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2 POLICIES & PROCEDURES

นโยบายและระเบียบปฏิ บตั ิ (Policies and Procedures)
บทนํา
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ทียังยืนและมันคง นอกจากท่านจะต้องยึดมันต่อความซือสัตย์
ความถู ก ต้ อ ง ศีล ธรรมอัน ดี และมีค วามรับ ผิด ชอบในการดํา เนิ น ธุร กิจ แล้ว ท่ า นจํ า เป็ น ต้อ งใส่ ใ จและเคารพใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีอยู่ในธุรกิจทังหมดด้วย ซึงความสัมพันธ์เช่นว่านีก็ได้มกี ารกําหนดขึนในนโยบายและ
ระเบียบปฏิบตั ฉิ บับนีเพือก่อตังสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบต่างๆ ของแต่ละฝ่ ายในธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ไม่ว่าจะ
เป็ นบิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) บริษทั หรือแม้แต่ลูกค้า ให้มคี วามชัดเจน
และท่านสามารถทําความเข้าใจและนําไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างสมบูรณ์
สําหรับนโยบายและระเบียบปฏิบตั ฉิ บับนีจัดทําขึนเป็ น 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย) ในกรณีทมีี ความ
ข้อความขัดแย้งหรือความไม่ชดั เจน ให้ถอื การพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีระบุในรูปแบบของภาษาไทยเป็ น
สําคัญ และให้มผี ลบังคับใช้ตงแต่
ั 1 มีนาคม 2563 และให้ถอื ว่ามีผลบังคับใช้แทนทีนโยบายและระเบียบข้อบังคับเดิมที
เคยประกาศใช้ไปก่อนหน้านีทังหมด
ข้อกําหนดในนโยบายและระเบียบปฏิบตั นิ ีอาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็ นครังคราวได้ในอนาคตตามความ
จําเป็ นหรือเพือให้สอดคล้องตามทีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและระเบียบ
ปฏิบตั นิ ีได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่บริษทั จะทําการแจ้งและเผยแพร่การแก้ไขปรับปรุงให้ท่าน
ทราบทังหมดภายในระยะเวลาอันสมควรผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริษทั เห็นสมควร เช่น เอกสาร อีเมล์ หรือ ประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็ นต้น และให้การแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ทีทมีี การเผยแพร่
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บทที 1
คํานิ ยาม
“กิ จกรรมในการดําเนิ นธุรกิ จ” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีกระทําขึน โดยในทีนีรวมถึงการลงลายมือชือในใบสมัคร, การสังซือสินค้าจาก
หรือการคืนสินค้าให้แก่บริษทั , การแนะนําเป็ นบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) การเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนากับทางบริษัท รวมทังการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทีบริษัทพิจารณาจัดทําขึนตามความเหมาะสมเพือเป็ นการส่ งเสริมหรือ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษทั
“คอมมิ ช ชัน (ในที นี อาจเรี ยกว่า “ผลตอบแทน”)” หมายถึง ผลประโยชน์ และค่ าตอบแทนทีบริษัท จ่ายให้ก ับบิซิเนสพาร์ท เนอร์
(Business Partner) โดยพิจารณาจากยอดการจําหน่ ายสินค้าของบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) ทีเกิดขึนโดยบิซเิ นสพาร์ทเนอร์
(Business Partner) และทีเกิด ขึนโดยดาวน์ ไ ลน์ ในองค์ก รธุ ร กิจ ของตนในแต่ล ะเดือนซึงเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ทีกํ าหนดในแผนปั น
ผลตอบแทนของบริษทั ทังนี บริษทั จะทําการคํานวณและชําระค่าคอมมิชชันให้แก่บซิ เิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) เป็ นรายเดือน
“เครืองหมายการค้า” หมายถึง เครืองหมายการค้าทุกชนิ ดทีเป็ นของบริษทั เช่น อาวียองซ์ (aviance), บียอนด์ (beyonde), ไอ-เฟรช
(i-fresh), ลีเวอร์ โฮม (Lever Home) เป็ นต้น
“นิ ติบุคคล” หมายถึง องค์กรหรือหน่ วยทางธุรกิจทีมีสถานะเป็ นนิตบิ ุคคล เช่น บรรษัท ห้างหุน้ ส่วน บริษทั จํากัด หรือนิตบิ ุคคลรูปแบบอืน
ใดซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตังตามทีกฎหมายกําหนด
“นโยบายและระเบียบปฏิ บตั ิ (ในทีนี อาจเรียกว่า “นโยบาย”)” หมายถึง หลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบตั ทิ บริ
ี ษทั ใช้ควบคุมดูแลบิซเิ นสพาร์ท
เนอร์ (Business Partner) ในการดํ าเนิ น ธุร กิจ ยูนิ ล ีเวอร์ ไลฟ์ ตลอดจนกํ าหนดสิทธิ หน้ าที ความสัม พัน ธ์แ ละเงือนไขการได้ร บั สิท ธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) และ แบรนด์แฟน (Brand Fan) ในส่วนทีเกียวข้อง โดยนโยบายและระเบียบ
ปฏิบตั นิ ีจะถูกกําหนดอยู่ในเอกสาร หรือเป็ นการประกาศเป็ นครังคราว ซึงจะถูกรวบรวมอยู่ในสัญญา คู่มอื หรือเอกสารการดําเนินธุร กิจ
สิงพิมพ์ และเอกสารอืนใดทังในรูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิตบิ ุคคล หรือหน่วยธุรกิจใดๆ ทีกฎหมายกําหนดให้มสี ภาพบุคคล
“บัญชี” หมายถึง หมายเลขประจําตัวทีบริษทั ออกให้บซิ เิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) โดยบิซเิ นส
พาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) สามารถใช้หมายเลขดังกล่าวใช้ในการติดต่อเพือสังซือสินค้า ตลอดจนรับ
ค่าคอมมิชชันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทางบริษทั ตามเงือนไขทีบริษทั กําหนด
“บริษทั ” หมายถึง บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง จํากัด และบริษทั หรือหน่วยธุรกิจอืน ๆ ในเครือ
“ใบสมัคร” หมายถึง บรรดาเอกสารต่าง ๆ ทังในรูปแบบกระดาษหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซงถื
ึ อเป็ นส่วนหนึงของสัญญา ซึงใช้เพือสมัคร
เป็ นบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) กับทางบริษทั สําหรับการสมัครนัน ผูส้ มัครจะต้องกรอกข้อมูล
ของผู้ส มัครลงในเอกสารการสมัค รให้ครบถ้วน พร้อ มทังลงลายมือชือ และแนบเอกสารประกอบการสมัคร (ถ้ามี) เว้นแต่การสมัครทาง
เว็บไซต์ทบริ
ี ษทั อาจมีการกําหนดเงือนไขการสมัครไว้เป็ นอย่างอืน
“ประเทศทีบริ ษัทได้เข้าไปดําเนิ นธุรกิ จ (Authorized Country)” หมายถึง ประเทศใดก็ตามทีบริษทั ได้กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
เป็ นประเทศทีบริษทั ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ อย่างเป็ นทางการ เพือให้บิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์
แฟน (Brand Fan) สามารถดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับบริษทั ได้
“ผู้แนะนํ า” หมายถึง บิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แ ฟน (Brand Fan) ทีได้ทําการแนะนํ าให้ผู้สมัครอีกคนหนึง
สมัครเป็ นบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) โดยให้อยู่ภายใต้บญ
ั ชีของตนในองค์กรธุรกิจของผูท้ ทํี า
การแนะนํา
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“ผู้แนะนํ าระหว่างประเทศ” หมายถึง บิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) ทีดํารงอยู่ในจรรยาบรรณและเป็ นผู้แนะนํ าผูม้ ุ่งหวังใน
ประเทศอืน ๆ ทีบริษทั ได้เข้าไปดําเนินกิจการอย่างเป็ นทางการได้ นอกเหนือจากประเทศทีตนได้สมัครเป็ นบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business
Partner) ครังแรก
“ผู้มุ่งหวัง” หมายถึง บุคคลทีสนใจทีจะสมัครและสามารถเป็ นบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) กับ
ทางบริษทั เพือดําเนินธุรกิจหรือบริโภคสินค้าได้
“บิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ BP ” หมายถึงบุคคลผูม้ สี ถานะเป็ นคู่สญ
ั ญาอิสระทีต้องการสมัครเป็ นบิซเิ นสพาร์ทเนอร์
(Business Partner) กับบริษทั และสามารถสังซือสินค้าในราคาส่วนลด จําหน่ายสินค้าในราคาปลีก แนะนําชักชวนบุคคลอืนๆ ให้เป็ นบิซเิ นส
พาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือแบรนด์แฟน (Brand Fan) และมีสทิ ธิได้รบั ค่าคอมมิชชันตามทีกําหนดในแผนปันผลตอบแทนของ
บริษทั รวมทังได้รบั สิทธิประโยชน์อนื ๆ เช่น ข่าวสารของบริษทั สิทธิประโยชน์ จาก ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ช็อป เป็ นต้น
“ผู้สมัครร่วม” หมายถึง บุคคลใดก็ตามทีได้สมัครเป็ นบิซเิ นสพาร์ท เนอร์ (Business Partner) ร่วมกับบุคคลทีมีบญ
ั ชีบซิ เิ นสพาร์ทเนอร์
(Business Partner) อยู่กบั ทางบริษัทแล้ว เพือจะดําเนินธุรกิจหรือสังซือสินค้าในหมายเลขบัญชีบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner)
เดียวกันเท่านัน
“แผนปั นผลตอบแทน (ในทีนี อาจเรียกว่า “แผนปั นผล”)” หมายถึง แผนทีบริษทั กําหนดขึนเป็ นการเฉพาะโดยมีการระบุรายละเอียด
และเงือนไขในโครงสร้างการจ่ายเงินปั นผลหรือคอมมิชชันแก่บรรดาบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) ของบริษทั
“ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ ” หมายถึง แผนกธุรกิจทีมีการดําเนินงานโดยใช้แผนการตลาดแบบธุรกิจเครือข่าย ภายใต้ของยูนิลเี วอร์ (ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์
ประเทศไทย ดูแลโดยบริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง จํากัด)
“ลูกค้า” (อาจเรียกอีกอย่างหนึงว่า “ผู้บริ โภค”) หมายถึง ผูซ้ อหรื
ื อบุคคลทีได้รบั การบริการจากบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner)
หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) เพือทําการสังซือสินค้า ทังนีให้ถอื ว่าผูม้ ุ่งหวังอยู่ในคําจํากัดความตามนิยามข้อนีด้วย
“สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงทีจัดทําขึนระหว่างบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) และบริษทั หรือระหว่าง แบรนด์แฟน (Brand Fan)
และบริษทั ซึงประกอบไปด้วยใบสมัคร นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ แผนปันผลตอบแทน และเอกสารอืนใดซึงเกียวข้องกับการดําเนิน ธุรกิจ
ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ ทีบริษทั จัดทําขึนและมีการกําหนดเงือนไขข้อตกลงต่าง ๆ เพือกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีกล่าวมาข้างต้น
“สิ นค้า” หมายถึง สินค้าภายใต้เครืองหมายการค้าของบริษทั ทังหมด
“องค์กรธุรกิ จ” หมายถึง บิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) และ แบรนด์แฟน (Brand Fan) ทีถูกแนะนําไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ให้มาอยู่ในองค์กรธุรกิจของผูแ้ นะนํ า
“อุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย” หมายถึง เครืองมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ทีผลิตขึนเพือช่วยในการนําเสนอ หรือสนับสนุนการจําหน่ ายสินค้า หรือ
ใช้แนะนํ าผูม้ ุ่งหวังทีสนใจมาเป็ นบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) กับทางบริษทั ซึงอุปกรณ์ต่าง ๆ
เหล่านันจะมีขอ้ มูลทีอ้างถึงบริษทั สินค้า แผนปั นผลตอบแทน หรือเครืองหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ของบริษทั
“แบรนด์แฟน (Brand Fan) หรือ BF ” หมายถึง บุคคลผูม้ สี ถานะเป็ นคู่สญ
ั ญาอิสระทีต้องการสมัครเป็ นผูส้ งซื
ั อสินค้าทีได้รบั ส่วนลดจาก
บริษทั รวมถึงสามารถแนะนําชักชวนบุคคลอืน ๆ ให้เป็ นบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) บริษทั ได้
“Retail Customer” (อาจเรียกอีกอย่างหนึ งว่า “ลูกค้าปลีก”) หมายถึง ผูท้ สนใจซื
ี
อใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั อย่างเดียวโดยไม่ประสงค์ที
จะสมัค รเป็ น สมาชิกเพือขอรับสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนต่าง ๆ จากบริษัท ลูกค้าปลีก ไม่ถือ ว่ าเป็ นสมาชิก หรือบิซเิ นสพาร์ทเนอร์
(Business Partner) หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) จึงไม่สามารถเป็ นผูแ้ นะนํ าหรือเป็ นอัพไลน์ได้ หรือขอเปลียนสถานมาเป็ นสมาชิกได้
หากต้องการเป็ นสมาชิกต้องทําการสมัครใหม่ตามเงือนไขของบริษทั
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บทที 2
“บิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner)”
1. การเป็ นบิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner)
1.1 คุณสมบัติของบิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner)
หากท่านต้องการสมัครเป็ นบิซเิ นสพาร์ทเนอร์(Business Partner)กับทางบริษทั จะต้องเป็ นผูท้ มีี คุณสมบัตติ ามทีระบุดา้ นล่าง ดังนี

บิซเิ นสพาร์ทเนอร์ (Business Partner)
ประเภท
คุณสมบัติ






เอกสาร








1.2

การสมัคร

บุคคลธรรมดา
เป็ นผูม้ อี ายุตงแต่
ั 18 ปี ขึนไป
สัญชาติไทย
มีความสามารถในการทํานิตกิ รรมสัญญา
ในกรณีทผูี ส้ มัครยังมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ หรือ
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย จะต้องมีเอกสาร
การยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรือผูป้ กครอง
ของผูส้ มัครแนบมาพร้อมเอกสารการสมัคร
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ มัคร
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรมหรือผูป้ กครอง (ในกรณีผสู้ มัครยัง
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ มัครร่วม (ใน
กรณีมผี สู้ มัครร่วม โดยผูส้ มัครร่วมต้องมีคุณสมบัติ
ข้างต้นครบถ้วน)
สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ
ผูส้ มัคร
เอกสารทุกฉบับต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง

นิ ติบุคคล
 เป็ นนิตบิ ุคคลไทย

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อี ํานาจลงนาม
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
 สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนาม
นิตบิ ุคคล
 สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษีในนามนิตบิ ุคคล
 เอกสารทุกฉบับต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องพร้อม
ประทับตราสําคัญ (ถ้ามี)

1.2.1 หากท่านต้องการสมัครเป็ นบิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) (ต่อไปเรียกว่า BP) จะต้องได้รบั การ
แนะนําจากผูแ้ นะนํ าทีเป็ น BP หรือ แบรนด์แฟน (Brand Fan) (ต่อไปเรียกว่า “BF”) ของบริษทั อยู่แล้ว และ
ท่านต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร BP ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชือ พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
สมัคร และชําระค่าสมัคร
1.2.2 ท่านสามารถยืนความจํานงสมัครเป็ น BA ผ่านช่องทางทีบริษทั ได้มกี ารจัดหาไว้ให้ ดังนี
 สํานักงานของบริษทั หรือ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ช็อป ทุกสาขา
 เว็บไซต์ทบริ
ี ษทั กําหนด
 ยืนใบสมัครผ่านทาง Business Partner หรือ Brand Fan ทีได้รบั อนุญาตจากบริษทั
 ช่องทางอืน ๆ ทีบริษทั อาจจัดให้มขี นึ เช่น บูธกิจกรรมแสดงหรือจําหน่ายสินค้า งานสัมมนา เป็ นต้น
1.2.3 ท่านสามารถสมัค รเป็ น Business Partner ได้เพียง บัญชีเท่านัน และไม่ส ามารถมีผลประโยชน์ ไม่ว่าจะ
เป็ นทางตรงหรือทางอ้อมจากบัญชีทุกประเภทมากกว่า บัญชี และห้ามท่านใช้ชอบุ
ื คคลอืน ชือแฝง หรือชือ
แอบอ้างในการสมัคร
กรณีทีท่ านมีก ารยืนใบสมัครมากกว่า ใบสมัค รผ่านช่อ งทางทีบริษัทจัดไว้ให้ใ นช่ว งเวลาเดียวกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน โดยทีใบสมัค รแรกทียืนให้บริษัท พิจารณา บริษัทยังไม่ได้อนุ มตั ิและออกหมายเลขบัญ ชี ให้
บริษั ท ขอสงวนสิท ธิแต่ เ พีย งผู้เ ดีย วในการพิจ ารณาอนุ ม ัติใ บสมัค รเพีย ง ใบสมัค รเท่ า นั นทีจะได้ร บั
หมายเลขบัญชี และให้ถอื ว่าคําตัดสินของบริษทั เป็ นทีสินสุด หรือ
กรณีบริษัท พบในภายหลังว่ าท่ า นมีบ ัญชีม ากกว่ า บัญ ชี หรือ ได้ร บั ผลประโยชน์ จากบัญ ชีอ ืนใดไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมมากกว่า บัญชี ท่านยินยอมให้บริษทั ยกเลิกบัญชีใด ๆ เพือให้ท่านเหลือบัญชีกบั ทาง
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บริษทั เพียง บัญชีเท่านัน โดยการคงไว้ซงบั
ึ ญชีดงั กล่าว บริษทั จะพิจารณาลําดับการสมัครจากวันทีสมัคร
ร่วมกับข้อเท็จจริงทีบ่งชีถึงการยืนยันตัวตนในการสมัคร (ถ้ามี) เป็ นสําคัญ และให้บญ
ั ชีทถูี กยกเลิกมีผ ลเป็ น
โมฆะ
ทังนี ให้ถอื ว่าคําตัดสินของบริษทั เป็ นทีสินสุด
1.2.4 ท่านสามารถยืนใบสมัคร Business Partner ให้บริษทั ในประเทศทีท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองและมีถนพํ
ิ านัก
โดยหากบริษทั พบว่ามีการยืนเอกสารไม่ตรงกับประเทศทีท่านมีสถานะพลเมืองและมีถนพํ
ิ านัก บริษัทจะถือ
ว่าใบสมัครดังกล่าวไม่มผี ลผูกพัน
1.2.5 เมือท่ านได้มกี ารลงนามในใบสมัค ร ถือ ว่าท่านได้ตกลงผูก พันตามสัญญาการเป็ น Business Partner กับ
บริษัท โดยท่ า นต้ องปฏิบ ัติต ามข้อ ตกลงทีบริษัทกําหนดอย่า งเคร่ งครัด และบริษ ัท ขอสงวนสิท ธิในการ
พิจารณาแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะยอมรับหรือปฏิเสธการสมัคร
1.2.6 ท่านต้องให้ข้อ มูล ทีเป็ น จริงในการสมัค รเป็ น Business Partner ไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริงทีควรแจ้ง ไม่ปลอม
แปลงใบสมัครหรือเอกสารใด ๆ ทีเกียวข้อง ในกรณีทมีี การเปลียนแปลงข้อมูลทีอาจส่งผลกระทบต่อความ
ถูกต้อง ท่านต้องติดต่อบริษทั เพือทําการแก้ไขหรือ เพิมเติมข้อมูล ให้ถูกต้อง หรือดําเนินการแก้ไขเพิมเติม
ข้อมูลของท่านได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ทบริ
ี ษทั ได้จดั ไว้ให้ (ถ้ามี)
1.2.7 บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนบัญชีหรือยกเลิกสถานภาพการเป็ น Business Partner ของท่าน และให้
ถือว่าสัญญาการเป็ น Business Partner ทีมีการทําไว้เป็ นโมฆะและไม่มผี ลผูกพันมาตังแต่แรกโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากบริษทั พบว่า
 ท่านมีการให้ขอ้ มูลทีไม่ถูกต้องหรือให้ขอ้ มูลเท็จในการสมัคร
 ท่านมีการยืนเอกสารการสมัครให้บริษทั ไม่ตรงกับประเทศทีท่านมีสถานะพลเมืองและมีถนพํ
ิ านัก
นอกจากนี ท่านยินยอมให้บริษทั ทําการเพิกถอนและเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทีท่านพึงจะได้รบั หรือได้รบั
ไปแล้วในทันทีนับแต่วนั ทีบริษทั ได้รบั ทราบถึงความไม่ถูกต้อง และท่านจะต้องทําการส่งคืนผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีท่านได้รบั ไปแล้วนันให้กบั บริษทั ในทันทีนับแต่วนั ทีบริษทั ได้แจ้งให้ทราบ ทังนี ไม่เป็ น
การตัดสิทธิของบริษทั ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านเพิมเติมในภายหลัง
1.2.8 บริษัท ขอสงวนสิท ธิทีจะไม่ จ่ ายผลตอบแทนใด ๆ ให้ท่า น หากท่านไม่ย ืนเอกสารประกอบการสมัครให้
ครบถ้วนถูกต้องต่อบริษทั
1.2.9 ในการสมัครเป็ น Business Partner บริษัท จะไม่มกี ารกําหนดหรือบังคับให้ท่านต้องทําการสังซือสินค้าใน
จํ านวนใด ๆ หรือ ต้ อ งมีการรักษาจํ านวนขันตําของสินค้าคงคลังหรือ ซือสิน ค้าเพือมีส ิท ธิเข้าร่ วมในการ
สัมมนา การประชุมหรือกิจกรรมใด ๆ ทีบริษทั จัดขึน
1.2.10 สถานภาพการเป็ น Business Partner สมบูรณ์และเริมมีผลบังคับใช้ในวันทีทีบริษทั ได้รบั เอกสารใบสมัครมี
การชําระค่าสมัคร และบริษทั ทําการอนุมตั อิ อกหมายเลขบัญชีให้แล้วเท่านัน
หมายเหตุ หากชาวต่างชาติ หรือบุคคลไม่มีสญ
ั ชาติ ไทย ที ต้องการสมัครเป็ น Business Partner กับบริ ษทั ฯ จะต้องมีใบอนุญาต
ทํางาน (Work Permit) และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว ประเภทธุรกิ จค้าปลีก (RETAIL) ด้วย
2. บัญชีบิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner)
2.1
คู่สมรส
2.1.1 สามีและภรรยาทังโดยพฤตินัยและนิตินัยทีต้องการสมัครเป็ น Business Partner จะต้อ งทําการสมัครเป็ น
Business Partner ในบัญชีเดียวกันเท่านัน
กรณีทบริ
ี ษทั พบว่าท่านและคู่สมรสได้ทําการสมัครคนละบัญชีกนั บริษทั จะทําการย้ายท่านและคู่สมรสมาอยู่
ในบัญชีเดีย วกัน และทํ าการยกเลิก บัญชีทีสมัค รในภายหลัง และคงไว้ซึงบัญ ชีทีสมัครก่อ น ทังนี การ
พิจารณาลําดับการสมัครจะยึดจากวันทีสมัครเป็ นสําคัญ
2.1.2 กรณีทีท่ านได้ส มรส หรือ อาศัย อยู่ร่ ว มกัน ฉัน ท์ส ามีภ รรยากับ บุค คลอืนในภายหลัง ทีท่ านได้ส มัค รเป็ น
Business Partner กับ บริษัท ในกรณี นี คู่ส มรสของท่ า นสามารถยืนคําร้อ งแก่ บ ริษัท เพือพิจ ารณาและ
ดําเนินการเพิมชือคู่สมรสของตนเป็ นผูส้ มัครร่วมในบัญชีธุรกิจเดียวกันกับท่านได้ (ทังนีคู่สมรสจะต้องมิเคย
สมัครเป็ น Business Partner หรือ Brand Fan กับทางบริษทั มาก่อน)
2.1.3 ท่านและคู่สมรสสามารถเป็ นเจ้าของบัญชีหรือมีผลประโยชน์ใน บัญชีได้ ในกรณีทท่ี านและคู่สมรสทําการ
สมรสกันหลังจากทีท่านทังสองได้มสี ถานภาพเป็ น Business Partner หรือ Brand Fan อยู่ก่อนแล้ว รวมถึง
7 นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ

ท่านและคู่สมรสสามารถเลือกคงบัญชีใดบัญชีหนึงไว้ และทําการยกเลิกบัญชีอกี บัญชีหนึงก็ได้ ทังนีภายใต้
เงือนไขและหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในนโยบายนี
2.1.4 กรณีทคูี ่สมรสของท่านลาออกจากการเป็ น Business Partner ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึงสามารถกระทําได้
ตามนโยบายนี บริษัท สามารถทํ าการยกเลิก บัญชี Business Partner ของท่านได้ท ัน ที แม้ว่าท่านจะไม่
ประสงค์ลาออกด้วย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบถึงเหตุผล อย่างไรก็ดี บริษัทอาจอนุ ญาตให้ท่านยังสามารถมี
สถานภาพการเป็ น Business Partner และดําเนินธุรกิจต่อไปได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านยังคง
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและกฎระเบียบอืนใดทีบริษทั กําหนดหรืออาจมีการกําหนดขึนในอนาคต
บริษทั ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจารณายกเลิกบัญชี Business Partner ของท่าน ในกรณีทบริ
ี ษทั
เห็นว่า การกระทําใด ๆ ของท่านหรือคู่สมรส (ไม่ว่าคู่สมรสจะได้สมัครเป็ นผูส้ มัครร่วมแล้วหรือไม่ก็ตาม) มี
ลักษณะเป็ นการฝ่ าฝืนนโยบายของบริษทั โดยท่านได้ประโยชน์จากการฝ่ าฝืนนโยบายดังกล่าวไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
2.1.5 กรณีทีคู่สมรสใด ซึงสามีสามารถมีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้มากกว่า คน สามีสามารถเลือก
ภรรยาได้เ พีย งหนึ งคนเพือสมัค รเป็ น ผู้ส มัค รร่ วมในบัญชีเดีย วกัน ทังนี ให้เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข อง
กฎหมายทีใช้บงั คับในพืนทีนัน ๆ สําหรับภรรยาคนอืน ๆ หากประสงค์ทีจะสมัครเป็ น Business Partner
จะต้องถูกแนะนําภายใต้บญ
ั ชีสามี/ภรรยาดังกล่าวเท่านัน

2.2

2.3

การโอนสิ ทธิ
2.2.1 ท่านไม่สามารถโอน มอบหมาย หรือกระทําการอืนใดในลักษณะทีเป็ นการโอนสิทธิต่าง ๆ ทีมีอยู่ตามสัญญา
ให้แก่บุคคลหรือตัวแทนใด ๆ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากบริษทั เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้วเท่านัน และ
บริษทั จะไม่ยบั ยังหรือหน่วงเวลาในการแสดงความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่มเี หตุอนั สมควร
ท่านอาจมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบของท่ านให้แก่บุคคลใด ๆ เพือดําเนินกิจกรรมอันเกียวเนืองกับ
การทํา ธุ ร กิจของท่า นได้ โดยทีท่านยังคงมีหน้าทีเป็ นผู้ดูแ ล ควบคุ มการดํา เนิน กิจ กรรมให้เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตามนโยบาย สัญญาและกฎหมายทีเกียวข้อง อีกทังหากมีการกระทําทีฝ่ าฝื นสัญญา นโยบายหรือ
กฎหมายเกิดขึน ท่านจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในการกระทําการต่าง ๆ ของบุคคลเหล่านัน
2.2.2 ภายใต้เงือนไขต่อไปนี ท่านสามารถโอนสิทธิในบัญชีของท่าน และสิทธิประโยชน์ทงหมดที
ั
มีอยู่ในบัญชี หรือ
จะทําการโอนในลักษณะของมรดกให้กบั บุคคลอืนได้ โดย
ก) จะต้องยืนเอกสารแจ้งมายังบริษัท เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า (สามสิบ) วัน เพือให้บริษัท
พิจารณาและดําเนินการ พร้อมกันนันหากมีรายได้หรือยอดเงินคงค้างอยู่ในระบบจะต้องทําการรับชําระ
ให้เสร็จสินก่อนการโอนสิทธิ
ข) ผูร้ บั โอนสิทธิต้องไม่เคยสมัครเป็ น Business Partner หรือ Brand Fan มาก่อน
ค) บริษทั จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการโอนสิทธิตามอัตราทีกําหนด
ง) การโอนสิทธิจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อ เมือบริษัทได้พจิ ารณาอนุ มตั ิและได้มกี ารดําเนินการตามขันตอนการ
โอนสิทธิครบถ้วนแล้ว
2.2.3 หากมีการเสียชีวติ สาบสูญ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือตกเป็ นบุคคลล้มละลาย บริษทั จะ
ทําการโอนสิทธิในบัญชีให้กบั บุคคลตามคําสังศาลเท่านัน ทังนี เอกสารทีจะใช้ยนต่
ื อบริษทั ต้องเป็ นเอกสาร
ทางกฎหมายทีเกียวข้อ งและมีรายละเอีย ดทีชัดเจนเพือให้บ ริษัท สามารถใช้เ ป็ น หลัก ฐานประกอบการ
พิจารณาได้
การรวมบัญชี
2.3.1 ท่านสามารถยืนคําร้องมายังบริษทั เพือขอรวมบัญชีสองบัญชีให้เหลือบัญชีเดียวได้ โดยการรวมบัญชีสามารถ
ทําได้ทงในแนวตั
ั
งและแนวนอน แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไข ดังต่อไปนี
ก) บัญชีทงสองบั
ั
ญชีทต้ี องการรวมจะต้องอยู่ในกลุ่มองค์กรธุรกิจเดียวกัน
ข) เจ้าของบัญชีทงสองบั
ั
ญชีจะต้องเป็ นผูท้ สมั
ี ครเป็ น Business Partner กับบริษทั เป็ นครังแรก
ค) เจ้าของบัญชีจะต้องมีตําแหน่งไม่เกินกว่า Business Partner ระดับ Team Business Partner (TBP)
ง) การรวมบัญชีจะสามารถทํ าได้ต้อ งได้ ร บั ความยิน ยอมเป็ นลายลักษณ์ อัก ษรจาก Business Partner
อัพไลน์ระดับ Senior Business Partner (SBP) ขึนไปทีรัก ษาคุณสมบัตใิ นเดือนทีส่งเรืองมายังบริษทั
เพือขออนุมตั จิ ํานวนทังสิน ระดับ
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2.4

2.5

2.6

จ) กรณีการรวมบัญชีในแนวตัง บัญชีทงสองจะต้
ั
องเป็ นอัพไลน์และดาวน์ไลน์ตดิ ตัวกันเท่านัน
ฉ) กรณีการรวมบัญชีในแนวนอน บัญชีทงสองจะต้
ั
องมีผแู้ นะนํ าคนเดียวกันเท่านัน
ช) บริษทั จะทําการเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรวมบัญชีตามอัตราทีกําหนด
การเปลียนชือ
ท่านสามารถขอเปลียนชือผูส้ มัครหลักหรือผูส้ มัครร่วมได้ โดยการขอเปลียนชือนันบุคคลผูท้ มีี ความประสงค์จะทําการ
เปลียนแปลงจะต้องชําระค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามอัตราทีบริษทั กําหนด
บริษทั ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจารณาอนุ มตั หิ รือปฏิเสธการแก้ไขเปลียนแปลงต่าง ๆ อันเกียวเนืองกับ
บัญชี Business Partner ทีกําหนดในข้อ 2 นี โดยมิตอ้ งแจ้งเหตุผลให้ทราบแต่อย่างใด
การสมัครใหม่
2.5.1 หากท่ า นได้ มีก ารโอนสิท ธิใ นบัญ ชีข องท่ า นไปให้ก ับ บุ ค คลอืนแล้ว ท่ า นจะสามารถกลับ มาสมัค รเป็ น
Business Partner ภายใต้ผู้แนะนํ าคนใหม่ได้ก็ต่อเมือบริษทั ได้อนุ มตั แิ ละดําเนิ นการโอนสิท ธิในบัญชีเดิม
เสร็จสินเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 6 เดือน (เงือนไขนีให้ใช้บงั คับกรณีทท่ี านโอนสิทธิ และต้องการสมัครใหม่
เป็ นสมาชิก Business Partner ด้วย)
2.5.2 กรณี ท่ านได้ ล าออกจากการเป็ น Business Partner แล้ ว แต่ มีค วามประสงค์ทีจะสมัค รเป็ น Business
Partner ใหม่อกี ครัง จะต้องดําเนินการตามเงือนไขดังต่อไปนี
ก) ในการสมัค รใหม่ ภ ายใต้ผู้แนะนํ ารายเดิม ท่ านสามารถยืนเอกสารเพือทํ าการสมัครเป็ น Business
Partner ใหม่ในช่วงระยะเวลาใดก็ได้
ข) ในการสมัครใหม่ภายใต้ผแู้ นะนํ ารายใหม่ ท่านจะสามารถสมัครเป็ น Business Partner ใหม่ได้ก็ต่อเมือ
ได้ทําการลาออกจากการเป็ น Business Partner ไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันทีลาออก (บริษทั
จะพิจารณาวันทีลาออกตามวันทีทีบริษทั ได้บนั ทึกรับในใบลาออก) โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่
ปรากฏว่าท่านได้ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ตามทีกําหนดในบทนี ข้อ 2.5.5 (ในทีนีให้หมายความรวมถึงการ
ดําเนินกิจกรรมโดยอาศัยบัญชี Business Partner หรือบัญชีประเภทใด ๆ ของบุคคลอืนด้วย)
2.5.3 กรณีทท่ี านยังมีสถานภาพเป็ น Business Partner กับทางบริษทั แต่มไิ ด้ดําเนินกิจกรรมใด ๆ มาอย่างน้อย
เดือน ตามทีกําหนดในบทนี ข้อ 2.5.5 (ทังนีไม่ว่าจะเป็ นการดําเนิน กิจกรรมโดยอาศัยบัญชี Business
Partner หรือบัญชีประเภทใด ๆ ของบุคคลอืน) สามารถสมัครเป็ น Business Partner ภายใต้ผแู้ นะนํ าราย
ใหม่ได้
2.5.4 การสมัครใหม่ภายใต้ผแู้ นะนํารายใหม่ ท่านไม่สามารถสมัครเป็ นผูส้ มัครร่วมกับบัญชีทมีี อยู่ในปัจจุบนั ได้
2.5.5 ในช่วงระยะเวลาทีท่านไม่สามารถสมัครเป็ น Business Partner ใหม่กบั บริษทั ได้ เพือรอการสมัครใหม่ ท่าน
ต้องระงับการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ตามทีกําหนดข้างล่างนี
ก) การสังซือสินค้า
ข) การจําหน่ายสินค้า
ค) การเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนากับ Business Partner ท่านอืน ๆ
ง) การได้รบั ผลตอบแทนจาก Business Partner หรือ Brand Fan คนใดคนหนึง
จ) การเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทําธุรกิจ ทังทางตรงและทางอ้อ มกับ Business Partner หรือ Brand Fan
ปั จจุบนั
การรักษาสิ ทธิ ในบัญชีบิซิเนสพาร์ทเนอร์ (Business Partner) และดาวน์ไลน์ ในองค์กร
2.6.1 การรักษาสิทธิ เพือรักษาดาวน์ ไลน์ องค์กร
ก) ท่านจะสามารถรักษาดาวน์ ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนเองได้นันจะต้อ งมีการสังซือสินค้าในหมายเลข
บัญชีของท่านอย่างน้อย (หนึง) ครังในรอบ (สิบสอง) เดือนใด ๆ (โดยให้นับวันทีสังซือสินค้าเป็ น
วันแรกของเดือน และนับต่อไปอีก (สิบสอง) เดือน มิฉะนัน บริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิในดาวน์ไลน์
ภายใต้องค์กรธุรกิจของตนทังหมดและผลตอบแทนต่าง ๆ ทีจะได้รบั จากองค์กรธุรกิจ และบริษทั จะทํา
การย้ายดาวน์ไลน์ดงั กล่าวขึนไปอยู่ภายใต้การแนะนําของอัพไลน์ชนถั
ั ดไป
ข) หากท่านไม่สามารถรักษาดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนเองได้ตามข้อ 2.6.1 ก) แต่ตอ้ งการสังซือสินค้า
หรือสร้างองค์กรธุรกิจอีกครัง สามารถแจ้งมายังบริษทั ภายในไม่เกินระยะเวลา (สามสิบหก) เดือนนับ
แต่วนั ทีสังซือสินค้าครังล่าสุด โดยบริษทั จะทําการออกหมายเลขบัญชี Business Partner ให้ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย (ท่านจะอยู่ภายใต้ผแู้ นะนํารายเดิม)
2.6.2 การรักษาสถานภาพการเป็ น Business Partner และบัญชี
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ก) ท่านจะสามารถรักษาสถานภาพการเป็ น Business Partner ในบัญชีทได้
ี สมัครไว้ได้ ท่านจะต้องมีการ
สังซือสินค้าในหมายเลขบัญชีของท่านอย่างน้อย (หนึง) ครังในรอบ (สามสิบหก) เดือนใด ๆ โดย
ให้นับวันทีสังซือสินค้าเป็ นวันแรกของเดือน และนับต่อไปอีก (สามสิบหก) เดือน มิฉะนัน บริษัทจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิในการเป็ น Business Partner รวมถึงเสียสิทธิในการเป็ นอัพไลน์ของดาวน์ไลน์ทอยู
ี ่
ภายใต้ตนเองทังหมด และไม่สามารถใช้หมายเลขบัญชีดงั กล่าวสังซือสินค้าหรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ กับ
บริษทั ได้อกี โดยบริษทั จะถือว่าท่านได้สนสภาพการเป็
ิ
น Business Partner กับทางบริษทั
ข) หากท่านไม่สามารถรักษาสถานภาพการเป็ น Business Partner ได้ตามเงือนไขข้อ 2.6.2 ก) แต่มคี วาม
ประสงค์จะสังซือสินค้าหรือดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ อีกครัง จะต้องยืนใบสมัคร Business Partner
ให้ทางบริษทั พิจารณาใหม่ ในกรณีนีท่านสามารถสมัครภายใต้ผแู้ นะนํารายใหม่ได้
การลาออก
ท่านสามารถลาออกหรือยกเลิกจากการเป็ น Business Partner ได้ โดยทําการแจ้งเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรแก่บริษทั
การลาออกจะมีผลก็ต่อเมือบริษทั ได้ลงวันทีรับใบลาออกนัน ๆ

3. จรรยาบรรณการดําเนิ นธุรกิ จ
3.1
หน้ าทีและความรับผิดชอบ
3.1.1 Business Partner มีสถานะเป็ นคู่สญ
ั ญาอิสระ และเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอิสระ ไม่ใช่พนักงานประจํา ตัวแทน
นายหน้า ผูแ้ ทน หุน้ ส่วน ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายหรือเป็ นกิจการร่วมค้ากับบริษทั ดังนัน ท่านต้องไม่แสดงตัว
ว่าเป็ นหรือทําให้บุคคลภายนอกเข้าใจได้ว่ามีสถานะเป็ นบุคคลตามทีกล่าวถึงข้างต้น ทังนี ข้อสัญญาหรือ
ภาระผูกพันใด ๆ ทีเกิดขึนระหว่างท่านกับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอืนเป็ นความรับผิดชอบเฉพาะตัวท่านแต่
เพียงผูเ้ ดียว
3.1.2 ท่านตกลงทีจะไม่กระทําการใด ๆ ทีอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่เป็ นธรรม หรือให้ขอ้ มูลคลาดเคลือน
หรือไม่ชดั เจน หรือการกระทําในลักษณะนําข้อมูลเกียวกับบริษทั โดยในทีนีให้หมายความรวมถึงสินค้า
กิจกรรมทางการตลาดของบริษทั มาใช้เปรียบเทียบ กล่าวอ้าง แสดงความคิดเห็นหรือพูดจาเพือใส่รา้ ย ดู
หมินบุคคลอืน หรือบริษทั อืน (รวมทังคู่แข่ง) รวมถึงกิจกรรมทางการค้าของบุคคลเหล่านัน
3.1.3 ท่านรับทราบและตกลงว่าท่ านไม่ มีสทิ ธิในดําเนิ นการใด ๆ ไม่ ว่ าในประเทศหรือเขตปกครองใด ๆ เพือ
แนะนํ าหรือกระทําการอืนใดทีเกียวเนืองกับธุ รกิจของบริษัท ทังนี การจํากัดสิทธิดงั กล่าว ยัง รวมถึงการ
พยายามจดทะเบียนหรือจองชือ (โดยใช้ชอบริ
ื ษัท), เครืองหมายการค้า, ชือทางการค้า รวมถึงกระทําการ
เพือให้มกี ารอนุญาตเกียวกับสินค้าหรือการดําเนินธุรกิจของบริษทั หรือจัดตังธุรกิจหรือติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐในนามของบริษัท ท่านตกลงทีจะชดใช้ค่าเสีย หาย อันรวมถึงค่ าทนายความหรือค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ จากการกระทําทีไม่เหมาะสมของท่านทีกระทําไปในนามของ
บริษทั รวมทังท่านยินยอมทีจะโอนบรรดาการจดทะเบียนต่าง ๆ ทีใช้ชอของบริ
ื
ษทั เครืองหมายการค้า หรือ
ชือทางการค้าซึงได้จดทะเบียนหรือจองไว้แล้ว อันเป็ นการละเมิดต่อข้อกําหนดนีให้แก่บริษัทโดยทันทีและ
ยินยอมให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของบริษัทโดยทังหมด ทังนี ข้อกําหนดนียังคงมีผลบังคับใช้อยู่ แม้บริษัทจะใช้
สิทธิยกเลิกสัญญากับท่านซึงได้ทําการฝ่ าฝืนนโยบายนีแล้วก็ตาม
3.1.4 ท่านต้องไม่ชกั ชวน โน้มน้าว ล่อลวงหรือนําเสนอ Business Partner หรือบุคคลใดก็ตามทีไม่ได้อยู่ภายใต้
การแนะนําของตนเอง เพือทําการจําหน่ายสินค้าในอัตราหรือรูปแบบทีแตกต่างจากทีบริษทั กําหนด
3.1.5 ท่านจะไม่กล่าวพาดพิงหรือวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ Business Partner รายอืนหรือบุคคลใดก็ตามทีได้ดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับบริษทั ในทางทีเสือมเสีย
3.1.6 ท่านจะไม่ส่งเสริม โน้มน้าว ชักจูง ให้ความช่วยเหลือ เสนอผลประโยชน์ต่อ Business Partner หรือ Brand
Fan อืนทีอยู่ในกลุ่มองค์กรธุรกิจของตนและในกลุ่มองค์กรธุรกิจอืน เพือให้ลาออก และไปสมัครกับตนหรือ
สมัครกับผูแ้ นะนํารายใหม่
3.1.7 ท่ า นจะไม่ ช ัก จู ง บุ ค คลใด ๆ ในกลุ่ ม องค์ ก รธุ ร กิจ ของตนหรือ กลุ่ม องค์ก รธุ ร กิจ อืนให้ม าสังซือสิน ค้าใน
หมายเลขบัญชีของท่านหรือในหมายเลขบัญชีของดาวน์ไลน์ท่าน
3.1.8 การตัดสินใจทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนเป็ นความรับผิดชอบโดยตรงของท่าน
3.1.9 ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในสัญญา รวมถึงเงือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ของบริษทั หรือทีบริษทั
อาจกําหนดขึนเพิมเติมตามความเหมาะสมอย่างเคร่งครัด
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3.1.10 ท่ านมีห น้ าทีโดยตรงทีจะต้องปฏิบัต ิต ามหลัก เกณฑ์ กฎระเบีย บทางราชการ รวมทังกฎหมายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจนีอย่างเคร่งครัด
3.1.11 ท่านสามารถดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ในประเทศทีบริษทั ได้เปิ ดดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นทางการแล้วเท่านัน
โดยหากท่านประสงค์จะดําเนิน ธุร กิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ในประเทศอืน ๆ นอกเหนือจากประเทศทีท่านมีถนิ
พํานักหรือมีสถานะเป็ นพลเมืองอยู่ ท่านจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือนไข นโยบาย รวมถึงกฎหมาย
ต่าง ๆ ทีบังคับใช้ในประเทศนัน ๆ อย่างเคร่งครัด
3.1.12 ท่านสามารถแนะนํา Business Partner ใหม่หรือผูม้ ่งุ หวังได้เฉพาะในประเทศทีบริษทั ได้เปิ ดดําเนินกิจการ
อย่างเป็ นทางการแล้ว เท่านัน โดยบริษัทจะจํากัดสิทธิท่านในการดําเนินกิจกรรมหรือการกระทําใด ๆ ใน
ประเทศทีบริษทั ยังไม่ได้เปิ ดดําเนินกิจการอย่างเป็ นทางการ ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดอยู่ในหัวข้อ
“การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)”
3.2 การซือสิ นค้าและอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย
3.2.1 ท่านสามารถใช้ดุลยพินิจในการซือสินค้าได้โดยอิสระ และสินค้าดังกล่าวจะต้องจําหน่ ายได้เฉพาะในประเทศ
ไทยเท่านัน
3.2.2 ท่านมีอสิ ระในการสังซือสินค้าตามทีตนต้องการ และไม่มกี ารกําหนดจํานวนขันตําในการสังซือ ทังนี ท่าน
จะต้องไม่สงซื
ั อสินค้าเพือกักตุนมากเกินความจําเป็ นหรือเกินกว่าจํานวนทีตนจะทําการจําหน่ ายให้แก่ลูกค้า
หรือเกินกว่าจํานวนทีจะซือไปใช้ส่วนตัว ภายในระยะเวลา เดือน โดยท่านควรจําหน่ ายหรือบริโภคสินค้า
ไปแล้วอย่างน้อย ร้อยละ ของสินค้าทีได้สงซื
ั อในครังนัน ๆ ก่อนทีจะทําการสังซือสินค้าในคราวต่อไปทังนี
บริษทั สงวนสิทธิในการตรวจสอบการขายสินค้าของท่าน รวมถึงเอกสารการขายสินค้าปลีกทีเกียวข้อง
3.2.3 ท่านสามารถสังซือสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายได้ด้วยตนเองที ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ช็อป ทุกสาขา หรือ
สังซือผ่านทางเว็บไซต์ โทรสาร หรือโทรศัพท์ หรือวิธอี นื ๆ ทีบริษทั มีให้บริการ โดยท่านสามารถชําระค่า
สินค้าและอุปกรณ์ ส่งเสริม การขายให้กบั บริษทั ตามช่องทางทีบริษทั ได้มีการจัดไว้ให้ ซึงสิน ค้าจะไม่ถูกส่ง
จนกว่าจะมีการชําระเงินค่าสินค้าจะครบถ้วนเสียก่อน
3.2.4 ท่านต้องทําการสังซือสินค้าภายในวันสุดท้ายของเดือนหรือวันเวลาทีบริษทั ได้กําหนดหรือประกาศไว้ในแต่
ละเดือน เพือให้การซือสินค้าดังกล่าวถูกนําไปพิจารณาคุณสมบัตแิ ละคํานวณคอมมิชชันในเดือนนัน ๆ
3.2.5 การชําระเงินในกรณีใดก็ตามซึงจํานวนเงินทีชําระยังไม่ครบถ้วน หรือเป็ นเหตุให้เกิดการละเมิดข้อตกลงตาม
สัญญา ท่านตกลงให้บริษทั มีสทิ ธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากท่าน รวมถึงสามารถดําเนินการดังต่อไปนี
ก) ในกรณีท ีไม่สามารถดําเนินการชําระเงินตามทีตกลง บริษ ัทจะยกเลิกคะแนนทีจะได้รบั จากการสังซือ
สินค้าดังกล่าว
ข) บริษทั มีสทิ ธิในการหักกลบจํานวนเงินดังกล่าวกับค่าคอมมิชชันทีท่านได้รบั หรือจะได้รบั ในอนาคต
ค) หากในกรณีทีหมายเลขบัญชีดงั กล่าวมีผู้เข้าร่วมธุรกิจในฐานะ Business Partner มากกว่า 1 คน ให้
บุคคลทังหมดทีเกียวข้องร่วมกันรับผิดชอบในจํานวนเงินดังกล่าวในฐานะลูกหนีร่วม
3.2.6 ท่านไม่ ส ามารถสังซือสิน ค้าในชือบัญชี Business Partner หรือ Brand Fan ของบุค คลอืน เว้น แต่บุค คล
เหล่านันจะให้ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นการเฉพาะเจาะจงก่อนการสังซือสินค้า
3.2.7 บริษทั สงวนสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการเปลียนแปลงราคาสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายโดยไม่จาํ เป็ นต้อง
แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
3.3
การจําหน่ ายสิ นค้า
3.3.1 ท่านสามารถจําหน่ า ยสิน ค้าได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านัน และจะต้องจํา หน่ า ยสิน ค้าตามราคาที
กําหนดไว้ในแคตตาล็อก
3.3.2 ท่านในฐานะ Business Partner มีหน้าทีส่งมอบเอกสารการซือขายสินค้า (ใบเสร็จค้าปลีก) ให้แก่ลูกค้าหรือ
ผู้มุ่ง หวังทุก ครังทีมีก ารซือขายสิน ค้าของบริษัท โดยท่านต้อ งกรอกรายละเอียดในใบเสร็จ ค้า ปลีก เป็ น
ภาษาไทยทีอ่ า นเข้า ใจง่ า ย โดยเฉพาะในส่ ว นชือผู้ซือ ชือผู้ข าย และวัน ทีส่ ง มอบสิน ค้า และต้ อ งระบุ
รายละเอียดการซือขายในส่วนอืน ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทังแจ้งสิทธิในการเลิกสัญญาหรือคืนสินค้าซึง
มีระบุอยู่ในแบบฟอร์มใบเสร็จค้าปลีกของบริษทั ให้กบั ลูกค้าได้รบั ทราบ
ในกรณีทท่ี านจําหน่ายสินค้าโดยไม่ได้มอบใบเสร็จค้าปลีกข้างต้นให้กบั ลูกค้า หรือมีการมอบใบเสร็จค้าปลีก
ทีไม่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนตามทีกําหนด จะถือว่าสัญญาซือขายดังกล่าวไม่ผกู พันลูกค้าแต่อย่างใด
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3.3.3 ท่านไม่สามารถจําหน่ายหรือกระจายสินค้าหรือแสดงสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของบริษทั ด้วยตนเอง
หรือผ่านบุคคลใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ณ สถานทีทีมีลกั ษณะเป็ นร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านขายยา
สถานศึกษา ร้านสหกรณ์ งานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ตลาด อินเทอร์เน็ต หรือสถานทีใด ๆ ทีมีกจิ กรรม
ใกล้เคียงกับสถานทีดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ทังนี ท่านจะต้อง
ยืนเอกสารแสดงความประสงค์พร้อมรายละเอียดของกิจกรรมทีจะเข้าร่วมมายังบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย
วัน
การนําเสนอสินค้าและแผนธุรกิ จ
3.4.1 ในการไปนําเสนอสินค้า หรือโอกาสทางธุรกิจ ณ ทีอยู่อาศัยหรือสถานทีทํางานของลูกค้า หรือผูม้ ุ่งหวังท่าน
ต้องได้รบั อนุญาตจากลูกค้าหรือผูม้ ุ่งหวังหรือผูท้ ครอบครองสถานที
ี
นันก่อน และต้องไม่กระทําการอันเป็ น
การรบกวนหรือก่อให้เกิดความรําคาญแก่ลูกค้า หรือผูม้ ุ่งหวังหรือผูท้ ครอบครองสถานที
ี
นัน ในการนี ท่าน
ต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมกับบัตรประจําตัว Business Partner ทีออกโดยบริษทั ต่อลูกค้าหรือ
ผูม้ ุ่งหวังทุกครัง
3.4.2 ท่านต้องไม่รบกวนหรือสร้างความรําคาญ หากลูกค้าหรือผูม้ ุ่งหวังไม่อนุญาตหรือแจ้งให้ท่านออกจาก
เคหสถานของลูกค้าหรือผูม้ ุ่งหวัง ท่านต้องไม่ยนื กรานทีจะพยายามโน้มน้าวหรือนําเสนอสินค้าและแผน
ธุรกิจต่อ ทังนี ลูกค้าหรือผูม้ ุ่งหวังมีสทิ ธิทจะร้
ี องเรียนหากท่านยังยืนกรานทีจะให้ลูกค้าหรือผูม้ ุ่งหวังฟั งท่าน
ต่อไป ซึงการกระทําเช่นนีถือเป็ นการกดดันลูกค้าหรือผูม้ ุ่งหวัง ซึงถือเป็ นการกระทําความผิดตามกฎหมาย
3.4.3 ในการนําสินค้าหรือโอกาสทางธุรกิจไปเสนอต่อลูกค้าหรือผูม้ ุ่งหวัง Business Partner ต้องให้รายละเอียด
ข้อมูลทีถูกต้องของสินค้า แผนธุรกิจ และแผนปันผลตอบแทนตามทีบริษทั ประกาศ
3.4.4 ท่า นไม่ ส ามารถออกบัตรเชิญชวนหรือโฆษณาประชาสัม พันธ์ก ารเรียนรู้เกียวกับแผนธุ รกิจของบริษ ัทที
นอกเหนือไปจากการอธิบายกิจกรรมทีจัดขึนเพือการเรียนรูโ้ อกาสทางธุรกิจเท่านัน
โดยข้อความในการเชิญชวนทีท่านไม่สามารถใช้ได้ มีดงั นี
ก) ทําให้ผอู้ ่านสนใจหรือเข้าใจได้ว่าจะมีโอกาสได้รบั การจ้างงาน
ข) เป็ นกิจกรรมทีทําขึนเพือสังคมหรือสาธารณประโยชน์
ค) กล่าวอ้างว่าเป็ นการสํารวจทางการตลาด หรือ
ง) ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมในลักษณะเป็ นงานสัมมนาทางวิชาการหรือสัมมนาทางด้านภาษีอากร
3.4.5 ในระหว่างการนําเสนอสินค้าและแผนธุรกิจของบริษทั ท่านต้องดําเนินการ ดังนี
ก) ไม่กล่าวอ้างหรือนําเสนอข้อมูลสินค้าเกินกว่าความเป็ นจริง
ข) ห้ามเปลียนแปลงราคา,จํานวน,นํ าหนัก,ขนาดบรรจุของสินค้า รวมทังระดับความสําเร็จจากการดําเนิน
ธุรกิจ
ค) ห้ามนําเสนอขายสินค้าทีมิใช่สนิ ค้าของบริษทั
ง) ห้ามกระทําการในลักษณะรับประกันใด ๆ ในนามของบริษทั นอกเหนือไปจากการรับประกันตามทีบริษทั
ได้ประกาศไว้เท่านัน
จ) ห้ามแนะนําหรือกล่าวอ้างในลักษณะทีทําให้ Business Partner หรือผูม้ ุ่งหวังเข้าใจได้ว่าสามารถประสบ
ความสําเร็จในธุรกิจนีได้ด้วยการแนะนํ าบุคคลอืน ๆ เข้ามาเป็ น Business Partner เท่านัน หรือมีการ
จําหน่ายสินค้าให้ในราคาทีตํากว่าราคาขายปลีกทีบริษทั กําหนด
ฉ) ห้ามประชาสัมพันธ์ททํี าให้เชือว่าจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการเป็ น Business Partner
ช) แสดงข้อมูลทีแท้จริงและถูกต้องเกียวกับโอกาสทางธุรกิจและแผนปันผลตอบแทนตามทีบริษทั ประกาศ
ซ) ห้ามรับประกันว่าจะมีรายได้ทแน่
ี นอน และห้ามแสดงเอกสารทางการเงินทีได้รบั จากบริษทั
ฌ) ห้ามทําให้บุคคลใด ๆ ก็ตามเข้าใจผิดว่าจะสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจนีได้แม้ไม่ได้ตงใจหรื
ั
อ
กล่าวอ้างต่อ Business Partner หรือผูม้ ุ่งหวังในลักษณะทีทําให้เข้าใจว่าสามารถประสบความสําเร็จใน
ธุรกิจนีได้โดยไม่จําเป็ นต้องใช้หรือความพยายามหรือเวลา หรือใช้เพียงเล็กน้อย
ญ) ต้องแจ้งผูม้ ุ่งหวังหรือ Business Partner ให้เข้าใจว่ารายได้หรือค่าคอมมิชชันทีได้รบั ต้องมาจากการ
จําหน่ายสินค้าของบริษทั ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนืองและต้องรักษาระดับดังกล่าวไว้
ฎ) ต้องแจ้งผูม้ ุ่งหวังหรือ Business Partner ว่าบุคคลทีเข้ามาเป็ น Business Partner กับทางบริษทั ไม่ได้
ตกอยู่ภายใต้ขอ้ บังคับทีจะต้องแนะนําบุคคลอืน ๆ เข้ามาเป็ นผูแ้ นะนํา
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3.4.6 ท่านต้องไม่หลอกลวง บังคับ หรือกดดันลูกค้าเพือให้ซอสิ
ื นค้าของบริษทั และในการจําหน่ายสินค้าต้องให้
ข้อมูลทีครบถ้วนและถูกต้องทุกด้าน
3.4.7 ท่านไม่สามารถจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้าให้กบั บุคคลใด ๆ ก็ตามทีอยู่ภายนอกองค์กรธุรกิจของตน
หรือให้กบั บุคคลทัวไปในทีสาธารณะได้ โดยรายการส่งเสริมการขายทีจะจัดขึนต้องอยู่ภายใต้วตั ถุประสงค์ใน
การสนั บสนุ นการทําธุรกิจภายในกลุ่มดาวน์ ไลน์ ของท่านเองเท่านัน และต้องไม่ก ระทบกระเทือนต่อการ
ดําเนินธุรกิจของ Business Partner ภายนอกองค์กรธุรกิจของตนหรือของบริษทั
3.4.8 เว้นแต่จะได้รบั การยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากทางบริษัท ท่านไม่สามารถอาศัยองค์กรธุรกิจของตน
เพือใช้เป็ นทีจําหน่ายสินค้าทีไม่ใช่ของบริษทั
การเปลียนและคืนสินค้า
3.5.1 นโยบายการเปลียนสิ นค้า
เว้นแต่กฎหมายจะมีการกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน บริษทั จะรับเปลียนสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทีท่าน
ได้สงซื
ั อจากทางบริษทั อันเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี
ก) สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายทีได้รบั ความเสียหายระหว่างการขนส่งโดยบริษทั
ข) ความผิดพลาดเนืองจากการจัดส่งหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ถูกต้องตามทีสังซือ
ค) สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายชํารุดเสียหายแต่แรก
ง) คุณภาพของสินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ได้มาตรฐาน
โดยบริษทั จะทําการเปลียนสินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายตามทีท่านร้องขอทันที หากบริษัทไม่สามารถ
จัดหาสินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายชินใหม่ให้ได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิในการออกใบลดหนีตามมูลค่าของ
สินค้า หรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายนัน โดยท่านสามารถนํ าใบลดหนีไปใช้ชําระค่าสิน ค้าในการสังซือครัง
ต่ อ ไป ซึงใบลดหนีจะสามารถใช้ได้จนถึงวันปิ ด ยอดของเดือ นถัด ไป นั บตังแต่ วนั ทีออกใบลดหนีเท่านัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีส ทิ ธิปฏิเสธการเปลียนสินค้า ในกรณีทท่ี านไม่สามารถนําใบกํากับภาษีต้นฉบับมา
แสดง หรือความเสียหายของสินค้าเกิดขึนโดยเจตนาหรือการใช้ไม่ถูกต้อง
3. . นโยบายการรับคืนสิ นค้า
3.5.2.1 บริษัทมีนโยบายรับคืนสินค้า โดยท่านสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ภายใน (เก้าสิบ) วันนับแต่
วันทีท่านได้สงซื
ั อสินค้า ทังนี ในการแจ้งขอคืนสินค้า ท่านต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมแนบ
ต้นฉบับใบกํากับภาษีและมายืนด้วยตนเองได้ที ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ช็อป สาขาทีท่านได้สงซื
ั อสินค้า
เว้นแต่กรณีทท่ี านได้มกี ารสังซือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ท่านสามารถแจ้งบริษทั เพือขอ
คืน สิน ค้า พร้อ มจัด ส่ งสิน ค้าและแนบต้น ฉบับใบกํ ากับภาษีเพือคืน มายังบริษัท โดยท่ านเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือกําหนดเงือนไขการรับคืนสินค้าไม่ตรงตามทีกําหนดข้างต้น
หากมีเหตุดงั ต่อไปนี
ก) มีกฎหมายกําหนดเงือนไขการคืนไว้เป็ นการเฉพาะ
ข) เป็ นสินค้าทีบริษทั กําหนดเงือนไขการคืนสินค้าไว้เป็ นอย่างอืน โดยท่านสามารถสังเกตได้จาก
ใบรับประกันและเงือนไขการคืนสินค้าทีแนบมากับสินค้านัน
ค) สินค้าทีคืนเป็ นสินค้าคนละชินกับสินค้าทีท่านได้สงซื
ั อไปตามทีระบุในใบกํากับภาษีนัน ๆ
ง) กรณีสนิ ค้าเกิดความเสียหายโดยเจตนาหรือการใช้ไม่ถูกต้อง
3.5.2.2 ภายหลังจากทีบริษัทพิจารณาอนุมตั กิ ารคืนสินค้า บริษทั จะออกใบลดหนีตามมูลค่าของสินค้าที
ท่านได้สงซื
ั อไว้ตามใบกํากับภาษี โดยจะหักจากมูลค่าของสินค้าทีคืนก่อนทําการออกใบลดหนี
ท่านสามารถนําใบลดหนีทีได้รบั ไปใช้ในการสังซือสินค้าครังต่อไป ใบลดหนีดังกล่าวสามารถใช้ได้
จนถึงวันปิ ดยอดของเดือนถัดไป นับตังแต่วนั ทีออกใบลดหนีเท่านัน เว้นแต่กรณีท่านมีการส่งคืน
สินค้าทีได้มกี ารสังซือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หากท่านมีก ารชําระค่าสินค้าเป็ นบัตรเครดิต
บริษทั จะดําเนินการคืนเงินกลับเข้าสู่บญ
ั ชีบตั รเครดิตของท่าน แต่หากท่านมีการชําระค่ าสินค้า
โดยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทจะทําการโอนเงินสดกลับคืนไปยังบัญชีธนาคารของ
ท่าน ซึงบริษทั จะดําเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่านภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีทําการคืนสินค้า
3.5.2.3 ในกรณีทีท่านต้องการลาออกจากการเป็ น Business Partner สามารถคืนสินค้าให้แก่บริษัทได้
ภายใต้นโยบายการคืนสินค้าตามข้อ 3.5.2.1 โดยบริษทั จะคืนเงินค่าสินค้าในอัตราร้อยละ 90 (เก้า
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สิบ) ของมูลค่าสินค้าทีคืนตามทีปรากฏในใบเสร็จนัน ๆ ให้แก่ท่านโดยการออกเช็คสังจ่ายในนาม
ท่านหรือโอนเงินคืนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วนั ทีทําการคืนสินค้า
3.5.2.4 กรณี ท่านไม่เคยสังซือสินค้าหรือ แนะนํ าผู้มุ่งหวัง และได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็ น
Business Partner ภายใน (สามสิบ) วัน นับจากวันทีบริษทั ได้อนุมตั กิ ารสมัคร บริษทั จะคืน
เงินค่าสมัครให้กบั ท่านในรูปแบบเช็คสังจ่ายหรือโอนเงินคืนภายในระยะเวลา (สิบห้า) วัน นับ
แต่วนั ทีได้บริษทั ได้อนุมตั กิ ารลาออกของท่าน
3.5.2.5 บริษทั มีนโยบายรับคืนสินค้าสําหรับลูกค้า (ลูกค้าปลีก) โดยลูกค้าสามารถขอคืนสินค้าได้ภายใน
(สิบห้า) วัน นับแต่วนั ทีท่านได้สงซื
ั อสินค้า ทังนี ลูกค้าสามารถนํ าสินค้าทีได้ซอไปพร้
ื
อมกับ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค้าปลีกส่งคืนให้แก่ท่านซึงเป็ นผูจ้ ําหน่ ายสินค้านัน โดยท่านจะต้องทําการ
คืนเงินให้แก่ลูกค้าเท่ากับมูลค่าทีลูกค้าได้ซอไป
ื หรือลูกค้าสามารถติดต่อขอคืนสินค้าได้โดยตรง
กับบริษัท โดยลูก ค้าจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค้าปลีก
และบริษัทจะทําการคืนเงินให้แก่ลูกค้าในรูปแบบของเช็คสังจ่ายภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่
วันทีทําการคืนสินค้า
3.5.2.6 ในกรณีทีท่านมีก ารสังซือสินค้าผ่านเว็บไซต์ บุคคลภายนอกทีบริษัทได้มกี ารทําข้อ ตกลงกันไว้
นโยบายการสังซือและการคืนสิน ค้าให้เป็ นไปตามเงือนไขทีเว็บไซต์ดงั กล่าวกําหนด โดยหาก
เงือนไขการคืนสินค้าดังกล่าวขัดหรือแย้งกับนโยบายการคืนสินค้าของบริษทั ทีกําหนดในนโยบาย
นี ให้ยดึ ถือเงือนไขทีเป็ นประโยชน์กบั ผูซ้ อสิ
ื นค้าเป็ นสําคัญ
แผนปันผลตอบแทน
3.6.1 แผนปันผลตอบแทน
3.6.1.1 ท่านเข้าใจเป็ นอย่างดีว่าการชักชวนหรือแนะนํ าบุคคลใด ๆ ให้เข้าร่ว มเป็ น Business Partner
หรือ Brand Fan หรื อ ที เรีย กว่ า “การสปอนเซอร์ ” ไม่ ไ ด้ ทํ า ให้ไ ด้ ร ับ ค่ า ตอบแทนหรือ “ค่ า
คอมมิชชัน”
3.6.1.2 ท่านตระหนักดีว่าการจําหน่ ายสินค้าและการทุ่มเทเวลาเพือสร้างองค์กรธุรกิจของท่านจะช่วยให้
ประสบความสําเร็จและมีโอกาสได้รบั ค่าตอบแทนหรือค่าคอมมิชชันจากบริษทั
3.6.1.3 ท่านเข้าใจเป็ น อย่างดีว่าบริษัทไม่ได้ให้คํามันสัญญาหรือรับประกันรายได้หรือผลตอบแทนและ
ความสําเร็จทีแน่นอนกับบุคคลใดก็ตามทีเข้าร่วมธุรกิจกับบริษทั
3.6.1.4 ท่านจะได้รบั ค่าคอมมิชชันก็ต่อเมือในเดือนนัน ๆ ท่านสามารถทําคุณสมบัตไิ ด้ตามแผนปั นผลที
บริษทั กําหนดและประกาศในเอกสารของบริษทั
ทังนี บริษัท จะจ่ายค่าคอมมิชชันโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน หรือในกรณีทเป็
ี น
บัญชีทมีี ผสู้ มัครหลักและผูส้ มัครร่วม บริษทั จะโอนเงินเข้าบัญชีในนามผูส้ มัครหลักเท่านัน ในกรณี
ทีท่านไม่ได้มอบสําเนาบัญชีธนาคารเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่บริษทั บริษทั จะรวบรวมคอมมิชชัน
และจ่ายให้ท่านในงวดถัดไปของการโอนเงินคอมมิชชัน ทังนี การโอนเงินจะเกิดขึนก็ต่อเมือท่าน
ได้ส่งสําเนาบัญชีธนาคารให้แก่บริษัทเป็ นทีเรียบร้อยแล้วเท่านัน และท่านจะได้รบั เงินโอนเข้า
บัญชีตามงวดทีกําหนดก็ต่อเมือท่านได้ส่งสําเนาบัญชีธนาคารให้แก่บริษทั เดือน (เดือนปฏิทนิ )
ล่วงหน้าก่อนถึงงวดการโอนเงิน
ในการโอนเงินแต่ละครังไม่ว่าจะเป็ นจํานวนเท่าใด ท่านยินยอมให้บริษทั หักค่าดําเนินการตามที
บริษทั กําหนดออกจากเงินค่าคอมมิชชันทีจะได้รบั (บริษทั จะกําหนดค่าดําเนินการไว้ในเอกสาร
การจ่ายเงินปั นผลตอบแทน)
3.6.1.5 หากท่านได้รบั ค่าคอมมิชชัน ท่านรับทราบและยอมรับทีจะเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลเกียวกับ
การซือขายสินค้าทีทําให้ได้รบั ค่าคอมมิชชันในแต่ละเดือนเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และพร้อม
ทีจะส่งมอบให้บริษทั ตรวจสอบหากบริษทั มีการร้องขอ ในกรณีทท่ี านไม่สามารถแสดงเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวต่อบริษทั ได้ บริษทั จะถือว่าท่านได้ละเมิดข้อสัญญาและยินยอมให้บริษทั เรียกคืน
เงินค่าคอมมิชชัน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทีได้รบั จากสินค้าทีได้สงซื
ั อในเดือนนัน ๆ
3.6.1.6 ในกรณี ทีบริษัท ยอมรับการคืน สิน ค้า ภายใต้น โยบายการคืน สิน ค้าของบริษัท และท่ านได้ร บั
คอมมิช ชันจากการซือสิน ค้า ดัง กล่ า ว ท่ านยิน ยอมให้บ ริษัท เรีย กคืน และท่า นตกลงคืน เงิน
ค่าตอบแทนดังกล่าวทีท่านได้รบั จากบริษทั ในทันที
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3.6.1.7 ในการเรียกคืนค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากการคืนสินค้าหรือ เกิดจากการที
บริษทั ตรวจสอบแล้วว่าท่านไม่มสี ทิ ธิได้รบั บริษัทมีสทิ ธิโดยชอบธรรมในการให้ท่านจ่ายผลตอบ
แทนจํานวนดังกล่าวคืนให้กบั บริษทั โดยตรง หรือหักลบจากค่าคอมมิชชันค้างจ่ายเดิม หรือหักลบ
จากคอมมิชชันทีพึงจะได้รบั ในอนาคต หรือหักลบกับเงินใด ๆ ทีบริษทั จะต้องจ่ายให้กบั ท่าน
. . . ในกรณีทท่ี านมีสทิ ธิได้รบั เงินค่าคอมมิชชัน และ/หรือ ค่าตอบแทนอืนๆ จากบริษัท และบริษทั ไม่
สามารถนําส่งให้แก่ท่านได้ อันเนืองมาจากเอกสารของท่านไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องดําเนินการ
ติดต่อมาทีบริษทั เพือขอรับเงินดังกล่าวภายในระยะเวลา ปี นับตังแต่ยอดคงค้างล่าสุด มิฉะนัน
บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะระงับการจ่ายเงินทุกยอดคงค้างทีเกินระยะเวลา ปี ออกจากระบบการ
จ่ายเงินของบริษทั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
3.6.2 เงือนไขการพิจารณาสายงานเพือคํานวณผลตอบแทน
3.6.2.1 ในการพิจารณานับสายงานสําหรับคํานวณค่าคอมมิชชันตามแผนปันผลตอบแทนทีบริษทั กําหนดนัน
บริษทั อาจพิจารณาให้ท่านซึงเป็ นอัพไลน์สามารถนับ Business Partner ดาวน์ไลน์ในลําดับชันที
สองหรือมากกว่านัน ซึงเป็ นผูท้ มีี คุณสมบัตหิ รือมีผลงานตามทีบริษทั กําหนดให้เป็ นสายงานที
สามารถนํามาคํานวณค่าคอมมิชชันของ Business Partner อัพไลน์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี (โปรดดู
รายละเอียดเพิมเติมในเอกสารแผนปันผลตอบแทนทีบริษทั จัดทําขึน)
ก) การลาออก: Business Partner อัพไลน์จะสามารถนับคุณสมบัตขิ อง Business Partner
ดาวน์ไลน์ลําดับชันทีสองทีมีคุณสมบัตติ ามทีบริษทั กําหนดให้เป็ นหนึงในสายงานทีจะนํามา
คํานวณคอมมิชชันได้ ก็ตอ่ เมือ Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดับชันทีหนึงได้ลาออกจาก
การเป็ น Business Partner ไปแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยนับตังแต่วนั ทีบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้
การลาออกมีผลสมบูรณ์
ข) การรวมบัญชี:
o การรวมบั ญ ชีใ นแนวตั ง Business Partner อัพ ไลน์ จ ะสามารถนั บ คุ ณ สมบั ติ ข อง
Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดับชันทีสองทีมีคุณสมบัตติ ามทีบริษทั กําหนดให้เป็ นหนึงใน
สายงานทีจะนํามาคํานวณคอมมิช ชันในส่วนโบนัสเครือ ข่ายได้ก็ต่อเมือ Business Partner
อั พ ไลน์ ไ ด้ ทํ า การรวมบั ญ ชี ก ั บ Business Partner ดาวน์ ไ ลน์ ลํ า ดั บ ชันที หนึ งแล้ ว เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี โดยนับตังแต่วนั ทีบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้การรวมบัญชีมผี ลสมบูรณ์
o การรวมบัญชีในแนวนอน Business Partner ทีทําการรวมบัญชีในลักษณะนีสามารถนับ
Business Partner ดาวน์ ไลน์ ของทังสองฝ่ ายทีมีคุณสมบัติตามทีบริษัท กําหนดให้เป็ น สาย
งานทีจะนํามาคํานวณคอมมิชชันได้ในทันที
ค) การยกเลิกการเป็ น Business Partner โดยบริษทั : Business Partner อัพไลน์จะสามารถนับ
คุณสมบัตขิ อง Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดับชันทีสองทีมีคุณสมบัตติ ามทีบริษทั
กําหนดให้เป็ นหนึงในสายงานทีจะนํามาคํานวณคอมมิชชันในส่วนโบนัสเครือข่ายได้กต็ ่อเมือ
Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดับชันทีหนึงได้ถูกบริษทั ยกเลิกการเป็ น Business Partner
แล้วเป็ นระยะเวลา ปี โดยนับตังแต่วนั ทีบริษทั ทําการยกเลิกการเป็ น Business Partner มี
ผลสมบูรณ์
ง) การไม่สามารถรักษาสิทธิในบัญชี Business Partner: Business Partner อัพไลน์จะสามารถ
นับคุณสมบัตขิ อง Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดับชันทีสองทีมีคุณสมบัตติ ามทีบริษทั
กําหนดให้เป็ นหนึงในสายงานทีจะนํามาคํานวณคอมมิชชันในส่วนโบนัสเครือข่ายได้กต็ ่อเมือ
Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดับชันทีหนึงไม่สามารถรักษาสิทธิการเป็ นอัพไลน์ของดาวน์
ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในข้อ 2.6.1 เป็ นระยะเวลา 1 ปี โดย
นับตังแต่วนั ทีไม่สามารถรักษาสิทธิดงั กล่าวได้
3.6.2.2 Business Partner ทีมีสทิ ธิในการนับ Business Partner ดาวน์ไลน์ลําดับชันทีสองทีมีคุณสมบัติ
ตามทีบริษทั กําหนดให้เป็ นหนึงในสายงานทีนํามาคํานวณคอมมิชชันตามแผนปั นผลของบริษัท
ตามทีกล่าวมาข้างต้นนัน จะได้รบั สิทธิกต็ ่อเมือได้ทําการยืนคําร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อบริษทั
และบริษัท ได้ทํ าการพิจ ารณาและอนุ มตั ิแล้ว เท่ า นั น ทังนีบริษัท ขอสงวนสิท ธิทีจะอนุ มตั ิหรือ
ปฏิเสธคําร้องดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
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3.7.1 การใช้ชือบริษทั และนามบัตร
3.7.1.1 ท่านยอมรับและเข้าใจดีว่า ชือ เครืองหมายการค้า สัญลักษณ์ ส นิ ค้า ตราสิน ค้าต่าง ๆ รูปภาพ
และอุปกรณ์ส่งเสริมการขายใด ๆ ของบริษ ัท เป็ นลิข สิทธิแต่เพีย งผู้เดียวของบริษัท ห้ามมิให้
ทําซํา ลอกเลียนแบบ หรือนํ าไปใช้โดยมิได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้าจาก
บริษทั ในกรณีทมีี การใช้เครืองหมาย ตราสัญลักษณ์ หรือชือของบริษทั ในสือต่าง ๆ ท่านจะต้อง
ระบุขอ้ ความ “ผูจ้ ําหน่ายอิสระ” ไว้ในสือเหล่านันเสมอ
3.7.1.2 เว้น แต่ จ ะได้ร ับ การอนุ ม ัติเ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรจากบริษัท ท่ า นห้า มดํ า เนิน การในลัก ษณะ
ดังต่อไปนี
ก) ใช้ช อหรื
ื อถ้อยคําส่วนหนึงส่วนใดของคําว่า “ยูนิลีเวอร์” “ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ ” หรือ คําใด ๆ ทีมี
ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น เพื อนํ า ไปใช้ จ ดทะเบี ย นหรื อ พยายามที จะจดทะเบี ย นให้ เ ป็ น
ส่วนหนึงของชือบริษัท ชือกลุ่ม ชือธุรกิจ ชือโดเมนเนม หรือชือนิตบิ ุคคลใด ๆ ทีอาจทําให้
บุ คคลภายนอกสับสนหลงผิดว่ าเป็ น นิ ติบุ ค คล เป็ น ธุร กิจทีบริษัท จัดตังขึนหรือ สนับ สนุ น
ให้มขี นึ
ข) ใช้ขอ้ มูลหรือรูปภาพของผูบ้ ริหาร ผูท้ ดลองใช้สนิ ค้า นายแบบ นางแบบ หรือบุคคลต่าง ๆ ที
บริษทั ได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพือการดําเนินธุรกิจ
ค) ใช้สอในรู
ื ปแบบต่างๆ เช่น วิทยุ,โทรทัศน์,นิตยสาร,หนังสือพิมพ์ เป็ นต้น เพือประชาสัมพันธ์
หรือนําเสนอโอกาสทางธุรกิจ หรือจําหน่ายสินค้าของบริษทั
ง) แจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นใบปลิว แผ่นพับ นามบัตร แฮนด์บลิ โบ
ชัวร์ หรือเอกสารทีคล้ายคลึงกันทีมีการลงข้อความโอกาสทางธุรกิจหรือสินค้าของบริษทั ใน
สถานทีสาธารณะ ส่งไปรษณีย์ หรือวางไว้ในทีจอดรถ วางไว้ในกล่องรับจดหมาย หรือส่งทาง
โทรสารหรืออีเมล์หรือเผยแพร่ไปยังบุคคลทีไม่ได้รจู้ กั เป็ นการส่วนตัว
จ) เผยแพร่หรือแสดงเครืองหมายการค้า ตราสินค้า ชือหรือรูปภาพทีเป็ นของบริษทั ในเคหสถาน
สถานทีทํางาน ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านขายยา สถานศึกษา ร้านสหกรณ์ งานแสดงสินค้า
ตลาด ยานพาหนะ อินเทอร์เน็ต หรือทีสาธารณะต่าง ๆ ทีมีกิจกรรมใกล้เคีย งกับลัก ษณะ
ดังกล่าวซึงสามารถพบเห็นได้โดยง่าย
ฉ) ลอกเลียนแบบ ทําซํา ทําการบรรจุใหม่ ติดฉลากใหม่ หรือเปลียนแปลงฉลากสินค้า รวมถึง
ข้อมูลสินค้าของบริษทั
ช) ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ผ่านการสัมภาษณ์กบั สือทุกประเภท
บทความในใบปลิว หนังสือพิมพ์ รายงานข่าว หรือสือทีเผยแพร่ขอ้ มูลในทีสาธารณะต่าง ๆ
หรือแหล่งข้อมูลทางการค้าและอุตสาหกรรม ในกรณีทได้
ี รบั การติดต่อเพือขอสัมภาษณ์ใน
เนือหาทีเกียวเนืองกับสินค้าหรือธุรกิจของบริษทั ให้ท่านแนะนําสือนัน ๆ ให้ดําเนินการติดต่อ
โดยตรงกับเจ้าหน้าทีของบริษทั เพือให้ทางบริษทั ฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมของการ
สัมภาษณ์นัน ๆ ก่อน
กรณีท่านมีการใช้เครืองหมาย ตราสัญลักษณ์ ชือ เครืองหมายการค้า ชือทางการค้า รูปภาพหรือทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาใด ๆ ทีเป็ นของบริษัทโดยมิไ ด้รบั การยิน ยอมเป็ น ลายลักษณ์อ ักษรจากบริษัท การกระทํา
ดังกล่าวถือเป็ นการกระทําอันละเมิดสิท ธิในทรัพย์ส นิ ทางปั ญญาของบริษัท รวมทังอาจเป็ น เหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษทั อันเนืองมาจากการกระทําดังกล่าวของท่าน บริษทั ขอสงวนสิทธิในการดําเนินคดี
ตามกฎหมายและเรียกร้องให้ทําการชดใช้ค่าเสียหายจากท่านหรือบุคคลอืนใดทีทําการฝ่ าฝืนหรือทําการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั
3.7.1.3 ท่านจะต้องใช้น ามบัตรตามรูปแบบและสีทีบริษัทกําหนดไว้ โดยท่ านสามารถสังพิมพ์ก ับทาง
บริษัทหรือพิม พ์เองได้ตามรูปแบบทีบริษทั กําหนด โดยในนามบัตรต้องมีรายละเอียดทีกําหนด
โดยกฎหมายทีเกียวข้องและโดยนโยบายนี
ทังนี ในนามบัตรจะต้องมีรายละเอียดของชือ หมายเลขบัญชี Business Partner ทีอยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ โดยท่านไม่สามารถใช้ทอยู
ี ่และเบอร์โทรศัพท์ของบริษทั หากท่านไม่ปฏิบตั ติ ามเงือนไขที
บริษัทกําหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิเพือทําการปรับเป็ นจํานวนเงิน , (หนึงพัน) บาทต่อ
นามบัตร (หนึง) ใบ
3.7.2 การดําเนิ นธุรกิ จทางออนไลน์
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3.7. . ท่านสามารถจัดทําเว็บไซต์ส่วนตัวหรือใช้เว็บไซต์อืนทีให้บริการพืนที เพือนําเสนอธุรกิจ สินค้าของ
บริษทั ได้ โดยท่านจะต้องไม่ กระทํ าการใด ๆ ทีถือเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษ ัท
หรือของผูอ้ นื และต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด ในการดําเนินธุร กิจผ่ านทาง
เว็บไซต์นี ท่านควรตระหนั กถึงมาตรการด้านการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล
ส่วนตัวและข้อปฏิบตั ติ ่าง ๆ ตามกฎหมายทีเกียวข้องด้วย
ข้อกําหนดเกียวกับการดําเนินธุรกิจทางออนไลน์ บริษทั จะทําการประกาศให้ท่านทราบเป็ นคราว ๆ
ไป และให้ถอื เป็ นส่วนหนึงของนโยบายนี โดยท่านยินยอมทีจะเข้าผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
3.7.2.2 ท่านต้องไมโพสต์ ส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ทเป็
ี นการโฆษณาหรือชักชวนให้เข้าร่วมธุรกิจหรือ
สังซือสินค้าของบริษัทให้กบั บุคคลทีท่านไม่รู้จกั หรือบุคคลผู้นันไม่ต้องการรับข้อความจากท่าน
หรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะทีเป็ นการส่ง SPAM ได้
3.7.3 อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
3.7.3.1 ท่านสามารถทีจะใช้ แจกจ่าย หรือจําหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
ก) อุปกรณ์ส่งเสริมการขายทีผลิตและจําหน่ ายโดยบริษัท ท่านสามารถใช้ได้ตามปกติ โดยท่าน
เข้าใจดีว่าต้องไม่ทําการละเมิดบรรดาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั ในบรรดาอุปกรณ์ส่งเสริม
การขายเหล่านัน
ข) กรณี ท่ านต้ องการผลิตและจํ าหน่ ายอุ ปกรณ์ ส่ งเสริมการขายเอง อุปกรณ์ ส่งเสริมการขาย
ดังกล่ าวต้องได้ร บั การพิจารณาตรวจสอบโดยบริษ ัทก่ อน โดยเฉพาะในส่วนของเนื อหาที
ปรากฏในสือทีจัดทํา ซึงในกรณีท ีบริษัทอนุ มตั ิแล้วจะทําการออกหมายเลขการอนุ มตั ใิ ห้กบั
อุปกรณ์ส่งเสริมการขายดังกล่าว
3.7. . บริษัทอาจจัดเก็บค่าพิจารณาและตรวจสอบอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทีท่านยืนขออนุมตั จิ ากบริษทั ได้
และท่านต้องให้เวลาแก่บริษัทเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 (สี) สัปดาห์ เพือทําการพิจารณาอนุ มตั ิ
ความเหมาะสมของเนือหาสาระในอุปกรณ์ส่งเสริมการขายดังกล่าว ซึงท่านจะสามารถจัดทําเอกสาร
ได้กต็ ่อเมือได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั ก่อนเท่านัน
3.7. . บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขบรรดาอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทีท่านได้ยนมายั
ื
งบริษทั หาก
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็ นต้องปรับเปลียน แก้ไขรูปแบบหรือเนือหาของอุปกรณ์
ส่งเสริมการขายให้มคี วามถูกต้องเหมาะสมก่อนจะอนุมตั ใิ ห้ท่านนําไปผลิตหรือจัดทําตามคําแนะนํา
ของบริษทั ข้างต้นต่อไป
3.7. . บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธคําขอจัดทําอุ ปกรณ์ ส่งเสริมการขายใด ๆ ทียืนขอ
อนุ ม ัติ ทังนี ในกรณี ท ี มีก ารเปลี ยนแปลงข้อ กํ า หนดใด ๆ หรื อ มี เ หตุ อื นใดที ระบุ ภ ายใต้
ดุลยพินิจของบริษทั ให้ท่านทําการเคลือนย้ายหรือรือถอนบรรดาอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทีอาจจะยัง
ไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั หรือได้รบั การอนุ มตั แิ ล้วออกจากสถานทีสาธารณะ หรือสถานทีติดต่อ
ธุรกิจ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีอาจจะเกิดขึนแก่ทา่ น
3.7. . หากท่านเป็ นผู้จดั ทําอุปกรณ์ ส่งเสริมการขายตามหมวดนี ท่านเข้าใจดีว่าท่านต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
เนือหาทีปรากฏในอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทังหมด โดยขันตอนการพิจารณาตรวจสอบของบริษทั
ไม่ได้รบั ประกันว่าอุปกรณ์ส่งเสริมการขายดังกล่าวจะถูกต้องตามกฎหมายทีเกียวข้อง และขันตอน
การพิจารณาตรวจสอบไม่ถอื ว่าเป็ นการให้คําปรึกษาทางกฎหมายโดยบริษทั ทังนี ในการพิจารณา
ของบริษทั นัน ท่านทีมีความประสงค์จะผลิตและแจกจ่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขายจะได้รบั คําแนะนํา
จากบริษทั ให้ไปปรึกษาเพือขอคําแนะนําทางกฎหมายจากทีปรึกษากฎหมายอิสระเพือให้อุปกรณ์
ส่งเสริมการขายทีผลิตขึนไม่เป็ นการกระทําผิดกฎหมาย
3.7. . ท่านสามารถตังราคาจําหน่ ายชุดอุ ปกรณ์ส่ งเสริมการขายทีตนได้จดั ทําขึนภายใต้การตรวจสอบและ
อนุมตั ขิ องบริษทั ได้อย่างอิสระและเป็ นไปอย่างเหมาะสม
3.7.3.7 ท่านทีใช้ จําหน่ าย จ่ายแจก เผยแพร่บรรดาอุปกรณ์ ส่งเสริมการขายทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
บริษัทกําหนดหรือกระทําการในลักษณะทีเป็ นการฝ่ าฝื นข้อสัญญาหรือนโยบายการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ท่านจะต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบในความเสียหายทีอาจเกิดขึนแก่บริษัทหรือบุคคลอืนอัน
เนืองมาจากกระทําดังกล่าวของตน รวมถึงการเพิกถอนสถานภาพการเป็ น Business Partner กับ
ทางบริษทั
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3.7. . ท่ านอาจดําเนิ นการประชาสัมพันธ์หรือฝึ ก อบรมด้ว ยอุปกรณ์ ส่ งเสริมการขายทีตนผลิตขึนได้ใน
ประเทศทีบริษทั ได้ดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นทางการแล้วเท่านัน โดยอุปกรณ์ส่งเสริมการขายดังกล่าว
จะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั จิ ากสํานักงานของบริษทั ทีตังอยู่ในประเทศด้วย
การแนะนํา
3.8.1 การเป็ นผู้แนะนํา
3.8. . การเป็ นผู้แ นะนํ า ท่านจะต้อ งเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนและจะต้องยอมรับหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วน
ก) ท่านสามารถเป็ นผูแ้ นะนําของบุคคลทีต้องการสมัครเป็ น Business Partner หรือ Brand Fan
กับทางบริษทั ได้ก็ต่อเมือบริษัทได้พจิ ารณาและอนุ มตั กิ ารสมัครของบุคคลดังกล่าวแล้ว และ
ในใบสมัครได้มกี ารระบุให้ท่านเป็ นผูแ้ นะนํา ทังนี เมือบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารสมัครแล้ว
ผูส้ มัครดังกล่าวจะอยู่ภายใต้องค์กรธุรกิจของท่าน
ข) เมือการสมัครสมบูรณ์ถูกต้อง ท่านหรือ ผูท้ ถูี กระบุเป็ นผู้แนะนํ าจะต้องหน้าทีทําการอบรมฺ
ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตน โดยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจจะมาจากระบบการขาย
สินค้าปลีกของบริษทั และการจําหน่ายสินค้าปลีกของดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจ รวมทังท่านใน
ฐานะผู้แนะนํ าต้องทําการแจ้งหน้ าที ความรับผิด ชอบ ข้อพึงปฏิบตั ิแก่ดาวน์ ไลน์ ในองค์กร
ธุรกิจของท่านให้ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในสัญญา นโยบายและกฎหมายที
เกียวข้องอย่างเคร่งครัด
3.8. . ท่านสามารถแนะนํา (สปอนเซอร์) ผูม้ ุ่งหวังรวมทังเป็ นผูแ้ นะนําของ Business Partner และบุคคล
อืน ๆ ได้เฉพาะในประเทศทีบริษทั ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นทางการแล้วเท่านัน
3.8.2 หน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้แนะนํา
3.8.2. ผูแ้ นะนํามีหน้าทีในการอบรม ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรูอ้ ย่างเต็มความสามารถเพือให้มนใจว่
ั
า
ดาวน์ ไ ลน์ ใ นองค์ ก รธุ ร กิจ ของตนทุ ก คนมีค วามเข้า ใจอย่ า งถู ก ต้ อ งชัด เจนและปฏิบัติต าม
หลักเกณฑ์ในสัญญา นโยบายของบริษทั และกฎหมายทีเกียวข้องอย่างถูกต้อง
3.8.2.2 ผูแ้ นะนําต้องทําการชีแจงแก่บรรดาผูม้ ุ่งหวังทีต้องการสมัครเป็ น Business Partner ให้ทราบว่าการ
เป็ น Business Partner กับบริษัทนัน ผู้สมัค รไม่ต้องมีการลงทุนอืนใดร่วมกับบริษัท เว้นแต่ค่า
สมัครตามทีบริษทั กําหนดไว้เท่านัน โดยบริษทั ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิมเติม หรือ
บังคับให้ผสู้ มัครซือสินค้าแต่อย่างใด
3.8. . ผูแ้ นะนําจะต้องสนับสนุ นให้ Business Partner ทีเป็ นดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนทําการขาย
สินค้าในราคาขายปลีกตามทีบริษทั กําหนดและทําการอบรมการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงให้คาํ แนะนําและให้การช่วยเหลือในการดําเนินธุรกิจ ทังนี ผูแ้ นะนําจะต้องมี
การติดต่อดาวน์ไลน์ของตนอย่างต่อเนืองเพืออํานวยความสะดวกในการตอบข้อซักถามแก่ดาวน์
ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนอย่างเต็มความสามารถ
3.8. . ผู้แ นะนํ ามีหน้าทีอบรมให้ความรู้แก่ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตน เพือให้แน่ ใจว่าการจําหน่าย
สินค้า การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ การจัดประชุมสัมมนาเพือนําเสนอโอกาสทางธุรกิจของดาวน์ไลน์
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสัญญา นโยบายของบริษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง
3.8. . ผูแ้ นะนําควรเน้นยําให้ดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนตระหนักว่าผลตอบแทนและความสําเร็จจาก
การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ กับ ทางบริษั ท นั นมาจากการจํ า หน่ า ยสิน ค้า และการทุ่ ม เทเวลาให้ก ั บ การ
ดําเนินงานอย่างเต็มความสามารถ
3.8. . ผู้แนะนํ ามีหน้าทีให้การสนับสนุ นดาวน์ ไลน์ ในองค์ธุรกิจของตนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที
บริษทั ได้จดั ขึน
3.8. . ในกรณีทเกิ
ี ดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างลูกค้ากับดาวน์ ไลน์ของตน หรือระหว่างดาวน์
ไลน์ข องตนกับผู้อืนในองค์กรธุรกิจอืน หรือ ในกรณีทบุี คคลทีขัดแย้งกัน เป็ น ดาวน์ ไลน์ ข องตน
ทังหมด ผูแ้ นะนําจะต้องพยายามเข้าไปยุตหิ รือระงับเรืองราวข้อพิพาทต่าง ๆ ทีเกิดขึนโดยทันที
3.8. . ผูแ้ นะนําไม่สามารถบังคับให้ดาวน์ไลน์ในกลุ่มองค์กรธุรกิจของตนทําการสังซือสินค้าโดยทีบุคคลนัน
ไม่เต็มใจ
การดําเนิ นธุรกิ จระหว่างประเทศ
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3.9.1 ในการดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ในต่างประเทศ บริษทั จํากัดสิทธิท่านในการเข้าไปดําเนินธุรกิจของบริษทั ใน
ประเทศอืนใดทีบริษทั ยังไม่ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ อย่างเป็ นทางการ โดยท่านไม่สามารถ
จัดทํานามบัตร ดําเนินธุรกิจ การจัดองค์กร หรือเข้าร่วมในการประชุมทีมีผเู้ ข้าร่วมประชุมเกินกว่า 5 คน
โดยทีผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องเป็ นผูท้ รูี จ้ กั เป็ นการส่วนตัวอยู่แล้วของท่านหรือของผูท้ เข้
ี าร่วมประชุมด้วยกัน
การโทรศัพท์เพือชักชวนหรือจําหน่ ายสินค้าโดยมิได้นัดหมายล่วงหน้ากับผูท้ มิี ได้มกี ารรูจ้ กั เป็ นการส่วนตัว
(Cold Calling) เป็ นสิงทีไม่สามารถดําเนินการได้ในประเทศทีบริษทั ยังไม่ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ ยูนิลีเวอร์
ไลฟ์
นอกจากข้อห้ามข้างต้นแล้ว ยังรวมถึงเรืองดังต่อไปนี
ก) นําเข้าหรืออํานวยความสะดวกในการจําหน่ าย ให้เป็ นของกํานัล หรือแจกจ่ายด้วยวิธใี ด ๆ ในสินค้าหรือ
ตัวอย่างสินค้าของบริษทั ยกเว้นแต่การกระทําดังกล่าวได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และดําเนินการอย่างถูกต้องภายใต้หลักปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องกฎหมายในประเทศนัน ๆ
ข) มีการติดตังหรือดําเนินการโฆษณาใด ๆ หรือแจกจ่ายวัส ดุอุปกรณ์ ทต้ี องการประชาสัมพันธ์เกียวกับ
บริษัท ผลิตภัณฑ์หรือ โอกาสทางธุรกิจของบริษัท เว้น แต่บริษทั ได้มกี ารอนุมตั ใิ ห้ดําเนินการจัดทําสือ
หรือ เครืองมือ ส่งเสริมการขาย (Sales Aid) ตามรูปแบบทีบริษัทได้พิจารณาแล้ว เพือใช้ในประเทศที
บริษทั กําหนด
ค) ดําเนินการชักชวนหรือเจรจาในสัญญาใด ๆ เพือเป็ นการให้คาํ มันหรือรับประกันเกียวกับโอกาสทาง
ธุรกิจหรือการให้เป็ นผูแ้ นะนําหรือการกําหนดสายงานในการเป็ นผูแ้ นะนําให้กบั ประชาชนหรือผูท้ ีอยู่
อาศัยในประเทศทีบริษทั ยังไม่ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ นอกจากนี ท่านไม่สามารถทําการรับสมัคร
ประชาชนหรือผูท้ อยู
ี ่อาศัยในประเทศทีบริษทั ยังไม่ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ หรือใช้แบบฟอร์มใบสมัครของ
บริษทั ในประเทศทีมีการดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ อยู่แล้วในการดําเนินการดังกล่าว เว้นแต่ในขณะที
ลงนามในใบสมัครดังกล่าว บุคคลผูท้ ได้
ี รบั การชักชวนทีอาศัยอยู่ในประเทศทีบริษทั ยังไม่ได้เข้าไป
ดําเนินธุรกิจเครือข่ายจะเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรหรือมีสทิ ธิในการทํางานในประเทศทีบริษทั มีการดําเนิน
ธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ เครือข่ายอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี การเป็ นสมาชิกหรือการมีส่วนร่วมไม่ว่าในฐานะเป็ น
เจ้าของ ผูถ้ อื หุน้ กรรมการของนิตบิ ุคคลทีตังอยู่ในประเทศทีบริษทั มีการดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ อยู่
แล้วนัน ไม่ได้ทําให้เกิดสิทธิการเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยูถ่ าวรหรือมีสทิ ธิทํางานในประเทศดังกล่าวกับบุคคล
เหล่านีโดยอาศัยเหตุจากการมีฐานะดังกล่าวในนิตบิ คุ คล
ทังนี ให้ถือเป็ นความรับผิดชอบของท่านทีเป็ น ผูแ้ นะนําในการตรวจสอบและดําเนิน การใด ๆ เพือให้
แน่ใจว่าข้อมูลทีได้รบั มาของบุคคลทีถูกชักชวนมีความถูกต้องและมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศ
ดังกล่าวอย่างถูกต้อง รวมถึงท่านในฐานะเป็ นผูแ้ นะนําจะต้องจัดหาข้อมูลและเอกสารใด ๆ มายืนยันการ
มีส ถานะเป็ นผู้มีถ นที
ิ อยู่ถาวรหรือมีส ทิ ธิในการทํา งานของบุ คคลทีถูก ชักชวนให้กบั ทางบริษัท หาก
บริษทั ได้มกี ารร้องขอ มิเช่นนัน บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการยกเลิกใบสมัครดังกล่าวในทันที โดย
ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ง) มีการรับเงินหรือสิทธิประโยชน์อนใด
ื หรือมีส่วนเกียวข้องในธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลทีมีโอกาสเป็ น
Business Partner ไม่ ว่ าโดยทางตรงหรือ ผ่ านทางตัว แทน โดยค่าตอบแทนหรือการดําเนินธุร กรรม
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ทเกี
ี ยวข้องกับสินค้าของบริษทั หรือโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการให้เช่า ลิสซิง หรือ
การซือขาย เพือก่อให้เกิดความสะดวกในการประชาสัมพันธ์หรือดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
จ) ดําเนินธุรกิจ จัดองค์กร หรือมีส่วนร่วมในการประชุมในประเทศทีบริษทั มีการดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์
ไลฟ์ อยู่แล้วร่วมกับบุคคลทีมาจากประเทศทีบริษทั ยังไม่ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ซึงเป็ น
ประเทศทีบริษทั ห้ามดําเนินกิจกรรมใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ในบทบัญญัตเิ รืองนี ในการดําเนินการจัด
ประชุมในประเทศทีบริษทั มีการดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ อยู่แล้วร่วมกับบุคคลทีมาจากประเทศที
บริษทั ยังไม่ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ จะต้องปฏิบตั ใิ นรูปแบบเดียวกันเสมือนหนึงว่ามีการ
จัดประชุมในประเทศทีบริษทั ยังไม่ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์
ฉ) ประชาสัมพันธ์ อํานวยความสะดวกหรือดําเนินการในกิจกรรมประเภทใด ๆ ทีไม่เป็ นไปตามนโยบาย
และระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทหรือผลประโยชน์อนั ชอบธรรม
จากการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
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3.9.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิในการกําหนดประเทศทีไม่สามารถทําการสํารวจตลาดเบืองต้น (Pre-Marketing) โดย
เป็ น ความรับผิด ชอบของท่ านทีจะต้ อ งตรวจสอบกับทางบริษ ัท ก่อ นว่ าประเทศใดบ้างทีสามารถหรือ ไม่
สามารถดํ าเนิ น ธุร กิจ ในการทําการสํา รวจตลาดเบืองต้น ได้ ทังนี ท่ านต้องติดต่ อ มายัง ยู นิ ลีเ วอร์ ไลฟ์
โดยตรงเพือขอข้อมูลเกียวกับรายชือประเทศทีไม่สามารถทําการสํารวจตลาดเบืองต้นรวมถึงขออนุ มตั กิ าร
จัดทําวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมการขาย (Sales Aid) เพือใช้แจกจ่ายในประเทศอืน ๆ ทีบริษัทยังไม่ได้เ ข้า ไป
ดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์
3.9.3 ในประเทศทีบริษทั ได้มกี ารดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ อยู่แล้ว ทุก ๆ กิจกรรมระหว่างประเทศจะต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับรวมถึงกฎหมายของประเทศนันๆ อย่างเคร่งครัด หากท่านมีสทิ ธิดําเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศจะต้อ งแจ้งความประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวกับเจ้าหน้ าทีของบริษ ัท ใน
ประเทศดังกล่าวเพือสร้างความมันใจว่าการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎระเบียบของประเทศทีมี
การกําหนดไว้
3.9.4 นอกเหนื อจากการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ตามทีมีกําหนดไว้ในสัญญา หรือ ในนโยบายของบริษัท บริษัท
สามารถดําเนินการระงับสิทธิของท่าน หากท่านกระทําการฝ่ าฝื นตามหลัก เกณฑ์ทีกําหนดไว้ในเรืองการ
ดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศนีในการเข้าร่วมดําเนินธุรกิจกับบริษทั ในประเทศต่าง ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง
ตามทีบริษทั เห็นสมควร โดยสิทธิทจะถู
ี กระงับนีให้หมายความรวมถึง
ก) ไม่มสี ทิ ธิทจะเป็
ี นผูจ้ ําหน่ายหรือเป็ นผูแ้ นะนําระหว่างประเทศ (international distribution / sponsorship)
ข) ท่านและอัพไลน์ของท่านจะไม่ได้รบั ค่าคอมมิชชันหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทีคํานวณมาจากดาวน์ไลน์
หรือองค์กรของดาวน์ไลน์ทเกิ
ี ดจากการดําเนินธุรกิจในประเทศอืน ๆ
3.9.5 หากท่านถูกระงับสิทธิในการเข้าร่วมการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศอันเกิดจากการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดในส่วนการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศนี ท่านจะต้องทําการยืนคําร้องภายหลังจากระยะเวลาการ
ระงับสิทธิได้ล่วงเลยไปแล้วเพือขอเพิกถอนการระงับสิทธิดงั กล่าว โดยการยืนคําร้องต้องทําเป็ นลายลักษณ์
อักษรและส่งมาให้ทางบริษทั พิจารณา โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําร้อง และคําตัดสินให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว
3.9.6 กฎระเบียบข้อบังคับในส่วนนีไม่ได้เป็ นการตัดสิทธิบริษทั ทีจะบังคับใช้เงือนไขข้อตกลงใด ๆ ทีกําหนดไว้ใน
นโยบายหรือในสัญ ญา โดยท่านต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบีย บข้อบังคับทีบังคับใช้ในประเทศนัน ๆ
อย่างเคร่งครัด
4. การละเมิดสัญญาและมาตรการลงโทษ
4.1.
การละเมิดสัญญา
4.1.1 ท่านในฐานะ Business Partner มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการศึกษาและปฏิบตั ติ ามสัญญา โดยเฉพาะ
อย่างยิงในส่วนเนือหาทีเกียวข้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4.1.2 การละเมิดสัญญา หมายถึง การไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหรือละเว้นการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีใน
สัญญาทีตกลงไว้กบั บริษทั (นโยบายนีถือเป็ นส่วนของสัญญา) หรือยินยอมและให้การสนับสนุนในการกระทํา
ดังกล่าว ซึงสามารถสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจของบริษทั ได้
4.1.3 ขันตอนต่าง ๆ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบริษทั เกียวกับการละเมิดสัญญา มีดงั นี
ก) หากท่านพบเห็นการฝ่ าฝืนสัญญา โดยเฉพาะนโยบายของบริษทั ท่านต้องแจ้งข้อมูลการละเมิดหรือการ
ฝ่ าฝืนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังบริษทั โดยส่งถึงฝ่ ายนโยบายของบริษทั
ข) บริษัทจะทําการแจ้งเตือนทางวาจา โทรศัพท์ หรือส่งจดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผูซ้ งทํ
ึ า
การละเมิด สัญ ญาของบริษัท เพือให้ห ยุ ดการกระทํ า หรือ แก้ไขการกระทํ าใด ๆ ทีเป็ น การละเมิดให้
ถูกต้อง ทังนี ผูท้ ถูี กตักเตือนจะต้องตอบกลับเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังบริษทั เพือยืนยันความตังใจใน
การปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบข้อบังคับภายในระยะเวลาทีบริษทั กําหนด
ค) คณะกรรมการนโยบายของบริษทั จะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ทีได้รบั หรือทีบริษทั
มีอยู่และข้อมูลเพิมเติมอืน ๆ เพือทําการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะมีการสรุปมาตรการต่าง ๆ
ทีบริษทั เห็นควรดําเนินการ
ง) ในระหว่างการพิจารณาคําร้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกียวกับการละเมิดสัญญา บริษทั ขอสงวนสิทธิใน
การระงับการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทีเกียวข้องกับบริษทั ของผูท้ ถูี กร้องเรียนว่าได้กระทําการละเมิด ทังนี
การระงับดังกล่าวให้รวมถึงสิทธิทจะได้
ี รบั ค่าคอมมิชชัน การสังซือสินค้า และการแนะนําผูม้ ุ่งหวัง
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4.1.4 หากบริษัทได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่า ท่านเป็ น ผู้กระทําการละเมิดสัญญากับทางบริษัท บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการตามมาตรการทีกําหนดด้านล่างข้อใดข้อหนึงหรือหลายข้อพร้อมกันตามทีบริษทั
เห็นสมควร
ก) แจ้งเตือนทางวาจาหรือ แจ้ งเตือนเป็ นลายลัก ษณ์ อ กั ษรไปยังท่านถึงข้อ กังวลของบริษัทเกียวกับ การ
ละเมิดสัญญา และบริษทั อาจพิจารณาระงับสิทธิตามสัญญาทีท่านมีกบั ทางบริษทั หากท่านยังคงกระทํา
การหรือละเว้นการดําเนินการใด ๆ ทีเป็ นการละเมิดสัญญาต่อไป
ข) ติดตามดูแลและให้คําแนะนํ าในการดําเนิ นธุรกิจอย่ างใกล้ชิดในช่วงเวลาหนึงเพือให้มนใจได้
ั
ว่า ท่าน
สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในสัญญาได้
ค) เรียกร้องหลักประกันเพิมเติมจากท่านทีจะแสดงให้บริษทั เห็นได้ว่าท่านสามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ใน
สัญญาได้ ทังนี หลักประกันเพิมเติมดังกล่าวให้รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในการบรรเทา เยียวยา หรือ
แก้ไ ขสิงทีท่ านได้ก ระทําการละเมิดสัญญาไป และท่ านต้ อ งรายงานเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรต่ อ บริษัท
เกียวกับขันตอนและวิธกี ารทีจะนํามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ง) ปฏิเสธหรือหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทีท่านได้รบั จากบริษทั เป็ นครังคราว หรือยกเลิกหน้าทีของ
บริษทั ทีต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาซึงท่านมีสทิ ธิได้รบั ทังนีให้รวมถึงการให้รางวัล การประกาศเกียรติคุณใน
งานหรือ กิจ กรรมหรือ สัม มนาหรือ สือสิงพิม พ์ท ีบริษั ท จัด ขึน หรือ เข้าร่ ว มในกิจ กรรมทีบริษัท เป็ น
ผูส้ นับสนุน หรือการรับคําสังซือสินค้าหรือรายการส่งเสริมการขายตามแผนปั นผลตอบแทน หรือการให้
ดําเนินธุรกิจในฐานะเป็ นผูแ้ นะนําระหว่างประเทศ
จ) ระงับการสังซือสินค้าและการเป็ นผูแ้ นะนําชัวคราว
ฉ) หยุด หรือ ปรับ หรือ จํากัดจํานวนการจ่ ายค่ าตอบแทนบางส่ วนหรือ ทังหมดทีท่านจะได้ร บั จากยอด
จําหน่ ายสินค้าทีเกิดขึนโดยดาวน์ไ ลน์ ในองค์กรธุรกิจของท่าน ตามหลักฐานการกระทําการละเมิดที
บริษทั ได้รบั ซึงมีผลทําให้ท่านไม่ได้รบั ค่าตอบแทนตามทีบริษทั กําหนดในแผนปั นผลตอบแทน
ช) ย้ายดาวน์ไลน์บางส่วนหรือทังหมดภายใต้องค์กรธุรกิจของท่านไปยังผูแ้ นะนํารายใหม่
ซ) ยกเลิกการเป็ น Business Partner ของท่าน
ฌ) ดําเนินการตามมาตรการใด ๆ ทีกําหนดไว้โดยกฎหมายเพือบรรเทา หรือเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึน
4.1.5 บริษทั ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจารณาชีขาดถึงมาตรการต่าง ๆ ทีบริษทั เห็นสมควรดําเนินการ
และให้ถอื คําตัดสินของบริษทั เป็ นทีสินสุด
4.1.6 การกระทําการใด ๆ ทีเกิดขึนโดยผูเ้ ข้าร่วมดําเนินธุรกิจกับท่าน หรือคู่สมรส หรือผู้สมัครร่วม หรือหุน้ ส่วน
ของท่าน อันสืบเนืองมาจากการเป็ น Business Partner รวมถึงการเยียวยาความเสียหายและการยกเลิก
สัญญา ในทีนีให้ท่านร่วมรับผิดชอบโดยไม่อาจปฏิเสธได้
4.1.7 ข้อร้องเรียนใด ๆ จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังฝ่ ายนโยบายของบริษทั โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะ
ไม่รบั พิจารณาข้อร้องเรียนการกระทําละเมิดหรือข้อพิพาทใด ๆ ทีเกิดขึนเกินกว่า 2 ปี นับจากวันทีมีการ
ละเมิดสัญญาหรือวันทีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน
4.1.8 การใช้ดลุ ยพินิจใด ๆ ของบริษทั ทีมีผลต่อสถานภาพการเป็ น Business Partner ของท่าน หรือมีเหตุให้บญ
ั ชี
ของท่านถูกยกเลิก หรือสิทธิประโยชน์ทท่ี านจะได้รบั ลดลงหรือถูกระงับหรือยกเลิก ท่านยอมรับให้คาํ ตัดสิน
ของบริษทั ถือเป็ นทีสินสุด
กรณีทบริ
ี ษทั มีการยกเลิกบัญชีของท่าน เนืองจากบริษทั พบว่าท่านได้มกี ารฝ่ าฝื นหรือละเมิดข้อตกลงตาม
สัญญาทีบริษทั กําหนด ท่านจะสูญเสียองค์กรธุรกิจ และตกลงให้บริษทั ริบเงินค่าสมัครในบัญชีทถูี กยกเลิก
รวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทีบริษทั ต้องจ่ายให้กบั ท่านในบัญชีดงั กล่าวในทันที
การยกเลิกสัญญา
บริษทั ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจารณายกเลิกสัญญาการเป็ น Business Partner ของท่านในทันที หรือ
ดําเนินการใด ๆ ตามทีบริษทั เห็นสมควร หากท่านละเมิดสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีดงั ต่อไปนี
ก) ท่านได้ร่วมหรือเข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอืนทีดําเนินธุรกิจ
ในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันกับ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ของบริษทั หรือชักจูงส่งเสริม Business Partner หรือ
บุคคลใดก็ตามในองค์กรธุรกิจของท่านหรือในองค์กรธุรกิจของบุคคลอืนให้เข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในธุรกิจ
ขายตรง หรือธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายทีดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันกับบริษทั
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ข) ท่านได้กระทําการใด ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรธุรกิจทังของท่านหรือของบุคคลอืน หรือสร้าง
ความแตกแยกระหว่ าง Business Partner หรือ ให้ข้อ มูล กับบุ ค คลอืนใด หรือ บุค คลทีสามซึงทําให้ธุร กิจหรือ
ภาพลักษณ์ของบริษทั เสียหาย
ค) ท่านแสดงข้อมูลเกียวกับบริษทั หรือแผนปันผลตอบแทนอย่างบิดเบือนซึงทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
5. บททัวไป
5.1

5.2

ข้อมูลส่วนบุคคล
5.1.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว
บริษทั รับทราบเป็ นอย่างดีในความกังวลของท่านเกียวกับข้อมูลส่วนตัวทีให้ไว้กบั ทางบริษทั ซึงผลจากการ
เข้า ร่ ว มเป็ น Business Partner ทําให้บริษัท มีค วามจํ าเป็ น ต้องเก็บ ใช้ หรือ แบ่งปั น ข้อ มูล ของท่ าน ทังนี
บริษทั ได้ให้ความสําคัญในความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ดังนัน บริษทั ขอยืนยันทีจะรักษาความเป็ น
ส่วนตัวในข้อมูลของท่าน และลูกค้าทุกคน ตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ทกฎหมายกํ
ี
าหนด
สําหรับข้อมูลทีถูกจัดเก็บและรักษาไว้นีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์
การมอบสิทธิประโยชน์ให้กบั ท่าน และเพือการสือสารในส่วนทีเกียวกับ
ก) การนําเสนอสินค้าและรายการส่งเสริมการขาย
ข) การเป็ น Business Partner และองค์กรธุรกิจ
ค) คอมมิชชัน
ง) อืน ๆ ในส่วนทีเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์
ข้อมูลทังหมดทีท่านให้ไว้และถูกจัดเก็บโดยบริษ ัทและบริษัทในเครือ และ/หรือ บริษ ัทในเครือทีตังอยู่ใน
ประเทศทีท่านมีถนพํ
ิ านักอยู่ ท่านมีสทิ ธิทจะเข้
ี าถึง ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขปรับปรุงให้ทนั สมัยได้
โดยติดต่อมายังเจ้าหน้าทีประจําสํานักงานของบริษทั ทีตังอยู่ในประเทศทีท่านมีถนพํ
ิ านัก หรือเข้าไปแก้ไขได้
ด้วยตัวท่านเองผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทีจัดไว้ให้ (ถ้ามี)
5.1.2 การอนุญาตให้ใช้ขอ้ มูลส่วนตัว
ท่านยินยอมให้บริษทั ดําเนินการเกียวกับข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี
ก) โอนถ่าย หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลทีเป็ นความลับ (ซึงเป็ นข้อมูลทีท่านได้เปิ ดเผยหรือ
มอบให้บริษัทในส่ วนทีเกียวเนืองหรือเชือมโยงกับสถานภาพการเป็ น Business Partner และองค์กร
ธุรกิจของ Business Partner หรือทีถูก พัฒนาขึนอัน เป็ น ผลจากการดํา เนินกิจกรรมในฐานะการเป็ น
Business Partner ) ให้แก่
o บริษทั และบริษทั ในเครือในประเทศต่าง ๆ
o ผูแ้ นะนําซึงเป็ นอัพไลน์ของท่านเมือบริษทั พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม และ
o เจ้าหน้าทีของหน่ วยงานราชการหรือภาครัฐ หากมีการร้องขอให้มกี ารเปิ ด เผยข้อมูลอย่ างถูก ต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ท่านสามารถร้องขอบริษทั เพือปิ ดกันไม่ให้อพั ไลน์ของท่านได้รบั การถ่ายโอนข้อมูล หรือสามารถเข้า
ตรวจดูขอ้ มูลของท่านได้
ข) ใช้ข้อมูลส่ว นตัว ของท่าน สําหรับการประกาศเกียรติคุณ และกิจกรรมต่ าง ๆ ของบริษัทในด้านการ
สนับสนุน การตลาดและการให้บริการ เว้นแต่ ท่านจะได้ทําการแจ้งแก่บริษทั ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
จะไม่ให้ทําการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
5.1.3 การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัว
นอกเหนือ จากความยิน ยอมให้เ ปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่ านตามหลัก เกณฑ์ทีกําหนดข้างต้นแล้ว ท่าน
ยินยอมให้บริษทั สามารถแก้ไขหลักเกณฑ์ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนตัว ในส่วนนีเพือความเหมาะสม ซึง
อาจส่งผลให้สามารถเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีอนื ๆ นอกเหนือจากทีกําหนดข้างต้นได้
การใช้ขอ้ มูลองค์กรธุรกิ จ
ด้วยรายชือ Business Partner และ Brand Fan ตลอดจนข้อมูล การติดต่อทังหมดทีมาจากรายชือดังกล่าวถือเป็ น
ความลับและเป็ นกรรมสิทธิของบริษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยบริษทั ต้องลงทุนทังในด้านเงินทุน เวลา และความพยายาม
เพือให้ได้มาซึงข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการจัดเก็บและรักษาข้อมูล
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5.3

5.4

ทังนี รายชือทีมีอยู่ในปัจจุบนั หรือทีอาจจะมีขนในอนาคตถื
ึ
อเป็ นทรัพย์สนิ และเป็ นความลับทางการค้าของบริษทั สิทธิ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลหรือบรรดาข้อมูลอืนใดของ Business Partner และ Brand Fan ทีเก็บรักษาโดยบริษทั นันถือ
เป็ นสิทธิของบริษทั แต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจารณาอนุมตั หิ รือปฏิเสธการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ท่านมีสทิ ธิรอ้ งขอ (ต่อไปนีจะเรียกว่า “ผูร้ อ้ งขอ”) ข้อมูลองค์กรธุรกิจของท่านได้ โดยบริษทั จะทําการจัดส่งข้อมูลทีถูก
รวบรวมไว้ในแต่ละเดือนให้กบั ท่าน และข้อมูลทีจัดทําขึนนันจะเป็ นข้อมูลของดาวน์ไลน์ในองค์กรของท่านเท่านัน
ทังนี โดยท่านอาจต้องชําระค่าธรรมเนียมแก่บริษทั ในการดําเนินการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลให้กบั ท่าน
ก) บริษทั จะจัดทํารายชือหรือข้อมูลให้ท่าน โดยท่านตกลงทีจะสงวนข้อมูลไว้แต่เพียงผูเ้ ดียวและจํากัดการใช้เฉพาะ
ในกรณีทใช้
ี เพืออํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม การสนับสนุน และการทํางานในองค์กรธุรกิจของท่านอัน
เกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษทั เท่านัน ท่านยอมรับว่า การใช้ขอ้ มูลแต่ละกรณี ภายใต้ขอบเขตที
การใช้งานทีกําหนด เป็ นสิทธิเฉพาะบุคคลทีถูกจัดตังขึนระหว่างท่านกับทางบริษทั เท่านัน
ข) รายชือเหล่านีถือเป็ นกรรมสิทธิของบริษทั ไม่ว่าช่ว งระยะเวลาใดก็ตาม โดยบริษัทสามารถพิจารณาแต่เพียงผู้
เดียวในการแก้ไข เปลียนแปลง หรือเรียกให้ส่งคืนบรรดารายชือทีบริษทั ได้ส่งให้หรือทีกําลังจะส่งให้ ทังนี ท่าน
ยินยอมทีจะปฏิบตั ติ ามเงือนไข ดังต่อไปนี
o ท่านจะต้องเก็บรักษาบรรดารายชือทีตนได้รบั มาไว้เป็ นความลับ และไม่ทําการเปิ ดเผยรายชือแม้แต่เพียง
ส่วนหนึงส่วนใดก็ต ามให้แก่บุค คลทีสาม ทังนี ยังรวมถึง ไม่ให้เปิ ดเผยรายชือแก่ Business Partner และ
Brand Fan รายอืนๆ คู่แข่ง และสาธารณชน
o ท่านจะต้องใช้รายชือทีตนได้รบั มานันโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตอันเป็ นกิจกรรมทีเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั เท่านัน
o บรรดาการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลทีไม่ได้เป็ นไปตามทีบริษทั ยินยอมหรือทีบริษทั ได้กําหนดไว้ในข้างต้น หรือ
ใช้เพือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือแสวงหาผลประโยชน์กบั บุคคลทีสาม และการใช้อย่างไม่
เหมาะสม ผิดวัตถุประสงค์ และฝ่ าฝืนหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในสัญญานี อันเป็ นสาเหตุให้บริษทั ได้รบั ความ
เสียหาย และ
o การกระทําละเมิดใด ๆ ภายใต้เงือนไขข้อตกลงของหมวดนี ท่านซึงได้รบั รายชือเป็ นผูก้ ระทําการละเมิดต้อง
ดํ าเนิ น การเยีย วยาอย่างเหมาะสมกับความเสีย หายทีเกิดขึนภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ทังนี ท่า น
จะต้องติดตามเอาคืนและส่งมอบบรรดารายชือทังหมดคืนแก่บริษทั โดยทันทีตามทีบริษทั ได้รอ้ งขอ และ
o บรรดาการกระทําใด ๆ อันละเมิดนโยบายในหมวดนี บริษทั ยังคงมีสทิ ธิยกเลิกการเป็ น Business Partner
ของท่านได้ตลอดเวลา
บริษทั สงวนสิทธิในการดําเนินการติดตาม เรียกร้อง ท่านและผูท้ มีี ส่วนเกียวข้องทังหมดเพือให้มกี ารเยียวยาความ
เสียหายตามความเหมาะสมภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีให้สทิ ธิในการดํ าเนินการได้ เพือเป็ นการปกป้ องสิทธิ
ต่าง ๆ ในการเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในข้อมูลตามทีกล่าวมาข้างต้น และบรรดาความลับทางการค้าซึงคลอบคลุมข้อมูล
ดังกล่าวทังหมด
การตีความ
5.3.1 สัญญาการเป็ น Business Partner จะถูกพิจารณาและตีความตามกฎหมายไทยเท่านัน
5.3.2 หัวเรืองทีระบุในเอกสารนี เป็ นเพียงการอ้างอิงเท่านัน มิได้มสี ่งผลต่อเงือนไขใด ๆ ทังสิน
การแก้ไขสัญญา
5.4.1 บริษทั มีสทิ ธิในการแก้ไข เปลียนแปลง บรรดาหลักเกณฑ์และเงือนไขในสัญญาเป็ นครังคราวได้เพือให้แน่ใจ
ว่าบริษทั ได้พยายามอย่างดีทสุี ดในการทําให้หลักเกณฑ์ขอ้ ปฏิบตั ทิ งหลายของบริ
ั
ษทั สอดคล้องกับกฎหมาย
ขายตรง และกฎหมายทีเกียวข้อ ง รวมถึงการแก้ ไ ขเปลียนแปลงดัง กล่ า วมีข ึนเพือการต่อ ใบอนุ ญาต
ผูป้ ระกอบการขายตรงของบริษัท และเพือรองรับการเปลียนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ
ของท่านในด้านต่าง ๆ
ทังนี บริษัท จะทํ า การแจ้ง เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ แก่ ท่ านได้ รบั ทราบถึง หลัก เกณฑ์ท ีเปลียนแปลงใน
ระยะเวลาอันสมควรผ่านทางเอกสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั
เว้นแต่เป็ นกรณีเร่งด่วน บริษทั ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลียนแปลงโดยมิตอ้ งแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้า
แต่อย่างใด
5.4.2 ท่านทราบและยอมรับว่า ข้อตกลงในสัญญาซึงอาจปรากฏในนโยบายนีและในเอกสารใด ๆ ของบริษทั ทีมี
การแก้ไ ขเปลียนแปลงจะมีผลบังคับใช้ใ นทัน ทีห รือตามระยะเวลาทีบริษัท กําหนดนั บแต่ วนั ทีบริษัท ได้
ประกาศให้ท่านทราบแล้ว รวมถึงให้ถอื เป็ นส่วนหนึงของสัญญาทีทําขึนระหว่างบริษัทและท่าน โดยท่านจะ
23 นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

ผูกพันและต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีประกาศนัน และถือว่าท่านได้รบั ทราบและยอมรับในการทีจะปฏิบตั ติ าม
ข้อตกลงใหม่ทุกประการ
การสละสิทธิ
ในกรณีทท่ี านได้กระทําการอันเป็ นการละเมิดต่อข้อตกลงใด ๆ ในสัญญา และบริษทั ไม่ได้ใช้สทิ ธิในการบังคับ หรือ
ผ่อนผันการใช้สทิ ธิในการบังคับตามสัญญากับท่าน การไม่ใช้สทิ ธิหรือผ่อนผันการใช้สทิ ธิตามสัญญาดังกล่าวไม่ถอื ว่า
บริษัทตกลงสละสิท ธิในการบังคับใช้ขอ้ ตกลงในสัญญาข้อนันในภายหลัง หรือสละสิทธิในการบังคับใช้ข้อตกลงใน
สัญญาข้อนันอีกต่อไป
การรวมสัญญา
5.6.1 นโยบายฉบับนีเป็ นส่วนหนึงของสัญญาการเข้าร่วมดําเนินธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ กับบริษทั ทีมีการปรับปรุง
ล่าสุดล่าสุด โดยให้นโยบายฉบับนีมีผลบังคับใช้แทนทีนโยบายก่อนหน้านี รวมถึงหากมีขอ้ ตกลงใดในสัญญา
ทีท่านทําไว้กบั บริษทั มีขอ้ ความทีขัดหรือแย้งกับนโยบายนี ให้ยดึ ถือนโยบายนีเป็ นสําคัญ และโดยนโยบาย
ฉบับนีให้มผี ลยกเลิกหนังสือ บันทึก คําอธิบาย ข้อหารือ และการให้ความเห็นอันเกียวเนืองกับข้อตกลงใน
นโยบายทีได้กระทําขึนก่อนหน้านีทังหมด
5.6.2 หากเกิดความขัดกันหรือ ไม่ช ัดเจนระหว่ างข้อตกลงในสัญญาและการนํ าเสนอหรืออธิบ ายทางวาจาโดย
พนักงานของบริษัททีได้ทําการชีแจงแก่ท่านนัน ในกรณีนีให้ยดึ ถือเอาบรรดาข้อตกลงในสัญญาเป็ นสําคัญ
และเป็ นทียุตแิ ก่ขอ้ ขัดแย้งหรือความไม่ชดั เจนทังหลายเหล่านัน
การแยกส่วนที เป็ นโมฆะออกจากส่วนทีสมบูรณ์
หากปรากฏว่าข้อกําหนดหรือ เงือนไขส่วนหนึงส่วนใดของสัญญาเป็ นโมฆะ หรือสินสภาพด้วยกฎหมาย หรือ ไม่มี
สภาพบังคับในเขตอํานาจศาลใด ๆ ก็ตาม ท่านตกลงให้ขอ้ กําหนดและเงือนไขส่วนอืนยังคงมีผลสมบูรณ์แยกต่างหาก
จากส่ว นทีเป็ นโมฆะ หรือสินสภาพด้วยกฎหมาย หรือไม่มสี ภาพบังคับในเขตอํานาจศาลใด ๆ ก็ต าม และให้มผี ล
ผูกพันบังคับได้โดยสมบูรณ์ต่อไป
กฎหมาย / ขอบเขตอํานาจกฎหมายทีใช้บงั คับ
ท่านได้ตกลงทําสัญ ญาการเข้าร่วมเป็ น Business Partner กับบริษัท ทีประเทศไทย โดยเนือหาสาระของสัญญาได้
ระบุถึงผลบังคับ และกําหนดสิทธิ หน้ าที ภาระผูก พันทีท่านและบริษัทพึงปฏิบตั ิต่อ กันภายใต้บทบัญญัติและการ
บังคับใช้ตามกฎหมายไทยทังหมด
ทังนี ท่านยินยอมทีจะยืนเรืองต่อศาลยุติธรรมในประเทศไทยเท่านัน เพือให้เป็ นผูช้ ขาดและตั
ี
ดสินในข้อพิพาทหรือ
การดําเนินคดีทเกิ
ี ดขึนภายใต้ขอ้ กล่าวอ้างเพือขอตีความข้อกําหนดหรืออ้างสิทธิตามสัญญาระหว่างท่าน
หัวข้อ
หัวข้อเรืองทีมีอยู่ในสัญญา (หรือเอกสารใดๆ รวมถึงในนโยบายนี) มีไว้เพือความมุ่งประสงค์ในการอ้างอิงเท่านัน และ
มิได้เป็ นการจํากัดความหรือตีกรอบขอบเขตของเนือหาหรือส่งผลต่อเงือนไขหรือข้อตกลงใด ๆ ในสัญญา
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. การเป็ น แบรนด์แฟน (Brand Fan)
1.1
ตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ินี (ซึงต่อไปเรียกว่า “นโยบาย”) บุคคลธรรมดาและนิต ิบุคคลสามารถสมัค รเป็ น
Brand Fan (ต่อไปเรียกว่า BF) กับทางบริษทั ได้
คุณสมบัติ
• เป็ นผูม้ อี ายุตงแต่
ั
6 ปี ขึนไป
• สัญชาติไทย/ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
1.2
ในการสมัคร Brand Fan ท่านจะต้องได้รบั การแนะนํ าจากผูแ้ นะนํ าทีเป็ น Business Partner หรือ Brand Fan ของ
บริษทั อยู่แล้ว และต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวในใบสมัคร และลงลายมือชือให้ครบถ้วน และทําการสังซือสินค้าครังแรกกับ
ทางบริษทั ในวันสมัคร
1.3
ท่านสามารถยืนความจํานงสมัครเป็ น PS ผ่านช่องทางทีบริษทั ได้มกี ารจัดหาไว้ให้ ดังนี
• ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ช็อป ทุกสาขา
• เว็บไซต์ทบริ
ี ษทั กําหนด
• ยืนใบสมัครผ่านทาง BA หรือ Brand Fan ทีได้รบั อนุญาตจากบริษทั
• ช่องทางอืน ๆ ทีบริษทั อาจจัดให้มขี นึ เช่น บูธกิจกรรมแสดงหรือจําหน่ายสินค้า งานสัมมนา เป็ นต้น
ทังนี การสมัครผ่านเว็บไซต์ บริษทั อาจกําหนดเงือนไขและวิธกี ารสมัครทีแตกต่างจากช่องทางการสมัครอืน ๆ ตามที
บริษทั เห็นสมควร
1.4
สถานภาพการเป็ น Brand Fan จะเริมมีผลบังคับใช้ในวันทีทีท่านมีการสมัครและสังซือสินค้าจากบริษทั และบริษทั ได้
พิจารณาอนุมตั อิ อกหมายเลขบัญชีให้แล้วเท่านัน
ใบสมัครนีถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญาการเป็ น Brand Fan กับบริษทั และจะมีผลผูกพันในทางกฎหมาย โดยท่านต้อง
ปฏิบตั ิต ามข้อ ตกลงทีบริษทั กําหนดอย่างเคร่งครัด และบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธการสมัคร
1.5
ท่านต้องให้ข้อมูล ทีเป็ นจริงในการสมัครเป็ น Brand Fan ไม่ปกปิ ด ข้อเท็จจริงทีควรแจ้ง ไม่ปลอมแปลงสัญญาหรือ
เอกสารใด ๆ ทีเกียวข้อง ในกรณีทมีี การเปลียนแปลงข้อมูลทีอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของสัญญา ท่านต้อง
ติดต่อบริษทั เพือทําการแก้ไขหรือเพิมเติมข้อมูลให้ถูกต้อง หรือดําเนินการแก้ไขเพิมเติมข้อมูลของท่านได้ดว้ ยตนเอง
ทางเว็บไซต์ทบริ
ี ษทั ได้จดั ไว้ให้ (ถ้ามี)
1.6
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนหรือยกเลิกสถานภาพการเป็ น Brand Fan ของท่าน และให้ถอื ว่าสัญญาทีมีการทํา
ไว้เป็ นโมฆะและไม่มผี ลผูกพันมาตังแต่แรกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากบริษทั พบว่าท่านมีการให้ขอ้ มูล
ทีไม่ถูกต้องหรือให้ขอ้ มูลเท็จในการสมัครเป็ น Brand Fan
. บัญชี แบรนด์แฟน (Brand Fan)
2.1
บัญชี Brand Fan เป็ นบัญชีประเภททีไม่มผี สู้ มัครร่วม และท่านสามารถสมัครได้มากกว่า 1 บัญชี
2.2
ท่านไม่สามารถสมัครเป็ นผูส้ มัครร่วมกับบัญชี BA ทีมีอยู่ในปัจจุบนั ได้
2.3
กรณีทท่ี านมีสญ
ั ชาติไทยหรือมีสถานะเป็ นพลเมืองของประเทศไทย ท่านสามารถยืนคําร้องขอเปลียนสถานภาพจาก
Brand Fan เป็ น Business Partner ภายใต้ผแู้ นะนําเดิมได้ทุกวันภายในวันที ของทุกเดือนและบริษทั จะพิจารณา
ให้มผี ลในทันที จะต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีบริษทั ได้กําหนดหรือประกาศไว้ ซึงบริษัทอาจมีการเปลียนแปลงเป็ น
คราว ๆ ไป โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรงเพือสอบถามรายละเอียดเงือนไขดังกล่าว และภายหลังจากที
ท่านเปลียนสถานภาพแล้ว บริษทั จะทําการยกเลิกบัญชี Brand Fan ทังหมดทีท่านมีอยู่กบั บริษทั
2.4
กรณีทีท่ านมีส ญ
ั ชาติไ ทยหรือ มีสถานะเป็ น พลเมือ งของประเทศไทย ท่ านสามารถสมัค รเป็ น Business Partner
ภายใต้ผแู้ นะนํารายใหม่ได้ทนั ที โดยแจ้งความจํานงและยืนเอกสารการสมัครใหม่ พร้อมทังชําระเงินค่าสมัครให้บริษทั
(กรณีตอ้ งการเป็ น Business Partner) โดยเมือบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ท่านสมัครใหม่เป็ น Business Partner แล้ว
บริษทั จะทําการยกเลิกบัญชี Brand Fan ทังหมดทีท่านมีอยู่กบั บริษทั
2.5
ท่านสามารถลาออกหรือยกเลิกจากการเป็ น Brand Fan ได้ โดยทําการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่บริษัท ซึงการ
ลาออกจะมีผลก็ต่อเมือบริษทั ได้มกี ารรับแจ้งการลาออกแล้ว
3. การซือ การเปลียน และคืนสิ นค้า
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ท่านสามารถสังซือสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายได้ดว้ ยตนเองที ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ช็อป ทุกสาขา หรือสังซือผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรสาร หรือทางโทรศัพท์ หรือวิธอี นื ๆ ทีบริษทั มีการให้บริการ โดยท่านสามารถชําระค่าสินค้า
และอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้กบั บริษทั ตามช่องทางทีบริษทั ได้มกี ารจัดไว้ให้ ซึงสินค้าจะไม่ถูกส่งจนกว่าจะมีการ
ชําระเงินค่าสินค้าครบถ้วนเสียก่อน
เว้นแต่กฎหมายจะมีการกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน บริษัทจะรับเปลียนสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทีท่านได้สงซื
ั อ
จากทางบริษทั อันเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี
ก) สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายทีได้รบั ความเสียหายระหว่างการขนส่งโดยบริษทั
ข) ความผิดพลาดเนืองจากการจัดส่งหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ถูกต้องตามทีสังซือ
ค) สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายชํารุดเสียหายแต่แรก
ง) คุณภาพของสินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ได้มาตรฐาน
โดยบริษัทจะทําการเปลียนสินค้าหรืออุปกรณ์ ส่งเสริมการขายตามทีท่านร้องขอทันที หากบริษัทไม่สามารถจัดหา
สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายชินใหม่ให้ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบลดหนีตามมูลค่าของสินค้า หรือ
อุปกรณ์ส่งเสริมการขายนัน โดยท่านสามารถนํ าใบลดหนีไปใช้ชําระค่าสินค้าในการสังซือครังต่อไป ซึงใบลดหนีจะ
สามารถใช้ได้จนถึงวันปิ ดยอดของเดือนถัดไป นับตังแต่วนั ทีออกใบลดหนีเท่านัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสทิ ธิปฏิเสธ
การเปลียนสินค้า ในกรณีทท่ี านไม่สามารถนํ าใบกํากับภาษีต้นฉบับมาแสดง หรือความเสียหายของสินค้าเกิดขึนโดย
เจตนาหรือการใช้ไม่ถูกต้อง
บริษทั มีนโยบายรับคืนสินค้า โดยท่านสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีท่านได้สงซื
ั อสินค้า ทังนี
ในการแจ้งขอคืนสินค้า ท่านต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมแนบต้นฉบับใบกํากับภาษี และมายืนด้วยตนเองได้ที
ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ช็อป สาขาทีท่านได้สงซื
ั อสินค้า เว้นแต่กรณีทท่ี านได้มกี ารสังซือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ท่านสามารถแจ้งบริษทั เพือขอคืนสินค้า พร้อมจัดส่งสินค้าและแนบต้นฉบับใบกํากับภาษีเพือคืนมายังบริษทั โดยท่าน
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือกําหนดเงือนไขการรับคืนสินค้าไม่ตรงตามทีกําหนดข้างต้น หากมีเหตุดงั ต่อไปนี
ก) มีกฎหมายกําหนดเงือนไขการคืนไว้เป็ นอย่างอืน
ข) เป็ นสินค้าทีบริษทั กําหนดเงือนไขการคืนสินค้าไว้เป็ นอย่างอืน โดยท่านสามารถสังเกตได้จากใบรับประกันและ
เงือนไขการคืนสินค้าทีแนบมากับสินค้านัน
ค) สินค้าทีมีการคืนเป็ นสินค้าคนละชินกับสินค้าทีท่านได้สงซื
ั อไปตามทีระบุในใบใบกํากับภาษีนัน ๆ
ง) กรณีสนิ ค้าเกิดความเสียหายโดยเจตนาหรือการใช้ไม่ถูกต้อง
ภายหลังจากทีบริษทั พิจารณาอนุมตั กิ ารคืนสินค้า บริษัทจะออกใบลดหนีตามมูลค่าของสินค้าทีท่านได้สงซื
ั อไว้ตาม
ใบกํากับภาษี โดยจะหักจากมูลค่าของสินค้าทีคืนก่อนทําการออกใบลดหนี ท่านสามารถนําใบลดหนีทีได้รบั ไปใช้ใน
การสังซือสินค้าครังต่อไป ใบลดหนีดังกล่าวสามารถใช้ได้จนถึงวันปิ ดยอดของเดือนถัดไป นับตังแต่วนั ทีออกใบลด
หนีเท่านัน เว้นแต่กรณีท่านมีการส่งคืนสินค้าทีได้มีการสังซือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หากท่านมีการชําระค่ า
สินค้าเป็ นบัตรเครดิต บริษทั จะดําเนินการคืนเงินกลับเข้าสู่บญ
ั ชีบตั รเครดิตของท่าน แต่หากท่านมีการชําระค่าสินค้า
โดยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทจะทําการโอนเงินสดกลับคืนไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ซึงบริษทั จะ
ดําเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่านภายใน 15 วัน
กรณีท่านมีการสังซือสินค้าผ่านเว็บไซต์บุคคลภายนอกทีบริษทั ได้มกี ารทําข้อตกลงกันไว้ นโยบายการสังซือและการ
คืนสินค้าให้เป็ นไปตามเงือนไขทีเว็บไซต์ดงั กล่าวกํ าหนด โดยหากเงือนไขการคืน สินค้าดังกล่าวขัดหรือแย้ง กับ
นโยบายการคืนสินค้าของบริษทั ทีกําหนดในนโยบายนี ให้ยดึ ถือเงือนไขทีเป็ นประโยชน์กบั ท่านเป็ นสําคัญ

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว
บริษทั รับทราบเป็ นอย่างดีในความกังวลของท่านเกียวกับข้อมูลส่วนตัวทีให้ไว้กบั ทางบริษทั ซึงผลจากการเข้าร่วมเป็ น Brand
Fan ทําให้บริษทั มีความจําเป็ นต้องเก็บ ใช้ หรือแบ่งปั นข้อมูลของท่าน ทังนี บริษทั ได้ให้ความสําคัญในความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน
ดังนัน บริษัทขอยืนยันทีจะรักษาความเป็ นส่วนตัวในข้อมูลของท่าน และผูเ้ ข้าร่วมในธุรกิจ และลูกค้าของบริษทั ทุกคน ตามมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์ทกฎหมายกํ
ี
าหนด
โดยท่านสามารถศึกษาเงือนไขนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนตัวฉบับเต็มได้ทนโยบายฯ
ี
ของ Business Partner
5. การบังคับใช้กฎหมาย สัญญา และขันตอนการปฏิ บตั ิ
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5.1
5.2

ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้อปฏิบตั ติ ่าง ๆ ทีบริษทั กําหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด
ท่านทราบดีว่าเงือนไขและข้อตกลงตามนโยบายนีเป็ นส่วนหนึงของสัญญา ซึงนโยบายและระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั มี
ไว้เพือควบคุมการเข้าร่วมธุรกิจ ดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ Business Partner และ Brand Fan ดังนัน
ท่ านรับ ทราบและยอมรับว่ าบริษัท จะนํ าเงือนไขและข้อ กํ าหนดในสัญ ญาและนโยบายฯ ทีบังคับใช้ก ับ Business
Partner (รวมทังเงือนไขและข้อกําหนดทีบริษทั อาจกําหนดขึนในอนาคต) มาบังคับใช้โดยอนุ โลมกับท่านเฉพาะใน
ส่ ว นทีไม่ ขดั หรือ แย้ง กับข้อ ตกลงตามนโยบายฉบับนี เพือดํ ารงไว้ซึงการดํ า เนิน ธุ ร กิจ อย่างมีจ รรยาบรรณและ
สอดคล้องตามกฎหมาย
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ผนวก ก นโยบายการเปลียน - คืนสิ นค้าทางเว็บไซต์ www.unileverlife.com
1.ท่านมีสทิ ธิขอเปลียนและคืนสินค้าได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีท่านได้สงซื
ั อสินค้า สําหรับสมาชิก Brand Fan และภายใน 30
วัน นับแต่วนั ทีท่านได้สงซื
ั อสินค้า สําหรับสมาชิก Business Partner โดยท่านต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อ กั ษรมาที
บริษทั พร้อมจัดส่งสินค้าและแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และท่านต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
มายังบริษทั เพือบริษทั จะได้พจิ ารณาการเปลียนคืนสินค้าให้ท่านต่อไป
2.การเปลียนคืนสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของบริษทั ต้องเกิดจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี
 สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายทีได้รบั ความเสียหายระหว่างการขนส่งโดยบริษทั
 ความผิดพลาดเนืองจากการจัดส่งหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ถูกต้องตามทีสังซือ
 สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายชํารุดเสียหายแต่แรก
 คุณภาพของสินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ได้มาตรฐาน
3.การคืนสินค้า ท่านสามารถแจ้งขอคืน สินค้าได้ตามเงือนไขในข้อ 1และ 2 โดยสินค้าทีจะทําการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที
สมบูรณ์หรือสภาพเดิมเหมือนกับตอนทีท่านได้รบั สินค้าไป รวมทังสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม ยังไม่เปิ ด
กล่องผลิตภัณฑ์หรือเปิ ดใช้ผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด และบริษทั สามารถนําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปจัดจําหน่ายต่อได้ หาก
การคืนสินค้าไม่เป็ นไปตามเงือนไขดังกล่าว หรือเป็ นสินค้าทีบริษทั กําหนดเงือนไขการคืนสินค้าไว้เป็ นอย่างอืน หรือ
เป็ น สินค้าคนละชินกับสินค้าทีท่านได้สงซื
ั อไปตามทีระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือ สินค้าเกิดความเสีย หายโดยเจตนา
หรือการใช้ไม่ถูกต้องของท่าน บริษทั ขอสงวนสิทธิปฏิเสธในการรับคืนสินค้าจากท่านได้
4.เมือบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารรับคืนสินค้าแล้ว บริษทั จะดําเนินการดังนี
 หากท่านมีการชําระค่าสินค้าเป็ นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต บริษทั จะดําเนินการคืนเงินกลับเข้าสู่บญ
ั ชีบตั รเครดิตหรือ
บัตรเดบิตของท่าน
 หากท่านจ่ายเงินปลายทาง บริษทั จะทําการโอนเงินสดกลับคืนไปยังบัญชีธนาคารของท่าน
 โดยบริษทั จะดําเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่านภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีทําการคืนสินค้า
ขันตอนการเปลียน-คืนสินค้า


ขอเปลียน-คืนสินค้า
กรุณาแจ้งการเปลียน-คืนสินค้าให้บริษทั ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีท่านได้สงซื
ั อสินค้า สําหรับสมาชิก Brand
Fan และภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีท่านได้สงซื
ั อสินค้า สําหรับสมาชิก Business Partner โดยติดต่อฝ่ ายบริการ
ลูกค้าที Call Center 02-554-2455 เวลาทําการ จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 19.00 น. อีเมล์ unileverlife.th@unilever.com



ตรวจสอบข้อมูลการสังซือ
เจ้าหน้าทีของบริษัทจะทําการตรวจสอบข้อมูลการสังซือและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทําการเพือแจ้งผลการอนุ มตั ิ
การการเปลียน-คืนสินค้า และอาจมีการขอเอกสารรับรองเพิมเติม



ส่งคืนสินค้า
การรับคืนสินค้าจําเป็ นต้องมีใบเสร็จเพือเป็ นหลักฐานการสังซือทุกครัง และเมือบริษัทได้รบั คืนสินค้าจากท่าน ทาง
บริษทั จะดําเนินการเรืองการคืนมูลค่าสินค้าให้ท่าน
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ผนวก ข นโยบายการการมอบสิ ทธิ พิเศษอืนๆ ให้ Business Partner ตังแต่ตาํ แหน่ ง TBP ขึนไป


บริษัท ฯ ได้ให้ค วามสํา คัญกับ Business Partner ทีประสบความสําเร็จตังแต่ ตํา แหน่ ง Team Business Partner
(TBP ) ขึนไป ซึงถือเป็ นตําแหน่งผูน้ ํ าระดับสูงของบริษัท มีบทบาททีสําคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ ยูนิลเี วอร์ ไลฟ์
เป็ นอย่างมาก เพราะท่านจะมีหน้าทีและบทบาทในการบริหารทีมงาน การให้กําลังใจกับสมาชิกในองค์กร และการ
พัฒนาทีมงานให้ก้าวขึนมาประสบความสําเร็จเฉกเช่นเดียวกับท่าน บริษทั ขอเน้นยํา และสร้างความเข้าใจให้ท่ าน
ทราบถึงนโยบายและระเบียบข้อบังคับทีบริษทั ให้อย่างมากสําคัญ กล่าวคือ
“Business Partner ตังแต่ตํ าแหน่ ง TBP ขึนไป จะต้องไม่ร่ว มหรือเข้าร่ วมโดยตรงหรือ โดยอ้อมในธุรกิจขายตรง
หรือธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอืน ทีดําเนินธุรกิจในลักษณะเดีย วกัน หรือคล้ายคลึงกันกับยูนิลเี วอร์ ไลฟ์ ของ
บริษัท หรือชัก จูงส่งเสริม Business Partner หรือบุคคลใดก็ตามในองค์กรธุรกิจของท่าน หรือในองค์กรธุรกิจของ
บุคคลอืน ให้เ ข้า ร่ว มโดยตรงหรือ โดยอ้อ มในธุ ร กิจขายตรง หรือ ธุ ร กิจการตลาดแบบเครือ ข่ ายทีดําเนิ นธุร กิจใน
ลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันกับบริษทั ”



เมือท่านทําคุณสมบัตปิ รับตําแหน่ งตังแต่ TBP – GEBP บริษทั จะมีหนังสือเน้นยํานโยบาย ให้ท่านรับทราบ และถ้า
ท่านปรับตําแหน่ งระดับ AEBP ขึนไป บริษทั จะมีหนังสือให้ท่านเซ็นรับทราบนโยบายดังกล่าว พร้อมกับมอบสิทธิ
พิเศษอืนๆให้ท่านตามเงือนไขทีบริษัท กําหนดไว้ในหนั งสือ รับทราบและให้ค วามยิน ยอม หากท่านปฏิเสธการ
รับทราบและให้ความยินยอมในหนังสือ บริษทั ขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี มอบสิทธิพเิ ศษอืนๆ ให้ท่านต่อไป
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