึงในสายงานทจีะนํามาคาํนวณคอมมชิชนัในส่วนโบนัสเครอืขา่ยไดก้ต็่อเมอื  

Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดบัชนัทหีนึงไม่สามารถรกัษาสทิธกิารเป็นอพัไลน์ของดาวน์

ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตนตามเงอืนไขทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 2.6.1 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดย

นับตงัแต่วนัทไีม่สามารถรกัษาสทิธดิงักล่าวได ้ 

3.6.2.2  Business Partner ทมีสีทิธใินการนับ Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดบัชนัทสีองทีมคีุณสมบตัิ

ตามทบีรษิทักําหนดใหเ้ป็นหนึงในสายงานทนํีามาคํานวณคอมมชิชนัตามแผนปันผลของบรษิัท

ตามทกีล่าวมาขา้งตน้นัน จะไดร้บัสทิธกิต็่อเมอืไดท้ําการยนืคาํรอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบรษิทั 

และบริษัทได้ทําการพิจารณาและอนุมตัิแล้วเท่านัน ทงันีบริษัทขอสงวนสิทธิทีจะอนุมตัิหรอื

ปฏเิสธคาํรอ้งดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใหท้ราบ 

3.7  การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
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3.7.1  การใช้ชือบริษทัและนามบตัร 

3.7.1.1  ท่านยอมรบัและเข้าใจดีว่า ชอื เครอืงหมายการค้า สญัลกัษณ์สนิค้า ตราสนิค้าต่าง ๆ รูปภาพ 

และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายใด ๆ ของบรษิัท เป็นลิขสทิธแิต่เพยีงผู้เดียวของบรษิัท ห้ามมใิห้

ทําซํา ลอกเลียนแบบ หรอืนําไปใช้โดยมไิด้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจาก

บรษิทั ในกรณีทมีกีารใช้เครอืงหมาย ตราสญัลกัษณ์ หรอืชอืของบรษิทัในสอืต่าง ๆ ท่านจะต้อง

ระบุขอ้ความ “ผูจํ้าหน่ายอสิระ” ไวใ้นสอืเหล่านันเสมอ 

3.7.1.2  เว้นแต่จะได้ร ับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ท่านห้ามดําเนินการในลักษณะ 

ดงัต่อไปนี 

ก) ใช้ชอืหรอืถ้อยคําส่วนหนึงส่วนใดของคําว่า “ยูนิลีเวอร์” “ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์” หรอืคําใด ๆ ทมีี

ลักษณะคล้ายคลึงกันเพือนําไปใช้จดทะเบียนหรือพยายามทีจะจดทะเบียนให้เป็น 

ส่วนหนึงของชอืบรษิัท ชอืกลุ่ม ชอืธุรกจิ ชอืโดเมนเนม หรอืชอืนิตบุิคคลใด ๆ ทอีาจทําให้

บุคคลภายนอกสบัสนหลงผิดว่าเป็นนิติบุคคล เป็นธุรกิจทีบริษัทจัดตงัขนึหรือสนับสนุน 

ใหม้ขีนึ 

ข) ใช้ขอ้มูลหรอืรปูภาพของผูบ้รหิาร ผูท้ดลองใชส้นิคา้ นายแบบ นางแบบ หรอืบุคคลต่าง ๆ ที

บรษิทัไดใ้ชใ้นการประชาสมัพนัธเ์พอืการดาํเนินธุรกจิ 

ค) ใช้สอืในรปูแบบต่างๆ เช่น วทิยุ,โทรทศัน์,นิตยสาร,หนังสอืพมิพ ์เป็นต้น เพอืประชาสมัพนัธ์

หรอืนําเสนอโอกาสทางธุรกจิ หรอืจําหน่ายสนิคา้ของบรษิทั 

ง) แจกจ่ายเอกสารประชาสมัพนัธต์่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใบปลวิ แผ่นพบั นามบตัร แฮนดบ์ลิ โบ

ชวัร ์หรอืเอกสารทคีลา้ยคลงึกนัทมีกีารลงขอ้ความโอกาสทางธรุกจิหรอืสนิคา้ของบรษิทัใน

สถานทสีาธารณะ ส่งไปรษณีย ์หรอืวางไวใ้นทจีอดรถ วางไวใ้นกล่องรบัจดหมาย หรอืส่งทาง

โทรสารหรอือเีมลห์รอืเผยแพร่ไปยงับุคคลทไีมไ่ดรู้จ้กัเป็นการส่วนตวั  

จ) เผยแพร่หรอืแสดงเครอืงหมายการคา้ ตราสนิคา้ ชอืหรอืรปูภาพทเีป็นของบรษิทัในเคหสถาน 

สถานททีํางาน รา้นคา้ปลีก รา้นคา้ส่ง ร้านขายยา สถานศกึษา รา้นสหกรณ์ งานแสดงสนิคา้ 

ตลาด ยานพาหนะ อินเทอร์เน็ต หรอืทีสาธารณะต่าง ๆ ทมีกีิจกรรมใกล้เคยีงกบัลกัษณะ

ดงักล่าวซงึสามารถพบเหน็ไดโ้ดยงา่ย 

ฉ) ลอกเลยีนแบบ ทําซํา ทําการบรรจุใหม่ ตดิฉลากใหม่ หรอืเปลยีนแปลงฉลากสนิคา้ รวมถงึ

ขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั 

ช) ประชาสมัพนัธส์นิคา้และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัผ่านการสมัภาษณ์กบัสอืทุกประเภท 

บทความในใบปลวิ หนังสอืพมิพ ์รายงานขา่ว หรอืสอืทเีผยแพร่ขอ้มลูในทสีาธารณะต่าง ๆ 

หรอืแหล่งขอ้มลูทางการคา้และอุตสาหกรรม ในกรณีทไีดร้บัการตดิต่อเพอืขอสมัภาษณ์ใน

เนือหาทเีกยีวเนืองกบัสนิคา้หรอืธุรกจิของบรษิทั ใหท้่านแนะนําสอืนัน ๆ ใหด้ําเนินการตดิต่อ

โดยตรงกบัเจา้หน้าทขีองบรษิทั เพอืใหท้างบรษิทัฯ พจิารณาถงึความเหมาะสมของการ

สมัภาษณ์นัน ๆ กอ่น 

กรณที่านมกีารใช้เครอืงหมาย ตราสญัลกัษณ์ ชอื เครอืงหมายการคา้ ชอืทางการคา้ รปูภาพหรอืทรพัยส์นิ

ทางปัญญาใด ๆ ทเีป็นของบรษิัทโดยมิได้รบัการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากบริษัท การกระทํา

ดงักล่าวถือเป็นการกระทําอนัละเมดิสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัท รวมทงัอาจเป็นเหตุให้เกิด

ความเสยีหายแก่บรษิทัอนัเนืองมาจากการกระทําดงักล่าวของท่าน บรษิทัขอสงวนสทิธใินการดําเนินคดี

ตามกฎหมายและเรยีกรอ้งใหท้ําการชดใช้ค่าเสยีหายจากท่านหรอืบุคคลอนืใดททีําการฝ่าฝืนหรอืทําการ

ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั 

3.7.1.3  ท่านจะต้องใช้นามบตัรตามรูปแบบและสทีีบรษิัทกําหนดไว้ โดยท่านสามารถสงัพมิพ์กับทาง

บรษิัทหรอืพมิพ์เองได้ตามรูปแบบทีบรษิทักําหนด โดยในนามบตัรต้องมรีายละเอียดทีกําหนด

โดยกฎหมายทเีกยีวขอ้งและโดยนโยบายนี 

ทงันี ในนามบตัรจะต้องมรีายละเอยีดของชอื หมายเลขบญัช ีBusiness Partner ทอียู่ หมายเลข

โทรศพัท ์โดยท่านไม่สามารถใชท้อียู่และเบอรโ์ทรศพัทข์องบรษิทั หากท่านไม่ปฏบิตัติามเงอืนไขที

บรษิัทกําหนดไว้ บรษิัทขอสงวนสิทธิเพอืทําการปรบัเป็นจํานวนเงนิ ,  (หนึงพนั) บาทต่อ

นามบตัร  (หนึง) ใบ  

3.7.2  การดาํเนินธรุกิจทางออนไลน์ 
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3.7. .  ท่านสามารถจดัทําเวบ็ไซต์ส่วนตวัหรอืใช้เวบ็ไซต์อืนทใีหบ้รกิารพนืท ีเพอืนําเสนอธุรกจิ สนิคา้ของ

บรษิทัได้ โดยท่านจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ทถีอืเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัท

หรอืของผูอ้นื และต้องปฏบิตัติามนโยบายของบรษิัทอย่างเคร่งครดั ในการดําเนินธุรกิจผ่านทาง

เว็บไซต์นี ท่านควรตระหนักถึงมาตรการด้านการรกัษาความมนัคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล

ส่วนตวัและขอ้ปฏบิตัติ่าง ๆ ตามกฎหมายทเีกยีวขอ้งดว้ย  

 ขอ้กาํหนดเกยีวกบัการดําเนินธุรกจิทางออนไลน์ บรษิทัจะทําการประกาศใหท้่านทราบเป็นคราว ๆ 

ไป และใหถ้อืเป็นส่วนหนึงของนโยบายนี โดยท่านยนิยอมทจีะเขา้ผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้กําหนด

ดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

3.7.2.2 ท่านต้องไมโพสต์ ส่งข้อความทางอิเลก็ทรอนิกส์ทเีป็นการโฆษณาหรอืชกัชวนใหเ้ข้าร่วมธุรกจิหรอื

สงัซอืสนิค้าของบรษิัทให้กบับุคคลทีท่านไม่รู ้จกัหรอืบุคคลผู้นันไม่ต้องการรบัข้อความจากท่าน 

หรอืกระทําการใด ๆ ในลกัษณะทเีป็นการส่ง SPAM ได ้

3.7.3 อปุกรณ์ส่งเสริมการขาย 

3.7.3.1 ท่านสามารถทจีะใช้ แจกจ่าย หรอืจําหน่ายอุปกรณ์ส่งเสรมิการขาย ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

ก) อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทผีลติและจําหน่ายโดยบรษิัท ท่านสามารถใช้ได้ตามปกต ิโดยท่าน

เขา้ใจดวี่าตอ้งไม่ทําการละเมดิบรรดาทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัในบรรดาอุปกรณ์ส่งเสรมิ

การขายเหล่านัน  

ข) กรณีท่านต้องการผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขายเอง อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย

ดังกล่าวต้องได้รบัการพิจารณาตรวจสอบโดยบริษัทก่อน โดยเฉพาะในส่วนของเนือหาที

ปรากฏในสอืทีจดัทํา ซงึในกรณีทีบรษิัทอนุมตัิแล้วจะทําการออกหมายเลขการอนุมตัใิห้กบั

อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายดงักล่าว 

 3.7. .  บรษิัทอาจจดัเก็บค่าพจิารณาและตรวจสอบอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทีท่านยนืขออนุมตัจิากบรษิทัได้ 

และท่านต้องใหเ้วลาแก่บรษิัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 (ส)ี สปัดาห์ เพอืทําการพจิารณาอนุมตัิ

ความเหมาะสมของเนือหาสาระในอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายดงักล่าว ซงึท่านจะสามารถจดัทําเอกสาร

ไดก้ต็่อเมอืไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัก่อนเท่านัน  

 3.7. .  บรษิัทขอสงวนสทิธใินการแก้ไขบรรดาอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายต่าง ๆ ทที่านได้ยนืมายงับรษิทั หาก

บรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่ามคีวามจําเป็นต้องปรบัเปลียน แก้ไขรูปแบบหรอืเนือหาของอุปกรณ์

ส่งเสรมิการขายใหม้คีวามถูกตอ้งเหมาะสมก่อนจะอนุมตัใิหท้่านนําไปผลติหรอืจดัทําตามคําแนะนํา

ของบรษิทัขา้งตน้ต่อไป 

 3.7. .  บรษิัทขอสงวนสทิธิแต่เพยีงผู้เดียวในการปฏิเสธคําขอจดัทําอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายใด ๆ ทียนืขอ

อนุมัติ ทังนี  ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงข้อกําหนดใด ๆ หรือมีเหตุอืนใดทีระบุภายใต้ 

ดลุยพนิิจของบรษิทัใหท้่านทาํการเคลอืนยา้ยหรอืรอืถอนบรรดาอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทอีาจจะยงั

ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัหรอืไดร้บัการอนุมตัแิลว้ออกจากสถานทสีาธารณะ หรอืสถานทตีดิต่อ

ธุรกจิ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ทอีาจจะเกดิขนึแก่ทา่น 

 3.7. .  หากท่านเป็นผู้จดัทําอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายตามหมวดนี ท่านเข้าใจดีว่าท่านต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ

เนือหาทปีรากฏในอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทงัหมด โดยขนัตอนการพจิารณาตรวจสอบของบรษิทั

ไม่ไดร้บัประกนัว่าอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายดงักล่าวจะถูกตอ้งตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และขนัตอน

การพจิารณาตรวจสอบไม่ถอืว่าเป็นการใหค้ําปรกึษาทางกฎหมายโดยบรษิทั ทงันี ในการพจิารณา

ของบรษิทันัน ท่านทมีคีวามประสงค์จะผลติและแจกจ่ายอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายจะไดร้บัคาํแนะนํา

จากบรษิทัใหไ้ปปรกึษาเพอืขอคําแนะนําทางกฎหมายจากทปีรกึษากฎหมายอสิระเพอืใหอุ้ปกรณ์

ส่งเสรมิการขายทผีลติขนึไม่เป็นการกระทําผดิกฎหมาย  

 3.7. .  ท่านสามารถตงัราคาจําหน่ายชุดอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทีตนได้จดัทําขนึภายใต้การตรวจสอบและ

อนุมตัขิองบรษิทัไดอ้ย่างอสิระและเป็นไปอย่างเหมาะสม  

 3.7.3.7 ท่านทใีช้ จําหน่าย จ่ายแจก เผยแพร่บรรดาอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที

บรษิัทกําหนดหรอืกระทําการในลกัษณะทเีป็นการฝ่าฝืนข้อสญัญาหรอืนโยบายการดําเนินธุรกจิ

ของบรษิัท ท่านจะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบในความเสยีหายทีอาจเกิดขนึแก่บรษิัทหรอืบุคคลอนือนั

เนืองมาจากกระทําดงักล่าวของตน รวมถงึการเพกิถอนสถานภาพการเป็น Business Partner กบั

ทางบรษิทั 
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 3.7. .  ท่านอาจดําเนินการประชาสมัพนัธ์หรือฝึกอบรมด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทีตนผลิตขนึได้ใน

ประเทศทบีรษิทัได้ดําเนินธุรกจิอย่างเป็นทางการแล้วเท่านัน โดยอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายดงักล่าว

จะตอ้งได้รบัการพจิารณาและอนุมตัจิากสาํนักงานของบรษิทัทตีงัอยู่ในประเทศดว้ย  

3.8  การแนะนํา 

3.8.1  การเป็นผู้แนะนํา  

3.8. .  การเป็นผู้แนะนํา ท่านจะต้องเป็นบุคคลทมีคุีณสมบตัิครบถ้วนและจะต้องยอมรบัหลกัเกณฑ์และ

เงอืนไขทรีะบุไวใ้นสญัญาอย่างครบถว้น 

ก) ท่านสามารถเป็นผูแ้นะนําของบุคคลทตี้องการสมคัรเป็น Business Partner หรอื Brand Fan 

กบัทางบรษิทัได้ก็ต่อเมอืบรษิัทได้พจิารณาและอนุมตักิารสมคัรของบุคคลดงักล่าวแล้ว และ

ในใบสมคัรไดม้กีารระบุใหท้่านเป็นผูแ้นะนํา ทงันี เมอืบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตักิารสมคัรแล้ว 

ผูส้มคัรดงักล่าวจะอยู่ภายใตอ้งคก์รธุรกจิของท่าน  

ข) เมือการสมคัรสมบูรณ์ถูกต้อง ท่านหรอืผูท้ถีูกระบุเป็นผู้แนะนําจะต้องหน้าทีทําการอบรมฺ

ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกจิของตน โดยความสาํเรจ็ในการดําเนินธุรกจิจะมาจากระบบการขาย

สนิคา้ปลกีของบรษิทัและการจําหน่ายสนิคา้ปลกีของดาวน์ไลน์ในองคก์รธุรกจิ รวมทงัท่านใน

ฐานะผู้แนะนําต้องทําการแจ้งหน้าที ความรบัผดิชอบ ข้อพงึปฏิบตัิแก่ดาวน์ไลน์ในองค์กร

ธุรกจิของท่านใหดํ้าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑใ์นสญัญา นโยบายและกฎหมายที

เกยีวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

3.8. .  ท่านสามารถแนะนํา (สปอนเซอร์) ผูมุ่้งหวงัรวมทงัเป็นผูแ้นะนําของ Business Partner และบุคคล

อนื ๆ ไดเ้ฉพาะในประเทศทบีรษิทัไดเ้ขา้ไปดําเนินธุรกจิอย่างเป็นทางการแลว้เท่านัน 

3.8.2  หน้าทีและความรบัผิดชอบของผู้แนะนํา 

3.8.2.  ผูแ้นะนํามหีน้าทใีนการอบรม ประชาสมัพนัธ์หรอืใหค้วามรูอ้ย่างเต็มความสามารถเพอืใหม้นัใจว่า

ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนทุกคนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนและปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ในสญัญา นโยบายของบรษิทัและกฎหมายทเีกยีวขอ้งอย่างถูกต้อง  

3.8.2.2 ผูแ้นะนําตอ้งทําการชแีจงแก่บรรดาผูมุ่้งหวงัทตีอ้งการสมคัรเป็น Business Partner ใหท้ราบว่าการ

เป็น Business Partner กบับรษิัทนัน ผู้สมคัรไม่ต้องมกีารลงทุนอืนใดร่วมกบับรษิัท เว้นแต่ค่า

สมคัรตามทบีรษิทักําหนดไวเ้ท่านัน โดยบรษิทัไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมใด ๆ เพมิเตมิ หรอื

บงัคบัใหผู้ส้มคัรซอืสนิคา้แต่อย่างใด 

3.8. .  ผูแ้นะนําจะต้องสนับสนุนให ้Business Partner ทเีป็นดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกจิของตนทําการขาย

สนิคา้ในราคาขายปลกีตามทบีรษิทักําหนดและทําการอบรมการดําเนินงานขององค์กรธุรกจิใหม้ี

ประสทิธภิาพ รวมถงึใหค้าํแนะนําและใหก้ารช่วยเหลอืในการดําเนินธรุกจิ ทงันี ผูแ้นะนําจะต้องมี

การตดิต่อดาวน์ไลน์ของตนอย่างต่อเนืองเพอือํานวยความสะดวกในการตอบขอ้ซกัถามแก่ดาวน์

ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตนอย่างเต็มความสามารถ 

3.8. .  ผู้แนะนํามหีน้าทอีบรมให้ความรู้แก่ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกจิของตน เพอืให้แน่ใจว่าการจําหน่าย

สนิคา้ การนําเสนอผลติภณัฑ์ การจดัประชุมสมัมนาเพอืนําเสนอโอกาสทางธุรกจิของดาวน์ไลน์

เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลกัเกณฑข์องสญัญา นโยบายของบรษิทัและกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3.8. .  ผูแ้นะนําควรเน้นยาํใหด้าวน์ไลน์ในองคก์รธุรกจิของตนตระหนักว่าผลตอบแทนและความสาํเร็จจาก

การดําเนินธุรกิจกับทางบริษัทนันมาจากการจําหน่ายสินค้าและการทุ่มเทเวลาให้กับการ

ดาํเนินงานอย่างเต็มความสามารถ 

3.8. .  ผู้แนะนํามหีน้าทีให้การสนับสนุนดาวน์ไลน์ในองค์ธุรกิจของตนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที

บรษิทัไดจ้ดัขนึ 

3.8. .  ในกรณีทเีกดิขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้พพิาทต่าง ๆ ระหว่างลูกคา้กบัดาวน์ไลน์ของตน หรอืระหว่างดาวน์

ไลน์ของตนกบัผู้อืนในองค์กรธุรกิจอนื หรอืในกรณีทบีุคคลทขีดัแย้งกันเป็นดาวน์ไลน์ของตน

ทงัหมด ผูแ้นะนําจะตอ้งพยายามเขา้ไปยุตหิรอืระงบัเรอืงราวขอ้พพิาทต่าง ๆ ทเีกดิขนึโดยทนัท ี

3.8. .  ผูแ้นะนําไม่สามารถบงัคบัใหด้าวน์ไลน์ในกลุ่มองค์กรธุรกจิของตนทําการสงัซอืสนิคา้โดยทบีคุคลนัน

ไมเ่ตม็ใจ 

 

3.9  การดาํเนินธรุกิจระหว่างประเทศ 
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3.9.1 ในการดําเนินธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ ในต่างประเทศ บรษิทัจํากดัสทิธิท่านในการเขา้ไปดําเนินธุรกจิของบรษิทัใน

ประเทศอนืใดทบีรษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปดําเนินธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ อย่างเป็นทางการ โดยท่านไมส่ามารถ

จดัทํานามบตัร ดําเนินธุรกจิ การจดัองคก์ร หรอืเขา้ร่วมในการประชุมทมีผีูเ้ขา้ร่วมประชุมเกนิกว่า 5 คน 

โดยทผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งเป็นผูท้รีูจ้กัเป็นการส่วนตวัอยู่แลว้ของท่านหรอืของผูท้เีขา้รว่มประชุมดว้ยกนั  

การโทรศพัท์เพอืชกัชวนหรอืจําหน่ายสนิคา้โดยมไิด้นัดหมายล่วงหน้ากบัผูท้มีไิด้มกีารรูจ้กัเป็นการส่วนตวั 

(Cold Calling) เป็นสงิทีไม่สามารถดําเนินการได้ในประเทศทบีรษิทัยงัไม่ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ ยูนิลีเวอร์

ไลฟ์   

นอกจากขอ้หา้มขา้งตน้แลว้ ยงัรวมถงึเรอืงดงัตอ่ไปนี 

ก) นําเขา้หรอือํานวยความสะดวกในการจําหน่าย ใหเ้ป็นของกํานัล หรอืแจกจ่ายดว้ยวธิใีด ๆ ในสนิคา้หรอื

ตวัอย่างสนิคา้ของบรษิทั ยกเวน้แต่การกระทําดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และดําเนินการอย่างถูกต้องภายใตห้ลกัปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายในประเทศนัน ๆ 

ข) มกีารติดตงัหรอืดําเนินการโฆษณาใด ๆ หรอืแจกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ทตี้องการประชาสมัพนัธ์เกยีวกบั

บรษิัท ผลิตภณัฑ์หรอืโอกาสทางธุรกิจของบรษิัท เว้นแต่บรษิทัได้มกีารอนุมตัใิห้ดําเนินการจดัทําสอื

หรอืเครอืงมอืส่งเสริมการขาย (Sales Aid) ตามรูปแบบทีบรษิัทได้พิจารณาแล้วเพอืใช้ในประเทศที

บรษิทักําหนด 

ค) ดําเนินการชกัชวนหรอืเจรจาในสญัญาใด ๆ เพอืเป็นการใหค้าํมนัหรอืรบัประกนัเกยีวกบัโอกาสทาง

ธุรกจิหรอืการใหเ้ป็นผูแ้นะนําหรอืการกําหนดสายงานในการเป็นผูแ้นะนําใหก้บัประชาชนหรอืผูท้ีอยู่

อาศยัในประเทศทบีรษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปดาํเนินธุรกจิ นอกจากนี ท่านไมส่ามารถทําการรบัสมคัร

ประชาชนหรอืผูท้อียู่อาศยัในประเทศทบีรษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปดําเนินธุรกจิ หรอืใชแ้บบฟอรม์ใบสมคัรของ

บรษิทัในประเทศทมีกีารดําเนินธุรกจิ ยนิูลเีวอร ์ไลฟ์ อยู่แลว้ในการดําเนินการดงักล่าว เวน้แต่ในขณะที

ลงนามในใบสมคัรดงักล่าว บคุคลผูท้ไีดร้บัการชกัชวนทอีาศยัอยู่ในประเทศทบีรษิทัยงัไมไ่ดเ้ขา้ไป

ดําเนินธุรกจิเครอืข่ายจะเป็นผูม้ถีนิทอียู่ถาวรหรอืมสีทิธใินการทํางานในประเทศทบีรษิทัมกีารดําเนิน

ธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ เครอืขา่ยอยู่แลว้ อย่างไรกด็ ีการเป็นสมาชกิหรอืการมสี่วนรว่มไม่ว่าในฐานะเป็น

เจา้ของ ผูถ้อืหุน้ กรรมการของนิตบุิคคลทตีงัอยู่ในประเทศทบีรษิทัมกีารดําเนินธุรกจิ ยนิูลเีวอร ์ไลฟ์ อยู่

แลว้นนั ไมไ่ดท้ําใหเ้กดิสทิธกิารเป็นผูม้ถีนิทอียูถ่าวรหรอืมสีทิธทํิางานในประเทศดงักล่าวกบับุคคล

เหล่านีโดยอาศยัเหตุจากการมฐีานะดงักล่าวในนิตบิคุคล  

ทงันี ให้ถือเป็นความรบัผดิชอบของท่านทเีป็นผูแ้นะนําในการตรวจสอบและดําเนินการใด ๆ เพอืให้

แน่ใจว่าขอ้มลูทไีดร้บัมาของบุคคลทถีูกชกัชวนมคีวามถูกตอ้งและมกีารปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศ

ดงักล่าวอย่างถูกต้อง รวมถงึท่านในฐานะเป็นผูแ้นะนําจะตอ้งจดัหาขอ้มลูและเอกสารใด ๆ มายนืยนัการ

มีสถานะเป็นผู้มีถนิทีอยู่ถาวรหรือมีสทิธิในการทํางานของบุคคลทีถูกชกัชวนให้กบัทางบรษิัท หาก

บรษิทัไดม้กีารรอ้งขอ มเิช่นนัน บรษิทัขอสงวนสทิธทิจีะดําเนินการยกเลกิใบสมคัรดงักล่าวในทนัท ีโดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ง) มกีารรบัเงนิหรอืสทิธปิระโยชน์อนืใด หรอืมส่ีวนเกยีวขอ้งในธรุกรรมทางการเงนิกบับุคคลทมีโีอกาสเป็น 

Business Partner ไม่ว่าโดยทางตรงหรือผ่านทางตัวแทน โดยค่าตอบแทนหรือการดําเนินธุรกรรม

ดงักล่าวมวีตัถุประสงคท์เีกยีวขอ้งกบัสนิคา้ของบรษิทัหรอืโอกาสทางธุรกจิ รวมถงึการใหเ้ช่า ลสิซงิ หรอื

การซอืขาย เพอืก่อใหเ้กดิความสะดวกในการประชาสมัพนัธ์หรอืดําเนินการใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิ

ของบรษิทั 

จ) ดําเนินธุรกจิ จดัองคก์ร หรอืมสี่วนร่วมในการประชุมในประเทศทบีรษิทัมกีารดําเนินธุรกจิ ยนิูลเีวอร ์

ไลฟ์ อยู่แลว้รว่มกบับคุคลทมีาจากประเทศทบีรษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปดําเนินธุรกจิ ยนิูลเีวอร ์ไลฟ์ ซงึเป็น

ประเทศทบีรษิทัหา้มดําเนินกจิกรรมใด ๆ ตามทกีําหนดไวใ้นบทบญัญตัเิรอืงน ีในการดําเนินการจดั

ประชุมในประเทศทบีรษิทัมกีารดาํเนินธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ อยู่แลว้ร่วมกบับุคคลทมีาจากประเทศที

บรษิทัยงัไม่ไดเ้ขา้ไปดําเนินธุรกจิ ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ จะตอ้งปฏบิตัใินรปูแบบเดยีวกนัเสมอืนหนึงว่ามกีาร

จดัประชุมในประเทศทบีรษิทัยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปดําเนินธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ 

ฉ) ประชาสมัพนัธ์ อํานวยความสะดวกหรอืดําเนินการในกิจกรรมประเภทใด ๆ ทไีม่เป็นไปตามนโยบาย

และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท หรอืมคีวามขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิัทหรอืผลประโยชน์อนัชอบธรรม

จากการขยายธรุกจิไปต่างประเทศ 
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3.9.2 บรษิัทขอสงวนสทิธใินการกําหนดประเทศทไีม่สามารถทําการสํารวจตลาดเบืองต้น (Pre-Marketing) โดย

เป็นความรบัผิดชอบของท่านทีจะต้องตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนว่าประเทศใดบ้างทีสามารถหรือไม่

สามารถดําเนินธุรกิจในการทําการสํารวจตลาดเบืองต้นได้ ทังนี ท่านต้องติดต่อมายงั ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ 

โดยตรงเพอืขอข้อมูลเกยีวกบัรายชอืประเทศทไีม่สามารถทําการสํารวจตลาดเบอืงต้นรวมถึงขออนุมตักิาร

จดัทําวสัดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย (Sales Aid) เพอืใช้แจกจ่ายในประเทศอืน ๆ ทบีรษิัทยงัไม่ได้เข้าไป

ดําเนินธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ 

3.9.3 ในประเทศทบีรษิทัไดม้กีารดําเนินธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ อยู่แลว้ ทุก ๆ กจิกรรมระหว่างประเทศจะตอ้งปฏบิตัิ

ตามนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัรวมถงึกฎหมายของประเทศนันๆ อย่างเคร่งครดั หากท่านมสีทิธดิําเนิน

ธุรกิจระหว่างประเทศจะต้องแจ้งความประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมดงักล่าวกบัเจ้าหน้าทีของบรษิัทใน

ประเทศดงักล่าวเพอืสรา้งความมนัใจว่าการดําเนินกจิกรรมดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎระเบยีบของประเทศทีมี

การกําหนดไว ้

3.9.4 นอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ตามทีมกํีาหนดไว้ในสญัญา หรอืในนโยบายของบรษิัท บรษิัท

สามารถดําเนินการระงบัสทิธิของท่าน หากท่านกระทําการฝ่าฝืนตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไวใ้นเรอืงการ

ดําเนินธุรกจิระหว่างประเทศนีในการเขา้ร่วมดําเนินธุรกจิกบับรษิทัในประเทศต่าง ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง

ตามทบีรษิทัเหน็สมควร โดยสทิธทิจีะถูกระงบันีใหห้มายความรวมถงึ  

ก) ไม่มสีทิธทิจีะเป็นผูจํ้าหน่ายหรอืเป็นผูแ้นะนําระหว่างประเทศ (international distribution / sponsorship)  

ข) ท่านและอพัไลน์ของท่านจะไม่ได้รบัค่าคอมมชิชนัหรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทคีํานวณมาจากดาวน์ไลน์

หรอืองคก์รของดาวน์ไลน์ทเีกดิจากการดําเนินธุรกจิในประเทศอนื ๆ 

3.9.5 หากท่านถูกระงบัสทิธใินการเขา้ร่วมการดําเนินธุรกจิในต่างประเทศอนัเกดิจากการไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ทกีําหนดในส่วนการดําเนินธุรกจิระหว่างประเทศนี ท่านจะต้องทําการยนืคาํรอ้งภายหลงัจากระยะเวลาการ

ระงบัสทิธไิด้ล่วงเลยไปแล้วเพอืขอเพกิถอนการระงบัสทิธดิงักล่าว โดยการยนืคาํรอ้งตอ้งทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและส่งมาใหท้างบรษิทัพจิารณา โดยบรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคํารอ้ง และคําตดัสนิใหอ้ยู่ใน

ดุลยพนิิจของบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีว  

3.9.6 กฎระเบยีบขอ้บงัคบัในส่วนนีไม่ได้เป็นการตดัสทิธบิรษิทัทจีะบงัคบัใชเ้งอืนไขขอ้ตกลงใด ๆ ทีกําหนดไวใ้น

นโยบายหรอืในสญัญา โดยท่านต้องปฏิบตัติามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัทีบงัคบัใช้ในประเทศนัน ๆ 

อย่างเคร่งครดั  

 

4. การละเมิดสญัญาและมาตรการลงโทษ 

4.1. การละเมิดสญัญา 

4.1.1  ท่านในฐานะ Business Partner มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการศกึษาและปฏิบตัติามสญัญา โดยเฉพาะ

อย่างยงิในส่วนเนือหาทเีกยีวขอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณในการทําธรุกจิอย่างเคร่งครดั 

4.1.2  การละเมดิสญัญา หมายถงึ การไม่สามารถปฏบิตัติามหรอืละเวน้การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงอืนไขทใีน

สญัญาทตีกลงไวก้บับรษิทั (นโยบายนีถอืเป็นส่วนของสญัญา) หรอืยนิยอมและใหก้ารสนบัสนุนในการกระทาํ

ดงักล่าว ซงึสามารถสรา้งความเสยีหายแก่ธุรกจิของบรษิทัได ้ 

4.1.3  ขนัตอนต่าง ๆ ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของบรษิทัเกยีวกบัการละเมดิสญัญา มดีงันี 

ก) หากท่านพบเหน็การฝ่าฝืนสญัญา โดยเฉพาะนโยบายของบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ขอ้มลูการละเมดิหรอืการ

ฝ่าฝืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับรษิทั โดยส่งถงึฝ่ายนโยบายของบรษิทั 

ข) บรษิัทจะทําการแจ้งเตอืนทางวาจา โทรศพัท์ หรอืส่งจดหมาย หรอืจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ ถงึผูซ้งึทํา

การละเมิดสญัญาของบรษิัท เพือให้หยุดการกระทําหรอืแก้ไขการกระทําใด ๆ ทีเป็นการละเมิดให้

ถูกต้อง ทงันี ผูท้ถีูกตกัเตอืนจะตอ้งตอบกลบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับรษิทั เพอืยนืยนัความตงัใจใน

การปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัภายในระยะเวลาทบีรษิทักําหนด  

ค) คณะกรรมการนโยบายของบรษิทัจะดําเนินการตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐานต่าง ๆ ทไีด้รบั หรอืทบีรษิทั

มอียู่และขอ้มลูเพมิเตมิอนื ๆ เพอืทําการพจิารณาตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และจะมกีารสรุปมาตรการต่าง ๆ 

ทบีรษิทัเหน็ควรดําเนินการ  

ง) ในระหว่างการพจิารณาคํารอ้งและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัการละเมดิสญัญา บรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การระงบัการดาํเนินกจิกรรมใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัของผูท้ถีูกรอ้งเรยีนว่าไดก้ระทําการละเมดิ ทงันี 

การระงบัดงักล่าวใหร้วมถงึสทิธทิจีะไดร้บัค่าคอมมชิชนั การสงัซอืสนิคา้ และการแนะนําผูมุ่้งหวงั  
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4.1.4    หากบรษิัทได้ตรวจสอบข้อเท็จจรงิและพบว่า ท่านเป็นผู้กระทําการละเมดิสญัญากบัทางบรษิัท บรษิัทขอ

สงวนสทิธใินการดําเนินการตามมาตรการทีกําหนดดา้นล่างขอ้ใดขอ้หนึงหรอืหลายขอ้พรอ้มกนัตามทีบรษิทั

เหน็สมควร  

ก) แจ้งเตือนทางวาจาหรอืแจ้งเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัท่านถึงข้อกงัวลของบรษิัทเกียวกับการ

ละเมดิสญัญา และบรษิทัอาจพจิารณาระงบัสทิธติามสญัญาทที่านมกีบัทางบรษิทั หากท่านยงัคงกระทํา

การหรอืละเวน้การดําเนินการใด ๆ ทเีป็นการละเมดิสญัญาต่อไป 

ข)  ติดตามดูแลและให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาหนึงเพอืให้มนัใจได้ว่าท่าน

สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นสญัญาได ้

ค) เรยีกรอ้งหลกัประกนัเพมิเตมิจากท่านทจีะแสดงใหบ้รษิทัเหน็ไดว่้าท่านสามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ใน

สญัญาได ้ทงันี หลกัประกนัเพมิเตมิดงักล่าวใหร้วมถงึการดําเนินการใด ๆ ในการบรรเทา เยยีวยา หรอื

แก้ไขสงิทีท่านได้กระทําการละเมิดสญัญาไป และท่านต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบรษิัท

เกยีวกบัขนัตอนและวธิกีารทจีะนํามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ง)  ปฏเิสธหรอืหรอืเพกิถอนสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทที่านไดร้บัจากบรษิทัเป็นครงัคราว หรอืยกเลกิหน้าทขีอง

บรษิทัทตีอ้งปฏบิตัติามสญัญาซงึท่านมสีทิธไิดร้บั ทงันีใหร้วมถงึการใหร้างวลั การประกาศเกยีรตคิุณใน

งานหรือกิจกรรมหรือสัมมนาหรือสือสิงพิมพ์ทีบริษัทจัดขึน หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทีบริษัทเป็น

ผูส้นับสนุน หรอืการรบัคาํสงัซอืสนิคา้หรอืรายการส่งเสรมิการขายตามแผนปันผลตอบแทน หรอืการให้

ดําเนินธุรกจิในฐานะเป็นผูแ้นะนําระหว่างประเทศ 

จ)  ระงบัการสงัซอืสนิคา้และการเป็นผูแ้นะนําชวัคราว 

ฉ) หยุด หรือปรบั หรือจํากัดจํานวนการจ่ายค่าตอบแทนบางส่วนหรือทังหมดทีท่านจะได้รบัจากยอด

จําหน่ายสนิค้าทีเกิดขนึโดยดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของท่าน ตามหลกัฐานการกระทําการละเมิดที

บรษิทัไดร้บั ซงึมผีลทําใหท้่านไม่ไดร้บัค่าตอบแทนตามทบีรษิทักําหนดในแผนปันผลตอบแทน 

ช) ยา้ยดาวน์ไลน์บางส่วนหรอืทงัหมดภายใต้องคก์รธุรกจิของท่านไปยงัผูแ้นะนํารายใหม ่

ซ) ยกเลกิการเป็น Business Partner ของท่าน 

ฌ)  ดําเนินการตามมาตรการใด ๆ ทกีําหนดไวโ้ดยกฎหมายเพอืบรรเทา หรอืเยยีวยาความเสยีหายทเีกดิขนึ 

4.1.5  บรษิทัขอสงวนสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณาชขีาดถงึมาตรการต่าง ๆ ทบีรษิทัเหน็สมควรดําเนินการ 

และใหถ้อืคาํตดัสนิของบรษิทัเป็นทสีนิสุด 

4.1.6    การกระทําการใด ๆ ทเีกดิขนึโดยผูเ้ข้าร่วมดําเนินธุรกจิกบัท่าน หรอืคู่สมรส หรอืผู้สมคัรร่วม หรอืหุน้ส่วน

ของท่าน อนัสบืเนืองมาจากการเป็น Business Partner รวมถึงการเยยีวยาความเสยีหายและการยกเลกิ

สญัญา ในทนีีใหท้่านร่วมรบัผดิชอบโดยไม่อาจปฏเิสธได ้ 

4.1.7  ขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัฝ่ายนโยบายของบรษิทั โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิทจีะ

ไม่รบัพจิารณาขอ้ร้องเรยีนการกระทําละเมดิหรอืขอ้พพิาทใด ๆ ทเีกิดขนึเกินกว่า 2 ปี นับจากวนัทีมกีาร

ละเมดิสญัญาหรอืวนัทเีหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขนึ  

4.1.8    การใชด้ลุยพนิิจใด ๆ ของบรษิทัทมีผีลต่อสถานภาพการเป็น Business Partner ของท่าน หรอืมเีหตุใหบ้ญัชี

ของท่านถูกยกเลกิ หรอืสทิธปิระโยชน์ทที่านจะไดร้บัลดลงหรอืถูกระงบัหรอืยกเลกิ ท่านยอมรบัใหค้าํตดัสนิ

ของบรษิทัถอืเป็นทสีนิสุด  

กรณีทบีรษิทัมกีารยกเลกิบญัชขีองท่าน เนืองจากบรษิทัพบว่าท่านได้มกีารฝ่าฝืนหรอืละเมดิขอ้ตกลงตาม

สญัญาทบีรษิทักําหนด ท่านจะสูญเสยีองค์กรธุรกจิ และตกลงใหบ้รษิทัรบิเงนิค่าสมคัรในบญัชทีถีูกยกเลิก

รวมถงึสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทบีรษิทัต้องจ่ายใหก้บัท่านในบญัชดีงักล่าวในทนัท ี

4.2 การยกเลิกสญัญา  

บรษิทัขอสงวนสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณายกเลกิสญัญาการเป็น Business Partner ของท่านในทนัท ีหรอื

ดาํเนินการใด ๆ ตามทบีรษิทัเหน็สมควร หากท่านละเมดิสญัญา โดยเฉพาะอย่างยงิในกรณดีงัต่อไปน ี

ก) ท่านไดร้่วมหรอืเขา้ร่วมโดยตรงหรอืโดยออ้มในธุรกจิขายตรง หรอืธุรกจิการตลาดแบบเครอืขา่ยอนืทดีาํเนินธุรกจิ

ในลกัษณะเดยีวกนั หรอืคลา้ยคลงึกนักบั ยูนิลเีวอร ์ไลฟ์ ของบรษิทั หรอืชกัจูงส่งเสรมิ Business Partner  หรอื

บุคคลใดก็ตามในองคก์รธุรกจิของท่านหรอืในองค์กรธุรกจิของบุคคลอนืใหเ้ขา้ร่วมโดยตรงหรอืโดยออ้มในธุรกจิ

ขายตรง หรอืธรุกจิการตลาดแบบเครอืขา่ยทดีําเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั หรอืคลา้ยคลงึกนักบับรษิทั 
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ข)  ท่านไดก้ระทาํการใด ๆ อนัอาจจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อองคก์รธุรกจิทงัของท่านหรอืของบุคคลอนื หรอืสรา้ง

ความแตกแยกระหว่าง Business Partner หรือให้ข้อมูลกับบุคคลอนืใด หรือบุคคลทสีามซึงทําให้ธุรกิจหรอื

ภาพลกัษณ์ของบรษิทัเสยีหาย  

ค) ท่านแสดงขอ้มลูเกยีวกบับรษิทัหรอืแผนปันผลตอบแทนอย่างบดิเบอืนซงึทําใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั  

 

5. บททวัไป 

5.1  ขอ้มลูส่วนบคุคล 

  5.1.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตวั 

 บรษิทัรบัทราบเป็นอย่างดใีนความกงัวลของท่านเกยีวกบัขอ้มูลส่วนตวัทใีหไ้วก้บัทางบรษิทั ซงึผลจากการ

เข้าร่วมเป็น Business Partner ทําให้บริษัทมคีวามจําเป็นต้องเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลของท่าน ทงันี 

บรษิทัได้ใหค้วามสําคญัในความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของท่าน ดงันัน บรษิทัขอยนืยนัทีจะรกัษาความเป็น

ส่วนตวัในขอ้มลูของท่าน และลูกคา้ทุกคน ตามมาตรฐานหรอืหลกัเกณฑ์ทกีฎหมายกําหนด 

สาํหรบัขอ้มลูทถีูกจดัเกบ็และรกัษาไวน้ีมวีตัถุประสงคเ์พอืใช้ในการสนับสนุนการดําเนินธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ 

การมอบสทิธปิระโยชน์ใหก้บัท่าน และเพอืการสอืสารในส่วนทเีกยีวกบั 

ก) การนําเสนอสนิคา้และรายการส่งเสรมิการขาย 

ข) การเป็น Business Partner และองคก์รธุรกจิ 

ค) คอมมชิชนั  

ง) อนื ๆ ในส่วนทเีกยีวเนืองกบัการดําเนินธุรกจิ ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์  

ข้อมูลทงัหมดทที่านให้ไว้และถูกจดัเก็บโดยบรษิัทและบรษิัทในเครอื และ/หรอื บรษิัทในเครอืทีตงัอยู่ใน

ประเทศทที่านมถีนิพํานักอยู่ ท่านมสีทิธทิจีะเขา้ถงึ ตรวจสอบความถูกตอ้ง และแกไ้ขปรบัปรุงใหท้นัสมยัได้ 

โดยตดิต่อมายงัเจา้หน้าทปีระจําสาํนักงานของบรษิทัทตีงัอยู่ในประเทศทที่านมถีนิพาํนัก หรอืเขา้ไปแกไ้ขได้

ดว้ยตวัท่านเองผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัทจีดัไวใ้ห ้(ถา้ม)ี 

  5.1.2 การอนุญาตให้ใช้ขอ้มูลส่วนตวั 

ท่านยนิยอมใหบ้รษิทัดําเนินการเกยีวกบัขอ้มลูส่วนตวั ดงัต่อไปนี  

ก)  โอนถ่าย หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั และ/หรอื ขอ้มูลทเีป็นความลบั (ซงึเป็นขอ้มูลทที่านได้เปิดเผยหรอื

มอบให้บรษิัทในส่วนทีเกียวเนืองหรอืเชอืมโยงกบัสถานภาพการเป็น Business Partner และองค์กร

ธุรกิจของ Business Partner หรือทถีูกพฒันาขนึอนัเป็นผลจากการดําเนินกิจกรรมในฐานะการเป็น 

Business Partner ) ใหแ้ก่ 

o บรษิทัและบรษิทัในเครอืในประเทศต่าง ๆ  

o ผูแ้นะนําซงึเป็นอพัไลน์ของท่านเมอืบรษิทัพจิารณาเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม และ 

o เจ้าหน้าทขีองหน่วยงานราชการหรอืภาครฐั หากมกีารรอ้งขอใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้อง

ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย  

ท่านสามารถรอ้งขอบรษิทัเพอืปิดกนัไมใ่หอ้พัไลน์ของท่านไดร้บัการถ่ายโอนขอ้มูล หรอืสามารถเขา้

ตรวจดูขอ้มลูของท่านได ้ 

ข)  ใช้ข้อมูลส่วนตวัของท่าน สําหรบัการประกาศเกียรติคุณ และกิจกรรมต่าง ๆ ของบรษิัทในด้านการ

สนับสนุน การตลาดและการใหบ้รกิาร เวน้แต่ ท่านจะไดท้ําการแจง้แก่บรษิทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า

จะไม่ใหท้ําการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 

5.1.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั 

นอกเหนือจากความยนิยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตวัของท่านตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดข้างต้นแล้ว ท่าน

ยนิยอมใหบ้รษิทัสามารถแก้ไขหลกัเกณฑใ์นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัในส่วนนีเพอืความเหมาะสม ซงึ

อาจส่งผลใหส้ามารถเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของท่านในกรณอีนื ๆ นอกเหนือจากทกีาํหนดขา้งต้นได ้ 

5.2  การใช้ขอ้มูลองคก์รธรุกิจ 

ด้วยรายชอื Business Partner และ Brand Fan ตลอดจนข้อมูลการตดิต่อทงัหมดทีมาจากรายชอืดงักล่าวถอืเป็น

ความลบัและเป็นกรรมสทิธขิองบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยบรษิทัตอ้งลงทุนทงัในดา้นเงนิทุน เวลา และความพยายาม

เพอืใหไ้ดม้าซงึขอ้มูลดงักล่าว รวมถงึการจดัเกบ็และรกัษาขอ้มลู  
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 ทงันี รายชอืทมีอียู่ในปัจจุบนัหรอืทอีาจจะมขีนึในอนาคตถอืเป็นทรพัยส์นิและเป็นความลบัทางการคา้ของบรษิทั สทิธิ

ในการเปิดเผยขอ้มูลหรอืบรรดาขอ้มูลอนืใดของ Business Partner และ Brand Fan  ทเีก็บรกัษาโดยบรษิทันันถือ

เป็นสทิธขิองบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณาอนุมตัหิรอืปฏเิสธการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 

ท่านมสีทิธริอ้งขอ (ต่อไปนีจะเรยีกว่า “ผูร้อ้งขอ”) ขอ้มลูองคก์รธุรกจิของท่านได ้โดยบรษิทัจะทําการจดัส่งขอ้มลูทถีูก

รวบรวมไว้ในแต่ละเดือนใหก้บัท่าน และข้อมูลทจีดัทําขนึนนัจะเป็นข้อมูลของดาวน์ไลน์ในองค์กรของท่านเท่านัน 

ทงันี โดยท่านอาจตอ้งชําระค่าธรรมเนียมแก่บรษิทัในการดําเนินการรวบรวมและจดัส่งขอ้มลูใหก้บัท่าน  

ก) บรษิทัจะจดัทํารายชอืหรอืขอ้มูลใหท้่าน โดยท่านตกลงทจีะสงวนขอ้มูลไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีวและจํากดัการใชเ้ฉพาะ

ในกรณีทใีช้เพอือํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม การสนับสนุน และการทํางานในองค์กรธุรกจิของท่านอนั

เกยีวเนืองกบัการดําเนินธุรกจิร่วมกนักบับรษิทัเทา่นัน ท่านยอมรบัว่า การใช้ขอ้มลูแต่ละกรณ ีภายใตข้อบเขตที

การใชง้านทกีาํหนด เป็นสทิธเิฉพาะบุคคลทถีูกจดัตงัขนึระหว่างท่านกบัทางบรษิทัเท่านัน 

ข) รายชอืเหล่านีถอืเป็นกรรมสทิธขิองบรษิทัไม่ว่าช่วงระยะเวลาใดก็ตาม โดยบรษิัทสามารถพจิารณาแต่เพยีงผู้

เดียวในการแก้ไข เปลยีนแปลง หรอืเรยีกใหส้่งคนืบรรดารายชอืทบีรษิทัได้ส่งใหห้รอืทกีําลงัจะส่งให ้ทงันี ท่าน

ยนิยอมทจีะปฏบิตัติามเงอืนไข ดงัต่อไปนี 

o ท่านจะต้องเก็บรกัษาบรรดารายชอืทตีนได้รบัมาไวเ้ป็นความลบั และไม่ทําการเปิดเผยรายชอืแม้แต่เพยีง

ส่วนหนึงส่วนใดก็ตามให้แก่บุคคลทีสาม ทงันี ยงัรวมถึง ไม่ให้เปิดเผยรายชือแก่ Business Partner และ 

Brand Fan รายอนืๆ คู่แข่ง และสาธารณชน 

o ท่านจะตอ้งใชร้ายชอืทตีนไดร้บัมานันโดยอยู่ภายใตข้อบเขตอนัเป็นกจิกรรมทเีกยีวเนืองกบัการดําเนินธุรกจิ

ของบรษิทัเท่านัน 

o บรรดาการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูทไีม่ไดเ้ป็นไปตามทบีรษิทัยนิยอมหรอืทบีรษิทัไดก้ําหนดไวใ้นขา้งต้น หรอื

ใช้เพอืแสวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบหรอืแสวงหาผลประโยชน์กบับุคคลทีสาม และการใชอ้ย่างไม่

เหมาะสม ผดิวตัถุประสงค ์และฝ่าฝืนหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นสญัญานี อนัเป็นสาเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความ

เสยีหาย และ 

o การกระทําละเมดิใด ๆ ภายใต้เงอืนไขขอ้ตกลงของหมวดนี ท่านซงึไดร้บัรายชอืเป็นผูก้ระทําการละเมดิต้อง

ดําเนินการเยียวยาอย่างเหมาะสมกบัความเสยีหายทีเกิดขนึภายใต้บทบญัญัติของกฎหมาย ทังนี ท่าน

จะตอ้งตดิตามเอาคนืและส่งมอบบรรดารายชอืทงัหมดคนืแก่บรษิทัโดยทนัทตีามทบีรษิทัไดร้อ้งขอ และ 

o บรรดาการกระทําใด ๆ อนัละเมดินโยบายในหมวดนี บรษิทัยงัคงมสีทิธยิกเลกิการเป็น Business Partner 

ของท่านไดต้ลอดเวลา 

บรษิทัสงวนสทิธใินการดําเนินการติดตาม เรยีกรอ้ง ท่านและผูท้มีสี่วนเกยีวขอ้งทงัหมดเพอืใหม้กีารเยยีวยาความ

เสยีหายตามความเหมาะสมภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายทีใหส้ทิธิในการดําเนินการได้ เพอืเป็นการปกป้องสิทธิ

ต่าง ๆ ในการเป็นเจา้ของกรรมสทิธใินขอ้มลูตามทกีล่าวมาขา้งตน้ และบรรดาความลบัทางการคา้ซงึคลอบคลุมขอ้มลู

ดงักล่าวทงัหมด  

5.3  การตีความ 

5.3.1  สญัญาการเป็น Business Partner จะถูกพจิารณาและตคีวามตามกฎหมายไทยเท่านัน 

5.3.2 หวัเรอืงทรีะบใุนเอกสารน ีเป็นเพยีงการอา้งองิเท่านัน มไิดม้ส่ีงผลต่อเงอืนไขใด ๆ ทงัสนิ 

5.4  การแก้ไขสญัญา 

5.4.1  บรษิทัมสีทิธใินการแกไ้ข เปลยีนแปลง บรรดาหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขในสญัญาเป็นครงัคราวไดเ้พอืใหแ้น่ใจ

ว่าบรษิทัไดพ้ยายามอย่างดทีสุีดในการทําใหห้ลกัเกณฑข์อ้ปฏบิตัทิงัหลายของบรษิทัสอดคลอ้งกบักฎหมาย

ขายตรง และกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึงการแก้ไขเปลียนแปลงดังกล่าวมีขึนเพอืการต่อใบอนุญาต

ผูป้ระกอบการขายตรงของบรษิัท และเพอืรองรบัการเปลยีนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิัทและ

ของท่านในดา้นต่าง ๆ 

ทังนี บริษัทจะทําการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ท่านได้รบัทราบถึงหลักเกณฑ์ทีเปลียนแปลงใน

ระยะเวลาอนัสมควรผ่านทางเอกสาร จดหมาย จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน บรษิทัขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเปลยีนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท่้านไดท้ราบล่วงหน้า

แต่อย่างใด 

5.4.2    ท่านทราบและยอมรบัว่า ขอ้ตกลงในสญัญาซงึอาจปรากฏในนโยบายนีและในเอกสารใด ๆ ของบรษิทัทมีี

การแก้ไขเปลียนแปลงจะมีผลบังคบัใช้ในทันทีหรือตามระยะเวลาทีบริษัทกําหนดนับแต่วนัทีบริษัทได้

ประกาศใหท้่านทราบแล้ว รวมถงึใหถ้อืเป็นส่วนหนึงของสญัญาททีําขนึระหว่างบรษิัทและท่าน โดยท่านจะ
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ผกูพนัและตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงทปีระกาศนัน และถอืว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัในการทจีะปฏบิตัติาม

ขอ้ตกลงใหมทุ่กประการ 

5.5 การสละสิทธิ 

  ในกรณีทที่านได้กระทําการอนัเป็นการละเมดิต่อขอ้ตกลงใด ๆ ในสญัญา และบรษิทัไม่ได้ใช้สทิธใินการบงัคบัหรอื

ผ่อนผนัการใช้สทิธใินการบงัคบัตามสญัญากบัท่าน การไม่ใชส้ทิธหิรอืผ่อนผนัการใช้สทิธติามสญัญาดงักล่าวไม่ถอืว่า

บรษิัทตกลงสละสทิธิในการบงัคบัใช้ขอ้ตกลงในสญัญาขอ้นันในภายหลงั หรอืสละสทิธิในการบงัคบัใช้ข้อตกลงใน

สญัญาขอ้นันอกีต่อไป 

5.6 การรวมสญัญา 

5.6.1  นโยบายฉบบันีเป็นส่วนหนึงของสญัญาการเขา้ร่วมดําเนินธุรกจิ ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ กบับรษิทัทมีกีารปรบัปรุง

ล่าสุดล่าสุด โดยใหน้โยบายฉบบันมีผีลบงัคบัใชแ้ทนทนีโยบายกอ่นหน้านี รวมถงึหากมขีอ้ตกลงใดในสญัญา

ทที่านทําไวก้บับรษิทัมขีอ้ความทขีดัหรอืแยง้กบันโยบายนี ใหย้ดึถอืนโยบายนีเป็นสําคญั และโดยนโยบาย

ฉบบันีใหม้ผีลยกเลกิหนังสอื บนัทกึ คําอธบิาย ขอ้หารอื และการใหค้วามเหน็อนัเกยีวเนืองกบัขอ้ตกลงใน

นโยบายทไีดก้ระทาํขนึก่อนหน้านีทงัหมด 

5.6.2    หากเกิดความขดักันหรอืไม่ชัดเจนระหว่างข้อตกลงในสญัญาและการนําเสนอหรอือธิบายทางวาจาโดย

พนักงานของบรษิัททไีด้ทําการชแีจงแก่ท่านนัน ในกรณีนีใหย้ดึถอืเอาบรรดาขอ้ตกลงในสญัญาเป็นสําคญั

และเป็นทยีุตแิก่ขอ้ขดัแยง้หรอืความไม่ชดัเจนทงัหลายเหล่านัน 

5.7 การแยกส่วนทีเป็นโมฆะออกจากส่วนทีสมบูรณ์ 

  หากปรากฏว่าข้อกําหนดหรอืเงอืนไขส่วนหนึงส่วนใดของสญัญาเป็นโมฆะ หรอืสนิสภาพด้วยกฎหมาย หรอืไม่มี

สภาพบงัคบัในเขตอํานาจศาลใด ๆ กต็าม ท่านตกลงใหข้อ้กําหนดและเงอืนไขส่วนอนืยงัคงมผีลสมบูรณ์แยกต่างหาก

จากส่วนทีเป็นโมฆะ หรอืสนิสภาพด้วยกฎหมาย หรอืไม่มสีภาพบงัคบัในเขตอํานาจศาลใด ๆ ก็ตาม และให้มผีล

ผกูพนับงัคบัไดโ้ดยสมบรูณ์ต่อไป 

5.8 กฎหมาย / ขอบเขตอาํนาจกฎหมายทีใช้บงัคบั 

  ท่านได้ตกลงทําสญัญาการเขา้ร่วมเป็น Business Partner กบับรษิัททปีระเทศไทย โดยเนือหาสาระของสญัญาได้

ระบุถึงผลบงัคบั และกําหนดสทิธิ หน้าท ีภาระผูกพนัทที่านและบรษิัทพงึปฏิบตัิต่อกนัภายใต้บทบญัญัติและการ

บงัคบัใชต้ามกฎหมายไทยทงัหมด  

ทงันี ท่านยนิยอมทจีะยนืเรอืงต่อศาลยุติธรรมในประเทศไทยเท่านัน เพอืให้เป็นผูช้ขีาดและตดัสนิในขอ้พพิาทหรอื

การดําเนินคดทีเีกดิขนึภายใตข้อ้กล่าวอา้งเพอืขอตคีวามขอ้กําหนดหรอือา้งสทิธติามสญัญาระหว่างท่าน  

5.9    หวัข้อ 

                           หวัขอ้เรอืงทมีอียู่ในสญัญา (หรอืเอกสารใดๆ รวมถงึในนโยบายนี) มไีวเ้พอืความมุ่งประสงคใ์นการอา้งองิเท่านัน และ    

                           มไิดเ้ป็นการจํากดัความหรอืตกีรอบขอบเขตของเนือหาหรอืส่งผลต่อเงอืนไขหรอืขอ้ตกลงใด ๆ ในสญัญา  
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“แบรนดแ์ฟน (Brand Fan)”  
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. การเป็น แบรนด์แฟน (Brand Fan) 

1.1  ตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัินี (ซึงต่อไปเรยีกว่า “นโยบาย”) บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถสมคัรเป็น 

Brand Fan (ต่อไปเรยีกว่า BF) กบัทางบรษิทัได ้

             คณุสมบติั 

              • เป็นผูม้อีายุตงัแต่ 6 ปี ขนึไป 

             • สญัชาตไิทย/ไมม่สีญัชาตไิทย 

1.2  ในการสมคัร Brand Fan  ท่านจะต้องได้รบัการแนะนําจากผูแ้นะนําทเีป็น Business Partner หรอื Brand Fan ของ

บรษิทัอยู่แลว้ และตอ้งกรอกขอ้มลูส่วนตวัในใบสมคัร และลงลายมอืชอืใหค้รบถว้น และทําการสงัซอืสนิคา้ครงัแรกกบั

ทางบรษิทัในวนัสมคัร   

1.3  ท่านสามารถยนืความจาํนงสมคัรเป็น PS ผ่านช่องทางทบีรษิทัไดม้กีารจดัหาไวใ้ห ้ดงันี 

•  ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ ชอ็ป  ทุกสาขา 

•  เวบ็ไซต์ทบีรษิทักําหนด 

•  ยนืใบสมคัรผ่านทาง BA หรอื Brand Fan ทไีดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 

•  ช่องทางอนื ๆ ทบีรษิทัอาจจดัใหม้ขีนึ เช่น บูธกจิกรรมแสดงหรอืจําหน่ายสนิคา้ งานสมัมนา เป็นต้น 

  ทงันี การสมคัรผ่านเวบ็ไซต์ บรษิทัอาจกําหนดเงอืนไขและวธิกีารสมคัรทแีตกต่างจากช่องทางการสมคัรอนื ๆ ตามที

บรษิทัเหน็สมควร  

1.4  สถานภาพการเป็น Brand Fan จะเรมิมผีลบงัคบัใชใ้นวนัททีที่านมกีารสมคัรและสงัซอืสนิคา้จากบรษิทั และบรษิทัได้

พจิารณาอนุมตัอิอกหมายเลขบญัชใีหแ้ลว้เท่านัน  

  ใบสมคัรนีถอืเป็นส่วนหนึงของสญัญาการเป็น Brand Fan กบับรษิทัและจะมผีลผกูพนัในทางกฎหมาย โดยท่านตอ้ง

ปฏิบตัิตามข้อตกลงทบีรษิทักําหนดอย่างเคร่งครดั และบรษิัทขอสงวนสทิธิในการพจิารณาแต่เพยีงฝ่ายเดียวทจีะ

ยอมรบัหรอืปฏเิสธการสมคัร 

1.5  ท่านต้องใหข้้อมูลทเีป็นจรงิในการสมคัรเป็น Brand Fan ไม่ปกปิดข้อเท็จจรงิทคีวรแจ้ง ไม่ปลอมแปลงสญัญาหรอื

เอกสารใด ๆ ทเีกยีวขอ้ง ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงขอ้มูลทอีาจส่งผลกระทบต่อความถูกตอ้งของสญัญา ท่านต้อง

ตดิต่อบรษิทัเพอืทําการแกไ้ขหรอืเพมิเตมิขอ้มลูใหถู้กตอ้ง หรอืดําเนินการแกไ้ขเพมิเตมิขอ้มลูของท่านได้ดว้ยตนเอง

ทางเวบ็ไซต์ทบีรษิทัไดจ้ดัไวใ้ห ้(ถา้ม)ี  

1.6  บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเพกิถอนหรอืยกเลกิสถานภาพการเป็น Brand Fan ของท่าน และใหถ้อืว่าสญัญาทมีกีารทํา

ไวเ้ป็นโมฆะและไม่มผีลผูกพนัมาตงัแต่แรกโดยไมต่อ้งแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า หากบรษิทัพบว่าท่านมกีารใหข้อ้มูล

ทไีมถู่กตอ้งหรอืใหข้อ้มลูเทจ็ในการสมคัรเป็น Brand Fan 

 

. บญัชี แบรนดแ์ฟน (Brand Fan)  

2.1  บญัช ีBrand Fan เป็นบญัชปีระเภททไีม่มผีูส้มคัรร่วม และท่านสามารถสมคัรได้มากกว่า 1 บญัช ี

2.2  ท่านไม่สามารถสมคัรเป็นผูส้มคัรร่วมกบับญัช ีBA ทมีอียู่ในปัจจุบนัได ้ 

2.3  กรณีทที่านมสีญัชาตไิทยหรอืมสีถานะเป็นพลเมอืงของประเทศไทย ท่านสามารถยนืคาํรอ้งขอเปลยีนสถานภาพจาก 

Brand Fan เป็น Business Partner ภายใตผู้แ้นะนําเดมิไดทุ้กวนัภายในวนัท ี  ของทุกเดอืนและบรษิทัจะพจิารณา

ให้มผีลในทนัที จะต้องเป็นไปตามเงอืนไขทีบรษิทัได้กําหนดหรอืประกาศไว ้ซึงบรษิัทอาจมกีารเปลียนแปลงเป็น

คราว ๆ ไป โดยท่านสามารถตดิต่อบรษิัทได้โดยตรงเพอืสอบถามรายละเอยีดเงอืนไขดงักล่าว และภายหลงัจากที

ท่านเปลยีนสถานภาพแลว้ บรษิทัจะทําการยกเลกิบญัช ีBrand Fan ทงัหมดทที่านมอียู่กบับรษิทั 

2.4  กรณีทีท่านมีสญัชาติไทยหรือมีสถานะเป็นพลเมืองของประเทศไทย ท่านสามารถสมคัรเป็น Business Partner    

ภายใต้ผูแ้นะนํารายใหม่ไดท้นัท ีโดยแจง้ความจํานงและยนืเอกสารการสมคัรใหม่ พรอ้มทงัชําระเงนิค่าสมคัรใหบ้รษิทั 

(กรณตีอ้งการเป็น Business Partner) โดยเมอืบรษิทัได้พจิารณาอนุมตัใิหท่้านสมคัรใหมเ่ป็น Business Partner แลว้ 

บรษิทัจะทําการยกเลกิบญัช ีBrand Fan ทงัหมดทที่านมอียู่กบับรษิทั 

2.5   ท่านสามารถลาออกหรอืยกเลิกจากการเป็น Brand Fan ได้ โดยทําการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บรษิัท ซงึการ

ลาออกจะมผีลกต่็อเมอืบรษิทัไดม้กีารรบัแจง้การลาออกแลว้  

 

3. การซือ การเปลียน และคืนสินค้า 
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3.1   ท่านสามารถสงัซอืสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไดด้ว้ยตนเองท ียนูิลเีวอร ์ไลฟ์ ชอ็ป  ทุกสาขา หรอืสงัซอืผา่น

ทางอนิเตอร์เน็ต ทางโทรสาร หรอืทางโทรศพัท ์หรอืวธิอีนื ๆ ทบีรษิทัมกีารใหบ้รกิาร โดยท่านสามารถชําระค่าสนิคา้

และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายใหก้บับรษิทัตามช่องทางทีบรษิทัไดม้กีารจดัไวใ้ห ้ซงึสนิคา้จะไม่ถูกส่งจนกว่าจะมกีาร

ชําระเงนิค่าสนิคา้ครบถว้นเสยีกอ่น 

3.2   เวน้แต่กฎหมายจะมกีารกําหนดไวเ้ป็นอย่างอนื บรษิัทจะรบัเปลยีนสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทที่านไดส้งัซอื

จากทางบรษิทั อนัเกดิจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี 

ก) สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทไีดร้บัความเสยีหายระหว่างการขนส่งโดยบรษิทั 

ข) ความผดิพลาดเนืองจากการจดัส่งหรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ถูกตอ้งตามทสีงัซอื 

ค) สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายชํารุดเสยีหายแต่แรก 

ง) คุณภาพของสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ไดม้าตรฐาน 

โดยบรษิัทจะทําการเปลยีนสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายตามทที่านรอ้งขอทนัที หากบรษิัทไม่สามารถจดัหา

สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายชนิใหม่ใหไ้ด้ บรษิัทขอสงวนสทิธใินการออกใบลดหนีตามมูลค่าของสนิค้า หรอื

อุปกรณ์ส่งเสรมิการขายนัน โดยท่านสามารถนําใบลดหนีไปใช้ชําระค่าสนิคา้ในการสงัซอืครงัต่อไป ซงึใบลดหนีจะ

สามารถใชไ้ด้จนถงึวนัปิดยอดของเดอืนถดัไป นับตงัแต่วนัทอีอกใบลดหนีเท่านัน อย่างไรก็ตาม บรษิัทมสีทิธปิฏเิสธ

การเปลยีนสนิคา้ ในกรณทีที่านไม่สามารถนําใบกํากบัภาษีต้นฉบบัมาแสดง หรอืความเสยีหายของสนิคา้เกดิขนึโดย

เจตนาหรอืการใช้ไม่ถูกตอ้ง 

3.3  บรษิทัมนีโยบายรบัคนืสนิคา้ โดยท่านสามารถแจ้งขอคนืสนิคา้ได้ภายใน 15 วนันับแต่วนัทที่านไดส้งัซอืสนิคา้ ทงันี 

ในการแจง้ขอคนืสนิคา้ ท่านตอ้งทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มแนบต้นฉบบัใบกํากบัภาษี และมายนืดว้ยตนเองได้ท ี

ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ ชอ็ป สาขาทที่านได้สงัซอืสนิคา้ เวน้แต่กรณีทที่านได้มกีารสงัซอืสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท 

ท่านสามารถแจง้บรษิทัเพอืขอคนืสนิคา้ พรอ้มจดัส่งสนิคา้และแนบต้นฉบบัใบกาํกบัภาษีเพอืคนืมายงับรษิทั โดยท่าน

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการส่งคนืสนิคา้  

บรษิทัขอสงวนสทิธทิจีะปฏเิสธหรอืกําหนดเงอืนไขการรบัคนืสนิคา้ไม่ตรงตามทกีําหนดขา้งตน้ หากมเีหตุดงัต่อไปนี 

ก) มกีฎหมายกําหนดเงอืนไขการคนืไวเ้ป็นอย่างอนื  

ข) เป็นสนิคา้ทบีรษิทักําหนดเงอืนไขการคนืสนิคา้ไวเ้ป็นอย่างอนื โดยท่านสามารถสงัเกตได้จากใบรบัประกนัและ

เงอืนไขการคนืสนิคา้ทแีนบมากบัสนิคา้นัน  

ค) สนิคา้ทมีกีารคนืเป็นสนิคา้คนละชนิกบัสนิคา้ทที่านไดส้งัซอืไปตามทรีะบุในใบใบกํากบัภาษนีัน ๆ 

ง) กรณสีนิคา้เกดิความเสยีหายโดยเจตนาหรอืการใชไ้ม่ถูกต้อง 

3.4  ภายหลงัจากทบีรษิทัพจิารณาอนุมตักิารคนืสนิคา้ บรษิัทจะออกใบลดหนีตามมูลค่าของสนิคา้ทที่านได้สงัซอืไวต้าม

ใบกํากบัภาษ ีโดยจะหกัจากมูลค่าของสนิคา้ทคีนืก่อนทําการออกใบลดหน ีท่านสามารถนําใบลดหนีทไีด้รบัไปใช้ใน

การสงัซอืสนิคา้ครงัต่อไป ใบลดหนีดงักล่าวสามารถใช้ได้จนถงึวนัปิดยอดของเดอืนถดัไป นับตงัแต่วนัทอีอกใบลด

หนีเท่านัน เว้นแต่กรณีท่านมกีารส่งคนืสนิค้าทีได้มีการสงัซือผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท หากท่านมกีารชําระค่า

สนิคา้เป็นบตัรเครดติ บรษิทัจะดําเนินการคนืเงนิกลบัเขา้สู่บญัชบีตัรเครดติของท่าน แต่หากท่านมกีารชําระค่าสนิคา้

โดยการโอนเงนิสดผ่านบญัชีธนาคาร บรษิัทจะทําการโอนเงนิสดกลบัคนืไปยงับญัชธีนาคารของท่าน ซึงบรษิทัจะ

ดาํเนินการคนืเงนิค่าสนิคา้ใหท้่านภายใน 15 วนั  

3.5  กรณีท่านมกีารสงัซอืสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์บุคคลภายนอกทบีรษิทัได้มกีารทําขอ้ตกลงกนัไว ้นโยบายการสงัซอืและการ

คนืสนิค้าให้เป็นไปตามเงอืนไขทีเว็บไซต์ดงักล่าวกําหนด โดยหากเงอืนไขการคนืสนิค้าดังกล่าวขดัหรอืแย้งกับ

นโยบายการคนืสนิคา้ของบรษิทัทกีําหนดในนโยบายนี ใหย้ดึถอืเงอืนไขทเีป็นประโยชน์กบัท่านเป็นสาํคญั  

 

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตวั 

 บรษิทัรบัทราบเป็นอย่างดใีนความกงัวลของท่านเกยีวกบัขอ้มูลส่วนตวัทใีหไ้วก้บัทางบรษิทั ซงึผลจากการเขา้ร่วมเป็น Brand 

Fan ทําใหบ้รษิทัมคีวามจําเป็นตอ้งเกบ็ ใช ้หรอืแบง่ปันขอ้มูลของท่าน ทงันี บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูของทา่น 

ดงันัน บรษิัทขอยนืยนัทจีะรกัษาความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลของท่าน และผูเ้ขา้ร่วมในธุรกจิ และลูกคา้ของบรษิทัทุกคน ตามมาตรฐานหรอื

หลกัเกณฑท์กีฎหมายกาํหนด 

 โดยท่านสามารถศกึษาเงอืนไขนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนตวัฉบบัเตม็ไดท้นีโยบายฯ ของ Business Partner  

 

5. การบงัคบัใช้กฎหมาย สญัญา และขนัตอนการปฏิบติั 
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5.1  ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัติ่าง ๆ ทบีรษิทักําหนด รวมถงึหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย

ต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งอย่างเคร่งครดั  

5.2  ท่านทราบดวี่าเงอืนไขและขอ้ตกลงตามนโยบายนีเป็นส่วนหนึงของสญัญา ซงึนโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัมี

ไว้เพอืควบคุมการเข้าร่วมธุรกิจ ดําเนินธุรกิจหรอืกิจกรรมต่าง ๆ ของ Business Partner และ Brand Fan ดงันัน 

ท่านรบัทราบและยอมรบัว่าบริษัทจะนําเงือนไขและข้อกําหนดในสญัญาและนโยบายฯ ทีบังคับใช้กับ Business 

Partner (รวมทงัเงอืนไขและขอ้กําหนดทบีรษิทัอาจกําหนดขนึในอนาคต) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลมกบัท่านเฉพาะใน

ส่วนทีไม่ขดัหรือแย้งกับข้อตกลงตามนโยบายฉบับนี เพอืดํารงไว้ซึงการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและ

สอดคลอ้งตามกฎหมาย 
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ผนวก ก นโยบายการเปลียน - คืนสินค้าทางเวบ็ไซต ์www.unileverlife.com  

 

1.ท่านมสีทิธขิอเปลยีนและคนืสนิคา้ได ้ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทที่านไดส้งัซอืสนิคา้ สาํหรบัสมาชกิ Brand Fan และภายใน 30 

วนั นับแต่วนัทีท่านได้สงัซือสนิค้า สําหรบัสมาชิก Business Partner โดยท่านต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาที

บรษิทั พรอ้มจดัส่งสนิคา้และแนบต้นฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิ และท่านต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคนืสนิค้า

มายงับรษิทัเพอืบรษิทัจะไดพ้จิารณาการเปลยีนคนืสนิคา้ใหท้่านต่อไป  

 

2.การเปลยีนคนืสนิคา้และอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายของบรษิทั ตอ้งเกดิจากสาเหตุ 

   ดงัต่อไปนี  

 สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายทไีดร้บัความเสยีหายระหว่างการขนส่งโดยบรษิทั 

 ความผดิพลาดเนืองจากการจดัส่งหรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไม่ถูกตอ้งตามทีสงัซอื 

 สนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายชํารุดเสยีหายแต่แรก 

 คุณภาพของสนิคา้หรอือุปกรณ์ส่งเสรมิการขายไมไ่ดม้าตรฐาน  

 

3.การคนืสนิค้า ท่านสามารถแจ้งขอคนืสนิค้าได้ตามเงอืนไขในข้อ 1และ 2 โดยสินค้าทจีะทําการส่งคนืจะต้องอยู่ในสภาพที

สมบูรณ์หรอืสภาพเดมิเหมอืนกบัตอนทที่านไดร้บัสนิคา้ไป รวมทงัสนิคา้จะตอ้งอยู่ในหบีห่อบรรจุภณัฑเ์ดมิ ยงัไมเ่ปิด

กล่องผลติภณัฑห์รอืเปิดใช้ผลติภณัฑ์แตอ่ย่างใด และบรษิทัสามารถนําสนิคา้หรอืผลติภณัฑ์ไปจดัจําหน่ายต่อได ้หาก

การคนืสนิคา้ไม่เป็นไปตามเงอืนไขดงักล่าว หรอืเป็นสนิคา้ทบีรษิทักําหนดเงอืนไขการคนืสนิคา้ไวเ้ป็นอย่างอนื หรอื

เป็นสนิค้าคนละชนิกับสนิคา้ทีท่านได้สงัซอืไปตามทรีะบุในใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืสนิค้าเกดิความเสยีหายโดยเจตนา 

หรอืการใชไ้มถู่กตอ้งของท่าน บรษิทัขอสงวนสทิธปิฏเิสธในการรบัคนืสนิคา้จากทา่นได ้ 

 

4.เมอืบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตักิารรบัคนืสนิคา้แลว้ บรษิทัจะดําเนินการดงันี  

 หากท่านมกีารชําระค่าสนิคา้เป็นบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ บรษิทัจะดําเนินการคนืเงนิกลบัเขา้สู่บญัชบีตัรเครดติหรอื

บตัรเดบติของท่าน 

 หากท่านจ่ายเงนิปลายทาง บรษิทัจะทําการโอนเงนิสดกลบัคนืไปยงับญัชธีนาคารของท่าน 

 โดยบรษิทัจะดําเนินการคนืเงนิค่าสนิคา้ใหท้่านภายใน 15 วนั นับแต่วนัททีําการคนืสนิคา้ 

 

ขนัตอนการเปลียน-คืนสินค้า 

 

 ขอเปลยีน-คนืสนิคา้ 

              กรุณาแจง้การเปลยีน-คนืสนิคา้ใหบ้รษิทัทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทที่านไดส้งัซอืสนิคา้ สําหรบัสมาชกิ Brand   

Fan  และภายใน 30 วนั นับแต่วนัทที่านไดส้งัซอืสนิคา้ สาํหรบัสมาชกิ  Business Partner โดยตดิตอ่ฝ่ายบรกิาร

ลูกคา้ท ี Call Center 02-554-2455 เวลาทําการ จนัทร ์- เสาร ์9.00 - 19.00 น. อเีมล์ unileverlife.th@unilever.com 

 

 ตรวจสอบขอ้มลูการสงัซอื 

             เจ้าหน้าทขีองบรษิัทจะทําการตรวจสอบขอ้มูลการสงัซอืและตดิต่อกลบัภายใน 1-3 วนัทําการเพอืแจ้งผลการอนุมตัิ

การการเปลยีน-คนืสนิคา้ และอาจมกีารขอเอกสารรบัรองเพมิเตมิ  

 

 ส่งคนืสนิคา้ 

              การรบัคนืสนิคา้จําเป็นต้องมใีบเสร็จเพอืเป็นหลกัฐานการสงัซอืทุกครงั และเมอืบรษิัทได้รบัคนืสนิคา้จากท่าน ทาง 

บรษิทัจะดําเนินการเรอืงการคนืมลูค่าสนิคา้ใหท้่าน 
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ผนวก ข นโยบายการการมอบสิทธิพิเศษอืนๆ ให้ Business Partner ตงัแต่ตาํแหน่ง TBP ขนึไป 

 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักับ Business Partner ทีประสบความสําเร็จตังแต่ตําแหน่ง Team Business Partner 

(TBP ) ขนึไป ซงึถอืเป็นตําแหน่งผูนํ้าระดบัสูงของบรษิัท มบีทบาททสีําคญัต่อการเตบิโตของธุรกจิ ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ 

เป็นอย่างมาก เพราะท่านจะมหีน้าทแีละบทบาทในการบรหิารทมีงาน การใหกํ้าลงัใจกบัสมาชกิในองค์กร และการ

พฒันาทมีงานใหก้้าวขนึมาประสบความสําเรจ็เฉกเช่นเดียวกบัท่าน บรษิทัขอเน้นยํา และสรา้งความเขา้ใจให้ท่าน

ทราบถงึนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัทบีรษิทัใหอ้ย่างมากสาํคญั กล่าวคอื              

               “Business Partner ตงัแต่ตําแหน่ง TBP ขนึไป จะต้องไม่ร่วมหรอืเข้าร่วมโดยตรงหรอืโดยอ้อมในธุรกิจขายตรง 

หรอืธุรกิจการตลาดแบบเครอืข่ายอนื ทีดําเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั หรอืคล้ายคลงึกนักบัยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ ของ

บรษิัท หรอืชกัจูงส่งเสริม Business Partner หรอืบุคคลใดก็ตามในองค์กรธุรกิจของท่าน หรอืในองค์กรธุรกิจของ

บุคคลอืน ให้เข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจการตลาดแบบเครอืข่ายทีดําเนินธุรกิจใน

ลกัษณะเดยีวกนั หรอืคลา้ยคลงึกนักบับรษิทั” 

 

 เมอืท่านทําคุณสมบตัปิรบัตําแหน่งตงัแต่ TBP – GEBP บรษิทัจะมหีนังสอืเน้นยํานโยบาย ใหท้่านรบัทราบ และถ้า

ท่านปรบัตําแหน่งระดบั AEBP  ขนึไป บรษิทัจะมหีนังสอืใหท้่านเซ็นรบัทราบนโยบายดงักล่าว พรอ้มกบัมอบสทิธิ

พิเศษอืนๆให้ท่านตามเงอืนไขทีบริษัทกําหนดไว้ในหนังสือรบัทราบและให้ความยินยอม หากท่านปฏิเสธการ

รบัทราบและใหค้วามยนิยอมในหนังสอื  บรษิทัขอสงวนสทิธทิจีะไม่มอบสทิธพิเิศษอนืๆ ใหท้่านต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


