POLI CIES AND PROCEDU RES UNI TED STATES
REVISEDAUGUST2017

ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)
นโยบายขั้นตอนการดาเนิ นงาน
แก้ไข เดือนสิ งหาคม 2017

สารบัญ
บทนา
จรรยาบรรณของเจ้าของธุรกิจอิสระ
ภาค ๑ การเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระ
บัญชี เจ้ าของธุรกิจอิสระ
1A. ค่าธรรมเนี ยมข้อตกลงและการลงทะเบียนเจ้าขอธุรกิจอิสระ ค่าธรรมเนี ยมการต่ออายุ
1B. การตัดสิ นของบริ ษทั ในการรับใบสมัค/อายุที่ตอ้ งการ
1C. การพิสูจน์เอกลักษณ์ ฯลฯ
1D. พนักงานไม่อาจป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระ
1E. ใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์/ไม่ถูกต้องจะเป็ นโมฆะ
1F. ข้อมูลที่ผิดและไม่ถูกต้อง
1G. การยอมรับใบสมัครและข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระ
1H. หมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของธุรกิจอิสระที่ ยื่นเพื่อเป็ นที่ ยอมรัยของการสมัคร
1I. เจ้าของธุรกิจอิสระเชื่ อฟังเทอมและเงื่ อนไขของข้อตกลง
1J. เจ้าของธุรกิจอิสระมีหน้าที่แจ้งบริ ษทั เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

บัญชีกลุ่มธุรกิจ

1K. สิ่ งที่เพิม่ เติมของกลุ่มธุรกิจ
1L. เอกสารที่ ตอ้ งการ เทอมและเงื่ อนไขที่ยอมรับได้ต่อธุ รกิจและเจ้าของของพวกเขา

สถานะการเปลี่ยนบัญชี
1M. การเรี ยกร้องเอกสารและขั้นตอนสาหรับการเปลี่ยนบัญชี ธุรกิจ

ทางเลือกที่จะเป็ นเจ้ าของธุรกิจอิสระ
ข้ อจากัดของบัญชี ลกู ค้ าและสมาชิก

ภาค 2: ข้ อจากัดของบัญชีเจ้าของธุรกิจอิสระ
2A. ข้อตกลงต่อเทอมและเงื่ อนไข
2B. ข้อจากัดของจานวนบัญชี

ภาค3. สถานะป็ นผู้ทาสัญญาอิสระ ความรับผิดชอบของเจ้าของธุรกิจอิสระ
เงื่อนไขการไม่ชักชวนและไม่แข่ งขัน
3A. สถานะป็ นผูท้ าสัญญาอิสระ
3B. การทาแทนบริ ษทั และสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั

ภาค4: เทอม การต่ ออายุ และการยกเลิกบัญชีเจ้าของธุรกิจอิสระ
การต่ ออายุอัตโนมัติ
4A. เทอมและการต่ออายุของธุ รกิจอิสระลิฟ เพียว (ประเทศไทย)
4B. การยกเลิกโดยสมัครใจ

ภาค5: การสปอนเซอร์ การวางและข้ อผูกมัดสปอนเซอร์
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5A. การสปอนเซอร์และการวาง
5B. ข้อผูกมัดและข้อจากัดการสปอนเซอร์ของเจ้าของธุรกิจอิสระ

ภาค6: การเปลี่ยนสถานะบัญชีเจ้าของธุรกิจอิสระ
6A.
6B.
6C.
6D.
6E.
6F.
6G.
6H.
6I.
6J.
6K.
6L.
6M.
6N.

ความเข้มงวด
การโอนตาแหน่งบัญชี หรื อขาย
ความเข้มงวดต่อการโอนหรื อการคงอยู่ของเจ้าของธุรกิจอิสระ
นโยบายการเพื่อหลีกเลี่ยง
การมอบหมายของหมายเลขเจ้าของธุรกิจอิสระใหม่/ไม่มีคะแนนโอน
การมอบบหมายความรับผิดชอบ
ช่วงเวลาStand Down
การเปลี่ยนมีผลต่อความถูกต้องของแบบฟอร์มข้อตกลงหรื อกลุ่มธุรกิ จ
การสลายตัวของการรวมตัวทางธุรกิจ
เมื่อเจ้าของธุรกิจอิสระแต่งงานกับเจ้าของธุรกิจอิสระอื่น
การโอนเนื่ องจากการเสี ยชี วิต
การโอนเนื่ องจากความไร้สมรรถภาพ
การโอนผูกมัดกับเทอมและเงื่ อนไข
ข้อจากัดของปฏิกิริยาของผูถ้ ูกปฏิเสธต่อดาวน์ไลน์

ภาค7: การเปลี่ยนสปอนเซอร์ และ/หรื อการวาง
7A. การเปลี่ยนสปอนเซอร์และ/หรื อการวางไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก/การสละสิ ทธิ์ ของการเคลม

ภาค8: การสั่งซื้อสินค้า การห้ ามการซื้อทีผิดหรื อการสแตกกิง้
8A.
8B.
8C.
8D.
8E.
8F.
8G.
8H.
8I.
8J.

ลูกค้าปลีก/ลูกค้าพรี เฟอร์
ทางเลือกการซื้ อสิ นค้า
ข้อห้ามที่เข้มงวดต่อจานวนซื้ อที่ไม่สมเหตุผล
การวางการสั่งซื้ อ
การซื้ อที่เหมาะสม
การละทิ้งการสั่งซื้ อทางโทรศัพท์
ข้อผูกมัดต่อการพิสูจน์การสั่งซื้ อที่ถูกต้อง
การพิสูจน์การสั่งซื้ อที่สมบูรณ์กบั ใบเสร็จ
การซื้ อที่ผิด/การสแตกกิ้ง
การอธิ บายการซื้ อที่ผิด/การสแตกกิ้ง

ภาค9: โปรแกรมรางวัลออโต้ ชิพเพียว (PAR)
9A. การมีส่วนร่ วมในโปรแกรม PAR
9B. ไม่มีการยักย้ายในโปรแกรมPAR
9C. ไม่มีการลงทะเบียนโดยปราศจากการยินยอมของผูส้ มัคร
9D. ข้อผูกมัดที่สปอนเซอร์ ตอ้ งอธิ บายโปรแกรมPAR ให้ถูกต้องและครบถ้วน
9E. การเพิ่มขึ้นและการใช้คะแนนPAR
9F. ใช้ได้กบั การซื้ อสิ นค้าเท่านั้น
9G. การพิสูจน์ความจริ งของการจ่ายก่อนการส่ งออโต้ชิพ
9H. การรับการซื้ อออโต้ชีพทางโทรศัพท์
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9I. การเปลี่ยนหรื อยกเลิกคาสั่งซื้ อออโต้ชิพ
9J. การยกเลิกPAR
9K. ค่าการส่ งของสาหรับการคืนสิ นค้า

ภาค10: การถอนอัตโนมัติ

10A. การจ่ายอัตโนมัติ
10B. การมีเงิ นไว้ให้พอเพียง
10C. ความรับผิดชอบสาหรับจานวนเงิ นที่ไม่จ่าย

ภาค11: ความต้ องการการขาย
11A. ความต้องการส่ วนตัวและกลุ่ม
11B. ข้อผูกมัดโดยตาแหน่ง
11C. การสั่งซื้ อที่มากเกินไป
11D. ใบเสร็จรับเงิ นของผูข้ ายปลี ก
11E. ภาษีการขาย

ภาค12: นโยบายการคืนสินค้า
12A. รับหมายเลขการคืนสิ นค้าและดาเนิ นการทัว่ ไป
12B. ซื้ อคืนของในบัญชี ที่สิ้นสุ ด
12C. นโยบายการคืนสาหรับลูกค้าพรี เฟอร์
12D. การเรี ยกเก็บเงิ นคืน

ภาค13: แผนการจ่ายผลตอบแทน คอมมิชชั่น และรางวัล
13A. แผนการจ่ายผลตอบแทนที่ใช้ได้ตามกฎหมาย
13B. การจ่ายประจาสัปดาห์
13C. โบนัสสปอนเซอร์
13D. กาไรขายปลี ก
13E. ไม่มีการรับประกันรายได้ ความสาเร็จหรื อกาไร
13F. ความเชื่ อที่ผิด
13G. การยักย้ายของแผนการจ่ายค่าตอบแทน
13H. การโอนคะแนน
13I. นโยบายการจ่าย
13J. การหักค่าธรรมเนี ยม การปรับ และ/หรื อการลงโทษ
13K. การออกเช็คให้ใหม่
13L. สมาชิ กบอร์ดรู ม
13M. การเลือก/การเปลี่ยนสู่ แผนการจ่ายผลตอบแทน

ภาค14: ขั้นตอนการดาเนินงานทางวินัย

14A. การรายงานการฝ่ าฝื นนโยบาย
14B. บริ ษทั แทรกแซงในการพิพาทของเจ้าของธุรกิจอิสระ
14C. การฝ่ าฝื นนโยบายและทางเลือกและการดาเนิ นการทางวินยั
14D. ช่วงเวลาการสิ้ นสุ ดสแตนดาวน์
14E. ผลของการหมดอายุ การยกเลิกและการสิ้ นสุ ดโดยสมัครใจ

ภาค15: การโฆษณาและการขายปลีก
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15A. การแพคสิ นค้าใหม่ การเปลี่ ยน หรื อการติดตรสิ นค้าใหม่
15B. ไม่เสนอโอกาสทางธุรกิจ วัสดุช่วยขาย ตราสิ นค้าที่ไม่ใช่ของบริ ษทั ฯลฯ
15C. ไม่เสนอโอกาสทางธุรกิจ วัสดุช่วยขาย ตราสิ นค้าที่ไม่ใช่ของบริ ษทั ฯลฯในงานของบริ ษทั
15D. งานแสดงสิ นค้า
15E. ทาร้านขายปลีก
15F. บริ การที่เกี่ ยวข้องร้านขายปลีก
15G. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั
15H. เจ้าของธุรกิจอิสระมีความรับผิดชอบต่อแถลงการณ์
15I. การทาผิดกฎหมาย การกล่าวโจมตี การใช้ถอ้ ยคาที่หยาบคาย
15J. ค่าโฆษณา
15K. การไต่ถามทางอินเตอร์ เน็ต
15L. การให้การรับรองชื่ อเสี ยง
15M. การขายทางอินเตอร์เน็ต
15N. การโฆษณา

การสื่ อสารโดยการใช้ แฟ๊ กซ์ และอีเล็คโทรนิค
15O. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
15P. เวปไซต์

ภาค16: การเคลมและการรับประกัน
16A. การอธิ บายคร่ าวๆ
16B-F. การเคลมและการรับประกันที่ผิด เจ้าธุรกิจอิสระรับผิดชอบตามกฎหมาย

ภาค17: ข้ อมูลทีเ่ ป็ นความความลับและทรัพย์ สิน
17A. การจัดเตรี ยมให้ทวั่ ไป
17B. ข้อมูลเจ้าของธุรกิจอิสระและลูกค้า
17C. ข้อมูลผูจ้ ดั หาสิ นค้า
17D. รายงานความก้าวหน้าลาดับในองค์กร

ภาค18: การไม่มอี านาจในการขยายอาณาเขต
18A-B. การฏิบตั ิการประเทศและตลาดที่ ไม่มีอานาจ
18C. การลงทะเบียนและ/หรื อการจองทรัพย์สินทางปัญญาในนามของ
บริ ษทั
18D. กฎระเบียบและการปฏิบตั ิ ของประเทศ
18E. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่ทาการแปลวัสดุอุปกรณ์ของบริ ษทั

ภาค19: ข้ อมูลธุรกิจทัว่ ไป

19A. ใบอนุญาตการใช้การเหมือนของเจ้าของธุรกิจอิสระ รู ปภาพ ฯลฯ
19B. บริ ษทั ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายสาหรับข้อบุคลที่สาม
19C. การตัดสิ นชี้ ขาด อานาจในการตัดสิ นคดี และ สถานที่
19D. การสละสิ ทธิ์ ของสิ ทธิ ในการสื บสวนโดยคณะลูกขุน
19E. การดารงอยูข่ องเทอมและข้อผูกมัด
19F. FORCE MAJEURE
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19G. บริ ษทั ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายสาหรับข้อมูลที่หายหรื อเสื่ อม
19H. ความถูกต้องของข้อมูลที่จดั เตรี ยมให้ของบริ ษทั
19I. ข้อจากัดต่อการรับประกันของบริ ษทั
19J. ข้อจากัดของการรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษทั
19K. การดารงอยูข่ องเทอมในภาคย่อยนี้

ภาค20: คาจากัดความ

นโยบายและขั้นตอนการดาเนินงาน
ฯ

นโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานเหล่านี้มีข้ ึนเพื่อช่วยให้บริ ษทั และเจ้าของธุรกิจอิสระ(IBO)พัฒนาและ
ประสบความสาเร็ จในธุรกิจ ท่านต้องอ่านเอกสารเหล่านี้ท้ งั หมด การยืน่ ใบสมัครและข้อตกลงการเป็ นนัก
ธุรกิจอิสระทางออนไลน์หรื อแบบฟอร์มเอกสารเพื่อจะได้รับคอมมิชชัน่ โบนัสหรื อรางวัลต่างๆ การเข้า
ไปในแบคออฟฟิ ศและ/หรื อสปอนเซอร์ลูกค้าใหม่ สมาชิกหรื อการยอมรับกฎระเบียบเจ้าของธุรกิจอิสระ
โดยเจ้าของธุรกิจอิสระซึ่ งเขา/เธอตกลงที่จะผูกมัดโดยเทอมและข้อกาหนดการตกลงของเจ้าของธุรกิจ
อิสระ กับเจเนซิ ส เพียวรวมถึง ปราศจากขีดจากัด ในนโยบายและขั้นตอนการดาเนินงาน.
เอกสารเหล่านี้ในแบบฟอร์มปั จจุบนั และเมื่อมีการแก้ไขจากในเวลาต่อมาตามการตัดสิ นใจของบริ ษทั ก็
ขอให้เป็ นส่วนหนึ่งของการตกลง การทาร่ วมกันเป็ นส่ วนประกอบของข้อตกลงนักธุรกิจอิสระซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กบั เจเนซิ ส เพียวอิงค์ ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)และบุคคลใด
หรื อตาแหน่งในธุรกิจกับเจเนซิส เพียว ฐานะเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อประยุกต์ใช้กบั พรี เฟอร์ คัสทอเมอร์
ของเจเนซิ ส เพียว นโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานเหล่านี้ เมื่อเทอม”ข้อตกลง” หรื อ “ข้อตกลงของ
เจ้าของธุรกิจอิสระ” มีผลบังคับใช้ จะอ้างอิงถึงบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)ใบสมัครและข้อตกลงของ
เจ้าของธุรกิจอิสระ นโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานเหล่านี้ แผนการจ่ายผลตอบแทนของเจเนซิ ส เพียว
และการลงทะเบียนธุรกิจที่เพิ่มเข้ามาของเจเนซิ ส เพียว (ถ้ามี) เอกสารเหล่านี้ถูกรวมเข้าโดยอ้างอิง
ข้อตกลงเจ้าของธุรกิจเจเนซิ ส เพียว (ทั้งหมดในแบบฟอร์มปั จจุบนั ในฉบับแก้ไขโดยเจเนซิ ส เพียว)
นอกจากนั้นบริ บทที่บ่งชี้อย่างแจงชัด มิฉะนัน่ เทอมคาว่า “ เรา” “ของเรา” “บริ ษทั ” และ”เจเนซิ ส เพียว”
อ้างถึงเจเนซิส เพียว หรื อ ในเครื อที่ระบุในข้อตกลงเจ้าของธุ รกิจอิสระ หรื อใบสมัครและข้อตกลงพรี
เฟอร์ คัสทอเมอร์ ถ้าแตกต่าง ข้ออ้างอิงทั้งหมดเกี่ยวกับเวลาจะนับเวลาของสหรัฐอเมริ กา นอกเหนือจาก
จะมีการบันทึกเป็ นอย่างอื่น
เจเนซิ ส เพียวสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงเมื่อใดก็ได้ ด้วยความเป็ นอิสระที่สุขมุ รอบคอบหากมีความ
จาเป็ นโดยการดาเนินการสมัครและข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระออนไลน์หรื อส่ งแบบฟอร์ม การรับ
คอมมิชชัน่ โบนัสหรื อรางวัลต่างๆ การเข้าไปในแบคออฟฟิ ศและ/หรื อสปอนเซอร์ลูกค้าใหม่ สมาชิก
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หรื อการยอมรับการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงซึ่ งเจเนซิ ส เพียวทาขึ้น การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงจะมีผล
ใน ๓๐ วันหลังจากมีการประกาศอย่างเป็ นทางการในช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศ
ไทย) ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็ นทางการของเจเนซิ ส เพียวรวมถึงการแจ้งทาง เวปไซต์ของเจเนซี ส
เพียว การส่งจดหมายถึงเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์ตามที่อยูท่ ี่แจ้งไว้ให้ตอนสมัครหรื อ
แจ้งใน VBO ของเจเนซิส เพียว การดาเนินต่อไปของธุรกิจเจ้าของธุรกิจอิสระและ/หรื อการรับคอมมิชชัน่
โบนัส หรื อรางวัลของเจ้าของธุรกิจอิสระเกิดจากการยอมรับการแก้ไขทั้งหมด
ถ้าบทบัญญัติใดในข้อตกลง ในปั จจุบนั หรื อมีการแก้ไข ถูกพบว่าไม่เป็ นโมฆะหรื อไม่สามารถบังคับใช้ได้
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรื อใช้ไม่ได้ในบางส่ วนก็จะถูกแยกออกมาและส่ วนของเทอมและเงื่อนอื่นๆ ก็ยงั คง
ใช้ได้และมีผลบังคับได้เต็ม บทบัญญัติที่แยกออกมาหรื อส่ วนนั้นจะถูกจัดทาใหม่และเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายของเงื่อนไขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
บริ ษทั ไม่เคยยกเลิกสิทธิ์ในการดาเนินการทางวินยั กับข้อตกลงกับเจ้าของธุรกิจอิสระ บริ ษทั จะดาเนินการ
ตามสิ ทธิ์และอาจภายใต้ขอ้ ตกลง และยืนกรานที่จะดาเนินการทางวินยั กับเจ้าของธุรกิจอิสระตามเทอม
และข้อตกลงและไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ การดาเนินการทางวินยั กับเจ้าของธุรกิจอิสระที่ต่อต้านเจเนซิ ส เพียว
จะไม่มีการเคลมที่มีอยูห่ รื อสาเหตุของการกระทาต่างๆของเจ้าของธุรกิจอิสระที่ต่อต้านบริ ษทั ลิฟ เพียว
(ประเทศไทย) จะไม่เป็ นการต่อต้านของทางเจเนซิ ส เพียวที่จะยืนยันในการ เทอมต่างๆหรื อข้อบัญญัตต่อ
ข้อตกลง
ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่ ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และตัวแทนของ เจเนซิ ส เพียว (ผูท้ ี่มีส่วนร่ วม)จะ
ไม่ตอ้ งรับผิดสาหรับผลเสียหาย ถ้าเจเนซิส เพียว ถูกพบว่ามีการละเมิดข้อตกลง จานวนความเสี ยหายที่เจ้าของ
ธุรกิจอิสระต้องการเรี ยกร้องจะถูกจากัดที่จานวนของผลิตภัณฑ์ เช่นเจ้าของธุรกิจอิสระซื้ อสิ นค้าส่ วนตัวจาก
บริ ษทั และคงมีเหลืออยูใ่ นมือ เจ้าของธุรกิจอิสระคืนของและตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กบั บริ ษทั ลิฟ เพียว
(ประเทศไทย)และบริ ษทั ในเครื อจากความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น หรื อเกี่ยวข้อง การกระทาของเจ้าของธุรกิจ
อิสระในการทาโปรโมชัน่ หรื อการปฎิบตั ิการของธุรกิจขอเจเนซิ ส เพียว และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (สาหรับ
ตัวอย่าง แต่ไม่จากัด กานาเสนอ หรื อโปรโมชัน่ ผลิตภัณฑ์ของเจเนซิ ส เพียว หรื อแผนการจ่ายผลตอบแทน
การใช้รถยนต์ การเช่าห้องประชุมหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกในการอบรมเป็ นต้น
ข้อตกลง ในแบบฟอร์มปั จจุบนั และข้อแก้ไขโดยบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)ที่แยกออกมา บทบัญญัติ
ทั้งหมดของสัญญาระหว่างเจเนซิ ส เพียว กับเจ้าของธุรกิจอิสระ สัญญาใดๆ ตัวแทน ข้อเสนอ หรื อ การสื่ อสาร
ต่างๆ ที่ไม่แสดงในข้อตกลงไม่มีผลบังคับใช้ ถ้ามีขอ้ ขัดแจ้งหรื อความไม่สอดคล้องปรากฎอยู่ หรื อเกิดขึ้น
ระหว่างการสมัครและข้อตกลงและนโยบาย (ในรู ปแบบของพวกเขาในปั จจุบนั หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานจะนามาใช้
เจ้าของธุรกิจอิสระอาจจะไม่ได้มอบสิ ทธิ์หรื อหน้าที่ภายใต้ขอ้ ตกลงโดยปราศจากลายลักษณ์อกั ษร โดย
เจเนซิ ส เพียว ความพยายามใดที่จะโอนหรื อมอบสิ ทธิ์โดยปราศจากการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
เจเนซิ ส เพียว เป็ นการละเมิดข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกข้อตกลง
ตาแหน่งหรื อหัวข้อต่างๆจะถูกจัดให้ในเอกสารนี้เพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น ตาแหน่งและหัวข้อต่างๆ
จะไม่มีการใช้เพื่อการดาเนินการทางกฎหมายหรื อดาเนินการอย่างใดๆ
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จรรยาบรรณของเจ้ าของธุรกิจอิสระ
เจ้ าของธุรกิจอิสระต้ องอยู่กับจรรยาบรรณของบริ ษัท ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) ผู้ที่ผิดจรรยาบรรณอาจจะ
สิ้ นสุ ดการเป็ นเจ้ าของธุรกิจอิสระ
1. เจ้าของธุรกิจอิสระแต่ละท่านต้องทาตนเองให้เป็ นทั้งทางด้านอาชี พและส่ วนตัวในด้านจรรยาบรรณ
กฎหมาย และการเงิ น
2. เจ้าของธุรกิจอิสระแต่ละท่านต้องเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริ การ และ
โอกาส จรรยาบรรณและอาชี พ และในรู ปแบบที่จะส่ งเสริ มชื่ อเสี ยงของเจเนซิ ส เพียวเช่นเดียวกับชื่ อเสี ยงของเจ้าของ
ธุรกิจอิสระคนอื่นที่สมาคมกับเจเนซิ ส เพียว
3. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องระบุตวั ตนเขา/เธออย่างชัดเจนในฐานะของเจ้าของธุรกิจอิสระลิฟ เพียว (ประเทศไทย) และเมื่อ
นาเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของลิฟ เพียว (ประเทศไทย)ต้องเปิ ดเผยอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับธรรมชาติและความตั้งใจ
เชื้ อเชิ ญของเขา/เธอ
4. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ปลอม ผิดจรรยาบรรณ หรื อทาสิ่ งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับลูกค้า
หรื อวิธีการหาสมาชิ กเจ้าของธุรกิจอิสระ เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ทาแถลงการณ์หรื อสัญญาที่ที่ดูเหมือนนาลูกค้าหรื อ
ผูม้ ุ่งหวังเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระในทางที่ผิด เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)หรื อรายได้ หรื อ
ศักยภาพที่จะได้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
5. เจ้าของธุรกิจอิสระจะเคารพทั้งเวลาและการเป็ นส่ วนตัวของลูกค้าหรื อผูม้ ุ่งหวังและเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระคนอื่น
6. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่เอาเปรี ยบจากการขาดประสบการณ์ทางการค้าส่ วนตัว การไว้วางใจหรื อการหา
ผลประโยชน์ในทางที่ผิดกับลูกค้าที่สูงอายุ ที่ป่วย พิการ ขาดความเข้าใจหรื อขาดความเข้าใจหรื อไม่คนุ ้ เคยกับภาษา
7. เจ้าของธุรกิจอิสระจะให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ:ราคา เครดิตเทอม เทอมการจ่าย และ ช่วงเวลาพัก นโยบายใหม่
นโยบายการคืน การรับประกัน การบริ การหลังการขาย และวันส่ งของ เจ้าของธุรกิจอิสระจัดหาคาตอบที่เข้าใจและ
ถูกต้องให้กบั ลูกค้าที่มีคาถามหรื อข้อกังวล หรื ออ้างถึงปัญหาและข้อกังวลให้กบั แผนกสนับสนุนลูกค้าของบริ ษทั
8. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่นาทางที่ผิด ไม่ถูกต้อง หรื อเปรี ยบเทียบดูหมิ่ นบริ ษทั อื่นๆ ด้านกิจกรรมทางการค้า โอกาส
ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อ พนักงานของพวกเขา พนักงานขายอิสระ หรื อในเครื อ ทางตรงหรื อที่เกี่ยวพัน
กัน เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่เอาเปรี ยบที่ ไม่ยตุ ิธรรมต่อความเป็ นมิตรต่อตราสิ นค้า และ/หรื อสัญลักษณ์ของบริ ษทั อื่น
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
9. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ใช้การโปรโมชัน่ การโฆษณาและการส่ งไปรษณี ยซ์ ่ ึ งอ้างสรรพคุณของสิ นค้า หรื อแสดงสิ่ งที่
ผิด หลอกลวง หรื อชี้ นาที่ผิด และ/หรื อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
10. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่อา้ งสรรพคุณ แสดงหรื อแสดงเป็ นนัยว่ารักษา หรื อประโยชน์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั หรื อส่ วนผสมภายในผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะพบได้ในสิ่ งตีพิมพ์ที่ได้รับมอบหมายของบริ ษทั
11. ในฐานะผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ เจ้าของธุรกิจอิสระจะเคารพสัมพันธภาพผูส้ ปอนเซอร์ของเจ้าของธุรกิจอิสระและจะไม่
พยายามก้าวก่ายกับสัมพันธภาพเหล่านี้ ท้ งั ไม่ทาแถลงการณ์ที่ดูหมิ่นสปอนเซอร์คนอื่น สปอนเซอร์ของเจ้าของธุรกิจ
อิสระจะให้คาปรึ กษาแนะนาเจ้าของธุรกิจอิสระ โดยการอบรม สร้างแรงบันดาลใจ และให้กาลังใจเจ้าของธุรกิจอิสระ
ในทางบวก
12. เจ้าของธุรกิจอิสระจะประพฤติ ตนทั้งทางอาชี พและส่ วนตัวใน่แง่ลบซึ่งจะมีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ หรื อเจ้าของธุรกิจอิสระอื่นที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั และในเครื อ
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ภาค 1: การเป็ นเจ้ าของธุรกิจอิสระ
บัญชี ส่วนตัวของเจ้ าของธุรกิจอิสระ
A. บุคคลแต่ละคนอาจขอสมัครเป็ นเจ้าของธุ รกิจอิสระโดยยื่นแบบฟอร์มใบสมัครและข้อตกลงการเป็ นเจ้าของธุรกิจ
อิสระที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (รวมถึงแนบเอกสารที่ตอ้ งใช้) ให้กบั บริ ษทั และซื้ อชุดเจ้าของธุรกิจอิสระในราคา 50
ดอลลาร์ที่ไม่สามารถคืนได้ หรื อจ่าย 40 ดอลลาร์ในโปรแกรมเพียว ออโต้ชิพ รี วอร์ด (PAR) และจ่ายค่าธรรมเนี ยมต่อ
อายุปีละ 25 ดอลลาร์ หรื อก่อนครบปี วันสมัคร ชุดเจ้าของธุรกิจอิสระจะมีเวปไซต์ การเข้าไปแบคออฟิ ศส่ วนตัว
เครื่ องมืออบรมและวัสดุทางการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจอิสระขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และสร้าง
ธุรกิจเจเนซิ ส เพียวของพวกเขา นอกจากชุดเจ้าของธุรกิจอิสระนี้ แล้วไม่ตอ้ งไม่ตอ้ งซิ้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอื่นๆ อีก
ในการสร้างธุรกิจอิสระเจเนซิ ส เพียว(IB) การซื้ ออื่นๆ เป็ นทางเลือก การสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระเป็ นความ
รับผิดชอบเพื่อเปิ ดเผยข้อมูลนี้ แก่ผทู ้ ี่มีศกั ยภาพเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระทุกคนซึ่ งเขา/เธอแนะนาโอกาสการป็ นเจ้าของ
ธุรกิจอิสระของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) ข้าราชการทหาร(ปัจจุบนั หรื อเกษียณแล้ว)และคู่สมรส และนักศึกษา
อาจได้รับชุดเจ้าของธุรกิจอิสระฟรี แต่ยงั คงต้องจ่ายค่าต่ออายุสมาชิ กปี ละ 25 ดอลลาร์ (ดูในภาค 4ย่อหน้าA)
B. แบบฟอร์มใบสมัครและข้อตกลงต้องมีลายเซ็นของผูส้ มัครหรื อยื่นผ่านเวปไซต์ของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)
บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นใจที่จะปฏิเสธการสมัครหรื อการต่ออายุ เจ้าของธุรกิจอิสระต้องมีอายุสิบแปด(18) ปี
หรื อมากกว่า ในเวลาที่ยื่นใบสมัครและข้อตกลงการเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระต่อบริ ษทั หรื อมีอายุที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่จะทาธุรกกิจในประเทศที่อาศัยอยู่
C. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัครและข้อตกลงในประเทศที่เขา/เธออาศัยอยู่ เจ้าของธุรกิจอิสระอาจจะ
ต้องแนบบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน และ เอกสารจะบ่งบอกถึ งความสามารถในการดาเนิ นการทาง ธุรกิจอย่าง
ถูกกฏหมายที่สอดคล้องกับข้อตกลงของการเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระ
D. ห้ามไม่ให้พนักงานของบริ ษทั เป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระ (i) อดีตพนักงานอาจเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระได้หลังหก (6)
เดือนที่พน้ จากการเป็ นพนักงาน (ii) เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั บริ ษทั
1. เจ้าของธุรกิจอิสระและคนในครอบครัวจะไม่เป็ นเจ้าของ เจ้าหน้าที่ ผูอ้ านวยการ พนักงาน ที่ปรึ กษาริ ษทั
ผูร้ ับเหมาหรื อผูร้ ับเหมาช่วงของบริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั สงวน
สิ ทธิ์ ที่จะทาการยกเว้นต่อนโยบายนี้ เพื่อจากัดช่วงเวลานี้
E. แบบฟอร์มใบสมัครและข้อตกลงการเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง อาจถูกพิจารณาว่า เป็ น
โมฆะ
F. เจ้าของธุรกิจอิสระห้ามไม่ให้ยื่นข้อมูลที่เป็ นเท็จหรื อไม่ถูกต้องกับบริ ษทั การสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระโดยที่
ลูกค้า หรื อ เจ้าของธุรกิจอิสระคนอื่น หรื อ สมาชิ กที่ไม่มีความรู ้ถึงเป็ นสิ่ งต้องห้าม บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการ
เป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระและ/หรื อบริ ษทั การสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิ สระและประกาศยกเลิ กการลงทะเบี ยนธุรกิจ
อิสระเจเนซิ ส เพียว ถ้าตัดสิ นว่าข้อมูลเป็ นเท็จหรื อไม่ถูกต้องของเจ้าของธุรกิจอิสระ หรื อถ้า มีการปิ ดบังข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจของเจ้าของธุรกิจอิสระ คอมมิชชัน่ โบนัส รางวัล รางวัลจากการแข่งขัน หรื อตาแหน่งที่
เกิดขึ่นเนื่ องจากผลของการเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรื อความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ยื่นให้กบั บริ ษทั หรื อการกระทาหรื อ
การละเลยต่อข้อตกลง บริ ษทั อาจจะตัดสิ นที่จะถอดถอนข้อตกลงทุกอย่าง
G. ผูส้ มัครจะได้รับการพิจารณาอนุมตั ิให้เป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระในวันที่แบบฟอร์มใบสมัครและข้อตกลงถูกกรอก
สมบูรณ์พร้อมลายเซ็น หรื อทางออนไลน์ได้รับและยอมรับที่สานักงานของบริ ษทั ผูส้ มัครต้องได้รับอนุมตั ิเป็ นเจ้าของ
ธุรกิจอิสระก่อนเที่ยงคืนวันจันทร์ตามเวลากลางของประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อที่ท่านจะมีคุณสมบัติในการพิจารณารับ
คอมมิชชัน่ /โบนัสในสัปดาห์น้ นั
a) เมื่อบริ ษทั ได้รับและอนุมตั ิใบสมัครและข้อตกลงการเป็ นเจ้าของธุ รกิ จอิสระแล้ว เจ้าของธุรกิจอิสระจะได้รับ
ผลประโยชน์
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ผลประโยชน์เหล่านี้ รวมถึงสิ ทธิ์
i. เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)สปอนเซอร์ผอู ้ ื่นให้เป็ นธุรกิจอิสระ
สามารถสร้างองค์กรทางการตลาด รับคอมมิชชัน่ โบนัส รางวัล และความก้าวหน้าจากตาแหน่งใน
แผนการจ่ายผลตอบแทน
ii. สปอนเซอร์ผอู ้ ื่นให้เป็ นพรี เฟอร์ คอสทอมเมอร์ หรื อลูกค้าขายปลีก
iii. มีส่วนใน การสนับสนุนสปอนเซอร์ของเจเนซิ ส เพียว บริ การ การฝึ กอบรม การสร้างแรงบันดาล
ใจและรางวัล ขึ้นอยูก่ บั การจ่ายเงิ นค่าธรรมเนี ยมที่เหมาะสม (ถ้ามี)
iv.
มีส่วนในโปรโมชัน่ และการสนับสนุนเจ้าของธุรกิจอิสระ
H. หมายเลขประจาตัวของเจ้าของธุรกิจอิสระจะได้รับเมื่อบริ ษทั อนุมตั ิใบสมัครของเจ้าของธุรกิจอิสระและข้อตกลงของ
เจ้าของธุรกิจอิสระและการจ่ายค่าสมัคร เจ้าของธุรกิจอิสระใหม่ที่เกิ ดขึ้นจะอยูใ่ นตาแหน่งที่วา่ งใต้สายงานของ
สปอนเซอร์
I. เจ้าของธุรกิจอิสระทุกท่านที่บริ ษทั ยอมรับนั้นขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงและเทอมและเงื่ อนไข
J. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนที่มีผลต่อใบสมัครและข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระ และ
ต้องกรอกใบสมัครและข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระใหม่ โดยเขียนว่ามีการแก้ไขด้านบนใบสมัตรใหม่ บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมเพื่อเปลี่ ยนหมายเลขเจ้าของธุรกิจอิสระ การเปลี่ ยนแปลง ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ การเพิ่มเติมของบุคคล หรื อการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวศาสนาไม่ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม

บัญชีกลุ่มธุรกิจ
K. เมื่อผูส้ มัครเจ้าของธุรกิจอิสระเป็ นบริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อชื่ อทางกฎหมาย (ชื่ อทางธุรกิจ)ต้องให้ผทู ้ ี่มีอานาจ
เซ็นชื่ อในใบสมัครในนามของชื่ อธุรกิจนั้น ชื่ อของบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ตอ้ งปรากฎในใบสมัครและเซ็นชื่ อด้วย
ผูท้ ี่มีตาแหน่งสู งหรื อสมาชิ กของคณะกรรมการที่ได้รับการพิจารณาได้รับประโยชน์ถูกเรี ยกร้องให้มีชื่ออยูใ่ น
แบบฟอร์ม ผูม้ ีตาแหน่งสู งแต่ละท่านต้องยินยอมที่จะถูกผูกมัดกับข้อตกลงและบรษัทจะถือว่าผูม้ ีตาแหน่งสู งมีส่วน
รับผิดชอบเป็ นการส่ วนตัวกับการลงโทษทางวินยั
L. กลุ่มธุรกิจต้องทาตามขั้นตอนการดาเนิ นงานการสปอนเซอร์เช่นเดียวกับผูส้ มัครอื่น รวมถึงการยื่นเอกสารที่จาเป็ นโดย
แฟกซ์ อีเมล์หรื อไปรษณี ย ์ (i) ข้อมูลและเอกสารทางราชการเกี่ยวกับธุ รกิจ (เช่น ชื่ อของบริ ษทั หรื อองค์กร) (ii) รายชื่ อ
ของผูถ้ ือหุน้ กรรมการ เจ้าหน้าที่ หุน้ ส่ วน สมาชิ ก ผูจ้ ดั การ หรื อ ผูม้ อบอานาจซึ่ งสามารถปรับใช้ได้ (iii) หมายเลขผู ้
เสี ยภาษี (iv) มติและการมอบอานาจ และ (v) ข้อมูลอื่นๆ ที่สมเหตุผลที่ร้องขอจากบริ ษทั เฉพาะกาลเวลา
i. ต้องจัดเตรี ยมเอกสารให้ตามเวลาที่กาหนด บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปฏิเสธใบสมัครของธุรกิจเพื่อเป็ นเจ้าของ
ธุรกิจอิสระ
ii. ใบสมัครของธุรกิจสามารถปรับใช้เป็ นบัญชี เจ้าของธุรกิจอิสระ ตามที่มีในย่อหน้าแรก 1-Aข้างบน
iii. กลุ่มธุรกิจถือว่ารับการอนุมตั ิในวันที่เจ้าของธุรกิจอิสระเซ็นชื่ อหรื อส่ งข้อตกลงและใบสมัครทางอิเล็กทรอนิ คและ
เมื่อฟอร์มบริ ษทั ธุรกิจได้รับที่ทางบริ ษทั ใหญ่ ผูส้ มัครจะต้องเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วก่อน
เวลาเที่ยงคืนวันจันทร์ตามเวลากลางของประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อท่านจะมีคุณสมบัติในการพิจารณารับ
คอมมิชชัน่ /โบนัสในสัปดาห์น้ นั กลุ่มธุรกิจจะได้รับหมายเลขประจาตัวของเจ้าของธุรกิจอิสระและได้ใช้ตาแหน่ง
ต่อมาจากสปอร์นเซ็นลงมา ยกเว้นแต่สปอร์นเซอร์ของกลุ่มธุรกิจจะเลื อกมาอยูใ่ ต้ของเจ้าของธุรกิจอิสระ
iv. กลุ่มธุรกิจเจ้าของธุรกจอิสระต้องแจ้งบริ ษทั เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความถูกตัองของข้อตกลงของ
เจ้าของธุรกจอิสระหรื อแบบฟอร์มกลุ่มธุรกิจ ต้องมีการยื่นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเจ้าของธุรกิ จอิสระใหม่และ/
หรื อแบบฟอร์มกลุ่มธุรกิจด้วยการเขี ยนข้อความว่า เปลี่ยนแปลงแก้ไข ไว้บนหัวแบบฟอร์ม บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
คิดเงิ นค่าธรรมเนี ยมเพิ่มในการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเจ้าของธุรกิจอิสระ การเปลี่ ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
เพิ่มบุคค หรื อแก้คาผิดจะไม่ถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม
v. กลุ่มธุรกิจที่เป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระผูกมัดกับเทอมที่ทากันในข้อตกลง
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vi. กลุ่มธุรกิจอาจจะไม่สามารถถูกใช้ในการหลีกเลี่ยงต่อนโยบายหรื อขั้นตอนหรื อเทอมหรื อเงื่ อนไขของข้อตกลง
รวมถึงปราศจากข้อจากัด ความเข้มงวดในการเปลี่ยนนโยบายการโอนความเป็ นเจ้าของสปอนเซอร์ของธุรกิจ
อิสระ
vii. การกระทาของผูม้ ีตาแหน่งสู งหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิ จของเจ้าของธุรกิจอิสระจะถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รับ
ผลประโยชน์ของเจ้าของธุรกิจอิสระ

การเปลีย่ นสถานะบัญชี
M. เจ้าของธุรกจอิสระที่ปรารถนาที่จะเปลี่ ยนบัญชี ส่วนตัวให้เป็ นบัญชี บริ ษทั ธุรกิจภายใต้การสปอนเซอร์เดิม อาจจะทาใน
เวลาใดก็ได้ ตามอานาจทางกฎหมาย และกรอกแบบบริ ษทั ธุรกิจให้สมบูรณ์และยื่นแก่บริ ษทั พร้อมชาระค่าธรรมเนี ยม
ที่ไม่สามารถเรี ยกคืน 75 ดอลลาร์ แบบฟอร์มการเปลี่ ยนแปลงมีอยูใ่ นภาคนี้ การแนบเอกสารที่ ตอ้ งการในการเปลี่ยน
บัญชี ส่วนตัวเป็ นบัญชี กลุ่มธุรกิจต้องเป็ นไปตามกาหนดเวลา การล้มเหลวในการส่ งเอกสารที่ตอ้ งการตามเวลาที่
กาหนดอาจมีผลต่อการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงสถานะ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปฏิเสธการเปลี่ ยนบัญชี ส่วนตัวให้เป็ น
บัญชี กลุ่มธุรกิจ
1. การร้องขอการเปลี่ยนสถานะของบัญชี ส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจอิสระเป็ นบัญชี กลุ่มธุรกิจต้องทาตาม
รายการที่กาหนดไว้ขา้ งต้นสาหรับกลุ่มธุรกิจ

ทางเลือกอื่นของการเป็ นเจ้ าของธุรกิจอิสระ
ผูส้ มัครอาจเลือกที่จะสมัครและซื้ อสิ นค้าในฐานะลูกค้าปลีก พรี เฟอร์ คสั ทอเมอร์ หรื อสมาชิ ก ลูกค้าขายปลี ก พรี เฟอร์ คัสทอ
เมอร์ หรื อสมาชิ กไม่เรี ยกร้องให้บอกวันเกิ ด หมายเลขประกันสังคม หรื อหมายเลขเสี ยภาษี
1. ลูกค้าปลีก: ลูกค้าปลีกซื้ อสิ นค้าสาหรับส่ วนตัวหรื อครอบครัวเพื่อใช้ในราคาขายปลีกและไม่เลือกที่จะมีส่วนใน
โปรแกรมออโต้ชีพรี วอร์ดพียว
2. โปรแกรมพรี เฟอร์ คัสทอเมอร์ : โปรแกรมคัสทอเมอร์มีไว้สาหรับบุคคลหรื อบรรษัทธุ รกิจที่ปรารถนาจะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)โดยอัตโนมัติทุกยี่สิบแปด(28) วัน โดยได้ส่วนลด โดยไม่เป็ นเจ้าของ
ธุรกิจอิสระ โดยลงทะเบียนในออโต้ชิพโปรแกรม ผูส้ มัครโปรแกรมพรี เฟอร์ คัสทอเมอร์ตอ้ งสร้างโปรไฟล์ออโต้
ชิ พเมื่อลงทะเบียน สถานะพรี เฟอร์ คัสทอมเมอร์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อบริ ษทั ทาการลงทะเบียนออโต้ชิพให้กบั ผูส้ มัคร
ในVBO ดูภาค9 สาหรับรายละเอียดของโปรแกรออโต้ชีพ รี วอร์ ดเพียว
3.

สมาชิ ก : สมาชิ กชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี และมีสิทธิ์ ได้ส่วนลดราคาจากการขายปลีกของทุกผลิตภัณฑ์ สมาชิ กไม่
สามารถได้รับคอมมิชชัน่ โบนัส หรื อรางวัล

ข้ อจากัดของพรีเฟอร์ คัสทอเมอร์ /ลูกค้ าปลีก และสมาชิ ก
พรี เฟอร์ คัสทอเมอร์/ลูกค้าปลี ก และสมาชิ กได้รับอนุญาตที่จะซื้ อสิ นค้าเจเนซิ ส เพียวสาหรับตนเองหรื อครอบครัว เพื่อใช้
เท่านั้น และไม่มีสิทธิ์ ที่จะขายต่อผลิ ตภัณฑ์หรื อซื้ อเพื่อให้คนอื่นขาย พรี เฟอร์ คัสทอมเมอร์/ลูกค้าปลีก และสมาชิ กไม่มีส่วนใน
แผนการจ่ายผลตอบแทนซึ่ งมีให้ไว้สาหรับเจ้าของธุรกิจอิสระเท่านั้น พวกเขาไม่สามารถสปอนเซอร์หรื อวางคนในสายงานให้
เจ้าของธุรกิจอิสระคนอื่น ลูกค้า หรื อสมาชิ ก
เจ้าของธุรกิจอิสระที่สปอนเซอร์ พรี เฟอร์ คัสทอเมอร์/ลูกค้าปลี กมีสิทธิ์ ได้ค่าต่างระหว่างราคาขายส่ งและราคาที่ซ้ื อ และ
ได้รับเงิ นเป็ นรายสัปดาห์ในการซื้ อของเขา/เธอที่ได้สปอนเซอร์ ตามที่กาหนดไว้ในแผนการจ่ายผลตอบแทน เจเนซิ ส
เพียว จานวนคะแนนส่ วนตัว (PV) ซึ่ งลูกค้าซื้ อจะถูกรวมเป็ นคะแนนส่ วนตัวของเจ้าของธุรกิจอิสระที่สปอนเซอร์ ถ้าหาก
คาสั่งซื้ อถูกทาขึ้นในนามของเขา/หรื อเธอจะถูกนับให้เป็ นคะแนนคุณสมบัติที่ถูกเรี ยกร้องในแผนการจ่ายผลตอบแทน
พรี เฟอร์ คัสทอเมอร์/ลูกค้าปลี กอาจจะเลือกที่จะเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระ และเปลี่ยนบัญชี ของพวกเขาให้เป็ นบัญชี เจ้าของ
ธุรกิจอิสระโดยการกรอกใบสมัครเจ้าของธุรกิจอิสระและข้อตกลงให้ครบถ้วน และชาระค่าสมัคร ซึ่ งมีอธิ บายไว้ในย่อ
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หน้าAข้างต้น พรี เฟอร์ คัสทอมเมอร์/ลูกค้าปลีกเปลี่ยนสถานะเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระจะถูกวางตาแหน่งในโครงสร้างไบ
นารี ได้รับหมายเลขสมาชิ กเจ้าของธุรกิจอิสระ และมีสิทธิ์ ที่จะสะสมคะแนนเพื่อรับค่าตอบแทนในอนาคตตามแผนการ
จ่ายผลตอบแทนของเจเนซิ ส เพียว ไม่มีการจ่ายโบนัส คอมมิชชัน่ หรื อรางวัลก่อนการเปลี่ยนเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระ
เจ้าของธุรกิจอิสระที่สปอนเซอร์สมาชิ กมีสิทธิ์ จะได้รับคะแนนไบนารี และสปอนเซอร์เมื่อสมาชิ กซื้ อ การลงทะเบียน
บัญชี สมาชิ กจะถูกวางในโครงสร้างไบนารี ในตาแหน่งที่เป็ นไปได้และได้หมายเลขสมาชิ ก
สมาชิ กอาจเลือกที่จะเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระและเปลี่ยนจากบัญชี สมาชิ กเป็ นบัญชี เจ้าของธุรกิจอิสระโดยส่ งใบสมัคร
เจ้าของธุรกิจอิสระที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและชาระค่าสมัครที่ อธิ บายไว้ในย่อหน้าA ข้างต้น สมาชิ กที่เปลี่ยนสถานะเป็ น
เจ้าของธุรกิจอิสระมีสิทธิ์ สะสมคะแนนและรับผลตอบแทนในอนาคตตามแผนการจ่ายผลตอบแทนเจเนซิ ส เพียว ไม่มี
การจ่ายโบนัส คอมมิชชัน่ หรื อรางวัลก่อนการเปลี่ยนเป็ นเจ้าของธุรกิ จอิสระ

ภาค 2: ข้ อจากัดของบัญชีเจ้าของธุรกิจอิสระ
A.
B.

เจ้าของธุรกิจอิสระต้องทาตามเทอมและข้อตกลงทุกประการเพื่อมีสิทธิ์ ในผลประโยชน์ที่เจ้าของธุรกิ จอิสระจะได้รับ
สิ่ งตอบแทนตามที่อธิ บายในภาค1
ข้อจากัดจานวนบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระที่เจ้าของธุรกิจอิสระแต่ละท่านอาจเป็ นเจ้าของหรื อทางาน บัญชี เจ้าของ
ธุรกิจอิสระหลายบัญชี หรื อผลประโยชน์ของธุรกิจอิสระจากัดที่สอง(2)บัญชี ตามที่อธิ บายไว้ขา้ งล่าง
1. ถ้าบัญชี ที่สองของเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อกลุ่มธุรกิจของเจ้าของธุรกิจอิสระถูกสร้างขึ้นหรื อได้รับ บัญชี ใหม่
ต้องถูกสปอนเซอร์หรื อวางไว้ใต้บญั ชี เจ้าของธุรกิจอิส ระที่มีอยูใ่ นเบื้องต้น
2. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่สามารถสร้างหรื อได้รับข้างนอกสปอนเซอร์ทรี ยกเว้นตามที่ระบุในภาค 6
3. เจ้าของธุรกิจอิสระซึ่ งเกี่ยวข้องในกิจกรรมเจ้าของธุรกิจอิสระปัจจุบน
ั ภายในบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)
อาจไม่คงไว้ กระตุน้ หรื อได้ผลประโยชน์หรื อมีส่วนมากกว่าหนึ่ ง(1)บัญชี ที่เพิม่ ขึ้นของเจ้าของธุรกิจอิสระ
a. ผลประโยชน์โดยปราศจากข้อจากัดรวมถึง: ความเป็ นเจ้าของผลประโยชน์โดยตรง หรื อทางอ้อมใน
ธุรกิจอิสระในฐานะผูถ้ ือหุน้ หุน้ ส่ วน ผูไ้ ด้รับมอบหมาย ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ หรื อ ผูม้ ีตาแหน่งสู ง ;
การควบคุมใดหรื อความสามารถในการควบคุมของธุรกิจอิสระหนึ่ งและอื่นๆที่คล้ายกับผลประโยชน์
ที่เป็ นของธุริจอิสระ
4. คู่สมรสหรื อหุน
้ ส่ วนของเจ้าของธุรกิจอิสระได้ผลประโยชน์ในบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระแต่ได้รับอนุญาตที่
จะมีตาแหน่งเจ้าของธุรกิจอิสระถ้าคู่สมรสหรื อหุน้ ส่ วนของเจ้าของธุรกิจอิสระมีบญั ชี อยูใ้ ต้บญั ชี ของเจ้าของ
ธุรกิจอิสระที่มีอยูแ่ ละสปอนเซอร์โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจอิสระ เจ้า ของธุรกิจอิสระและคู่สมรส/หุน้ ส่ วนไม่
อาจไม่ผลประโยชน์มากกว่าสอง(2)บัญชี รวมกัน
5. บุคคล นอกเหนื อจากคู่สมรสหรื อหุน
้ ส่ วน ที่อาศัยอยูก่ บั บ้านเจ้าของธุ รกิจอิสระจะสามารถได้รับผลประโยชน์
ในที่บญั ชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระซึ่ งอยูใ่ นภายใต้ขอ้ จากัด ที่อยูใ่ นบัญญัติน้ ี ข้อจากัดเหล่านี้ อาจถูกระงับไว้ตาม
การตัดสิ นของบริ ษทั แต่ผเู ้ ดียว สาหรับผูใ้ หญ่ในบ้านซึ่ งปฏิบตั ิธุรกิจอิ สระจากการพูดของเจ้าของธุรกิจอิสระ
และสามารถพิสูจน์ได้วา่ เป็ นอิสระถ้าได้รับการร้องขอจากบริ ษทั เจ้าของบัญชี ที่ไม่ใช่คู่สมรสหรื อหุน้ ส่ วนที่
อาศัยอยูท่ ี่บา้ นของเจ้าของธุรกิจอิสระต้องถูกสปอนเซอร์และวางไว้ใต้เจ้าของธุรกิจอิสระที่มีบญั ชี เบื้ องต้น
a. มากกว่าสองบัญชี เจ้าของธุรกิจอิสระที่มีทะเบี ยนบ้านร่ วมกันจะถูกพิจารณาว่าฝ่ าฝื นข้อจากัดนี้
b. การร้องขอให้บริ ษทั ทบทวนข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนบัญชี เจ้าของธุรกิ จอิสระที่อยูบ่ า้ นเดีย วกันต้องทา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อการได้รับการร้องขอ บริ ษทั อาจจะส่ งการระงับข้อจากัดนี้ เป็ นลายลักษณ์
อักษร
6. เจ้าของธุรกิจอิสระซึ่ งเป็ นเจ้าของบริ ษท
ั หุน้ ส่ วน เจ้าหนี้ บริ ษทั หรื อกลุ่มธุรกิจตามกฏหมายที่แยกจากธุรกิจ
อิสระจากธุรกิจอิสระเจเนซิ ส เพียว อาจสร้างบัญชี บรรษัทธุรกิจเพียวภายใต้ชื่อบรรษัทธุ รกิจที่ชื่อบรรษัทธุรกิจ
และหมายเลขเสี ยภาษีแยกจากกันกาหนดให้เจ้าของธุรกิจอิสระและคู่สมรส/หุน้ ส่ วนของเจ้าของธุรกิจอิสระมี
ผลประโยชน์รวมกันมากกว่าสอง(2)บัญชี บัญชี บรรษัทธุรกิจที่แยกจากกันต้องถูกสปอนเซอร์และวางไว้ใต้
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7.

8.
9.

บัญชี แรก
บัญชี กลุ่มธุรกิจที่สองต้องอยูใ่ ต้และถูกสปอนเซอร์ตรงจากเจ้าของธุรกิจอิสระที่ยงั คงอยู่ ถ้าเจ้าของธุรกิจอิสระ
เลือกที่จะใช้ประโยชน์ตาแหน่งที่สองเป็ นบรรัทธุรกิจ เจ้าของธุรกิจอิ สระไม่อาจได้รับประโยชน์ในตาแหน่งอื่น
ของกลุ่มธุรกิจนอกจากบรรษัทธุรกิจ
ไม่มีบริ ษทั มหาชนที่จะเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระถ้าบุคคลใดที่มีชื่ออยูใ่ นฐานะหุน้ ส่ วน/บริ ษทั ป็ นเจ้าของ
ธุรกิจอิสระภายใต้กลุ่มธุรกิจหรื อในสปอนเซอร์ทรี ที่แยกออกมา
บุคคลหรื อกลุ่มธุรกิจที่เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมเจ้าของธุรกิจอิสระไม่อาจได้ลประโยชนในการซื้ อ หรื อการรวม
กิจการกับกลุ่มธุรกิจ ถ้าเจ้าของธุรกิจอิสระต้องการซื้ อบัญชี ที่สองเพื่อที่จะใช้ประโยชน์บญั ชี คู่(ดูในภาค2)
บัญชี ใหม่ตอ้ งอยูใ่ ต้บญั ชี แรกและถูกสปอนเซอร์โดยบัญชี ที่ดงั กล่าว เจ้าของธุรกิจอิสระไม่สามารถซื้ อ/หรื อได้
ประโยชน์ในบัญชี แรกของเหนื อเขา/เธอในบริ ษทั หรื อในบัญชี ใดนอกการสปอนเซอร์ทรี ของพวกเขาเว้นแต่
ได้บนั ทึกไว้ในภาค6 ย่อหน้าJและK

ภาค 3 : สถานะเจ้าของธุรกิจอิสระในฐานะผู้ทาสัญญา ความรับผิดชอบของเจ้าของธุรกิจ
อิสระ การจัดหาทีไ่ ม่เรียกร้ องและไม่ใช่ คู่แข่ ง
A. เจ้าของธุรกิจอิสระเป็ นผูท้ าสัญญา เจ้าของธุรกิจอิสระไม่ใช่ตวั แทน พนักงาน หุน้ ส่ วนหรื อผูร้ ่ วมทุนกับบริ ษทั และ
จะไม่ทาตนของเขา/เธอเป็ นตัวแทนดังกล่าว เจ้าของธุรกิจอิสระไม่มีอานาจผูกมัดบริ ษทั กับสัญญาผูกมัด ให้เกิ ด
หนี้ สินหรื อค่าใช้จ่ายในนามของบริ ษทั หรื อเปิ ดบัญชี ในนามของ สาหรับ หรื อในชื่ อของบริ ษทั
1. เจ้าของธุรกิจอิสระมีความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและค่าใช้จ่ายของธุรกิ จของเขา/เธอ บริ ษทั จะไม่
ควบคุมเวลาเจ้าของธุรกิจอิสระ ค่าใช้จ่าย แผนงาน บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบสาหรับหนี้ หรื อหนี้ สินที่เกิด
ขึ้นกับเจ้าของธุรกิจอิสระไม่วา่ จะเกิดขึ้นระหว่างเทอมของข้อตกลง
2. สถานที่ที่เจ้าของธุรกิจอิสระเข้าไปทาข้อตกลงกับ หรื อทาหนี้ สินใดหรื อทาสัญญาผูกมัดกับบุคคลที่สาม
บริ ษทั จะไม่เข้าไปแทรกแซงในข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของธุรกิจอิสระกับบุคคลที่สาม
3. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องแสดงตนว่าตัวเขา/ตัวเธอเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระทั้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและคาพูด
ไม่มีการพูดหรื อเขียนโดยอ้างหรื อแสดงเป็ นนัยว่าเป็ นอย่างอื่น
4. เจ้าของธุรกิจอิสระรับผิดชอบต่อการจ่ายภาษีและข้อผูกมัดต่อรายได้ที่เกิดขึ้นในฐานะเจ้าของธุรกิจอิสระ
ตามกฎหมาย สิ่ งนี้ รวมถึงภาษีการทางานส่ วนตัวของเขา/เธอ ภาษีรัฐ และภาษีอื่นๆ และค่าประกันสังคม
ตามที่กฎหมายกาหนดโดยไม่มีขอ้ จากัด
a. สรรพากรเรี ยกร้องให้บริ ษทั รายงานรายได้ประจาปี ของเจ้าของธุรกิจอิ สระที่มีรายได้ปีละ600 ดอลลาร์
b. การไม่ให้หมายเลขผูเ้ สี ยภาษีอาจมีผลต่อการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ที่ท่านจะได้รับ อาจจะระงับไว้ การถูกทาโทษ
หรื อปรับอาจมีผลจากการให้หมายเลขเสี ยภาษีที่ไม่ถูกต้องซึ่ งเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของธุรกิจอิสระ
5. เจ้าของธุรกิจอิสระอาจมีวิธีการขายหรื อการตลาดของตนเอง ตราบนานเท่าที่พวกเขาดาเนิ นการตามกฏ
นโยบายและการปฏิบตั ิ เจ้าของธุรกิจอิสระแต่ละท่านจะปกป้องและไม่ทาให้บริ ษทั เสี ยหายจากการเคลม
เสี ยหาย หรื อหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นจากการทาธุ รกิจของเจ้าของธุรกิจอิสระ หรื อกิจกรรมการโฆษณา หรื อผลจาก
ข้อความซึ่ งอาจผิดกฏหมายและหรื อการกล่าวอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากบริ ษทั
6. เจ้าของธุรกิจอิสระมีความรับผิดชอบส่ วนตัวสาหรับการฟ้องร้องจากกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐและท้องที่
7. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่อาจที่จะเรี ยกร้องหรื อพึ่งพาบริ ษทั หรื อ ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน เจ้าของ
ผูถ้ ือหุน้ หรื อบริ ษทั ในเครื อเพื่อจัดหาทนาย ภาษี การงิ น ค่ารักษาพยาบาล หรื อคาแนะนาทางอาชี พอื่นๆ
8. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่อาจเคลมเพื่อที่จะได้ประโยชน์ ความสัมพันธ์ หรื อการเข้าถึงผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ ง
เจ้าของธุรกิจอิสระอื่นไม่มี
9. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องเก็บบันทึกให้ถูกต้องสมบูรณ์ ของธุรกิจที่ติดต่อ
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B. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องเป็ นตัวแทนบริ ษทั ในผลิตภัณฑ์ บริ การ แลละโอกาสทางจรรยาบรรณ และอาชี พ และ
เช่นเดียวกับรู ปแบบซึ่ งจะส่ งเสริ มชื่ อเสี ยงที่ดีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรื อการสมาคมกับบริ ษทั และบริ ษทั ใน
เครื อของเจ้าของธุ รกิจอิสระ
1. ไม่ทาการแทนหรื อเสนอขายที่ เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การซึ่ งไม่ถูกต้องและจริ งกับราคา เกรด คุณภาพ
การปฏิบตั ิ และการใช้ประโยชน์ได้
2. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่ทาการกล่าวอ้างที่ผิด หรื อไม่ดาเนิ นการแทนที่ผิดของชนิ ดใดก็ตาม
3. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ทาการนาที่ผิด ไม่ยุติธรรม ไม่ถูกต้อง หรื อ ดูถูกคู่แข่ง เคลม การเป็ นทาแทนหรื อข้อความ
กับเกี่ยวกับบริ ษทั ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ กิจกรรมทางการพาณิ ชย์ บุคคลอื่น หรื อเจ้าของธุรกิจอิสระ หรื อบริ ษทั อื่น และ
ผลิตภัณฑ์ บริ การ กิจกรรมทางการพาณิ ชย์ของพวกเขา
4. ถ้าเจ้าของธุรกิจอิสระมีความคับข้องใจหรื อร้องทุกข์กบั เจ้าของธุรกิจอิ สระอื่นเกี่ยวกับความเคารพในธุรกิจ
ของพวกเขา เจ้าของธุ รกิจอิสระควรแจ้งให้สปอนเซอร์ซ่ ึ งจะทบทวนและพยายามแก้ไขเรื่ องนัน บริ ษทั หรื อ
สปอนเซอร์จะไม่เข้าไปแทรกแซงการขัดแย้งส่ วนตัวระหว่างเจ้าของธุรกิจอิสระ
5. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่เสนอหรื อเรี ยกร้องในงานวิจยั การสารวจ หรื อการติดต่อแบบไม่เป็ นทางการ เมื่อ
ความตั้งใจที่แท้จริ งคือการขายผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ หรื อสปอนเซอร์ เจ้าของธุรกิจอิสระ
6. เจ้าของธุรกิจอิสระเป็ นผูท้ าสัญญาอิสระและอาจสร้างราคาขายของตนเองสาหรับผลิตภัณฑ์ที่จะขายต่อ หรื อ
บริ การ อย่างไรก็ตามเจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่โฆษณาสิ นค้าต่ากว่าราคาขายส่ ง
7. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่ออกเงิ นล่วงหน้าหรื อสัญญาที่เบิกคืนให้ผหู ้ วังเป็ นลูกค้า หรื อเจ้าของธุรกิจอิสระเพื่ อเชื้ อ
เชิ ญ พวกเขาให้ซ้ื อสิ นค้า เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ซ้ื อหรื อขายบัญชี ลูกค้าปลีกจากหรื อแก่เจ้าของธุรกิจอิสระ
คนอื่นไม่วา่ เหตุผลใดก็ตาม
8. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องทาตามความเป็ นส่ วนตัวและกฎหมายข้อมูลความปลอดภัย รวมถึงกฎหมายความ
มัน่ คง เจ้าของธุรกิจอิสระต้องทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและป้องกันข้อมูลจากการขายหรื อใช้
โดยคนอื่นๆ ข้อมูลรวมถึงบัตรเครดิต และหมายเลขประกันสังคม ที่ได้รับจากลูกค้าปลีก หรื อเจ้าของธุรกิจ
อิสระคนอื่น
a. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องรักษาข้อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับอย่างเข้มงวด
b. เจ้าของธุรกิจอิสระมีความรับผิดชอบที่ดูแลและเก็บเอกสารทั้งหมดให้ปลอดภัย ซึ่ งมีขอ้ มูลเช่นนั้นอยู่
c. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องรับ ดาเนิ นการและรักษาการบริ หารงานอย่างเหมาะสม ทางเทคนิ ค และปกป้องทาง
กายภาพเพื่อป้องกันการมีส่วนร่ วมของการข่มขู่หรื ออันตรายต่อความปลอดภัยของข้อมูลลับและข้อมูลของลูกค้า
การปกป้องที่เหมาะสม อาจรวมถึง(i)ข้อมูลข้อความก่อนเปลี่ยนเป็ นอิ เล็คทรอนิ ค (ii) เก็บบันทึกในสถานที่ ที่
ปลอดภัย (iii)รหัสป้องกันไฟล์คอมพิวเตอร์ หรื อ(iv)ทาลายกระดาษที่ มีขอ้ มูลลับหรื อข้อมูลลูกค้า
d. เจ้าของธุรกิจอิสระควรเก็บเอกสารที่มีขอ้ มูลให้นานที่สุดที่จาเป็ นเพื่อทาให้การดาเนิ นการเสร็จสมบูรณ์
เจ้าของธุรกิจอิสระควรจัดเก็บบันทึกที่ เป็ นกระดาษหรื ออิเล็คทรอนิ คที่มีขอ้ มูลของลูกค้าหรื อข้อมูลอื่นที่
เป็ นความลับหลังจากใช้แล้วโดยทาตามขั้นตอนที่สมเหตุผลเพื่อทาลายข้อมูลโดย (A)ทาลายโดยการย่อย
ให้เป็ นชิ้ นเล็กๆ (B)ลบหรื อตัดออกอย่างถาวร หรื อ (C) มิฉะนั้นก็แปลงข้อมูลลูกค้าหรื อข้อมูลลับอื่นใน
บันทึกเหล่านั้นให้ไม่สามารถอ่านได้ ไม่สามารถสร้างใหม่ได้ ไม่สามารถอ่านออกในทุกทา
e. การใช้นโยบายส่ วนตัวขอบริ ษทั ต่อทุกเวปไซต์ และข้อมูลส่ วนตัวที่รวบรวมจากเวปไซต์ ต้องปกป้องและ
ป้องกันการขายหรื อใช้โดยบุคลที่สามตามที่อธิ บายข้างต้น

การไม่ เชื้ อเชิญและการไม่ จัดการแข่ งขัน
C.

เจ้าของธุรกิจอิสระต้องยึดมัน่ ต่อนโยบายการไม่เรี ยกร้องและไม่แข่งขัน
a. ระหว่างเทอมของข้อตกลงและสาหรับหนึ่ ง(1)ปี หลังจากการสิ้ นสุ ด/ยกเลิกของข้อตกลง เจ้าของธุ รกิจอิสระ
ไม่สามารถพยายามที่จะเชื้ อเชิ ญ หาสมาชิ กใหม่ หรื อ เชื้ อเชิ ญหาคนอื่นไม่วา่ จะแข็งขันหรื อไม่แข็งขัน ให้แก่
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การตลาดเครื อข่ายอื่น ธุรกิจเอ็มแอลเอ็มหรื อขายตรง ยิ่งกว่านั้นดังเช่นการสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระ
ส่ วนตัวให้กบั บริ ษทั อื่น เทอม”หาสมาชิ กใหม่” หมายถึงการกระทาหรื อพยายามเชื้ อเชิ ญ การลงทะเบียน
การกระตุน้ หรื อพยายามจูงใจในทางหนึ่ งทางใด ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อโดยบุคคลที่สาม เจ้าของ
ธุรกิจอิสระอื่นเพื่อให้ลงทะเบียนหรื อมีส่วนในธุรกิจขายตรงอื่น
b. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่อาจเสนอ ขาย โปรโมท หรื อร่ วมกับผลิตภัณฑ์ขายตรงหรื อคู่แข่งอื่น บริ การหรื อ
โอกาสรวมกับผลิตภัณฑ์หรื อโอกาสของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)
c. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่อาจเป็ นเจ้าของ เจ้าหน้าที่ ผูอ้ านวยการ พนักงาน ที่ปรึ กษาบริ ษทั ผูท้ าสั ญญากับบริ ษทั
หรื อผูท้ าสัญญารับช่วงทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมกับบริ ษทั ขายตรงอื่น
d. เจ้าของธุรกิจอิสระที่มีตาแหน่งไดมอนด์หรื อสู งกว่าไม่อาจมีส่ วนทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมที่จะมีส่วนใน
ธุรกิจขายตรงที่เป็ นคู่แข่ง การมีส่วนร่ วมรวมถึงการสร้างองค์กรดาวน์ไลน์หรื อการหาผูจ้ าหน่ายใหม่ เป็ นเจ้า
บ้านจัดประชุม ให้การรับรอง ป็ นผูพ้ ดู ในนามของ เป็ นผูแ้ ทนสาธารณะ รับรางวัลเกียรติยศในที่สาธารณะ
และ ปรากฏตัวในงานเลี้ยงหรื อในสิ่ งของโปรโมชัน่ สาหรับการแข่งขันของบริ บทั ขายตรงที่เป็ นคู่แข่ง

ภาค 4 : เทอม การกลับสู่ สภาพเดิม และการยกเลิกบัญชีเจ้าของธุรกิจอิสระ;
การกลับสู่ สภาพเดิมอัตโนมัติ
A.

B.

สิ ทธิ์ และผลประโยชน์ของธุรกิจอิสระภายใต้ขอ้ ตกลงเจ้าของธุรกิจอิสระขยายให้เป็ นเวลาหนึ่ ง(1)ปี หลังจากวันที่
ยอมรับ สาหรับปี ต่อไปธุรกิจอิสระต้องต่ออายุ บริ ษทั จะคิดค่าธรรมเนี ยมการต่ออายุปีละ 27 ดอลลาร์
1. บริ ษท
ั จะหักบัญชี ค่าบริ หารการกลับสู่ สภาพเดิมจากวิธีการจ่ายที่ปรากฏในการสมัครและข้อตกลงเจ้าของ
ธุรกิจอิสระหรื อวิธีการจ่ายเมื่อเจ้าของธุรกิจอิสระสมัครทางออนไลน์
2. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องแจ้งให้บริ ษท
ั ทราบภายในช่วงเวลานี้ ซ่ ึ งจะมีผล ในค่าธรรมเนี ยมบริ หารการกลับสู่
สภาพเดิมซึ่ งจะเรี ยกเก็บกับเจ้าของธุรกิจอิสระ
3. บัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระซึ่ งหมดอายุเพราะไม่ได้ต่ออายุใหม่จะสิ้ นสุ ดหรื อถูกยกเลิกโดยสมัครใจ
กลายเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั จะโอน ลบทิ้ง หรื อมิฉะนั้นก็จะรักษาหรื อนาไปใช้ประโยชน์หรื อ
ทาเช่นบัญชี ท้ งั หมดที่บริ ษทั คิดว่าจะมีประโยชน์มากที่สุดกับบริ ษทั
ยกเลิกโดยสมัครใจบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระ
1. เจ้าของธุรกิจอิสระอาจสมัครใจยกเลิกข้อตกลงเวลาใดก็ได้ และด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยยื่น เป็ นลายลักษณ์
อักษรมาที่บริ ษทั เพื่อทาการยกเลิก การเขียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต้องมีลายเซ็นของเจ้าของ/ผูม้ ีส่วนร่ วมใน
ธุรกิจอิสระ การยกเลิกจะมีผลทันทีในวันที่บริ ษทั ได้รับการแจ้ง สัญญาผูกมัดหรื อข้อจากัดเกี่ยวกับการรักษา
ความลับข้อมูล การแข่งขัน การไม่เชื้ อเชิ ญ และสิ่ งอื่นที่กาหนดไว้ในนโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงาน
การดารงของสิ้ นสุ ด/การยกเลิกของข้อตกลงเจ้าของธุรกิจอิสระ
2. เจ้าของธุรกิจมีอิสระในการเลือกที่จะยกเลิกโดยสมัครใจในบัญชี ธุรกิ จอิสระของเขา/เธอ และมีสิทธิ์ ที่จะนาไป
ให้เจ้าของธุรกิจอิสระหก(6)เดือนหลังจากสิ้ นสุ ด ระหว่างช่วงเวลานั้นเจ้าของธุรกิจอิสระคนเดิมไม่ได้รับ
อนุญาตให้มีส่วนร่ วมกิจกรรมเจ้าของธุรกิจอิสระใดๆ รวมถึงปราศจากข้อจากัด การขาย หรื อการเป็ นตัวแทน
สิ นค้าบริ ษทั การเข้าร่ วมประชุม ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมการหาคนใหม่ การใช้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั วัสดุ
ลิขสิ ทธิ์ หรื อสมบัติสิทธิ บตั รทางปัญญา ผลประโยชน์จากรายได้หรื อในรู ปแบบอื่นจากบัญชี เจ้าของธุรกิจ
อิสระหรื อการมีส่วนในทางหนี่ งใดในการสร้างหรื อพัฒนาองค์กรดาวน์ไลน์ ช่วงเวลาหก(6)เดือนสแตนดาวน์
จะเริ่ มต้นหลังจากบริ ษทั ได้รับการแจ้งยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าของธุรกิจอิสระ คู่สมรสหรื อหุน้ ส่ วน
ของเจ้าของธุรกิจอิสระที่สิ้นสุ ดต้องถูกนับรวมอยูใ่ นหก(6)เดือนนี้ ดว้ ย ก่อนที่จะสามารถสมัครใหม่เป็ นเจ้าของ
ธุรกิจอิสระได้
a. คู่สมรสหรื อหุน้ ส่ วนของเจ้าของธุรกิจอิสระซึ่ งสมัครใจยกลิกบัญชี ของพวกเขาหรื อส่ วนตัวอื่น ใดกับ
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ผลประโยชน์ในการยกเลิกบัญชี ธุรกิจจะถูกนับอยูใ่ นการยับยั้งหก(6)เดือนสแตนดาวน์
b. เจ้าของธุรกิจอิสระซึ่ งยกลิกบัญชี ขอเขา/เธออาจขอกลับมาอยูส่ ถานะเจ้าของธุรกิจอิสระในตาแหน่งใหม่
หลังช่วงหก(6)เดือนสแตนดาวน์ อย่างไรก็ตามพวกเขาจะได้รับการพิจารณาราวกับว่าไม่เคยเป็ นเจ้าของ
ธุรกิจอิสระ อดี ตเจ้าของธุรกิจอิสระถูกเรี ยกร้องให้ดาเนิ นตามมาตราฐานขั้นตอนการสมัครและต้องซื้ อชุด
เจ้าของธุรกิจอิสระ สิ ทธิ์ ครั้งก่อนที่รับคอมมิชชัน่ รางวัล ตาแหน่ง คานาหน้าชื่ อ องค์กรดาวน์ไลน์ไบนารี
หรื อตาแหน่งในสายงานอดีตของการสปอนเซอร์จะไม่ได้รักษาไว้
c. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่ได้รับอนุญาตหรื อสนับสนุนคนอื่นเพื่อที่จะยอมให้บญั ชี หมดอายุหรื อยกเลิกบัญชี
ด้วยความสมัครใจเพื่อหวังผลที่ตามมาขอใช้สถานะเจ้าของธุรกิจอิสระสาหรับจุดมุ่งหมายแห่งการจัดการ
หรื อหลีกเลี่ ยงแผนการจ่ายผลตอบแทนของเจเนซิ ส เพียว หรื อได้รับรางวัลที่จบั ต้องได้หรื อจับต้องไม่ได้
อื่นๆ
d. เจ้าของธุรกิจอิสระถูกห้ามจากข้อเสนอทางการเงิ นหรื อการจูงใจอื่นๆที่จบั ต้องได้หรื อจับต้องไม่ได้สาหรับ
เจ้าของธุรกิจอิสระที่ยกเลิกบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระที่มีอยูห่ รื ออนุ ญาตบัญชี ที่หมดอายุและแล้วสปอนเซอร์
เจ้าของธุรกิจอิสระอีกภายใต้การวางตาแหน่งในองค์กรทรี

ภาค 5: การสปอนเซอร์ การวาง และข้ อผูกมัดสปอนเซอร์
A. การสปอนเซอร์และการวาง เจ้าของธุรกิจอิสระที่ แข็งขันทั้งหมดในที่ ยืนที่ดี ตามที่ตดั สิ นโดยบริ ษทั มีสิทธิ์ ที่จะ
สปอนเซอร์และลงทะเบียนเจ้าของธุรกิจอิสระใหม่ภายในบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) เมื่อข้อตกลงเจ้าของธุรกิจ
อิสระได้รับการยอมรับจากบริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระจะถูกวางไว้ในทีม(ขา)ต่อไปที่มีอยู่ และตาแหน่งขององค์กร
สปอนเซอร์ดาวน์ไลน์นอกจากกาหนดบนแบบฟอร์มข้อตกลงเจ้าของธุรกิจอิสระที่สมบูรณ์ หรื อตามการเลือกและ
กาหนดโดยสปอนเซอร์ผา่ นทางVBO
1. เจ้าของธุรกิจอิสระใหม่มีสิทธิ์ อย่างเต็มที่ที่จะเลือกสปอนเซอร์ ของพวกเขา เจ้าของธุรกิจอิสระใหม่และ
สปอนเซอร์มีความรับผิดชอบที่จะทบทวนความถูกต้องของการสปอนเซอร์และการวางในข้อตกลงเจ้าของธุรกิจ
อิสระให้สมบูรณ์และ/หรื อลงทะเบียนและเข้าไปในฐานข้อมูลVBOเพื่อว่าบัญชี ใหม่ถูกวางภายในโครงสร้างไบ
นารี ตามที่ปรารถนา ตามข้อจากัดของนโยบายใดๆ เจ้าของธุรกิจอิสระใหม่และ/หรื อบันทึกของสปอนเซอร์ของ
พวกเขาต้องแจ้งบริ ษทั หากมีขอ้ ผิดพลาดในการสปอนเซอร์หรื อการวางโดยเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในสี่
(4) วันทาการที่มีการมอบหมายหมายเลขบัญชี ด้วยข้อยกเว้นของข้อผิดพลาดของบริ ษทั การเปลี่ ยนสปอนเซอร์
และการวางได้รับอนุญาตจากบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น การร้องขอการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้องคงเจ้าของ
ธุรกิจอิสระในสปอนเซอร์ทรี เดิม การย้ายเจ้าของธุรกิจอิสระจะถูกวางตามวันที่ได้รับอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงและ
จะมีผลต่อตาแหน่งข้างหน้าที่ ใต้สุดของขาที่สปอนเซอร์และการวางเมื่ อเจ้าของธุรกิจอิสระใหม่มีส่วนในการ
คานวณคอมมิชชัน่
2. เมื่อผูส้ มัครได้ยื่นข้อตกลงเจ้าของธุรกิจอิสระแล้ว เจ้าของธุรกิจอิสระคนอื่นไม่ควรพยายามโน้วน้าวให้
ผูส้ มัครเปลี่ยนสปอนเซอร์และ/หรื อวางไปที่องค์กรดาวน์ไลน์อื่น
3. ในกรณี ที่สปอนเซอร์สองท่านอ้างว่ามีสิทธิ์ ในการสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระคนเดียวกัน บริ ษทั จะไม่เป็ นผู ้
ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งนี้ และจะยอมรับข้อตกลงเจ้าของธุรกิจอิสระแรกที่ ได้รับ
4. เมื่อเจ้าของธุรกิจอิสระได้รับตาแหน่งแชร์แมนหรื อสู งกว่าอย่างน้อยสิ บสอง (12) ครั้งนับจากเวลาที่ลงทะเบียน
พวกเขาอาจยื่นข้อเรี ยกร้องเพื่อวางเจ้าของธุรกิจอิสระใหม่หรื ออตี ตเจ้าของธุรกิจอิสระซึ่ งผ่านหก (6) เดือน
สแตนดาวน์ โดยตรงใต้ตาแหน่งของพวกเขาในโครงสร้างไบนารี
a. บริ ษทั จะต้องการการยอมรับด้วยการเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของเจ้าของธุรกิจอิสระทั้งหมดใน
อัพไลน์สปอนเซอร์ทรี ซ่ ึ งมีผลกระทบต่อการเงิ นจากการวางก่อนการอนุมตั การร้องขอ
b. บริ ษทั จะทบทวนแต่ละการร้องขอเป็ นกรณี กรณี ไปและการอนุมตั ิ เป็ นไปตามความเห็นชอบแต่ผู ้
เดียวของบริ ษทั
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B. ข้อผูกมัดและข้อจากัดของการสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระ
1. เมื่อมีการแบ่งปันโอกาสเจเนซิ ส เพียวกับผูม้ ุ่งหวัง เจ้าของธุรกิจอิสระต้องเสนอตนเองในฐานะเจ้าของธุรกิจ
อิสระ และนาเสนอโปรแกรมทั้งหมด ปราศจากการละเลย บิดเบือน หรื อ นาเสนอผิด การเสนอเพิ่มเติมหรื อ
ข้อตกลงใดๆที่ทาขึ้นโดยเจ้าของธุรกิจอิสระที่มีสัมพันธ์กบั โอกาสของเจเนซิ ส เพียวนั้นจะถูกห้าม และอาจมีผล
ต่อการสิ้ นสุ ดการเป็ นเจ้าของธุ รกิจอิสระตามกฎข้อบังคับของบริ ษทั
2. ในฐานะสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระอาจเคารพสัมพันธภาพสปอนเซอร์ของเจ้าของธุรกิจอิสระคนอื่นและ
ไม่พยายามแทรกแซงสัมพันธภาพเหล่านี้ หรื อดูถูกแถลงการณ์เกี่ยวกับสปอนเซอร์คนอื่น
3. การสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระจะให้คาปรึ กษาเจ้าของธุรกิจอิสระโดยจัดอบรม การจูงใจและให้กาลังใจ
เจ้าของธุรกิจอิสระในรู ปแบบที่เป็ นแง่บวก ซึ่ งรวมถึง
a. จัดเตรี ยมการอบรมตามปกติ สนับสนุนการพัฒนาการขายและธุ รกิจ แนะแนว และการกระตุน้ องค์การ
ดาวน์ไลน์ สปอนเซอร์ได้รับการกระตุน้ ให้คงไว้อย่างไม่หยุดยั้ง ในแง่ ดี ติดต่อแบบมืออาชี พกับเจ้าของ
ธุรกิจอิสระอื่น และจัดเตรี ยมบริ การลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งให้กบั เจ้าของธุรกิจอิสระแต่ละท่านที่สปอนเซอร์
อ้างถึงโปรแกรมนี้ เจ้าของธุรกิจอิสระต้องแสดงหน้าที่ความช่วยเหลือและการฝี กอบรมอย่างแท้จริ งเพื่อให้
แน่ใจว่าดาวน์ไลน์ของพวกเขาทางานในธุรกิจเจเนซิ ส เพียวได้อย่างถูกต้อง อย่างแท้จริ งต้องมีการติดต่อ
และสื่ อสารกับอย่างแท้จริ งในองค์การตลาดอย่างไม่หยุดยั้ง
b. ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มนั่ ใจว่าอย่างแท้จริ งทุกท่านในองค์กรดาวน์ไลนของเขา/เธอเข้าใจและ
ทาตามเทอมและเงื่ อนไขของข้อตกลงและปรับไปใช้ได้กบั บกฎหมาย พิธีการ และกฎระเบียบของประเทศ
และท้องที่
c. ให้การอบรมเท่าที่จะทาได้เพื่อให้มนั่ ใจว่าการขายผลิตภัณฑ์และบริ การและการประชุมโอกาสทางธุรกิจ
ดาเนิ นการงานโดยองค์การดาวน์ไลน์ของเขา/เธอดาเนิ นการเป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงาน
เหล่านี้ และปรับไปใช้ได้กบั บกฎหมาย พิธีการ และกฎระเบียบของประเทศและท้องที่
d. ช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของธุรกิจอิสระในองค์การดาวน์ไลน์ของ
เขา/เธอและพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งทันที และเป็ นมิตร
e. ไม่คานึ งถึงระดับความสาเร็จของพวกเขา องค์การดาวน์ไลน์ของเขา/เธอมีขอ้ ผูกมัดที่จะดาเนิ นต่อไป
ส่ วนตัวที่จะโปรโมทการขายตลอดเจเนอร์ เรชัน่ ของลูกค้าใหม่และบริ การขอลูกค้าที่ เป็ นอยูข่ องพวกเขา
ในฐานะความก้าวหน้าของเจ้าของธุรกิจอิสระตลอดความหลากหลายระดับของการเป็ นผูน้ า พวกเขาอาจมี
ประสบการณ์มากกว่าในทางเทคนิ คการขายและความเข้าใจของโอกาสทงธุรกิจของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)
เจ้าของธุรกิจอิสระเหล่านี้ อาจถูกเรี ยกมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กบั เจ้าของธุรกิจอิสระที่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
4. เจ้าของธุรกิจอิสระท่านหนึ่ งอาจร้องขอว่า เจ้าของธุรกิจอิสระอื่นจะไม่ติดต่อหรื อช่วยให้ เจ้าของธุรกิจอิสระอีก
ต่อไปโดยติ ดต่อหรื อให้ช่วยซึ่ งเจ้าของธุรกิจอิสระและ/หรื อเจ้าของธุรกิจอิสระในสปอนเซอร์ทรี ในการสร้าง
ธุรกิจอิสระขอพวกเขาถ้าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์:
a. เจ้าของธุรกิจอิสระมีตาแหน่งของสปอนเซอร์ของพวกเขา หรื อ
b. เจ้าของธุรกิจอิสระได้ตาแหน่งในระดับเพรสิ เด้นเชี ยล หรื อสู งกว่า
เจ้าของธุรกิจอิสระในดาวน์ไลน์สปอนเซอร์ทรี อาจเลือกออกจากข้อกี ดขวางในเวลาใดโดยแจ้งบริ ษทั ด้วยความ
ปรารถนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อที่จะได้รับการสื่ อสารและความช่วยเหลือจากอัพไลน์อย่างต่อเนื่ อง

ภาค 6: การเปลี่ยนสถานะบัญชีเจ้าของธุรกิจอิสระ
A. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่อาจสื่ อ ขาย มอบหมาย หรื อโอนสิ ทธิ์ ใดๆ ผลประโยชน์ หรื อข้อผูกมัดภายใต้ขอ้ ตกลงให้แก่
บุคคลหรื อใครโดยปราศจากการแสดง ก่อนได้รับอนุญาตจากบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริ ษทั จะเป็ นผูเ้ ดียวที่มี
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B.
C.

D.

E.
F.
G.

สิ ทธิ์ ให้อนุญาต การร้องขอที่จะขายต้องถูกยื่นมาที่ บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมกับค่าธรรมเนี ยมดาเนิ นการ 75
ดอลลาร์
การโอนหรื อขายตาแหน่งธุรกิจอิสระ เจ้าของธุรกิจอิสระต้องแข็งขัน มีการจ่ายค่าธรรมเนี ยมที่ร้องขอ
ทั้งหมด และในจุดยืนที่ดี ผูโ้ อนต้องมีคุณสมบัติครบที่จะเป็ นเจ้าของธุ รกิจอิสระ
การโอนหรื อการซื้ อทาโดยหรื อแก่เจ้าของธุรกิจอิสระ คู่สมรสหรื อหุ ้นส่ วน หรื อบุคคลอื่น หรื อตัวตนกับ
ผลประโยชน์ซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของหลายบัญชี ที่มีอยูใ่ นภาค 2 บัญชี ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยการโอนต้องอยูใ่ ต้
บัญชี เดิมของผูโ้ อนในไบนารี ทรี และต้องถูกสปอนเซอร์โดยบัญชี ที่กล่าว เจ้าของธุรกิจอิสระ คู่สมรสหรื อหุน้ ส่ วน
หรื อบุคคลอื่น หรื อตัวตนกับผลประโยชน์ไม่สามารถซื้ อหรื อได้ผลประโยชน์ในบัญชี เหนื อบัญชี แรกของพวกเขาใน
บริ ษทั หรื อในบัญชี ขา้ งนอกสปอนเซอร์ทรี
บริ ษทั จะเป็ นผูเ้ ดียวที่มีสิทธิ์ ตัดสิ น ว่าตาแหน่งของเจ้าของธุรกิจอิสระจะถูกโอนเพื่อหลีกเลี่ ยงการลงโทษทางวินยั กับ
ข้อตกลง ถ้ามีการพิจารณา การโอนจะถูกประกาศไม่มีผลทางกฎหมายและเป็ นโมฆะ ตาแหน่งของเจ้าของธุรกิจ
อิสระจะถูกโอนกลับไปให้โอนที่เป็ นเจ้าของธุ รกิจอิสระซึ่ งจะถูกปฏิบตั ิราวกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นจากการวันที่เปลี่ยน
กลับมา ถ้าจาเป็ น บริ ษทั จะเป็ นผูเ้ ดียวที่มีสิทธิ์ ที่จะกระทาที่เหมาะสม รวมถึง ปราศจากข้อจากัด ยุติ อาจจะทาการ
ต่อต้านการโอนของเจ้าของธุรกิจอิสระ
เมื่อบริ ษทั ให้การโอนหรื อขายตาแหน่งเจ้าของธุรกิจอิสระ บัญชี ใหม่อาจถูกมอบหมายให้หมายเลขเจ้าของธุรกิจ
อิสระใหม่ แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งความสามารถปรับไปใช้ได้ขององค์กรดาวน์ไลน์ คะแนน ตาแหน่ง คะแนนPAR คะแนน
คุณสมบัติในการแข่งขัน หรื อรางวัลซึ่ งเจ้าของบัญชี เดิมมี จะไม่ถูกโอนไปให้เจ้าของธุรกิจอิสระใหม่
เจ้าของธุรกิจอิสระอาจมอบหมายความรับผิดชอบของเขา/เธอแต่ยงั เป็ นความรับผิดชอบพื้นฐานสาหรับการผิดวินยั
ข้อตกลงและกฎหมายและระเบียบที่ปรับใช้ได้
เจ้าของธุรกิจอิสระที่โอนธุรกิจอิสระของเขา/เธอจะไม่มีสิทธิ์ ที่จะขอกลับมาเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระในเวลาหก(6) เดือน
หลังจากที่บริ ษทั อนุมตั ิการโอนหรื อขาย

H. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องแจ้งบริ ษทั ถึงการเปลี่ ยนแปลงที่มีผกระทบต่อความถูกต้องของการสมัครและข้อตกลง เจ้าของ
ธุรกิจอิสระหรื อแบบฟอร์มกลุ่มธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงต้องถูกยื่นด้วยแบบฟอร์มการสมัครและข้อตกลหรื อแจ้ง
ตัวตนธุรกิจด้วยการเขี ยนคาว่า แก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ขา้ งบน เมื่อยื่นให้บริ ษทั เอกสารพร้อมด้วยผูท้ ี่ เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในองค์กรและลายเซ็นทุกท่าน บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะเก็บค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนหมายเลขเจ้าของธุรกิจอิสระใหม่
การปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพิ่มบุคคลหรื อการแก้ไขข้อผิดพลาดการนับถือศาสนาจะไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าธรรมเนี ยม
I. การสลายตัวของการร่ วมธุรกิจอิสระต้องเกิ ดขึ้นในทางที่จะไม่รบกวนรายได้หรื อผลประโยชน์ขององค์กรอัพไลน์
และดาวน์ไลน์ของเจ้าของธุรกิจอิสระที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อสลายตัวของการร่ วมธุรกิจ เจ้าของธุรกิ จอิสระควรจะ
ตระหนักถึงดังต่อไปนี้ :
1. หลังการร่ วมบัญชี เจ้าของธุรกิจอิสระที่ได้สลายตัว เจ้าของคนหนึ่ งที่ร่วมจะดาเนิ นธุรกิจอิสระ แต่เจ้าของคน
อื่นๆต้องสละสิ ทธิ์ ของพวกเขาที่มีและผลประโยชน์ในธุรกิจอิสระเป็ นลายลักษณ์อกั ษร สมาชิ กคนอื่นๆของ
การเข้าร่ วมธุรกิจอิสระถูกเรี ยกร้องให้กลับเข้ามาหลังจากช่วงหก(6)เดื อนสแตนด์ดาวน์ถา้ พวกเขาต้องการกลับ
เข้าร่ วมบริ ษทั ในสถานที่ที่แตกต่าง
2. บริ ษทั จะไม่แบ่งหรื อมอบหน้าที่ให้ใหม่ขององค์กรของการมีส่วนร่ วมหรื อแยกคอมมิชชัน่ หรื อรางวัลระหว่าง
เจ้าของร่ วม
J. เจ้าของธุรกิจอิสระที่แต่งงงานกับเจ้าของธุรกิจอิสระอีกคนหนึ่ ง พวกเขาจะคงบัญชี น้ นั ไว้ บริ ษทั อาจร้องขอสาเนาใบ
ทะเบียนสมรสเพื่อให้เหตุผลกับบัญชี
K. ในกรณี ที่เจ้าของธุรกิจอิสระเสี ยชี วิต สิ ทธิ ของเจ้าของธุรกิจอิสระจะถูกโอนไปให้ผสู ้ ื บทอดตามกฎหมาย นี่ เป็ น
ความรับผิดชอบของผูส้ ื บทอดที่จะแจ้งบริ ษทั ในรู ปแบของเวลาที่เกิ ดการเสี ยชี วิตด้วยจดหมายที่ เป็ นลายลักษณ์
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อักษร ธุรกิจอิสระต้องยื่นใบคาสั่งศาลและใบมรณะบัตรให้บริ ษทั เพื่อโอนการสื บทอดตามกฎหมาย
ผูส้ ื บทอดต้องยอมทาตามความต้องการของข้อตกลงและอยูภ่ ายใต้นโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานเหล่านี้
ถ้าผูส้ ื บทอดตามกฎหมายปรารถนาที่จะสิ้ นสุ ดบัญชี ให้เขียนข้อความร้องขอและเซ็นชื่ อเพื่อสิ้ นสุ ดต้องยื่น
พร้อมกับการพิสูจน์การเสี ยชี วิตที่เหมาะสม ถ้าผูส้ ื บทอดเป็ นเจ้าของธุ รกิจอิสระ เขา/เธออาจเก็บรักษาทั้งสองบัญชี ไว้
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนี ยมการจัดการในการโอนบัญชี เจ้าของธุรกิจอิสระ
L. เพื่อโอนธุรกิจอิสระเนื่ องจากไม่มีความสามารถของเจ้าของธุรกิจอิสระ ผูส้ ื บทอดต้องจัดเตรี ยมต่อไปนี้ :
1. รับรองสาเนาของผูท้ ี่ได้รับตาแหน่งเป็ นผูไ้ ด้รับมอบอานาจให้ดูแล
2. รับรองสาเนาเอกสารที่ไว้ใจได้หรื อเอกสารอื่นที่ให้สิทธิ์ ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ดูแลเพื่อทาธุรกิจเจเนซิ ส
เพียว
3. ทาข้อตกลงเจ้าของธุ รกิจอิสระให้สมบูรณ์โดยผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ดูแล ผูส้ ื บทอดที่ ได้รับการคัดเลื อกทาการ
สิ้ นสุ ดธุรกิจอิสระ ต้องยื่นข้องเรี ยกร้องการสิ้ นสุ ดธุรกิจกับบริ ษทั
4. ไม่มีค่าธรรมเนี ยมจัดการสาหรับการโอนเนื่ องจากความไม่มีความสามารถ
M. การได้บญั ชี เจ้าของธุรกิจอิสระโดยการโอน การขาย หรื อการมอบหมาย ในฐานะผลประโยชน์ของผูส้ ื บทอด
หรื อการโอนเนื่ องจากความไม่มีความสามารถ จะถูกผูกมัดโดยเทอมและเงื่ อนไขของข้อตกลง
N. ในการหมดอายุหรื อการสิ้ นสุ ดของบัญชี ที่ได้มาโดยการโอน การขาย หรื อการมอบหมาย ในฐานะผลประโยชน์ของ
ผูส้ ื บทอด หรื อการโอนเนื่ องจากความไม่มีความสามารถ ผูส้ ื บทอดเจ้าของธุรกิจอิสระไม่อาจเรี ยกร้องเจ้าของธุ รกิจ
อิสระที่สปอนเซอร์โดยเจ้าของธุรกิจอิสระคนก่อน ในฐานะผูส้ ื บทอดเจ้าของธุรกิจอิสระไม่เรี ยกร้องเจ้าของธุรกิจ
อิสระภายในบัญชี ดาวน์ไลน์ที่ได้มา

ภาค 7 : การเปลี่ยนสปอนเซอร์ และ/หรื อการวาง
A. เจเนซิ ส เพียวไม่สนับสนุนอย่างมากให้เปลี่ ยนการวางหรื อสปอนเซอร์ เนื่ องจากการโอนเจ้าของธุรกิจอิสระจาก
สปอนเซอร์คนหนึ่ งไปอีกคนหนึ่ ง หรื อเปลี่ ยนการวาง ยากที่จะอนุญาตนอกจากตามที่จดั ไว้ขา้ งล่าง
1. เจ้าของธุรกิจอิสระอาจใช้การเปลี่ ยนสปอนเซอร์/การวางของตัวเขา/ตัวเธอหรื อการสปอนเซอร์ เจ้าของธุรกิจ
อิสระส่ วนตัวนานเท่าที่การเปลี่ยนรักษาเจ้าของธุรกิจอิสระในสปอนเซอร์ทรี
2. การเปลี่ยนสปอนเซอร์/การวางอาจถูกทาขึ้นภายในเวลาสี่ (4)วันของการสปอนเซอร์ ไม่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่มสาหรับการขอเปลี่ยนภายในกรอบเวลานี้ คาร้องขอทั้งหมดสาหรับเปลี่ยนสถานะเจ้าของ
ธุรกิจอิสระ รวมถึงการเปลี่ยนสปอนเซอร์หรื อการวาง ต้องยื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั บริ ษทั ภายในสี่ (4)วัน
แรกทาธุริจจากการลงทะเบียนเจ้าของธุรกิจอิสระอาจร้องขอการเปลี่ ยนสปอนเซอร์ของเขา/เธอ และ/หรื อการ
วางโดยเขียนการร้องขอการเปลี่ ยแปลงให้กบั บริ ษทั
3. บริ ษทั จะทาการทบทวนแต่ละคาร้องขอและการอนุมตั ิเป็ นสิ ทธิ์ แต่เป็ นเพียงผูเ้ ดียวของบริ ษทั
4. เกินสี่ (4)วันทาการจากการลงทะเบียน คาร้องขอการเปลี่ยนสปอนเซอร์หรื อการวางต้องยื่นเป็ นเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อทบทวนโดยคณะกรรมการ คาร้องขอการเปลี่ยนจะได้รับการประเมินและเจ้าของธุรกิจอิสระที่ เขียน
จะได้รับแจ้งการตัดสิ นใจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เจเนซิ ส เพียวสงวนสิ ทธิ์ ในการปฏิเสธคาร้องขอการเปลี่ยน
สปอนเซอร์หรื อการวางและจะให้เหตุผลสาหรับการปฏิเสธในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง บ่อยครั้งมาก เพราะ
ความจาเป็ นที่จะคงไว้ซ่ ึ งความซื่ อสัตย์ขององค์กรดาวน์ไลน์ การเปลี่ ยนสปอนเซอร์หรื อการวางจะไม่ เป็ นไป
ได้
5. การเปลี่ยนสปอนเซอร์หรื อการวางเมื่อได้รับการอนุมตั ิและกระทาโดยบริ ษทั จะถือเป็ นการสิ้ นสุ ด ไม่มีการ
เปลี่ยนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของธุรกิจอิสระอีกที่จะได้รับอนุ ญาต การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อช่วงเวลา
ของรางวัลในที่ซ่ ึ งการเปลี่ยนแปลงได้รับการอนุมตั ิและเป็ นที่สุด
6. ครั้นเมื่อเจ้าของธุรกิจอิสระมีส่วนในการคานวณคอมมิชชัน่ หลังจากการเปลี่ยนสปอนเซอร์และการวาง จะ
ไม่มีการอนุมตั ิการการเปลี่ยนสปอนเซอร์และการวางให้กบั เจ้าของธุรกิจอิสระอีก
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7. ค่าธรรมเนี ยมที่ไม่ให้คืนจานวน 35 ดอลลาร์จะคิ ดกับคาร้องขอการเปลี่ยนสปอนเซอร์และ/หรื อการวางใน
เวลาที่ทาการร้องขอ ค่าธรรมเนี ยมนี้ จะเรี ยกเก็บกับเจ้าของธุรกิจอิสระที่ร้องขอหากแม้วา่ การร้องขอนั้นจะ
ถูกปฏิเสธ (เช่น การย้ายครั้งก่อน คะแนนเริ่ มต้นที่เข้มงวด ฯลฯ) บ่อยครั้งมาก เพราะความจาเป็ นที่จะคงไว้
ซึ่ งความซื่ อสัตย์ขององค์กรดาวน์ไลน์ การเปลี่ ยนสปอนเซอร์หรื อการวางจะเป็ นไปไม่ได้

การสละสิทธิ์การเคลม
การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีเกี่ยวกับการวางของดาวน์ไลน์ซ่ ึ งได้พฒั นาภายใต้ความไม่ถูกต้องของการวางของสปอนเซอร์
และ/หรื อบ่อยครั้งการวางนั้นยากมาก เพราะฉะนั้น เจ้าของธุรกิจอิสระสละสิ ทธิ์ การเคลมต่อเจเนซิ ส เพียว เจ้าหน้าที่
ผูอ้ านวยการ เจ้าของ พนักงาน ตัวแทน และบริ ษทั ในเครื อ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ หรื อเกิ ดขึ้นจากการตัดสิ นใจของเจเนซิ ส เพียว
พิจารณาการผิดตาแหน่งขององค์กรดาวน์ไลน์ซ่ ึ งมีการพัฒนาใต้องค์กรที่มีการเปลี่ยนการวางที่ไม่ถูกต้อง

ภาค 8: การสั่งซื้ อสินค้า; การห้ ามซื้อและสแตกกิง้ ในทางทีผ่ ิด
A. บุคคลหรื อกลุ่มธุรกิจอาจซื้ อสิ นค้าในฐานะลูกค้าปลีก พรี เฟอร์ คัสทอเมอร์ ตลอดจนโปรแกรม PAR หรื อในฐานะ
เจ้าของธุรกิจอิสระ เจ้าของธุ รกิจอิสระอาจตั้งขึ้นเพื่อซื้ อในโปรแกรม PAR ตามที่ได้อธิ บายไว้ในภาค 9
B. การซื้ อทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นรายการ เครื่ องช่วยการขาย หรื อบริ การเป็ นทางเลือก เจ้าของธุรกิจอิสระไม่
ต้องการผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นรายการอย่างเฉพาะเจาะจง เจ้าของธุรกิจอิสระอาจใช้วิจารณญาณของเขา/เธอในการ
ตัดสิ นใจผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นรายการตามความจาเป็ นขึ้นอยูก่ บั เหตุผลของโครงการการขายปลีกและการใช้ส่วนตัว ไม่
มีการสั่งซื้ อขั้นต่า
C. บริ ษทั เข้มงวดในการห้ามซื้ อผลิตภัณฑ์ในจานวนทีไม่มีเหตุผลและห้ามซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเพียงเพื่อให้มี
คุณสมบัติเบื้องต้นที่จะรับคอมมิชชัน่ ชนะการแข่งขันหรื อได้ตาแหน่ ง
1. ในแต่ละการสั่งซื้ อ เจ้าของธุรกิจอิสระต้องขายหรื อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 70% ของผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ น
รายการครั้งก่อนจากบริ ษทั ก่อนสั่งซื้ อครั้งใหม่
2. ในส่ วนของนโยบายทางการค้า บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะยืนยันสิ ทธิ์ กับเจ้าของธุรกิจอิสระในการขาย
ผลิตภัณฑ์ในรายการครั้งใหม่และตรวจสอบเอกสารการขายปลีก
3. การสั่งซื้ อหนึ่ งหมื่น(10,000)พีวี หรื อมากกว่าต้องได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั
D. การสั่งซื้ ออาจทาได้ผา่ นเวปไซต์หลักของบริ ษทั หรื อเวปไซต์ที่ทาซ้ า โดยทางโทรศัพท์ แฟ๊ กซ์ หรื อส่ งไปที่
สานักงานของบริ ษทั เพื่อทาตามกระบวนการ การสั่งซื้ อไม่อาจทาผ่านเวปไซต์ส่วนตัวของแหรื อทางอินเตอร์ เน็ท
อื่นๆ ข้อมูลการติกต่อสามารถพบได้ในเวปไซต์ของงบริ ษทั
1. การชาระเงิ นต้องตรงกับจานวนการสั่งซื้ อและอาจทาได้โดยแคสเชี ยร์ เช็ค บัตรเครติ ต เงิ นสด หรื อการหักเงิ น
เดบิต (ขึ้นอยูก่ บั ความเป็ นไปได้ในประเทศที่เฉพาะเจาะจง)
2. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ใช้บตั รเครดิ ตของผูอ้ ื่นโดยปราศจากการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เจ้าของธุรกิจ
อิสระ หากทราบว่าการใช้บตั รเครดิตของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บัญชี ของอาจถูก
ยกเลิกชัว่ คราวเพื่อป้ องกันกิจกรรมการหลอกลวงภายหน้า และการฝ่ าฝื นของเจ้าของธุรกิจอิสระอาจทาให้เกิ ด
การสิ้ นสุ ดของการเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระ
3. การสัง่ ซื้ อทั้งหมดต้องทาพร้อมกับการชาระเงิ นที่ถูกต้องรวมถึงค่าธรรมเนี ยมการส่ งของและภาษีการขาย จะไม่
มีการส่ งของจนกระทัง่ จะมีการชาระเงิ นทุกอย่างครบ ค่าส่ งของขึ้นอยูก่ บั สถานที่จดั ส่ ง
E. การสัง่ ซื้ อทั้งหมดต้องได้รับก่อน 11.59 นของเวลากลางในสหรัฐในวันจันทร์พื่อให้มีคุณสมบัติสาหรับกิจกรรมใน
สัปดาห์
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F. สถานที่ที่มีบริ การทางโทรศัพท์ เจ้าของธุรกิจอิสระอาจมารับสิ นค้าที่สถานที่ที่มีบริ การทางโทรศัพท์ ถ้าสถานที่ที่
มีบริ การทางโทรศัพท์ไม่มารับสิ นค้าจากการสั่งซื้ อภายในเก้าสิ บ (90) วัน การสั่งซื้ อนั้นจะถือว่าได้ถูกละทิ้งและจะ
กลายเป็ นสมบัติของเจเนซิ ส เพียว
G. เจ้าของธุรกิจอิสระหรื อลูกค้าจะที่ทาการสั่งซื้ อจะยืนยันความถูกต้องของการสั่งซื้ อและสถานที่จดั ส่งว่าถูกต้อง
สมบูรณ์
H. เจ้าของธุรกิจอิสระหรื อลูกค้าจะตรวจสอบความถูกต้องของสิ นค้าและบรรจุภณั ฑ์เมื่อได้รับสิ นค้า รายการสิ นค้าที่
ขาดสต๊อกจะถูกจัดส่ งแยกต่างหากโดยไม่คิดค่าจัดส่ งเพิ่มเมื่อมีสินค้าแล้ว จะต้องรายงานใบริ ษทั ทราบถ้ามีการ
ชารุ ดเสี ยหายของสิ นค้าที่จดั ส่ งภายในสิ บห้า(15)วันเมื่อได้รับสิ นค้าโดยเขี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยอีเมล์ หรื อ
ทางแฟ๊ กซ์ หรื อทางโทรศัพท์และต้องติดตามโดยยื่นเอกสารแนบที่ เหมาะสมบอกถึงควาผิดปกติหรื อรายงานความ
เสี ยหายของสิ นค้า การล้มเหลวที่จะส่ งรายงานข้อมูลภายในสิ บห้า(15) วัน อาจมีผลต่อการถูกปรับของการสู ญหาย
หรื อรายการที่ เสี ยหาย
I. การซื้ อเพื่อสต๊อกสิ นค้าที่ผิดละเมิดกฏอย่างร้ายแรงต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานและเป็ นข้อห้ามที่เข้มงวด
การกระทาเช่นนั้นเป็ นการละเมิดข้อตกลง การซื้ อเพื่อสต๊อกสิ นค้าที่ผิดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการพิจารณา
โทษทางวินยั ของบริ ษทั ที่จะนาไปเป็ นหลักฐานตามที่อธิ บยไว้ในภาค14 คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั ของ
บริ ษทั จะพิจารณาแต่เพียงผูเ้ ดียวในการลงโทษทางวินยั การลงโทษทางวินยั อาจรวมถึงแต่ไม่จากัด การสิ้ นสุ ดบัญชี
การเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระ การปรับเพื่อครอบคลุมความเสี ยหายของบริ ษทั รวมถึงค่าการสอบสวนภายใน ค่าที่
ปรึ กษาภายนอกที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ในกรณี น้ ี การถอนหรื อการปฏิเสธตาแหน่งของเจ้าของธุรกิจอิสระที่เป็ นอยู่ใน
ปัจจุบนั การถอนหรื อการปฏิเสธการจ่ายหรื อส่ งรางวัลใดๆ คะแนนPAR รางวัลการแข่งขันหรื อรางวัลที่มีผลจากการ
การซื้ อเพื่อสต๊อกสิ นค้าที่ผิดตามที่อธิ บายไว้ขา้ งต้น การถอนหรื อปฏิเสธการจ่ายคอมมิชชัน่ โบนัส รางวัลหรื อรางวัล
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนจนกระทัง่ ได้เยียวยาผลกระทบจากการซื้ อเพื่อสต๊อกสิ นค้าที่ผิดตามการตัดสิ นของ
คณะกรรมการวินยั
J. การซื้ อที่ผิดรวมถึง :
1. การสปอนเซอร์ส่วนตัวหรื อกลุ่มโดยปราศจากการรู ้ถึงหรื อ/และบังคับของการสมัครข้อตกลงของ
เจ้าของธุรกิจอิสระ โดยส่ วนตัวหรื อกลุ่ม
2. การสปอนเซอร์ที่ฉอ้ โกงส่ วนตัวหรื อกลุ่ม
3. การสปอนเซอร์หรื อพยายามสปอนเซอร์ของบุคคลหรื อกลุ่มที่ไม่มีอยูใ่ นฐานะเจ้าของธุรกิจอิสระ
(ไม่มีตวั ตน)
4. การใช้บตั รเครดิ ตโดยหรื อในนามของเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อลูกค้าที่ ไม่ใช่บญั ชี ผถู ้ ือบัตรเครดิต
5. การใช้ประโยชน์ในบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระอื่นสาหรับจุดมุ่งหมายให้ได้ตาแหน่ง หรื อรางวัล
ภายในแผนการจ่ายผลตอบแทนของเจเนซิ ส เพียว
6. การสแตกกิ้งรวมถึง
a. การล้มเหลวที่สื่อสารให้เจเนซิ ส เพียวหรื อการเก็บใบสมัครหรื อข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระมากกว่า
สอง(2) วันทาการหลังจากที่ผสู ้ มัครเซ็นใบสมัครแล้ว
b. การวางหรื อการจัดการใบสมัครและข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระเพื่อจุดมุ่งหมายให้ได้คอมมิชชัน่
โบนัส หรื อรางวัลสู งสุ ดจากแผนการจ่ายผลตอบแทนเจเนซิ ส เพียว
c. จัดหาความช่วยเหลือทางการเงิ นให้กบั เจ้าของธุรกิจอิสระใหม่เพื่อจุดมุ่งหมายให้ได้คอมมิชชัน่ โบนัส
หรื อรางวัลสู งสุ ดจากแผนการจ่ายผลตอบแทนเจเนซิ ส เพียว
d. การซื้ อสิ นค้า โดยผ่านทางบัญชี เจ้าของธุรกิจอิสระคนอื่นเพื่อเพิ่มการจ่ายเงิ นของธุรกิจอิสระของท่าน
หรื อของจานวนดาวน์ไลน์ของท่าน
e. การคืนสิ นค้าหลังจากได้ตาแหน่ง รางวัล รางวัลจากการแข่งขันจะถูกตัดสิ นและได้จ่ายหรื อถูกส่ ง ถ้า
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รายการที่ถูกคืนหลังได้ตาแหน่ง รางวัล รางวัลจากการแข่งขันและได้จ่ายหรื อถูกส่ ง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่
จะถอน และเรี ยกคืนโปรโมชัน่ ใดหรื อทั้งหมด การจ่ายเงิ น และ/หรื อผลประโยชน์ที่ได้รับตามผลของการ
สั่งซื้ อเดิม

ภาค 9: โปรแกรมรางวัล เพียว ออโต้ ชิพ (PAR)
A. เจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟออร์ คัสทอเมอร์อาจทาการสัง่ สิ นค้าอัตโนมัติและให้จดั ส่ งทุกยี่สิบแปด(28)วันเพื่อลงทะเบียน
ในทางเลือกโปรแกรมรางวัล เพียว ออโต้ชิพ (PAR) ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในโปรแกรมนี้ เลือกสิ นค้าและจานวนที่ตอ้ งการส่ ง
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมในแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติ ผูม้ ีส่วนร่ วมสามารถยกเลิกการมีส่วนร่ วมเมื่อใดก็ได้ตามที่อธิ บายไว้ ข้างล่าง
ภาคนี้
1. เจ้าของธุรกิจอิสระจะลงทะเบียนโปรแกรม PAR โดยเลือกทางเลือกที่ เหมาะสมในเวลาที่ลงทะเบียนใน
แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ใน Virtual back office หลังการลงทะเบียนหรื อติดต่อกับฝ่ ายบริ การเจ้าของ
ธุรกิจอิสระ
2. ลูกค้าอาจลงทะเบียนในโปรแกรมPARและเป็ นพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์โดยเลือกทางเลือกที่ เหมาะสมใน
Virtual back office หรื อฝ่ ายบริ การเจ้าของธุรกิจอิสระ
B. เจ้าของธุรกิจอิสระอาจไม่ลงทะเบียน โปรแกรม PAR โดยลาพังเพื่อจุดมุ่งหมายของการจัดการโปรแกรมPARเพื่อ
จะได้รับส่ วนลดค่าธรรมเนี ยมประจาปี หรื อการลดราคาสิ นค้าและแล้วผลที่เกิดขึ้นภายหลังคือยกเลิกการลงทะเบียน
PARหลังจากนั้น บริ ษทั อาจตัดสิ นอนุมานว่าช่วงเวลาการลงทะเบียนหนึ่ งเดือนหรื อน้อยกว่าในการจัดการระบบ
PAR และเจ้าของธุรกิจอิสระจะต้องรับผิดชอบต่อการคืนสิ นค้าตามกฎหมาย
C. การสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระอาจไม่ลงทะเบียนเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์ คสั ทอเมอร์ในโปรแกรมPARโดย
ปราศจากการยินยอมของผูส้ มัคร นี่ อาจถูกพิจารณาได้วา่ เป็ นการฉ้อโกงข้อมูลบัตรเครดิตของผูส้ มัคร ด้วยการตัดสิ นแต่ผู ้
เดียวของบริ ษทั การสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระอาจถือเป็ นความรับผิดชอบสาหรับการจ่ายค่าติดต่อทั้งหมดในการคืน
สิ นค้าภายใต้การไม่มีอานาจในการลงทะเบียนPAR รวมถึงการคิดค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บจากธนาคาร และค่าต่างๆที่เกี่ยข้อง
กับการฉ้อโกง การสปอนเซอร์ถูกห้ามใช้บตั รเครดิตของพวกเขาเพื่อลงทะเบียนผูส้ มัครในโปรแกรมPARโดยปราศจาก
การยินยอมของผูส้ มัคร สปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระที่ฝ่าฝื นนโยบายนี้ อาจถือว่าเป็ นผูท้ ี่ถูกพิจารณากระบวนการทางวินยั
D. การสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระเป็ นความรับผิดชอบที่จะอธิ บายทุกด้านของโปรแกรมPARกับเจ้าของธุรกิจ
อิสระกับหรื อพรี เฟอร์ คสั ทอเมอร์ในดาวน์ไลน์ นี่ รวมถึงการอธิ บายว่าขณะสั่งซื้ อจะได้รับส่ วนลด การสั่งซื้ อสิ นค้า
จะถูกส่ งไปให้ทุกยี่สิบ(28)วันและเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์มีความรับผิดชอบในค่าจัดส่ งเป็ นไป
ตามกฎหมาย
E. คะแนนPARจะให้ตามลาดับการซื้ อภายในโปรแกรมPARซึ่ งสามารถถปฏิบตั ิได้ และสามารถใช้ซ้ื อสิ นค้าที่เลือกได้
แต่ละคะแนนPAR เทียบเท่ากับหนึ่ ง(1)ดอลลาร์ ขายปลีก สิ นค้าที่ใช้คะนนPARจะไม่นาไปคิดคอมมิชชัน่ และไม่มี
คะแนนให้ คะแนนPARที่เพิม่ ขึ้นในกระบวนการสัง่ ซื้ อจะถูกคานวณทุกยี่สิบแปด(28)วันและสามารเพิม่ ขึ้นได้มาก
ที่สุดเจ็ดสิ บห้า(75)คะแนนภายในเดือน ไม่ยินยอมให้มีการคืนสิ นค้าที่ซ้ื อด้วยคะแนนPAR คะแนนPARที่เพิ่มขึ้นถูก
ปรับสอง(2)เดือนต่อเนื่ องถ้าบัญชี ไม่มีการสั่งสิ นค้าPAR
F. คะแนนPARจะใช้ได้แค่ซ้ื อสิ นค้าที่เลือกและไม่สามารถใช้แทนค่าส่ งสิ นค้า มันเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของ
ธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์ที่จะชาระเงิ นค่าส่ งสิ นค้า
G. การชาระเงิ นจะถูกยืนยันก่อนการสั่งออโต้ชิพ เมื่อผูม้ ีอานาจถูกบอกปฏิเสธ บริ ษทั อาจพยายามติดต่อเจ้าของธุรกิจ
อิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์เพื่อขอการอนุญาต หากการอนุญาตไม่ได้ส่งมาในเวลา 11.50ของเวลากลาง
สหรัฐอเมริ กา คาสั่งซื้ ออาจถูกพิจารณาว่า “ไม่ได้ดาเนิ นการ” และจะไม่ถูกรวมในขั้นตอนการให้รางวัลใน
คอมพิวเตอร์ บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อผลคะแนนที่ขาดหายไปหรื อการขาดคุณสมบัติ
H. การซื้ อออโต้ชิพทางโทรศัพท์ไม่สามารถทาได้ก่อนถึงกาหนดวันออโต้ชิพ การซื้ อPARทั้งหมดที่ไม่ถูกรับภายในเก้า
สิ บ(90)วันทาการจะถูกพิจารณาว่าละทิ้งและเป็ นสมบัติของบริ ษทั
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I. เจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์ อาจเปลี่ยนหรื อยกเลิกออโต้ชิพของเ/เธอ การทาข้อมูลการส่ งของให้เป็ น
ปัจจุบนั หรื อวิธีการชาระเงิ นหรื อยกเลิกการมีส่วนร่ วมในโปรแกรมPARทาด้วยกันได้โดยยื่นคาร้องขอโดยโทรศัพท์หรื อ
เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูม้ ีอานาจที่เป็ นลักษณ์อกั ษรอาจถูกเรี ยกร้องจากผูอ้ ื่นที่ได้ประโยชน์จากบัญชี เจ้าของธุรกิจ
อิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์หากเป็ นบัญชี ร่วมหรื อบัญชี กลุ่มธุรกิจ กระบวนการเปลี่ยนจะเกิดขึ้นก่อนวันออโต้ชิพ การ
ร้องขอการเปลี่ยน(และข้อมูลที่ตอ้ งการหรื อผูม้ ีอานาจ)ต้องได้รับห้า(5)วันก่อนถึงวันดาเนิ นการ
J. ตามการยกเลิกโปรไฟล์PARของเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์ สิ นค้าที่ส่งไปอาจถูกส่ งกลับตาม
กฎหมายของนโยบายการคืนสิ นค้าของรัฐ (ดูภาค12 สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม) การคืนสิ นค้าหรื อการปฏิเสธสิ นค้าไม่
เพียงพอที่จะยกเลิ กหรื อแก้ไขโปรไฟล์PAR เจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์ ตอ้ งติดต่อบริ ษทั เพื่อร้อง
ขอให้ยกเลิกหรื อแก้ไขโปรไฟล์PARและยื่นจดหมายเท่าที่จาเป็ น การยกเลิกอาจถูกเรี ยกร้องเพื่อจุดมุ่งหมายของการ
ดาเนิ นการระบบลดราคาPARที่อธิ บายในยย่อหน้าBข้างต้น
K. เมื่อคืนสิ นค้าจากการสั่งซื้ อออโต้ชิพ พรี เฟอร์ คัสทอเมอร์และเจ้าของธุรกิจอิสระมีความรับผิดชอบต่อค่าส่ งของ
สาหรับการสั่งซื้ อที่ไม่ถูกยกเลิกก่อนวันออโต้ชิพ ถ้าพรี เฟอร์ คัสทอเมอร์และเจ้าของธุรกิจอิสระปฏิ เสธการส่ ง
สิ นค้า ค่าติดต่อเพื่อคืนสิ นค้าที่บริ ษทั จ่ายจะถูกเก็บกับเงิ นที่จะต้องคืนให้หรื อเครดิตคืนพรี เฟอร์ คัสทอเมอร์และ
เจ้าของธุรกิจอิสระ

ภาค 10: การถอนเงินอัตโนมัติ
A. ตามที่ลงทะเบียนในโปรแกรมPARเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์ ให้อานาจบริ ษทั ที่หกั บัญชี บตั ร
เครดิ ตของเขา/เธอหรื อกระบวนการโอนเงิ นจากธนาคารทุกยี่สิบแปด(28)วันที่บอกไว้ในข้อตกลงสาหรับจานวนที่
สั่ง การเรี ยกเก็บเงิ นเหล่านี้ ที่เกิดขึ้นอาจมีการเปลี่ ยนแปลงหรื อยกเลิกในเวลาใดตามที่อธิ บายไว้ในภาค 9 ข้างต้น
เจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์ไม่อาจใช้บตั รเครดิตที เป็ นของบุคคลอื่นสาหหรับการถอนเงิ นอัตโนมัติ
โดยปราศจากลายลักษณ์อกั ษร เซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชี หรื อบัตรเครดิต
B. มันเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์ ที่คงมีเงิ นไว้ในบัญชี ที่ใช้สาหรับโปรแกรม
PAR มีการเก็บค่าธรรมเนี ยมจากสถาบันการเงิ นหากเงิ นในบัญชี ไม่เพียงพอ ซึ่ งเป็ นความรับผิดชอบแต่ผเู ้ ดียวของ
เจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์
C. รายการทั้งหมดของบุคคลในแบบฟอร์มใบสมัครและข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระและ/หรื อกลุ่มธุรกิจจะถือเป็ น
หนี้ สินร่ วมสาหรับจานวนที่คา้ งชาระในบัญชี

ภาค11: ความต้ องการของการขาย
A. แผนการจ่ายผลตอบแทนของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)ขึ้นอยูก่ บั การขายสิ นค้าแก่ลูกค้า เจ้าของธุรกิจอิสระ
ต้องพึงพอใจกับความต้องการจานวนขายส่ วนบุคคลหรื อกลุ่ม ดีเท่ากับความต้องการอื่นที่บอกไว้ในนโยบายและ
ขั้นตอนการดาเนิ นงานและแผนการจ่ายผลตอบแทน เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะรับคอมมิชชัน่ โบนัส และรางวัล
เพื่อให้เจ้าของธุรกิจอิสระมีคุณมบัติเหมาะสมสาหรับคอมมัชชัน่ พวกเขาต้องพยายามพัฒนาหรื อให้บริ การทุก
ช่วงเวลาคอมมิชชัน่
B. ผูใ้ ช้ตอ้ งยอมทาตามคุณสบัติและข้อผูกมัดทุกประการที่กาหนดสาหรับตาแหน่งของเขา/เธอในแผนการจ่าย
ผลตอบแทน คุณสมบัติเหล่านี้ รวมถึงคะแนนส่ วนตัว หรื อการซื้ อทั้งหมดที่ทาโดยเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี
เฟอร์คสั ทอเมอร์ และคะแนนกลุ่ม(GV)ที่ตอ้ งการซึ่ งรวมถึงคะแนนส่วนตัว(PV)ของเจ้าของธุรกิจอิสระใน
องค์กรดาวน์ไลน์
C. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่ควรสั่งสิ นค้ามากเกินความจาเป็ นที่เจ้าของธุรกิจอิสระต้องการสาหรับการขายต่อหรื อใช้
ส่ วนตัว เจ้าของธุรกิจอิสระต้องขายหรื อใช้อย่างน้อย70% ของการซื้ อครั้งก่อนจากบริ ษทั ก่อนการสั่งซื้ ออีกครั้ง
เจ้าของธุรกิจอิสระที่ได้รับคอมมิชชัน่ โบนัส หรื อรางวัลและสัง่ ซื้ อสิ นค้าเพิม่ ขึ้นตกลงที่จะเก็บเอกสารซึ่ งจะขอ
ตรวจสอบตามนโยบายและต้องสามารถเตรี ยมเอกสารถ้าบริ ษทั ร้องขอหรื อตัวแทนที่ ดูแลกฎระเบียบ
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D. ในเวลาการขาย เจ้าของธุรกิจอิสระถูกเรี ยกร้องให้จดั หาสาเนาใบเสร็จจากการขายปลีกสอง(2)ใบ ใบเสร็จต้องมีวนั ที่
ชื่ อและที่อยูข่ องผูข้ าย รายการสิ นค้าที่ขาย ราคา และอธิ บายว่าผูซ้ ้ื อมีสิทธิ์ ที่จะยกเลิก ภายใต้กฏหมายที่สามารถทาได้
ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ์ ยกเลิกภายในห้า(5)วันทาการหรื อแปด(8)วันปฏิทิน ซึ่ งสามารถคืนเงิ นได้ท้ งั หมด เจ้าของธุรกิจอิสระต้อง
แจ้งด้วยวาจาว่าผูซ้ ้ื อมีสิทธิ์ ยกเลิกเหล่านี้ และมีสิทธิ์ ปกป้องผูบ้ ริ โภคโดยกฎหมายของประเทศและท้องถิ่น เจ้าของ
ธุรกิจอิสระต้องเก็บสาเนาใบเสร็จสาหรับช่วงเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งปี หลังการขายและต้องจัดเตรี ยมสาเนาใบเสร็จการ
ขายเมื่อบริ ษทั ร้องขอ
E. บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องให้ตอ้ งเก็บภาษีการขายจากซื้ อทั้งหมดของพรี เฟอร์ คสั ทอเมอร์ของเจ้าของธุรกิจอิสระ อัตราภาษี
การขายที่สามารถปรับใช้ได้จะถูกตัดสิ นจากที่อยูท่ ี่จะจัดส่ ง เจ้าของธุรกิจอิสระจะลงทะเบียนในฐานะตัวแทนและ
ในการทาดังนันต้องยิ่นต่อบริ ษทั ”ใบประกาศการยกเว้นภาษีการขายและการใช้” หรื อเอกสารที่เหมาะสมกับ
กฎหมายในที่ซ่ ึ งพวกเขาอาศัยเพื่อพิจาณายกเว้นภาษี เนื่ องจาก เจ้าของธุรกิจอิสระจะมีความรับผิดชอบที่จะเก็บและ
ส่ งภาษีท้ งั หมดตามที่เรี ยกร้องของกฎหมายในการตัดสิ นคดีซ่ ึ งเขา/เธออาศัย

ภาค12: นโยบายการคืน
A. ข้อกาหนดทัว่ ไปของเจ้าของธุรกิจอิสระที่แข็งขัน
ข้อกาหนดทัว่ ไปต่อไปนี้ ใช้กบั เจ้าของธุรกิจอิสระ ที่ คืนสิ นค้าหรื อเครื่ องมือการขาย ถ้าที่ไหนมีนโยบายการคืนสิ นค้า
ที่ต่างกัน เวลาจะทาการคืนสิ นค้าที่น้ นั ให้ยึดนโยบายการคืนสิ นค้าที่น้ นั ๆ ที่เจ้าของธุรกิจอิสระจะคืน การคืนสิ นค้า
และ เครื่ องมือการขายสาหรับเจ้าของธุรกิจอิสระที่ ตอ้ งการยกเลิกการทาธุรกิจกับบริ ษทั ดู ที่ ย่อหน้าB และ
การซื้ อสิ้ นค้าคืน
1. การสั่งสิ นค้า
a. สิ นค้าที่ซ้ื อครั้งแรกและยังไม่ได้แกะกล่องสามารถคืนได้ภายใน 30 วัน (หักค่าขนส่ ง) บริ ษทั จะคืนเงิ น
สด หรื อคืนเงิ นเข้าบัตรเครดิ ตตามที่เจ้าของธุรกิจอิสระได้ทาการซื้ อ สิ นค้าที่แกะกล่องแล้วสามารถคืนได้
ภายใน 30 วัน (หักค่าขนส่ ง) แต่จะคืนในรู ปแบบของเครดิตในบัญชี เจเนซิ ส เพียว ของเจ้าของธุรกิจ
อิสระเพื่อที่ลูกค้าสามารถใช้ซ้ื อของได้ภายในอนาคต ก่อนที่เจ้าของธุ รกิจอิสระจะทา การคืนสิ นค้า ลูกค้า
หรื อเจ้าของธุรกิจอิสระ จะต้องติดต่อทางลูกค้าสัมพันของบริ ษทั เพื่อรับหมายเลขคืนสิ นค้า
b. เจ้าของธุรกิจอิสระสามารถคืนเครื่ องมือการขายได้ภายใน 30 วันแต่จะได้รับเงิ นคืน 90% และเครื่ องมือ
การขายนั้นต้องอยูใ่ นสภาพที่นาออกมาขายใหม่ได้ บริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจรณาสภาพที่ นาออกมาขายใหม่ได้
2. การสั่งซื้ อภายหลัง
a. สิ นค้าหรื อเครื่ องมือการขายที่เจ้าของธุรกิจอิสระซื้ อหลังจากการซื้ อครั้งแรกสามารถคืนได้ภายใน 90 วัน
เจ้าของธุรกิจอิสระจะได้รับเงิ นคือ 90% หลังหักจากค่าขนส่ ง บริ ษทั จะเครติ ดเงิ นไปในบันชี Genesis
Pure ของเจ้าของธุรกิจอิสระเพื่อใช้ในการซื้ อสิ นค้าครั้งต่อไป สิ นค้าและเครื่ องมือการขายต้องอยูใ่ น
สภาพที่ไม่ถูกเปิ ดใช้งานและสามารถนามาจาหน่ายใหม่ได้ เจ้าของธุรกิจอิสระต้องปฏิบตั ิตามวิธีการคืน
สิ นค้าที่ระบุตามหัวข้อนี้
b. เจ้าของธุรกิจอิสระจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าจัดส่ งสิ นค้า บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบคาจัดส่ งสิ นค้าใดๆทั้งสิ้ น
ความเสี ยหายหรื อสิ นค้าสู ญหายจะเป็ นความรับผิดชอบของทางเจ้าของธุรกิจอิสระ บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้ นเช่นเดียวกัน ถ้าสิ นค้าหรื อเครื่ องมือการขายที่ถูกส่ งมาไม่ถึงบริ ษทั หรื อมีการสู ญเสี ยและไม่อยูใ่ น
สภาพที่นามาจาหน่ายใหม่ได้ บริ ษทั จะไม่รับการคืนของครั้งนั้น เจ้าของธุรกิจอิสระควรจะเลือกบริ ษทั
ขนส่ งที่เชื่ อถือได้ในการจัดส่ งสิ นค้าหรื อเครื่ องมือการขายคืนบริ ษทั
3. ขั้นตอนการคืน
a. เจ้าของธุรกิจอิสระที่ตอ้ งการคืนสิ นค้าต้องปฏิบตั ิตามข้อต่อไปนี้
1. ติดต่อบริ ษทั เพื่อขอหมายเลขอนุมตั ิการคืนสิ นค้า หมายเลขอนุมตั ิน้ ี มีผล 30 วันและจะต้องเขียนให้ชดั เจน
เช่นเดียวกับชื่ อและที่อยูเ่ จ้าของธุรกิจอิสระบนกล่องสิ นค้าที่ส่งคืน
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2. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องแนบสาเนาการสั่งซื้ อ ใบเสร็จ และ การยืนยันการซื้ อ
3. การสิ นค้าคืนโดยใช้กล่องที่บุกนั กระแทกอย่างดี
b. สิ นค้าที่ถูกส่ งคืนโดยปราศจากการได้รับการอนุมตั ิให้ส่งคืนจะไม่ได้รับการพิจรณาและจะถูกส่ งกลับไป
ยังเจ้าของธุรกิจอิสระโดยค่าขนส่ งเจ้าของธุรกิจอิสระจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
c. บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการคืนสิ นค้าเดิมๆหรื อขอเปลี่ยนสิ นค้าเดิมๆบ่อยๆหรื อยกเลิกบัญชี ของ
เจ้าของธุรกิจอิสระถ้าเจ้าของธุรกิจอิสระใช้นโนบายการคืนสิ นค้าในทางที่ผิด ถ้าบริ ษทั ตรวจพบว่ามีการ
โกงเกิดขึ้นในการคืนสิ นค้า บริ ษทั จะระงับบัญชี เจ้าของธุรกิจอิสระและเจ้าของธุรกิจอิสระจะถูกเรี ยกเก็บ
ค่าบริ การเพิ่มเติม
4. สิ นค้าที่บกพร่ อง
a. สิ นค้าที่ถูกผลิตโดยบริ ษทั ไม่ควรที่จะใช้หากผนึ กถูกแกะออกหรื อแตก สิ นค้านั้นให้จดั ว่าเป็ นสิ นค้า
บกพร่ องและทางบริ ษทั จะเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ค่าขนส่ งที่เกิดจากการคืนสิ นค้าที่มีบกพร่ อง เจ้าของธุ รกิจอิสระจะต้องติดต่อบริ ษทั เกี่ยวกับสิ นค้าที่มี
บกพร่ องภายใน 15 วันหลังการซื้ อสิ นค้า
5. การซื้ อเพื่อให้มีคุณสมบัติ
a.
สิ นค้าใดที่ซ้ื อเพื่อให้มีคุณสมบัติสาหรับอาทิตย์น้ นั และถูกส่ งคืนบริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้อง
ซื้ อ สิ นค้าที่มี คะแนนเท่ากันเพื่อที่จะมีคุณสมบัติเช่นเดิม ถ้าเจ้าของธุรกิจอิสระคืนสิ นค้ามูลค่า 100 PV
เจ้าของธุรกิจอิสระจะถูกลด PV ลง 100 PV การที่เจ้าของธุรกิจอิสระจะแข็งขันด้วยคะแนน 100 PV ต้องซื้ อ
สิ นค้ามูล 200 PV เพื่อให้ 100PV แรกไปหักกับค่าติดลบก่อน สิ นค้าที่ มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่า 2,000 PV
จะไม่สามารถคืนได้นอกจากได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั ก่อน
b.
ค่าคอมมิชชัน่ โบนัส หรื อรางวัล ที่ได้รับก่อนคืนสิ นค้าจะถูกหักจากค่าคอมมิชชัน่ โบนัส หรื อ
รางวัลในอนาคต บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะปรับค่าคอมมิชชัน่ โบนัส และรางวัลของเจ้าของธุรกิจอิสระ เมื่อ
ดาวไลน์คืนสิ นค้า
6. สิ นค้าที่ซ้ื อโดยใช้คะแนน PAR
a. คะแนน PAR จะถูกเครติดกลับไปที่ บญั ชี PARของ เจ้าของธุรกิจอิสระ หรื อ ลูกค้าเมื่อมีการคืนสิ นค้าที่ซ้ื อ
ด้วยคะแนน PAR เจ้าของธุรกิจอิสระและลูกค้าต้องทาตามกระบวนการคืนสิ นค้าตามหัวข้อ นโยบายการ
คืนสิ นค้า
b. เจ้าของธุรกิจอิสระ หรื อ ลูกค้าพรี เฟอร์จะต้องจ่ายค่าขนส่ งในการคืนสิ นค้าเอง
B. การซื้ อสิ นค้าคืนเนื่ องด้วยการสิ้ นสุ ดของบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระ
1. เจ้าของธุรกิจอิสระที่ยกเลิกการทาธุรกิจกับบริ ษทั หรื อ ถูกบริ ษทั ยกเลิ กบัญชี สามารถคืนของได้สาหรับ
สิ นค้าที่ซ้ื อภายใน 12 เดือน และมูลค่าของสิ นค้าเหลือไม่ต่ากว่า 90% ถ้าต่ากว่าสิ นค้าจะถูกพิจรณาเป็ นสิ นค้าที่
ไม่สามารถนากลับมาขายต่อได้ในตลาดและทางบริ ษทั จะสงวนสิ ทธิ ในการซื้ อสิ นค้าคืน
C. นโยบายการคืนสิ นค้าสาหรับลูกค้าทัว่ ไป
1. ลูกค้าทัว่ ไปสามารถคืนสิ นค้าได้ที่เจ้าของธุ รกิจอิสระ เจ้าของธุรกิจอิสระจะเป็ นผูค้ ืนเงิ นให้กบั ลูกค้า
2. ลูกค้าปลีกที่สั่งสิ นค้าโดยตรงกับบริ ษทั ต้องติดต่อบริ ษทั เพื่อขอวิธีการคืนสิ นค้าจากทางบริ ษทั
D. การเรี ยกเก็บเงิ นคืน
1. ในกรณี ที่ เจ้าของธุรกิจอิสระ และ ลูกค้าปลีกมีขอ้ พิพาท ทางบริ ษทั จะทาการตรวจสอบและหาข้อยุติให้กบั
ปัญหาที่เกิ ดขึ้น ถ้าบริ ษทั เห็นชอบว่าการคืนเงิ นให้กบั ลูกค้าเป็ นการแก้ไขปัญหา บริ ษทั จะคืนเงิ นให้กบั ลูกค้า
แล้วเก็บจะเงิ นนั้นกับเจ้าของธุรกิจอิสระโดยผ่านบัญชี บตั รเครดิตของเขา/เธอกับธนาคาร บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
ปฏิเสธการคืนหรื อการเปลี่ยน
2. ไม่วา่ ในกรณี ใดๆก็ตาม ห้ามเจ้าของธุรกิจอิสระติดต่อเพื่อขอให้ธนาคารของทางเจ้าของธุรกิจอิสระ ยกเลิกการ
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ตัดเงิ นจากทางบริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระนั้นจะเสี ยสิ ทธิ์ ในการใช้บตั รเครดิ ตจ่ายเงิ นซื้ อสิ นค้าทางจากบริ ษทั และ
อาจจะถูกยกเลิกบัญชี ถ้าเจ้าของธุรกิจอิสระเห็นว่าทางธนาคารมีการเรี ยกเก็บเงิ นที่เจ้าของธุรกิจอิสระไม่เห็น
ด้วย ให้ติดต่อกับทางบริ ษทั ก่อนเพื่อที่ ทางบริ ษทั จะได้ทาการตรวจสอบก่อน

ภาค 13: แผนการตลาด, ค่าคอมมิชชั่น และ รางวัล
A. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องมีสิทธิ์ สาหรับคอมมิชชัน่ ในแผนการจ่ายผลตอบแทนและมีสิทธิ์ สาหรับ โบนัส รางวัล
รางวัลเชิ ดชูเกียรติ์ เจ้าของธุรกิจอิสระต้องแข็งขัน ด้วยการจ่ายค่าธรรมเนี ยมเป็ นปัจจุบนั และทาตามเทอมและ
เงื่ อนไของข้อตกลงและอยู่ในจุดยืนตามที่ได้รับการตัดสิ นแต่ผเู ้ ดี ยวของบริ ษทั
B. ค่าคอมมิชชัน่ จะถูกจ่ายทุกอาทิตย์สาหรับเจ้าของธุรกิจอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามแผนการตลาด โปรดอ้างอิงถึง
แผนการจ่ายผลตอบแทนของเจเนซิ ส เพียวเพื่อรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
C. เจ้าของธุรกิจอิสระจะได้ค่าโบนัสสปอนเซอร์ สิ บ(10) เปอร์เซ็นต์คะแนนส่ วนตัวของการสั่งซื้ อทั้งหมดของ
เจ้าของธุรกิจอิสระและสมาชิ กที่พวกเขาสปอนเซอร์ส่วนตัวในเก้าสิ บ (90) วันแรก เมื่อสปอนเซอร์มีคุณสมบัติ
ตามแผนการจ่ายผลตอบแทน
D. รายได้เจ้าของธุรกิจอิสระเริ่ มต้นนั้นมาจากทางขายสิ นค้าในราคาขายปลีกซึ่ งผลกาไรมาจากส่ วนต่างของราคาที่ซ้ื อ
จากบริ ษทั และราคาขายปลีกของเจ้าของธุรกิจอิสระ
E. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ได้รับการรับประกันรายได้และความสาเร็จ รายได้และความสาเร็จของเจ้าของธุรกิจอิสระ
นั้นมาจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การ และการสร้างทีม ความสาเร็จทั้งหมดขึ้นอยูก่ บั การทางานของเจ้าของธุรกิจ
อิสระเอง
F. ถ้าเจ้าของธุรกิจอิสระเชื่ อว่ามี ความผิดพลาดในการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ รางวัล โบนัส เจ้าของธุรกิจอิสระต้องติ ดต่อ
บริ ษทั ภายใน 30 วัน หากเกิน 30 วัน บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบหากไม่รายงานภายในช่วงเวลาที่กาหนด
G. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่ได้รับอนุญาติให้แก้ไขแผนการจ่ายผลตอบแทนด้วยตัวเองและจะได้รับการลงโทษทางวินยั ซึ่ ง
อาจรวมถึงการะงับ การยกเลิกบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระ
H. คะแนน PAR นั้นไม่สามารถย้ายจากเจ้าของธุรกิจอิสระหนึ่ งกับยังอีกคนหนึ่ งได้ รวมทั้งไม่สามารถย้ายคะแนน
รางวัลจากเจ้าของธุรกิจอิสระไปยังอีกคนหนึ่ งได้เช่นเดียวกัน
I. ค่าคอมมิชชัน่ โบนัส รางวัล รางวัลต่างๆจะถูกจ่ายให้กบั กล่มธุรกิจหรื อบุคคลที่ เจ้าของธุรกิจอิสระลงทะเบี ยนไว้
หากเจ้าของธุรกิจอิสระไม่ได้ลงทะเบียนไว้ บริ ษทั จะจ่ายให้กบั บุคคลแรกที่อยูใ่ นรายการข้อตกลงเจ้าของธุรกิจ
รางวัลหุน้ เพียวจะออกให้แก่ชื่อของกลุ่มธุรกิจลาดับแรก
J. เจ้าของธุรกิจอิสระได้มอบอานาจให้บริ ษทั หักค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับและ/หรื อการลงโทษจากคอมมิชชัน่ โบนัส
หรื อ รางวัล ของเจ้าของธุรกิจอิสระตามที่คิดว่าเหมาะสมในภาค14 สาหรับการฝ่ าฝื นนโยบายและขั้นตอนการ
ดาเนิ นงานหรื อส่ วนใดของข้อตกลง ตามที่เห็นชอบจากบริ ษทั แต่ผเู ้ ดียว
K. ในกรณี ที่เจ้าของธุรกิจอิสระต้องการใช้บริ ษทั ออกเช็คค่าคอมมิชชัน่ หรื อโบนัสให้ใหม่ เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้อง
จ่ายค่าออกเช็คใหม่ 25 ดอลลาร์ แต่ถา้ บริ ษทั เป็ นผูอ้ อกเช็คผิดพลาดบริ ษทั จะออกเช็คให้เจ้าของธุรกิจอิสระใหม่โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
L. การที่เจ้าของธุรกิจอิสระจะสามารถขึ้นตาแหน่งได้ เจ้าของธุรกิจอิสระเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติตามกฏและสัญญา
ที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั
M. บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทนเจเนซิ ส เพียว ตามที่บริ ษทั เห็นสมควรคิดว่า
สาคัญและถูกต้องแต่เพียงผูเ้ ดี ยว

ภาค 14: การพิจรณาความผิดทางวินัย
A. ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อทาผิดอื่นๆของเทอมหรื อเงื่ อนไขของข้อตกลงกับบริ ษทั การรายงานของการผิดข้อตกลง
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บริ ษทั นั้นควรจะทาภายใน 90 วันถ้านานกว่านั้นอาจจะยากสาหรับการตรวจสอบและอาจจะเพิ่มความเสี่ ยงให้กบั ตัว
เจ้าของธุรกิจอิสระเอง การรายงานการผิดข้อตกลลงกับบริ ษทั นั้นต้องทาโดยการเขียนเป็ นรายงานเข้ามาเท่านั้น
B. บริ ษทั จะไม่เข้าไปยุง่ เกี่ ยวกับข้อพิพาทและปัญหาระหว่างเจ้าของธุรกิ จอิสระด้วยกันเอง นอกจากมีการฝ่ าฝื น
นโยบาย เจ้าของธุรกิจอิสระได้รับการสนับสนุนให้ทาข้อตกลงที่เกี่ ยวข้องกับข้อพิพาทของพวกเขากันเอง
C. เจ้าของธุรกิจอิสระมีสิทธิ์ ตามข้อตกลงบริ ษทั แต่บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะเป็ นผูช้ ้ ี วา่ เจ้าของธุรกิจอิสระทาผิดกฏและ
ข้อตกลงบริ ษทั หรื อไม่แต่เพียงผูเ้ ดียว ถ้าเจ้าของธุรกิจอิสระทาผิดกฏและข้อตกลง บริ ษทั จะดาเนิ นการกับเจ้าของ
ธุรกิจอิสระดังต่อไปนี้
1. ตรวจเช็คและจับตามองเจ้าของธุรกิจอิสระในระยะเวลาหนึ่ งว่าทาตามเทอมของข้อตกลงหรื อไม่
2. ระงับการเข้าถึงข้อมูลของดาวไลน์ของเจ้าของธุรกิจอิสระ ในการมีสิทธิ์ ที่ได้รับคอมมิชชัน่ /โบนัส/รางวัล มีสิทธิ์
ในการสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระใหม่ ฯลฯ
3. ส่ งหนังสื อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการผิดกฏและข้อตกลงของบริ ษทั แก่เจ้าของธุรกิจอิสระ และแจ้งว่าบริ ษทั จะ
ยกเลิกบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระภายใต้ขอ้ ตกลงและ/หรื อกระทาเพื่อให้ปรับปรุ งต่อไป
4. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องแก้ไขการกระทาที่ผิดกฏและข้อตกลงของบริ ษทั โดยทันที และรับประกันว่าเจ้าของ
ธุรกิจอิสระจะคงยึดมัน่ ในข้อตกลง
5. บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธสิ ทธิ์ ต่างๆของเจ้าของธุรกิจอิสระรวมถึงการมีส่วนร่ วมใน และ/หรื อการ
โปรโมทแผนการจ่ายลตอบแทนของเจเนซิ ส เพียว หรื อการวางเจ้าของธุรกิจอิสระ การสั่งสิ นค้าและบริ การ
หรื อการมีส่วนร่ วมหรื อการเข้างานที่สปอนเซอร์โดยบริ ษทั
6. บริ ษทั จะเป็ นผูค้ านวณและคิดค่าปรับโดยตัดสิ นจากความรุ นแรงในการผิดข้อตกลงของบริ ษทั แก่เจ้าของ
ธุรกิจอิสระ
7. บริ ษทั จะเป็ นผูป้ รับเปลี่ยนสถานะเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อมอบหมายใหม่ในบางส่ วนหรื อทั้งหมดในองค์กรดาวไลน์
ของเจ้าของธุรกิจอิสระ
8. เมื่อบริ ษทั ยกเลิกบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระ เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้องหยุดที่จะเป็ นตัว แทนของเขา/เธอ
ในฐานะเจ้าของธุรกิจอิสระเองของบริ ษทั โดยทันที และยินยอมทาตามรายการในภาค “ผลกระทบของ
การหมดอายุของเจ้าของธุรกิจอิสระ การยกเลิก และการสิ้ นสุ ดบัญชี เจ้าของธุรกิจอิสระโดยสมัครใจ
ในขณะที่บริ ษทั ทาการตรวจสอบข้อมูลการผิดกฏและข้อตกลง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ ในการระงับสิ ทธิ และผลประโยชน์
ใดๆของเจ้าของธุรกิจอิสระ รวมถึง ระงับรางวัล คอมมิชชัน่ โบนัส รางวัลคะแนนPAR และจากัดสิ ทธิ์ การสปอนเซอร์
บริ ษทั อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของธุรกิจอิสระในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาที่ร้ายแรง บริ ษทั จะทาการตัดสิ นตาม
ข้อมูลที่มีอยูแ่ ละได้รับ บริ ษทั จะทาการประเมินการฝ่ าฝื นแต่ละอย่างเป็ นกรณี กรณี ไปตามหลักฐานและจาทาการตัดสิ นที่
เหมาะสมตามข้อมูลทั้งหมดที่มี เมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้ นบริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของธุรกิจอิสระทราบถึงผลการ
ตรวจสอบและการติ ดสิ นใจของทางบริ ษทั ทันที เจ้าของธุรกิจอิสระสามารถยื่นคาร้องได้ภายในสามสิ บ (30) วันหลังจากที่
บริ ษทั แจ้งผลการตรวจสอบต่อเจ้าของธุ รกิจอิสระ
ค่าคอมมิชชัน่ ที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบนั้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะระงับการจ่ายออกไปและ/หรื อ
ขณะที่บญั ชี ขงเจ้าของธุรกิจอิสระถูกระงับเมื่อถูกกล่าวหาร้ายแรงจะมี การดาเนิ นการดังดังนี้ :
1. ถ้าบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิสระถูกยกเลิก คอมมิชชัน
่ ทั้งหมดจะถูกยกเลิกแล้วกลายเป็ นทรัพย์สินของ
บริ ษทั ทันที
2. ถ้าเจ้าของธุรกิจอิสระได้กลับมาในตาแหน่งเดิม ค่าคอมมิชชัน
่ จะถูกจ่ายให้กบั เจ้าของธุ รกิจอิสระก็ต่อเมื่อ
การระงับบัญชี ได้สิ้นสุ ดลงหรื อได้ผา่ นช่วงเวลาภาคทัณฑ์ไปแล้ว และเจ้าของธุรกิจอิสระได้กลับมาใน
ตาแหน่งเดิม
D. ถ้าเจ้าของธุรกิจอิสระได้ถูกบริ ษทั ยกเลิกบัญชี เจ้าของธุรกิจอิสระต้องรอหนึ่ ง(1) ปี ถึงจะสามารถสมัครใหม่เป็ น
เจ้าของธุรกิจอิสระได้
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E. ผลของการหมดอายุ การยกเลิกและการสิ้ นสุ ดบัญชี ของเจ้าของธุรกิจอิ สระ
1. สัญญาบางส่ วนที่เจ้าของธุรกิจอิสระได้ตกลงกับบริ ษทั จะมีผลบังคับใช้อยูห่ ลังจากสัญญาฉบับนี้ จบลง เนื่ อง
ด้วยการไม่กลับมาซื้ อใหม่ ไม่ยกเลิกบัญชี ดว้ ยความสมัครใจ หรื อ สิ้ นสุ ดบัญชี ดว้ ยความสมัครใจของเจ้าของ
ธุรกิจอิสระ สิ่ งเหล่านี้ รวมถึง บทบัญญัติที่เกี่ยวกับอนุโญตุลาการ การไม่แข่งขัน การไม่ชกั ชวน พันธสัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็ นความลับที่มีอยูใ่ นตลอดนโยบายและการดาเนิ นงาเหล่านี้
2. ถ้ารัฐนั้นมีกฏหมายเกี่ยวกับการบอกเลิ กสัญญาเจ้าของธุรกิจอิสระ บริ ษทั จะใช้กฏหมายนั้นควบคู่หลังจาก
สัญญาหมดอายุ ไม่มีการซื้ อซ้ า หรื อถูกยกเลิกข้อตกลง จะมีผลต่อเจ้าของธุรกิจอิสระโดยทันทีดงั นี้ :
a. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องลบหรื อหยุดให้ตราหรื อโลโก้ วัสดุลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมาย ป้าย เครื่ องเขียน หรื อการ
อ้างอิงโฆษณา หรื อเกี่ยวข้องกับสิ นค้า บริ การและโปรแกรมต่างๆของบริ ษทั
b. เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้องหยุดแสดงตัวเองเป็ นตัวแทนของบริ ษทั และไม่สามารถขายสิ นค้าของบริ ษทั ได้
อีก
c. สู ญเสี ยสิ ทธิ ท้ งั หมดตาแหน่งของเขา/เธอในลาดับองค์กร์และแผนการจ่ายผลตอบแทนและค่า
คอมมิชชัน่ การได้รับและรางวัลในอนาคต
d. ต้องดาเนิ นการต่างๆตามที่บริ ษทั ออกระเบียบเพื่อปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั และ
ทรัพย์สินทางปัญญา
e. จะไม่ทางานให้หรื อช่วย หรื อที่ใช้ความสามารถและความรู ้กบั เจ้าของธุรกิจอิสระของเจเนซิ ส เพียวใน
ธุรกิจของตน นี่ รวมถึงการทางานในงานขาย สนับสนุน โปรโมชัน่ หรื อการดาเนิ นการประชุมที่เกี่ ยวข้อง
กับบริ ษทั
3. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่หรื อพยายามชักชวน หาเจ้าของธุรกิจอิสระท่านอื่นโดยตรงหรื อทางอ้อมไม่วา่ จะแข็ง
ขันหรื อไม่แข็งขัน ให้กบั ตลาดเครื อข่ายอื่นๆ การตลาดหลายระดับ หรื อธุรกิจขายตรงซึ่ งเจ้าของธุรกิจอิสระ
สปอนเซอร์ส่วนตัวไว้ไปให้บริ ษทั อื่น ในทางใดก็ตามไม่วา่ จะทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อผ่านทางบุคคลที่สาม
เจ้าของธุรกิจอิสระอื่นเพื่อลงทะเบียนหรื เมีส่วนร่ วมในที่ธุรกิจขายตรงอื่น

ภาค 15: การโฆษณา และ การขายปลีก

ข้ อกาหนดทั่วไปของการโฆษณา และ การขายปลีก
A. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ บรรจุสินค้าหรื อแก้ไขฉลากสิ นค้า
B. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่เสนอหรื อโปรโมทแผน สิ นค้า การจูงใจ โอกาสทางธุรกิจหรื อวัสดุช่วยขาย หรื อตราเครื่ อง
แต่งกายที่ไม่ใช่ของบริ ษทั ร่ วมกับการโปรโมชัน่ สิ นค้าบริ ษทั และ/หรื อโอกาสทางธุรกิจ
C. งานที่สปอนเซอร์โดยบริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่เสนอขายหรื อโปรโมทสิ นค้า วัสดุช่วยขายหรื อหรื อตราเครื่ อง
แต่งกาย หรื อบริ การที่ไม่ใช่ของบริ ษทั ทั้งไม่ใช้รูปแบบโปรโมชัน่ ใดที่คิดว่าไม่เหมาะสมกับบริ ษทั .
D. สิ นค้าของบริ ษทั สามารถนามาขายในงานแสดงสิ นค้าได้ตราบที่ไม่นาสิ นค้าของบริ ษทั อื่นมาขายด้วย งานแสดง
สิ นค้าทั้งหมดเจ้าของธุรกิจอิสระจะเสี ยค่าใช้จ่ายเองและไม่แข่งกับเจ้าของธุรกิจอิสระคนอื่นๆ
E. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ขายสิ นค้าหรื อโปรโมทโอกาสทางธุรกจผ่านทางร้านขายปลีก เจ้าของธุรกิจอิสระถูกห้าม
ไม่ให้ขายสิ นค้าให้กบั บุคลซึ่ งเจ้าของธุรกิจอิสระรู ้จกั หรื อมีเหตุผลที่น่าสงสัยว่าจะนาไปขายให้กบั ร้านขายปลีก
อื่นๆนามาขายใหม่
F. ภายใต้เงื่ อนไขที่จากัดและด้วยการได้รับอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เจ้าของธุรกิจอิสระอาจดาเนิ นกิจกรรมของ
เจ้าของธุรกิจอิสระบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) ผ่านทางการบริ การที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า อย่างน้อย ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ จึงจะได้รับการอนุมตั ิดงั ต่อไปนี้
1. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่แขวนป้ายหรื อวัสถุช่วยขาย อื่นๆในที่สาธรณะในรู ปแบบที่อาจทาให้บุคคลเข้าใจ
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G.
H.

I.

J.
K.
L.

M.

ว่าเป็ นร้านค้าบริ การ
2. เจ้าของธุรกิจอิสระจะคอยช่วยเหลื อลูกค้าของเขา/เธอกิจการของเจ้าของธุรกิจอิสระ
3. เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้องยื่นจดหมายเพื่อการพิจรณาว่าธุรกิจของเจ้าของธุรกิจอิสระนั้นสามารถนาสิ นค้าของ
บริ ษทั เข้ามาขายได้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ เป็ นผูต้ ดั สิ นว่าธุรกิจของเจ้าของธุรกิจอิสระเป็ นธุรกิจด้านการบริ การ
หรื อไม่
งานเขียน รู ป วีดีโอ โลโก้ และข้อมูลต่างๆของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ น เครื่ องหมายการค้าหรื อลิขสิ ทธิ์ ไม่วา่ ได้ได้จด
ทะเบียนในฐานะเครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บ ัตรอย่างเป็ นทางการหรื อไม่ ทางบริ ษทั ก็จะไม่อนุญาตให้
นาไปใช้ทาซ้ า หรื อใช้โดยปราศจากการยินยอม ดูยอ่ หน้า O ข้างล่าง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้องรับผิดชอบต่อคาพูดหรื อข้อความที่เจ้าของธุรกิจอิสระจัดทาขึ้นที่อยูน่ อกเหนื อจากกฏและ
ข้อตกลงเจ้าของธุรกิจอิสระปัจจุบนั เช่นเดียวกับ การโฆษณา หรื ออุปกรณ์โปรโมชัน่ ที่จดั หาให้ของบริ ษทั เจ้าของ
ธุรกิจอิสระจะไม่ทาให้บริ ษทั มีปัญหาทางด้านกฏหมายใดๆทั้งสิ้ นจากความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงการขึ้น
ศาล การลงโทษทางแพ่ง การเรี ยกเงิ นคืน ค่าทนาย ค่าธรรมเนี ยมศาลหรื อความเสี ยหายทางธุรกิจที่อาจเกิ ดขึ้นอันเป็ น
ผลมาจากการไม่มีอานาจในการกระทาแทน
เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ลงโพสต์ พิมพ์หรื อเผยแผ่ขอ้ ความที่ผิดกฎหมายใดๆ รบกวน กล่าวโจมตี ทาลายชื่ อเสี ยง
พูดให้ร้าย ข่มเหง ข่มขู่ ให้โทษ หยาบคาย หรื อลามก ซึ่ งตัดสิ นโดยบริ ษทั แต่ผเู ้ พียงผูเ้ ดี ยว ซึ่ งสามารถให้เกิด
ความผิดตามกฎหมายขึ้นได้ หรื อการฝ่ าฝื กฎหมายหรื อกฎระเบียบของท้องถิ่น รัฐ ประเทศหรื อต่างประเทศ
การสื่ อสารทั้งหมดจะเคารพสิ ทธิ์ ความคิดเห็นและความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่โฆษณาสิ นค้าของบริ ษทั ในราคาที่ต่ากว่าราคาขายส่ ง ไม่อนุญาตให้โฆษณาล่อใจนี่ รวมถึง
เสนอการสมัครสมาชิ กฟรี การจัดส่ งฟรี หรื ออะไรก็ตามที่ไม่ได้ถูกเสนอในเวปไซด์ของบริ ษทั การใช้งานของสื่ อ
ต่างๆที่อา้ งถึงบริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระที่ฝ่าฝื นกฎระเบียบนี้ ถูกยกเลิกบัญชี เจ้าของธุรกิจอิสระทันที
เจ้าของธุรกิจอิสระไม่สามารถใช้คนที่มีชื่อเสี ยงในการรับรองสิ นค้าของบริ ษทั โดยไม่ได้รับการอนุ มตั ิเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ก่อน สาหรับการใช้ชื่อคนที่มีชื่อเสี ยงและ/หรื อความเหมือนในแต่ละครั้ง นี่ รวมถึงรู ปภาพ
ของลินด์ซี ดันแคน (Lindsey Duncan)
เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ขายหรื ออานวยความสะดวกในการขายสิ นค้า ในเวปไซต์ขอบริ ษทั หรื อทาซ้ าเวปไซต์บริ ษทั
เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ขายหรื ออานวยความสะดวกในการขายสิ นค้าในเวปไซด์ใหม่ของตัวเองและใช้เวปไซด์น้ นั
รวมถึงเวปไซต์ซ่ ึ งการประมูลเป็ นทางเลือกหนึ่ งสาหรับขายสิ นค้าหรื อซื้ อ โดยไม่คานึ งถึงวิธีการทางาน (เช่นเวปไซต์
ของ eBay, Craigslist, Amazon เป็ นต้น) เจ้าของธุ รกิจอิสระจะไม่ใช้บุคลที่สามที่จะขายสิ นค้าในเวปไซต์อื่นๆ
เจ้าของธุรกิจอิสระอาจจะลงโฆษณาบนหนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ รายการวิทยุ สมุดโทรศัพท อินเตอร์เน็ต และ/
หรื ออีเมล์ โดยที่บริ ษทั ต้องอนุมตั ิโฆษณาเหล่านั้นก่อน

การประชาสั มพันธ์ ผ่านทางแฟ๊ กซ์ และอิเล็กทรอนิค
1. การโฆษณาผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรื อแฟ๊ กซ์ ต้องเชื่ อฟังกฎหมายต่อต้านสแปมของแต่ละรัฐหรื อประเทศที่
อาศัยอยู่ เจ้าของธุรกิจอิสระอยู่ภายใต้ขอ้ ผูกมัดที่จะสารวจและเชื่ อฟังกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอีเมล์การไม่
ชักชวนทางการพาณิ ชย์ ส่งข้อความ หรื อการสื่ อสารอื่นๆไปยัง “ที่อยู่ทางอีเล็คทรอนิ ค” รวมถึงที่อยูท่ ี่ใช้ติดต่อ
หรื อการส่ งผ่านของข้อความอีเล็คทรอนิ คไปให้บญั ชี อีเมล์อีเล็คทรอนิ ค บัญชี ขอ้ ความ บัญชี โทรศัพท์หรื อ
บัญชี ที่คล้ายคลึงกัน
2. การสแปมหรื อการส่ งอีเมล์ที่ชกั ชวนถึงบุคคลซึ่ งเขา/เธอไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็ นสิ่ งต้องห้าม
เจ้าของธุรกิจอิสระต้องเชื่ อฟังกฎหมายทั้งหมด กฎระเบียบแข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารทางธุรกิจ
3. ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริ กา “เป็ นการไม่ถูกกฎหมายที่จะใช้โทรศัพท์ แฟ๊ กซ์ คอมพิวเตอร์หรื ออื่นๆที่จะ
ส่ งการโฆษณาชักชวน อีเมล์อีเล็คทรอนิ คในการโฆษณาหมายถึงข้อความทางอีเมล์ใดๆ จุดมุ่งหมายหลักเพื่อ
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โปรโมท ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม การขายหรื อกระจายสิ นค้าหรื อบริ ษทั ให้ผรู ้ ับ” (CAN-SPAM Act of 2003.).
4. เจ้าของธุรกิจอิสระต้องจัดหาเครื่ องมือสาหรับผูร้ ับเพื่อลบ “opt-out”เมื่อได้รับการสื่ อสารเหล่านี้
5. เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้องทาการศึกษากฏหมายว่าประเทศของเจ้าของธุรกิจอิสระสามารถทาการโฆษณา
ได้ทางใดบ้างและทาตามกฏหมายนั้นๆ
6. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ขาย หรื อ แลก โดยใช้เวปไซด์และข้อมูลของลูกค้าปลีกนอกจากจะได้รับการยินยอม
เจ้าของธุรกิจอิสระจะหยุดการโฆษณาทันทีเมื่อได้รับคาร้องขอจากผูท้ ี่ เจ้าของธุรกิจอิสระทาการโฆษณาให้
หยุดโฆษณาหรื อหยุดติ ดต่อ
N. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
1. เจ้าของธุรกิจอิสระจะสามารถใช้ ภาพ บทความ โลโก้ วีดีโอ เครื่ องหมายการค้า สิ่ งของที่มีลิขสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ก็
ต่อเมื่อทาตามกฏและข้อตกลงของบริ ษทั หลังจากที่บริ ษทั ได้อนุมตั ิการใช้เครื่ องมือเหล่านั้น
2. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ใช้ ภาพ บทความ โลโก้ วีดีโอเครื่ องหมายการค้า สิ่ งของที่มีลิขสิ ทธิ์ ของบริ ษทั เพื่อ
ทาให้เกิดความสบสนเกิดขึ้นเกี่ยวกับบริ ษทั บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ ในการห้ามเจ้าของธุรกิจอิสระจะสามารถ
ใช้ ภาพ บทความ โลโก้ วีดีโอ trademark สิ่ งของที่มีลิขสิ ทธิ์ เมื่อใดก็ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร
3. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่วา่ ตาแหน่งได้ก็ตามไม่สามารถสร้างเครื่ องมือการขายขึ้นมาร่ วมกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริ ษทั
O. เวปไซด์
1. เวปไซด์ของบริ ษทั
บริ ษทั เป็ นผูค้ วบคุมเวปไซด์ของบริ ษทั บริ ษทั ได้สร้างเวปไซต์ส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจอิสระที่เชื่ อมต่อกับทาง
เวปไซด์บริ ษทั โดยตรงให้กบั เจ้าของธุรกิจอิสระเพื่อที่จะสมัครหรื อสปอนเซอร์ลูกค้าหรื อสมาชิ กใหม่
a. เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้องเก็บข้อมูลขององค์กรและลูกค้าในเวปไซด์ที่บริ ษทั จัดทาให้เป็ นความลับ
b. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ปรับปรุ งเวปไซด์ที่บริ ษทั จัดทาให้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาในการค้นหาผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต
2. เวปไซด์ส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจอิสระ
เจ้าของธุรกิจอิสระสามารถสร้างเวปไซด์ บล็อค หรื อ โซเชี่ ยลมีเดียอื่นๆได้ (Facebook, Twitter, YouTube,
etc.), หลังจากที่ทาตามข้อตกลงดังต่อไปนี้ กบั ทางบริ ษทั
a. ก่อนที่เจ้าของธุรกิจอิสระจะทาการเปิ ดใช้เวปไซด์,บล็อค,หรื อโซเชี่ ยลมีเดียใดๆ เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้อง
เขียนหนังสื อแจ้งต่อบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ได้ทาการตรวจสอบเพื่อให้ขอ้ มูลทุกอย่างในเวปไซด์ตรงกับข้อมูล
ความเป็ นจริ งของบริ ษทั ทางฝ่ ายดูแลทางวินยั จะทบทวนเวปไซต์อินเตอร์เน็ตว่าทาตามนโยบายและ
ขั้นตอนการดาเนิ นงานของบริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระมีความรับผิดชอบตามกฎหมายสาหรับการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเวปไซด์หรื อความเสี ยหายจากเวปไซต์ซ่ ึ งไม่ได้ยึดมัน่ ปฏิบตั ิ ตาม
นโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานหรื อกฏและข้อระเบียบ
1. เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้องแสดงบนเวปไซด์ให้ชัดเจนว่าเป็ นเวปไซด์ส่วนตัวเองเจ้าของธุรกิจอิสระ
2. เพื่อปกป้องรัพย์สินทางปัญญา เจ้าของธุรกิจอิสระจะต้องใช้ ทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั อย่าง
เหมาะสมรวมทั้งชื่ อสิ นค้า ฉลาก ลิขสิ ทธิ์ ทั้งหมดของบริ ษทั ในเวปไซต์เจ้าของธุรกิจอิสระของพวก
เขา แจะยึดมัน่ ว่าจะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ที่จดั ให้ตามที่อธิ บายในย่อหน้า15 O ข้างต้น
3. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่สามารถใช้ชื่อ เครื่ องหมายการค้า ชื่ อทางการค้า ชื่ อสิ นค้าของบริ ษทั อื่นๆใน
การจดโดเมนของตัวเองหรื อในการจดอีเมล์นอกจากจะได้รับการอนุมตั ิจากเจ้าของก่อน
4. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่สามารถที่จะใช้วิธีการใดๆเพื่อที่จะทาให้รับการค้นหาในอินเตอร์เน็ตค้นหาชื่ อ
เวปไซด์ของตัวเองได้ดีข้ ึน
5. เวปไซต์เจ้าของธุรกิจอิสระไม่สามารถที่จะใช้ขอ้ ความหรื อวีดีโอใดๆจากผูอ้ ื่นมาเพื่อทาให้บุคคลอื่นๆ
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เข้าใจว่าสิ นค้าของบริ ษทั สามารถใช้ป้องกัน รักษาโรคหรื ออาการป่ วยได้ เจ้าของธุ รกิจอิสระจะไม่ทา
การเชื่ อมต่อเวปไซด์อื่นๆของเขากับเวปไซด์ของตัวเอง เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่โฆษณาในเวปไซต์
ถึงโรคเฉพาะ เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ใช้ชื่อโรคหรื ออาการป่ วยในชื่ อโดเมน ฯลฯ
6. นโยบายส่ วนตัวของบริ ษทั ใช้ได้กบั เวปไซต์อินเตอร์เน็ตของเจ้าของธุ รกิจอิสระทุกคน ข้อมูล
ส่ วนตัวทั้งหมดที่รวบรวมจากเวปไซต์อินเตอร์เน็ตของเจ้าของธุรกิจอิ สระต้องป้องกันจากการ
ขายหรื อใช้โดยบุคคลที่สาม
7. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่สามารถประกาศขายสิ นค้าบนเวปไซด์ส่วนตัวได้หรื อเวปไซต์อินเตอร์ เน็ต
อื่นๆ รวมถีงเวปไซต์ทีมีการประมูลเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการขายหรื อการซื้ อ ไม่วา่ จะด้วยการ
จ่ายเงิ นประเภทใดก็ตาม(เช่นเวปไซต์ที่รวมถึง eBay, Craigslist, Amazon, etc.). เจ้าของธุรกิจอิสระ
จะไม่ใช้บุคคลที่สามเพื่อวางสิ นค้าในเวปไซต์อินเตอร์เน็ตอื่น

ภาค 16: การกล่ าวอ้ างและการรับปะกัน
A. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่ควรทาการแทนหรื อทาข้อเสนอที่ เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การซึ่ งไม่ถูกต้องและความ
จริ ง ราคา เกรด คุณภาพ การทางานและความเป็ นใช้ประโยชน์ได้
1. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่ควรทารายการบัญชี การเงิ นที่เกี่ ยวกับความจริ ง เป็ นนัย หรื อตัวเลขรายได้ที่อาจเกิ ดขึ้น
ได้ (นอกจากจะได้รับอนุมตั ิให้เปิ ดเผยรายได้จากบริ ษทั ) และไม่ควรรับประกันรายได้ ยิ่งกว่านั้น เจ้าของ
ธุรกิจอิสระไม่อาจแสดง ทาสาเนาคอมมิชชัน่ โบนัส หรื อเช็ครางวัลในการโปโมทสิ นค้าหรื อโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษทั
B. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่กล่าวอ้าง (ไม่วา่ จะด้วยคาพูด การเขี ยนหรื ออิ เล็คโทรนิ ค) เกี่ ยวกับการบาบัด รักษาโรค หรื อ
คุณสมบัติที่เป็ นประโยชน์ของสิ นค้าบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) เว้นแต่จะพบได้ในบทความของบริ ษทั นี่ รวมถึงการ
แสดงหรื อพูดเป็ นนัยที่แถลงว่า:
1. สิ นค้าของบริ ษทั สามารถวินิจฉัย บาบัด รักษา บาบัด หรื อป้องกันโรคหรื ออาการป่ วย
2. ส่ วนผสมหรื อการรวมกันของส่ วนผสมจะมีผลดีกว่าสิ่ งที่วิทยาศาสตรรู ้หรื อยอมรับ
3. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่แสดงการกล่าวอ้างทางการแพทย์หรื อแสดงเป็ นนัยที่เกี่ยวกับสิ นค้าบริ ษทั รวมทั้ง
ภายใต้สถานการณ์เฉพาะในสิ นค้าที่เหมาะสาหรับการรักษาอาการป่ วย ในฐานะเจ้าของธุรกิจอิสระ ท่านต้องรู ้
ว่าสิ นค้าของบริ ษทั ไม่สามารถแทนการรักษาของแพทย์ หรื อมาตรฐานในการรักษาหรื อป้องกัน เฉพาะโรค และ
ท่านจะไม่ทาแทนต่อสิ่ งที่ตรงกันข้ามนี้
C. เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่สนทนาหรื อรับประกัน ทาแทนหรื อกล่าวอ้างอื่นๆ เว้นแต่จะพบในบทความที่เผยแพร่
โดยบริ ษทั
D. ไม่มีเจ้าของธุรกิจอิสระใดจะแสดงเป็ นนัยว่าการโปรโมชัน่ การปฏิบตั ิ หรื อองค์กรของบริ ษทั ได้อนุมตั ิ ให้การ
สนับสนุนหรื อให้การรับรองโดยหน่วยงานของรัฐบาล ไม่มีเจ้าของธุรกิจอิสระใดจะกล่าวอ้างหรื อแสดงเป็ น
นัยว่าสิ นค้าบริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิจากอ.ย. อ.ย.ไม่เคยให้อนุมตั ิเฉพาะเจาะจงกับสิ นค้าอาหารหรื อสิ นค้าเช่นนั้น
ว่าสามารถวินิจฉัย บาบัด รักษา บาบัด หรื อป้องกันโรคใดๆ
E. อย่างไรก็ตามจากข้อตกลงเจ้าของธุรกิจอิสระ เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่
1. ทาให้รับรู ้หรื อเป็ นเหตุหรื ออนุญาตให้ทา กระทาการแทนที่ เกี่ยวข้องกับโปรแกรของบริ ษทั หรื อสิ นค้า
ซึ่ งผิดหรื อชักนาไปในทางที่ผิด
2. ละเลยให้รับรู ้หรื อเป็ นเหตุหรื ออนุญาตให้ละเลย สิ่ งใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรื อสิ นค้าของบริ ษทั
3. เกี่ยวข้องกับการให้รับรู ้ในหรื อเป็ นเหตุหรื ออนุญาตให้ ประพฤติซ่ ึ งชักนาไปในทางที่ผิดหรื อเหมือนกับชัก
นาไปในทางที่ผิดต่อสิ่ งที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับโปรแกรมหรื อสิ นค้าของบริ ษทั
4. ในการโปรโมทโปรแกรมหรื อสิ นค้าของบริ ษทั ใช้ หรื อเป็ นเหตุหรื ออนุญาตให้ใช้ หลอกลวง บี บบังคับ
รบกวน หรื อไม่มีสามัญสานึ ก หรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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F. เจ้าของธุรกิจอิสระรับผิดชอบส่ วนตัวสาหรับการรับผิดและผลที่ ตามมาของการฝ่ าฝื นข้อกาหนดเหล่านี้ และพวกเขา
ตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชย และถือว่าบริ ษทั ไม่ผิดสาหรับความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นโดยบริ ษทั ในฐานะผลของการฝ่ าฝื น
เช่นนี้

ภาค 17: ข้ อมูลทีเ่ ป็ นความลับและความเป็ นเจ้าของ
A. การจัดเตรี ยมให้ทวั่ ไป
ระหว่างในเทอมของข้อตกลง บริ ษทั อาจให้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับของเจ้าของธุรกิจอิสระ รวมถึง แต่ไม่จากัดถึงรายงาน
ลาดับข้อมูลองค์กรและดาวน์ไลน์ รายการและข้อมูลลูกค้าปลีกและพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์ รายการเจ้าของธุรกิจอิสระ
และข้อมูล ความลับทางการค้า ข้อมูลโรงงานและผูจ้ ดั หาสิ่ งของให้ รายงานธุรกิจ คอมมิชชัน่ หรื อรายงานการขาย
และข้อมูลทางการเงิ นซึ่ งบริ ษทั คิดว่าเป็ นความลับ ข้อมูลที่เป็ นความลับเช่นนั้นทั้งหมด (ไม่วา่ จะด้วยวาจา แบบฟอร์ม
เขียนหรื ออี เลคทรอนิ ค) เป็ นความลับและเป็ นของบริ ษทั และถูกถ่ายทอดให้กบั เจ้า ของธุรกิจอิสระเป็ นความลับที่
เข้มงวดเพื่อใช้ในธุรกิจส่ วนตนของเจ้าของธุรกิจอิสระกับบริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดให้กบั บุคคลที่สาม โดยทางตรงหรื อทางอ้อมอย่าง
เข้มงวดตามข้อตกลงและนโยบายและการดาเนิ นงานเหล่านี้ เจ้าของธุ รกิจอิสระไม่อาจนาข้อมูลที่เป็ นความลับไปเพื่อ
ขายสิ นค้าหรื อบริ การอื่นนอกเหนื อจากสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั เชื่ อมต่อกับธุรกิจอื่นระหว่างเทอมองหรื อหลังจาก
การสิ้ นสุ ดองข้อตกลง ตามที่ไม่ต่อใหม่หรื อการสิ้ นสุ ดของข้อตกลง เจ้าของธุรกิจอิสระต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับ
ของบริ ษทั ต่อไปทันทีและถ้าได้รับร้องขอให้คืนโดยบริ ษทั ต้องคืนสิ่ งทั้งหมดนี้ ในทันทีเพราะเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั
ภายในห้า(5)วันทาการโดยใช้ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
B. ข้อมูลเจ้าของธุรกิจอิสระและลูกค้า
1. ข้อมูลทั้งหมดที่จดั หาโดยผูส้ มัครในใบสมัครและข้อตกลงเจ้าของธุรกิ จอิสระจะใช้เพียงเพื่อจุดประสงค์การทา
สร้างผูส้ มัครในฐานะเจ้าของธุรกิจอิสระของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) และสาหรับกิจกรรมและใช้เกี่ยวกับ
ผูส้ มัครธุรกิจอิสระเจเนซิ ส เพียว สาหรับแต่ละประเทศ บริ ษทั และเจ้าของธุรกิจอิสระจะอยูโ่ ดยเทอมของ
ข้อความเพิ่มเติมการปรับใช้ได้สาหรับประเทศนั้นๆ
2. เจ้าของธุรกิจอิสระให้อานาจกับบริ ษทั ที่จะเปิ ดเผยข้อมูลที่ใช้ติดต่อของเขา/เธอให้กบั สปอนเซอร์อพั ไลน์ ข้อมูล
เช่นนั้นอาจใช้สาหรับบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย)ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจเท่านั้น เนื่ องจากสปอนเซอร์อพั ไลน์
และคนเหล่านั้นในอัพไลน์ทรี เข้าใจและตกลง:
a. ข้อมูลนั้นจะจัดให้สาหรับการใช้เฉพาะและข้อจากัดของอัพไลน์ เพื่ออานวยความสะดวกในการฝึ กอบรม
สนับสนุนและบริ การองค์กรดาวน์ไลน์ของเจ้าของธุรกิจอิสระ เพื่อการสนับสนุนของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจเท่านั้น
b. ไม่ใช้ขอ้ มูลนี้ เพื่อแข่งขันกับบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
c. ข้อมูลนี้ เป็ นและคงเป็ นสมบัติของบริ ษทั แต่ผเู ้ ดียว
d. การใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับในทางที่ผิดหรื อไม่เหมาะสมเป็ นการละเมิ ดข้อตกลงเจ้าของธุรกิจอิสระ
C. ข้อมูลผูจ้ ดั หาสิ นค้า
ความสัมพันธ์ของธุรกิจของบริ ษทั กับผูข้ าย โรงงานหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าเป็ นความลับ เจ้าของธุรกิจอิสระต้องไม่ติดต่อทั้งตรง
หรื อทางอ้อม พูดหรื อสื่ อสารกับผูจ้ ดั หาสิ นค้าหรื อโรงงานของบริ ษทั นอกจากงานที่บริ ษทั สปอนเซอร์ซ่ ึ งผูจ้ ดั หาสิ นค้า
หรื อโรงงานถูกเสนอตามการร้องขอของบริ ษทั
D. รายงานความก้าวหน้าลาดับขององค์การ
1. บริ ษทั ปรารถนาที่จะป้องกันท่าน เจ้าของธุรกิจอิสระอื่น และบริ ษทั เองจากความไม่ยตุ ิธรรมและการแข่งขันที่ไม่
เหมาะสม บริ ษทั จัดหาให้ท่านได้เข้าถึงและเห็นสปอนเซอร์ทรี และไบนารี ทรี โดยผ่านทางVirtual office
สปอนเซอร์ทรี และรายการผูจ้ าหน่ายอื่น รวมถึงแต่ไม่จากัดถึง ผูจ้ าหน่ ายทั้งหมด รายการองค์กร ชื่ อ ที่อยู่ อี เมล์
หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูใ่ นฐานข้อมูลบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) ในทุกแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จากัด สาเนา
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2.
3.

4.
5.

ที่เป็ นกระดาษ สาเนาอีเล็คทรอนิ ค (ที่เก็บไว้ “รายงานความก้าวหน้าลาดับองค์กร”) เป็ นความลับและสมบัติที่
ถูกต้องของเรา บริ ษทั ได้รับ รวบรวม เป็ นโครงร่ าง และเก็บรักษาปัจจุบนั เป็ นรายงานความก้าวหน้าลาดับองค์กร
โดยใช้จ่ายของการพิจารณาด้านเวลา ความพยายามและทรัพยากรทางการเงิ นรายงานความก้าวหน้าลาดับองค์กร
ในรู ปแบบปัจจุบนั และอนาคตก่อให้เป็ นทรัพย์สินที่มีประโยชน์ทางการค้าและความลับทางการค้าซึ่ งท่านจะถือ
เป็ นความลับ ท่านตกลงว่าการไม่ทาตามข้อตกลงที่จะรักษาความลับอย่างเข้มงวดของข้อมูลนี้ ในข้อตกลงของ
ท่านที่จะไม่เปิ ดเผย นอกจากยอมทาตาม บริ ษทั จะไม่จดั เตรี ยมรายงานความก้าวหน้าให้แก่ท่าน สิ ทธิ ของท่านใน
การเปิ ดเผยรายงานความก้าวหน้าลาดับองค์กรและข้อมูลเจ้าของธุรกิจอิสระคนอื่นในที่น้ ี ถูกเก็บรักษาโดยบริ ษทั
ซึ่ งแสดงถึงสิ ทธิ์ ที่มีแต่ผเู ้ ดียวที่บริ ษทั อาจจะการปฏิเสธการให้
รายงานความก้าวหน้าลาดับขององค์การจะไม่ถูกเปิ ดเผยโดยท่านให้กบั บุคคลที่สามทั้งไม่ใช้เพื่อสาหรับ
จุดประสงค์อื่นมากกว่าการแสดงของผูกมัดของท่านภายใต้ขอ้ ตกลงและเพื่อผลประโยชน์ของเราโดยปราศจาก
การยินยอมด้วยลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
ท่านจะไม่ประพฤติตนหรื อทาแทนบุคคลอื่น:
a. ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเปิ ดเผยข้อมูลใดๆที่อยูใ้ นรายงานลาดับองค์การ
b. ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเปิ ดเผยรหัสผ่านหรื อการเข้ารหัสผ่านรายงานลาดับอค์กรของท่าน
c. ใช้ขอ้ มูลในการแข่งขันกับเราเพื่อจุดประสงค์ใดๆ นอกจากการโปรโมทธุรกิจ บริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศ
ไทย) ของท่าน
d. การหาสมาชิ กใหม่หรื อเชื้ อเชิ ญเจ้าของธุรกิจอิสระที่มีอยูใ่ นรายการของรายงานลาดับองค์กรหรื อแสวงหา
เพื่อชักชวนเขาเหล่านั้นเพื่อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดๆที่แข่งขันกับเจเนซิ ส เพียว ทั้งไม่อยูใ่ นรู ปแบบใดๆที่
พยายามมีอิทธิ พลหรื อชักชวนเจ้าของธุรกิจอิสระเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเขา/เธอกับ
บริ ษทั
ตามคาสั่งของบริ ษทั และตามการสิ้ นสุ ดของข้อตกลง ท่านจะคืนตัวจริ งและสาเนาทั้งหมดของรายงานและ
ความลับลาดับองค์กรหรื อข้อมูลทางการค้าที่เป็ นความลับซึ่ งเรี ยกร้องจากบริ ษทั (ไม่วา่ จะเป็ นกระดาษหรื อ
อิเล็คโทรนิ ค) ซึ่ งอยูใ่ นการครอบครองของท่านหรื ออยูใ่ นการควบคุมของท่าน
ในกรณี ที่ท่านฝ่ าฝื นนโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานของรายงานความก้าวหน้าลาดับองค์กร บริ ษทั อาจ
สิ้ นสุ ดข้อตกลงเจ้าของธุรกิจอิสระของท่าน และจะแสวงหาการป้องกันความเสี ยหายที่แก้ไขไม่กบั เราหรื อ
เจ้าของธุรกิจอิสระอื่นของเรา บริ ษทั อาจแสวงหาการแก้ไขที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่สามารถปรับใช้ได้เพื่อ
ป้องกันสิ ทธิ ของเราต่อรายงานลาดับองค์กร การล้มเหลวที่จะแสวงหาการแก้ไขจะไม่ทาให้ เกิดการสละสิ ทธิ์
เหล่านั้น

ภาค18: การขยายอาณาเขตทีไ่ ม่ได้ รับอนุญาต
A. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่ได้รับอนุญาตให้ดาเนิ นการในประเทศหรื อตลาดที่ไม่ได้ประกาศให้เปิ ดสาหรับธุรกิจเป็ น
ทางการโดยบริ ษทั นี่ รวมถึงการส่ งของหรื อการนาเข้าสิ นค้า วัสดุการขายหรื อบริ การเข้าสู่ ประเทศที่ไม่อนุญาต
นอกจากสิ นค้าที่ใช้ส่วนตัว รายการของประเทศที่เปิ ดทาธุ กิจจะมีอยูใ่ นเวปไซต์ของบริ ษทั (www.LivePure.com)
เช่นเดียวกับ Virtual Back Office (VBO) บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปฏิเสธการขส่ งเข้าสู่ ประเทศหรื เขอบเขตอานาจใน
การตัดสิ นซึ่ งไม่คิดจะเปิ ดโดยบริ ษทั
B. เจ้าของธุรกิจอิสระไม่มีอานาจที่จะทาขั้นตอนใดในประเทศหรื ออาณาเขตทางการเมืองอื่น หรื อธุรกิจต่อไปของ
บริ ษทั นี่ รวมถึงการจัดการขาย การสปอนเซอร์ หรื อการประชุมอบรม การสปอนเซอร์หรื อการพยายามสปอนเซอร์
ลูกค้ามุ่งหวังหรื อเจ้าของธุรกิจอิสระ หรื อการดาเนิ นการกิจกรรมอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการขายสิ นค้าเจเนซิ ส
เพียวหรื อโปรโมทโอกาสทางธุรกิจบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) เจ้าของธุรกิจอิสระไม่อาจส่ งออกหรื อขายไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อมแก่คนอื่นๆซึ่ งส่งออกสิ นค้าและบริ การแก่ประเทศที่ไม่อนุญาต บริ ษทั ตระหนักว่าไม่มีอาณา
เขตแดนที่แยกออกไป เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่จากัดจากการดาเนิ นธุ ริจในรัฐ ประเทศหรื ออาณาเขตที่ประกาศเปิ ด
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เป็ นทางหารโดยบริ ษทั ซึ่ งเจ้าของธุรกิจอิสระมีคุณสมบัติถูกต้องกฎหมายที่จะทาธุรกิจ
C. เจ้าของธุรกิจอิสระไมมีอานาจในการทาขั้นตอนใดในประเทศใดๆ เพื่อจดทะเบียนหรื อจดชื่ อบริ ษทั ชื่ อโดเมน
เครื่ องหมายการค้า เพื่อให้เกิ ดความมัน่ คงในการขออนุญาตสาหรับผลิ ตภัณฑ์ หรื อธุรกิจ เพื่อสร้างธุรกิจ หรื อ
ติดต่อกับรัฐบาลทุกอย่างในนามของบริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระตกลงที่จะมอบหมายการจดทะเบียนชื่ อบริ ษทั
เครื่ องหมายกาค้า การจดเครื่ องหมายบริ การหรื อชื่ อการค้า หรื อสงวนไว้ของภาคนี้ แก่บริ ษทั ทันที
D. ในแต่ละประเทศมีกฎและขั้นตอนการดาเนิ นงานที่เป็ นของประเทศ เจ้าของธุรกิจอิสระต้องทาตามกฎที่มีเพื่อ
ดาเนิ นการให้ถูกกฎหมายในประเทศซึ่ งพวกเขาอาศัยอยูห่ รื อซึ่ งพวกเขาดาเนิ นธุรกิจ
E. บริ ษทั ห้ามเจ้าของธุรกิจอิสระจากการแปลวัสดุที่บริ ษทั ผลิตจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาอื่น

ภาค 19: ข้ อมูลธุรกิจทัว่ ไป
A. โดยข้อบังคับตามกฎหมายในข้อตกลง เจ้าของธุรกิจอิสระแต่ละท่านให้บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ และตัวแทนสิ ทธิ์
และใบอนุญาตอย่างต่อเนื่ องและทัว่ โลกใช้ บันทึกภาพ พิมพ์ ผลิตซ้ า โฆษณา แสดง ในทุกรู ปแบบสาหรับทุก
จุดประสงค์ชื่อของเขา/เธอรู ปภาพ ความเหมือน เสี ยงประจักษ์พยานข้อมูลประวัติส่วนตัว รู ปภาพและข้อมูลอื่นๆที่
เกียวข้องกับธุรกิจของเจ้าของธุรกิจอิสระให้กบั บริ ษทั (รวบรวม”ความเหมือน”) ในทางการตลาด การโปรโมชัน่
การโฆษณาและวัสดุอบรม ไม่วา่ ในสิ่ งพิมพ์ การออกอากาศทางวิทยุหรื อโทรทัศน์ (รวมถึงเคเบิลและการดาวเทียม)
วิทยุและวีดีโอเทปทางอินเตอร์ เน็ตหรื อในสื่ ออื่นๆ (“วัสดุสาธารณะ”) โดยไม่จากัดเวลาปราศจากค่าชดเชย เงิ น
บาเหน็จ เจ้าของธุรกิจอิสระสละสิ ทธิ์ ใดๆในการตรวจสอบหรื ออนุมตั ิ วสั ดุสาธารณะรวมถึงหรื อความเหมือนของ
เขา/เธอ เจ้าของธุ รกิจอิสระแต่ละท่านปลดปล่อยบริ ษทั จากความรับผิดหรื ออ้ ผูกมัดที่อาจเกิดขึ้นตามผลของการใช้
ความเหมือนของเขา/เธอ รวมถึงปราศจากข้อจากัด การเคลมเพื่อแทรกแซงความเป็ นส่ วนตัว การฝ่ าฝื นสิ ทธิ์
สาธารณะและการทาลายชื่ อเสี ยง (รวมถึงกล่าวโจมตีและพูดให้ร้าย) เจ้าของธุรกิจอิสระอาจถอนอานาจของเขา/เธอ
ของการใช้ความเหมือนของเขา/เธอซึ่ งยังไม่ได้เผยแพร่ โดยเขียนบันทึ กให้กบั บริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระตกลงว่า
ข้อมูลใดๆที่ให้โดยเจ้าของธุรกิจอิสระรวมถึงประจักษ์พยานของเขา/เธอเป็ นจริ งและถูกต้อง
B. บริ ษทั จากเวลาหนึ่ งถึงเวลาหนึ่ งอาจจัดเตรี ยมข้อมูลของเจ้าของธุรกิจอิ สระที่เกี่ยวกับบริ การที่ ให้แก่เจ้าของธุรกิจ
อิสระให้โดยผูท้ ี่ไม่ใช่บุคคลที่สามด้วยความนับถือเพื่อดาเนิ นขั้นตอนคอมมิชชัน่ การตัดเงิ นในบัญชี และบัตรเครดิต
บัญชี ธนาคารและการค้า และการดาเนิ นการอื่น ไม่มีผลใดทีบริ ษทั จะต้องรับผิดสาหรับความล้มเหลวของเจ้าของ
ธุรกิจอิสระได้รับหรื อคุณสมบัติของบริ การเช่นนั้น การใช้หรื อการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่จดั หาโดยเจ้าของธุรกิจ
อิสระแก่บุคลที่สาม หรื อการให้หยุดชัว่ คราวหรื อการสิ้ นสุ ดดของบริ การเช่นนั้นหรื อการระงับเงิ นทุนโดยบุคคลที่
สาม
C. การตัดสิ นชี้ ขาด
1. ข้อพิพาทหรื อการกล่าวอ้างใดที่เกิ ดขึ้นหรื อเกี่ยข้องกับข้อตกลงหรื อการฝ่ าฝื น จะถูกตัดสิ นชี้ ขาดโดยสมาคม
อนุญาโตตุลาการอเมริ กาภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการทางการค้าและการตัดสิ นจะมีข้ ึนที่ศาล ขั้นตอนการตัดสิ น
ทั้งหมดจะมีข้ ึนที่เมืองฟริ สโค (City of Frisco) เท็กซัส นอกจากกฎหมายของรัฐซึ่ งเจ้าของธุรกิจอิสระอาศัยอยู่
เรี ยกร้องการปรับใช้ของกฎหมาย ในกรณี ที่อนุญาโตตุลาการจะมี ข้ ึน คู่กรณี ทุกฝ่ ายจะได้สิทธิ์ ให้แสดงเอกสาร
ในหลักวิธีการพิจารณาความแพ่งของรัฐบาลกลางอาจจะมี อนุญาโตตุลาการคนหนึ่ ง ทนายความซึ่ งเชี่ ยวชาญใน
กฎหมายธุรกิจและมีความรู ้ในธุรกิจขายตรงถูกเลือกจากคณะลูกขุนซึ่ งอนุญาโตตุลาการอเมริ กาจัดหาให้ คู่กรณี
แต่ละฝ่ ายจะมีความรับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการรวมถึงค่าธรรมเนี ยมทางกฎหมาย
คาตัดสิ นของอนุญาโตตุลาการถือเป็ นที่สุดและผูกมัดกับข้อตกลงคาตัดสิ นจะมีผลต่อการสิ้ นสุ ดหรื อการ
หมดอายุของข้อตกลง
2. ไม่มีอะไรในนโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานจะป้องกันเจเนซิ ส เพียวจากการประยุกต์ใช้และรับจากศาลที่
มีอานาจในการตัดสิ นคดี หมายศาลที่แนบมาด้วย คาสั่งห้ามชัว่ คราว คาสั่งห้ามเบื้องต้น คาสั่งห้ามถาวร หรื อ
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D.
E.
F.
G.
H.
I.

การบรรเทาที่ใช้เพื่อปกป้องและป้องกันผลประโยชน์ของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) ก่อน ระหว่างหรื อ
ตามเอกสารของอนุญาโตตุลาการหรื อการดาเนิ นการอื่น หรื อการอยูร่ ะหว่างการแปลความหมายของการ
ตัดสิ นหรื อรางวัลในการเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นหรื อการดาเนิ นการอื่น
3. อย่างไรก็ตาม ที่ได้กล่าวมาแล้วอนุญาโตตุลาการจะไม่มีการบังคับหรื อตัดสิ นนอกเหนื อจากข้อพิพาทเกี่ยวข้อง
กับความเป็ นเจ้าของ ความมีเหตุผลหรื อการลงทะเบี ยน หรื อทรัพย์สินหรื อสมบัติทางบัญญา หรื อข้อมูลที่ เป็ น
ความลับของบริ ษทั ปราศจากการยินยอมที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของบริ ษทั บริ ษทั อาจแสวงหาการแก้ใขที่
สามารถใช้ได้ในศาลเพื่อใช้ในกรณี พิพาทนี้ สิ่ งที่เพิ่มเติม ความเสี ยหายทางการเงิ น บริ ษทั อาจได้บรรเทาคาสั่ง
ห้ามตัวแทนในการฝ่ าฝื นข้อตกลงและสาหรับการฝ่ าฝื นของการใช้ในทางที่ผิดของเครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์
หรื อนโยบายข้อมูลของบริ ษทั
4. ไม่มีกฎที่จะป้องกันบริ ษทั จากการสิ้ นสุ ดข้อตกลง ไม่มีที่ในที่น้ ี ที่ถูกคิดว่าจะให้อนุญาโตตุลาการมีอานาจ
พลัง สิ ทธิ์ ที่จะปรับเปลี่ ยน เปลี่ ยน แก้ไข เปลี่ ยแปลง เพิ่ม หรื อ ลบออกเงื่ อนไขของนโยบายหรื อขั้นตอนการ
ดาเนิ นงาน แผนการจ่ายผลตอบแทน หรื อส่ วนอื่ นใดของข้อตกลง
5. กฎหมายที่มีสิทธิ์ ปกครอง อานาจในการตัดสิ นคดีและสถานที่
a. อานาจในการตัดสิ นคดีและสถานที่ของเรื่ องใดที่ไม่นาไปสู่ การตัดสิ น ชี้ ขาดในเมืองคอลลิน (Collin
County) รัฐเท็กซัส นอกจากกฎของรัฐซึ่ งเป็ นตัวแทนที่แสดงถึงการเรี ยกร้องของกฎหมายที่ใช้อยู่ พรบ
อนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางจะปกครองทุกเรื่ องที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นชี้ ขาด กฎหมายของรัฐเท็ก
ซัสจะปกครองเรื่ องอื่นๆ ทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหรื อเกิดขึ้นจากข้อตกลงนอกจากกฎหมายของรัฐซึ่ ง
ตัวแทนอาศัยอยูเ่ รี ยกร้องให้ปรับใชกันกฎหมายของมัน
อย่างไรก็ตาม ที่ได้กล่าวมาแล้ว ผูท้ ี่อาศัยอยู๋ในหลุยเซี ยน่าอาจนาการดาเนิ นคดีต่อบริ ษทั กับอานาจในการตัดสิ นคดี
และสถานที่ที่จดั เตรี ยมไว้โดยกฎหมายหลุยเซี ยน่า
สิ ทธิ ในการสละสิ ทธิ์ การสื บสวนโดยคุณะลูกขุน
1. บริ ษทั และเจ้าของธุรกิจมีอิสระสละสิ ทธิ์ ทั้งหมดต่อการสื บสวนโดยลูกขุน
เงื่ อนไขใดของนโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานใดเหล่านี้ การสิ้ นสุ ดหรื อการหมดอายุของข้อตกลงจะอยู่ต่อไป
รวมถึง ปราศจากข้อจากัด การตัดสิ น การไม่แข่งขัน การไม่ชกั ชวน พันธสัญญาความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็ น
ความลับ จะมีอยูใ่ นนโยบายนี้
บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบสาหรับความล่าช้า หรื อล้มเหลวในการกระทาสาเหตุโดยสิ่ งแวดล้อมต่อการควบคุมของงาน
ปาร์ต้ ี เช่นกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การสไตร์ค แรงงานที่หายาก ไฟไหม้ สงคราม กฎหมายหรื อ
การละเลยของบุคคลที่สาม การขัดข้องของระบบสื่ อสาร พระราชกฤษฎี กาหรื อกฎระเบียบของรัฐบาล
บริ ษทั ไม่รับผิดชอบหรื อรับผิดชอบตามกฎหมายสาหรับการรักษาข้อมูลของเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อลูกค้าหรื อการถูก
ลบ การเสื่ อม การทาลาย การเสี ยหาย การสู ญเสี ยหรื อความล้มเหลวของข้อมูลของเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อลูกค้าหรื อ
สาหรับบุคคลที่สามใดเพื่อเข้าถึงข้อมูลเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อลูกค้าใดๆ
ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเตรี ยมโดยเรา รวมถึงคะแนนขายบุคคลหรื อกลุ่ม (หรื อส่ วนใดเป็ นของ) และกิจกรรม
สปอนเซอร์ดาวน์ไลน์ที่เชื่ อได้วา่ ถูกต้องและเชื่ อถือได้ อย่างไรก็ตาม ตามปัจจัยต่างๆ (รวมถึง การผิดพลาดที่มีอยู่
ตามปกติของมนุษย์และเครื่ องจักร ความแม่นยา ความสมบูรณ์และความถูกต้องของคาสัง่ การปฏิเสธของบัตรเครดิ ต
และการจ่ายเงิ นทางอีเล็คโทรนิ ค การคืนสิ นค้า บัตรเครดิ ต และการคิ ดเงิ นค่าเช็คอีเล็คทรอนิ ค) ข้อมูลนี้ จะไม่ได้รับ
การรับประกันโดยสหรัฐหรื อบุคคลอื่นที่สร้างหรื อถ่ายทอดข้อมูล เพื่อขยายการอนุญาตตามกฎหมาย ข้อมูลทั้งหมด
ของคะแนนบุคคลและกลุ่มถูกจัดเตรี ยม “ตามที่เป็ น” ปราศจากการรับประกัน แสดง หรื อบอกเป็ นนัย หรื อการเป็ น
ตัวแทนของชนิ ดใดไม่วา่ อะไรก็ตามโดยเฉพาะแต่ปราศจากข้อจากัดจะไม่มีการรับประกันทางการค้า ความเหมาะสม
สาหรับการใช้เฉพาะ หรื อไม่ฝ่าฝื นการขยายหรื อการยินยอมภายใต้กฎหมายที่สามารถนาไปใช้ได้ เราและ/หรื อบุคคล
อื่นที่สร้างหรื อส่ งข้อมูลจะอยูใ่ นความรับผิดชอบของท่านหรื อบุคคลใดสาหรับทางตรง ทางอ้อม ที่เป็ นผลกระทบ สิ่ ง
เล็กน้อย การเสี ยหายพิเศษหรื อการลงโทษซึ่ งเกิดขึ้นจากการใช้หรื อการเคะแนนขายส่ วนบุคคลหรื อกลุ่ม (รวมถึงแต่
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ไม่จากัด การเสี ยโบนัส การเสี ยโอกาส การเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นจากความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ ความไม่
สะดวกสบาย การล่าช้าหรื อการสู ญเสี ยจากการใช้ขอ้ มูล) หากแม้เราหรื อบุคคลอื่นสร้างหรื อถ่ายทอดข้อมูลจะไม่
รับผิดชอบหรื อไม่รับผิดชอบทางกฎหมายแก่ท่านหรื อคนอื่นภายใต้การล่วงละเมิดใด ข้อตกลง ความเผลอเลอ ความ
รับผิดชอบที่เข้มงวด ความรับผิดชอบสิ นค้า หรื อทฤษฎี อื่นด้วยความเอาใจใส่ ที่นาไปสู่ เรื่ องของข้อตกลงหรื อเทอมนี้
และเงื่ อนไขที่เกี่ ยวข้อง
J.

K.

นอกจากในฐานะการกระทาอย่างชัดเจนโดยบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริ ษทั ไม่ทาการ
รับประกันหรื อเป็ นตัวแทน แสดงหรื อแสดงเป็ นนัยในฐานะผูส้ ามารถทาการค้า เหมาะสม
สาหรับจุดประสงค์เฉพาะ คนงานฝี มือ ไม่ฝ่าฝื น หรื อการประกันอื่นใดที่เกิดขึ้นทาง
กฎหมาย บทบัญญัติ การใช้ทางการค้า หรื อหลักสูตรของที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การจากหรื อโดยผ่านทางบริ ษทั เพื่อขยายการอนุญาตให้ได้มากที่สุดโดย
กฎหมายที่สามารถปรับใช้ได้ สิ นค้าและบริ การทั้งหมดของบริ ษทั จะถูกจัดเตรี ยมให้ ”ดังที่
เป็ น” “มีตาหนิ ท้ งั หมด” และ“ใช้ประโยชน์ได้” บริ ษทั ไม่รับประกันว่าสิ นค้าหรื อบริ การจะ
ทางานด้วยกันได้กบั ฮาร์ดแวร์หรื อระบบซอฟท์แวร์ หรื อที่บริ การออนไลน์จะไม่ถกู รบกวน
หรื อฟรี จากการผิดพลาด บริ ษทั ไม่รับประกันว่าเวปไซต์ที่ปฏิบตั ิการหรื อสปอนเซอร์ หรื อ
โฮสของบริ ษทั หรื อของบริ ษทั ในเครื อจะไม่ถกู รบกวนหรื อปราศจากการผิดพลาด บริ ษทั
ไม่รับผิดชอบสาหรับการถูกรบกวน การเข้าถึงไม่ได้ หรื อการใช้ประโยชน์เน็ตเวิร์คไม่ได้
เซิ ฟเวอร์ ดาวเทียมและ/หรื อผูใ้ ห้บริ การ หรื อสาหรับการสื่ อสารที่ผิดพลาด การล้มเหลว จั้ม
เบิล สแกรมเบิล การล่าช้าหรื อการนาทางผิดของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรื อเคเบิล การ
ถ่ายทอด หรื อการทางานผิดพลาดทางเทคนิค การล้มเหลวหรื อความยากลาบาก
เพื่อขยายการอนุญาตให้ได้มากที่สุดโดยกฎหมาย บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ เจ้าหน้าที่
พนักงาน และตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบสาหรับ และเจ้าของธุรกิจอิสระที่ปล่อยดังที่
กล่าวมาก่อนแล้วจาก และสละสิ ทธิ์จากการเคลมสาหรับทางตรง ทางอ้อม ที่เป็ น
ผลกระทบ การเสี ยหาย (รวมถึงปราศจากข้อจากัด ความเสี ยหายสาหรับการสูญเสียทาง
ธุรกิจ การสูญเสียของกาไรหรื อการฟ้องร้อง) ซึ่ งอาจเกิดขึ้นออกจากการเคลม ไม่วา่ อะไรก็
ตามที่เกี่ยวข้องกับ (i) การทางานของบริ ษทั การไม่ทางาน การกระทาหรื อการละเลยความ
เอาใจใส่ธุรกิจ (ii)ใช้หรื อใช้ในทางที่ผิดของสิ นค้าและบริ การ
(iii) การฝ่ าฝื นโดยเจ้าของธุรกิจอิสระต่อข้อตกลงหรื อกฎหมายหรื อการปฏิบตั ิของเจ้า
ธุรกิจอิสระ (iv) ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้องหรื อผิดที่จดั เตรี ยมโดยเจ้าธุรกิจอิสระหรื อการสูญหาย
หรื อข้อมูลที่ไม่ถกู ต้องโดยบริ ษทั หรื อ (v) เรื่ องอื่นๆ ระหว่างเจ้าธุรกิจอิสระและบริ ษทั ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องการฝ่ าฝื นสัญญา การฝ่ าฝื นการรับประกัน การละเมิด (รวมถึง ปราศจาก
ข้อจากัด ความไม่เอาใจใส่) หรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เข้มงวด หรื อ มิฉะนั้น แม้
หากว่าการแนะนาของความเป็ นไปได้ของความเสี ยหายเช่นนั้น เจ้าธุรกิจอิสระมีความรับผิดชอบ
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สาหรับการกระทาของตนเองรวมถึงข้อความทั้งหมด ทั้งการเขียน คาพูดเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และสิ นค้าและบริ การ
ของบริ ษทั ท่านตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยและไม่ทาให้บริ ษทั เสี ยหายต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมด การ
ตัดสิ นและการจ่ายค่าเสี ยหายทางแพ่ง การคืนเงิ น ค่าธรรมเนี ยมทนาย ค่าศาล ค่าเสี ยหายทางอาญา และธุรกิจอื่นๆ
หรื อการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นโดยบริ ษทั เนื่ องจากการไม่ทาตามเทอมและเงื่ อนไขของข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระ
L. สิ่ งที่จดั เตรี ยมให้ไว้ท้ งั หมดของภาคย่อยนี้ จะดารงอยูข่ องการสิ้ นสุ ดของข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระ

Genesis PURE Policies and Procedures

38

SECTION 20: DEFINITIONS

ภาค 20: คาจากัดความ
.

ประเทศที่มีอานาจ: ประเทศใดที่มีเขียนไว้หรื ออยู่
ในเวปไซต์ของบริ ษทั ที่ เปิ ดทาธุรกิจอย่างเป็ น
ทางการ
ออโต้ ชิพ: โปรแกรมทางเลือกที่มีไว้ให้เจ้าของ
ธุรกิจอิสระและลูกค้าที่ เสนอให้เพื่อความสะดวก
ยินยอมให้เจ้าของธุรกิจอิสระและลูกค้าของพวก
เขาเลือกสิ นค้าที่พวกเขาขายหรื อใช้เพื่อส่ งให้
พวกเขาอัตโนมัติทุกยี่สิบแปด(28)วัน
บอร์ ดรู ม : เป็ นตาแหน่งผูน้ าในแผนการจ่าย
ผลตอบแทนเจเนซิ ส เพียวซึ่ งรวมตาแหน่งของเพรสซิ
เดนเชี ยล เพียวเพรสซิ เดนเชี ยล แชร์แมน เพียวแชร์แมน
แอมบาสเซเดอร์ เพียวแอมบาสเซเดอร์ คราวน์ไดมอนด์
และเพียวคราวน์ไดมอนด์ ดูแผนการจ่ายผลตอบแทน
เจเนซิ สเพียว สาหรับรายละเอี ยดการมีคุณสมบัติใน
ตาแหน่ง

คณะ
แผนการจ่ ายผลตอบแทนบริ ษัทลิฟ เพียว (ประเทศไทย):
แผนเฉพาะที่ใช้ประโยชน์โดยบริ ษทั ซึ่ งบอกรายละเอียด
ความต้องการและผลประโยชน์ของโครงสร้างคอมมิชชัน่ /
โบนัสของบริ ษทั ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) สาหรับเจ้าองธุรกิจ
อิสระ
คะแนนกลุ่ม (GV): การรวมคะแนนที่สามารถรับ
คอมมิชชัน่ ในองค์กรดาวน์ไลน์ ใช้ในคุณสมบัติของ
เจ้าของธุรกิจอิสระ
กิจกรรมเจ้ าของธุรกิจอิสระ: กิจกรรมที่คิดขึ้นโดยบริ ษทั ด้วย
การตัดสิ นใจแต่ผเู ้ ดียว มีข้ ึนเพื่อโปรโมทธุรกิจของบริ ษทั
รวมถึง แต่ไม่จากัด การเซ็นข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระ
การซื้ อสิ นค้า หรื อการคืนสิ นค้าให้บริ ษทั การขายหรื อการ
แสดงสิ นค้า การสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระใหม่ การเป็ น
เจ้าภาพหรื อการนาเสนอการประชุมที่เกี่ยวข้องบริ ษทั

บริ ษัท: ดังที่ใช้ตลอดสัญญานี้ หมายถึง เจเนซิ ส เพียว
อิงค์ หรื อบริ ษทั ในเครื อที่แสดงในใบสมัครและ
ข้อตกลงของเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อใบสมัครและ
ข้อตกลงของพรี เฟอร์ คัสทอเมอร์ ถ้าแตกต่าง
กลุ่มธุรกิจ: ประเภทของกลุ่มธุรกิจที่มีอานาจภายใต้
กฎหมาย ซึ่ งถูกจัดตั้งขึ้น นี่ รวมถึง แต่ไม่มีขอ้ จากัดถึง
บริ ษทั แบบถูกกฎหมาย ห้างหุน้ ส่ วน ทรัสต์ และบริ ษทั
จากัดความรับผิดชอบ
องค์ กรดาวน์ ไลน์ : เป็ นองค์กรเจ้าของธุรกิจอิสระซึ่ งมี
สปอนเซอร์ส่วนตัวหรื อสปอนเซอร์โดยคนเหล่านั้นใน
โซ่ของการสปอนเซอร์ตรงถึงเจ้าของธุรกิจอิสระ
โดยเฉพาะ
โอกาสทางธุรกิจบริ ษัทลิฟ เพียว (ประเทศไทย): ความ
เป็ นไปได้สาหรับความสาเร็จและความก้าวหน้าโดย
ผ่านทางการมีส่วนร่ วมในแผนการจ่ายผลตอบแทนที่
สร้างธุรกิจอิสระ
นโยบายและขั้นตอนการดาเนินงานบริษัทลิฟ เพียว
(ประเทศไทย): นโยบายบอกวิธีการปกครองที่เจ้าของ
ธุรกิจอิสระจะดาเนิ นธุรกิจของเขา/เธอตามที่มีอยูใ่ น
เอกสารและให้นิยามสิ ทธิ์ ทั้งหมดและสัมพันธภาพของ
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ข้ อตกลงเจ้ าของธุรกิจอิสระ: ข้อตกลงที่ถูก
เสนอโดยผูส้ มัครเพื่อเป็ นเจ้าของธุรกิจอิสระ
ในการเซ็นในข้อตกลงเจ้าของธุรกิจอิสระ
ผูส้ มัครรับรองว่าได้อ่านและจะผูกมัดกับเทอม
และเงื่ อนไของสัญญา
สั ญญาเจ้ าของธุรกิจอิสระ: ข้อตกลงระหว่าง
เจ้าของธุรกิจอิสระกับบริ ษทั ประกอบด้วย
นโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงาน แผนการจ่าย
ผลตอบแทน ข้อตกลง แบบฟอร์มบรรษัทธุรกิจ
และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ สัญญาจะ
สมบูรณ์และเป็ นการตกลงระหว่างบริ ษทั และ
เจ้าของธุรกิจอิสระ
คอมมิชชั่ นและโบนัสของเจ้ าของธุรกิจอิสระ:
ผลตอบแทนจ่ายโดยบริ ษทั ให้กบั เจ้าของธุรกิจ
อิสระขึ้นอยูก่ บั จานวนของสิ นค้าที่ขายโดย
เจ้าของธุรกิจอิสระและองค์การดาวน์ไลน์ของ
เขา/เธอ เพื่อให้ได้มาสาหรับคอมมิชชัน่ และ
โบนัส เจ้าของธุรกิจอิสระต้องบรรลุผลสาเร็จต่อ
เรี ยกร้องในสัปดาห์ปัจจุบนั ตามรายละเอียดใน
แผนการจ่ายผลตอบแทนและต้องมีจุดยืนที่ดีกบั
บริ ษทั

สมาชิ ก: บุคคลซึ่ งซื้ อสิ นค้าสาหรับส่ วนตัวหรื อ
ครอบครัวใช้และมีสิทธิ์ ได้รับส่ วนลดจากราคาขายปลีก
ของสิ นค้าขึ้นอยูก่ บั การจ่ายค่าธรรมเนี ยมสมาชิ กรายปี
คะแนนส่ วนตัว (PV): คะแนนประกอบด้วยการซื้ อ
สิ นค้าส่ วนตัวโดยเจ้าของธุรกิจอิสระและ/หรื อพรี เฟอร์
คัสทอเมอร์และลูกค้าปลี กที่เจ้าของธุรกิจอิสระ
สปอนเซอร์ เจ้าของธุรกิจอิสระจะไม่ได้รับคอมมิชชัน่
จากคะแนนส่ วนตัวของเขา/เธอ คะแนนส่ วนตัวมีไว้
เพื่อใช้ให้มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการภายในแผนการจ่าย
ผลตอบแทน
พรี เฟอร์ คัสทอเมอร์ : บุคคลซึ่ งซื้ อสิ นค้าสาหรับใช้
ส่ วนตัวหรื อครอบครัวและกลุ่มเพื่อรับส่ วนลดของ
สิ นค้าเหล่านั้นในทางเลือกโปรแกรมเพียวออโต้ชิพ

ธุรกิจอิสระ (IB): ธุ รกิจจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ
เจ้าของธุรกิจอิสระถูกสปอนเซอร์ นี่ อาจ
ประกอบด้วยมากกว่าหนึ่ ง หรื อกล่มธุรกิจ/
หุน้ ส่ วน
เจ้ าของธุรกิจอิสระ (IBO) : บุคคลหรื อกลุ่มธุรกิจ
ซึ่ งเข้าสู่ สัญญากับบริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระได้
สิ ทธิ อานาจที่จะซื้ อและขายปลีกสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั การรี ครู ชเจ้าของธุรกิจอิสระอื่น และมีส่วน
ในแผนการจ่ายผลตอบแทนเมื่อมีคุณสมบัติ ถ้า
มากกว่าหนึ่ งท่านที่มีรายการอยูใ่ นข้อตกลงเจ้าของ
ธุรกิจอิสระ แล้วเจ้าของธุรกิจอิสระอาจอ้างอิงการ
รวบรวมบุคคลทั้งหมด กับการรักษาสิ ทธิ์ และข้อ
ผูกมัดเจ้าของธุรกิจอิสระทั้งหมด
การสั่ งซื้อขั้นต้ น: การซื้ อครั้งแรกกับคะแนน
ส่ วนตัวโดยเจ้าของธุรกิจอิสระ พรี เฟอร์คสั ทอ
เมอร์ หรื อลูกค้าปลีกที่สปอนเซอร์กบั บริ ษทั
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รางวัลเพียวออโต้ ชิพ (PAR) : โปรแกรมรางวัล
ทางเลือกซึ่ งเจ้าของธุรกิจอิสระหรื อพรี เฟอร์คสั ทอเมอร์
ในการออโต้ชิพสามารถได้รับคะแนนรางวัล 20% ใน
การซื้ อสิ นค้าออโต้ชิพของราคาขายปลีก แต่คะแนน
รางวัลเพียวออโต้ชิพได้รับเพียง 75 คะแนนต่อการ
สั่งซื้ อและสามารถแลกได้หลังขั้นตอนการออโต้ชิพครั้ง
ที่สอง
หุ้นเพียว: รางวัลให้เมื่อผูส้ ่ วนร่ วมมีคุณสมบัติของ
โปรโมชัน่ แผนหุน้ แชร์ ดูกฎระเบียบและเทอมและ
เงื่ อนไขอย่างเป็ นทางการของแผนหุน้ เพียวซึ่ งมี
รายละเอียดอยูท่ ี่ Virtual Back Office
ตาแหน่ ง : ระดับปัจจุบนั ของเจ้าของธุรกิจอิสระตาม
แผนการจ่ายผลตอบแทน ตาแหน่งของเจ้าของธุรกิจ
อิสระผันผวน อาจจะเกิดหรื อไม่เกิดขึ้นขึ้นอยูก่ บั
คุณสมบัติละการตัดสิ นจากคอมมิชชัน่ /โบนัสสาหรับ
เจ้าของธุรกิจอิสระในแต่ละสัปดาห์
ลูกค้ าปลีก: บุคลซึ่ งซื้ อสิ นค้าโดยตรงจากเจ้าของธุรกิจ
อิสระหรื อโดยผ่านทางบริ ษทั เพื่อใช้ส่วนตัวหรื อ
ครอบครัวในราคาขายปลีก
รางวัล: ตาแหน่งก้าวหน้า รางวัลจากการแข่งขัน
โปรแกรม การจูงใจและโปรโมชัน่ แชร์เพียว ใบ
ประกาศนี ยบัตร ฯลฯ
สปอนเซอร์ : เจ้าของธุรกิจอิสระที่นาเจ้าของธุรกิจ
อิสระคนอื่น พรี เฟอร์ คัสทอเมอร์ ลูกค้าปลี กหรื อ
สมาชิ กเข้าสู่ บริ ษทั เจ้าของธุรกิจอิสระยืนอยูใ่ นฐานะ
อัพไลน์ของเจ้าของธุรกิจอิสระโดยตรงใน
สปอนเซอร์ทรี องค์กรดาวน์ไลน์เจ้าของธุรกิจอิสระ
ตาแหน่ ไลฟ์ ไทม์ : ระดับสู งสุ ดที่บรรลุขอ้ เรี ยกร้อง
ที่ตอ้ งการของแผนการจ่ายผลตอบแทน
อัพไลน์ : สายที่ทาการวางและ/หรื อการ
สปอนเซอร์สูงขึ้นไปจากเจ้าของธุรกิจอิสระ
คะแนน: เป็ นคุณค่าที่มอบหมายให้ต่อรายการ
หนึ่ งรายการใดสาหรับวัตถุประสงค์คอมมิชชัน่ /
โบนัส
Virtual Back Office: มีให้ไว้เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจ
อิสระในการดาเนิ นธุรกิจ สามารถเข้าถึงเวปไซต์บริ ษทั
โดยใช้ชื่อและรหัสผ่าน
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การขายส่ ง: ราคาสิ นค้าที่บริ ษทั ตั้งขึ้นสาหรับเจ้าของธุรกิจอิสระ
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