บริษัท ไลฟ์เวนเทจ
นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ
เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 มีนาคม 2558
หมวดที่ 1 – วัตถุประสงค์ของนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ			
หมวดที่ 2 – บทน�ำ							
2.1 – นโยบายและระเบียบปฏิบัติถูกรวมไว้ในข้อตกลงนักธุรกิจอิสระ		
2.2 – วัตถุประสงค์ของนโยบาย					
2.3 – การเปลี่ยนแปลงสัญญา						
2.4 – ความล่าช้า							
2.5 – การเป็นโมฆะ							
2.6 – การสละสิทธิ์							
หมวดที่ 3 - การเป็นนักธุรกิจอิสระ – กฎของการปฏิบัติ			
3.1 – ข้อก�ำหนดส�ำหรับการเป็นนักธุรกิจอิสระ				
3.2 – การลงทะเบียนเป็นนักธุรกิจอิสระใหม่โดย โทรศัพท์ โทรสาร หรืออินเทอร์เน็ต
3.3 – การต่อสัญญาของนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ				
หมวดที่ 4 – การประกอบธุรกิจของนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ			
4.1 – การปฏิบัติตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของ ไลฟ์เวนเทจ		
4.2 – รูปแบบบริษัท							
4.3 – บุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะ						
4.4 – หนึ่งนักธุรกิจอิสระ ต่อบุคคลและไม่เกินสองบุคคลต่อครัวเรือน		
4.4.1 - การกระท�ำของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลในเครือ
4.5 – สถานภาพของผู้ท�ำสัญญาอิสระ					
4.6 - การลงทะเบียน / การจัดวางต�ำแหน่ง หรือผู้แนะน�ำ			
4.7 – การเปลี่ยนสถานะเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ			
4.7.1 – ทั่วไป
4.7.2 – การสมัครเพิ่ม / เป็นผู้สมัครร่วม
4.7.3 - การเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ลงทะเบียน
4.7.4 – การเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งผู้แนะน�ำ
4.7.5 - การยกเลิกและสมัครใหม่
4.8 – การรวมกลุ่ม (Roll-up) ขององค์การตลาด				
4.9 – ขายโอนหรือโอนการเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ			
4.10 – การเลิกกิจการของนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ (การหย่าร้าง)
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4.11 – การสืบทอดสิทธิ์
					
4.12 – การโอนสิทธิ์จากกรณีการเสียชีวิตของนักธุรกิจอิสระ			
4.13 – การโอนสิทธิ์จากกรณีการสูญเสียความสามารถของนักธุรกิจอิสระ		
4.14 – ความผิดพลาดหรือค�ำถาม					
หมวดที่ 5 – ความรับผิดชอบของนักธุรกิจอิสระ				
5.1 - การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์				
5.2 – ภาระหน้าที่ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
5.2.1 - การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
5.2.2 - ความรับผิดชอบด้านการฝึกอบรม
5.2.3 - ความรับผิดชอบการขายอย่างต่อเนื่อง
5.3 – การไม่ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง					
5.4 – การเตรียมเอกสารส�ำหรับการสมัคร					
5.5 – การรายงานผลการละเมิดนโยบาย					
5.6 – การเรียกร้องสิทธิของบริษัท					
หมวดที่ 6 – การขัดแย้งทางผลประโยชน์					
6.1 – การไม่ชักชวน							
6.2 - การก�ำหนดเป้าหมายผู้ขายโดยตรงอื่น ๆ				
6.3 – การแนะน�ำข้ามสายงาน						
6.4 – การเก็บใบสมัครหรือใบสั่งซื้อ					
6.5 – การทับซ้อน							
หมวดที่ 7 – การสื่อสารและการรักษาความลับภายในของนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ
7.1 – กิจกรรมของดาวน์ไลน์(ล�ำดับขั้นสายงาน)				
7.2 –การเลือกช่องทางการรับข่าวสาร					
หมวดที่ 8 – การโฆษณา						
8.1 – ทั่วไป							
8.2 – เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์					
8.3 – การเรียกร้องที่ไม่ได้รับอนุญาตและการด�ำเนินการ			
8.3.1 – การชดใช้ค่าเสียหาย						
8.3.2 - การแสดงสรรพคุณของสินค้า
8.3.3 - การเรียกร้องสิทธิในรายได้
8.3.4 - การใช้ชื่อผู้มีชื่อเสียงและที่อุปมาขึ้น
8.3.5 - การมีปฏิสัมพันธ์กับคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และอื่นๆ
ของบริษัท ที่ปรึกษา
8.3.6 - การกล่าวอ้างเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
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8.4 – สื่อมวลชน							
8.4.1 – ข้อห้ามในการใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อมวลชน
ท�ำการโปรโมท - โอกาสทางธุรกิจ
8.4.2 - สื่อสัมภาษณ์
8.5 – อินเทอร์เน็ต							
8.5.1 - ทั่วไป
8.5.2 - เว็บไซต์ของนักธุรกิจอิสระ
8.5.3 - สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ
		
8.5.3.1 – หน้าเว็บไซต์เฟซบุ๊ค (หรือคล้ายกัน) อย่างเป็นทางการ
		
ขององค์กร ไลฟ์เวนเทจ
		
8.5.3.2 – การปิดหน้าเว็บไซต์เฟซบุ๊ค (หรือคล้ายกัน) ของนักธุรกิจอิสระ
		
8.5.3.3 - การใช้อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ
8.5.4 - การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
8.5.5 - เคารพในความเป็นส่วนตัว
8.5.6 - ความเป็นมืออาชีพ
8.5.7 - สิ่งที่ห้ามโพสต์
8.5.8 - ความรับผิดชอบต่อกระทู้ออนไลน์ด้านลบ
8.5.9 - การยกเลิกธุรกิจ ไลฟ์เวนเทจ
8.5.10 - ช่องทางติดต่อผ่านอีเมล์
8.5.11 - การโฆษณาออนไลน์
8.5.12 - เว็บไซต์ประมูลออนไลน์
8.5.13 - การค้าปลีกออนไลน์
8.5.14 – การโฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณา
8.5.15 - การส่งข้อความโฆษณาทางธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
8.5.16 -มาตรการการใช้สื่อดิจิทัล (เช่น YouTube, iTunes, Photo Bucket ฯลฯ )
8.5.17 - ลิงค์ผู้สนับสนุน, Pay-Per-Click (PPC) โฆษณาและการค้นหาการช�ำระเงิน
8.6 – ข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตและโทรสารที่ไม่พึงประสงค์
8.7 – การขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์				
8.8 – การโฆษณาราคาสินค้า						
หมวดที่ 9 – กฎระเบียบ						
27
9.1 – บัตรประจ�ำตัว							
9.2 – ภาษีเงินได้							
9.3 – การประกันภัย							
9.3.1 - ความคุ้มครองในการด�ำเนินธุรกิจ
4
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9.3.2 - ความคุ้มครองต่อความรับผิดชอบในสินค้า
9.4 – องค์การตลาดในต่างประเทศ					
9.4.1 - นิยามองค์การตลาดในต่างประเทศ
9.5 – การปฏิบัติตามกฎหมายและเทศบัญญัติ				
9.5.1 - ข้อบัญญัติท้องถิ่น
9.5.2 – การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
หมวดที่ 10 – การขาย						
10.1 – ศูนย์กระจายสินค้า						
10.2 - งานแสดงสินค้า, การออกร้านและจัดประชุมการขายต่างๆ		
10.3 – ข้อห้ามในการซื้อจนเกิดสินค้าคงคลังส่วนเกิน			
10.4 – ข้อห้ามในโบนัสการซื้อ						
10.5 – ข้อห้ามในการท�ำบรรจุภัณฑ์ใหม่และการท�ำฉลากใหม่			
หมวดที่ 11 – ข้อก�ำหนดของการขาย					
11.1 – การขายสินค้า					
11.1.1 - ปริมาณการขาย
11.1.2 - ปฏิบัติตามกฎ 70% ของการขาย
11.2 – ไม่มีขอบเขตที่จ�ำกัด						
11.3- กฎการขาย 70%						
11.4 – รายรับจากการขาย						
หมวดที่ 12 - ส่วนลด, โบนัส และค่าคอมมิชชั่น				
12.1 – ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ ส่วนลด, โบนัส และค่าคอมมิชชั่น			
12.1.1 – ค่าธรรมเนียมการจ่ายผลตอบแทนเพื่อนักธุรกิจอิสระ
12.1.2 - ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คใหม่
12.2 – การปรับเปลี่ยน ส่วนลด, โบนัส และค่าคอมมิชชั่น			
12.2.1 - ยกเลิกภายใน 30 วันแรก
12.3 – ค่าคอมมิชชั่นและสินเชื่อที่ไม่มีเจ้าของ				
12.4 – ทริปท่องเที่ยวและรางวัลที่ได้รับ					
12.5 – รายงาน 							
12.5.1 - รายงานดาวน์ไลน์ (Downline)
12.5.2 – รายงานการชดใช้ค่าเสียหาย
หมวดที่ 13 – การรับประกันสินค้า สินค้าส่งคืนและซื้อคืนสินค้าคงคลัง		
13.1 – การรับประกันสินค้า						
13.2 – ซื้อคืนสินค้าคงคลัง						
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13.3 – ข้อยกเว้นนโยบายการคืนเงิน					
หมวดที่ 14 – การระงับข้อพิพาทและการเยียวยา				
14.1 – การเยียวยา							
14.2 – การร้องทุกข์และร้องเรียน					
14.3 – กฎหมายที่ใช้บังคับและความละเอียดของข้อพิพาท			
หมวดที่ 15 – การสั่งซื้อ						
15.1 – ลูกค้ารายย่อยโดยตรงและลูกค้าผู้บริโภค				
15.2 – การซื้อสินค้า ไลฟ์เวนเทจ					
15.3 – นโยบายการสั่งซื้อทั่วไป						
15.4 – นโยบายการจัดส่งและสินค้าขาดตลาด				
15.5 – การยืนยันการสั่งซื้อ						
หมวดที่ 16 – การช�ำระเงินและการจัดส่งสินค้า				
16.1 – เงินช�ำระค่าสินค้า						
16.2 – การขาดแคลนเงินทุน						
16.3 - ข้อจ�ำกัดในบุคคลที่สามของการใช้บัตรเครดิต			
16.4 – ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)						
หมวดที่ 17 – ไม่มีการเคลื่อนและการถูกยกเลิก				
17.1 – ผลกระทบจากการถูกยกเลิก					
17.2 – การถูกยกเลิกเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว				
17.3 – การถูกยกเลิกโดยไม่สมัครใจ					
17.4 – การถูกยกเลิกโดยสมัครใจ					
17.5 – ไม่ต่ออายุ							
หมวดที่ 18 – ค�ำจ�ำกัดความ						
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หมวดที่ 1 – วัตถุประสงค์ของนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
บริษัทไลฟ์เวนเทจ ได้พัฒนาคู่มือแนะน�ำเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้
ประสบความส�ำเร็จได้ตามเป้าหมาย ด้วยวัตถุประสงค์มุ่งเน้นด้านคุณประโยชน์ดังนี้
1) ปกป้องสิทธิ์ของนักธุรกิจอิสระทุกท่าน ภายใต้หลักการท�ำงานที่เน้นด้านจริยธรรม
เพื่อที่ให้เกิดประสิทธิภาพและด้วยความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้
2) เปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจอิสระ ทุกคนในลักษณะที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน
3) มีการท�ำสัญญาเพื่อความเชื่อมั่นโดยตรงระหว่างบริษัทฯกับนักธุรกิจอิสระทุกท่าน
4) มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อก�ำหนดเรื่องนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่
แน่นอน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของบริษัทฯกับนักธุรกิจอิสระทุกท่าน เพื่อ
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสด้านความก้าวหน้าด้วยกันต่อไป
หมวดที่ 2 – บทน�ำ
2.1 –นโยบายและระเบียบปฏิบัติถูกรวมไว้ในข้อตกลงนักธุรกิจอิสระ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติฉบับปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท
ไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“LifeVantage” หรือ the “Company”) โดยได้ท�ำการ
ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นส่วนของข้อตกลงในการร่วมงานกันระหว่างบ
ริษัทฯ กับนักธุรกิจอิสระ ซึ่งจะแจ้งรวมอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นการสมัครเป็นสมาชิกกับทางบ
ริษัทฯ ไปจนถึงการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจ่ายผลตอบแทนของไลฟ์เวนเทจ โดยที่
เอกสารฉบับนี้ยังรวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดจ�ำหน่ายที่ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจ
อิสระ ทุกท่านจะได้อ่านและท�ำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ที่ท�ำหน้าที่
รับสมัครจะต้องเป็นผู้ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจ่ายผลตอบแทนของไลฟ์เวนเทจ
2.2 – วัตถุประสงค์ของนโยบาย
ไลฟ์เวนเทจ เป็นบริษัทฯ ขายตรงที่ท�ำการตลาดแบบตรง ท�ำการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
ผ่านนักธุรกิจอิสระนี้จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ว่าเหตุใดนักธุรกิจอิสระทุกท่านจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำ
ความเข้าใจในหลักการของนโยบายแลระเบียบปฏิบัตินี้ เพื่อประสบความส�ำเร็จในการเข้าถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ของแต่ละท่าน โดยที่ถูกต้องตามหลักการด�ำเนินงานและไม่ขัดต่อหลักของ
กฎหมายต่างๆ ด้วยการอ่านท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานรูปแบบของข้อตกลงใน
การด�ำเนินธุรกิจของไลฟ์เวนเทจที่ได้ท�ำการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไว้ให้แล้ว
หากนักธุรกิจอิสระ ท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจประการใด ท่านสามารถท�ำการติดต่อสอบถาม
มาที่บริษัทได้โดยตรง
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2.3 – การเปลี่ยนแปลงสัญญา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า เพื่อให้ถูก
ต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในส่วนที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อก�ำหนด และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมด
นี้ และ/หรือตลอดจนการรับประกันสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
หลังจากนั้นบริษัทฯ จะแจ้งให้นักธุรกิจอิสระ ทุกท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
(1) การประกาศอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (2) ผ่านทางอีเมล์ (3) ผ่าน
ทางโทรสาร (4) ผ่านระบบออกอากาศวอยซ์เมล์ (5) จดหมายแนบรวม (6) ในรายการค�ำสั่ง
ซื้อสินค้า หรือใบตรวจสอบคะแนนโบนัส หรือ (7) จดหมายพิเศษจากบริษัทฯ โดยท่าน
สามารถติดตามรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดผ่านทางหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ของบริษัทฯ คือ th-th.lifevantage.com ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
นักธุรกิจอิสระ ทุกท่านที่จะต้องท�ำการติดตามรับข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงของปัจจุบันที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกด้วย
2.4 – ความล่าช้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความล่าช้าของการส่งสินค้า อันมี
สาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การชุมนุม ประท้วง สภาพการ
จราจรติดขัด ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล รวมทั้งกรณีที่สินค้าคงคลังมีปริมาณไม่เพียงพอ
ต่อจ�ำนวนการสั่งซื้อสินค้า ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบและเหตุสุดวิสัยอื่น
ใด ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการส่งสินค้าล่าช้าโดยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
2.5 – การเป็นโมฆะ
ในกรณีที่ข้อมูลบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหาย หรือพิมพ์ตัวอักษรผิด อัน
ปรากฏในเอกสารข้อตกลงนโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ของ
บริษัทฯ เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นใดที่ออกโดยบริษัทฯ จะได้รับการแก้ไขข้อมูลในระบบ
ภายในให้ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
2.6 – การสละสิทธิ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นนักธุรกิจอิสระ หรือปฏิเสธการแลก
ของรางวัลแก่สมาชิก คะแนนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมถึงข้อก�ำหนดและเงื่อนไข ในเวลา
ใดๆ ยกเลิกโดยผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทฯ ในกรณีที่นักธุรกิจอิสระไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อตกลงของบริษัทฯ รวมไปถึงนักธุรกิจอิสระ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎหมายอีกด้วย
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หมวดที่ 3 - การเป็นนักธุรกิจอิสระ – กฎของการปฏิบัติ
กฎการปฏิบัติ
ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจอิสระ ทุกท่านต้องให้สัญญาว่า
1) ด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และถูกต้อง
ตามกฎหมาย
2) ด�ำเนินธุรกิจด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันในทีมงานของแต่ละท่าน
3) ไม่พูดจากล่าวหา ตอบโต้ หรือให้ร้ายแก่กัน รวมไปถึงคู่แข่งทางธุรกิจด้วย
4) น�ำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามข้อมูลสุขภาพและประโยชน์
ที่เกิดผลจริง
5) อธิบายถึงแผนการจ่ายผลตอบแทนแก่นักธุรกิจอิสระ บุคคลอื่น อย่างซื่อตรง
ตามข้อมูลจริง ภายใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ก�ำหนดระบุไว้ ใน
คู่มือของบริษัทฯ
6) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ในเรื่องของรายรับและรายได้
ส่วนบุคคล
7) ท�ำให้ผู้รับสมัครและหัวหน้าทีม มีความรับผิดชอบอย่างจริงจังในเรื่องของการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยให้การฝึกอบรม แนะน�ำ ช่วยเหลือ และให้การสนับสนุน
แก่ดาวน์ไลน์ของตน
8) ปฏิบัติตามนโยบายการรับประกันและส่งคืนสินค้าแก่ตนเองและลูกค้าของ
พวกเขา
9) เคารพในความสัมพันธ์เรื่องการติดต่อมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อตกลงนโยบาย
ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพของ ผู้ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา รวมถึงผู้แทน
ของบริษัทฯ
10) สอบถามข้อมูลด้านสื่อโดยตรงที่บริษัทฯ
11) หลีกเลี่ยงเรื่องเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกันในทีม
ด�ำเนินธุรกิจ
12) ปฏิบัติตามข้อตกลง
13) ด�ำเนินการทางธุรกิจ เป็นนักธุรกิจอิสระ ด้วยความเป็นมืออาชีพแบบ
ไลฟ์เวนเทจ เพื่อผลประโยชน์ที่เกิดแก่ทุกฝ่าย
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3.1 - ข้อก�ำหนดส�ำหรับการเป็นนักธุรกิจอิสระ
การที่จะเข้าร่วมเป็นนักธุรกิจอิสระ ของไลฟ์เวนเทจ ผู้สมัครทุกท่านจะต้อง :
1) มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) หมายเลขบัตรประชาชนไทย, หมายเลขวีซ่า, หรือ หมายเลขจดทะเบียนบริษัท
3) ซื้อชุดอุปกรณ์คู่มือเริ่มต้นท�ำธุรกิจ ไลฟ์เวนเทจ และ
4) ส่งเอกสารใบสมัครที่มีการลงลายมือชื่ออย่างครบถ้วนสมบูรณ์ส่งไปให้กับ
บริษัทฯ
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้งานใด ๆ ส�ำหรับผู้สมัครนักธุรกิจอิสระ
รายใหม่ หรือการใช้งานส�ำหรับการต่ออายุสมาชิก ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยข้อตกลง
มีผลบังคับใช้เมื่อมีการยอมรับของนักธุรกิจอิสระ ตามใบค�ำขอสมัครและข้อตกลงของ
บริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขข้อ 1.2
3.2 – การลงทะเบียนเป็นนักธุรกิจอิสระใหม่โดย โทรศัพท์ โทรสาร หรืออินเทอร์เน็ต
การลงทะเบียนสมัครเป็นนักธุรกิจอิสระใหม่โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร
หรืออินเทอร์เน็ต สามารถท�ำได้ภายในช่วงเวลาท�ำงานของบริษัทฯ เนื่องด้วยทางบริษัทฯ
จ�ำเป็นต้องขอข้อมูลส�ำคัญบางอย่างจากผู้ที่ต้องการสมัครเป็นนักธุรกิจอิสระ เช่น เลขที่บัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และรวมไปถึงการซื้อชุดอุปกรณ์คู่มือเริ่มต้นท�ำธุรกิจ ไลฟ์เวนเทจ
จ�ำเป็นต้องท�ำผ่านบัตรเครดิตอีกด้วย รวมถึงหลังจากที่ท�ำการลงทะเบียนสมัครเป็นนักธุรกิจ
อิสระ กับทาง ไลฟ์เวนเทจ แล้ว ต้องส่งหลักฐานเอกสารแบบฟอร์มการสมัครที่ลงลายมือชื่อ
ครบถ้วนสมบูรณ์ไปที่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท�ำการลงทะเบียน
3.3 – การต่อสัญญาของนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ
สัญญานี้จะถูกต่อสัญญาโดยอัตโนมัติตราบใดที่นักธุรกิจอิสระได้มีการ
เคลื่อนไหวในการรักษายอดประจ�ำเดือนของพวกเขา
หมวดที่ 4 – การประกอบธุรกิจของนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ
4.1 -การปฏิบัติตาม แผนการจ่ายผลตอบแทนของ ไลฟ์เวนเทจ
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจทุกท่าน กรุณาศึกษาและท�ำความเข้าใจในราย
ละเอียด รวมถึงการปฏิบัติตามโปรแกรมของแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯตามที่
ระบุ แนะน�ำไว้ในคู่มือการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
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4.2 – รูปแบบบริษัท
บริษัทมหาชน,บริษัทเอกชน,บริษัทจ�ำกัด และอื่นๆ บริษัทเหล่านี้สามารถที่จะ
สมัครเป็นนักธุรกิจอิสระ ที่ได้เข้าร่วมการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจ โดยการกรอกแบบฟอร์มที่ถูกต้อง
ในการจดทะเบียน หากมีนักธุรกิจอิสระสมัครออนไลน์ นักธุรกิจอิสระจะต้องยื่นเอกสารกลับ
มายังบริษัท ไลฟ์เวนเทจ ภายใน 30 วัน นักธุรกิจอิสระสามารถเปลี่ยนสถานะบริษัท (บริษัท
มหาชน,บริษัทเอกชน,บริษัทจ�ำกัด และอื่นๆ) โดยการยื่นแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนชื่อบริษัท
มายังบริษัท ไลฟ์เวนเทจ โดยที่แบบฟอร์มนี้จะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีอ�ำนาจใน
การเซ็นเอกสารรับรองมาด้วย
4.3 – บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
จะยังไม่สามารถสมัคร เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในนักธุรกิจอิสระของ ไลฟ์เวนเทจ ได้
4.4 – หนึ่งนักธุรกิจอิสระ ต่อบุคคลและไม่เกินสองบุคคลต่อครัวเรือน
ยกเว้นตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 4.4 นักธุรกิจอิสระ อาจจะสามารถเปิดสายการ
ด�ำเนินธุรกิจเป็นของตนเองได้ที่ถูกกฎหมาย และเท่าเทียมโดยเป็นลักษณะมีสถานะความ
เป็นเจ้าของ ผู้ร่วม ผู้ดูแลสมาชิก และผู้ที่รับผลประโยชน์ ในแต่ละครัวเรือนจะสมัครเป็น
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ได้จ�ำกัดอยู่ที่ 2 คนเท่านั้น (ดูเพิ่มเติม ข้อ 6.5 “ความทับซ้อน”)
หนึ่งครอบครัวประกอบด้วยสามี ภรรยา และลูก ที่อาศัยอยู่ในที่อยู่เดียวกัน หากสามีภรรยา
ต้องการที่จะแยกส่วนในการรับผลประโยชน์ตามแผนการจ่ายผลตอบแทน จะต้องสมัครแยก
กันเป็นคนละชื่อของใครก็ของคนนั้น ในอีกกรณีคือ คู่สมรสอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในสายงานของ
อีกฝ่ายได้โดยผ่านการสมัครจากผู้รับสมัครคนเดียวกัน ส่วนในการด�ำเนินสายธุรกิจก็จะเป็น
ไปตามรายละเอียดโปรแกรมแผนการจ่ายผลตอบแทนของไลฟ์เวนเทจ เช่นกัน
4.4.1 - การกระท�ำของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลในเครือ
หากมีนักธุรกิจอิสระ ละเมิดกฎข้อตกลงที่ให้ไว้ ทางบริษัทฯ ก็จะด�ำเนินการ
จัดการอ้างตามระเบียบวิธีที่ใช้กับ นักธุรกิจอิสระ ในท�ำนองเดียวกัน หากมีสมาชิกที่เป็น
ศูนย์ธุรกิจละเมิดกฎ ข้อตกลงที่ให้ไว้ ทางบริษัทฯ ก็จะด�ำเนินการจัดการอ้างตามระเบียบ
วิธีที่ใช้กับศูนย์ธุรกิจ
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4.5 – สถานภาพของผู้ท�ำสัญญาอิสระ
นักธุรกิจอิสระ เป็นผู้ที่ด�ำเนินธุรกิจกับ ไลฟ์เวนเทจ ในลักษณะคือเป็นธุรกิจ
เครือข่าย นักธุรกิจอิสระ เป็นนักขายอิสระ ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกว่าเป็น นักธุรกิจ
อิสระ นักธุรกิจอิสระเครือข่าย สมาชิก หรือ สมาชิกในทีมโดยที่นักธุรกิจอิสระ ไม่มีอ�ำนาจ
(แสดงหรือโดยนัย) จะลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือข้อผูกมัดใดๆ แต่ละนักธุรกิจอิสระ
จะก�ำหนดสร้างเป้าหมายของเขาเอง รวมถึงการแบ่งเวลาท�ำงานและวิธีการขาย ตราบเท่าที่
เขายังเป็นสมาชิกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของการเป็นสมาชิกกับ ไลฟ์เวนเทจ รวม
ทั้งไม่ท�ำผิดกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ด้วย
4.6 - การลงทะเบียน / การจัดวางต�ำแหน่ง หรือผู้แนะน�ำ
ในการด�ำเนินธุรกิจกับ ไลฟ์เวนเทจ สมาชิกควรมุ่งด�ำเนินธุรกิจให้ถูกจุดในการ
แนะน�ำ ผู้ที่เราก�ำลังเจรจาอยู่นั้นเขาต้องการที่จะเป็นผู้บริโภคสินค้าของธุรกิจ หรือเขาต้อง
การเป็นหนึ่งในผู้ร่วมธุรกิจในการมาเป็น ดาวน์ไลน์ (Downline) ของเรา โดยที่หากเกิดกรณี
ที่ว่า ผู้นั้นต้องการที่จะเป็นทั้งสองสถานะ ท่านควรที่จะเสนอให้ เขาผู้นั้นเริ่มต้นจากการเป็น
ผู้บริโภคสินค้าของธุรกิจก่อน เพื่อการด�ำเนินธุรกิจของท่านที่จะเป็นระบบได้ในล�ำดับต่อไป
4.7 – การเปลี่ยนสถานะเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ
4.7.1 – ทั่วไป
นักธุรกิจอิสระ ต้องท�ำการแจ้งในทุกๆ ข้อเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ ให้กับสมาชิก
ท่านอื่นทราบทันทีที่รับเรื่อง รวมไปถึงหากมีสมาชิกท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจหรือข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ได้เคยแจ้งไว้ในตอนที่ท�ำการสมัครกับ
บริษัทฯ เอาไว้ ต้องแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ทางบริษัทฯ ทราบด้วย
4.7.2 – การสมัครเพิ่ม / เป็นผู้สมัครร่วม
เมื่อมีจ�ำนวนผู้สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเติม (ทั้งสมัครกับบุคคล หรือ ศูนย์ธุรกิจ)
นักธุรกิจอิสระ ของบริษัทฯ จะต้องท�ำการแจ้งการสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง
แบบฟอร์มใบสมัครและข้อตกลงเพื่อส่งกลับไปที่บริษัทฯและเพื่อป้องกันการท�ำผิดข้อตกลง
ในเงื่อนไข ข้อ 4.9 (เกี่ยวกับการโยกย้ายและการถ่ายโอนสิทธิ์) ผู้สมัครเดิมจะต้องยังคงเป็น
หลักของนักธุรกิจอิสระที่มาสมัครใหม่ในล�ำดับถัดไป โดยที่หากสมาชิกเดิมต้องการสิ้นสุด
หรือยุติการเป็นนักธุรกิจอิสระกับทางบริษัทฯ ก็ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดในส่วนข้อตกลงใน
ข้อ 4.9 แต่ถ้าหากกรณีการสิ้นสุดการเป็นนักธุรกิจอิสระเกิดจากกรณีที่ถูกยกเลิกเพิกถอน
โดยบริษัทฯ โบนัสและคอมมิชชั่นทั้งหมดจะถูกโอนไปที่ผู้สมัครเดิมของสมาชิกท่านนั้น
ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง ข้อ 4.7.2 ทั้งนี้ไม่รวมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของผู้รับสมัครหรือ
ผู้แนะน�ำ ในส่วนนี้จะอยู่ในรายละเอียดของเงื่อนไขข้อตกลง ข้อ 4.7.3
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4.7.3 – การเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ลงทะเบียน
เพื่อปกป้องรูปแบบความสมบูรณ์ของแผนงานการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หาก
นักธุรกิจอิสระ ท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนสายในการด�ำเนินงาน ต้องแจ้งมาที่บริษัท
ไลฟ์เวนเทจ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อร้องขอ และรอการพิจารณาภายใต้
ดุลยพินิจเป็นกรณีไป โดยนักธุรกิจอิสระ จะสามารถใช้การเปลี่ยนในเรื่องนี้ได้จากเพียง
2 เงื่อนไขกรณีลักษณะนี้เท่านั้น ได้แก่
		
4.7.3.1 – ในกรณีเกิดการชักชวนในลักษณะหลอกลวง หรือผู้แนะน�ำ
ผิดจรรยาบรรณ นักธุรกิจอิสระ สามารถท�ำเรื่องร้องขอให้ท�ำการโยกย้าย/ถ่ายโอนได้ จาก
กรณีนี้ที่ถูกฉ้อโกง บริษัทฯ จะท�ำการพิจารณาเป็นกรณีไป
		
4.7.3.2 – ในกรณีการท�ำเรื่องขอโยกย้าย/ถ่ายโอน นักธุรกิจอิสระ ผู้ท�ำ
เรื่องจะต้องได้รับการเซ็นชื่ออนุมัติ 5 รายชื่อจากอัพไลน์ โดยที่ส่งฉบับจริงให้กับบริษัท
ไลฟ์เวนเทจ โดยไม่รับฉบับส�ำเนาหรือฉบับโทรสาร พร้อมกันนี้ยังต้องมีค่าธรรมเนียมเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงอีกด้วย โดยจะกระท�ำการเกี่ยวกับการ
โยกย้าย/ถ่ายโอนลักษณะนี้ได้ในกรณีเงื่อนไขตามข้อ 4.7.3.2 ภายใน 30 วันหลังจากที่
บริษัทฯ ได้รับเรื่องไว้
4.7.4 – การเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งผู้แนะน�ำ
ผู้สมัครลงทะเบียนรายใหม่ท่านใด ที่หากผู้แนะน�ำเกิดผิดพลาดยังไม่ได้วาง
ต�ำแหน่งให้ทันภายใน 30 วันแรกของการลงทะเบียนสมัคร พวกเขาจะกลายเป็นผู้แนะน�ำ
ตนเอง และจะถูกด�ำเนินการตามรูปแบบเงื่อนไขข้อตกลงของผู้แนะน�ำ โดยการเปลี่ยน
สถานะนี้จะได้รับการอนุญาตภายใน 30 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ในกรณีเช่นนี้กระท�ำได้เพียงหนึ่งนักธุรกิจอิสระ หรือ หนึ่งผู้บริโภค เท่านั้น
4.7.5 – การยกเลิกและสมัครใหม่
นักธุรกิจอิสระ สามารถท�ำการยกเลิกได้โดยสมัครใจ หากไม่ได้มีการเคลื่อนไหว
ในการเป็นนักธุรกิจอิสระ เช่น การซื้อสินค้าที่ไม่ได้มีจ�ำหน่ายแล้ว, ไม่มีผลิตภัณฑ์จ�ำหน่าย
แล้ว, ไม่มีการเข้าร่วมในการประชุมหรือกิจกรรมใดๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานติดต่อ
กัน 6 เดือน
4.8 – การรวมกลุ่ม (Roll-up) ขององค์การตลาด
เมื่อมีต�ำแหน่งว่างเกิดขึ้นในสายงาน เนื่องจากการสิ้นสุดของนักธุรกิจอิสระ และ
แต่ละท่านที่เป็นดาวน์ไลน์จะถูกเลื่อนระดับขึ้นทีละระดับทันที
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4.9 – ขายโอนหรือโอนการเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ
ถึงแม้ว่านักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะเป็นการเชื่อมโยงกับบริษัทฯ ด้วยรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจแบบอิสระในรูปแบบการบริหารของตนเอง ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง
ต่างๆ ในการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามในการที่จะมีการขายโอนหรือโอนการ
เป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ก็จะต้องมีการแจ้งให้กับบริษัทฯ ได้รับทราบ ตามกฎเกณฑ์
ดังนี้
1) ถ้าผู้ซื้อเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ เขาผู้นี้จะต้องทิ้งระยะเวลาเพื่อสิ้นสุด
สิทธิของการเป็นนักธุรกิจอิสระเดิมของตนก่อน และรออย่างน้อยเป็นระยะเวลา 6 เดือน
ก่อนที่จะมีสิทธิในการซื้อสิทธิการเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ของอีกบุคคลหนึ่ง
2) การท�ำธุรกรรมเรื่องนี้ต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทไลฟ์เวนเทจ
3) นักธุรกิจอิสระจะต้องอยู่ในสถานะที่ดีและไม่ได้อยู่ในการละเมิดใด ๆ ของ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการที่จะมีสิทธิที่จะขายโอนหรือมอบหมายสิทธิการเป็น
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ
4) ก่อนที่จะท�ำการขายสิทธิการเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะต้องแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรถึง บริษัทฯ ให้รับทราบและอนุมัติก่อน
5) นักธุรกิจอิสระ ที่ขายสิทธิการเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ต้องรอเป็นระยะ
เวลาครบ 6 เดือนนับจากวันที่ขายโอนหรือโอนสิทธิ์การเป็นนักธุรกิจอิสระ
ไลฟ์เวนเทจก่อน จึงจะมีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้อีกครั้ง
4.10 – การเลิกกิจการของนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ (การหย่าร้าง)
ในกรณีที่นักธุรกิจอิสระ ที่เคยเป็นคู่สมรสกันและด�ำเนินธุรกิจร่วมกันเกิดหย่าร้าง
กัน หรืออาจจะกรณีศูนย์ธุรกิจที่คู่สมรสด�ำเนินงานอยู่ประสบปัญหาแก้ไขไม่ได้ การจัดการ
แยกตัวกรณีลักษณะนี้จะต้องกระท�ำโดยไม่ให้กระทบกับนักธุรกิจอิสระผู้อื่น หรือศูนย์ธุรกิจ
อื่นๆ ของไลฟ์เวนเทจ โดยการว่างจากต�ำแหน่งนี้จะด�ำเนินไปตามเงื่อนไขข้อ 4.8 ในกรณีที่
ดาวน์ไลน์ (Downline) เกิดกรณีเช่นนี้ค่าคอมมิชชั่นและโบนัสจะถูกแบ่งตามกฎหมายแก่
ทั้งคู่หรือแบ่งแก่สมาชิกรายอื่นในศูนย์ธุรกิจเดียวกันในรอบของการปันผลส่วนค่าคอมมิชชั่น
อดีตของคู่สมรสสามารถกลับเข้ามาสมัครร่วมเป็นนักธุรกิจอิสระ ในกลุ่มเดิมของตนเองได้
โดยที่ท�ำการสมัครใหม่และช�ำระค่าธรรมเนียมการสมัครใหม่ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อตกลงข้อ 4.7.4 ในกรณีดังกล่าว อดีตคู่สมรสจะไม่มีสิทธิในดาวน์ไลน์(Downline) กลุ่ม
เดิมของที่ตนเคยร่วมด�ำเนินธุรกิจได้ เมื่อท�ำการสมัครเป็นสมาชิกใหม่อีกครั้งจะต้องสร้าง
สายดาวน์ไลน์ใหม่ ภายใต้รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจโปรแกรมแบบเดิม
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4.11 – การสืบทอดต่อ
ในกรณีที่นักธุรกิจอิสระ เสียชีวิต หรือ เกิดการสูญเสียความสามารถ ผลประโยชน์
จะถูกถ่ายโอนไปยังทายาทตามกฎหมายของนักธุรกิจอิสระ ด้วยการใช้กระบวนทาง
กฎหมาย ให้นักธุรกิจอิสระ ที่เกี่ยวข้องท�ำการช่วยเหลือทายาทผู้ที่จะมารับผลประโยชน์ต่อ
โดยการจัดหาทนาย ด�ำเนินการท�ำพินัยกรรมหรือตราสารอื่นๆ เพื่อท�ำการโอนผลประโยชน์
ให้กับทายาทได้ถูกต้องตามกฎหมาย มีเงื่อนไขดังนี้
1) ด�ำเนินการตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักธุรกิจอิสระ
2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของข้อตกลง
3) ตรวจสอบทุกคุณสมบัติของนักธุรกิจอิสระ ที่เสียชีวิตว่ามีสถานะอย่างไรจนถึง
ปัจจุบัน
4) ตรวจสอบคะแนนโบนัสและค่าคอมมิชชั่น ตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ข้อ 4.11 เพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ที่เป็นทายาทที่มีสิทธิรับผลประโยชน์สืบต่อ
5) ถ้านักธุรกิจอิสระ ที่ได้มาจากการสืบทอดต่อ ต้องมีการระบุเลขประจ�ำตัว
ผู้เสียภาษีด้วย เพื่อที่บริษัทฯ จะได้มีเก็บไว้เพื่อแสดงยื่นให้กรมสรรพากรใน
กรณีที่มีการร้องขอ
4.12 – การโอนสิทธิ์จากกรณีการเสียชีวิตของนักธุรกิจอิสระ
หลักฐานต้องใช้ในการใช้โอนสิทธิ์จากกรณีการเสียชีวิตของนักธุรกิจอิสระ ส่งให้
กับบริษัทฯ ดังนี้
1) ใบมรณะบัตร
2) เอกสารรับรองเจตจ�ำนง หรือรับรองสิทธิในการรับสืบทอดต่อเป็น
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ
3) ใบสมัครและข้อตกลงสมัครนักธุรกิจอิสระ ที่กรอบข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อ
ครบถ้วนสมบูรณ์
ถ้าหากทายาทเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ อยู่แล้ว บริษัทอาจท�ำการพิจารณา
ยกเว้นให้ผู้รับผลประโยชน์สืบทอดต่อเป็นทายาท เป็นกรณีไป
4.13 - การโอนสิทธิ์จากกรณีการสูญเสียความสามารถของนักธุรกิจอิสระ
หลักฐานที่ต้องใช้ในการโอนสิทธิ์จากกรณีการสูญเสียความสามารถของ
นักธุรกิจอิสระ
1) ใบรับรองแพทย์ หรือบัตรประจ�ำตัวผู้ทุพพลภาพ หรือส�ำเนาเอกสารของผู้ดูแล
ตามกฎหมาย
2) เอกสารรับรองเจตจ�ำนง หรือรับรองสิทธิในการรับสืบทอดต่อการเป็น
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ
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3) ใบสมัครและข้อตกลงของนักธุรกิจอิสระที่กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อ
ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าหากทายาทเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ อยู่แล้ว บริษัท
อาจท�ำการพิจารณายกเว้นให้ผู้รับผลประโยชน์สืบทอดต่อเป็นทายาทล�ำดับ
ถัดไป เป็นกรณีไป
4.14 – ความผิดพลาดหรือค�ำถาม
หากนักธุรกิจอิสระ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้องใจสงสัยประการใดเกี่ยวกับเรื่อง
ค่าคอมมิชชั่น คะแนนโบนัส รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์หรือค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ท่าน
สามารถแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่บริษัทฯ ได้ภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่าน
สงสัยว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น หากหลังจากภายใน 60 วันแล้วไม่มีการ
ท�ำเรื่องแจ้งใดๆ เข้ามายังบริษัทฯ ถือว่าบริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับข้อ
ผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น
หมวดที่ 5 – ความรับผิดชอบของนักธุรกิจอิสระ
5.1 - การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์
เพื่อความมั่นใจในการจัดส่งสินค้า อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย และใบรายงาน
ค่าคอมมิชชั่น ที่อยู่ของนักธุรกิจอิสระแจ้งไว้กับบริษัทฯ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นของ
นักธุรกิจอิสระ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อต้องแจ้งให้กับทางบริษัทฯ ทราบถึงที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ของนักธุรกิจอิสระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ โดยทาง
บริษัทจะท�ำการแก้ไขภายใน 30 วันหลังได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของท่าน
5.2 - ภาระหน้าที่ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.2.1 – การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมทั้งที่เป็นผู้ท�ำการรับสมัครหาดาวน์ไลน์และผู้แนะน�ำ
นอกจากที่จะต้องอธิบายเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ให้กับดาวน์ไลน์ให้เข้าใจตรงกันแล้ว ยัง
ควรที่จะท�ำการจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการเป็นนักธุรกิจอิสระ อย่างต่อเนื่องด้วย
ทั้งนี้ในการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องนี้ เป็นการที่จะช่วยกระตุ้นในด้านการเพิ่มศักยภาพใน
การด�ำเนินธุรกิจอิสระ รวมทั้งการที่ไม่ละเมิดในเงื่อนไขและข้อตกลงข้อ 8.1 รวมถึงข้ออื่นๆ
ที่อาจจะขัดกับหลักกฎหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคอยดูแลดาวน์ไลน์ให้ไปถึงได้ยังเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
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5.2.2 –ความรับผิดชอบด้านการฝึกอบรม
ส�ำหรับนักธุรกิจอิสระ ที่มีการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความส�ำเร็จด้วย
ประสบการณ์เทคนิคด้านการขายที่เพิ่มขึ้น ภายใต้โปรแกรมของ ไลฟ์เวนเทจ อาจจะมีการ
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้จ�ำหน่ายอิสระท่านอื่นที่อาจจะมีประสบการณ์ด้านงานขายนี้
ที่น้อยกว่า เพื่อให้กลุ่มที่เป็นทีมได้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
5.2.3 – ความรับผิดชอบการขายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ นักธุรกิจอิสระ ควรที่จะท�ำการติดต่ออย่างต่อเนื่อง
กับลูกค้าผู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการเพิ่มจ�ำนวนลูกค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ
5.3 - การไม่ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ไลฟ์เวนเทจ มีความมุ่งมั่นต้องการที่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด พร้อมด้วย
แผนการจ่ายผลตอบแทน และบริการด้านการจัดส่งสินค้ารวมถึงบริการหลังการขายที่
สะดวกรวดเร็ว ดังนั้น นักธุรกิจอิสระ ทุกท่านจึงถือเป็นหนึ่งในส่วนร่วมกับบริษัทฯ ที่มีหน้าที่
ในการรักษาภาพลักษณ์องค์กร ไม่ท�ำความเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยไม่ท�ำผิดกฎเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆ ของไลฟ์เวนเทจ
5.4 – การเตรียมเอกสารส�ำหรับการสมัคร
ในการรับสมัครเป็นนักธุรกิจอิสระใหม่ ผู้รับสมัครต้องเตรียมเอกสารใบสมัคร
นโยบายและระเบียบปฏิบัติการ รวมถึงแผนการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ที่ต้องการสมัคร
สมาชิกใหม่ได้ศึกษาท�ำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจท�ำการสมัคร โดยท่านใดที่สนใจ
สามารถศึกษาเรื่องดังกล่าว ก่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5.5 – รายงานผลการละเมิดนโยบาย
หากนักธุรกิจอิสระ ท่านใดที่พบเห็นการละเมิดท�ำผิดกฎของนักธุรกิจอิสระ
ท่านอื่น ขอความกรุณารบกวนให้ท่านเขียนแจ้งรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวกลับมา
ยังบริษัทฯ ด้วย
5.6 – การเรียกร้องสิทธิ์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะด�ำเนินการกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของบริษัทฯ กับ
นักธุรกิจอิสระ ที่ใช้ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการที่ไปรบกวนท�ำให้นักธุรกิจอิสระ
ท่านอื่นเดือดร้อนเสียหาย
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หมวดที่ 6 – การขัดแย้งทางผลประโยชน์
นักธุรกิจอิสระ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่างๆ และด�ำเนินธุรกิจอิสระ
ตามแผนการตลาดของไลฟ์เวนเทจ เพื่อความประสบความส�ำเร็จถึงเป้าหมาย โดยไม่เกิด
ข้อขัดแย้งต่างๆ ดังนี้
6.1 – การไม่ชักชวน
ระหว่างที่นักธุรกิจอิสระ ยังอยู่ในระยะเวลาเป็นสมาชิกของทีมธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
อยู่ ในการด�ำเนินธุรกิจไม่ควรที่จะท�ำการชักชวนสมาชิกข้ามกลุ่มทั้งที่เป็นนักธุรกิจอิสระ
รวมไปจนถึงกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคของอีกกลุ่ม รวมไปจนถึงเครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ อื่นมา
เข้าร่วมทีมหรือเป็นกลุ่มลูกค้าของตน
6.1.1) หากเกิดกรณีดังกล่าวนักธุรกิจอิสระ ที่เป็นผู้กระท�ำเช่นนี้ จะถูกบริษัทฯ
เพิกถอนการเป็นสมาชิกเป็นระยะเวลา 1 ปี
6.1.2) ระหว่างที่ยังอยู่ในระยะเวลาเป็นสมาชิก นักธุรกิจอิสระ จะต้องไม่ท�ำเรื่อง
ต่อไปนี้
		
ก) ผลิต น�ำเสนอ หรือถ่ายโอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ไลฟ์เวนเทจ ไปให้กับนักธุรกิจอิสระ รวมไปจนถึงกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค ของเครือข่าย
ธุรกิจจากบริษัทอื่น
		
ข) น�ำเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ ไลฟ์เวนเทจ ให้กับกลุ่ม
ลูกค้า ในขณะที่ท่านยังด�ำรงสถานภาพการเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ
		
ค) น�ำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์หรือโปรโมทแผนการจ่ายผลตอบแทน
ร่วมกับผลิตภัณฑ์, บริการ, แผนการด�ำเนินธุรกิจ หรืออื่นๆ ของเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ของ
ไลฟ์เวนเทจ
		
ง) น�ำเสนอสิ่งที่ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์, บริการ, แผนการด�ำเนินธุรกิจ หรือ
อื่นๆ ของ ไลฟ์เวนเทจ ในงานประชุม, สัมมนาต่างๆ ของ ไลฟ์เวนเทจ
6.2 - การก�ำหนดเป้าหมายผู้ขายโดยตรงอื่น ๆ
ไลฟ์เวนเทจไม่มี นโยบายสนับสนุนให้สมาชิกท�ำการชักชวนสมาชิกข้ามกลุ่มทั้งที่
เป็นนักธุรกิจอิสระ รวมไปจนถึงกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคของเครือข่ายธุรกิจของบริษัทอื่นมาเข้า
ร่วมทีมหรือเป็นกลุ่มลูกค้าของตน
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6.3 – แนะน�ำข้ามสายงาน
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ห้ามท�ำการแนะน�ำข้ามกลุ่ม โดยเฉพาะตามเงื่อนไข
และข้อตกลงที่ 4.9 ซึ่งหากถึงแม้ว่าผู้ที่ท่านไปท�ำการแนะน�ำนั้นจะยกเลิกสมาชิกจากสาย
ทีมธุรกิจไลฟ์เวนเทจอื่นแล้ว ก็ต้องรอระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ท่านจึงจะสามารถดึงให้
เข้ามาร่วมสมัครเป็นสมาชิกไลฟ์เวนเทจ เพื่อร่วมทีมธุรกิจของท่านได้ กรณีเช่นนี้ ไม่มี
ข้อยกเว้นแม้กระทั่งนักธุรกิจอิสระ ที่เป็นครอบครัวเดียวกัน หากสมาชิกท่านใดฝ่าฝืน
ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงในส่วนนี้ บริษัทฯ จะมีดุลยพินิจในการด�ำเนินการกับท่านต่อไป
6.4 – การเก็บใบสมัครหรือใบสั่งซื้อ
หลังจากที่มีท่านใดสนใจท�ำการสมัครเป็นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ หรือเป็น
ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคสินค้าที่ท�ำการลงทะเบียนพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารใบสมัครและ
เงื่อนไขและข้อตกลงเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว จะต้องมีการแจ้งเรื่องและเอกสารดังกล่าวมาให้
ที่บริษัทฯ รับทราบภายใน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วทาง
บริษัทฯ จะได้ท�ำการด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มในข้อ 6.5)
6.5 – การทับซ้อน
ข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสมัคร
สมาชิกที่ต้องด�ำเนินการภายใน 2 วันท�ำการ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนสมาชิกที่สมัคร
ได้ครัวเรือนละไม่เกิน 2 ท่าน ทั้งนี้ก็ด้วยความสะดวกในเรื่องโปรแกรมของวันที่ค�ำนวณ
คิดรอบของ คะแนนโบนัส, ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลง
หมวดที่ 7 – การสื่อสารและการรักษาความลับภายในของนักธุรกิจอิสระ
ไลฟ์เวนเทจ
7.1 - กิจกรรมของดาวน์ไลน์ (Downline) (ล�ำดับสายงานของดาวน์ไลน์)
ไลฟ์เวนเทจ มีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกทุกท่านเป็นส่วนตัว และเป็น
ความลับทางการค้า โดยที่ท่านสมาชิกไลฟ์เวนเทจแต่ละท่าน สามารถท�ำการขอตรวจสอบ
ข้อมูลของแต่ละท่านได้ด้วยตัวท่านเอง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ
ด้วยรหัสผ่านส่วนตัว หรือจะท�ำการติดต่อได้ที่ ไลฟ์เวนเทจได้โดยตรง ทั้งนี้ยังรวมถึง
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7.1.1 ห้ามเผยข้อมูลใดๆ เรื่องกิจกรรมของดาวน์ไลน์นี้ทั้งโดยทางตรง และ
ทางอ้อมกับบุคคลที่สามทราบ
7.1.2 ห้ามเผยข้อมูลรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมของดาวน์ไลน์นี้ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อมกับผู้อื่น
7.1.3 ใช้ข้อมูลกิจกรรมดาวน์ไลน์นี้ในการแข่งขันกับทีมธุรกิจไลฟ์เวนเทจอื่น
7.1.4 ใช้ข้อมูลกิจกรรมดาวน์ไลน์นี้ในการเรียกร้องและดึงดูดใจ สร้างอิทธิพลต่อ
นักธุรกิจอิสระ หรือลูกค้า ผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นในสายสัมพันธ์ของการด�ำเนินธุรกิจ
7.1.5 ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้กับบุคคลต่างๆ ที่จะใช้มาเพื่อเรียกร้องข้อมูล
ต้นฉบับกับบริษัทฯ
7.1.6 เป็นความผิดที่จะละเมิดสิทธิ์ของนโยบายและระเบียบปฏิบัติเหล่านี้ในการ
ที่นักธุรกิจอิสระ หรือบุคคลที่สามจะประยุกต์และใช้ข้อมูลเหล่านี้แบบต่างๆ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าและธุรกิจของตน
7.2 –การเลือกช่องทางการรับข่าวสาร
ท่านใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับ ไลฟ์เวนเทจ อาจจะได้รับการติดต่อจาก
ทางบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบของโทรศัพท์ ข้อความอัตโนมัติที่ส่งให้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
ในรูปแบบอีเมล์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสมาชิกกับบริษัทฯ ไม่ได้เกิดจากการ
ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่อย่างใด
หมวดที่ 8 – การโฆษณา
8.1 – ทั่วไป
ด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันและการส่งเสริมชื่อเสียงที่ดีของ ไลฟ์เวนเทจ ด้วยสินค้า
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นของบริษัทฯ ผู้ที่อยู่ในระดับนักธุรกิจอิสระ โปรเอลีท 7 ขึ้นไปจะได้
รับอุปกรณ์ในการส่งเสริมด้านการขายต่างๆ จากบริษัทฯ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยส่งเสริมสมาชิกใน
ด้านการด�ำเนินงานการขาย ส่งเสริมถึงความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือได้ต่อผู้บริโภค
นอกจากนี้อาจจะยังรวมไปถึงอุปกรณ์ แผ่นป้าย แผ่นซีดี ป้ายโปสเตอร์ โดยบริษัทฯ
จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าว โดยต้องได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อน
ทั้งนี้หากนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ระดับโปรเอลีท 7 ขึ้นไปได้รับอุปกรณ์ในการ
ส่งเสริมด้านการขายต่างๆ จากบริษัทฯ แล้วน�ำไปใช้ประโยชน์ที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือการท�ำ
โฆษณาที่ละเมิดและขัดต่อเงื่อนไขและข้อก�ำหนดจากข้อ 14.1 โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ :
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1) จดหมายเตือนอย่างเป็นทางการ และรวมถึงข้อภาคทัณฑ์ที่ต้องรับผิดชอบ
2) การระงับค่าคอมมิชชั่นชั่วคราว
3) การสิ้นสุดของสัญญาการเป็นนักธุรกิจอิสระ ของ ไลฟ์เวนเทจ
4) การด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
8.2 – เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
ห้ามมิให้ผู้ใดท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ด้วยการปลอม หรือ
ลอกเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
ของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนแล้วไปในทางที่เสื่อมเสียชื่อเสียง และโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืนบริษัทฯ จะท�ำการด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
8.3 - การเรียกร้องที่ไม่ได้รับอนุญาตและการด�ำเนินการ
8.3.1 – การชดใช้ค่าเสียหาย
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ที่ท�ำการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงจนเกิดความ
เสียหายต่างๆ ในด้านการด�ำเนินธุรกิจอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเอง
ทั้งหมด รวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งนี้อาจรวมถึงต้องถูกยกเลิก
สิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกของ ไลฟ์เวนเทจ อีกด้วย
8.3.2 – การแสดงสรรพคุณของสินค้า
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะต้องไม่ท�ำการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการ
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ด้านการเยียวยาและรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นการขัดและผิดกับ
กฎหมายด้านอาหารและยาของประเทศต่างๆ
8.3.3 – การเรียกร้องสิทธิ์ในรายได้
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะต้องไม่ท�ำการใช้วิธีแสดงถึงรายได้หรือก�ำไรที่จะได้
รับจากการเป็นสมาชิกของ ไลฟ์เวนเทจ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการชักจูง เชิญชวน สร้าง
ความคาดหวังสูง ต่อผู้อื่นในการให้เข้ามาเป็นส่วนร่วมทางธุรกิจที่ท่านด�ำเนินอยู่ บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายรับผิดชอบในการเรียกร้องสิทธิ์ในรายได้ในลักษณะเช่นนี้
8.3.4 – การใช้ชื่อผู้มีชื่อเสียงและที่อุปมาขึ้น
ห้ามมิให้ นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดใช้กลยุทธ์การใช้ชื่อผู้มีชื่อเสียงและที่
อุปมาขึ้นมาในการท�ำการตลาด โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
ก่อน
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8.3.5 - การมีปฏิสัมพันธ์กับคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ
ของบริษัทฯ ที่ปรึกษาไลฟ์เวนเทจ ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับคณะกรรมการที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์และอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่ปรึกษาต่างๆ อันเป็นที่เปิดเผยได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายอยู่แล้ว ดังนั้นนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ควรที่จะต้องท�ำการติดตามข่าวสารและ
รับทราบข้อมูลเรื่องนี้จากบริษัทฯ โดยตรงอย่างสม�่ำเสมอ
8.3.6 –การกล่าวอ้างเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ไลฟ์เวนเทจ ไม่มีนโยบายในการให้นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ กล่าวอ้างถึงการได้
รับรองเกี่ยวกับแผนการจ่ายผลตอบแทนจากภาครัฐ เนื่องจากไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้เรื่องดังกล่าวได้รับการอนุญาตหรือการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่แล้ว
8.4 - สื่อมวลชน
8.4.1 – ข้อห้ามในการใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อมวลชนในการโปรโมท – โอกาส
ทางธุรกิจ นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ห้ามใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อมวลชนท�ำการโปรโมท
ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ และโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงสื่อการโฆษณาทางโทรทัศน์
อื่นๆ ด้วย การด�ำเนินธุรกิจควรเป็นไปในลักษณะติดต่อเป็นส่วนตัวรายบุคคล ซึ่งหาก
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ต้องการที่จะท�ำการโฆษณาก็จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข และ
ข้อก�ำหนดของบริษัทฯ รวมถึงต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ด้วย
8.4.2 – สื่อสัมภาษณ์
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ หากต้องการที่จะใช้สื่อสัมภาษณ์ในการโปรโมทสินค้า
หรือโอกาสทางธุรกิจ ไม่ว่าจะทางสื่อสัมภาษณ์ด้านใดๆ จะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ และได้
รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
8.5 - อินเทอร์เน็ต
8.5.1 – ทั่วไป
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดที่ท�ำสื่อการขายผลิตภัณฑ์สินค้า ไลฟ์เวนเทจ
ผ่านสื่อออนไลน์จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้สื่อดังกล่าวในการใช้สื่อเพื่อ
ช่วยเป็นกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจโดยที่ท่านจะต้องค�ำนึงถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
องค์กร รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้หากนักธุรกิจอิสระ
ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดจะใช้วิธีนี้ต้องใช้ชื่อจริง ห้ามใช้นามแฝงในการระบุเข้าถึงตัวตนของท่าน
โดยหากเกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ท่านที่เป็นเจ้าของโดเมน หรือโปรแกรม
สังคมออนไลน์อื่นๆ จะต้องแสดงความรับผิดชอบ และบริษัทฯ จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการ
จัดการขั้นเด็ดขาดกับสมาชิกท่านดังกล่าวต่อไป
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8.5.2 – เว็บไซต์ของนักธุรกิจอิสระ
ไลฟ์เวนเทจ ได้มีการจัดเตรียมโปรแกรมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้นักธุรกิจอิสระ
ได้น�ำไปใช้ในการโปรโมทสินค้า ช่วยให้ด�ำเนินธุรกิจได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้เว็บไซต์ดังกล่าว
ไม่อนุญาตให้ท่านสมาชิก ใช้เพื่อเป็นการโปรโมทเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือมุ่งหวังก�ำไรแต่
อย่างใด
8.5.3 - สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ
ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ นอกจากหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ของบริษัทฯ ในการใช้อธิบายรูปแบบแผนการด�ำเนินธุรกิจ และรายได้ที่จะได้รับ เพื่อชักจูง
เชิญชวน ให้ผู้อื่นเข้ามาสมัครร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ
		
8.5.3.1 – หน้าเว็บไซต์เฟสบุ๊ค (หรือคล้ายกัน) อย่างเป็นทางการของ
องค์กร ไลฟ์เวนเทจ หน้าเว็บไซต์เฟสบุ๊ค(หรือคล้ายกัน) อย่างเป็นทางการขององค์กร
ไลฟ์เวนเทจ ใช้เพื่อเป็นสื่อกลางโดยตรงอีกทางหนึ่งขององค์กรเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์
ในการเชื่อมโยงเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกท่านใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
		
8.5.3.2 – การปิดหน้าเว็บไซต์เฟสบุ๊ค (หรือคล้ายกัน) ของนักธุรกิจ
อิสระไลฟ์เวนเทจ อาจจะมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในหน้าเว็บไซต์เฟสบุ๊ค ทั้งนี้ก็ด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องข่าวงานวิจัย ข้อก�ำหนด
นโยบาย หรือโปรโมชั่นใหม่ๆ กันภายในระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิกที่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ร่วมกลุ่มเท่านั้น
		
8.5.3.3 - การใช้อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ อาจจะ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ ในการช่วยเพื่อเป็นหนึ่งกลยุทธ์ การด�ำเนินธุรกิจเพื่อเข้า
ถึงกลุ่มระหว่างสมาชิกได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องค�ำนึงถึงข้ออนุญาตและ
ขอบเขตของวัตถุประสงค์ของสื่อออนไลน์ดังกล่าวด้วย ว่าท่านจะสามารถใช้งานได้ในเรื่อง
ใดหรือว่ามีข้อก�ำหนดกฎหมายห้ามใช้ในเรื่องใดไว้บ้างอีกด้วย
8.5.4 – การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
หากว่านักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดได้มีการใช้สื่อออนไลน์ในรูปแบบที่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของโปรแกรมดังกล่าว เป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกที่จะต้องรับ
ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วย
8.5.5 – เคารพในความเป็นส่วนตัว
ในการที่ท่านนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดจะท�ำการโพสต์ข้อความต่างๆ
ในสังคมออนไลน์ ท่านกรุณาเคารพกฎ และปฏิบัติตามระเบียบของสื่อออนไลน์นั้นๆ ด้วย
รวมถึงการไม่กล่าวพาดพิงถึงบุคคลใดๆ อันเป็นบ่อเกิดของปัญหาและน�ำความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงต่อสมาชิกท่านอื่น
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8.5.6 – ความเป็นมืออาชีพ
ในการที่นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดจะท�ำการโพสต์ข้อความต่างๆ ใน
สังคมออนไลน์ ท่านกรุณาตรวจสอบข้อความตามข้อเท็จจริง รวมถึงรูปแบบการใช้ภาษาทั้ง
เรื่องไวยากรณ์และความสุภาพด้วย
8.5.7 – สิ่งที่ห้ามโพสต์
1) ภาพ เสียง และสื่อต่างๆ ที่สื่อไปถึงเรื่องลามกอนาจาร
2) ภาพ เสียง และสื่อต่างๆ ที่สื่อไปถึงการดูถูก และหมิ่นถึงเรื่องชาติเผ่าพันธุ์
และศาสนา อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
3) ภาพ เสียง และสื่อต่างๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง
4) ภาพ เสียง และสื่อต่างๆ ที่ขัดหรือผิดกับข้อกฎหมาย
5) ภาพ เสียง และสื่อต่างๆ ที่แสดงถึงการพาดพิง โจมตีบุคคลอื่นให้เกิดความ
เสียหาย และเสื่อมเสียชื่อเสียง
6) ภาพ เสียง และสื่อต่างๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง
ถึงเครื่องหมายการค้า
8.5.8 – ความรับผิดชอบต่อกระทู้ออนไลน์ด้านลบ
หากเกิดมีกระทู้ออนไลน์ด้านลบใดๆ นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ที่พบเห็น ควร
รายงานแจ้งกลับให้ บริษัทฯทราบ thcompliance@lifevantage.com และเป็นหน้าที่ที่
บริษัทฯ จะเป็นผู้ด�ำเนินการจัดการกับกระทู้ดังกล่าวเอง
8.5.9 - การยกเลิกธุรกิจ ไลฟ์เวนเทจ
หากว่านักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดท�ำการยกเลิกธุรกิจ ไลฟ์เวนเทจ ไม่ว่า
จะด้วยเหตุผลใดๆ ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้ชื่อหรือกล่าวอ้างถึงชื่อเครื่องหมายการค้า รวม
ถึงเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา รายงานวิจัย และอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ได้อีก
8.5.10 – ช่องทางติดต่อผ่านอีเมล์
หากนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดท�ำการติดต่อด้วยเนื้อหาที่กล่าวอ้างถึง
เรื่องโอกาสทางธุรกิจหรือโปรแกรมธุรกิจใดๆ ของบริษัท ไลฟ์เวนเทจ ท่านต้องแสดงความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเนื้อหาเรื่องดังกล่าวด้วย รวมถึงหากมีสมาชิกท่านใดสงสัยในกรณี
ที่ได้รับเนื้อหาจดหมายอีเมล์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ไม่ได้ส่งมาจากบริษัท ไลฟ์เวนเทจ
โดยตรง ท่านสามารถตรวจสอบและติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ เบอร์โทรศัพท์
0-2018-1999 หรือทางโทรสารเบอร์ 0-2018-1900 หรือทางอีเมล์ที่
thsupport@lifevantage.com นักธุรกิจอิสระต้องประยุกต์ใช้ตามข้อมูลด้านล่างในอีเมล์
ของพวกเขา เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของไลฟ์เวนเทจ ในการท�ำธุรกิจ
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ข้อความที่เป็นความลับ
ข้อความอีเมล์นี้ (รวมถึงสิ่งที่แนบมา) มีข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นความลับและ / หรือ
ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ถ้าคุณเป็นผู้รับที่คุณอาจจะไม่ใช้คัดลอกหรือเปิดเผยให้
ทุกข้อความหรือข้อมูลที่ปรากฏในข้อความหรือจากสิ่งที่แนบใด ๆ ที่ถูกส่งไปกับอีเมล์นี้
หากคุณได้รับข้อความอีเมล์นี้ในข้อผิดพลาดโปรดให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ส่งอีเมล์, และลบ
ข้อความที่ ไม่ได้รับอนุญาตการเปิดเผยข้อมูลการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในอีเมล์นี้อาจส่งผลให้มี
ความผิดทางแพ่งและทางอาญา
8.5.11 – การโฆษณาออนไลน์
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การโฆษณาออนไลน์ในการ
น�ำเสนอการขายผลิตภัณฑ์สินค้าของ ไลฟ์เวนเทจ รวมถึงการรวมกลุ่ม และรวมถึงการ
โฆษณาเรื่องโอกาสทางธุรกิจด้วย
8.5.12 – เว็บไซต์ประมูลออนไลน์
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ประมูลออนไลน์ต่างๆ
ในการน�ำเสนอการขายผลิตภัณฑ์สินค้าของ ไลฟ์เวนเทจ ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็น
สมาชิก
8.5.13 – การค้าปลีกออนไลน์
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การค้าปลีกออนไลน์ ในการ
น�ำเสนอการขายผลิตภัณฑ์สินค้าของ ไลฟ์เวนเทจ ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
นอกเสียจากจะเป็นการที่เว็บดังกล่าวเป็นของกลุ่มที่มีการสมัครและเป็นการขายในกลุ่มของ
ทีมด�ำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกไลฟ์เวนเทจ อยู่แล้ว
8.5.14 – การโฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณา
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจท่านใดที่ใช้สื่อการโฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณาบน
หน้าเพจของบุคคลอื่น ต้องใช้แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทไลฟ์เวนเทจ
(แบบฟอร์มของไลฟ์เวนเทจ) ต้องไม่มีมูลค่าใดๆ ในการโฆษณาในเว็บไซต์ของไลฟ์เวนเทจ
เหล่านี้จะต้องลิงค์กลับไปสู่เว็บไซต์ของไลฟ์เวนเทจของพวกเขาเองได้
8.5.15 - การส่งข้อความโฆษณาทางธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต
ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดที่ใช้สื่อสแปม การเชื่อมโยงเพื่อ
การส่งข้อความโฆษณาทางธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต
8.5.16 -มาตรการการใช้สื่อดิจิทัล (เช่น YouTube, iTunes, Photo Bucket ฯลฯ)
ห้ามมิให้นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดที่ใช้สื่อดิจิทัล (เช่น YouTube,
iTunes, Photo Bucket ฯลฯ) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ ไลฟ์เวนเทจ ไปยังเว็บไซต์ใดๆ โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
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8.5.17 - ลิงค์ผู้สนับสนุน, Pay-Per-Click (PPC) โฆษณาและการค้นหาการ
ช�ำระเงินห้ามมิให้นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดใช้ลิงค์ผู้สนับสนุน, Pay-Per-Click
(PPC) โฆษณาและการค้นหาการช�ำระเงิน โดยการอ้างชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัท
ไลฟ์เวนเทจ ในการสร้างความน่าเชื่อถือของตัวท่านเองในหัวข้อนี้
8.6 – ข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ส่งทางอินเตอร์เน็ตและโทรสารที่ไม่พึงประสงค์
ห้ามมิให้นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดใช้การส่งข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่
ส่งทางอินเตอร์เน็ตและโทรสารที่ไม่พึงประสงค์ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม รวมไปถึงอดีต
สมาชิกของ ไลฟ์เวนเทจ ด้วย
8.7 – การขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์
ไลฟ์เวนเทจไม่ได้มีนโยบายสนับสนุน ให้นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยวิธีการขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์ เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดข้อขัดแย้งในทาง
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
8.8 – การโฆษณาราคาสินค้า
ไลฟ์เวนเทจไม่ได้มีนโยบายสนับสนุน ให้นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท�ำการ
โฆษณาราคาสินค้าในราคาที่ต�่ำกว่าก�ำหนดของบริษัทฯ หรือการแสดงความจงใจในการใช้
ค�ำเพื่อสื่อให้ผู้บริโภคสินค้าเข้าใจว่าราคาขายของตนต�่ำกว่าของนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ
ท่านอื่นๆ
หมวดที่ 9 - กฎระเบียบ
9.1 – บัตรประจ�ำตัว
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะได้บัตรประจ�ำตัวสมาชิกที่ระบุรหัสประจ�ำตัวเพื่อใช้
ในการระบุตัวตนของการเป็นสมาชิกและใช้ติดต่อเรื่องต่างๆ กับ บริษัทไลฟ์เวนเทจ
9.2 – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ต้องส่งส�ำเนาหลักฐานที่ออกโดยราชการส่งให้กับ
ทางบริษัทฯ เพื่อระบุไว้เป็นหลักฐาน เพื่อทางบริษัทฯ ใช้ในการออกเลขสมาชิกและใช้ในการ
ค�ำนวณหักค่าภาษีที่จ�ำเป็นต้องจ่ายให้กับรัฐตามกฎหมายด้วย
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9.3 - การประกันภัย
9.3.1 – ความคุ้มครองในการด�ำเนินธุรกิจ
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะได้รับความคุ้มครองในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้าของบริษัทฯ สินค้าคงคลัง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยในการติดต่อ
การประกันภัยต้องกระท�ำผ่านตัวแทนที่แต่งตั้งโดยบริษัทฯ เท่านั้น
9.3.2 – ความคุ้มครองต่อความรับผิดชอบในสินค้า
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะไม่ได้รับความคุ้มครองในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้าของบริษัทฯ สินค้าคงคลัง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยหากความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความผิดพลาดที่เกิดจากการกระท�ำของนักธุรกิจอิสระ
ไลฟ์เวนเทจ
9.4 – องค์การตลาดในต่างประเทศ
นักธุรกิจอิสระไลฟ์เวนเทจ จะเป็นกลุ่มการด�ำเนินธุรกิจในประเทศที่ได้รับอนุญาต
แล้ว และแต่ละท่านท�ำการลงทะเบียนโดยบริษัท ไลฟ์เวนเทจ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายโดยจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจในพื้นที่ประเทศนั้นๆ
9.4.1 – นิยามองค์การตลาดในแต่ละประเทศ
		
9.4.1.1 ในประเทศที่ไม่ได้มีบริษัทตัวแทนจากไลฟ์เวนเทจเข้าไปด�ำเนิน
กิจการอยู่ จะต้องปฏิบัติไม่ขัดแย้งตามข้อบัญญัติท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องการ
จัดประชุม สัมมนา ที่ห้ามเกินจ�ำนวน 5 คน แล้วจัดได้เพียงในสถานที่พักอยู่อาศัยเท่านั้น
ก่อนที่จะเปิดตลาดธุรกิจนักธุรกิจอิสระต้องไม่ท�ำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
			
9.4.1.1.1 ด้วยเทคนิคการตลาดแบบ โคลด์-คอลลิ่ง
(Cold-calling) คือ เป็นการห้ามเชิญชวน ผู้ที่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวในการเป็นสมาชิก
ร่วมธุรกิจ ภายใต้รูปแบบการตลาดแบบแอบซ่อน
			
9.4.1.1.2 ด�ำเนินการน�ำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
รวมถึงแจกแจงจ�ำหน่ายไปตาม
รายการที่สั่งซื้อ
			
9.4.1.1.3 การวางรูปแบบการโฆษณาและการจัดจ�ำหน่าย
ด้วยสินค้าและบริการจาก บริษัทฯ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์กลุ่มที่จะสามารถอนุญาตให้ใช้ได้
เฉพาะในตลาดที่ได้รับอนุญาต
			
9.4.1.1.4 นักธุรกิจอิสระไม่อนุญาตให้กรอกแบบฟอร์มใน
การเป็นพลเมือง หรือผู้พักอาศัยในตลาดธุรกิจที่ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ มันเป็นหน้าที่
ของนักธุรกิจอิสระที่จะต้องรับผิดชอบ และดูแลดาวน์ไลน์ของท่านเอง
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9.4.1.1.5 นักธุรกิจอิสระ ไม่สามารถรับเงินหรือมีส่วนร่วมใน
การท�ำธุรกรรมใดๆ ด้านการเงินเพื่อผลประโยชน์โดยส่วนตัว หรือผ่านนักธุรกิจอิสระท่านอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือซื้อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหรือการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
			
9.4.1.1.6 ต้องมีการวางหลักการที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
เรื่องของประเด็นทางสังคม ด้านผลประโยชน์ ที่อาจขัดกับหลักจริยธรรมให้ชัดเจนก่อนการ
เปิดด�ำเนินธุรกิจอิสระขึ้นมา
		
9.4.1.2 ห้ามขายต่อ (Not-For-Resale: “NFR”)
			
ในกรณีประเทศที่ไม่ได้มีบริษัทตัวแทนไปตั้งอยู่ การน�ำเข้า
สินค้าจะเป็นในลักษณะการน�ำไปใช้ส่วนตัวเท่านั้น ห้ามน�ำสินค้าไปขายต่อ
9.5 - การปฏิบัติตามกฎหมายและเทศบัญญัติ
9.5.1 – ข้อบัญญัติท้องถิ่น
บริษัทตัวแทนจากไลฟ์เวนเทจเข้าไปด�ำเนินกิจการอยู่ จะต้องท�ำการแจ้งเรื่อง และ
ด�ำเนินการจดทะเบียน รวมทั้ง ปฏิบัติตามและไม่ขัดแย้งตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ
9.5.2 – การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
บริษัทตัวแทนจากไลฟ์เวนเทจเข้าไปด�ำเนินกิจการอยู่ จะต้องปฏิบัติตาม ไม่
ขัดแย้งตามข้อบัญญัติและกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 10 – การขาย
10.1 – ศูนย์กระจายสินค้า
ไลฟ์เวนเทจ สนับสนุนให้ท�ำการกระจายสินค้าในรูปแบบบุคคลต่อบุคคล โดยเป็น
ในลักษณะเพื่อนแนะน�ำเพื่อนในการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพจากบริษัทฯ ที่เป็น
ศูนย์กลางในการส่งสินค้าให้ถึงกลุ่มตลาดผู้บริโภค ทั้งนี้นักธุรกิจอิสระ ไม่จ�ำเป็นที่จะต้อง
เปิดด�ำเนินอาคารสถานที่ศูนย์ธุรกิจกิจการขึ้นมา เพียงแต่เป็นการนัดพบกันระหว่างนักธุรกิจ
อิสระ กับผู้บริโภคสินค้าในการน�ำส่งสินค้าถึงกันเท่านั้น บริษัทไลฟ์เวนเทจจะอนุญาตให้
นักธุรกิจอิสระที่ได้ร้องขอและท�ำยอดขายในเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯเท่านั้น
ค�ำว่า “ขายเชิงพาณิชย์ (Commercial sale)” หมายความว่า เป็นการขายของ
ผลิตภัณฑ์ ไลฟ์เวนเทจ ต่อบุคคลที่สามที่มีความตั้งใจที่จะขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไปยังจุด
สิ้นสุดของผู้บริโภค
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10.2 - งานแสดงสินค้า, การออกร้านและจัดประชุมการขายต่างๆ
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ที่ต้องการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า, การออกร้านและ
จัดประชุมการขายต่างๆ ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อน รวมทั้งท่านสมาชิกยังต้อง
ด�ำเนินการอย่างถูกต้องกับสถานที่ต่างๆ ที่ท่านต้องการน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในงานแสดง
สินค้า, การออกร้านและจัดประชุมการขายต่างๆ โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้
เป็นหลักส�ำคัญ ดังนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป
10.3 - ข้อห้ามในการซื้อจนเกิดสินค้าคงคลังส่วนเกิน
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะต้องไม่ท�ำการสั่งซื้อสินค้าเพียงเพื่อเป็นการเพิ่ม
ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มคะแนนโบนัส หรืออื่นๆ แต่ควรที่จะท�ำการสั่งซื้อสินค้าจากการที่ท่านได้ไป
น�ำเสนอกับกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคจริงทั้งนี้การกระท�ำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระท�ำที่
ไม่ควร เนื่องจากผิดหลักการของการด�ำเนินธุรกิจอิสระตามเงื่อนไขและข้อตกลงส่วนที่ 13
แล้ว ยังเป็นสิ่งที่บริษัทฯ อาจยินยอมท�ำการรับผิดชอบให้ได้ต่อกรณี การเกิดสินค้าคงคลัง
ส่วนเกินของท่านสมาชิกอีกด้วย
10.4 – ข้อห้ามในโบนัสการซื้อ
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ห้ามท�ำการเพิ่มคะแนนโบนัสในการซื้อด้วยการแจ้ง
ข้อมูลการสมัครลงทะเบียนปลอมของกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเท็จ กับทางบริษัทฯ รวมทั้ง
ในรูปแบบการใช้เลขที่บัตรเครดิตของผู้อื่นแจ้งท�ำการช�ำระค่าสินค้า การใช้เลขสมาชิกของ
ผู้อื่นในการท�ำเรื่องค�ำสั่งซื้อ เพื่อเพิ่มปริมาณค่าคอมมิชชั่น คะแนนโบนัส และอื่นๆ
10.5 – ข้อห้ามในการท�ำบรรจุภัณฑ์ใหม่และการท�ำฉลากใหม่
ห้ามมิให้ นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ท่านใดท�ำการท�ำซ�้ำ หรือดัดแปลงการท�ำ
บรรจุภัณฑ์ใหม่และการท�ำฉลากใหม่ของสินค้าผลิตภัณฑ์ ไลฟ์เวนเทจ อย่างเด็ดขาด หาก
ฝ่าผืนท่านจะถูกบริษัทฯ แจ้งความเพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
หมวดที่ 11 - ข้อก�ำหนดของการขาย
11.1 – การขายสินค้า
แผนการจ่ายผลตอบแทน ของไลฟ์เวนเทจ รายได้ไม่จ�ำกัดตามศักยภาพขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ สินค้าได้มากน้อยเท่าใด นักธุรกิจอิสระก็จะได้รับ
สิทธิประสบความส�ำเร็จความก้าวหน้าสูงขึ้น รวมไปจนถึงเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นและคะแนน
โบนัสต่างๆ
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11.1.1 – ปริมาณการขาย
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะต้องมีการท�ำมูลค่าการขายที่นับจาก PV: Personal
Volume (คะแนนส่วนบุคคล) และ OV: Organizational Volume (คะแนนทั้งองค์กร) โดย
รายละเอียดจะเป็นไปตามโปรแกรม แผนการจ่ายผลตอบแทน ของไลฟ์เวนเทจ
11.1.2 - ปฏิบัติตามกฎ 70% ของการขาย
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะต้องปฏิบัติตามกฎ 70% ของการขายตามที่ก�ำหนด
ไว้ในมาตรา 11.3 รายละเอียดตามด้านล่างนี้
11.2 – ไม่มีขอบเขตที่จ�ำกัด
ทุกท่านมีสิทธิที่จะด�ำเนินธุรกิจอิสระ กับ ไลฟ์เวนเทจ ได้อย่างไม่จ�ำกัดขอบเขต
ของสายทีมธุรกิจ
11.3- กฎการขาย 70%
ในการส่งค�ำสั่งซื้อใหม่ นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะได้รับการรับรองว่าได้ขาย
หรือบริโภคไปจ�ำนวน 70% ของจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ท�ำการสั่งซื้อก่อนหน้านี้
นักธุรกิจอิสระ แต่ละท่านจะได้รับคะแนนโบนัส และค่าคอมมิชชั่น หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ รวม
กับเอกสารการขาย เป็นระยะเวลาได้ก่อนหน้าอย่างน้อยจ�ำนวน 4 ปี ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว
จะเป็นสิ่งที่บริษัทฯ กับสมาชิกใช้ในการอ้างอิงในการคิดค�ำนวณตามโปรแกรมแผนการ
จ่ายผลตอบแทน ของไลฟ์เวนเทจ อีกด้วย
11.4 – รายรับจากการขาย
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ต้องมีส�ำเนาใบเสร็จที่ได้ท�ำการจ�ำหน่ายให้กับลูกค้า
รายย่อยไว้ด้วย โดยเก็บไว้อย่างน้อย 4 ปี เพื่อที่ท่านจะสามารถน�ำมาใช้อ้างอิงในการใช้
ค�ำนวณเป็นรายรับจากการขาย รวมไปถึงในกรณีเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ยกเลิกของค�ำสั่งซื้อ
สินค้าต่างๆ ได้อีกด้วย
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หมวดที่ 12 - ส่วนลด, โบนัส และค่าคอมมิชชั่น
12.1 – ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ ส่วนลด, โบนัส และค่าคอมมิชชั่น
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ที่มีสิทธิ์ได้รับ
โบนัสการจ่ายผลตอบแทนรายได้ตามการท�ำคุณสมบัติ (การจ่ายเงินส�ำหรับนักธุรกิจอิสระ)
ตราบใดที่นักธุรกิจอิสระท�ำตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ การจ่ายโบนัส
ส�ำหรับนักธุรกิจอิสระดังกล่าวตามแผนการจ่ายผลตอบแทนรายได้บริษัทฯ จะจ่ายเงินขั้นต�่ำ
ให้กับนักธุรกิจอิสระในจ�ำนวน 500 บาท หากนักธุรกิจอิสระมีโบนัสคอมมิชชั่นที่ไม่เท่ากับ
จ�ำนวนดังกล่าว บริษัทฯจะท�ำการรวบรวมค่าคอมมิชชั่นจนกว่าเงินที่ค้างจ่ายจะครบตาม
จ�ำนวน 500 บาท
12.1.1 – ค่าธรรมเนียมการจ่ายผลตอบแทนเพื่อนักธุรกิจอิสระบริษัทไลฟ์เวนเทจ
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จ�ำนวน 30 บาทในการจ่ายโบนัสผลตอบแทนเพื่อนักธุรกิจอิสระ
ในกรณีที่บริษัทไลฟ์เวนเทจ มีการออกเช็ค จะต้องมีการช�ำระค่าธรรมเนียมในการ
ด�ำเนินงาน จ�ำนวน 105 บาท
12.1.2 – ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คใหม่ ในกรณีที่ต้องมีการออกเช็คใหม่ จะ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 525 บาท
12.2 – การปรับเปลี่ยน ส่วนลด, โบนัส และค่าคอมมิชชั่น
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ จะได้รับเงินคืนส�ำหรับสินค้าเกินกว่า 200PV เมื่อ
สินค้าถูกส่งถึงมือผู้บริโภค และเมื่อกรณีผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะท�ำการค�ำนวณใหม่เกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่น หรือคะแนนโบนัสให้ใหม่
12.2.1 - ยกเลิกภายใน 30 วันแรก
ในกรณีที่นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ แสดงเจตจ�ำนงที่จะท�ำการขอยกเลิกข้อ
ตกลงภายใน 30 วันแรกนับจากที่ท�ำการลงทะเบียน และรวมถึงการขอคืนสินค้าและขอรับ
เงินคืน รายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในส่วน 12.2
12.3 – ค่าคอมมิชชั่นและสินเชื่อที่ไม่มีเจ้าของ (โบนัส เช็ค)
ค่าคอมมิชชั่นและสินเชื่อ(โบนัส เช็ค)ที่ไม่มีเจ้าของจะกลายเป็นโมฆะภายใน 6
เดือน หากไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งถ้าหากกรณีส�ำหรับบางท่านที่เพิ่งทราบ
และท�ำการแจ้งเข้ามาเพื่อขอตรวจสอบเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นและสินเชื่อที่ไม่มีเจ้าของ ต้อง
มีค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินเรื่องดังกล่าวนี้จ�ำนวน 875 บาท หากสินเชื่อยังไม่ได้ถูกน�ำมา
ใช้ภายในหก (6) เดือน บริษัทฯ จะแจ้งให้นักธุรกิจอิสระ ลูกค้าที่ต้องการหรือลูกค้าปลีก
โดยตรงเป็นประจ�ำทุกเดือนโดยส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่ ให้ค�ำปรึกษาแก่นักธุรกิจอิสระ,
ลูกค้าที่ต้องการหรือลูกค้าปลีกของเครดิต จะต้องมีค่าใช้จ่าย 350 บาท ส�ำหรับแต่ละการ
แจ้งเตือน ค่าใช้จ่ายนี้จะถูกหักออกจากนักธุรกิจอิสระ หรือเครดิตของลูกค้าในบัญชี
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12.4 – ทริปท่องเที่ยวและรางวัลที่ได้รับ
ไลฟ์เวนเทจ ได้จัดเตรียมทริปท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลพิเศษให้กับสมาชิกที่ทุ่มเท
ให้กับการด�ำเนินธุรกิจอิสระอย่างเต็มที่ ด้วยการที่บริษัทฯ จะท�ำการดูจากล�ำดับคะแนนตาม
โปรแกรมที่บันทึกไว้ของนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ ตามสิทธิของแต่ละท่าน โดยทั้งนี้รางวัล
ที่จัดเตรียมไว้จะเป็นตามที่ตกลงกันไว้ ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงเรื่องเกี่ยว
กับค่าประกันอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของงการเสียภาษีที่รัฐเรียกเก็บบางอย่างไม่ได้
ครอบคลุมอยู่ในโปรแกรมทริปท่องเที่ยวหรือรางวัลที่ได้รับที่ตั้งเอาไว้
12.5 – รายงาน
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขและข้อตกลงในส่วน 12.5 นี้ ไลฟ์เวนเทจ
หมายความถึง การด�ำเนินกิจการ, พนักงานของบริษัทฯ, รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการบริหาร,
ผู้ท�ำสัญญาอิสระ, นักธุรกิจอิสระ, ลูกค้า และตัวแทน
12.5.1 - รายงานดาวน์ไลน์ (Downline)
นักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ มีหน้าที่ในการคอยให้การช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่
ดาวน์ไลน์ในสายงานธุรกิจของตนเอง รวมทั้งการเก็บข้อมูลของกิจกรรมเรื่องต่างๆ ของ
ดาวน์ไลน์ไว้เป็นส่วนตัว
12.5.2 – รายงานการชดใช้ค่าเสียหาย
ไลฟ์เวนเทจ จะท�ำการชดใช้ค่าเสียหายให้กับส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
ค่าคอมมิชชั่น คะแนนโบนัส หรือรายงานกิจกรรมเรื่องอื่นๆ เกิดความสูญหาย ข้อตกลงนี้ยัง
รวมไปถึงการล่าช้าหรือผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตามความรับผิดชอบในส่วนนี้จะไม่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและข้อตกลง หากว่าสาเหตุความ
ผิดพลาดเรื่องของข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดจากการกระท�ำของนักธุรกิจอิสระ เป็น
ผู้กระท�ำผิดพลาดเอง
หมวดที่ 13 – การรับประกันสินค้า สินค้าส่งคืนและซื้อคืนสินค้าคงคลัง
13.1 – การรับประกันสินค้า
บริษัทฯ จะท�ำการคืนเงินจ�ำนวนเต็ม 100% ให้กับสินค้าที่ส่งกลับคืนมาที่
นักธุรกิจอิสระ ในสภาพที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อโดยกระบวนการ
นี้ต้องมีหลักฐานที่เรียกว่า “การขออนุญาตคืนสินค้า” (Return Merchandise
Authorization : RMA) โดยเป็นการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสมาชิกที่เป็น
นักธุรกิจอิสระกับลูกค้าผู้บริโภค โดยที่สินค้าที่ท�ำเรื่องการส่งคืนดังกล่าวนี้ต้องส่งถึงที่
บริษัทฯ ภายใน 10 วันท�ำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งเรื่องการขออนุญาตคืนสินค้า
หากเกินก�ำหนดนี้สินค้านี้จะไม่มีสิทธิส่งคืนอีก
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13.2 – ซื้อคืนสินค้าคงคลัง
หากว่านักธุรกิจอิสระ ท่านใด มีวัตถุประสงค์ต้องการลาออก ท่านอาจจะท�ำเรื่อง
คืนวัสดุอุปกรณ์ หรืออาจจะรวมถึงการขอท�ำเรื่องคืนสินค้าที่ท่านซื้อในช่วง 12 เดือนก่อน
วันที่ท่านจะขอยื่นเรื่องท�ำการขอลาออก ทั้งนี้ยังรวมถึงเรื่องของกฎ 70% ของการขาย
(รายละเอียดข้อ 11.3) และในรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 13.1 บริษัทฯ จะท�ำการคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคืนสินค้าคงคลัง อย่างน้อย 10% แต่หากมีสินค้าชิ้นใดที่ก�ำลังจะ
หมดอายุภายใน 3 เดือน จะไม่สามารถน�ำมาขอคืนเงินได้ โดยกระบวนการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช้เวลา 20 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว
13.2.1 ถ้าหากการส่งคืนอัตโนมัติถูกปฏิเสธ ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม
350 บาท
13.3 – ข้อยกเว้นนโยบายการคืนเงิน
นักธุรกิจอิสระ จะได้รับการปันผล (ตามรายละเอียดในส่วนข้อ 12) มีข้อยกเว้น
เกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินเกี่ยวกับเรื่องค่าคอมมิชชั่นที่จะจ่ายให้กับอัพไลน์ หลังจากที่มี
การส่งคืนสินค้า โดยอาจจะหักจากค่าคอมมิชชั่นรอบปัจจุบันหรือในรอบถัดไป โดยหักออก
จากบัญชีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น และนอกจากนี้ยังรวมถึงความเปลี่ยนแปลงถึงระดับโปร
การจัดล�ำดับ หรือการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นด้วย
หมวดที่ 14 - การระงับข้อพิพาทและการเยียวยา
14.1 – การเยียวยา
การละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ รวมทั้งนโยบาย และวิธีการต่างๆที่เกิดจาก
การฉ้อโกงหลอกลวง หรือผิดจรรยาบรรณ อันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของนักธุรกิจอิสระ
ดุลยพินิจของบริษัทฯ จะมีการด�ำเนินการด้วยวิธีการต่อไปนี้
1) การออกค�ำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2) การออกจดหมายแจ้งเป็นมาตรการให้ท�ำการแก้ไขในทันทีของนักธุรกิจอิสระ
3) การสูญเสียในคะแนนโบนัส และค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่มีอยู่
4) เรียกร้องเก็บค่าเสียหายจากระบบการเงิน ณ ที่จ่าย (ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 12)
ของนักธุรกิจอิสระ ผู้กระท�ำผิดละเมิดข้อตกลง
5) การระงับข้อตกลงช่วงเวลาจ่ายเงินหนึ่งงวดหรือมากกว่านั้น
6) การยกเลิกเพิกถอนข้อตกลง
7) การยกเลิกเพิกถอนสถานะ การเป็นนักธุรกิจอิสระ ของสมาชิกในครัวเรือน
ท่านอื่นๆ ที่อยู่ในการเชื่อมโยงของนักธุรกิจอิสระที่ท�ำผิด
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8) การปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการการลงโทษเป็นกรณี หากเกิดการกระท�ำ
ผิดกฎเงื่อนไขและข้อตกลง
9) ด�ำเนินคดีตามกฎหมายส�ำหรับการลงโทษตามกฎหมายหรือการปรับเป็น
จ�ำนวนเงินหรือด�ำเนินการ ทั้งสองมาตรการ
14.2 – การร้องทุกข์และร้องเรียน
หากเกิดมีนักธุรกิจอิสระ ท่านใดท�ำการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำผิด
ละเมิดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ หรือเรื่องอื่นๆ ของนักธุรกิจอิสระใดเข้ามาทางบริษัทฯ มี
แผนกที่จะท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และจะด�ำเนินการจัดการแก้ไขทันที
14.3 – กฎหมายที่ใช้บังคับและรายละเอียดของข้อพิพาท
14.3.1 กฎหมายที่ใช้บังคับและรายละเอียดของข้อพิพาทจะด�ำเนินการภายใต้
กฎหมายของประเทศไทย
14.3.2 หากข้อขัดแย้งดังกล่าวไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ภายใน ก็จ�ำเป็นต้อง
อาศัยอ�ำนาจของศาลในการช่วยตัดสินคดีความ ดังกรณีต่อไปนี้
		
14.3.2.1 คดีความกรณีระหว่างบุคคลกับบุคคล จะอยู่ภายใต้การดูแล
ของรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางในประเทศไทย
		
14.3.2.2 คดีความกรณีระหว่างนิติบุคคลกับบุคคล จะอยู่ภายใต้การ
ดูแลของรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางในประเทศไทย หรือตามที่อยู่ทางนักธุรกิจอิสระได้แจ้งเอา
ไว้
14.3.3 แต่ละบุคคลต้องท�ำการรับผิดชอบจ่ายค่าทนายความ รวมถึงค่า
ธรรมเนียมต่างๆในการด�ำเนินคดี
หมวดที่ 15 – การสั่งซื้อ
15.1 – ลูกค้ารายย่อยโดยตรงและลูกค้าบริโภค
ส�ำหรับการสั่งซื้อสินค้านักธุรกิจอิสระ สามารถแจ้งให้ลูกค้าสามารถท�ำการสั่งซื้อ
สินค้าได้โดยตรงจาก ไลฟ์เวนเทจ โดยช�ำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต โดยที่ท่านไม่จ�ำเป็น
ต้องแจ้งหมายเลขของนักธุรกิจอิสระ นอกจากนี้ท่านยังสามารถที่จะท�ำการลงทะเบียน
โปรแกรมการสั่งซื้อล่วงหน้าได้จากการเลือกค�ำสั่งซื้ออัตโนมัติ แล้วทางบริษัทฯ จะท�ำการจัด
ส่งสินค้าตามที่ท่านได้สั่งไว้ถึงบ้านของท่านตามเวลาที่ก�ำหนดในทุกเดือน
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15.2 – การซื้อสินค้า ไลฟ์เวนเทจ
นักธุรกิจอิสระ ควรที่จะท�ำการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ ด้วยการแจ้งหมายเลข
สมาชิกของท่านเองทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับเก็บเป็นยอดคะแนนสะสมการขาย
ส่วนตัว (Personal Sales Volume)
15.3 – นโยบายการสั่งซื้อทั่วไป
ในการส่งค�ำสั่งซื้อหากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับค�ำสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับการ
ช�ำระเงินเกิดขึ้น บริษัทฯ จะท�ำการติดต่อกลับไปที่นักธุรกิจอิสระ ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์
โดยกรุณาท�ำการช�ำระค่าสินค้าตามค�ำสั่งซื้อ ภายใน 5 วันท�ำการ ไม่ได้มีการก�ำหนดการ
สั่งซื้อขั้นต�่ำ ดังนั้นนักธุรกิจอิสระสามารถท�ำการสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ พร้อมกับชุดอุปกรณ์
ส่งเสริมการขายพร้อมกันได้
15.4 – นโยบายการจัดส่งและสินค้าขาดตลาด
บริษัทฯ จะท�ำการจัดส่งสินค้าให้ท่านทันทีส่งตรงถึงบ้านท่าน โดยหากเกิดกรณี
สินค้าขาดสต็อก บริษัทจะยังคงสถานการณ์จัดส่งสินค้าที่ยังไม่ครบของท่านไว้ แล้วเมื่อมี
สินค้าทางบริษัทฯ ก็จะจัดส่งให้ท่านทันที นอกจากนี้ภายในใบเสร็จรับเงินจะแจ้งจ�ำนวน
ราคาสินค้าแล้ว ยังแจ้งรวมถึงคะแนนยอดการขายส่วนตัวสะสม (PV) ของนักธุรกิจอิสระ
แต่ละท่านไว้ให้ด้วย อีกทั้งหากในกรณีสินค้าท�ำการเลิกผลิตแล้ว แต่มีค�ำสั่งซื้อสินค้า
รายการดังกล่าวเข้ามา บริษัทฯ จะท�ำการคืนเงินในรายการสินค้าดังกล่าวกลับไปให้ท่าน
โดยที่บริษัทฯจะต้องท�ำการค�ำนวณคะแนนยอดการขายส่วนตัวสะสม (PV) ให้ใหม่ รวมถึง
กรณีการขอคืนสินค้าก็เช่นเดียวกัน
15.5 - การยืนยันการสั่งซื้อ
นักธุรกิจอิสระ ที่ต้องการท�ำเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย ต้องแจ้ง
ยืนยันกลับภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า
หมวดที่ 16 – การช�ำระเงินและการจัดส่งสินค้า
16.1 – เงินช�ำระค่าสินค้า
ลูกค้าผู้บริโภคควรที่ท�ำการช�ำระเงินตอนที่ได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น นักธุรกิจอิสระ
ไม่ควรให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนล่วงหน้าให้กับตนเพื่อน�ำไปสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ
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16.2 – การขาดแคลนเงินทุน
นักธุรกิจอิสระ ควรที่จะวางรูปแบบเกี่ยวกับการเตรียมเงินทุนส�ำรองไว้รองรับเป็น
ค่าใช้จ่ายรายเดือนส�ำหรับค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่ท่านได้ท�ำการสั่งซื้อแบบอัตโนมัติไว้ ทั้งนี้ก็
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัดในการหักช�ำระค่าสินค้าที่จะส่งผลไปถึงเรื่องการจัดส่งสินค้าถึง
มือท่านตรงตามเวลาที่ก�ำหนด
16.3 - ข้อจ�ำกัด ในบุคคลที่สามของการใช้บัตรเครดิต
ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจอิสระใช้เลขบัตรเครดิตของนักธุรกิจอิสระของท่านอื่น ใน
การท�ำการช�ำระค่าสินค้าผลิตภัณฑ์กับทางบริษัทฯ
16.4 – ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ในการด�ำเนินธุรกิจนักธุรกิจอิสระ สมาชิกกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค จะต้องท�ำการช�ำระ
ค่าภาษีขาย (Sales Taxes) ที่เรียกเก็บต่างหากจากการสั่งซื้อสินค้าตามจ�ำนวนที่กฎหมาย
ได้ก�ำหนดไว้ด้วย
หมวดที่ 17 – กรณีไม่มีการเคลื่อนไหวและการถูกยกเลิก
17.1 – ผลกระทบจากการถูกยกเลิก
นักธุรกิจอิสระท่านใดที่ไม่ได้ด�ำเนินการลงทะเบียนต่ออายุการเป็นสมาชิก (ระบบ
จะท�ำการ “ยกเลิก”) โดยอดีตนักธุรกิจอิสระ จะไม่มีสิทธิในต�ำแหน่ง ระดับโปรต่างๆ การ
เคลม หรือร่วมลงทุนองค์กรตลาดด�ำเนินธุรกิจ รวมไปจนถึงค่าคอมมิชชั่น หรือคะแนนโบนัส
จากสายทีมการด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะด้วยกิจกรรมใดๆได้อีก รวมทั้งถูกยกเลิกจากการมีสิทธิ
เป็นนักธุรกิจอิสระอย่างถาวร
17.2 – การถูกยกเลิกเนื่องจากไม่มีการใช้งาน
นักธุรกิจอิสระ ท่านใดที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวการใช้งานระบบ ในการสั่งซื้อ
สินค้าผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งมียอดคะแนนการขายสะสม (PV) น้อยกว่า 3,500
คะแนน เป็นเวลาติดต่อกันนาน 6 เดือน ระบบจะท�ำการยกเลิกการเป็นนักธุรกิจอิสระของ
ท่าน ซึ่งหากว่ามีนักธุรกิจอิสระ ท่านใดต้องการต่ออายุสมาชิก กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ในเนื้อหาข้อ 4.7.5
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17.3 – การถูกยกเลิกโดยไม่สมัครใจ
หากว่านักธุรกิจอิสระท่านใดท�ำการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติ จะถูกด�ำเนินการถูกเพิกถอนยกเลิกจากการเป็นนักธุรกิจอิสระ ตามที่
รายละเอียดในข้อ 14.1 โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่มีมติลงวันที่ในจดหมายแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ส่งไปถึงนักธุรกิจอิสระท่านดังกล่าว
17.4 – การถูกยกเลิกโดยสมัครใจ
นักธุรกิจอิสระ ท่านใดที่มีวัตถุประสงค์ต้องการยกเลิกจากการเป็นสมาชิก ท่าน
สามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรติดต่อได้โดยตรงส่งไปที่อยู่ของบริษัทฯได้ เมื่อใดที่ท่าน
ต้องการท�ำเรื่องยกเลิก ทั้งนี้บริษัทฯจะมีมติพิจารณาเรื่องก่อน ซึ่งถ้านักธุรกิจอิสระ ท่านใด
ที่อาจจะยังพบว่ามีปัญหา บริษัทฯ อาจจะต้องขอด�ำเนินการเรื่องก่อนที่จะท�ำการยกเลิก
สถานะการเป็นนักธุรกิจอิสระ ให้ได้ตามปกติ ทั้งนี้หากว่า นักธุรกิจอิสระ ท่านใดมี
วัตถุประสงค์ต้องการสมัครกลับเข้ามาเป็นสมาชิกอีกครั้งก็สามารถติดต่อท�ำได้อีก
17.5 – ไม่ต่ออายุ
ในกรณีที่นักธุรกิจอิสระไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในการรักษายอดประจ�ำเดือน
ทางบริษัทไลฟ์เวนเทจ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่จะไม่ต่ออายุสมาชิก
หมวดที่ 18 – ค�ำจ�ำกัดความ
การยอมรับ หมายถึง การยอมรับข้อเสนอของ ไลฟ์เวนเทจ ที่จะกลายเป็นสถานะสมาชิก
นักธุรกิจอิสระ โดยการกรอกข้อมูลลงในใบสมัครตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครท�ำการตัดสินใจสมัคร
เป็นผู้ยอมรับต้องการเป็นนักธุรกิจอิสระด้วยตัวเอง
การเคลื่อนไหว หมายถึง ท�ำงาน, นักธุรกิจอิสระ ท�ำการรักษายอดอยู่ โดยการที่
นักธุรกิจอิสระ ผู้ที่มียอดคะแนนการขายสะสม (PV) สะสมได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ตามโปรแกรมแผนการจ่ายผลตอบแทน
ต�ำแหน่งปัจจุบัน หมายถึง ต�ำแหน่ง หรือ ล�ำดับขั้นปัจจุบันของนักธุรกิจอิสระ ที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขกฎเกณฑ์ในโปรแกรมแผนการจ่ายผลตอบแทน
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สัญญา หมายถึง สัญญาของนักธุรกิจอิสระ ที่จะท�ำตามข้อมูลเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบัตพิ ร้อมทัง้ เงือ่ นไขกฎเกณฑ์ในโปรแกรมแผนการจ่ายผลตอบแทน
ของ ไลฟ์เวนเทจ
สัญญาการรักษายอดอัตโนมัติ หมายถึง โปรแกรมจัดส่งสินค้าอัตโนมัติตามรายการสั่งซื้อ
ล่วงหน้า จากนักธุรกิจอิสระหรือลูกค้าผู้บริโภค การฝ่าฝืน หมายถึง การฝ่าฝืน, การผิด
สัญญา เงื่อนไขและข้อตกลงนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ศูนย์ธุรกิจ หมายถึง ศูนย์การค้า หรือ ต�ำแหน่งเครือข่ายสายงานของแต่ละนักธุรกิจอิสระ
การยกเลิก หมายถึง การสิ้นสุดสถานะ การเป็นนักธุรกิจอิสระ ทั้งโดยสมัครใจและโดยไม่
สมัครใจ
ปริมาณการขายที่ได้รับคอมมิชชั่น หมายถึง มูลค่าส่วนแบ่งที่ได้จากการขายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ มูลค่าของอุปกรณ์ชุดเริ่มต้นด�ำเนินธุรกิจไม่นับรวมเป็นค่าคอมมิชชั่น
บริษัท หมายถึง บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อการน�ำไปใช้ส่วนตัวเท่านั้น ห้ามน�ำไป
ท�ำการจ�ำหน่ายต่อ
ลูกค้าปลีกโดยตรง หมายถึง เป็นกลุ่มลูกค้าที่ท�ำการสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ
โดยตรงในราคาจ�ำหน่ายปลีก ไม่ได้สั่งซื้อผ่านนักธุรกิจอิสระ
ดาวน์ไลน์ (Downline) หมายถึง ดาวน์ไลน์ที่ได้สมัครเข้าร่วมในแต่ละสายทีมด�ำเนินธุรกิจ
อิสระจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระ ไลฟ์เวนเทจ มีค่าคอมมิชชั่น คะแนนโบนัส
และกิจกรรมอื่นๆ โดยที่รูปแบบการท�ำงานเป็นอิสระ ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมไปถึงโปรแกรมแผนการจ่ายผลตอนแทนที่เป็นมาตรฐาน
ของ ไลฟ์เวนเทจ
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รายการดาวน์ไลน์ หมายถึง รายงานกิจกรรมต่างๆ ของดาวน์ไลน์โดยเก็บรักษาข้อมูล
ของนักธุรกิจอิสระทุกท่านเป็นข้อมูลส่วนตัว และเป็นความลับทางการค้า โดยที่นักธุรกิจ
อิสระไลฟ์เวนเทจ แต่ละท่าน สามารถท�ำการข้อตรวจสอบข้อมูลของแต่ละท่านได้ด้วย
ตัวท่านเอง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ ด้วยรหัสผ่านส่วนตัว หรือ
จะท�ำการติดต่อได้ที่บริษัทฯโดยตรง
สายงานดาวน์ไลน์ หมายถึง สายของดาวน์ไลน์ภายในเครือข่ายของนักธุรกิจอิสระ
เดียวกัน
ผู้บริโภค หมายถึง ลูกค้าผู้บริโภค ที่มีวัตถุประสงค์สั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้
ส่วนตัว ไม่ได้มีการน�ำไปจ�ำหน่ายต่อ
ลงทะเบียนสมัคร หมายถึง การลงทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระ หรือเป็น
สมาชิกลูกค้าผู้บริโภค
ผู้ลงทะเบียนสมัคร หมายถึง ผู้ลงทะเบียน ที่เป็นนักธุรกิจอิสระ อยู่แล้ว ที่ท�ำการ
ลงทะเบียนหรือสมัครให้กับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระ หรือเป็นสมาชิก
ลูกค้าผู้บริโภค โดยผู้ลงทะเบียนนี้จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่คอยเป็นผู้แนะน�ำสนับสนุนและช่วย
เหลือเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจให้กับผู้ที่สมัครเป็นนักธุรกิจอิสระใหม่เหล่านี้ด้วย
ปริมาณการขายของกลุ่ม (GV) หมายถึง ยอดคะแนนการขายสะสมของทั้งกลุ่ม โดยคิด
จากที่เป็นเครือข่ายธุรกิจสายเดียวกัน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ยอดคะแนนการขายสะสมส่วน
ตัว (PV) ของนักธุรกิจอิสระในแต่ละบุคคล
ครัวเรือน หมายถึง หัวหน้าครอบครัวของแต่ละครัวเรือน
นักธุรกิจอิสระ หมายถึง นักธุรกิจอิสระ โดยเกิดจากการสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ
ไลฟ์เวนเทจ บุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการ จากผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
และน�ำสินค้าหรือบริการดังกล่าว ไปเสนอขายโดยตรงต่อผู้บริโภค
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ระดับ หมายถึง ระดับชั้นของดาวน์ไลน์ (Downline) แบ่งเป็นสายงานของนักธุรกิจอิสระ
ที่ให้การสนับสนุน (Sponsored) โดยอยู่ต�ำแหน่งในระดับแถวหน้าหรือสายตรงภายใต้
ต�ำแหน่งของเขาเอง ต�ำแหน่งแถวหน้าบางทีอาจเป็นนักธุรกิจอิสระ ที่สมัครใหม่ หรือจาก
นักธุรกิจอิสระ เก่าที่เลื่อนต�ำแหน่งขึ้นมาโดยอัพไลน์
องค์การการค้า หมายถึง องค์การตลาดเพื่อการด�ำเนินธุรกิจอิสระ ประกอบด้วย ผู้แทน
นักธุรกิจอิสระ ที่ท�ำหน้าที่รับสมัครและลงทะเบียนรวมทั้งให้การแนะน�ำสนับสนุนแก่
นักธุรกิจอิสระ หรือเป็นสถานะลูกค้าผู้บริโภค
สื่อ วัสดุ ไลฟ์เวนเทจ หมายถึง หนังสือ สื่อวัสดุ และสื่อดิจิตอลทั้งภาพและเสียงต่างๆ ที่
จัดท�ำและท�ำการเผยแพร่โดยบริษัท
ปริมาณคะแนนองค์กร (OV) หมายถึง (คะแนนทั้งองค์กร) คือ จ�ำนวนของคะแนนจาก
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือจ�ำหน่ายได้โดยนักธุรกิจอิสระทั้งดาวน์ไลน์ ซึ่งรวมถึงจ�ำนวน
ยอดคะแนนการขายสะสมส่วนตัว (PV) ของพวกเขาเองด้วย
การผลิตส่วนบุคคล หมายถึง การผลิตเพื่อส่วนบุคคล หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายให้
กับผู้บริโภคที่สิ้นสุดส�ำหรับการใช้งานส่วนตัว
ปริมาณคะแนนส่วนตัว (PV) หมายถึง ยอดคะแนนการขายสะสมส่วนตัว (PV) ของ
จ�ำนวนคะแนนจากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ส่วนตัว หรือจ�ำหน่ายได้โดยนักธุรกิจอิสระ และ/
หรือ จากการเสนอซื้อจากกลุ่มลูกค้าในระยะเวลาหนึ่งเดือน
การจัดวางต�ำแหน่ง หมายถึง ผู้แนะน�ำสนับสนุนนักธุรกิจอิสระ หรือลูกค้าผู้บริโภค
ลูกค้าผู้บริโภค หมายถึง ลูกค้าที่ท�ำการลงทะเบียนซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้แบบส่วน
ตัวจากบริษัทฯ โดยตรง ด้วยการสั่งซื้อล่วงหน้าแบบจัดส่งอัตโนมัติทุกเดือน ด้วยราคา
ขายส่ง ไม่ผ่านนักธุรกิจอิสระ
ต�ำแหน่ง หมายถึง ต�ำแหน่งของนักธุรกิจอิสระ ที่ได้รับจากการเลื่อนขั้นในการด�ำเนินธุรกิจ
อิสระตามโปรแกรมแผนการจ่ายผลตอบแทน
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ผู้สมัครใหม่ หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดบุคลากรที่จะมาสมัครลงทะเบียนเป็น
นักธุรกิจอิสระ หรือลูกค้าผู้บริโภค
สินค้าคงคลัง หมายถึง สินค้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ช่วยขาย ในการด�ำเนินธุรกิจอิสระที่
ยังอยู่ในสภาพดี สมบูรณ์ ไม่ช�ำรุดเสียหาย
ผลก�ำไร หมายถึง ก�ำไรที่ได้จากการขายสินค้าในราคาปลีก หักจากต้นทุนราคาขายส่งที่
รับสินค้ามาตอนเริ่มต้น
การร่วมกลุ่ม หมายถึง การรวมกลุ่มขององค์การตลาดผู้ด�ำเนินธุรกิจขายตรงอิสระ
ชุดคู่มือธุรกิจ หมายถึง ชุดคู่มืออุปกรณ์เริ่มต้นการท�ำธุรกิจ ที่นักธุรกิจอิสระทุกท่านต้อง
มีตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงทะเบียนสมัครเป็น นักธุรกิจอิสระ
ราคาปลีก (SRP) หมายถึง ราคาขายปลีกที่ก�ำหนดโดยบริษัทฯ
อัพไลน์ (Upline) หมายถึง อัพไลน์หรือนักธุรกิจอิสระที่เข้าร่วมก่อน ผู้สมัครท่านต่อไป
จะเป็น ดาวน์ไลน์ (Downline)
ราคาขายส่ง หมายถึง ราคาขายส่งเป็นการสั่งซื้อจากบริษัทฯ โดยตรง
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