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1. บทนํา – บรษิทั 
 

1.01  

(a) Forever Living Products (FLP) เป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทนานาชาต ิ 
ทําการผลติ และจําหน่ายผลติภัณฑเ์พื_อสขุภาพและความงามเฉพาะดา้นทั_วโลก 
ผา่นแนวคดิที_เป็นเอกลักษณ์ที_สง่เสรมิและสนับสนุนการใชแ้ละการขายปลกี
ผลติภัณฑผ์า่น Forever Business Owners (FBO) แตล่ะบคุคลอยา่งเป็นอสิระ 
FLP มผีลติภัณฑท์ี_มคีณุภาพสงู มทีมีงานสนับสนุน และมแีผนการตลาดของ
อตุสาหกรรมมอบใหแ้ก ่FBO บรษัิทในเครอื และผลติภัณฑข์องบรษัิทไดเ้ปิด
โอกาสใหทั้6งผูบ้รโิภคและ FBOs ในการปรับปรงุคณุภาพชวีติจากการใชผ้ลติภัณฑ์
ของ FLP และทกุคนที_เต็มใจทํางานตามโปรแกรมอยา่งถกูตอ้งจะสามารถเขา้ถงึ
ความสําเร็จไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั ซึ_งแตกตา่งจากโอกาสทางธรุกจิสว่นใหญอ่ื_น ๆ  
การเขา้รว่มลงทนุกบั FLP จะมคีวามเสี_ยงทางการเงนิเพยีงเล็กนอ้ย เนื_องจาก 
ไมม่กีารกําหนดมลูคา่การลงทนุขั 6นตํ_า และบรษัิทมนีโยบายการรับซื6อผลติภัณฑ์
กลับคนื 

(b)  FLP ไมไ่ดส้ื_อวา่ FBO จะประสบความสําเร็จทางการเงนิไดโ้ดยปราศจากการ
ทํางาน หรอือาศัยแตค่วามพยายามของผูอ้ื_นเพยีงอยา่งเดยีว คา่ตอบแทนจาก 
FLP ที_จะไดรั้บขึ6นอยูก่บัยอดการขายผลติภัณฑข์อง FBO ซึ_ง FBO แตล่ะบคุคลนั6น
เป็นอสิระตอ่กนั ดังนั6นแลว้การจะประสบความสําเร็จหรอืลม้เหลวขึ6นอยูก่บัความ
ทุม่เทของ FBO แตล่ะบคุคล 

(c) FLP มปีระวัตคิวามสําเร็จมาอยา่งยาวนาน เป้าหมายพื6นฐานของแผนการตลาด 
FLP คอืการสง่เสรมิการขายและการใชผ้ลติภัณฑท์ี_มคีณุภาพสงูใหแ้กผู่บ้รโิภค 
วัตถปุระสงคห์ลักของ FBO คอืการสรา้งองคก์รการขายเพื_อสง่เสรมิการขาย  
และการใชผ้ลติภัณฑเ์หลา่นี6สูผู่บ้รโิภคโดยตรง 

(d) FBO ไมคํ่านงึถงึระดับของทา่นในแผนการตลาด FLP และจะสนับสนุนให ้FBO  
มกีารขายปลกี และเก็บบันทกึขอ้มลูการขายนั6นๆ ในแตล่ะเดอืน 

(e) FBO ที_ประสบความสําเร็จนั6น จะมคีวามรูปั้จจบัุนของการตลาดจากการเขา้รว่ม 
การอบรม การรักษาลกูคา้ปลกีรายยอ่ย และการสนับสนุนให ้FBOs อื_นๆ  
ขายผลติภัณฑก์บัลกูคา้ปลกีรายยอ่ย 

(f) FBO ที_มขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการคําชี6แจงเพิ_มเตมิ กรณุาตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้/ 
FBO ที_ +66 (0) 2 258 0842 

1.02  
(a) มกีารใชน้โยบายบรษัิทเพื_อจํากดัขอ้จํากดั กฎระเบยีบ และขอ้บังคับตา่ง ๆ สําหรับ

การขาย และขั 6นตอนการทําการตลาดอยา่งเหมาะสม และป้องกนัการกระทําที_ไม่
เหมาะสม การละเมดิ หรอืการกระทําที_ผดิกฎหมาย นโยบายบรษัิทและหลัก
จรรยาบรรณธรุกจิดังกลา่วนี6ไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรงุ และเพิ_มเตมิเขา้ไปบา้งเป็น
ครั6งคราว และจะมกีารเผยแพรน่โยบายที_มกีารปรับปรงุแกไ้ขนี6บนเว็บไซตบ์รษัิท 
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FLP ที_ www.foreverliving.co.th มผีลบังคับใช ้30 วันหลังการเผยแพรเ่วน้แต ่
ที_ระบไุดไ้วเ้ป็นอยา่งอื_น 

(b)  FBO แตล่ะรายตอ้งทําความคุน้เคยกบันโยบายบรษัิทและหลักจรรยาบรรณธรุกจิ
ดังกลา่วในขณะที_ดําเนนิการลงทะเบยีน และขณะที_บรษัิทมกีารปรับปรงุแกไ้ข
นโยบาย 

(c)  FBO แตล่ะราย ที_กรอกใบสมัครการเขา้เป็น Forever Business Owner เสร็จ
สมบรูณ์แลว้ ถงึวา่ไดทํ้าการยอมรับตอ่การปฎบัิตติามนโยบายบรษัิทและหลัก
จรรยาบรรณธรุกจินี6 เนื6อหาอา้งองิถงึสญัญาผกูพันที_ FBO ตอ้งปฎบัิตติาม
โดยเฉพาะ และการสั_งซื6อผลติภัณฑก์บั FLP เป็นการยนืยันถงึความมุง่มั_นที_จะ
ปฎบัิตติามนโยบายบรษัิทและหลักจรรยาบรรณธรุกจิดังกลา่ว การกระทําใดๆ หรอื
การขาดการกระทําใดๆ ซึ_งสง่ผลใหม้คีวามผดิ เป็นตัวอยา่งที_ผดิ หรอืเป็นการ
ละเมดินโยบายบรษัิทและหลักจรรยาบรรณธรุกจิดังกลา่ว อาจสง่ผลใหเ้กดิการ
ยกเลกิใบอนุญาตในการใชง้านเครื_องหมายการคา้ เครื_องหมายการใหบ้รกิาร และ
เครื_องหมายอื_นๆ ของ FLP รวมถงึสทิธใินการจัดซื6อและจําหน่ายผลติภัณฑข์อง 
FLP ดว้ย 

1.03 บรษัิท Forever Living Products (ไทยแลนด)์ จํากดั (ซึ_งกลา่วถงึในคูม่อืเลม่นี6วา่เป็น 
“บรษัิท”) เป็นผูส้นับสนุนระบบการขายนี6 

1.04 บรษัิท Forever Living Products (ไทยแลนด)์ จํากดั เกี_ยวขอ้งกบับรษัิท Forever 
Living Products International Inc ซึ_งสํานักงานใหญตั่6งอยูท่ี_ 7501 East 
McCormick Parkway, Scottsdale, Arizona 85258 USA. 

1.05 กลุม่บรษัิท Forever Living Products เกี_ยวขอ้งกบัการขายและการจัดจําหน่าย
ผลติภัณฑด์า้นสขุภาพ โภชนาการ และผลติภัณฑท์ี_เกี_ยวขอ้งกบัความงาม  
ซึ_งไดร้ะบไุวแ้ลว้อยา่งครบถว้นในหนังสอืนโยบายบรษัิท 

1.06 กลุม่บรษัิท Forever Living Products ขายผลติภัณฑผ์า่นแผนการตลาดหลายระดับ
โดยอาศัยตัวแทนจําหน่ายหรอืที_เรยีกวา่ Forever Business Owners (FBO) ในการ
ขายและจัดสง่ผลติภัณฑต์รงถงึลกูคา้ปลกี แผนการตลาดของ Forever Living 
Products กอ่ตั 6งขึ6นดว้ยความซื_อสตัยส์จุรติ และเปิดโอกาสใหท้กุคนไดป้ระสบ
ความสําเร็จอยา่งยตุธิรรม 

1.07 FBOs ทกุทา่นยนิยอมที_จะปฎบัิตติามกฎระเบยีบและขอ้บังคับที_ตั 6งขึ6นในคูม่อืนโยบาย
บรษัิทฉบับนี6 และยอมรับวา่บรษัิทมสีทิธใินการเปลี_ยนแปลงกฎระเบยีบเหลา่นี6ได ้
ทกุเมื_อ เมื_อมกีารแจง้การเปลี_ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 
วัน FBOs ยอมรับที_จะปฎบัิตติามกฎระเบยีบและขอ้บังคับที_เปลี_ยนแปลงไปเหลา่นั6น 
ซึ_งเป็นสว่นหนึ_งของสญัญากบัทางบรษัิท FBOs ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที_ใดๆตอ่การ
เปลี_ยนแปลงกฏระเบยีบนี6 แต ่FBOs อาจตอ้งมกีารดําเนนิการแกไ้ขการทําธรุกจิ 
ของตน กรณีการเปลี_ยนแปลงใด ๆ ทางบรษัิทจะมกีารแจง้เตอืนถงึ FBOs ผา่นชอ่ง 
ทางอเีมล และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท และ/หรอืชอ่งทางสื_อโซเซยีล และ/หรอืการ
ประชมุ และ FBOs ยอมรับวา่การแจง้เตอืนนั6นเพยีงพอ FBOs ยอมรับวา่หากพวกเขา
ไมไ่ดใ้หท้ี_อยูอ่เีมลแกบ่รษัิท พวกเขายังมพัีนธะผกูพันกบัการเปลี_ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
ตามคูม่อืนโยบายฉบับนี6 
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1.08 ผูส้นับสนุนควรจัดทําสําเนาคูม่อืนโยบายบรษัิท ให ้FBOs รายใหมท่กุทา่นกอ่นการ
กรอกเอกสารใบสมัคร FBO จะเสร็จสมบรูณ์ 

1.09 หากบรษัิท หรอื FBO ไดโ้นม้นา้วชกัชวนใหผู้อ้ื_นชําระเงนิ โดยสญัญาวา่จะไดรั้บ
ผลประโยชนจ์ากการหาผูอ้ื_นมาเขา้รว่มในระบบการขาย การกระทํานี6ถอืเป็นการกระทํา
ที_ผดิกฎหมาย หา้มกลา่วอา้งหลอกลวงผูอ้ื_นวา่การมรีายไดส้งูเป็นสิ_งที_ประสบ
ความสําเร็จไดอ้ยา่งงา่ยๆ 

  



ฟอร์เอเวอร์  ลฟีวิ*ง โพรดกัซ์ (ไทยแลนด์) - นโยบายบริษทั  

 

6 

 

2.  คาํจาํกดัความ 
 

2.01 แผนการตลาดของ Forever Living Products ไดม้กีารจัดมอบโบนัสประจําเดอืนและ
รางวัลอื_น ๆ ใหแ้กก่ลุม่ FBOs ที_มกีจิกรรมทางการตลาดอยูส่มํ_าเสมอสําหรับยอดขายที_
ไดรั้บการรับรองและกลุม่ผูส้นับสนุนของพวกเขา แผนการตลาดและคา่ตอบแทนพเิศษ
ทั6งหมดของบรษัิทนั6นมวัีตถปุระสงคเ์พื_อสง่เสรมิหลักการตลาดแบบ Multi-Level 
Marketing (“MLM”) ซึ_งรวมถงึการสนับสนุน และการจัดซื6อผลติภัณฑใ์นปรมิาณที_
เหมาะสมสําหรับการซื6อขายปลกี 

3.05 องคป์ระกอบพื6นฐานของแผนการตลาดคอืแผนผลประโยชน ์โดยกลุม่ FBOs ที_มี
กจิกรรมทางการตลาดอยูส่มํ_าเสมอ จะไดรั้บโบนัสประจําเดอืนจากยอดซื6อของพวกเขา
และจากยอดซื6อของกลุม่ผูไ้ดรั้บการสนับสนุน ตามตําแหน่งของพวกเขาในแผนการ
ตลาด FBOs ยอมรับวา่บรษัิทมสีทิธใินการเปลี_ยนแปลงแผนการตลาด อัตราโบนัสและ
คา่ตอบแทนพเิศษ เมื_อใดก็ตามเมื_อมกีารแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้ไมน่อ้ย
กวา่ 30 วัน 

3.06 ผลติภัณฑม์หีน่วยมลูคา่สนิคา้เป็น “Case Credit” (หรอื “CC”) ซึ_งเป็นสดัสว่น
โดยตรงกบัมลูคา่การขายสง่ที_ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ_ม เอกสารตา่งๆ ไมม่มีลูคา่ CC ใดๆ 

3.07 สํานวนในคูม่อืนโยบายฉบับนี6 มคีวามหมายดังตอ่ไปนี6: 
ราคาขายสง่ทีDปรบัแลว้ (Adjusted Wholesale Price): ราคาขายสง่ที_หักลบกบัสว่นลดที_
เกี_ยวขอ้งของแตล่ะบคุคล ซึ_งสว่นลดดังกลา่วขึ6นอยูก่บัตําแหน่งในปัจจบัุนของกลุม่ FBOs FBO  
ที_ไดรั้บการรับรองเป็นผูข้ายสง่แลว้จะซื6อผลติภัณฑไ์ดใ้นราคา ‘ราคาขายสง่ที_ปรับแลว้’ 
การขายทีDไดร้บัการรบัรอง (Accredited Sales): กจิกรรมการขายที_มาจากคําสั_งซื6อ
ผลติภัณฑก์บัทางบรษัิท แสดงออกมาใหเ้ห็นเป็นหน่วย Case Credit 

หวัหนา้ฝ่ายขายทีDยงัทํางาน (Active Sales Leader):  หัวหนา้ฝ่ายขายที_ม ีCase Credits  
ที_ยังทํางานไดภ้ายในประเทศบา้นเกดิของตน ตั 6งแต ่4 CC ขึ6นไปภายในหนึ_งรอบเดอืนปฎทินิ  
และอยา่งนอ้ย 1 CC ในนั6นตอ้งเป็น Case Credit ของตัวทา่นเอง 

โบนสั: การจา่ยเงนิจากบรษัิทใหแ้ก ่FBO ที_มคีณุสมบัตเิป็นผูค้า้สง่ตามที_กําหนด 

(a) โบนสัสว่นบคุคล (Personal Bonus): การจา่ยเงนิใหแ้ก ่FBO ที_มคีณุสมบัติ
สามารถขายสง่ตามที_กําหนด เป็นจํานวน 5-18% ของราคาขายปลกีที_แนะนํา 
(SRP) ที_มาจากการขายปลกีออนไลน ์

(b) โบนสัลกูคา้โนวสั (Novus Customer Bonus): การชําระเงนิใหแ้ก ่FBO ที_มี
คณุสมบัตสิามารถขายสง่ตามที_กําหนด เป็นจํานวน 5-18% ของ SRP ที_มาจาก
การซื6อสนิคา้ของลกูคา้โนวัสที_ไดรั้บการสนับสนุนดว้ยตัวทา่นเอง 

(c) Volume Bonus (VB): การจา่ยเงนิใหหั้วหนา้ทมีฝ่ายขายที_มคีณุสมบัตติาม
กําหนด เป็นจํานวน 3-13% จาก SRP ของการขายที_ไดรั้บการรับรอง 
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(Accredited Sales) ที_มาจากดาวนไ์ลนข์อง FBO ที_ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตผู้จั้ดการ 
ดาวนไ์ลนท์ี_ยังมกีารทํางานอยู ่

(d) โบนสัผูนํ้า Leadership Bonus (LB): เงนิที_จา่ยใหผู้จั้ดการที_มคีณุสมบัตติาม
กําหนด เป็นจํานวน 2-6% จาก SRP ของการขายที_ไดรั้บการรับรอง (Accredited 
Sales) สว่นบคุคล ที_มาจากผูจั้ดการดาวนไ์ลน ์และจากกลุม่ FBOs ที_อยูภ่ายใต ้
ผูจั้ดการดาวนไ์ลนเ์หลา่นั6น 

รายงานโบนสั: รายงานบัญชรีายเดอืนที_จัดเรยีงเต็มรปูแบบ และขอ้มลูรายการซื6อสนิคา้อยา่ง
ละเอยีดถกูตอ้ง รวมถงึวธิกีารคํานวณการหักเงนิตา่งๆ 
การจดัจําหนา่ยโดยองคก์รธุรกจิ (Business Entity Distributorship): เป็นหนึ_งใน
ประเภทธรุกจิของ Forever Business ที_ถกูกําหนดใหป้ระกอบธรุกจิได ้(ไมม่กีลุม่ธรุกจิประเภทนี6
ในประเทศไทยแตม่สํีาหรับกลุม่ FBOs นานาชาต)ิ 

CC: Case Credit 
Case Credit: มลูคา่ที_กําหนดใหแ้กผ่ลติภัณฑแ์ตล่ะชนดิสําหรับใชใ้นการคํานวณกจิกรรม 
การขาย เพื_อวัดการเตบิโต อัตราโบนัส รางวัล และเงนิคา่ตอบแทนพเิศษสําหรับ FBO ตามที_
กําหนดไวใ้นแผนการตลาด FLP ทกุ ๆ มลูคา่การขายที_ประมาณ 8,400 บาท คดิเปลี_ยนเป็นรางวัล
ไดเ้ทา่กบั 1 หน่วย Case Credit SRP ของกจิกรรมการขายมผีลจากการจัดซื6อผลติภัณฑจ์าก
บรษัิท พื6นฐานการคํานวนจํานวน Case Credit ทั 6งหมดจะคํานวนเป็นรายเดอืน 

(a) Active Case Credits: Case Credit สว่นบคุคล รวมกบั Case Credit ของลกูคา้
โนวัส ซึ_งนี_เป็นตัวกําหนดสถานภาพการทํางานของหัวหนา้ฝ่ายขายในแตล่ะเดอืน 

(b) Case Credit ของกลุม่ผูนํ้า (Leadership Case Credits): เป็น Case Credit 
ที_มอบเป็นรางวัลใหแ้ก ่LB ที_ยังมกีารทํางาน และมคีณุสมบัตเิป็นผูจั้ดการตาม
กําหนด โดยมกีารคํานวณที_ 40%, 20%, หรอื 10% จาก Case Credits  
สว่นบคุคล และ Case Credits ที_ไมใ่ชผู่จั้ดการของผูจั้ดการที_ยังมกีารทํางาน  
รุน่ 1, 2 or 3 ตามลําดับ 

(c) Case Credits ของลกูคา้โนวสั (Novus Customer Case Credits): Case 
Credits ที_มผีลจากการจัดซื6อของผูส้นับสนุนลกูคา้โนวัสสว่นบคุคล จนกวา่จะได ้
เลื_อนตําแหน่งเป็น Assistant Supervisor 

(d) Case Credits ของตําแหนง่ทีDไมใ่ชผู่จ้ดัการ (Non-Manager Case 
Credits): Case Credits ที_มผีลจากการขายที_ไดรั้บการรับรอง (Accredited 
Sales) สว่นบคุคลที_มาจากดาวนไ์ลนข์อง FBO ที_ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตผู้จั้ดการ 
ดาวนไ์ลน ์ 

(e) Case Credits ทีDสง่ผา่น (Pass-Thru Case Credits): Case Credits ที_มผีล
จากการขายที_ไดรั้บการรับรอง (Accredited Sales) สว่นบคุคลที_มาจาก Case 
Credits ของดาวนไ์ลนท์ี_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการที_สง่ผา่นผูจั้ดการที_ไมม่กีารทํางานแลว้ 
นี_ไมนั่บเป็น Case Credits ของผูท้ี_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการผา่นคณุ อยา่งไรก็ด ีนี_นับเป็น
สว่นหนึ_งของ Case Credits รวมของผูจั้ดการ 
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(f) Case Credits สว่นบคุคล (Personal Case Credits): Case Credits ที_ม ี
ผลจากการขายที_ไดรั้บการรับรอง (Accredited Sales) สว่นบคุคลของ FBO 

(g) Case Credits รวม (Total Case Credits): ผลสรปุรวมของ Case Credits 
ประเภทตา่ง ๆ ของ FBO 

(h) NEW Case Credits: Case Credits ที_เกดิจากสาย FBO ของตําแหน่งผูจั้ดการ 
ที_ใหก้ารสนับสนุน FBO ดว้ยตนเอง ที_ดําเนนิการมาเป็นเวลา 12 เดอืน นับจากการ
ไดรั้บการสนับสนุน (รวมถงึเดอืนที_ทมีงาน FBO เริ_มไดรั้บการสนับสนุนดว้ย) หรอื
จนกระทั_งทมีงาน FBO นั6นไดเ้ลื_อนตําแหน่งขึ6นเป็นผูจั้ดการ แลว้แตว่า่อยา่งใด 
จะเกดิขึ6นกอ่น 

แผนการตลาดของบรษิทั หรอืแผนการตลาด (Company Marketing Plan or 
Marketing Plan): แผนการตลาดของบรษัิทตามที_ไดอ้ธบิายไวโ้ดยละเอยีดครบถว้นตาม 
วรรค 5 ของคูม่อืนโยบายฉบับนี6 

ภายในประเทศ (Domestic): เกี_ยวขอ้งกบัประเทศบา้นเกดิของ FBO 
ดาวนไ์ลน ์(Downline): กลุม่ผูส้นับสนุน FBOs ทกุทา่นที_อยูภ่ายใต ้FBO โดยไมคํ่านงึถงึ
จํานวนรุน่ที_ตอ่ลงมา 

ผูจ้ดัการระดบัอเีกิ�ล (Eagle Manager): ผูจั้ดการที_ประสบความสําเร็จในระดับอเีกิ6ล 
เงนิรางวลัพเิศษ Earned Incentive (Forever2Drive): เงนิรางวัลพเิศษที_จา่ยใหแ้ก ่FBO 
ที_มคีณุสมบัตคิรบถว้นมาเป็นระยะเวลา 36 เดอืน 
รางวลัการเดนิทางทอ่งเทีDยว (Earned Trip): รางวัลการเดนิทางทอ่งเที_ยวสําหรับสองทา่น 
ใหแ้ก ่FBO ที_ประสบความสําเร็จในโปรแกรมแผนการตลาดประเภทตา่ง ๆ 

คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee): คณะกรรมการบรหิารอาวธุโสของบรษัิท 
Forever Business Owner (FBO): ผูซ้ ึ_งมยีอดคําสั_งซื6อเป็นจํานวน 2 หน่วย Case Credits 
ตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลา 2 เดอืน เป็นผูซ้ ึ_งมคีณุสมบัตเิป็นผูข้ายสง่ตามกําหนด (สั_งซื6อผลติภัณฑ ์
ในราคาขายสง่) รับสว่นลด 30% จากราคาขายปลกี และมคีณุสมบัตใินการรับสว่นลดสว่นบคุคล 
5% ถงึ 18% จากราคาขายปลกี ขึ6นกบัตําแหน่งของเขาในแผนการตลาด Forever 
ผูจ้ดัการระดบัเจม Gem Manager: ผูจั้ดการที_ไดพั้ฒนาผูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุนขึ6นมา 
อยา่งนอ้ย 9 รุน่แรก 
ประเทศบา้นเกดิ (Home Country): ประเทศที_ FBO ใชเ้วลาอยูอ่าศัยเป็นสว่นใหญ ่ซึ_งใน
ประเทศนี6 FBO ตอ้งมคีณุสมบัตเิพยีงพอที_จะการสละสทิธกิจิกรรมทางการตลาด FLP  
ในประเทศอื_น ๆ 

หมายเลขประจําตวัประชาชน (ID): หมายเลขแสดงอัตลักษณ์ประจําตัวของ FBO ที_มี
ความสมัพันธเ์ชื_อมโยงกบับรษัิท 
สว่นแบง่รางวลัตอบแทนพเิศษ (Incentive Shares): ผลรวมของ Case Credits ที_เกดิขึ6น
ตามกฎเกณฑข์องโบนัสประธาน (Chairman’s Bonus) ที_ใชใ้นการกําหนดสว่นแบง่โบนัสของ 
FBO 
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ผูจ้ดัการทีDสบืทอด (Inherited Manager): (ดทูี_ขอ้ 5.04) 
คณุสมบตัทิีDจะไดร้บัโบนสัผูนํ้า Leadership Bonus (LB) Qualified: ผูจั้ดการที_มี
คณุสมบัตติามกําหนดที_จะไดรั้บโบนัสผูนํ้าในรอบเดอืนนั6น ๆ 
หนงัสอื หรอื หนงัสอืบรษิทั (Literature or Company Literature): เครื_องมอืการขาย
เบื6องตน้ แบบฟอรม์บรษัิท นติยสารบรษัิท บรรจภัุณฑ ์ตัวอยา่งผลติภัณฑ ์และ สิ_งอื_น ๆ  
ที_เกี_ยวขอ้งกบัผลติภัณฑท์ี_ไมม่มีลูคา่ CC 

เดอืน (Month): หนึ_งเดอืนตามปีปฎทินิ (ต.ย. 1 มกราคม จนถงึ 31 มกราคม) 

ลกูคา้โนวสั (Novus Customer): ผูท้ี_ทําการสมัครสมาชกิและผา่นการยอมรับจากบรษัิทแลว้ 
สามารถซื6อผลติภัณฑไ์ดใ้นราคาลกูคา้โนวัส (Novus Customer) คอืที_สว่นลด 15% จากราคา
ขายปลกี 
ราคาลกูคา้โนวสั (Novus Customer Price): อัตราราคาของผลติภัณฑท์ี_ขายใหแ้กล่กูคา้ 
โนวัส (Novus Customer) 
กําไรของลกูคา้โนวสั (Novus Customer Profit): สว่นตา่งของราคาระหวา่ง ราคาลกูคา้
โนวัส (Novus Customer Price) และ ราคาขายสง่ (Wholesale Price) ที_จา่ยใหแ้ก ่FBO ที_ 
ใหก้ารสนับสนุน 

บรษิทัทีDดําเนนิงาน (Operating Company): บรษัิทที_บรหิารงานภายใตห้นึ_งหรอืหลาย
ประเทศโดยใชฐ้านขอ้มลูเพยีงชดุเดยีวในการคํานวณหาความกา้วหนา้ของระดับการขาย  
การจา่ยโบนัส และคณุสมบัตกิารไดรั้บเงนิรางวัลพเิศษ 
ประเทศทีDเขา้รว่ม (Participating Country): ประเทศที_มคีณุสมบัตใินการเขา้รว่มในโบนัส
ประธาน (Chairman’s Bonus) ที_เกดิจากการทํายอดเครดติใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 3,000cc ในระหวา่ง  
3 เดอืน ของปฎทินิปีกอ่นหนา้ (3,000cc ใน 2 เดอืน หากมกีารคัดเลอืกผูม้คีณุสมบัตใิหม)่ และ 
มกีารจัดรอบคัดเลอืกโบนัสประธาน (Chairman’s Bonus) อยา่งนอ้ย 1 รอบ 
สว่นลดสว่นบคุคล (Personal Discount): สว่นลดที_คํานวณเป็นเปอรเ์ซ็นตข์อง SRP จํานวน 
5-18% จากระดับการขายปัจจบัุน สว่นลดนี6หักออกจากราคาขายสง่ใชกํ้าหนด ราคาขายสง่ 
ที_ปรับแลว้ (Adjusted Wholesale Price) 
การขายสว่นบคุคลทีDไดร้บัการรบัรอง (Personal Accredited Sales): SRP หรอื Case 
Credits จากกจิกรรมการขายของ FBO ที_ไดม้าจากการสั_งซื6อในนามของเขาเอง 
ประเทศทีDมคีณุสมบตัเิหมาะสม (Qualifying Country): ประเทศใด ๆ ก็ตามที_เขา้รว่ม 
ในฐานะที_มคีณุสมบัตทิี_จะไดรั้บเงนิรางวัล Chairman’s Bonus 

ผูจ้ดัการทีDไดร้บัการยอมรบั (Recognised Manager): (ดทูี_ขอ้ 5.01) 

ภมูภิาค (Region): ภมูภิาคที_เป็นที_ตั 6งของบา้นเกดิ FBO ภมูภิาครวมถงึอเมรกิาเหนอื  
ลาตนิอเมรกิา แอฟรกิา ยโุรป และเอเชยี 
FBO ทีDไดร้บัการสปอนเซอรอ์กีคร ั�ง (Responsored FBO): FBO ที_เปลี_ยนผูแ้นะนํา 
หลังจากไมม่กีารทํางานมาเป็นเวลา 12 เดอืน 
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ลกูคา้ขายปลกี (Retail Customer): ผูท้ี_สั_งซื6อผลติภัณฑข์อง FLP ผา่นชอ่งทางที_ไดรั้บ
อนุญาต และยังไมไ่ดย้ื_นใบสมัครเป็นลกูคา้โนวัสกบัทางบรษัิท 

หวัหนา้ทมีฝ่ายขาย (Sales Leader):  FBO ที_อยูตํ่าแหน่ง Supervisor หรอืสงูกวา่ 
ตําแหนง่การขาย (Sales Level): ตําแหน่งตา่ง ๆ ที_ไดม้าจากการสะสม Case Credits ของ 
FBO และดาวนไ์ลนข์องเขา รวมถงึ Assistant Supervisor, Supervisor, Assistant Manager 
และ Manager 

ผูแ้นะนํา (Sponsor): FBO ที_ทําการลงทะเบยีน FBO อกีทา่นหนึ_งโดยสว่นตัว  

ผูจ้ดัการทีDไดร้บัการสนบัสนุน (Sponsored Manager): (ดทูี_ขอ้ 5.03) 

SRP: ราคาขายปลกีที_แนะนํา 
ราคาขายปลกีทีDแนะนํา Suggested Retail Price (SRP): ราคาขายผลติภัณฑท์ี_บรษัิท
แนะนําใหข้ายแกล่กูคา้ปลกี ขึ6นอยูก่บัภาษีมลูคา่เพิ_มเตมิของ SRP ที_คํานวณโบนัสทั6งหมด และ
สว่นลดสว่นตัวแลว้ 

ผูจ้ดัการทีDโอนยา้ย Transferred Manager: (ดทูี_ขอ้ 5.04) 
เว็บไซตป์ระเทศไทย (Thailand Web Pages): หนา้เว็บไซตป์ระเทศไทยของบรษัิท: 
www.foreverliving.co.th และลงิกช์อ่งทางสื_อโซเชยีล 

Upline: กลุม่ FBOs ในลําดับอัพไลนข์อง FBO 

ผูจ้ดัการทีDไมไ่ดร้บัการยอมรบั (Unrecognised Manager): (ดทูี_ขอ้ 5.02)  

VB: Volume Bonus 
Volume Bonus: โบนัสที_จา่ยใหก้บัทกุกลุม่การขายที_ไดรั้บการรับรอง (Accredited Sales)  
ของ Assistant Supervisors, Supervisors และ Assistant Manager ที_ทําการสนับสนุนสว่นตัว 
การสละสทิธิ� (Waiver):  รางวัลที_มอบให ้FBO ผูซ้ ึ_งมคีณุสมบัตทิี_จะไดโ้บนัสจากบรษัิทเดยีว 
ที_มกีารทํางานที_ยอมรับการแทนที_คณุสมบัตเิหลา่นั6น ในเดอืนถัดไปในบรษัิทที_ดําเนนิงานอื_น ๆ
ทั6งหมด 

(a) การสละสทิธิ ในคณุสมบัตขิองการทํางาน (Activity Qualification Waiver): 
FBO ที_ยังมกีารทํางานอยู ่และมจํีานวน 4cc จากยอดขายสว่นบคุคลและลกูคา้
โนวัสในบรษัิทเดยีวที_มกีารทํางาน ซึ_งจะไดรั้บการสละสทิธิ การทํางานในเดอืน
ถัดไปในบรษัิทอื_น ๆ ทั 6งหมดที_มกีารทํางาน 

(b) การสละสทิธิ คณุสมบัตทิี_จะไดรั้บโบนัสผูนํ้า (Leadership Bonus 
Qualification Waiver):  ผูจั้ดการที_ไดรั้บการยอมรับ (Recognised Manager) 
ที_ยังมกีารทํางานอยู ่หรอืที_ไดรั้บ Activity Qualification Waiver และรักษายอด
เต็มจํานวน Personal/Non-Manager CC Leadership Bonus ในหนึ_งบรษัิทของ
แตล่ะประเทศที_มกีารดําเนนิงานระหวา่งเดอืนปัจจบัุน ผูจั้ดการนี6จะไดรั้บ 
Leadership Bonus Waiver ในเดอืนถัดไปในบรษัิทในประเทศอื_น ๆ ทั 6งหมดที_มี
การรักษายอด 
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รา้นคา้เว็บไซต ์(Webstore):  เว็บไซตซ์ื6อขายออนไลนท์างการ ที_อยูเ่ว็บไซต ์
www.foreverliving.co.th. 
ราคาขายสง่ Wholesale Price (WP): ราคาที_ขายใหแ้ก ่FBO ที_มคีณุสมบัตเิป็นผูข้ายสง่ 
ตามกําหนด เป็นราคาลด 30% จากราคาขายปลกีที_แนะนํา 

การขายสง่ทีDผา่นการรบัรอง (Wholesale Qualified): สทิธใินการสั_งซื6อผลติภัณฑใ์นราคา
ขายสง่ FBO จะมคีณุสมบัตเิป็นผูข้ายสง่ที_มคีณุสมบัตถิาวร ภายหลังการสั_งซื6อจํานวน 2 Case 
Credits ตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลา 2 เดอืนที_มกีารทํางานในบรษัิทในประเทศใดประเทศหนึ_ง 
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5. การรบัรอง, การรบัประกนั, การคนืผลติภณัฑ ์
และการรบัซื�อคนืผลติภณัฑ ์

 

3.01 ใหม้ผีลบังคับใชใ้นชว่งเวลาตอ่จากนี6ไป เวน้แตท่ี_มกีารแกไ้ขโดยกฎหมายทอ้งถิ_น 
3.02 FLP ขอรับรองความพงึพอใจ และขอรับประกนัวา่ผลติภัณฑข์อง FLP นั6นปราศจาก

ตําหนแิละไดม้าตราฐานตามขอ้กําหนดผลติภัณฑ ์สําหรับผลติภัณฑทั์6งหมดของ FLP 
ยกเวน้ผลติภัณฑป์ระเภทหนังสอื และผลติภัณฑเ์พื_อสง่เสรมิการขาย การรับรองและ
รับประกนันี6มกํีาหนดเป็นเวลา 30 วัน นับจากวันสั_งซื6อผลติภัณฑ ์

ลกูคา้ขายปลกี 
3.03 (a) รับประกนัความพึ_งพอใจในผลติภัณฑ ์100% สําหรับลกูคา้ขายปลกี/ลกูคา้โนวัส             

 ภายใน 30 วันนับจากวันสั_งซื6อ ลกูคา้รายยอ่ย/ลกูคา้โนวัสจะ: 
1) ไดรั้บการเปลี_ยนผลติภัณฑใ์หมท่ดแทนผลติภัณฑใ์ด ๆ ก็ตามที_มี

ขอ้บกพรอ่ง; หรอื 

2) ยกเลกิคําสั_งซื6อ สง่คนืผลติภัณฑแ์ละรับเงนิคนืเต็มจํานวน ไมร่วมถงึคา่
จัดสง่ 

(b)  ในทกุกรณี ตอ้งมกีารแจง้ใหท้ราบอยา่งถกูตอ้ง สง่หลักฐานการสั_งซื6อ และแจง้
แหลง่ที_ซื6อผลติภัณฑถ์งึระยะเวลาในการจัดสง่ผลติภัณฑก์ลับคนื FLP ขอ 
สงวนสทิธิ ที_จะไมส่ง่คนืผลติภัณฑซํ์6า 

(c)  เมื_อผลติภัณฑข์อง FLP ไดรั้บการสง่คนืกลับมาจากลกูคา้รายยอ่ย/ลกูคา้โนวัส 
หรอืผา่นทางรา้นคา้เว็ปไซตข์องบรษัิทเพื_อขอรับเงนิคนื ผลกําไรและโบนัสที_ได ้
เบกิจา่ยไปแลว้จะถกูเรยีกเก็บคนืจาก FBO(s) ที_ไดป้ระโยชนจ์ากการขายนั6น ๆ 
และการขอคนืผลติภัณฑดั์งกลา่วอาจทําให ้FBO ที_ทําการสั_งซื6อนี6ขาดการมี
คณุสมบัตเิป็นผูข้ายสง่ที_ผา่นการรับรอง 

(d)  เมื_อผลติภัณฑข์อง FLP ไดรั้บการสง่คนืกลับมาจากหรอืผา่นทาง FBO FBO ผูนั้6น
เป็นผูรั้บผดิชอบหลักตอ่ความพงึพอใจของลกูคา้โดยการแลกเปลี_ยนผลติภัณฑ์
หรอืการคนืเงนิใหแ้กล่กูคา้ ในกรณีที_มขีอ้พพิาทเกดิขึ6น FLP จะพจิารณาถงึ
ขอ้เท็จจรงิและแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว หาก FLP มกีารเบกิจา่ยเงนิสด จะมกีารเรยีก
เก็บเงนิจํานวนเดยีวกนันี6คนืจาก FBO(s) ที_ไดรั้บประโยชนจ์ากการขายผลติภัณฑ ์

ข ั�นตอนการคนืเงนิ และการรบัซื�อคนืผลติภณัฑสํ์าหรบั FBO 

3.04 ในชว่งเวลาของการรับรอง และการรับประกนัที_ไดร้ะบไุว ้FLP จะใหผ้ลติภัณฑตั์วใหม่
ที_เป็นชนดิเดยีวกนัทดแทนผลติภัณฑเ์ดมิที_มขีอ้บกพรอ่ง หรอืผลติภัณฑท์ี_ลกูคา้ราย
ยอ่ยสง่กลับคนื FBO เนื_องจากไมพ่อใจในตัวผลติภัณฑ ์การเปลี_ยนผลติภัณฑดั์งกลา่ว
ตอ้งมกีารแสดงหลักฐานวันเวลาของการสั_งซื6อ การสั_งซื6อนั6นตอ้งไดรั้บการเปลี_ยน
ผลติภัณฑโ์ดย FBO นอกจากนี6 การเปลี_ยนผลติภัณฑท์ี_ลกูคา้รายยอ่ยสง่คนืใหแ้ก ่
FBO ตอ้งมหีลักฐานการขายและหลักฐานการยกเลกิเป็นลายลักษณ์อักษรมาพรอ้มกบั
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ใบเสร็จรับเงนิที_เซ็นตช์ื_อเพื_อขอรับการคนืเงนิ และตอ้งคนืผลติภัณฑเ์ดมิหรอืบรรจุ
ภัณฑเ์ปลา่ที_มปัีญหากลับคนืมาดว้ย เราอาจปฏเิสธในการเปลี_ยนผลติภัณฑค์นืซํ6า 
โดยบคุคลเดมิ 

3.05 (a) FLP จะรับซื6อคนืผลติภัณฑท์ี_ยังไมถ่กูขาย และผลติภัณฑท์ี_ขายตอ่ได ้(ยกเวน้
ผลติภัณฑป์ระเภทหนังสอื) จาก FBO ที_ยกเลกิการทําธรุกจิที_ไดส้ั_งซื6อไปภายใน
12 เดอืนกอ่นหนา้นี6 การรับซื6อคนืจะสามารถทําไดโ้ดย FBO ที_ตอ้งการยกเลกิ 
การทําธรุกจิไดเ้ขยีนหนังสอืแจง้ถงึ FLP อยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรถงึเจตนารมณ์
ยกเลกิการทําธรุกจิ Forever Business และขอสละสทิธิ ในสทิธ ิและสทิธพิเิศษ 
ที_เกี_ยวขอ้ง FBO ที_ยกเลกิการทําธรุกจิตอ้งคนืผลติภัณฑทั์6งหมดที_เรยีกรอ้งขอ 
คนืเงนิพรอ้มหลักฐานการสั_งซื6อ 

(b) หากผลติภัณฑท์ี_สง่คนืโดย FBO ที_ยกเลกิการทําธรุกจิ ถกูซื6อในราคาลกูคา้โนวัส 
กําไรของลกูคา้โนวัส(Novus Customer Profit) จะถกูหักออกจาก FBO ที_เป็น
ผูรั้บเงนิ และหากผลติภัณฑท์ี_สง่คนืมมีลูคา่มากกวา่ 1cc โบนัส และ Case 
Credits ทั 6งหมดที_ไดรั้บมาจากผูแ้นะนําของ FBO ที_ทําการยกเลกิในผลติภัณฑ ์
นั6น ๆ การทําธรุกจิจะหักลดจากผูแ้นะนํา หาก Case Credits ถกูใชใ้นการเลื_อน
ตําแหน่งใด ๆ ของ FBO หรอืผูแ้นะนํา การเลื_อนตําแหน่งนั6น ๆ อาจจะคํานวณใหม่
อกีครั6งภายหลังการหัก Case Credits ของผลติภัณฑท์ี_สง่คนืออก หากการเลื_อน
ตําแหน่งนั6นมผีลบังคับใช ้

(c) หาก FBO ที_ยกเลกิการทําธรุกจิสง่ผลติภัณฑท์ี_เป็นชดุคนื และมบีางชิ6นขาด
หายไป การคนืเงนิและการหักลบจากอัพไลนจ์ะถกูนํามาคํานวนดว้ย จากนั6นราคา
ขายสง่และราคาลกูคา้โนวัสของผลติภัณฑท์ี_ขาดหายไปจะถกูนํามาหักออกจาก
การคนืเงนิ 

(d) หลังการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ แลว้ FBO จะไดรั้บการคนืเงนิจาก FLP ใน
จํานวนเทา่กบัราคาของผลติภัณฑท์ี_ถกูสง่คนื, หักลบโบนัสสว่นบคุคลที_ไดรั้บและ
คา่ขนสง่, คา่ระวางสนิคา้ และ คา่ชดเชยอื_น ๆ ที_ตามความเหมาะสม 

(e) หากมกีารชดใชค้า่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใด ๆ ที_เกดิขึ6นจากการกระทําที_ไม่
เหมาะสมของ FBO ที_ยกเลกิการทําธรุกจิ ภายหลังการชดใชดั้งกลา่วแลว้ FLP  
จะลบ FBO ออกจากแผนการตลาด และดาวนไ์ลนทั์6งหมดของเขาจะถกูเลื_อนมา
ขึ6นตรงกบัผูส้นับสนุนของ FBO ที_ยกเลกิการทําธรุกจิในรุน่ปัจจบัุน 

3.06  “กฎการรับซื6อคนืผลติภัณฑ”์ ถกูออกแบบมาเพื_อกําหนดหนา้ที_ใหแ้กผู่แ้นะนําและ
บรษัิท ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ FBO กําลังซื6อผลติภัณฑอ์ยา่งชาญฉลาด ผูแ้นะนําควร
พยายามใหแ้นวทางที_แนะนําใหแ้ก ่FBO ใหซ้ื6อผลติภัณฑเ์ทา่ที_จําเป็นสําหรับการขาย
เทา่นั6น ผลติภัณฑท์ี_ไดรั้บรองกอ่นหนา้นี6วา่ไดข้ายหรอืบรโิภคไปแลว้จะไมส่ามารถ 
ซื6อซํ6าภายใต ้“กฎการรับซื6อคนืผลติภัณฑ”์ 
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4.  โครงสรา้งโบนสั / แผนการตลาด 
 

4.01 เมื_อมคีณุสมบตัเิป็นผูค้า้สง่ได ้(Wholesale Qualified) ลกูคา้ Novus กลายเป็นเจา้ของธรุกจิ 
Forever (Forever Business Owner (FBO)) ในระดบั Sales Level of Assistant Supervisor 
พรอ้มสทิธิ ในการขายผลติภณัฑ ์FLP และสปอนเซอรส์มาชกิ FBOs อื_นๆในการขายผลติภณัฑ ์
FLP ยอดขายรวมกนั (วดัตาม case credits) ที_เกดิขึ6นจาก FBO และดาวนไ์ลนข์องเขา/เธอ 
ทําให ้FBO มคีณุสมบตัพิอที_จะไดร้ับการเลื_อนตําแหน่งเป็นระดบั Sales Level 
และไดร้ับสว่นลดและโบนัสเพิ_มตามที_แสดงดา้นลา่ง: 

 

แผนการตลาด 
◼สว่นลดสว่นบคุคล 

Volume Bonus 

 
 

Manager 
120cc 

18% 
 

Assistant 
Manager 

75cc 13% 5% 

 
 

Supervisor 
25cc 

8% 5% 10% 
 

Assistant 
Supervisor 

2cc 5% 3% 8% 13% 

 

(a) Assistant Supervisor ประสบความสําเร็จไดด้ว้ยการสรา้ง Case Credits จํานวนทั 6งส ิ6น  
2 CCs สว่นบคุคลและไมใ่ชร่ะดบัผูจ้ัดการในบรษัิทเดยีวที_ดําเนนิกจิการอยู ่ภายใน 2 เดอืน
ตดิตอ่กนั Assistant Supervisor ที_มคีณุสมบตัสิามารถทําการขายสง่จะไดรั้บ: 

• สว่นลด 30% บวก 5% สว่นลดสว่นบคุคลจากยอดขายสว่นบคุคลที_ไดร้ับการรับรอง  

• กําไร 15% ของลกูคา้ Novus จากการซื6อของลกูคา้ Novus 
ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวั 

• โบนัสสว่นบคุคล 5% จากการขายปลกีออนไลน ์

• โบนัส 5% ของลกูคา้ Novus จากการซื6อของลกูคา้ Novus 
ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวั 

(b) Supervisor ประสบความสําเร็จไดด้ว้ยการสรา้ง Case Credits จํานวนทั 6งส ิ6น 25 CCs  
สว่นบคุคลและไมใ่ชร่ะดบัผูจ้ัดการ ภายใน 2 เดอืนตดิตอ่กนั Supervisor 
ที_มคีณุสมบตัสิามารถทําการขายสง่จะไดรั้บ: 

• สว่นลด 30% บวก 8% สว่นลดสว่นบคุคลจากยอดขายสว่นบคุคลที_ไดร้ับการรับรอง 
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• กําไร 15% ของลกูคา้ Novus จากการซื6อของลกูคา้ Novus 
ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวั 

• โบนัสสว่นบคุคล 8% จากการขายปลกีออนไลน ์

• โบนัส 8% ของลกูคา้ Novus จากการซื6อของลกูคา้ Novus 
ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวั 

• Volume Bonus 3% จากการขายอยา่งเป็นทางการสว่นบคุคลของ Assistant 
Supervisors ที_ไดร้ับการสปอนเซอรแ์ละดาวนไ์ลน ์

(c) (c)  Assistant Manager ประสบความสําเร็จไดด้ว้ยการสรา้ง Case credits จํานวนทั 6งส ิ6น 
75 CCs สว่นบคุคลและไมใ่ชร่ะดบัผูจ้ัดการ ภายใน 2 เดอืนตดิตอ่กนั Assistant Manager 
ที_มคีณุสมบตัสิามารถทําการขายสง่จะไดรั้บ: 

• สว่นลด 30% บวก 13% สว่นลดสว่นบคุคลจากยอดขายสว่นบคุคลที_ไดร้ับการรับรอง 

• กําไร 15% ของลกูคา้ Novus จากการซื6อของลกูคา้ Novus 
ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวัและดาวนไ์ลน ์

• โบนัสสว่นบคุคล 13% จากการขายปลกีออนไลน ์ 

• โบนัส 13% ของลกูคา้ Novus จากการซื6อของลกูคา้ Novus 
ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวัและดาวนไ์ลน ์

• Volume Bonus 5% จากการขายอยา่งเป็นทางการสว่นบคุคล ของ Supervisors 
ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวั และดาวนไ์ลนข์องพวกเขา  

• Volume Bonus 8% จากการขายอยา่งเป็นทางการสว่นบคุคล ของ Assistant 
Supervisors ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวั และดาวนไ์ลนข์องพวกเขา 

(d) Manager ประสบความสําเร็จไดด้ว้ยการสรา้ง Case Credits จํานวนทั 6งส ิ6น 120 CCs  
สว่นบคุคลและไมใ่ชร่ะดบัผูจ้ัดการ ภายใน 1 หรอื 2 เดอืนตดิตอ่กนั หรอื 150 CCs  
สว่นบคุคลและไมใ่ชร่ะดบัผูจ้ัดการ ภายใน 3 หรอื 4 เดอืนตดิตอ่กนั Manager 
ที_มคีณุสมบตัสิามารถทําการขายสง่และไดรั้บการยอมรับจะไดรั้บ: 

• สว่นลด 30% บวก 18% สว่นลดสว่นบคุคลจากยอดขายสว่นบคุคลที_ไดร้ับการรับรอง 

• กําไร 15% ของลกูคา้ Novus จากการซื6อของลกูคา้ Novus 
ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวั  

• โบนัสสว่นบคุคล 18% จากการขายปลกีออนไลน ์

• โบนัส 18% ของลกูคา้ Novus จากการซื6อของลกูคา้ Novus 
ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวั  

• Volume Bonus 5% จากการขายอยา่งเป็นทางการสว่นบคุคล ของ Assistant 
Managers ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวั และดาวนไ์ลนข์องพวกเขา 

• Volume Bonus 10% จากการขายอยา่งเป็นทางการสว่นบคุคล ของ Supervisors 
ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวัและดาวนไ์ลน ์

• Volume Bonus 13% จากการขายอยา่งเป็นทางการสว่นบคุคล ของ Assistant 
Supervisors ที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นการสว่นตวั และดาวนไ์ลน ์



ฟอร์เอเวอร์  ลฟีวิ*ง โพรดกัซ์ (ไทยแลนด์) - นโยบายบริษทั  

 

16 

 

(e) Case credits จากหลายบรษัิทที_ดําเนนิธรุกจิอยูอ่าจรวมกนัเพื_อเลื_อนตําแหน่งไปเป็น 
Supervisor, Assistant Manager และ Manager สําหรับตําแหน่งของ Assistant 
Supervisor สามารถบรรลไุดโ้ดยการสรา้ง Case Credits จากบรษัิทที_ประกอบการ 
เพยีงแหง่เดยีว   

(f) Case Credits จากบรษัิทประกอบการมากกวา่หนึ_งแหง่ไมส่ามารถรวมกนั เพื_อใหม้คีณุสมบตั ิ
พอสําหรับ incentive ยกเวน้ Global Rally และขอ้กําหนดใหมข่อง Case Credits สําหรับ 
Eagle Manager และ Chairman’s Bonus 

(g) สามารถใชย้อดขายหนึ_งเดอืน หรอืสองเดอืนตดิตอ่กนัในการสะสม Case Credits 
ที_จําเป็นในการเลื_อนตําแหน่ง Assistant Supervisor, Supervisor, Assistant Manager 
หรอื 120 cc Manager และยอดขายสามหรอืสี_เดอืนตดิตอ่กนั สามารถนํามาใชส้ะสม Case 
Credits ที_จําเป็นในการประสบความสําเร็จตําแหน่ง 150 cc Manager หาก Case Credits 
ในการเลื_อนตําแหน่งเกดิจากบรษัิทประกอบการบรษัิทในประเทศเดยีว ผลการเลื_อนตําแหน่ง
ควรเกดิขึ6นในบรษัิทนั6นในวนัเดยีวกบัที_สะสม Case Credits ไดต้ามที_กําหนด และในวนัที_  
15 ของเดอืนถดัไปในบรษัิทประกอบการอื_นๆทั 6งหมด การเลื_อนตําแหน่งควรเกดิขึ6น 
ในประเทศที_มกีารทํางานทั 6งหมดในวนัที_ 15 ของเดอืนถดัไปหลงัจากสะสม Case Credits 
ไดต้ามที_กําหนด  

(h) FBO ที_เลื_อนตําแหน่งไปเป็น Manager ที_ไดร้ับการยอมรับ ตามที_ไดร้า่งไวใ้น Section 4.01 
ควรถกูจัดประเภทเป็น Sponsored Manager หรอื Transferred Manager ดงัตอ่ไปนี6: 

1) หาก 120 หรอื 150 Case Credits เกดิขึ6นจากบรษัิทประกอบการแหง่เดยีว และ 
FBO ทํางานอยูใ่นบรษัิทประกอบการหลกัในระหวา่งชว่งการยกระดบั FBO 
ควรถกูจัดอยูใ่นระดบั Sponsored Manager ในทั 6งสองบรษัิทประกอบการที_สรา้ง 
120 หรอื150 Case Credits และบรษัิทประกอบการหลกัของเขา/เธอ และเป็น 
Transferred Manager ในบรษัิทประกอบการอื_นๆทั 6งหมด  

2) หาก 120 หรอื 150 Case Credits เกดิขึ6นจากบรษัิทประกอบการหลายแหง่ FBO 
ควรถกูจัดอยูใ่นระดบั Sponsored Manager ในบรษัิทประกอบการหลกั 
ของเขา/เธอ และเป็น Transferred Manager ในบรษัิทประกอบการอื_นๆทั 6งหมด 

(i) Case Credits จากการซื6อปลกีหรอืลกูคา้โนวสั จะนับเป็น Activity requirement (4cc)  
ของ FBO ที_ไดร้ับมอบหมายของเขา/เธอ แตเ่ฉพาะที_เปิดขึ6นในบรษัิทประกอบการที_การซื6อ 
เกดิขึ6นเทา่นั6น   

(j) ผูแ้นะนําไดร้ับ Case Credits เต็มจํานวน จากลกูคา้โนวสั คนใดกต็ามที_ไดร้ับการแนะนํา
เป็นการสว่นตวั และตดิตามผลอยา่งใกลช้ดิกบักลุม่ดาวนไ์ลนจ์นลกูคา้โนวสัประสบความ 
สําเร็จระดบั Manager  โดยตามลําดบัแลว้ หากผูแ้นะนําเป็นผูม้คีณุสมบตัขิองโบนัส 
ความเป็นผูนํ้า (LBQ) เขา/เธอจะไดร้ับ Leadership Case Credits เทา่กบั 40% ของ  
Case Credits สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดบัผูจ้ัดการของ LBQ Manager คนแรกในแตล่ะ 
sponsorship line  20% Case Credits สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดบัผูจ้ัดการ ของ LBQ 
Manager ลําดบัที_สองของแตล่ะ sponsorship line และ 10% ของ Case Credits  
สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดบัผูจ้ัดการของ LBQ Manager  ลําดบัที_สามของแตล่ะ 
sponsorship line 

(k) FBO จะไมผ่า่นขึ6นไปเป็นผูแ้นะนําระหวา่งกําลงัทํายอดเพื_อประสบความสําเร็จตําแหน่ง 
การขายใดๆ 

(l) ไมม่กีารกลบัมามคีณุสมบตัอิกีครั 6งสําหรับตําแหน่งการขายเมื_อไดเ้ลื_อนระดบัแลว้ 
นอกจากธรุกจิถกูยกเลกิ หรอื FBO Responsored. 
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4.02   นโยบาย 6 เดอืนของลกูคา้โนวสั  

(a) ลกูคา้โนวสัที_ไดร้ับการสปอนเซอรเ์ป็นเวลา 6 เดอืนปฏทินิเต็ม และยงัไมบ่รรลรุะดบั 
Assistant Supervisor จะมสีทิธิ เลอืกสปอนเซอรใ์หม ่ 

(b) ลกูคา้โนวสัที_เปลี_ยนผูแ้นะนําใหมจ่ะเสยีดาวนไ์ลนท์ี_มอียูก่อ่นหนา้ และ Case Credits 
ที_สะสมเพื_อเลื_อนตําแหน่ง และจะถกูนับวา่เป็นผูไ้ดร้ับการสปอนเซอรใ์หมส่ําหรับเงนิ
แรงจงูใจที_ควรไดร้ับ  

4.03  คณุสมบตัขิองกจิกรรม 

(a) เพื_อที_จะมคีณุสมบตัสิําหรับโบนัสและแรงจงูใจทั 6งหมด ยกเวน้สว่นลดสว่นบคุคล 
โบนัสสว่นตวัและโบนัสของลกูคา้โนวสั กําไรของลกูคา้โนวสั Sales Leader ตอ้งทํางาน 
และมคีณุสมบตัติามขอ้กําหนดของแผนการตลาดทั 6งหมดในระหวา่งเดอืนปฏทินิที_ 
โบนัสนั6นเกดิขึ6น  

(b) เพื_อที_จะไดร้ับการนับวา่ Active ในเดอืนนั6นๆ ในบรษัิทประกอบการหลกัของเขา/เธอ  
Sales Leader ตอ้งมทีั 6งส ิ6น 4 Active Case Credits ในบรษัิทประกอบการหลกัในเดอืนนั6น 
โดยมอียา่งนอ้ยหนึ_งอนัเป็น Personal Case Credit เพื_อที_จะไดร้ับการนับวา่ Active 
ในเดอืนนั6นๆในตา่งประเทศ เขา/เธอตอ้งมคีณุสมบตัวิา่ Active ในบรษัิทประกอบการหลกั 
ในชว่งเดอืนกอ่นหนา้  

(c) Sales Leader ผูไ้มส่ามารถบรรลสุถานะ Active status จะไมไ่ดรั้บ Volume Bonus 
ของเดอืนนั6น และไมไ่ดร้ับการพจิารณาวา่เป็น Active Sales Leader Volume Bonus 
ที_ไมไ่ดร้ับจะถกูจา่ยให ้active Sales Leader upline คนถดัไป เชน่กนัที_โบนัสของ 
เขา/เธอจะถกูจา่ยไปยงั active Sales Leader upline คนตอ่ไป เชน่กนักบัคนถดัไป 

(d) Sales Leader ที_ถกูยดึ Volume Bonus สามารถกลบัมามคีณุบตัอิกีครั 6งในเดอืนตอ่ไป 
(โดยไมม่ผีลบงัคบัยอ้นหลงั) ในฐานะ active Sales Leader 

4.04  การคาํนวณโบนสัและกาํไร และการจา่ยเงนิ  

(a) โบนัสทั 6งหมดคํานวณจาก VAT ของราคาขายปลกีที_แนะนํา (SRP) 
ตามที_ระบไุวใ้นรายงานสรปุประจําเดอืนของ FBO  

(b) สว่นลดและโบนัสคํานวณโดยอา้งองิจากระดบัที_บรรลใุนตอนที_ไดร้ับคําสั_งซื6อสว่นลด 
และโบนัสที_สงูขึ6นมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที_ยกระดบัเป็นระดบัที_สงูขึ6น  

(c) Sales Leader ไมไ่ดร้ับ Volume Bonus จาก FBO ในกลุม่ที_ไดร้ับการสนับสนุนของผูนั้ 6น
ที_อยุใ่นระดบัเดยีวกนัในแผนการตลาด อยา่งไรกด็ผีูนั้ 6นจะไดรั้บ Case Credits เต็มจํานวน 
จากแหลง่ดงักลา่วสําหรับการเลื_อนตําแหน่งที_สงูขึ6นและแรงจงูใจอื_นๆ 

(d) การจา่ยโบนัส ทําไดท้ั 6งผา่นทาง PayPal หรอืโอนเขา้บญัชธีนาคารของ FBO โดยตรงตาม 
รายละเอยีดที_ใหไ้วต้อนสมคัร ในวนัที_ 15 ของเดอืนถดัไปจากเดอืนที_ผลติภณัฑถ์กูซื6อไป 
จากบรษัิท ตวัอยา่งเชน่: โบนัสของการซื6อเดอืนมกราคมไดร้ับการจา่ยในวนัที_ 15 
เดอืนกมุภาพันธ ์ 

(e) โบนัสจา่ยโดยไมร่วม VAT ดงันั6น FBO ใดๆที_ลงทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ_ม VAT 
(ดยูอ่หนา้20.12 ถงึ 20.14) ตอ้งสง่ใบแจง้หนี6ใหบ้รษัิทเพื_อการจา่ย VAT ของโบนัส 
ของเขา/เธอ ซึ_งสามารถทําไดท้กุเดอืนหรอืทกุสามเดอืน แตต่อ้งเป็นใบแจง้หนี6ที_ถกูตอ้ง 
ที_แสดงเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษของ FBO ที_อยู ่วนัที_และเลขใบแจง้หนี6ทกุองคป์ระกอบ 
ของโบนัสเกี_ยวขอ้งกบั VAT   
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(f) การเรยีกเกบ็เงนิหรอืคา่ธรรมเนยีมแก ่FBO นอกประเทศที_ทําใหเ้กดิผลกําไร/โบนัส 
เป็นความรับผดิชอบของ FBO 

4.05  นโยบาย 36 เดอืน 

(b) FBO ที_ไมม่ยีอดซื6อเป็นเวลา 36 เดอืนตดิตอ่กนั จะถกูลบออกจากฐานขอ้มลูของบรษัิท 
โดยอตัโนมตั ิและยดึสทิธิ ทั 6งหมดตอ่ downline organization และโบนัสหรอืผลประโยชน ์
ใดๆที_เกดิขึ6นดว้ยเหตนัุ6น 

(b) FBO ที_ถกูลบออกจากฐานขอ้มลูบรษัิทตามนโยบาย 36 เดอืน 
มสีทิธิ ไดร้ับการสปอนเซอรอ์กีได ้ในสายงานใดกไ็ด ้แตไ่มม่กีารคนืตําแหน่งการขายหรอื
กลุม่ดาวนไ์ลนใ์ดๆที_เกดิขึ6นกอ่นหนา้ 
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5.  สถานะผูจ้ดัการและคณุสมบตั ิ
 

5.01  Recognised Manager: 

(a) FBO มคีณุสมบัตเิป็น Recognised Manager และไดรั้บเข็ม gold Manager เมื_อ: 
1)  ทั 6งกลุม่ของเขา/เธอ สรา้ง 120 Case Credits 

สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการ ภายใน 1-2 เดอืนตดิตอ่กนั หรอื 150 
Case Credits สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการ ภายใน 3-4 เดอืน
ตดิตอ่กนั และ 

2)  เขา/เธอ เป็น Active Sales Leader ในแตล่ะเดอืน ในชว่งเดยีวกนั และ 
3)  ไมม่ ีFBOs อื_นใน Downline ของเขา/เธอ ที_มคีณุสมบัตเิป็น Manager 

ในชว่งเดยีวกนั  
(b) หาก Downline ของ FBO ก็มคีณุสมบัตเิป็น Manager ในประเทศใดก็ตาม 

ระหวา่งชว่งเวลาเดยีวกนั FBO จะเป็น Recognised Manager ถา้ 

1)  เขา/เธอ เป็น active Sales Leader ในแตล่ะเดอืน ในชว่งเวลาเดยีวกนั และ  

2)  เขา/เธอ มอียา่งนอ้ย 25 Case Credits สว่นบคุคลและไมใ่ชร่ะดับผูจั้ดการ 
ในเดอืนสดุทา้ยของคณุสมบัต ิจาก FBOs ใน Downlines นอกเหนอืไปจาก 
Manager ที_ยกระดับในเดอืนเดยีวกนั 

5.02  Unrecognised Manager: 

(a) เมื_อ FBO และดาวนไ์ลน ์สรา้ง 120 Case Credits 
สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการ ภายในระยะเวลา 1-2 เดอืนตดิตอ่กนั หรอื 
150 Case Credits สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการ ภายในระยะเวลา 3-4 
เดอืนตดิตอ่กนั และ FBO ไมส่ามารถทําไดต้ามขอ้กําหนดที_เหลอืสําหรับการเป็น 
Recognised Manager, เขา/เธอกลายเป็น Unrecognised Manager 

(b) Unrecognised Manager มคีณุสมบัตพิอที_จะไดรั้บ Personal Discount, ลกูคา้
โนวัส และ Volume Bonuses แตไ่มม่คีณุสมบัตพิอจะไดรั้บ Leadership Bonus 
หรอืแรงจงูใจอื_นๆในระดับผูจั้ดการ  

(c) Unrecognised Manager สามารถเลื_อนเป็น Recognised Manager 
โดยทําตามขอ้กําหนดดังตอ่ไปนี6: 
1)  สรา้ง Case Credits เป็นจํานวนทั6งสิ6น 120 เครดติ 

สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการ ภายในระยะเวลา 1-2 เดอืนตดิตอ่กนั 
หรอื 150 Case Credits สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการ ภายใน
ระยะเวลา 3-4 เดอืนตดิตอ่กนั และ  

2)  เป็น Active Sales Leader ในแตล่ะเดอืนในชว่งเวลาเดยีวกนั  
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(d) ตั 6งแตวั่นที_ Unrecognised Manager ไดส้รา้ง Case Credits 

สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการตามขอ้กําหนด เขา/เธอกลายเป็น 
Recognised Manager และเริ_มตน้เพิ_ม Leadership Bonuses และ Leadership 
Case Credits จากการขายอยา่งเป็นทางการ ตราบใดที_ เขา/เธอ 
มคีณุสมบัตไิดรั้บ Leadership Bonus  

(e) หากคณุสมบัตคิรบในเดอืนถัดมาหลังจากเลื_อนเป็น Unrecognised Manager 
โดยทันท ีCase Credits ที_ไมเ่กี_ยวขอ้งกบั downline Manager 
ยกระดับขึ6นระหวา่งเดอืนที_มกีารยกระดับเป็น Unrecognised Manager 
สามารถนับเป็นคณุสมบัตสํิาหรับ Recognised Manager  

5.03   ผูจ้ดัการทีDไดร้บัการสนบัสนุน: 

(a) ผูจั้ดการเปลี_ยนเป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุน
ของอัพไลนส์ปอนเซอรโ์ดยตรงของเขา/เธอไดโ้ดย: 

1)  มคีณุสมบัตเิป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการยอมรับ หรอื 
2)  มคีณุสมบัตเิป็นผูจั้ดการ ที_ไดรั้บการสนับสนุนจากการสบืทอด

หรอืโอนยา้ยสถานะผูจั้ดการ  
(b) ผูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุนสามารถนับเป็นคณุสมบัตขิองอัพไลนท์ี_เป็นผูจั้ดการ

ของบคุคลนั6นๆในการได ้Gem Bonus, สถานะ Gem Manager, 
แรงจงูใจอื_นๆที_ตอ้งมผีูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุน 

5.04  ผูจ้ดัการทีDไดร้บัการสบืทอดหรอืโอนยา้ยสทิธิ�: 
(a) ผูจั้ดการที_ไดรั้บการสบืทอด หากผูแ้นะนําของบคุคลนั6นยกเลกิสญัญา หรอืไดรั้บ

การสนับสนุนอกีครั6ง ในกรณีดังนี6ผูนั้6นกลายเป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการสบืทอดของ
อัพไลนท์ี_สนับสนุนคนถัดไปของบคุคลนั6น 

(b) ผูจั้ดการที_ไดรั้บการโอนยา้ย ตามนโยบายที_รา่งไวใ้น หัวขอ้ 4.1(h) จนกวา่ 
เขา/เธอไดรั้บการกลับมามคีณุสมบัตอิกีครั 6งเป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุน
ตามแตล่ะประเทศ 

(c) สถานะผูจั้ดการที_ไดรั้บการสบืทอด ไมม่ผีลตอ่ Volume Bonus หรอืโบนัสผูนํ้า
ที_จา่ยใหแ้กผู่จั้ดการหรอือัพไลนข์องบคุคลนั6น การทํางานของผูจั้ดการที_ไดรั้บการ
สบืทอด ไมนั่บเป็นคณุสมบัตขิองอัพไลนท์ี_เป็นผูจั้ดการในการไดรั้บ Gem Bonus, 
การลด Case Credit สําหรับรางวัลแรงจงูใจที_ไดรั้บ, หรอืสถานะ Gem Manager  

(d) ผูจั้ดการที_ไดรั้บการโอนยา้ยหรอืสบืทอด สามารถกลับมามคีณุสมบัตไิดอ้กีครั 6ง 
ในการเป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการแนะนําตามแตล่ะบรษัิท โดยตอ้งมคีณุสมบัต ิ
ตามขอ้กําหนดดังตอ่ไปนี6: 
1)  สรา้ง Case Credits เป็นจํานวนทั6งสิ6น 120 Case Credits 

สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการ ในบรษัิทประกอบการที_ผูนั้6นไดรั้บการ
กลับมามคีณุสมบัตอิกีครั 6งเป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุน ภายในระยะเวลา 
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1-2 เดอืนตดิตอ่กนั (หรอื 150 Case Credits ภายในระยะเวลา 3-4 เดอืน
ตดิตอ่กนั) 

2)  ระหวา่งชว่งการกลับมามคีณุสมบัตอิกีครั 6ง ตอ้งเป็น Sales Leader ที_มกีาร
ทํางานในประเทศหลักหรอืบา้นเกดิ หรอืสรา้ง 4 Case Credits สว่นตัว 
ในบรษัิทที_บคุคลนั6นๆไดรั้บสถานะเป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุน  
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6.  โบนสัผูนํ้า 
 
6.01 ภายหลังจากที_ FBO กลายเป็น Recognised Manager ผูนั้6นมคีณุสมบัตทิี_จะไดรั้บโบนัสผูนํ้า

โดยการพัฒนาและสนับสนุนดาวนไ์ลนท์ี_เป็นผูจั้ดการและโดยการแนะนําและฝึกอบรม FBOs 
อยา่งตอ่เนื_อง 

6.02  (a)  Recognised Manager ซึ_งทํางานและม ี12cc สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการ 
(หรอืมกีจิกรรมและการสละสทิธิ โบนัสผูนํ้า) ในบรษัิทประกอบการใดก็ตาม 
เพยีงแหง่เดยีวระหวา่งเดอืนปัจจบัุน มคีณุสมบัตทิี_จะไดรั้บโบนัสผูนํ้าที_เกดิขึ6น 
ในบรษัิทประกอบการเพยีงแหง่เดยีวระหวา่งเดอืนนั6น  

(b) ขอ้กําหนดสว่นบคุคลและทมีงานที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการลดลงเหลอื 8cc หากผูจั้ดการมี
ดาวนไ์ลนท์ี_เป็นผูจั้ดการ 2 คน ในแตล่ะสายที_ทําการสนับสนุนแยกกนั โดยแตล่ะคน 
มทัี6งสิ6น 25 Case Credits ในชว่งเดอืนกอ่นหนา้ ซึ_งจะไดรั้บการลดลงเหลอื 4cc 
สว่นบคุคลและลกูคา้โนวัส หากผูนั้6นม ีดาวนไ์ลนท์ี_เป็นผูจั้ดการ 3 คน แยกกนั 
ในแตล่ะสายที_ทําการสนุบสนุนโดยแตล่ะคนมทัี6งสิ6น 25 Case Credits 
ในชว่งเดอืนกอ่นหนา้ 

6.03 โบนัสผูนํ้าขึ6นอยูก่บั จํานวนราคาปลกีที_แนะนําทั6งสิ6นของยอดขายอยา่งเป็นทางการของ
ผูจั้ดการที_เป็นสว่นบคุคลและที_ไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการ ในเดอืนที_มคีณุสมบัต ิโดยจะจา่ยให ้
กบัอัพไลนท์ี_เป็นผูจั้ดการของบคุคลนั6นๆ ที_มคีณุสมบัตไิดรั้บโบนัสผูนํ้าในอัตราดังตอ่ไปนี6:  

a) 6% จา่ยใหก้บัอัพไลนท์ี_มคีณุสมบัตไิดรั้บโบนัสผูนํ้าอันดับแรก 

b) 3% จา่ยใหก้บัอัพไลนท์ี_มคีณุสมบัตไิดรั้บโบนัสผูนํ้าอันดับสอง 

c) 2% จา่ยใหก้บัอัพไลนท์ี_มคีณุสมบัตไิดรั้บโบนัสผูนํ้าอันดับสาม 
6.04    (a) Recognised Manager ที_ไมม่ยีอดขายเป็นเวลาสามเดอืนตดิตอ่กนั  

จะเสยีสทิธิ  และคณุสมบัตใินการไดรั้บโบนัสผูนํ้า 
(b) สทิธิ ในการไดรั้บโบนัสผูนํ้าสามารถคนืมาไดโ้ดยการทําตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี6 

ในบรษัิทประกอบการเพยีงแหง่เดยีว:  
1)  สรา้ง Case Credits ทั 6งสิ6น 12 CCs สว่นบคุคลและไมใ่ชใ่นระดับผูจั้ดการ 

ในแตล่ะเดอืนเป็นเวลาสามเดอืนตดิตอ่กนั (แมว้า่ผูนั้6นไมม่ดีาวนไ์ลนท์ี_เป็น
ผูจั้ดการ) 

2)  มยีอดขายในแตล่ะเดอืนในชว่งเวลาเดยีวกนั 

(c) เมื_อไดรั้บสทิธิ คนืมา โบนัสผูนํ้าจะมสีทิธิ ไดรั้บในภายหลังจากที_ผูจั้ดการมคีณุสมบัติ
การไดรั้บโบนัสผูนํ้า เริ_มตน้จากเดอืนที_สี_ ซึ_งจะไดรั้บเงนิในวันที_ 15 ของเดอืนที_หา้  
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6.05 (a) ผูจั้ดการที_ยังไมเ่คยมคีณุสมบัตไิดรั้บโบนัสผูนํ้าแมส้กัครั 6งในสบิสองเดอืนตดิตอ่กนั 
กอ่นหนา้นี6 และไมไ่ดอ้ยูใ่นระหวา่งการคนืสทิธิ โบนัสผูนํ้า จะเสยีสายดาวนไ์ลนท์ี_เป็น
ผูจั้ดการทั6งหมดเป็นการถาวร 

(b)  สายผูจั้ดการที_เสยีไป จะกลายเป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการสบืทอดของอัพไลนอั์นดับแรก
ของผูจั้ดการเดมิคนแรกของผูนั้6นที_มสีทิธิ ในการเป็นผูจั้ดการผูนํ้า   
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7.  แรงจงูใจเพิDมเตมิ 
 
7.01 (a)  รายการสรา้งแรงจงูใจทั6งหมดของบรษัิท ตอ้งการสนับสนุนหลักการการสรา้งธรุกจิ 

ที_มั_นคงอันรวมถงึการสปอนเซอรอ์ยา่งเหมาะสม และการขายผลติภัณฑใ์นปรมิาณที_ 
สามารถใชไ้ดแ้ละนําไปขายตอ่ได ้คะแนนและรางวัลสรา้งแรงจงูใจนั6นถา่ยโอนไมไ่ด ้
และจะมอบใหเ้ฉพาะ FBO ที_มคีณุสมบัตจิากการสรา้งธรุกจิที_สอดคลอ้งกบัขอ้ความและ
ใจความสําคัญของแผนการตลาด FLP และนโยบายบรษัิทตลอดจนจรรยาบรรณวชิาชพี  

7.02 (a)  เข็มรางวัลการยอมรับจะมอบใหเ้ฉพาะแกผู่ซ้ ึ_งมรีายชื_ออยูบ่นเอกสาร
ใบสมัครเป็นเจา้ของธรุกจิ Forever ที_เก็บไวท้ี_สํานักงานใหญเ่ทา่นั6น   

7.03 (a)  ในกรณีที_คูส่มรสของ FBO ไมส่ามารถเขา้รว่มทรปิที_ไดม้าจากการทํายอดขาย FBO 
สามารถพาแขกมารว่มไดห้นึ_งคน โดยตอ้งเป็นผูม้อีายไุมตํ่_ากวา่ 14 ปีหรอืมากกวา่  

(b)  ทรปิที_ไดม้าจากการทํายอดขาย จํากดัไวดั้งตอ่ไปนี6: Global Rally, Eagle Managers 
Retreat, Sapphire, Diamond Sapphire, Diamond, Double-Diamond และ  
Triple-Diamond ทรปิ  

(c)  Sapphire, Diamond Sapphire, Diamond, Double Diamond และ Triple Diamond 
ทรปิ ตอ้งทําภายในยี_สบิสี_เดอืนของคณุสมบัต ิ 

แรงจงูใจดา้นการขายอืDนๆ: 
7.04 บรษัิทเสนอแรงจงูใจอื_นๆบา้งเป็นครั6งคราวแก ่FBOs โดยดจูากความสามารถในการขาย 

ของพวกเขา รายละเอยีดและกฎเกณฑข์องแรงจงูใจเหลา่นั6น ซึ_งถกูจัดตั 6งและดแูลโดย 
คณะกรรมการบรหิาร จะถกูตพีมิพใ์นเว็บไซตข์องบรษัิท และโซเชยีลมเีดยี หรอืประกาศ 
ในวัน Success Day ทางบรษัิทอาจยกเลกิรางวัลแรงจงูใจอื_นๆเหลา่นี6ไดต้ลอดเวลา 

เงืDอนไข: 

7.05 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ในการเปลี_ยนแปลงเป้าหมายที_มคีณุสมบัตเิหมาะสมสําหรับ 
กจิกรรมใดๆก็ตาม การเปลี_ยนแปลงใดๆจะแจง้ให ้FBO ทราบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท 
และโซเชยีลมเีดยี และ/หรอืในวัน Success Day กอ่นระยะเวลาที_มคีณุสมบัตจิะเริ_มขึ6น 

7.06 FBOs ที_มคีณุสมบัตไิดรั้บบัตรเขา้รว่มกจิกรรมของบรษัิท จะไดรั้บบัตรสําหรับผูม้ชีื_ออยูบ่น 
แบบเอกสารใบสมัคร FBO ที_ไดรั้บการรับรองจากสํานักงานใหญเ่ทา่นั6น หากคูส่มรส 
ตามกฎหมายไมม่ชีื_ออยูใ่นแบบฟอรม์ อาจมกีารมอบบัตรเสรมิใหต้ามดลุยพนิจิของบรษัิท 
การจัดสรรหอ้งพัก ฯลฯ จะจัดใหช้ื_อที_อยูบ่นแบบฟอรม์เดยีวกนัพักหอ้งเดยีวกนั FBOs 
ที_ประสงคจ์ะพักเดี_ยวจะถกูขอใหรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที_เพิ_มมานี6   

7.07 คณุสมบัตขิองคณุจะยังมผีลบังคับใช ้อยูบ่นพื6นฐานที_วา่คณุตอ้งสนับสนุนและเขา้รว่ม 
การอบรมในวัน Success Day ของบรษัิท และกจิกรรมอื_นๆที_เกี_ยวขอ้งตลอดทั6งปี 
อยา่งตอ่เนื_อง ผูใ้ดที_ไมแ่สดงใหเ้ห็นวา่กําลังมกีารทํางานและสง่เสรมิใหท้มีของพวกเขา 
เขา้รว่มกจิกรรม ของบรษัิทจะถกูถอนสทิธิ ในการเขา้รว่มกจิกรรมเหลา่นี6  
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8.  รางวลัสําหรบัตาํแหนง่ผูจ้ดัการและ 
ตาํแหนง่ทีDสงูกวา่ 

 
8.01  (a) ผูจั้ดการแตล่ะรายสามารถรวม Recognised Manager รุน่แรกที_ไดรั้บการสนับสนุน

จากทกุประเทศเขา้ดว้ยกนัเพื_อที_จะเป็น Senior ผา่น Diamond Centurion Manager 
แตนั่บจากผูจั้ดการรุน่แรกแตล่ะรายไดเ้พยีงครั6งเดยีว 

8.02  (a) ตําแหน่งระดับผูจั้ดการขึ6นไปจะแตง่ตั 6งในการประชมุแตง่ตั 6งที_บรษัิทอนุมัตเิทา่นั6น 
8.03  (a) Recognised Manager: เมื_อ FBO ผา่นตามเงื_อนไขทั6งหมดในขอ้ 5.1 ก็จะเป็น 

Recognised Manager และไดรั้บเข็มทอง 

8.04  สถานะ Eagle Manager:  

(a)  สถานะ Eagle Manager จะไดรั้บและตอ่อายใุนแตล่ะปี ผูจั้ดการ จะไดรั้บสถานะนี6 
เมื_อสามารถดําเนนิตามขอ้บังคับตา่งๆดังตอ่ไปนี6 ภายในกําหนดเวลาระหวา่งเดอืน 
พฤษภาคมและเดอืนเมษายนของปีถัดไปหลังจากที_ไดเ้ป็น  
Recognized Manager แลว้: 

1)  ตอ้งมกีารทํางานทกุเดอืนปฏทินิ 
2)  ไดรั้บฐานะการมคีณุสมบัตโิบนัสผูนํ้า (แมว้า่จะไมม่ดีาวนไ์ลนท์ี_เป็นผูจั้ดการ) 

สว่น Case Credits ในระหวา่งเดอืนที_ไมไ่ดม้คีณุสมบัตไิดรั้บโบนัสผูนํ้า 
จะไมใ่ชเ้พื_อพจิารณาแรงจงูใจนี6 

3)  ตอ้งสรา้งอยา่งนอ้ยทั6งหมด 720 Case Credits ซึ_งตอ้งรวมอยา่งนอ้ย 100 
Case Credits ใหม ่

4)  สนับสนุนและพัฒนา สาย Supervisor ใหมอ่ยา่งนอ้ย 2 สาย เป็นการสว่นตัว 

5)  สนับสนุนการประชมุระดับทอ้งถิ_นและระดับภมูภิาค 
(b) นอกเหนอืจากขอ้กําหนดที_ระบขุา้งตน้ ผูท้ี_มตํีาแหน่ง Senior Managers ขึ6นไปยังตอ้ง 

พัฒนาและรักษาบรรดา Downline Eagle Manager ตามที_กําหนดในตารางตอ่ไปนี6 
ผูท้ี_มตํีาแหน่ง Downline Eagle Manager แตล่ะรายตอ้งอยูใ่นสายสปอนเซอร ์
แยกกนัโดยไมคํ่านงึวา่จะมอีกีกี_รุน่อยูใ่ตล้งไปขอ้กําหนดนี6 ขึ6นอยูก่บัตําแหน่ง Manager 
ที_ไดรั้บเมื_อเริ_มระยะเวลาการกําหนดสถานะ 

1) ผูจั้ดการระดับ Senior: ผูจั้ดการดาวนไ์ลนร์ะดับ Eagle 1 คน 

2) ผูจั้ดการระดับ Soaring: ผูจั้ดการดาวนไ์ลนร์ะดับ Eagle 3 คน 

3) ผูจั้ดการระดับ Sapphire: ผูจั้ดการดาวนไ์ลนร์ะดับ Eagle 6 คน 

4) ผูจั้ดการระดับ Diamond Sapphire: ผูจั้ดการดาวนไ์ลนร์ะดับ Eagle 10 คน 

5) ผูจั้ดการระดับ Diamond: ผูจั้ดการดาวนไ์ลนร์ะดับ Eagle 15 คน 
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6) ผูจั้ดการระดับ Double Diamond: ผูจั้ดการดาวนไ์ลนร์ะดับ Eagle 25 คน 

7) ผูจั้ดการระดับ Triple Diamond: ผูจั้ดการดาวนไ์ลนร์ะดับ Eagle 35 คน 

8) ผูจั้ดการระดับ Centurion Diamond: ผูจั้ดการดาวนไ์ลนร์ะดับ Eagle 45 คน 
ผูท้ี_มตํีาแหน่ง Gem Managers (คอื Sapphire ขึ6นไป) สามารถเป็น Eagle ไดตั้ 6งแตท่ี_ 
อยูใ่นระดับ Gem ตํ_ากวา่ ตัวอยา่งเชน่ ถา้ผูม้ตํีาแหน่ง Diamond Manager รายหนึ_ง  
ม ีEagle Managers ดาวนไ์ลน ์6 คน ก็จะสามารถเป็น Sapphire Eagle Manager ได ้

(c)  ขอ้กําหนดตา่ง ๆ ขา้งตน้ตอ้งบรรลโุดยการทํางานในบรษัิทเดยีวที_มกีารทํางาน 
ยกเวน้ขอ้กําหนดเกี_ยวกบั Case Credit ใหม ่Supervisor คนใหม ่และดาวนไ์ลน ์
ที_เป็น Eagle Manager ที_จะระบตุอ่ไปนี6 

(d)  การไดรั้บการสนับสนุนอกีครั6งสําหรับ FBOs รวมอยูใ่นขอ้กําหนดเกี_ยวกบั Supervisor 
ใหม ่และ Case Credit ใหม ่

(e)  สามารถนับรวมไดม้ากที_สดุ 100 Case Credits ใหม ่จากประเทศอื_นที_ไดรั้บการรับรอง 
ในการพจิารณาตามขอ้กําหนดเกี_ยวกบั Case Credit  

(f)  ตําแหน่ง Supervisor ใหมจ่ากทกุประเทศสามารถนับรวมเพื_อใหเ้ป็นไปตาม 
ขอ้กําหนดเกี_ยวกบั Supervisor ใหมไ่ด ้

(g)  ตําแหน่งผูจั้ดการสามารถรวมดาวนไ์ลน ์Eagle Managers จากประเทศตา่ง ๆ ได ้
เพื_อใหไ้ดรั้บสถานะ Eagle Manager ถา้ผูม้ตํีาแหน่งผูจั้ดการ ไดส้นับสนุน FBO 
เดยีวกนัในหลายประเทศจะไมส่ามารถนับ Eagle Managers ภายใต ้FBO ดังกลา่วได ้
แตไ่มม่ตํีาแหน่งดาวนไ์ลน ์Eagle Manager ใดที_สามารถนับไดเ้กนิหนึ_งครั 6ง 

(h)  ถา้ FBO ที_ไดรั้บตําแหน่งผูจั้ดการภายในระยะเวลาที_มกีารรับรองคณุสมบัต:ิ 
1)  สมาชกิโนวัสใดๆที_ไดรั้บการสนับสนุนในระหวา่งเดอืนสดุทา้ยของการเลื_อน

ตําแหน่งจะนับรวมไปยังขอ้กําหนดของ Supervisor ใหมสํ่าหรับระยะเวลาคัด
คณุสมบัตสํิาหรับโปรแกรม Eagle Manager  

2)  ขอ้คณุสมบัตขิอง Eagle Manager ไมม่นํีามารวมดังตอ่ไปนี6: แตล่ะรายตอ้ง 
บรรลขุอ้กําหนด 720 Case Credits รวม/100 Case Credits ใหม ่และ 2 
Supervisors ใหมใ่นชว่งที_เหลอืในระยะเวลาการทดลองหลังที_ไดรั้บตําแหน่ง 
ระดับผูจั้ดการ 

(i)  เมื_อประสบความสําเร็จขอ้กําหนดทั6งหมดเพื_อใหไ้ดรั้บสถานะ Eagle Manager ทาง 
FBO จะไดรั้บรางวัลทอ่งเที_ยว ไปเขา้รว่ม Eagle Manager’s Retreat ทางการมี
คณุสมบัต ิFBO อาจเลอืกสถานที_ใดที_หนึ_งจากสองสถานที_ ซึ_งจะพจิารณาตัดสนิ 
โดยบรษัิท โดยรวมขอ้กําหนดดังตอ่ไปนี6:  

1)  ตัวเครื_องและคา่ที_พักสําหรับสองคนเป็นเวลาสามคนื 

2)  เอกสารเชญิใหเ้ขา้รว่มโครงการอบรมพเิศษ Eagle Manager’s Training 

3)  การเขา้ถงึกจิกรรมทั6งหมดที_เกี_ยวขอ้งกบั Eagle Manager’s Retreat 
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ทาง FBO ตอ้งกําหนดสถานที_ที_ตอ้งการภายในวันที_ 31 พฤษภาคมหลังจากระยะเวลา 
การรับรองคณุสมบัตหิรอืจะกําหนดใหเ้ขา้รว่มเป็นประจํา สมํ_าเสมอตลอดไปที_ Retreat 
ที_ใดที_หนึ_ง 

(j)  ทาง FBO ที_เป็น Sapphire, Diamond-Sapphire หรอิ Diamond Eagle จะไดรั้บ 1%, 
2%, or 3% Gem Bonus ตามลําดับ โดยอัตโนมัต ิในประเทศของตน สําหรับชว่ง
ระยะเวลา 12 เดอืน เริ_มจากเดอืนพฤษภาคม ที_บคุคลนั6นมคีณุสมบัตไิดรั้บโบนัสผูนํ้า 

8.04.1  Global Leadership Team 

(a)  การเป็นสมาชกิใน Global Leadership Team จะไดรั้บเงนิและตอ่อายรุายปีโดยตอ้ง 
สามารถสรา้ง 7,500 Total Case Credits ในระหวา่งปีตามปฏทินิหลังจากที_มคีณุสมบัต ิ
เป็น Recognised Manager แลว้ 

(b)  ผูจั้ดการที_ได ้Global Leadership Team จะเป็นสมาชกิของ GLT เป็นระยะเวลา 
หนึ_งปีปฏทินิ โดยเริ_มตั 6งแตวั่นที_ 1 มกราคมของปีถัดจากปีที_ไดเ้ป็นสมาชกิ และจะ 
ไดรั้บการเชญิใหไ้ป Exclusive Global Retreat อกีทั6งยังไดรั้บการยกยอ่ง และ 
รางวัลในงาน Global Rally ดว้ย 

(c)  ผูจั้ดการตอ้งเขา้รว่มงาน Global Rally เพื_อรับรางวัล Global Leadership Team  

8.05 Manager Recognition - ผูท้ี_เป็น Recognized Manager อาจไดรั้บการประกาศ 
รับตําแหน่งโดยทางใดทางหนึ_งโดยไมม่กีารรวมกนั 

a) รวบรวม Recognized Managers ที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรก หรอื 
b) รวบรวมดาวนไ์ลนท์ี_เป็น Eagle Manager ดาวนไ์ลนท์ี_เป็น Eagle Manager เทา่นั6น 

ที_พัฒนาขึ6นในระหวา่งปีที_มกีารพจิารณารับรองการมคีณุสมบัตกิารเป็นผูจั้ดการ
ตามขอ้กําหนดการประสบความสําเร็จคณุสมบัตหิลักเทา่นั6นที_จะนับวา่เป็นการ 
รวบรวมการมคีณุสมบัตกิารเป็นผูจั้ดการ ตอ้งสําเร็จตามขอ้กําหนดคณุสมบัตหิลัก
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนเมษายนในปีถัดไป หลังจากที_ไดเ้ป็น Recognized 
Manager แลว้: 

1) ตอ้งมกีารทํางานทกุเดอืน 

2) ตอ้งไดรั้บคณุสมบัตกิารไดรั้บโบนัสผูนํ้าทกุเดอืน 

3) ตอ้งได ้720 CC ทั6งหมดในประเทศของตนเอง และ  

4) ตอ้งได ้100 CC ใหมใ่นประเทศตา่งๆ และ 

5) ตอ้งสนับสนุนและพัฒนา Supervisors ใหมส่องรายในประเทศใดก็ได ้
c) ไมม่กํีาหนดเวลาสําหรับการรวบรวม Managers หรอืดาวนไ์ลนท์ี_เป็น Eagle 

Manager 
1) ผูท้ี_เป็นผูจั้ดการที_สําเร็จคณุสมบัตหิลักในชว่งเวลาที_มกีารพจิารณา 

สามารถนําดาวนไ์ลน ์Eagle Manager จากแตล่ะปีกอ่นหนา้ซึ_งมกีาร
สําเร็จคณุสมบัตหิลักมานับดว้ยได ้
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2) ผูท้ี_เป็นดาวนไ์ลน ์Eagle Manager แตล่ะราย สามารถนับไดเ้พยีง 
ครั6งเดยีวโดยอัพไลนก์ารมคีณุสมบัตผิูจั้ดการแตล่ะราย 

8.06 Senior Manager 

a) รวบรวม Recognized Managers ที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรก 2 ราย หรอื 

b) รวบรวมดาวนไ์ลน ์Eagle Manager 1 ราย 

c) ผูท้ี_เป็น Senior Manager จะไดรั้บเข็มทองฝังโกเมน 2 เม็ด 

8.07 Soaring Manager 

a) รวบรวม Recognized Managers ที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรก 5 ราย หรอื 

b) รวบรวมดาวนไ์ลน ์Eagle Manager 3 ราย 

c) ผูท้ี_เป็น Soaring Manager จะไดรั้บเข็มทองฝังโกเมน 4 เม็ด 

8.08 Sapphire Manager 

a) รวบรวม Recognized Managers ที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรก 9 ราย หรอื 

b) รวบรวมดาวนไ์ลน ์Eagle Manager 6 ราย 
c) ผูท้ี_เป็น Sapphire Manager จะไดรั้บเข็มทองฝังไพลนิ 4 เม็ดและทรปิ 4 วัน 3 คนื 

ฟรตีลอดทรปิไปรสีอรท์ภายในภมูภิาค 

8.09 Diamond-Sapphire Manager 

a) รวบรวม Recognized Managers ที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรก 17 ราย หรอื 

b) รวบรวมดาวนไ์ลน ์Eagle Manager 10 ราย 
c) ผูท้ี_เป็น Diamond-Sapphire Manager จะไดรั้บเข็มทองฝังเพชร 2 เม็ด และ 

ไพลนิ 2 เม็ด รปูปั6นออกแบบพเิศษ และทรปิ 5 วัน 4 คนื ฟรตีลอดทรปิ 
ไปรสีอรท์หรภูายในภมูภิาค 

8.10 Diamond Manager 

a) รวบรวม Recognized Managers ที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรก 25 ราย หรอื 

b) รวบรวมดาวนไ์ลน ์Eagle Manager 15 ราย 

c) ผูท้ี_เป็น Diamond Manager จะไดรั้บ 
1) เข็มทองฝังเพชรเม็ดขนาดใหญ ่2 เม็ด แหวนเพชรออกแบบสวยงาม 1 วง 

และทรปิ 7 วัน 6 คนื ฟรตีลอดทรปิไปรสีอรท์หรนูอกภมูภิาค 
2) การสละสทิธิ ขอ้กําหนดของ Case Volume เพื_อใหไ้ดรั้บเงนิรางวัล 

Volume Bonus และโบนัสผูนํ้าแตต่อ้งม ีRecognized Managers  
ที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรก อยา่งนอ้ย 25 ราย ที_ทํางานในแตล่ะเดอืน 
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8.11 Double Diamond Manager 

a) รวบรวม Recognized Managers ที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรก 50 ราย หรอื 

b) รวบรวมดาวนไ์ลน ์Eagle Manager 25 ราย 
c) ผูท้ี_เป็น Double Diamond Manager จะไดรั้บเข็มทองฝังเพชรเม็ดใหญ ่2 เม็ด 

ปากกาประดับเพชรผลติพเิศษ และ ทรปิ 10 วัน 9 คนื ฟรตีลอดทรปิ 
ไปประเทศแอฟรกิาใต ้

8.12 Triple Diamond Manager 

a) รวบรวม Recognized Managers ที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรก 75 ราย หรอื 

b) รวบรวมดาวนไ์ลน ์Eagle Manager 35 ราย 
c) ผูท้ี_เป็น Triple Diamond Manager จะไดรั้บ เข็มทองฝังเพชรเม็ดใหญ ่3 เม็ด 

พรอ้มนาฬกิาขอ้มอืผลติพเิศษ รปูปั6นออกแบบพเิศษ และ ทรปิ 14 วัน 13 คนื 
ฟรตีลอดทรปิทั_วโลก 

8.13 Diamond Centurion Manager 

a) รวบรวม Recognized Managers ที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรก 100 ราย หรอื 

b) รวบรวมดาวนไ์ลน ์Eagle Manager 45 ราย 

c) ผูท้ี_เป็น Diamond Centurion Manager จะไดรั้บ เข็มทองฝังเพชรเม็ดใหญ ่4 เม็ด 
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9. รางวลั Gem Bonus 
 

9.01 (a) ผูท้ี_เป็น Gem Manager ที_ไดรั้บโบนัสผูนํ้า คอืผูอ้ยูใ่นประเทศที_ไดรั้บการรับรอง
คณุสมบัตใิหไ้ดโ้บนัสสามารถรวบรวมผูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรกที_มกีารทํางาน
ไดค้รบจํานวนในเดอืนปัจจบัุน หรอื สามารถรวบรวมดาวนไ์ลนท์ี_ไดรั้บการสนับสนุนและ
ผูจั้ดการที_มกีารทํางานหนึ_งรายที_ม ีCase Credits รวมทั6งหมด ตั 6งแต ่25 CCs ขึ6นไป 
จะไดรั้บ Gem Bonus ตามราคาขายปลกีที_แนะนํา SRP ของยอดซื6อสว่นตัวและการขาย
ที_ไดรั้บการรับรองระดับที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการของดาวนไ์ลนผ์ูจั้ดการที_มคีณุสมบัตไิดรั้บ
โบนัสผูนํ้าแรก รุน่สอง และรุน่สามตามกําหนดเวลาตอ่ไปนี6: 

1) มผีูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรกที_มกีารทํางาน 9 ราย หรอื ดาวนไ์ลนท์ี_
ไดรั้บการสนับสนุนที_แยกออกมา 9 ราย แตล่ะรายมผีูจั้ดการที_มกีารทํางานซึ_งม ี
Case Credits ทั 6งหมดเทา่กบั 25 CCs ขึ6นไป = 1% 

2) มผีูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรกที_มกีารทํางาน 17 ราย, หรอื ดาวนไ์ลนท์ี_
ไดรั้บการสนับสนุนที_แยกออกมา 17 ราย แตล่ะรายม ีผูจั้ดการที_มกีารทํางาน
ซึ_งม ีCase Credits ทั 6งหมดเทา่กบั 25 CCs ขึ6นไป = 2% 

3) มผีูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุนรุน่แรกที_มกีารทํางาน 25 ราย หรอื ดาวนไ์ลนท์ี_
ไดรั้บการสนับสนุนที_แยกออกมา 25 ราย แตล่ะรายม ีผูจั้ดการที_มกีารทํางาน
ซึ_งม ีCase Credits ทั 6งหมดเทา่กบั 25 CCs ขึ6นไป = 3% 

(b)  ผูท้ี_เป็นผูจั้ดการอาจนับรวมผูจั้ดการรุน่แรกในการพจิารณา Gem Bonus โดยผูจั้ดการ
ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งเป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุนในประเทศที_ทางผูจั้ดการ
ไดรั้บ Gem Bonus หลังจากที_ผูจั้ดการตา่งประเทศมคีณุสมบัตเิป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บ 
การสนับสนุน ก็จะถกูนับโดยอัพไลนข์องตนเพื_อพจิารณา Gem Bonus ในระหวา่ง
ระยะเวลาหลายเดอืนที_ผูจั้ดการตา่งประเทศมกีารสละสทิธิ การทํางานจากประเทศที_ตน 
พักอาศัยอยู ่

(c) รางวัล Gem Bonus จา่ยใหโ้ดยแตล่ะประเทศตามราคาขายปลกีที_แนะนํา SRP ของการ
รักษายอดสว่นตัวในประเทศ และยอดขายที_ไดรั้บการรับรองของคนที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการ
ของ Managers ในประเทศนั6น ๆ การที_จะมสีทิธิ ไดรั้บ Gem Bonus จากประเทศอื_นๆ 
ผูท้ี_เป็นผูจั้ดการจะตอ้งมดีาวนไ์ลนผ์ูจั้ดการที_ไดรั้บการสนับสนุน ที_มกีารทํางานตาม 
จํานวนที_กําหนด หรอื มดีาวนไ์ลนท์ี_เป็นผูจั้ดการที_มกีารทํางาน 25 CCs ในประเทศนั6น ๆ 
สําหรับเดอืนที_ไดรั้บพจิารณาเกี_ยวกบัการรับ Gem Bonus 

(d) ผูท้ี_เป็น FBO ที_สามารถเป็น Sapphire, Diamond-Sapphire, หรอื Diamond Eagle 
ไดนั้6น จะไดรั้บ Gem Bonus จํานวน 1%, 2% หรอื 3% ตามลําดับทันท ี
ในประเทศของตนเองสําหรับระยะเวลา 12 เดอืนเริ_มจากเดอืนพฤษภาคมซึ_งเป็นชว่ง 
เวลาที_ผูนั้6นมคีณุสมบัตกิารไดรั้บโบนัสผูนํ้า กรณีที_ ผูท้ี_เป็น Gem Manager ไดเ้ป็น 
Gem Eagle ในระดับที_ตํ_ากวา่ตําแหน่ง Gem ของตน (เชน่ ผูท้ี_เป็น Diamond Manager 
ที_มคีณุสมบัตเิป็น Sapphire Eagle) จะไดรั้บ Gem Bonus ตามเปอรเ์ซนตท์ี_สอดคลอ้ง 
กบัตําแหน่ง Eagle ของตน ยกเวน้สําหรับเดอืนที_มคีณุสมบัตใิหไ้ดรั้บเปอรเ์ซ็นต ์
ที_สงูกวา่ตามนโยบาย Gem Bonus Policy (ด ูขอ้ 9.1(a)) 
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10. โปรแกรมสรา้งแรงจงูใจ (Forever2Drive) 
 
10.01 (a)  ผูท้ี_เป็น Recognised Manager ที_มกีารทํางานสามารถเขา้รว่มโปรแกรมสรา้ง

 แรงจงูใจ  

(b) โปรแกรมสรา้งแรงจงูใจ มสีามระดับดังตอ่ไปนี6: 
1) ระดับ 1: บรษัิทจะมอบเงนิใหเ้ป็นมลูคา่สงูสดุไมเ่กนิ 10,500 บาทตอ่เดอืน 

เป็นระยะเวลาสงูสดุไมเ่กนิ 36 เดอืนตดิตอ่กนั  

2) ระดับ 2: บรษัิทจะมอบเงนิใหเ้ป็นมลูคา่สงูสดุไมเ่กนิ 15,750 บาทตอ่เดอืน 
เป็นระยะเวลาสงูสดุไมเ่กนิ 36 เดอืนตดิตอ่กนั 

3) ระดับ 3: บรษัิทจะมอบเงนิใหเ้ป็นมลูคา่สงูสดุไมเ่กนิ 21,000 บาทตอ่เดอืน 
เป็นระยะเวลาสงูสดุไมเ่กนิ 36 เดอืนตดิตอ่กนั  

(c)  ตอ้งใชเ้วลา 3 เดอืนตดิตอ่กนัเพื_อใหม้คีณุสมบัตดัิงที_ระบไุวต้ามตาราง ดังตอ่ไปนี6:  

คณุสมบัตกิารรับเงนิรางวัล/ขอ้กําหนดเกี_ยวกบัการรักษายอด 

เดอืน ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
1 50 75 100 
2 100 150 200 
3 150 225 300 

(d)  ในระยะเวลา 36 เดอืนหลังจากที_ไดรั้บคณุสมบัต ิผูจั้ดการที_จะไดรั้บเงนิรางวัล 
จํานวนสงูสดุตามระดับที_ประสบความสําเร็จในแตล่ะเดอืน ซึ_งจะตอ้งรักษายอด ฅ
Case Credit ทั 6งสามเดอืนไว ้ 

(e)  กรณีที_ Case Credits ทั 6งหมดของผูจั้ดการลดลงตํ_ากวา่คณุสมบัตสิามเดอืนที_
กําหนดไวใ้นระหวา่งเดอืนใดก็ตาม ในเดอืนนั6นจะไดรั้บเงนิรางวัลโดยคดิคํานวณ 
เป็นมลูคา่โดยการคณู 70 บาทตอ่จํานวน case credits ทั 6งหมดในเดอืนนั6นของ
ผูจั้ดการ 

(f)  กรณีที_ Case Credits ทั 6งหมดของผูจั้ดการลดลงตํ_ากวา่ 50 ในเดอืนใดเดอืนหนึ_ง 
ที_กําหนด จะไมไ่ดรั้บเงนิรางวัลจงูใจสําหรับเดอืนนั6นๆ ใน กรณีที_เดอืนถัดไปมยีอด 
Case Credits ของผูจั้ดการเพิ_มขึ6นเป็น 50 หรอืมากกวา่จะมกีารมอบเงนิ 
รางวัลจงูใจใหต้ามนโยบายที_กลา่วไปกอ่นหนา้นี6 

(g)  ผูท้ี_เป็นผูจั้ดการที_มคีณุสมบัตเิป็น Recognised Managers ที_ตนสนับสนุนเป็นการ 
สว่นตัวที_มกีารทํางาน 5 บคุคลขึ6นไป ในระหวา่งเดอืนที_สามที_มคีณุสมบัตหิรอื 
เดอืนใดก็ตามในระยะเวลา 36 เดอืน จะไดรั้บการลดการรักษายอด Case Credits 
สําหรับการมคีณุสมบัตทัิ6งสามเดอืนจะลดลงเป็น ระดับที_ 1, 2 หรอื 3 เป็น 110, 175 
หรอื 240 ตามลําดับ 
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(h)  สําหรับ Recognised Managers ที_ผูจั้ดการสนับสนุนเป็นการสว่นตัวที_มกีารทํางาน  
5 บคุคลเพิ_มเตมิ ในระหวา่งเดอืนที_สามที_มคีณุสมบัตหิรอืเดอืนใดก็ตามในระยะเวลา 
36 เดอืน จะไดรั้บการลดการรักษายอด Case Credits สําหรับการมคีณุสมบัตทัิ6ง
สามเดอืนจะลดลงเป็น ระดับที_ 1, 2 หรอื 3 เพิ_มอกี 40, 50 และ 60 ตามลําดับ 

(i)  Case Credits จะนับรวมกบัคณุสมบัตแิละขอ้กําหนดการรักษายอด
การรับรางวัลจงูใจเฉพาะในเดอืนที_ผูจั้ดการมกีารทํางานเทา่นั6น 

(j) Case Credits ที_สรา้งโดย FBO ที_มกีารทํางานกอ่นไดเ้ป็น Recognised Manager 
จะนํามานับรวมในคณุสมบัตกิารมอบรางวัลจงูใจดว้ย 

(k)  หลังจากที_ผา่นการรับรองในเดอืนที_สามของการมคีณุสมบัตเิพื_อรับรางวัลจงูใจแลว้ 
ผูจั้ดการอาจมสีทิธิ ไดรั้บรางวัลจงูใจเพิ_มขึ6นไดท้กุเวลาโดยเริ_มจากเดอืนถัดไป 
ตัวอยา่งเชน่ กรณีที_ผูจั้ดการผา่นเกณฑไ์ดรั้บรางวัลจงูใจระดับ 1 ในเดอืนมกราคม 
เดอืนกมุภาพันธ ์และเดอืนมนีาคม โดยมยีอด CC เทา่กบั 50, 100, และ 150 
และทํายอด 225 CCs ไดใ้นเดอืนเมษายนระยะเวลาการมอบรางวัลจงูใจระดับ 1 
จะแทนดว้ยระยะเวลา 36 เดอืนใหมข่องรางวัลจงูใจระดับสอง 2 

(l)  เมื_อครบกําหนดระยะเวลา 36 เดอืนแลว้ ผูจั้ดการอาจมคีณุสมบัตกิารไดรั้บ
รางวัลจงูใจใหมอ่กีครั6ง โดยใชห้ลักเกณฑเ์ดมิตามที_ระบไุปขา้งตน้ การมคีณุสมบัติ
ใหมอ่กีครั 6งจะสามารถทําได ้3 เดอืนตดิตอ่กนัภายในระยะเวลา 6 เดอืนสดุทา้ยของ
ระยะเวลา 36 เดอืนแรกเริ_ม 
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11. Chairman’s Bonus  
 
11.01 (a)  ขอ้กําหนดหลกัสําหรบัทกุตําแหนง่ หลังจากที_ FBO ไดเ้ป็น Recognised 

Manager จะตอ้งทําตามขอ้กําหนดตา่งๆ ทั6งหมดดังตอ่ไปนี6ไมว่า่ในประเทศบา้นเกดิ
หรอืในประเทศที_มคีณุสมบัต ิไมส่ามารถรวมประเทศตา่งๆ เขา้ดว้ยกนัได ้

1) ตอ้งมกีารทํางานทกุเดอืน 
2) ตอ้งมคีณุสมบัตกิารไดรั้บโบนัสผูนํ้า (แมว้า่จะไมม่ดีาวนไ์ลนท์ี_เป็นผูจั้ดการ

เลยก็ตาม) ยอด Case Credits ที_ทําไดใ้นระหวา่งเดอืนที_ไมม่คีณุสมบัตไิดรั้บ
โบนัสผูนํ้า จะไมนั่บรวมเขา้เงนิรางวัลนี6 

3) ขอ้กําหนดดังตอ่ไปนี6สามารถทําไดใ้นประเทศใดก็ไดท้ี_เขา้รว่ม: 

a. มคีณุสมบัตทิี_จะไดรั้บโปรแกรมเงนิรางวัลจงูใจ 
b. ซื6อผลติภัณฑต์ามที_กําหนดเทา่นั6นหลังจากที_สนิคา้คลังกอ่นหนา้นี6

ถกูใชไ้ป 75%  
c. สรา้งธรุกจิ FLP ตามหลักการธรุกจิเครอืขา่ย MLM ที_ถกูตอ้ง และ 

ตามนโยบายของบรษัิทตลอดจนหลักการปฏบัิตริะดับมอือาชพี 
d. เขา้รว่มและสนับสนุนกจิกรรมตา่ง ๆ ที_ทางบรษัิทจัดตั6ง

หรอืสง่เสรมิ 
1) หลักการรับเงนิรางวัล Chairman’s bonus ขั 6นตอนสดุทา้ย ขึ6นอยูก่บัการ 

อนุมัตโิดยคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาขอ้กําหนด 
ทั6งหมดในนโยบายของบรษัิทและหลักการปฏบัิตริะดับมอือาชพีดว้ย 
สว่น FBO สามารถมคีณุสมบัตไิดใ้นหนึ_งประเทศเทา่นั6น ถา้บคุคลนั6นประสบ
ความสําเร็จการมคีณุสมบัตใินหลายประเทศ ประเทศที_มยีอด Case Credits 
สว่นตัวและที_ไมเ่ป็นผูจั้ดการสงูสดุ จะนับวา่เป็นประเทศที_ไดรั้บการมี
คณุสมบัต ิ

(b)  Chairman’s Bonus Manager (CBM) ระดบั 1 เพิ_มเตมิจากขอ้กําหนดหลัก 
ขอ้กําหนดดังตอ่ไปนี6จะตอ้งสําเร็จในประเทศที_มคีณุสมบัต ิ 
ยกเวน้ที_ระบไุวเ้ป็นอยา่งอื_น: 
1) สะสม Case Credits สว่นตัวและที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการใหไ้ด ้700 CCs ในชว่ง

ระยะเวลาที_ไดรั้บรางวัล หลังจากที_ไดเ้ป็น Recognised Manager แลว้ 
โดยยอดดังกลา่วตอ้งรวม Case Credits ใหม ่150 CCs ยอด Case Credits 
ใหมน่ี6อาจสรา้งและรวมกบัประเทศตา่งๆได ้ยอดสงูสดุของ 150 Case Credits 
ใหมจ่ากประเทศที_นอกเหนอืการมคีณุสมบัตสิามารถนับรวมได ้อยา่งไรก็ตาม 
สําหรับวัตถปุระสงคใ์นการคํานวณแบง่เงนิรางวัลจะไมนั่บยอด Case Credits 
ใหมท่ี_ทํานอกประเทศที_มกีารรับรองการมคีณุสมบัต ิ
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2) นอกเหนอืจากยอด Case Credits ใหมท่ี_ไดรั้บอนุญาต Case Credits สว่นตัว
และที_ไมเ่ป็นผูจั้ดการตอ้งสรา้งขึ6นในประเทศที_มกีารรับรองคณุสมบัตเิทา่นั6น 

3) พัฒนาขอ้กําหนดตอ่ไปนี6ในรุน่ใดก็ได:้ 
a. ดาวนไ์ลนท์ี_เป็น Recognised Manager ที_สามารถสะสม Case 

Credits ได ้600 CCs หรอืมากกวา่ ในประเทศที_มคีณุสมบัต ิ 
ในระยะเวลาที_มกีารมอบเงนิรางวัลจงูใจ หลังจากที_ไดเ้ป็น 
Recognised Manager แลว้ ผูท้ี_เป็นผูจั้ดการรายนี6อาจเป็น
ผูจั้ดการอยูแ่ลว้หรอืเพิ_งพัฒนาขึ6นมาใหมใ่นระหวา่งระยะเวลา
ที_มกีารมอบรางวัลจงูใจก็ได ้ 

หรอื 

b. ผูท้ี_เป็นดาวนไ์ลน ์CBM ในประเทศที_เขา้รว่มประเทศใดก็ได ้

4) ยอด 600 CCs ของ Case Credits ของผูจั้ดการจะไมร่วมเมื_อทําการคํานวณ
การแบง่เงนิรางวัลจงูใจ 

5) ยอด Case Credits สําหรับเดอืนที_ผูจั้ดการ 600cc ไดรั้บคณุสมบัตวิา่มกีาร
ทํางานเทา่นั6นที_จะนับสําหรับการมคีณุสมบัตนิี6 

6) สว่น FBO ที_ไดรั้บการสนับสนุนอกีครั6ง จะนับเป็นขอ้กําหนดระดับ 1 ทั6งหมด 
7) กรณีที_ FBO ไดเ้ป็นผูจั้ดการในระยะเวลาที_รับรองการมคีณุสมบัต ิขอ้กําหนด 

สําหรับเงนิรางวัล Chairman’s Bonus จะไมเ่ป็นไปตามสดัสว่น; FBO จะตอ้ง
มยีอดสว่นตัวและที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการ 700 CCs/150 Case Credits ใหม ่
ในระหวา่งเวลาที_เหลอืของระยะเวลาการรับรองการมคณุสมบัต ิ
หลังจากที_ไดเ้ป็นตําแหน่งผูจั้ดการแลว้ 

(c) Chairman’s Bonus Manager (CBM) ระดับ 2 เพิ_มเตมิจากขอ้กําหนดหลัก 
ขอ้กําหนดดังตอ่ไปนี6จะตอ้งสําเร็จในประเทศที_มคีณุสมบัต ิ 
ยกเวน้ที_ระบไุวเ้ป็นอยา่งอื_น: 
1) สะสม Case Credits สว่นตัวและที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการใหไ้ด ้600 CCs ในชว่ง

ระยะเวลาที_ไดรั้บรางวัล หลังจากที_ไดเ้ป็น Recognised Manager แลว้ 
โดยยอดดังกลา่วตอ้งรวม Case Credits ใหม ่100 CCs ยอด Case Credits 
ใหมน่ี6อาจสรา้งและรวมกบัประเทศตา่งๆได ้ยอดสงูสดุของ 100 Case Credits 
ใหมจ่ากประเทศที_นอกเหนอืการมคีณุสมบัตสิามารถนับรวมได ้อยา่งไรก็ตาม 
สําหรับวัตถปุระสงคใ์นการคํานวณแบง่เงนิรางวัลจะไมนั่บยอด Case Credits 
ใหมท่ี_ทํานอกประเทศที_มกีารรับรองการมคีณุสมบัต ิ

2) นอกเหนอืจากยอด Case Credits ใหมท่ี_ไดรั้บอนุญาต Case Credits สว่นตัว
และที_ไมเ่ป็นผูจั้ดการตอ้งสรา้งขึ6นในประเทศที_มกีารรับรองคณุสมบัตเิทา่นั6น 

3) พัฒนา CBMs 3 รายในรุน่ใดก็ได ้โดยแตล่ะรายตอ้งอยูใ่นสายดาวน์
ไลนท์ี_ตา่งกนั และอยูใ่นประเทศใดก็ไดท้ี_เขา้รว่มการรับรองคณุสมบัต ิ 

4) สว่น FBO ที_ไดรั้บการสนับสนุนอกีครั6ง จะนับเป็นขอ้กําหนดระดับ 2 ทั6งหมด 
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5) กรณีที_ FBO ไดเ้ป็นผูจั้ดการในระยะเวลาที_รับรองการมคีณุสมบัต ิ
ขอ้กําหนดสําหรับเงนิรางวัล Chairman’s Bonus จะไมเ่ป็นไปตามสดัสว่น; 
FBO จะตอ้งมยีอดสว่นตัวและที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการ 600 CCs/100 Case 
Credits ใหม ่ในระหวา่งเวลาที_เหลอืของระยะเวลาการรับรองการมคณุสมบัต ิ
หลังจากที_ไดเ้ป็นตําแหน่งผูจั้ดการแลว้ 

 (d) Chairman’s Bonus Manager (CBM) ระดับ 3 เพิ_มเตมิจากขอ้กําหนดหลัก 
ขอ้กําหนดดังตอ่ไปนี6จะตอ้งสําเร็จในประเทศที_มคีณุสมบัต ิ 
ยกเวน้ที_ระบไุวเ้ป็นอยา่งอื_น: 

1) สะสม Case Credits สว่นตัวและที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการใหไ้ด ้500 CCs ในชว่ง
ระยะเวลาที_ไดรั้บรางวัล หลังจากที_ไดเ้ป็น Recognised Manager แลว้ 
โดยยอดดังกลา่วตอ้งรวม Case Credits ใหม ่100 CCs ยอด Case Credits 
ใหมน่ี6อาจสรา้งและรวมกบัประเทศตา่งๆได ้ยอดสงูสดุของ 100 Case Credits 
ใหมจ่ากประเทศที_นอกเหนอืการมคีณุสมบัตสิามารถนับรวมได ้อยา่งไรก็ตาม 
สําหรับวัตถปุระสงคใ์นการคํานวณแบง่เงนิรางวัลจะไมนั่บยอด Case Credits 
ใหมท่ี_ทํานอกประเทศที_มกีารรับรองการมคีณุสมบัต ิ

2) นอกเหนอืจากยอด Case Credits ใหมท่ี_ไดรั้บอนุญาต Case Credits สว่นตัว
และที_ไมเ่ป็นผูจั้ดการตอ้งสรา้งขึ6นในประเทศที_มกีารรับรองคณุสมบัตเิทา่นั6น 

3) พัฒนา CBMs 6 รายในรุน่ใดก็ได ้โดยแตล่ะรายตอ้งอยูใ่นสายดาวนไ์ลน ์
ที_ตา่งกนั และอยูใ่นประเทศใดก็ไดท้ี_เขา้รว่มการรับรองคณุสมบัต ิ 

4) สว่น FBO ที_ไดรั้บการสนับสนุนอกีครั6ง จะนับเป็นขอ้กําหนดระดับ 3 ทั6งหมด 
5) กรณีที_ FBO ไดเ้ป็นผูจั้ดการในระยะเวลาที_รับรองการมคีณุสมบัต ิขอ้กําหนด 

สําหรับเงนิรางวัล Chairman’s Bonus จะไมเ่ป็นไปตามสดัสว่น; FBO จะตอ้ง
มยีอดสว่นตัวและที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการ 500 CCs/100 Case Credits ใหม ่
ในระหวา่งเวลาที_เหลอืของระยะเวลาการรับรองการมคณุสมบัตหิลังจากที_ 
ไดเ้ป็นตําแหน่งผูจั้ดการแลว้ 

(e) การคํานวณเงนิรางวลั Chairman’s Bonus  

1) โบนัสรวมทั_วโลกจะพจิารณาและจัดสรรปันสว่นดังตอ่ไปนี6: 
a. ครึ_งหนึ_งของโบนัสทั6งหมดจะจา่ยใหก้บัผูท้ี_มคีณุสมบัตอิยูใ่นระดับ1, 2 

และ 3 ได ้
b. หนึ_งในสามของโบนัสทั6งหมดจะจา่ยใหก้บัผูท้ี_มคีณุสมบัตอิยูใ่นระดับ 

2 และ 3 ได ้
c. หนึ_งในหกของโบนัสทั6งหมดจะจา่ยใหก้บัผูท้ี_มคีณุสมบัตอิยูใ่นระดับ 3 

ได ้
2) การมคีณุสมบัตเิป็น CBM จะไดรั้บรางวัลเป็นสว่นแบง่รางวัลหนึ_งสว่น

สําหรับยอด Case Credits รวมแตล่ะยอดที_สรา้งขึ6นในประเทศที_มกีารรับรอง
การมคีณุสมบัต ิ(แตไ่มร่วมยอด Case Credits ใหมท่ี_สรา้งขึ6นนอกประเทศ 
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ที_รับรอง) โดยรวมสว่นแบง่รางวัลที_สรา้งโดย CBM รายแรกในสายการ 
สนับสนุนแตล่ะสายของตนในประเทศที_เขา้รว่มการรับรองประเทศใดก็ได ้ 

3) การจัดสรรแบง่ปันเงนิรางวัล จะตอ้งหารโดยยอดสว่นแบง่รางวัลรวม 
ทั6งหมดสําหรับ CBM ทกุราย ที_สามารถไดรั้บรางวัลเพื_อกําหนดปัจจัยดา้น
การเงนิสําหรับการแบง่สรรปันสว่น ปัจจัยดา้นการเงนินี6จะคณูดว้ยสว่นแบง่
รางวัลสําหรับ CBM แตล่ะรายที_ไดรั้บเงนิรางวัลจงูใจ 

(f) รางวลัโบนสั Chairman’s Bonus จาก Global Rally Award 

1) กรณีที_ไมม่คีณุสมบัตไิดรั้บรางวัลมลูคา่ตั 6งแต ่1.5K หรอืมากกวา่รางวัล Global 
Rally Award ผูท้ี_เป็น CBM แตล่ะรายจะไดรั้บรางวัลทอ่งเที_ยว ไป FLP Global 
Rally เพื_อใหเ้ป็นที_ยอมรับการมเีกยีรตแิละไดรั้บโบนัส รางวัลทอ่งเที_ยว
สําหรับสองคนโดยรวม: 

a) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 5 วัน 4 คนื 
b) เงนิสําหรับใชจ้า่ยเทา่กบั 250 เหรยีญสหรัฐอเมรกิาที_ระบไุวใ้นบัตร 

Global Rally Card 
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12. FLP Global Rally 
 
12.01  (a)  FBO แตล่ะรายสามารถไดรั้บรางวัลทอ่งเที_ยวสําหรับสองคนเพื_อไป FLP Global 

Rally โดยรวม คา่ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก มื6ออาหาร เงนิสําหรับการทํากจิกรรมตา่ง ๆ 
และเงนิคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว โดยรวบรวมยอด Case Credits ใหไ้ด ้1,500 ขึ6นไปใน
ระยะเวลาตั6งแต ่วันที_ 1 มกราคม ไปจนถงึ วันที_ 31 ธันวาคม ของแตล่ะปีเพื_อที_จะ 
ใหรั้บรางวัลนี6 FBO ตอ้งเขา้รว่มการฝึกและการประชมุเพื_อสรา้งแรงจงูใจของ  
Global Rally ครั 6งแรกสดุหลังระยะเวลาที_มคีณุสมบัต ิ

(b)  เพื_อใหไ้ดรั้บรางวัล Global Rally จาก Case Credit ตั 6งแต ่1,500 ขึ6นไป FBO 
แตล่ะราย อาจรวม Case Credits จากทกุประเทศที_ตนมกีลุม่ทมีงานอยู ่

(c)  Case Credits ที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการที_รวบรวมในระหวา่งเดอืนที_ FBO ไมม่กีารทํางาน
และ Case Credits ผูนํ้าที_สรา้งขึ6นในระหวา่งเดอืนใด ๆ ที_ผูจั้ดการไมไ่ดรั้บโบนัส
ผูนํ้าจะไมนั่บรวมในการพจิารณาการมอบรางวัล Global Rally อยา่งไรก็ตามยอด 
การทํางาน Case Credits ทั 6งหมดที_ FBO สรา้งขึ6นจะไดนั้บรวมโดยไมคํ่านงึถงึ 
สถานะการทํางาน  

(d)  FBO ที_มคีณุสมบัตจิากการสรา้ง Case Credits จะไดรั้บรางวัล Global Rally 
Awards ดังที_จะกลา่วตอ่ไปนี6 FBO แตล่ะราย จะไดรั้บรางวัลเป็นคา่อาหาร
จากบรษัิท หรอืเงนิคา่อาหารตามคณุสมบัตทิี_ตนไดรั้บ FBO ตอ้งเขา้รว่ม Rally 
เพื_อที_จะไดรั้บรางวัล 

(e)  Chairman’s Bonus Manager (ตํ_ากวา่ 1.5K): 

1) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 5 วัน 4 คนื 
2) เงนิใชจ้า่ยสว่นตัว เทา่กบั 250 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา ที_ระบใุนบัตร Global 

Rally Card 

(f)  ยอด Case Credits รวมเทา่กบั 1,500 (1.5K): 

1) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 6 วัน 5 คนื 
2) เงนิใชจ้า่ยสว่นตัว เทา่กบั 500 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา ที_ระบใุนบัตร Global 

Rally Card 

3) คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม Rally  

(g)  ยอด Case Credits รวมเทา่กบั 2,500 (2.5K): 

1) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 7 วัน 6 คนื 
2) เงนิใชจ้า่ยสว่นตัว เทา่กบั 500 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา ที_ระบใุนบัตร Global 

Rally Card 

3) คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม Rally 
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(h)  ยอด Case Credits รวมเทา่กบั 5,000 (5K): 

1) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 8 วัน 7 คนื 
2) เงนิใชจ้า่ยสว่นตัว เทา่กบั 2,200 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา ที_ระบใุนบัตร Global 

Rally Card 

3) คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม Rally 

4) สทิธิ ในการใชจ้ดุชําระเงนิสําหรับวไีอพใีนเขต Rally Shopping Area 

(i)  ยอด Case Credits รวมเทา่กบั 7,500 (7.5K): 

1) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 8 วัน 7 คนื 
2) เงนิใชจ้า่ยสว่นตัว เทา่กบั 3,200 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา ที_ระบใุนบัตร Global 

Rally Card 

3) คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม Rally 

4) สทิธิ ในการใชจ้ดุชําระเงนิสําหรับวไีอพใีนเขต Rally Shopping Area 

(j)  ยอด Case Credits รวมเทา่กบั 10,000 (10K): 

1) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 8 วัน 7 คนื 

2) เที_ยวบนิชั 6นธรุกจิเพื_อไปและกลับจากกจิกรรม Rally 

3) เงนิใชจ้า่ยสว่นตัว เทา่กบั 2,200 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา ที_ระบใุนบัตร Global 
Rally Card 

4) คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม Rally 

5) สทิธิ ในการใชจ้ดุชําระเงนิสําหรับวไีอพใีนเขต Rally Shopping Area 

(k)  ยอด Case Credits รวมเทา่กบั 12,500 (12.5K): 

1) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 8 วัน 7 คนื 

2) เที_ยวบนิชั 6นธรุกจิเพื_อไปและกลับจากกจิกรรม Rally 
3) เงนิใชจ้า่ยสว่นตัว เทา่กบั 5,200 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา ที_ระบใุนบัตร Global 

Rally Card พรอ้มกบัเงนิฝาก 7,500 เหรยีญสหรัฐในบัญชเีงนิฝากของผูนั้6น 
ในประเทศของตน 

4) คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม Rally 

5) สทิธิ ในการใชจ้ดุชําระเงนิสําหรับวไีอพใีนเขต Rally Shopping Area 

(l)  ยอด Case Credits รวมเทา่กบั 15,000 (15K): 

1) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 8 วัน 7 คนื 

2) เที_ยวบนิชั 6นธรุกจิเพื_อไปและกลับจากกจิกรรม Rally 
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3) เงนิใชจ้า่ยสว่นตัว เทา่กบั 5,200 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา ที_ระบใุนบัตร Global 
Rally Card พรอ้มกบัเงนิฝาก 15,000 เหรยีญสหรัฐในบัญชเีงนิฝากของผูนั้6น
ในประเทศของตน 

4) คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม Rally 

5) สทิธิ ในการใชจ้ดุชําระเงนิสําหรับวไีอพใีนเขต Rally Shopping Area 

(m)  ยอด Case Credits รวมเทา่กบั 20,000 (20K) (ปีแรก): 

1) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 8 วัน 7 คนื 

2) เที_ยวบนิชั 6นธรุกจิเพื_อไปและกลับจากกจิกรรม Rally 
3) ประสบการณ์พเิศษ; อกีทั6งเงนิใชจ้า่ยสว่นตัว เทา่กบั 5,200 เหรยีญ 

สหรัฐอเมรกิา ที_ระบใุนบัตร Global Rally Card พรอ้มกบัเงนิฝาก 15,000 
เหรยีญสหรัฐในบัญชเีงนิฝากของผูนั้6นในประเทศของตน 

4) คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม Rally 

5) สทิธิ ในการใชจ้ดุชําระเงนิสําหรับวไีอพใีนเขต Rally Shopping Area 

(n)  ยอด Case Credits รวมเทา่กบั 20,000 (20K) (ปีถัดมา): 

1) ตั¬วเครื_องบนิ คา่ที_พัก และอาหาร สําหรับ 8 วัน 7 คนื 

2) เที_ยวบนิชั 6นธรุกจิเพื_อไปและกลับจาก กจิกรรม Rally 
3) เงนิใชจ้า่ยสว่นตัว เทา่กบั 5,200 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา ที_ระบใุนบัตร Global 

Rally Card พรอ้มกบัเงนิฝาก 25,000 เหรยีญสหรัฐในบัญชเีงนิฝากของผูนั้6น
ในประเทศของตน 

4) คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม Rally  

5) สทิธิ ในการใชจ้ดุชําระเงนิสําหรับวไีอพใีนเขต Rally Shopping Area   
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13. ข ั�นตอนการส ัDงซื�อ 
 

การส ัDงซื�อสนิคา้ 

13.01 FBO ทกุคนจะตอ้งทําการสั_งซื6อสนิคา้โดยตรงจากบรษัิท สว่นสมาชกิที_อยูใ่นระดับโนวัส 
จะตอ้งซื6อสนิคา้ในราคาสมาชกิโนวัส (Novus Customer Price = สว่นลด15% จาก 
ราคาขายปลกี) หลังจากที_ FBO (โดยไมคํ่านงึถงึตําแหน่ง) ไดซ้ื6อผลติภัณฑเ์ป็น 
การสว่นตัวอยา่งนอ้ยสดุ 2CC ในระยะเวลาสองเดอืนตดิตอ่กนั ก็จะสามารถซื6อ 
ผลติภัณฑไ์ดใ้นราคาสง่ สว่นตา่งระหวา่งราคาสําหรับสมาชกิโนวัสและราคาสง่จะทํา 
การชําระใหแ้กผู่แ้นะนําโดยทันท ี

13.02  “การกกัตนุสนิคา้” ซึ_งเป็นการซื6อผลติภัณฑจ์ากบรษัิทภายใตร้หัสประจําตัว FBO อื_นและ 
“การซื6อภายใน” ซึ_งเป็นการ ซื6อผลติภัณฑใ์นปรมิาณที_เกนิจํานวนที_จําเป็นตอ้งซื6อเพื_อ
การทํายอดเป็นสิ_งตอ้งหา้ม และถา้มหีลักฐานถงึการกระทําดังกลา่ว ก็จะสง่ผลใหถ้กูตัด 
โบนัสและรางวัลตา่ง ๆ อกีทั6งถกูพจิารณาการไดรั้บคณุสมบัตโิปรแกรมจงูใจตา่ง ๆ หรอื 
ถกูยกเลกิสญัญาการเป็น FBO ดังนั6นสมาชกิไมค่วรสั_งผลติภัณฑใ์ด ๆ จนกวา่ 75% ของ 
ผลติภัณฑดั์งกลา่วในสตอ๊ก FBO ถกูจําหน่ายออกไป นอกจากนั6นในการสั_งสนิคา้ใดๆซํ6า 
ทาง FBO ตอ้งรับรองวา่ตนไดใ้ชห้รอืจําหน่ายสนิคา้ที_สั_งซื6อครั 6งที_แลว้ออกไปอยา่งนอ้ย 
75%  

13.03 FBO สามารถสั_งซื6อผลติภัณฑแ์ละเอกสารไดโ้ดยตรงจากศนูยผ์ลติภัณฑข์องบรษัิท 
ซึ_งอยูภ่ายใตพ้ื6นที_สว่นกลางเดยีวกนั 

13.04 ผูท้ี_เป็น FBO ไมส่ามารถสั_งซื6อผลติภัณฑม์ากกวา่ 25 CCs โดยใชร้หัสประจําตัวของตน 
ภายในเดอืนเดยีวโดยไมไ่ดรั้บการอนุญาตจากสํานักงานใหญ ่

13.05 ทางบรษัิทจะรับคําสั_งซื6อสว่นบคุคล โดยผา่นศนูยผ์ลติภัณฑห์รอืสํานักงานใหญ ่
ทางโทรศัพท ์โทรสารจดหมาย หรอือเีมล หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท 
www.foreverliving.co.th 

13.06 กรณีที_ FBO ขอใหบ้คุคลที_สามทําการสั_งซื6อ และรับสนิคา้ดังกลา่ว 
ก็จะตอ้งรับผดิชอบในการขอหลักฐานรับรองวา่รายการสั_งซื6อสนิคา้นั6นถกูตอ้ง 
บรษัิทมคีวามรับผดิชอบในการสรา้งความมั_นใจวา่การสั_งซื6อทั 6งหมดที_ไดรั้บ  
จะถกูจัดสรรและไดรั้บการตอบรับตามความเหมาะสม 

13.07 มลูคา่ขั 6นตํ_าสําหรับการสั_งซื6อสนิคา้แตล่ะรายการจาก FBO คอื 500 บาท 
ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ_มจากราคาสง่และรวมสว่นลดสว่นบคุคลแลว้ สว่นลกูคา้โนวัส 
ไมม่มีลูคา่ขั 6นตํ_าในการสั_งซื6อ 

การชําระเงนิการคําส ัDงซื�อ 
13.08   การสั_งซื6อสนิคา้ทั 6งหมดที_มกีารชําระเงนิอยา่งถกูตอ้ง ตอ้งไดรั้บและดําเนนิการ

โดยบรษัิทภายในวันทําการสดุทา้ยของเดอืน เพื_อใหไ้ดม้คีณุสมบัตใินการไดรั้บโบนัส
สําหรับเดอืนดังกลา่ว FBO ทกุคนควรทําการสั_งซื6อสนิคา้ในเวลาที_เหมาะสมกอ่น 
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วันทําการสดุทา้ยในเดอืนนั6นๆ เพื_อหลกีเลี_ยงความผดิพลาดบรษัิทไมรั่บผดิชอบตอ่
รายการสั_งซื6อสนิคา้ใด ๆ ที_ไดรั้บลา่ชา้เกนิกวา่วันสดุทา้ยของการปิดยอด 

13.09 รายการสั_งซื6อสนิคา้ใดๆ ที_ทํารายการ ณ ศนูยผ์ลติภัณฑ ์ควรไดรั้บการตรวจสอบทันท ี
ที_ไดรั้บสนิคา้ และผูด้แูลศนูยผ์ลติภัณฑ ์ควรแจง้ทันทถีงึความไมถ่กูตอ้งของสนิคา้
หรอืความเสยีหายใดๆ ขั 6นตอนการขายจะถอืวา่สิ6นสดุทันททีี_ FBO ชําระเงนิ หรอื 
อนุมัตกิารชําระเงนิ และ ออกจากศนูยผ์ลติภัณฑไ์ปแลว้ กรณีที_รับสนิคา้สั_งซื6อโดย 
ผา่นบรกิารจัดสง่ตา่ง ๆ ทางสํานักงานใหญค่วรไดรั้บการแจง้ภายในเวลา 24 ชั_วโมง 
นับจากเวลาที_ไดรั้บสนิคา้ดังกลา่ว กรณีที_ไดรั้บผลติภัณฑไ์มค่รบหรอืชํารดุเสยีหาย 

13.10 สนิคา้ตามรายการสั_งซื6อใด ๆ ที_ทํารายการ ณ ศนูยผ์ลติภัณฑ ์ตอ้งทําการมารับสนิคา้
ภายในเวลาระยะ 90 วันนับจากวันที_ทํารายการสั_งซื6อ บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่สนิคา้ 
ที_ทํารายการสั_งซื6อใด ๆ ที_ไมม่ารับภายในระยะเวลาดังกลา่วที_กําหนด 

13.11  จะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้ก ่FBOs ยกเวน้ในกรณีที_มกีารยกเลกิสญัญา FBO  
(ดขูอ้ 22: การยกเลกิสญัญา FBO) 

13.12 รายการสั_งซื6อแตล่ะรายการจะตอ้งทําการชําระเงนิกอ่นที_ FBO จะไดรั้บสนิคา้  
โดยใชเ้งนิทนุของตนเอง  

13.13 รายการสั_งซื6อสนิคา้ทั 6งหมดตอ้งไดรั้บการชําระเงนิตั 6งแตเ่วลาที_มกีารสั_ง จะตอ้งชําระ 
มลูคา่เต็มตามรายการสั_งซื6อ ดว้ยวธิกีารชําระชอ่งทางใดชอ่งทางหนึ_งเต็มจํานวน  
วธิกีารชําระเงนิสําหรับการสั_งซื6อสนิคา้ ไดแ้ก:่ 
(a) เงนิสด บัตรเครดติ บัตรเดบทิ หรอื บัตรเงนิสด ตา่งๆ (Visa, Mastercard, 
American Express) 

การใชบั้ตรเครดติหรอืบัตรเดบติของบคุคลที_สามจะไมส่ามารถทํารายการได ้
หมายเหต:ุ สําหรับการสั_งซื6อทางอนิเตอรเ์น็ตวธิกีารชําระเงนิที_สามารถทําได ้คอื
การชําระผา่น PayPal, Visa, Mastercard หรอื American Express เทา่นั6น 

13.14 การชําระเงนิดว้ยเช็คสําหรับรายการสั_งซื6อตา่งๆ ไมส่ามารถทําได ้
13.15 กรณีที_เกดิเหตทุี_ไมส่ามารถชําระเงนิได ้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ที_จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

เพิ_มเตมิตา่งๆที_เกดิขึ6น 

13.16 การชําระเงนิใดๆ ที_ถกูปฏเิสธจะสง่ผลตอ่เงนิรางวัลตา่งๆ ที_จะไดรั้บจากรายการคําสั_งซื6อ
ที_ถกูระงับ โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิท และการหักเงนิโบนัสในเดอืน 
ถัดไปเทา่กบัมลูคา่ของการชําระเงนิที_ไมช่ดัเจน (ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยที_เกี_ยวขอ้งที_โดน
เรยีกเก็บโดยธนาคาร) ยอดเงนิใด ๆ ที_ตอ้งชําระหลังจากหักยอดตา่ง ๆ แลว้จะสง่ใหแ้ก ่
FBO โดยเร็วที_สดุ   

13.17 กรณีที_มกีารมอบเงนิรางวัลตา่งๆ สําหรับรายการสั_งซื6อสนิคา้ซึ_งยังไมไ่ดชํ้าระเงนิ 
เงนิรางวัลตา่งๆ ที_จา่ยใหแ้กอั่พไลนข์อง FBO จะถกูเรยีกเก็บคนืเร็วที_สดุ 
โดยหักจากเงนิโบนัสที_จะจา่ยใหแ้กอั่พไลนใ์นอนาคต  
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การเปลีDยนแปลงราคา และ/หรอื CC  
13.18  บรษัิทจะตอ้งแจง้เตอืนอยา่งชา้สดุหนึ_งเดอืนตามปฏทินิเกี_ยวกบัการเปลี_ยนแปลงราคาฅ

หรอื CC การแจง้เตอืนดังกลา่วจะตอ้งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นจดหมายขา่วประจําเดอืน 
ของบรษัิท 

13.19  ในกรณีที_มกีารเปลี_ยนแปลงดังกลา่วบรษัิทจะไมแ่ลกเปลี_ยนเอกสาร เวน้แตจ่ะมกีาร 
พจิารณาโดยกรรมการบรหิารเทา่นั6น 

  

  



ฟอร์เอเวอร์  ลฟีวิ*ง โพรดกัซ์ (ไทยแลนด์) - นโยบายบริษทั  

 

43 

 

14. นโยบายการสนบัสนนุอกีคร ั�ง 
 
14.01  (a)  FBO สามารถไดรั้บการสนับสนุนอกีครั6งภายใตผู้แ้นะนํารายอื_นโดยในชว่งระยะเวลา 

 12 เดอืนกอ่นหนา้จะตอ้ง: 

1) เป็น FBO อยูแ่ลว้ และ 

2) ไมซ่ื6อหรอืรับผลติภัณฑ ์FLP ใดๆ ไมว่า่จากบรษัิทหรอืจากแหลง่อื_นๆ และ 

3) ไมรั่บการชําระเงนิในรปูแบบใด ๆ จาก FBO รายอื_น และ 

4) ไมไ่ดเ้ป็นผูแ้นะนําบคุคลอื_นใหเ้ขา้สูธ่รุกจิ FLP  
(b) FBO ที_ไดรั้บการสนับสนุนอกีครั6งตอ้งลงลายลักษณ์อักษรและออกเอกสารยนืยัน

ตัวตนที_ถกูตอ้งตามกฎหมายที_รับรองภายใตก้ฎการลงโทษการใหค้วามเท็จ 
อันเกี_ยวกบันโยบายที_กลา่วไปกอ่นหนา้ กอ่นที_จะอนุญาตใหม้กีารสนับสนุนได ้ 

(c)  กรณีที_มบีคุคลที_เป็นชื_อที_สองในธรุกจิ FBO ที_ทําการสนับสนุนอกีครั6ง บคุคลดังกลา่ว 
จะไมถ่กูรวมเป็นสว่นหนึ_งของธรุกจิ FBO ที_ไดรั้บการสนับสนุนอกีครั6ง 
เมื_อไดดํ้าเนนิการตามเงื_อนไขขอ้กําหนดตา่ง ๆ ในหัวขอ้ (a) และ (b) ของสว่นนี6 
เรยีบรอ้ยแลว้ บคุคลที_เป็นชื_อที_สองดังกลา่ว ก็จะสามารถสนับสนุนซํ6าภายใต ้ 
FBO ใด ๆ 

 กรณีที_บคุคลที_เป็นชื_อที_สองตอ้งการไดรั้บการสนับสนุนภายใตบ้คุคลที_เป็นชื_อแรก 
ของธรุกจิ FBO ที_ไมไ่ดรั้บการสนับสนุนอกีครั6ง บคุคลดังกลา่วสามารถทําได ้
โดยไมต่อ้งดําเนนิการตามเงื_อนไขขอ้กําหนดตา่ง ๆ ในหัวขอ้ (a) และ (b) 
ของสว่นนี6 

 กรณีที_คูส่มรสของ FBO ผูซ้ ึ_งไดส้มรสตามกฎหมาย และไมไ่ดรั้บการสนับสนุน 
อกีครั6งที_มคีวามประสงคจ์ะสรา้งธรุกจิ Forever Business ของตนเอง คูส่มรสรายนั6น 
ตอ้งไดรั้บสนับสนุนโดยตรงภายใตคู้ส่มรสของตนหรอืโดยตรงภายใตส้ปอนเซอร ์
ของคูส่มรสของตนโดยไมต่อ้ง ดําเนนิการตามเงื_อนไขขอ้กําหนดตา่ง ๆ ในหัวขอ้ 
14.01 ของสว่นนี6 

(d)  ผูท้ี_เป็น FBO ที_ไดรั้บการสนับสนุนอกีครั6ง จะตอ้งเริ_มใหมใ่นฐานะลกูคา้โนวัสภายใต ้
การสนับสนุนใหม ่และตอ้งสญูเสยีดาวนไ์ลนท์ี_มอียูท่กุคนในทกุประเทศที_ตนเคยทํา
การสนับสนุนกอ่นหนา้นี6  

(e)  ลกูคา้โนวัสที_ไดรั้บการสนับสนุนอกีครั6ง จะนับเป็นลกูคา้โนวัสที_ไดรั้บการ 
สนับสนุนใหมอ่กีครั6งเพื_อรางวัลจงูใจระดับสากลและการเลื_อนขั 6น 

(f)  กรณีที_ FBO ไดรั้บการสนับสนุนอกีครั6ง เป็น Recognized Manager ที_ไดรั้บการ
สนับสนุน และม ีRecognized Managers รุน่แรกในสายงานของตน บรรดาผูจั้ดการ
เหลา่นี6จะไดรั้บการจัดอันดับใหเ้ป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการสบืทอดของผูจั้ดการที_ไดรั้บ
การแตง่ตั 6งใหมรุ่น่แรก 
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14.02  (a)  กรณีที_ FBO รายหนึ_งรายใดที_มผีูแ้นะนําตา่งกนัในประเทศตา่งๆ ซึ_งทา้ยที_สดุจะ
ถกูรวมเป็นเป็นการทํางานบรษัิทในประเทศใดประเทศหนึ_ง จะตอ้งดําเนนิการ 
ดังตอ่ไปนี6: 

1) ยกเลกิธรุกจิ Forever และดาวนไ์ลนท์ี_ตนไดเ้ป็นผูส้นับสนุนลา่สดุในประเทศ
นั6นโดยตอ้งไมไ่ดซ้ื6อผลติภัณฑห์รอืสนับสนุนผูใ้ดภายในระยะเวลา 12 เดอืน 
ที_ผา่นมาในประเทศนั6น ๆ และตอ้งรักษาธรุกจิ Forever Business ภายใต ้
ผูแ้นะนําที_อยูใ่นแบบเอกสารการสมัครดั 6งเดมิของตน อกีทั6งยังตอ้งรักษา 
ระดับยอดขายปัจจบัุนในแผนการตลาด สว่นดาวนไ์ลนข์องธรุกจิที_ถกูยกเลกิ 
จะขึ6นไปอยูก่บัผูแ้นะนําที_เป็นอัพไลนร์ะดับที_อยูส่งูขึ6นถัดไป 

2) รักษาธรุกจิ Forever ที_แยกออกไป สว่นผูแ้นะนําดั 6งเดมิจะเป็นผูป้ระกอบ
ธรุกจิหลักเบื6องตน้ ผูนั้6นจะมคีณุสมบัตวิา่มกีารทํางานในแตล่ะเดอืน  
สว่นธรุกจิ Forever ที_รองลงมาจะไดรั้บการสละสทิธิ การทํางาน  
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15. นโยบายการสนบัสนนุระหวา่งประเทศ 
 

15.01 (a) นโยบายนี6มผีลตอ่การสนับสนุนระหวา่งประเทศ หลัง วันที_ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 

(b) FBO ที_ไดรั้บการรับรองการขายสง่สามารถไดรั้บการสนับสนุนใหเ้ขา้สูป่ระเทศตา่งๆ
นอกเหนอืจากประเทศของตน โดยดําเนนิการตามขั6นตอนตอ่ไปนี6: 

1) ผูท้ี_เป็น FBO ตอ้งตดิตอ่สํานักงานใหญข่องประเทศของตนหรอืประเทศที_ตน 
ตอ้งการไปสนับสนุนและขอรับการสนับสนุนระหวา่งประเทศในประเทศ 
ที_ตนตอ้งการ 

2) หมายเลขสมาชกิดั 6งเดมิของ FBO จะใชไ้ดใ้นทกุประเทศที_ตนไดรั้บการ 
สนับสนุนระหวา่งประเทศ 

3) ผูแ้นะนําของ FBO จะเป็นบคุคลที_เป็นสปอนเซอรท์ี_ปรากฏในเอกสารการสมัคร
สมาชกิอันแรกสดุที_ทาง FLP รับไว ้ยกเวน้กรณีที_เป็นการสนับสนุนอกีครั6ง
หรอืการเปลี_ยนแปลงผูส้นับสนุนภายในหกเดอืนของลกูคา้โนวัส 

4) FBO จะเริ_มโดยอัตโนมัตโิดยมยีอดขายที_ไดทํ้าไวใ้นทกุประเทศที_ตนไดรั้บ 
การสนับสนุนระหวา่งประเทศ 

5) เมื_อ FBO ประสบความสําเร็จไดรั้บตําแหน่งดว้ย Case Credits จากบรษัิทที_ 
ดําเนนิการเพยีงบรษัิทเดยีว ก็จะนับวา่มผีลในบรษัิทนั6นทันททีี_ไดรั้บการ 
พจิารณารับรองและจะมผีลในประเทศอื_นๆ ในเดอืนถัดไป กรณีที_ FBO ไดรั้บ
ตําแหน่ง (Supervisor, Assistant Manager, และ Manager เทา่นั6น) ดว้ย 
Case Credits ที_รวมกนัในบรษัิทที_มกีารทํางานในหลายประเทศเขา้ดว้ยกนั 
ก็จะมผีลในทกุประเทศในวันที_ 15 ของเดอืนหลังจากที_มกีารพจิารณารับรอง 

6) หลังจากไดรั้บสถานะการทํางาน (4cc) ในประเทศของตนเองแลว้ FBO 
จะไดรั้บพจิารณาวา่มกีารทํางานในประเทศอื_น ๆ ทกุประเทศในเดอืนถัดไป 
โดยไมคํ่านงึถงึระดับยอดขายที_ทําได ้

7) กรณีที_ FBO ยังไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการในประเทศของตน แตไ่ดเ้ลื_อนขั 6นเป็น
ผูจั้ดการในประเทศอื_น ตอ้งมกีารทํางานในระหวา่งระยะเวลาที_มกีารเลื_อน
ตําแหน่งและตอ้งไดย้อด Case Credits สว่นตัวและที_ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดการ
อยา่งนอ้ยที_สดุ 25 CCs ในประเทศของตนหรอืในประเทศที_ไดรั้บการเลื_อน
ตําแหน่งในระหวา่งเดอืนสดุทา้ยของการเลื_อนขั 6นเพื_อที_จะไดเ้ป็น Recognized 
Manager 

8) เมื_อ FBO เปลี_ยนที_อยูอ่าศัยไปยังประเทศอื_น ตอ้งแจง้ใหป้ระเทศเกา่ที_เคย
พํานักอยูใ่หท้ราบ เพื_อใหส้ามารถเปลี_ยนที_อยูแ่ละประเทศใหมไ่ดต้ามที_
กําหนด 
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(c)  ลกูคา้โนวัสสามารถไดรั้บการลงทะเบยีนและมอบหมายใหแ้ก ่FBO รายหนึ_งได ้
ในหลายประเทศ แตท่วา่ยอด Case Credits ของลกูคา้โนวัสดังกลา่วไมส่ามารถ 
นํามารวมกนัในหลายประเทศเพื_อใหไ้ดเ้ป็น FBO ที_มคีณุสมบัตใินการซื6อราคาสง่ได ้ 
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16. กจิกรรมทีDไมไ่ดร้บัอนญุาต 
 

16.01  (a)  การตัดสนิใจของกรรมการบรหิารในการยกเลกิธรุกจิ Forever ใดๆ การไมอ่นุญาต 
การเปลี_ยน หรอืปรับสว่นลดสว่นบคุคล, โบนัสตา่งๆ, Case Credits, เงนิชดเชย 
หรอืรางวัลใดๆ สําหรับการที_ FBO เขา้รว่มกจิกรรม หรอืละเวน้ไมก่ระทําสิ_งที_ 
ไมส่อดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิท หรอืแนวปฏบัิตสํิาหรับมอือาชพีจะตอ้ง 
เป็นที_สิ6นสดุ การกระทําหรอืไมก่ระทําโดยตั6งใจและการไมเ่คารพยดึถอืตาม 
นโยบายของบรษัิท หรอืแนวปฏบัิตสํิาหรับ มอือาชพีโดย FBO จะไดรั้บโทษ
อยา่งรนุแรง ซึ_งรวมถงึการเลกิสญัญา และการดําเนนิการทางกฎหมาย 
สําหรับความเสยีหายที_เกดิขึ6น 

16.02 กจิกรรมที_ไมไ่ดรั้บอนุญาตอันสง่ผลใหเ้กดิการเลกิสญัญาและความรับผดิ 
ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ ที_เกดิจากการกระทําดังกลา่วรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัขอ้ควรปฏบัิติ
ดังตอ่ไปนี6: 

(a)  การสนับสนุนที_หลอกลวง FBO ตอ้งไมส่นับสนุนบคุคลใดโดยปราศจากความรู ้
วา่บคุคลนั6นไดส้มัครเขา้เป็นเจา้ของธรุกจิ Forever และทําสญัญาแลว้หรอืไม ่
รวมถงึไมส่นับสนุนอยา่งหลอกลวงสําหรับบคุคลดังกลา่วในฐานะที_เป็น FBO; 
ไมส่นับสนุนหรอืการพยายามสนับสนุนบคุคลที_ไมม่จีรงิในฐานะที_เป็น FBO หรอื 
ลกูคา้ (“ผ”ี) เพื_อใหต้นไดม้คีณุสมบัตเิกี_ยวกบัเงนิรางวัลหรอืเงนิสว่นแบง่ตา่งๆ 

(b)  การซื6อโบนัส FBO ตอ้งไมส่ั_งซื6อผลติภัณฑม์ากกวา่ที_จําเป็นสําหรับความจําเป็น 
ดา้นการขายอยา่ง เรง่ดว่น และสามารถสั_งซื6อผลติภัณฑเ์พิ_มเตมิหลังจากที_ 
ผลติภัณฑใ์นคลังสนิคา้ขายออกไป ถกูใช ้หรอืถกูใชง้านอื_นไดแ้ลว้อยา่งนอ้ย 75% 
FBO ตอ้งไมซ่ื6อผลติภัณฑห์รอืสง่เสรมิให ้FBO อื_นซื6อผลติภัณฑเ์พยีงเพื_อใหไ้ด ้
รับโบนัสและตอ้งไมใ่ชก้ลไกอื_นใดซึ_งเป็นการซื6อเชงิกลยทุธเ์พื_อใหไ้ด ้เงนิสว่นแบง่ 
หรอืโบนัสสงูที_สดุ โดยทาง FBO ไมม่เีจตนาทจุรติเพื_อใชง้านผลติภัณฑท์ี_ซื6อเพื_อให ้
มั_นใจวา่จะไมม่กีารนําสนิคา้ไปกกัตนุเกนิความจําเป็นในคลังสนิคา้: 
1) FBO ที_สั_งซื6อผลติภัณฑท์ี_เคยสั_งซื6อไปแลว้ตอ้งยนืยันและรับรองตอ่บรษัิท 

วา่ผลติภัณฑท์ี_ซื6อไปแลว้ครั6งกอ่นถกูจําหน่ายหรอืถกูใชไ้ปแลว้อยา่งนอ้ย 
75% FBO แตล่ะรายตอ้งเก็บบันทกึสถติทิี_ถกูตอ้งเกี_ยวกบัยอดขาย 
ประจําเดอืน ซึ_งสามารถตรวจสอบโดยบรษัิทได ้เมื_อมกีารแจง้เตอืนลว่งหนา้ 
อยา่งเหมาะสม บันทกึดังกลา่วตอ้งรวมรายงานขอ้มลูคลังสนิคา้ในชว่ง
สิ6นเดอืนดว้ย 

2) บรษัิทมอีสิระในการดําเนนิการตามนโยบายซื6อคนื เมื_อมกีารยกเลกิธรุกจิ 
Forever แต ่FLP จะไมซ่ื6อผลติภัณฑค์นืหรอืคนืเงนิสําหรับผลติภัณฑท์ี_ไดรั้บ
การถกูใชห้รอืถกูจําหน่ายไปแลว้ การแสดงสนิคา้ที_ถกูจําหน่ายหรอืถกูใชไ้ป 
แลว้อันเป็นเท็จเพื_อผลทางแผนการตลาดจะเป็นเหตใุหถ้กูยกเลกิธรุกจิ  

3) เพื_อไมใ่ห ้FBO สง่เสรมิให ้FBO รายอื_นๆ หลกีเลี_ยงขอ้หา้มเกี_ยวกบัการกกัตนุ
คลังสนิคา้ บรษัิทจะลงโทษโดยการยกเลกิโบนัสตา่งๆ ของอัพไลนข์อง FBO 
จากผลติภัณฑท์ี_ถกูเรยีกคนืกลับจากการยกเลกิการเป็นสมาชกิ FBO  
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(c)  การซื�อโดยตวัแทน FBO หา้มซื6อสนิคา้ในชื_อบคุคลอื_นนอกเหนอืจากชื_อของ
ตนเองเทา่นั6น  

(d)  การจําหนา่ยให ้FBO รายอืDน นอกเหนอืจากคา่ปลกี FBO ตอ้งไมจํ่าหน่าย 
ผลติภัณฑใ์หแ้ก ่FBO รายอื_นใดที_ไมใ่ช ่FBO ที_ตนสนับสนุนเป็นการสว่นตัว 
และตอ้งไมจํ่าหน่ายในราคาที_ตํ_ากวา่ราคาสง่ การจําหน่ายอื_นใดใหแ้ก ่FBO 
รายอื_นใดไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มเป็นการกระทําตอ้งหา้มสําหรับทั6ง FBO 
ฝ่ายที_ซื6อและฝ่ายที_ขายสว่นยอด Case Credit จากการขายที_ไมไ่ดรั้บอนุญาตนั6น 
จะไมนั่บในการพจิารณาตามขอ้กําหนดเกี_ยวกบัการทํางานหรอืขอ้กําหนด 
เพื_อพจิารณาเกี_ยวกบัผลประโยชนห์รอืเงนิรางวัลอื_น ๆ ในกจิกรรมการตลาด 
กรณีที_ไมม่กีารปฏบัิตติามจะตอ้งมกีารปรับเปลี_ยนตามความเหมาะสม 

(e)  ผูท้ี_เป็น FBO ตอ้งไมร่ว่มในกจิกรรมที_ไมไ่ดรั้บอนุญาตตามขอ้ 17.01, 19.02 และ 
20 ขา้งตน้ 

(f)  FBO ตอ้งไมป่รากฏตัวถกูกลา่วถงึหรอือนุญาตใหช้ื_อของ FBO หรอืสิ_งตา่งๆ 
ที_คลา้ยถงึกนั หรอืถกูอา้งถงึในสื_อเพื_อการโปรโมท การชกัชวน หรอืการสนับสนุน 
ของบรษัิทขายตรงอื_นๆ  

(g)  FBO หา้มกระทําการใดๆ หรอืไมป่ฏบัิตโิดยมหีลักฐาน ในการจงใจ ละเลย เพกิเฉย 
ไมทํ่าตาม นโยบายของบรษัิทหรอืแนวปฏบัิตสํิาหรับมอือาชพี  

(h)  การขายในรา้น 
1) นอกเหนอืที_กลา่วไวใ้นสว่นดา้นลา่งนี6 FBO ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหจํ้าหน่าย

ผลติภัณฑข์องบรษัิทหรอืจัดวาง จัดแสดง ในรา้นคา้ปลกี รา้นคา้สวัสดกิาร 
ของทหาร จดุนับพบ ตลาดนัด หรอืการจัดแสดงอื_นใด ในลักษณะใกลเ้คยีงกนั 
อยา่งไรก็ตาม การจัดแสดงในระยะเวลาที_สั 6น กวา่หนึ_งสปัดาห ์หนึ_งครั 6งตอ่ชว่ง
ระยะเวลา 12 เดอืนในรปูแบบเดยีวกนั จะไดรั้บพจิารณาวา่เป็นการจัดแสดง 
ชั_วคราวและสามารถกระทําไดห้ลังจากที_ไดรั้บการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษร
จากสํานักงานใหญ ่

2) FBO ซึ_งมบีรกิารรา้นตัดผม รา้นเสรมิสวย หรอืศนูยส์ขุภาพสามารถจัดตั6งวาง 
และจําหน่ายผลติภัณฑภ์ายในรา้นคา้หรอืศนูยข์องตน อยา่งไรก็ตาม FBO 
ไมส่ามารถจัดตั6งหรอืแสดงสญัลักษณ์ภายนอกรา้นหรอืผา่นทางหนา้ตา่งดา้น
นอกเพื_อทําการโฆษณาจําหน่ายผลติภัณฑไ์ด ้ 

3) FBO ตอ้งไมจํ่าหน่ายหรอืทําการตลาดผลติภัณฑแ์บรนด ์Forever เวน้แตว่า่ 
ผลติภัณฑจ์ะอยูใ่นบรรจภัุณฑดั์6งเดมิ อยา่งไรก็ตาม สมาชกิสามารถทําการ 
สง่เสรมิการขายและใหบ้รกิารผลติภัณฑใ์นรา้นอาหารไดโ้ดยเสริฟ์เป็นแกว้ 
หรอืเป็นสว่นเทา่นั6น 

(i)  การใชส้ืDอสิDงพมิพท์ีDไมไ่ดร้บัอนุญาต การที_จะใช ้ผลติ หรอืจําหน่ายสื_อชว่ยใน 
การขายใดๆ ก็ตามนอกเหนอืจากที_จัดทําโดย FLP ตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากบรษัิท 
เป็นลายลักษณ์อักษรเสยีกอ่น  
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1) FBO ตอ้งไมส่ง่เสรมิหรอืจําหน่ายสื_อชว่ยการขาย สื_อการอบรม เว็บไซต ์
หรอืแอพพลเิคชั_นใดๆ ที_ทาง FLP ไมไ่ดจั้ดตั 6ง เวน้แตจ่ะสง่เสรมิ หรอื 
จําหน่ายใหแ้ก ่FBO ในเครอืขา่ยดาวนไ์ลนข์องตนและจําหน่ายในราคา 
ที_สมเหตสุมผลเทา่นั6น 

(j)  การจําหนา่ยออนไลน ์FBO ตอ้งไมดํ่าเนนิธรุกรรมการขายผลติภัณฑ ์Forever 
โดยใชช้อ่งทางการขายอื_นใดที_เป็นทางอนิเตอรเ์น็ตนอกจากหนา้รา้นที_บรษัิทจะทําให ้
ที_เว็บไซต ์foreverliving.co.th หรอืเว็บไซตบ์คุคลที_สามที_บรษัิทอนุมัตเิทา่นั6น 

(k)  การจําหนา่ยใหผู้อ้ ืDนเพืDอนําไปจําหนา่ยซํ�า FBO ตอ้งไมจํ่าหน่ายผลติภัณฑ ์FLP 
ใหแ้กผู่ใ้ดเพื_อใหนํ้าไปจําหน่ายซํ6า หรอืมอบหมายใหผู้อ้ื_น จําหน่ายผลติภัณฑ ์FLP 

(l)  การสนบัสนุน FBO ใหเ้ขา้สูบ่รษิทัอืDน FBO ตอ้งไมดํ่าเนนิการตดิตอ่เป็นตัวแทน 
ชกัชวนสมัคร สนับสนุน หรอืยอมรับ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ตอ่ FBO ใดๆ ลกูคา้ 
FLP หรอืบคุคลอื_นใดที_เคยเป็น FBO หรอืลกูคา้ภายในระยะเวลาสบิสองเดอืนกอ่นหนา้ 
หรอืสง่เสรมิบคุคลดังกลา่ว ในแนวทางใดก็ตาม ใหส้ง่เสรมิการขายโอกาสในแผน 
การตลาดของบรษัิทขายตรงอื_นนอกเหนอืจาก FLP 

(m) FBO ตอ้งไมใ่หร้า้ย FBO รายอื_น ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ FLP แผนการตลาด และ 
การชําระเงนิ หรอืพนักงาน ลกูจา้งของ FLP ให ้FBO รายอื_นหรอืบคุคลที_สามฟัง 
คําถาม ขอ้แนะนํา ขอ้เสนอแนะตา่งๆ อันเกี_ยวขอ้งกบัประเด็นตา่ง ๆ ดังกลา่วนี6 
ควรสง่ตรงเป็นลายลักษณ์อักษรถงึสํานักงาน FLP เทา่นั6น 

(n) การกลา่วอา้งเกีDยวกบัผลติภณัฑ ์FBO ตอ้งไมก่ลา่วอา้งโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
วา่ผลติภัณฑ ์Forever สามารถป้องกนั วนิจิฉัย หรอืรักษา หรอืบําบัดโรคหรอื 
อาการเจ็บป่วยใดๆ ผลติภัณฑ ์Forever ที_ตอ้งบรโิภคเขา้สูร่า่งกายนั6นเป็นสารอาหาร 
และ/หรอืสารอาหารเสรมิ ดังนั6นจงึจําหน่ายทั_วโลกในฐานะอาหาร สว่นผลติภัณฑ ์
Forever ที_ใชภ้ายนอกรา่งกายจําหน่ายทั_วโลกในฐานะเครื_องสําอางค ์ทางบรษัิท 
Forever ไมผ่ลติหรอืจัดจําหน่าย ผลติภัณฑใ์ดใดที_ไดรั้บการพจิารณา หรอื 
อธบิายวา่เป็นยา เป็นการบําบัดรักษาโรค 

(o)  การกลา่วอา้งเรืDองรายได ้FBO ตอ้งไมก่ลา่วอา้งไมว่า่โดยตรงหรอืโดยทางออ้ม
เกี_ยวกบัจํานวนหรอืระดับรายได ้โดยรวมถงึรายไดจ้ากงานประจําหรอืงานพารท์ไทม ์
อันทําใหผู้ท้ี_จะเขา้มาเป็น FBO มเีหตผุลอันควรใหค้าดวา่ตนจะไดรั้บ รวมถงึ 
แตไ่มจํ่ากดัเพยีง การกลา่วอา้ง และ/หรอืการแสดงภาพวา่ชวีติมกีารเปลี_ยนแปลง 
หรอืมคีวามหรหูราเพิ_มขึ6นอยา่งมาก 

(p)  การดําเนนิธุรกจิโดยตวัแทน ธรุกจิ Forever ตลอดจนดาวนไ์ลนท์ี_เกี_ยวขอ้ง 
ซึ_งตั 6งขึ6นหรอืดําเนนิการโดยผูแ้ทน ไมว่า่โดยตั6งใจหรอืไมตั่ 6งใจ เป็นสิ_งตอ้งหา้ม และ 
กรรมการบรหิารตอ้งจัดการเปลี_ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทตลอดจน
แนวทางปฏบัิตสํิาหรับมอือาชพี 

(q)  การสง่ออกผลติภณัฑ ์ผูท้ี_เป็น FBO ไดรั้บอนุญาตใหซ้ื6อผลติภัณฑเ์พื_อจําหน่าย 
และใชผ้ลติภัณฑดั์งกลา่วในประเทศที_ซื6อเทา่นั6น FBO ตอ้งไมซ่ื6อผลติภัณฑ ์
เพื_อสง่ออกไปยังประเทศอื_นนอกเหนอืจากประเทศที_ซื6อเวน้แตเ่พื_อใหใ้ชเ้ป็นการ 
สว่นตัวและใหค้รอบครัวใชใ้นประเทศที_ไมม่สํีานักงาน FLP อยา่งถกูตอ้ง 
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โดยมติอ้งรับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสํานักงานใหญใ่นเมอืง Scottsdale 
รัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

(r)  การโฆษณาราคาผลติภณัฑ ์ผูท้ี_เป็น FBO ตอ้งไมดํ่าเนนิการรปูแบบใดๆ ในการ
โฆษณาผลติภัณฑข์องเราในราคาที_ตํ_ากวา่ราคาปลกีที_แนะนํา ซึ_งรวมถงึราคาที_แสดง 
หรอืราคาที_ลดลงตามการคดิคํานวณของแตล่ะตําแหน่งสําหรับผลติภัณฑ ์Forever 
ใหตํ้_ากวา่ราคาปลกีที_แนะนํา 

(s)  FBO ตอ้งไมพ่ยายามในวธิกีารใด ๆ ที_จะ ชกัชวน ชกัจงู หรอืเชญิชวนให ้FBO 
รายอื_นๆ สละตําแหน่งของตน หยดุทําธรุกจิ หรอืลดกจิกรรมทางธรุกจิของตน 
ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม  
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17. นโยบายของบรษิทั 
 
17.01  (a)  ความสมัพันธร์ะหวา่ง FBO และ FLP เป็นความสมัพันธต์ามสญัญา 

ผูท้ี_จะทําสญัญากบั FLP และเป็น FBO ไดนั้6นจะตอ้งเป็นบคุคลที_บรรลนุติภิาวะ 
มอีาย ุ20 ปีบรบิรูณ์ขึ6นไป  
1) ขณะนี6ในประเทศไทย FBO ไมส่ามารถจดทะเบยีนธรุกจิที_ถอือํานาจการ

ดําเนนิธรุกจิ Forever วา่เป็นธรุกจิสว่นตัว อยา่งไรก็ตาม ทาง FLP 
ประเทศไทยไดรั้บทราบถงึการทําธรุกจิในตา่งประเทศ FBO ในประเทศอื_น ๆ 
ควรตดิตอ่สํานักงานใหญเ่พื_อสอบถามขอ้มลูเพิ_มเตมิ  

(b) FBO จะเป็นผูทํ้าสญัญาอสิระ และตอ้งทําธรุกจิภายใตเ้งื_อนไขขอ้กําหนดในสญัญา
ขอ้ตกลงการทําธรุกจิ Forever และตอ้งยดึถอืตามนโยบายของบรษัิท และ 
แนวปฏบัิตสํิาหรับมอือาชพี ที_มผีลใชใ้นประเทศที_ตนทําธรุกจิ    

(c) ธรุกจิ Forever ประกอบดว้ยบคุคลที_ระบชุื_อในเอกสารการสมัครเป็นเจา้ของธรุกจิ 
Forever ในเอกสารที_อยูท่ี_สํานักงานใหญ ่

กรณีที_คูส่มรสของ FBO ผูซ้ ึ_งไดส้มรสตามกฎหมาย ตอ้งการที_จะสรา้งธรุกจิ Forever 
ของตนเอง คูส่มรสรายนั6นตอ้งไดรั้บการสนับสนุนโดยตรงภายใตคู้ส่มรสของตน 
หรอืโดยตรงภายใตผู้แ้นะนําของคูส่มรสของตน 

(d) FBO ตอ้งรับผดิชอบในการจัดการธรุกจิ Forever ของตนอยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะ 
สมาชกิครอบครัวไมอ่นุญาตใหใ้ชข้อ้มลูที_ไดรั้บจากการทําธรุกจิ Forever เพื_อ
หลกีเลี_ยงการปฏบัิตติามนโยบายของบรษัิท และแนวปฏบัิตสํิาหรับมอือาชพี 
ที_จําเป็น หรอืที_เกดิขึ6นจากธรุกจิ Forever ของ FBO การที_ FBO ไมส่ามารถทําธรุกจิ 
Forever ไดอ้ยา่งเหมาะสมอาจสง่ผลทําใหม้กีารยตุธิรุกจิลง   

(e) กรณีที_ดาวนไ์ลนข์อง FBO ไดม้กีารสนับสนุนในตา่งประเทศ และ FBO ยังไมเ่คย 
ไดรั้บการสนับสนุนในประเทศนั6น และตกลงที_จะใชน้โยบายและกฎหมายในประเทศ
ของประเทศนั6นๆ อกีทั6งตกลงที_จะยอมรับนโยบายการระงับขอ้พพิาทที_กําหนดไว ้
ในเอกสารนี6 

17.02 FLP ตกลงที_จะขายผลติภัณฑใ์หแ้ก ่FBO และจา่ย Volume Bonus ตามที_กําหนดไว ้
ในแผนการตลาดของบรษัิท กรณีที_ทาง FBO ไมไ่ดทํ้าผดิสญัญากบัทาง FLP  

17.03 FBO อาจพัฒนาเทคนคิการตลาดของตนเองได ้ในกรณีที_ไมไ่ดล้ะเมดิกฎระเบยีบ 
ขอ้บังคับหรอืกฎเกณฑข์องบรษัิท รัฐบาล สหพันธรัฐ หรอืเขตอํานาจศาลใดๆ   

17.04 การโอนกรรมสทิธิ อื_นๆนอกเหนอืจากการไดรั้บสบืทอดธรุกจิ Forever โดยไมไ่ดรั้บ 
การอนุมัตจิากบรษัิทกอ่นเป็นสิ_งตอ้งหา้ม และการโอนดังกลา่วจะถอืเป็นโมฆะ 
วัตถปุระสงคข์องขอ้กําหนดนี6เพื_อการเปลี_ยนแปลงผลประโยชนค์วามน่าเชื_อถอืในธรุกจิ 
Forever จะไดรั้บการโอนกรรมสทิธิ  ซึ_งตอ้งไดรั้บการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษร 
จากบรษัิทเพื_อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
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17.05 ยกเวน้ที_ระบไุวใ้นที_นี6 FBO ตอ้งไมเ่ปลี_ยนแปลงผูแ้นะนําทั6งทางตรงหรอืทางออ้ม ทาง FLP 
จะพจิารณาใบสมัครที_ถกูตอ้งครั6งแรกที_ทางสํานักงานใหญไ่ดรั้บไวเ้ทา่นั6น ใบสมัครที_ยื_น
ภายหลังจะไมไ่ดรั้บการอนุญาต 

17.06 เมื_อ FBO เปลี_ยนที_อยูอ่าศัยไปยังประเทศอื_น จะตอ้งแจง้ใหป้ระเทศที_พํานักเดมิทราบ
เพื_อที_จะสามารถเปลี_ยนที_อยูแ่ละกําหนดการทํางานในประเทศใหมไ่ด ้

17.07 ขอ้ผดิพลาดหรอืคําถาม หาก FBO มคํีาถามหรอืเชื_อวา่เกดิขอ้ผดิพลาดใดๆ เกี_ยวกบั 
สว่นลดสว่นบคุคล โบนัส รายงานกจิกรรมของดาวนไ์ลน ์คา่ใชจ้า่ย หรอืการเปลี_ยนแปลง 
ทาง FBO จะตอ้งแจง้ FLP ภายในหกสบิวันนับ จากวันที_มขีอ้ผดิพลาดหรอืเหตกุารณ์ที_ 
ทําใหเ้กดิคําถาม ทาง FLP ไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลาด การละเวน้หรอืปัญหาใด ๆ 
ที_ไมไ่ดร้ายงานภายในหกสบิวัน 

17.08 การยกเลกิโดยสมคัรใจ 

(a) FBO อาจยกเลกิธรุกจิ Forever โดยสง่คําขอเป็นลายลักษณ์อักษรซึ_งลงนาม 
โดยบคุคลที_มชีื_อทั 6งหมดที_ปรากฏในเอกสารทําธรุกจิ Forever ที_ผา่นการรับรองแลว้ 
วันสิ6นสดุที_มผีลคอืวันที_สํานักงานใหญอ่นุมัตคํิาขอการยกเลกิธรุกจิ ทาง FBO ที_ทํา
การยกเลกิจะสญูเสยียอดขาย ที_มอียูแ่ละดาวนไ์ลนทั์6งหมดรวมถงึที_อยูใ่น 
ตา่งประเทศที_มอียูใ่นขณะนั6นดว้ย  

(b) เมื_อ FBO ทําการยกเลกิ คูส่มรส (ถา้อยูใ่นธรุกจิ FBO เดยีวกนั) จะถกูยกเลกิดว้ย 
(c) หลังจาก 12 เดอืน FBO ที_ถกูยกเลกิอาจทําการสมัครใหมไ่ดต้ามการอนุมัต ิ

ของสํานักงานใหญ ่เมื_อไดรั้บอนุมัตดัิงกลา่ว FBO จะมฐีานะเป็นลกูคา้โนวัส 
และจะไมไ่ดรั้บสายงานดาวนไ์ลนท์ี_เคยมกีอ่นหนา้คนื 

(d) ถา้ FBO ที_ทําการยกเลกิเป็น Recognized Manager ที_ไดรั้บการสนับสนุน และม ี
Recognized Manager รุน่แรกในสายงานของตน ผูจั้ดการเหลา่นี6จะนับวา่เป็น 
Inherited Managers ของผูแ้นะนําที_เพิ_งไดรั้บการแตง่ตั 6งใหม ่

17.09 การยกเลกิหรอืการระงบัโดยมสีาเหต ุ
(a) การยกเลกิหมายถงึการเสยีสทิธปิระโยชนทั์6งหมด ทั6งในประเทศและตา่งประเทศ 

และสทิธติามสญัญาที_มใีหก้บั FBO รวมทั6งสทิธิ ในการซื6อและจําหน่ายผลติภัณฑ ์
การยกเลกิจะทําใหไ้มม่สีทิธิ ไดรั้บโบนัสและไมส่ามารถเขา้รว่มโปรแกรม
ผลประโยชนอ์ื_น ๆ ทั 6งหมดที_บรษัิทจัดขึ6น 

(b) ผูท้ี_เป็น FBO ที_ถกูยกเลกิตามที_ FLP กําหนด จะตอ้งรับผดิชอบการชดใชค้นื 
หรอืชดเชยตอ่ FLP ซึ_งผลประโยชน ์รางวัล สนิคา้คงเหลอื หรอืโบนัสที_ไดรั้บจาก 
FLP นับตั6งแตวั่นที_มกีารกระทําที_เป็นเหตใุหเ้กดิการถกูยกเลกิ หลังจากชดใชค้า่ 
ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการยกเลกิจากการกระทําของ FBO 
โบนัสที_ถกูรบิเนื_องจากการยกเลกิดังกลา่วจะจา่ยใหแ้ก ่FBO ที_เป็นอัพไลนถั์ดขึ6นไป 
ที_มคีณุสมบัต ิซึ_งไมไ่ดเ้ป็นการละเมดินโยบายของบรษัิทและแนวปฏบัิตสํิาหรับ 
มอือาชพี 
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(c) หลังจาก 12 เดอืน FBO ที_ถกูยกเลกิอาจทําการสมัครใหมไ่ดต้ามการอนุมัต ิ
ของสํานักงานใหญ ่เมื_อไดรั้บอนุมัตดัิงกลา่ว FBO จะมฐีานะเป็นลกูคา้โนวัส 
และจะไมไ่ดรั้บสายงานดาวนไ์ลนท์ี_เคยมกีอ่นหนา้คนื 

(d) การระงับเป็นสถานะชั_วคราวที_หา้มไมใ่ห ้FBO สั_งซื6อ รับผลกําไรและโบนัส 
และสนับสนุนการเป็น FBO รายอื_น ๆ 

(e) ผลกําไรและโบนัสของ FBO ที_ถกูระงับ จะถกูระงับจนกวา่ FBO จะไดรั้บการคนื 
ตําแหน่งหรอืถกูยกเลกิ กรณีที_มกีารคนืตําแหน่ง เงนิที_ระงับไวแ้ลว้จะตอ้งจา่ยใหแ้ก ่
FBO ไมเ่ชน่นั6นจะไดรั้บเงนิตามแผนการตลาด 

(f) ถา้ FBO ที_ถกูยกเลกิเป็น Recognized Manager ที_ไดรั้บการสนับนุนและม ี
Recognized Managers รุน่แรกในองคก์รของตน ผูจั้ดการเหลา่นี6จะถกูจัดใหเ้ป็น 
Inherited Managers สําหรับผูแ้นะนําที_เพิ_งไดรั้บแตง่ตั 6งใหม ่

17.10 นโยบายเกีDยวกบัอนิเตอรเ์น็ต 
(a) การจําหนา่ยผลติภณัฑอ์อนไลน ์FBO จะมชีอ่งทางในการซื6อสิ6นคา้ผา่นเว็บไซต ์

FBO ซึ_งไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิท คอื FLP360 สําหรับทําการตลาดสําหรับ
ผลติภัณฑท์างออนไลน ์โดยการเชื_อมตอ่โดยตรงไปยังเว็บสโตรข์องบรษัิท ที_ 
www.foreverliving.com และ/หรอื www.foreverliving.co.th คําสั_งซื6อ 
ออนไลนจ์ะไดรั้บการตอบรับโดยตรงจากบรษัิทโดยผา่นทางเว็บไซต ์ลงิกเ์ชื_อมตอ่
อนิเตอรเ์น็ตนี6จัดไวเ้พื_อใหห้นา้ FLP จะยังคงอยูใ่นเว็บไซตข์อง FBO ในทางโลก 
ออนไลน ์ผูเ้ขา้เยี_ยมแทบไมไ่ดอ้อกจากเว็บไซตข์อง FBO เพื_อรักษาภาพลักษณ์ 
แบรนดข์อง FLP สายผลติภัณฑ ์และความสมัพันธร์ะหวา่ง FBO/ ลกูคา้ FBO  
ไมอ่นุญาตใหข้ายสนิคา้ตา่งๆ ในแบรนด ์FLP ทางระบบออนไลนโ์ดยผา่น 
เว็บไซตอ์สิระ การขายแบบอคีอมเมริซ์สามารถทําได ้โดยตรงผา่นทางหรอืผา่นทาง
ลิ6งกไ์ปยังเว็บสโตรข์องบรษัิทอยา่งเป็นทางการที_ www.foreverliving.com  
และ/หรอื www.foreverliving.co.th 

(b) การสนับสนุน FBO ทางออนไลนโ์ดยการสง่ใบสมัครที_มกีารลงลายมอืชื_อ 
ทางอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นสิ_งตอ้งหา้ม หากไมไ่ดอ้ยูภ่ายในการสมัครโดยตรง หรอื 
ทางลงิกเ์ชื_อมตอ่ไปยังเว็บไซตท์างการของบรษัิทที_ www.foreverliving.co.th 

(c) เว็บไซตอ์สิระของ FBO เพื_อการตลาดและสง่เสรมิผลติภัณฑห์รอืโอกาสทางธรุกจิ
สามารถทําได ้โดยตอ้งไมทํ่าการขายสนิคา้หรอืใหก้ารสนับสนุนทางออนไลน ์และ
ปฏบัิตติามหรอืมกีารดัดแปลงเพื_อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทและ 
แนวปฏบัิตสํิาหรับมอือาชพี 

(d) FBO ไมอ่นุญาตใหใ้ชช้ื_อ "Forever Living Products" หรอืเครื_องหมายการคา้ 
ชื_อทางการคา้ ชื_อผลติภัณฑ ์ชื_อโดเมน (URL) หรอืคัดลอก หรอืใชเ้นื6อหาใดๆ 
ของบรษัิท จากแหลง่ใดๆ ที_อาจทําใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจผดิหรอืสบัสนวา่ เว็บไซตข์อง FBO 
คอืเว็บไซตท์างการของบรษัิท หรอืของบรษัิทยอ่ยๆ ในเครอื ชื_อผลติภัณฑ ์FLP 
เป็นทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิทอยา่งสมบรูณ์ และไมส่ามารถใชไ้ดโ้ดย FBO 
วา่เป็นลงิกส์นับสนุนหรอืเพื_อการใชง้านอื_นๆ ที_ไมไ่ดรั้บอนุญาต เว็บไซตอ์สิระของ 
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FBO ตอ้งระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็นตัวแทนของ FBO ที_เป็นอสิระ ไมไ่ดเ้ป็นตัวแทน 
ของบรษัิทหรอืบรษัิทใดๆ ในเครอืทั_วโลก 

(e) ทาง FBO ตอ้งเชื_อมโยงเว็บไซตอ์สิระเขา้กบัเว็บไซตท์างการของบรษัิท 
ซึ_งจัดทําขึ6นและดแูลโดยบรษัิทที_ www.foreverliving.co.th 

(f) เว็บไซต ์FBO ที_เป็นอสิระทั6งหมดจะตอ้งแสดงถงึและเชื_อมโยงเขา้กบับรษัิท 
หรอืผลติภัณฑท์ี_มฉีลาก FLP และเนื6อหาที_แทจ้รงิเทา่นั6น 

(g) การโฆษณาทางอเิล็กทรอนกิส ์เว็บไซต ์FBO อสิระที_ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิท 
หรอืเป็นสว่นหนึ_งของป้ายโฆษณาหรอืโฆษณาแบบดสิเพลยอ์อนไลนท์ี_สอดคลอ้ง 
กบัหลักเกณฑก์ารโฆษณาของบรษัิทและไดรั้บการอนุมัตโิดยบรษัิทจะไดรั้บอนุญาต 
ป้ายโฆษณาออนไลนห์รอืโฆษณาแบบดสิเพลยต์อ้งสง่ไปยังบรษัิทเพื_อขออนุมัต ิ
กอ่นโพสตท์างออนไลน ์และตอ้งเชื_อมโยงผูใ้ชเ้ขา้กบัเว็บไซตข์องบรษัิท หรอื 
เว็บไซต ์FBO อสิระซึ_งไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิท การโฆษณาทางอเิล็กทรอนกิส ์
ทั 6งหมดขึ6นอยูแ่ละควบคมุโดยนโยบายของบรษัิท และแนวปฏบัิตสํิาหรับมอือาชพี 
เกี_ยวกบัแนวทางเพื_อการโฆษณาและ การสง่เสรมิการขาย 

  



ฟอร์เอเวอร์  ลฟีวิ*ง โพรดกัซ์ (ไทยแลนด์) - นโยบายบริษทั  

 

55 

 

18. ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย   
 

18.01 การระงับขอ้พพิาท/การสละสทิธิ การพจิารณาโดยคณะลกูขนุพจิารณาคด ี

(a) กรณีที_มขีอ้พพิาทหรอืขอ้เรยีกรอ้งหรอืที_เกี_ยวขอ้งกบัความสมัพันธข์อง FBO หรอื 
ผลติภัณฑ ์FLP ที_ไมส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยการเจรจาตอ่รอง บรษัิทและ FBO ยอบรับ
ตามลําดับวา่ เพื_อที_จะสง่เสรมิใหเ้กดิทางออกสําหรับขอ้พพิาท ในวธิทีี_เหมาะสมและ 
มปีระสทิธภิาพระหวา่งคูก่รณีใหม้ากที_สดุเทา่ที_จะเป็นไปได ้FBO ขอสละสทิธิ ที_ตนพงึม ี
ในการรับบรกิารพจิารณาคดโีดยคณะลกูขนุและยตุขิอ้พพิาท โดยยื_นสง่กรณีพพิาท 
ใหแ้กส่มาคมอนุญาตตลุาการแหง่สหรัฐอเมรกิา(American Arbitration Association - 
AAA) สําหรับการอนุญาตตลุาการที_มผีลผกูพันในเทศมณฑล Maricopa รัฐ Arizona 
ตามขั6นตอนที_กําหนดไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรซึ_ง FLP ใชเ้พื_อแกปั้ญหาขอ้พพิาท 
ตามนโยบายการระงับขอ้พพิาทที_มอียูใ่นปัจจบัุนและมอียูใ่นเว็บไซตข์องบรษัิท ที_ 
www.foreverliving.com ที_เมอืง Maricopa รัฐ Arizona นั6น จะถอืวา่เป็นเขตอํานาจ 
ศาลและสถานที_เดยีวสําหรับขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทและFBO และในกรณีที_เหมาะสม 
ภายใตขั้ 6นตอนการระงับขอ้พพิาทของ FLP  ศาลที_มอํีานาจพจิารณาคดตัี6งอยูใ่นเมอืง 
Maricopa รัฐ Arizona การสมัครและสญัญาเพื_อเป็นเจา้ของธรุกจิ Forever จะอยูภ่ายใต ้
กฎหมายของรัฐ Arizona ทกุประการ 

(b) การมสีว่นรว่มในโปรแกรมการสนับสนุนระหวา่งประเทศถอืเป็นสทิธพิเิศษที_ทําให ้FBO 
แตล่ะราย มโีอกาสไดรั้บประโยชนจ์ากเครอืขา่ย FLP ระหวา่งประเทศของบรษัิท 
โปรแกรมการสนับสนุนระหวา่งไดรั้บการตรวจสอบจากสํานักงานใหญข่อง FLP ในเมอืง 
Maricopa รัฐ Arizona FBO ที_เขา้รว่มโปรแกรมการสนับสนุนระหวา่งประเทศ
ตกลงและยอมรับวา่ ขอ้พพิาทใดๆ ที_เกดิขึ6นจากหรอืเกี_ยวเนื_องกบัความสมัพันธข์อง 
FBO หรอืผลติภัณฑ ์FLP ที_เกี_ยวขอ้งกบับรษัิทยอ่ยตา่งๆ ในเครอื FLP จะตอ้งไดรั้บการ 
ตัดสนิโดยไดรั้บอนุญาตจากตลุาการที_มอํีานาจบังคับในเมอืง Maricopa รัฐ Arizona 
ตามสญัญา Forever Living.com และ Forever Living Products International 
นโยบายการระงับขอ้พพิาทลา่สดุของ LLC ที_ระบไุวข้า้งตน้และที_ระบไุวใ้นเว็บไซต ์
ของบรษัิท FLP ที_ www.foreverliving.com 

18.02 การโอนตามพนัิยกรรม 
(a) ไมอ่นุญาตใหโ้อนหรอืมอบธรุกจิ Forever ได ้ยกเวน้ในกรณีที_มกีารเสยีชวีติหรอื 

การแยกทางทางกฎหมายหรอืการหยา่รา้ง 
(b) ใบสมัครเป็นเจา้ของธรุกจิ Forever ซึ_งมลีายมอืชื_อสองลายมอื โดยไมคํ่านงึวา่ 

ลงลายมอืชื_อเมื_อใด จะนับวา่เป็นการสรา้งกจิการรว่มคา้และมสีทิธใินการตกทอด  
ถา้ FBO อาศัยอยูใ่นรัฐที_ใหบ้รกิารทรัพยส์นิสาธารณะของชมุชน จะนับเป็นทรัพยส์นิ 
ของชมุชนที_มสีทิธใินการตกทอด เมื_อมกีารยนืยันการเสยีชวีติของ FBO หนึ_งในสองราย 
ที_ลงลายมอืชื_อธรุกจิ Forever จะตกทอดไปสูผู่ท้ี_ยังดํารงชวีติอยูโ่ดยอัตโนมัต ิ
กรณีดังกลา่ว ไมไ่ดคํ้านงึถงึพนัิยกรรมของ FBO รายแรกที_เสยีชวีติ นอกจากนี6 
ยังหมายความวา่เมื_อมบีคุคลสองคนลงลายมอืชื_อในใบสมัครการเป็นเจา้ของธรุกจิ 
Forever เมื_อรายหนึ_งถงึแกก่รรม ผูท้ี_ยังดํารงชวีติอยูจ่ะเป็น FBO แตเ่พยีงผูเ้ดยีว FBO 



ฟอร์เอเวอร์  ลฟีวิ*ง โพรดกัซ์ (ไทยแลนด์) - นโยบายบริษทั  

 

56 

 

รายใดไมต่อ้งการสทิธนิี6 จะตอ้งตดิตอ่สํานักงานใหญ ่เพื_อแสดงความตอ้งการของตน 
และเพื_อตรวจสอบวา่ความตอ้งการดังกลา่วสามารถอนุมัตไิดห้รอืไม ่โปรดทราบวา่ 
การเปลี_ยนแปลงในธรุกจิ Forever ไมส่ามารถกระทําไดต้ลอดชว่งอาย ุยกเวน้ในกรณี 
ที_มกีารแยกทางทางกฎหมายหรอืการหยา่รา้ง 

(c) กรณีที_ใบสมัครการเป็นตัวแทนจําหน่ายของบคุคลที_แตง่งานถกูตอ้งตามกฎหมายทําการ
เลอืกชอ่งสถานะภาพวา่สมรสแลว้ แตใ่บสมัครมเีพยีงลายมอืชื_อของคูส่มรสบคุคลใด
บคุคลหนึ_งเทา่นั6น บรษัิทจะนับวา่ธรุกจิ Forever เป็นกจิการการรว่มคา้กบัมสีทิธใิน 
การตกทอด 

(d) ใบสมัครการเป็นเจา้ของธรุกจิ Forever ที_มกีารทําสญัลักษณ์ในชอ่งสถานะภาพ
วา่เป็นโสด และมเีพยีงลายมอืชื_อเดยีวเทา่นั6นจะไดรั้บการพจิารณาโดยบรษัิท 
ตามขอ้มลูนั6น 

(e) ในการถา่ยโอนธรุกจิ Forever ของบคุคลหนึ_งดว้ยเหตเุสยีชวีติ FBO รายดังกลา่วตอ้งม ี
พนัิยกรรมหรอืมกีารมอบหมายผูจั้ดการทรัพยส์นิ 

(f) บรษัิทรับรูว้า่สทิธกิารคา้รว่มกบัสทิธกิารตกทอดและการมอบหมายใหผู้ด้แูลทรัพยส์นิ 
เป็นวธิกีารทางกฎหมายในการถอืครองธรุกจิ Forever และในกรณีที_ FBO เสยีชวีติ 
เป็นวธิกีารโอนธรุกจิ Forever ใหแ้กผู่ท้ี_ยังดํารงชวีติอยูห่รอืผูรั้บประโยชนท์ี_มชีื_อระบไุว ้
โดยไมต่อ้งผา่นการดําเนนิการตรวจสอบเพื_อใหท้รัพยส์นิไดต้กเป็นของทายาท 
ตามที_ตั 6งใจไว ้

(g) ถา้ธรุกจิ Forever เป็นของนติบิคุคล การเสยีชวีติของผูถ้อืหุน้รายใหญจ่ะไมทํ่าใหน้ติิ
บคุคลดังกลา่วตอ้งสญูเสยีธรุกจิ Forever ที_การถอืกรรมสทิธิ ในธรุกจิ ยังคงเป็นไปตาม 
นโยบายของบรษัิทที_บังคับควบคมุกรรมสทิธิ ในนติบิคุคลนั6นๆ การถา่ยโอนจะไดรั้บ 
การยอมรับจากบรษัิท เมื_อมคํีาสั_งศาลหรอืเอกสารทางกฎหมายที_กําหนดใหม้กีาร 
สง่มอบการโอนใหแ้กบ่รษัิท และใหบ้รษัิทรับรองการโอนกรรมสทิธิ ดังกลา่ว 

(h) ภายในหกเดอืนหลังจากวันที_ FBO เสยีชวีติ FBO ที_ยังมชีวีติอยู ่ผูด้แูลทรัพยส์นิ หรอื
ตัวแทนจัดการมรดก ตอ้งแจง้การเสยีชวีติดังกลา่วแกสํ่านักงานใหญข่อง FLP ใน
ประเทศของตนใหท้ราบ หนังสอืแจง้ดังกลา่วตอ้งรวมเอกสารสําเนาใบมรณบัตร 
ที_ไดรั้บการรับรองสําเนาถกูตอ้ง สําเนาพนัิยกรรม หรอืเอกสารแตง่ตั 6งผูจั้ดการทรัพยส์นิ 
ที_ไดรั้บการรับรองสําเนาถกูตอ้ง หรอืคําสั_งศาลซึ_งอนุญาตใหม้กีารถา่ยโอนธรุกจิ 
Forever ใหก้บัผูส้บืทอดที_มคีณุสมบัตเิหมาะสมหลังจากหกเดอืนนับจากวันที_มกีาร 
เสยีชวีติทาง FLP อาจโยกยา้ย FBO ที_เสยีชวีติออกจากธรุกจิ Forever สําหรับการ 
แจง้เตอืนที_เหมาะสมแกเ่วลาและการจัดเตรยีมเอกสารที_จําเป็นสําหรับผลประโยชนข์อง
ผูส้บืทอด อาจจําเป็นป้องกนัไมใ่หม้กีารระงับและ/หรอืการยกเลกิของธรุกจิ Forever 
กรณีที_มเีหตผุลที_เหมาะสม อาจสามารถยื_นคํารอ้ง เพื_อการขยายเวลาสําหรับการสง่มอบ 
เอกสารการถา่ยโอนไปยังสํานักงานใหญใ่นประเทศของตนที_ FLP ของ FBO ที_เสยีชวีติ 
กอ่นสิ6นระยะเวลาหกเดอืน ทาง FLP ขอสงวนสทิธิ ในการชําระเงนิใหก้บัผูท้ี_เป็นเจา้ของ 
รว่มที_ยังมชีวีติ ผูไ้ดรั้บมรดก ผูด้แูล หรอืตัวแทนที_ไดรั้บมอบอํานาจตามกฎหมายให ้
ดแูลมรดกของ FBO ที_เสยีชวีติเพื_อรอการสง่มอบเอกสารทางกฎหมายที_เหมาะสม 
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(i) สทิธกิารสบืทอดสําหรับธรุกจิ Forever มขีอ้จํากดัและขอ้กําหนดไวดั้งนี6: 

1) ทายาทตอ้งเป็นบคุคลที_มคีณุสมบัตเิป็น FBO ได ้
2) เนื_องจากทายาทตอ้งเป็นบคุคลที_เป็นผูบ้รรลนุติภิาวะจงึอาจตอ้งมกีารแตง่ตั 6งผู ้

ดแูลหรอืผูป้กครองสําหรับกรณีที_มทีายาทหลายรายหรอืกรณีที_ทายาทเป็น 
เด็กที_ไมบ่รรลนุติภิาวะ ในกรณีที_มกีารแตง่ตั 6งผูด้แูล ตอ้งทําสําเนาการแตง่ตั 6ง 
หนึ_งฉบับเก็บไวท้ี_ FLP ขอ้กําหนดในเอกสารการแตง่ตั 6งมอบหมายตอ้งกําหนด 
อยา่งชดัเจนใหผู้ด้แูลทรัพยส์นิดําเนนิการในฐานะ FBO ผูป้กครอง หรอื 
ผูด้แูลมรดกจะตอ้งไดรั้บการแตง่ตั 6งจากศาลที_มเีขตอํานาจศาลที_เหมาะสม 
และไดรั้บการอนุมัตเิป็นพเิศษเพื_อเป็น FBO ในนามของผูเ้ยาว ์

3) ผูด้แูลหรอืผูป้กครองจะตอ้งดํารงสถานะ FBO ตราบเทา่ที_ขอ้ตกลงการเป็น 
เจา้ของธรุกจิ Forever ไมถ่กูละเมดิจนกวา่ผูไ้ดรั้บผลประโยชนจ์ะบรรล ุ
นติภิาวะและทายาทยอมรับความรับผดิชอบในการดําเนนิธรุกจิ Forever 
โดยไดรั้บการอนุมัตจิากศาลกอ่น 

4) ผูด้แูล ผูป้กครอง คูส่มรส หรอื FBO แบบที_เป็นตัวแทนประเภทอื_น ๆ 
จะตอ้งรับผดิชอบตอ่การกระทําของผูรั้บประโยชน ์ผูท้ี_ตนดแูลหรอืคูส่มรส 
ของตน เพื_อจดุประสงคใ์นการปฏบัิตติามขอ้กําหนดของนโยบายของ 
ขอ้ตกลงเจา้ของธรุกจิ Forever การละเมดินโยบายของบรษัิทและ 
ขอ้ปฏบัิตสํิาหรับมอือาชพีโดยบคุคลใด ๆ ที_กลา่วมาขา้งตน้อาจทําให ้
ตอ้งยกเลกิธรุกจิ Forever  

5) ตําแหน่งในธรุกจิ Forever ที_สบืทอดไดใ้นแผนธรุกจิของบรษัิทจํากดัอยูใ่น 
ระดับที_ไมส่งูกวา่ผูจั้ดการ อยา่งไรก็ตามโบนัสจะตอ้งจา่ยในระดับเดยีวกนั 
และตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดที_ยดึถอืโดยผูเ้สยีชวีติ ผูจั้ดการที_ไดรั้บการ
สนับสนุนทั6งหมดของธรุกจิ Forever จะถกูปรับเป็นผูจั้ดการที_ไดรั้บการ
สนับสนุนตามที_ระบไุวใ้นขอ้ 5.04 (e) ตําแหน่งที_ตํ_ากวา่ผูจั้ดการในธรุกจิ 
Forever จะถกูสบืทอดเป็นตําแหน่งเดยีวกนั 

18.03  การถา่ยโอนเนื_องจากการหยา่รา้ง  

(a) ระหวา่งการหยา่รา้งที_รอดําเนนิการหรอืการเจรจาตอ่รอง เพื_อหาขอ้ยตุเิกี_ยวกบัสนิทรัพย ์
ทาง FLP จะดําเนนิการจา่ยเงนิให ้FBO ตอ่ไปตามที_ไดม้กีารทํางานกอ่นหนา้ที_จะม ี
การดําเนนิการหยา่รา้ง 

(b) ในกรณีที_มกีารหยา่รา้งหรอืการแยกกนัทางกฎหมาย ขอ้ตกลงในการยตุเิกี_ยวกบั 
สนิทรัพยต์ามกฎหมายสามารถกําหนดมอบธรุกจิ Forever ใหแ้กคู่ส่มรสรายใดรายหนึ_ง 
อยา่งไรก็ตาม ธรุกจิ Forever ไมส่ามารถแบง่สรรปันสว่นได ้จะตอ้งมผีูท้ี_บรรลนุติภิาวะ
หนึ_งบคุคลที_มสีทิธิ รักษาดาวนไ์ลนข์องธรุกจิ Forever ที_มอียูน่ี6 คูส่มรสฝ่ายตรงขา้ม 
อาจเลอืกที_จะกอ่ตั 6งธรุกจิ Forever ของตนเองไดใ้นตําแหน่งเดยีวกนัของแผนการตลาด 
แตไ่มส่งูกวา่ระดับผูจั้ดการตามที_ไดก้อ่ตั 6งธรุกจิกบัอดตีคูส่มรส คูส่มรสนี6จะตอ้งใช ้
ผูแ้นะนําคนเดยีวกนั สว่นธรุกจิใหมข่องคูส่มรสฝ่ายตรงขา้มผูแ้นะนําจะถอืวา่เป็น 
ผูแ้นะนําที_ไดรั้บการสบืทอด (Inherited) จนกวา่จะไดรั้บการมคีณุสมบัตใิหมอ่กีครั 6ง  
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19. ขอ้บงัคบัทีDกาํหนด 
 
19.01 ในขอบเขตที_กฎหมายอนุญาต FLP กรรมการ เจา้หนา้ที_ ผูถ้อืหุน้ พนักงานและตัวแทน 

(รวมเรยีกวา่ "ผูเ้กี_ยวขอ้ง") จะไมรั่บผดิชอบสําหรับ FBO ที_จะสละสทิธิ ใน FLP และ 
ผูเ้กี_ยวขอ้งจากการสละสทิธิ การดําเนนิการฟ้องรอ้งทั6งหมดสําหรับการสญูเสยีผลกําไร
ตา่งๆ ทั6งโดยทางตรงและทางออ้ม ความเสยีหายเพิ_มเตมิ หรอืเป็นผลสบืเนื_องของความ
เสยีหายอื_นๆ ที_เกดิขึ6นหรอืประสบโดย FBO อันเป็นผลมาจาก (a) การที_ FBO ละเมดิ 
ขอ้ตกลงการเป็นเจา้ของธรุกจิ Forever ของนโยบายบรษัิท FLP และแนวปฏบัิตสํิาหรับ 
มอือาชพี (b) การสง่เสรมิหรอืการดําเนนิงานธรุกจิ Forever ของ FBO และกจิกรรมของ 
FBO ที_เกี_ยวขอ้งกบัธรุกจิดังกลา่ว (c) ขอ้มลูหรอืรายละเอยีดที_ไมถ่กูตอ้งหรอืผดิพลาด 
ของ FBO ที_แจง้ตอ่ FLP หรอื ผูเ้กี_ยวขอ้ง หรอื (d) การที_ FBO ไมส่ามารถใหข้อ้มลูหรอื
รายละเอยีดที_จําเป็นแก ่FLP ในการดําเนนิธรุกจิ โดยรวมถงึแตไ่มจํ่ากดั ในการสมัคร
และการยอมรับของ FBO ในแผนการตลาด FLP และการชําระเงนิโบนัส; หรอื (e) การ
ถา่ยโอนอันเนื_องมาจากการเสยีชวีติ การแยกทางกนัทางกฏหมาย หรอืการหยา่รา้งของ 
FBO แตล่ะรายตกลงวา่ความรบัผดิชอบท ั�งหมดของ FLP และผูเ้กีDยวขอ้งตอ่การ 
เรยีกรอ้งใดๆ ทีDเกีDยวขอ้งกบัความสมัพนัธข์องการรบัรูร้วมถงึแตไ่มจํ่ากดั 
สาเหตใุดก็ตามทีDทําใหเ้กดิการกระทําดงักลา่วในสญัญา เรืDองการละเมดิ หรอื 
เรืDองสนิทรพัย ์จะไมเ่กนิและจํากดัเพยีงเทา่กบัมลูคา่ของสนิคา้ทีD FBO ไดซ้ื�อ 
จาก FLP ทีDอยูใ่นสภาพทีDสามารถนํากลบัมาขายได ้ 

19.02 ขอ้จํากดัการอนุญาตการใชเ้ครืDองหมายการคา้ของบรษิทั 
(a) ชื_อ “Forever Living Products” และสญัลักษณ์ของ FLP และชื_ออื_นๆ ที_อาจนํามาใช ้

โดย FLP รวมถงึชื_อผลติภัณฑ ์FLP คอืชื_อทางการคา้ที_เป็นกรรมสทิธิ และเครื_องหมาย 
การคา้ของบรษัิท 

(b) โดยขอ้กําหนดนี6 FBO ไดรั้บอนุญาตจาก FLP เพื_อใชเ้ครื_องหมายการคา้ 
เครื_องหมายบรกิาร และเครื_องหมายอื_น ๆ ของ FLP (ซึ_งตอ่ไปนี6จะเรยีกรวมกนัวา่ 
"เครื_องหมายทางธรุกจิ") รว่มกบัการปฏบัิตหินา้ที_ของ FBO ภายใตข้อ้ตกลงการเป็น 
เจา้ของธรุกจิ Forever และนโยบายและขั6นตอนตา่ง ๆ  เครื_องหมายทางธรุกจิ
ทั6งหมดเป็นและจะยังคงเป็นทรัพยส์นิเฉพาะของ "FLP" เครื_องหมายทางธรุกจิตา่ง ๆ 
นี6สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมื_อไดรั้บอนุญาตจากขอ้ตกลงการเป็นเจา้ของธรุกจิ Forever 
และนโยบายและขั6นตอนที_เกี_ยวขอ้งของ FLP ตามใบอนุญาตที_ใหไ้วใ้นที_นี6 จะมผีล 
ใชไ้ดต้ราบเทา่ที_ FBO มสีถานะที_ดแีละปฏบัิตติามนโยบายและขั 6นตอนของ FLP 
อยา่งไรก็ตาม หา้มไมใ่ห ้FBO อา้งสทิธิ ใน เครื_องหมายทางธรุกจิตา่ง ๆ ของ FLP 
(เชน่การลงทะเบยีนชื_อโดเมนโดยใชช้ื_อ "FLP", "Forever Living" หรอืเครื_องหมาย 
อื_น ๆ ของ FLP ไมว่า่ในแนวทาง รปูแบบหรอืรปูทรงใด ๆ ) เวน้แตจ่ะไดรั้บการอนุมัต ิ
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก FLP เครื_องหมายทางธรุกจิเหลา่นี6มคีณุคา่อยา่งมากสําหรับ 
FLP และมอบให ้FBO แตล่ะรายสําหรับการใชง้านของ FBO ในแตล่ะครั6งในลักษณะที_ 
ไดรั้บอนุญาตโดยชดัแจง้เทา่นั6น 
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(c) ผูท้ี_เป็น FBO ไมส่ามารถใชเ้นื6อหาที_เป็นลายลักษณ์อักษร พมิพ ์บันทกึ หรอืสื_ออื_นใด 
ในการโฆษณา สง่เสรมิ หรอือธบิายผลติภัณฑห์รอืโปรแกรมการตลาด FLP 
หรอืในลักษณะอื_นใด เนื6อหาใดๆ ที_ไมไ่ดรั้บการคุม้ครองลขิสทิธิ และมอบใหโ้ดย FLP 
เวน้แตว่า่สื_อดังกลา่วไดส้ง่ใหแ้ก ่FLP ทําการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจาก FLP  
กอ่นจัดพมิพห์รอืเผยแพร ่

(d) ผูท้ี_เป็น FBO ไมส่ามารถเปลี_ยนแปลงบรรจภัุณฑ ์ฉลาก หรอื คําอธบิายการใชผ้ลติภัณฑ ์
FLP ใดๆ หรอืแนะนําใหใ้ชผ้ลติภัณฑใ์นลักษณะอื_นใด 
นอกเหนอืจากที_ระบไุวใ้นเอกสารของบรษัิท  
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20. ขอ้ตกลงวา่ดว้ยขอ้มลูทีDเป็นความลบัและ 
การไมเ่ปิดเผยขอ้มลู 

 

20.01  
(a) รายงานดาวนไ์ลนแ์ละรายงานอื_นๆ ทั6งหมดรวมถงึขอ้มลูเกี_ยวกบัสายงาน ซึ_งรวมถงึ 

แตไ่มจํ่ากดัขอ้มลูการขายของดาวนไ์ลนใ์นทมีงานและรายงานสรปุรายได ้ถอืเป็นขอ้มลู 
สว่นตัวที_เป็นกรรมสทิธิ และเป็นความลับของ FLP 

(b) FBO ทกุคน ที_ไดรั้บขอ้มลูดังกลา่วตอ้งถอืวา่เป็นขอ้มลูสว่นตัวและเป็นความลับ และ 
ดแูลรักษาความลับและละเวน้การใชข้อ้มลูดังกลา่วเพื_อวัตถปุระสงคอ์ื_นนอกเหนอืจากฅ
การจัดการการขายในทมีงานที_เป็นดาวนไ์ลนข์องตน 

(c) FBO อาจเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตัวและขอ้มลูที_เป็นความลับที_ตนรับทราบวา่เป็นกรรมสทิธิ  
มคีวามละเอยีดออ่น และมมีลูคา่ตอ่ธรุกจิของ FLP และมอบใหห้รอืแสดง
เพื_อวัตถปุระสงคใ์นการสง่เสรมิการขายผลติภัณฑ ์FLP และการขายในอนาคต 
การฝึกอบรม และการสนับสนุนโดยบคุคลที_สามที_อาจตอ้งการที_จะเป็น FBO 
และเพื_อสรา้งและสง่เสรมิธรุกจิ FLP ของตน 

(d) "ความลับทางการคา้" หรอื "ขอ้มลูที_เป็นความลับ" หมายถงึขอ้มลู รวมทั6ง สตูร รปูแบบ 
การรวบรวม โปรแกรม อปุกรณ์ วธิกีาร เทคนคิ หรอืกระบวนการที_: 

1) เป็นคณุคา่ทางเศรษฐกจิที_เป็นอสิระตามความเป็นจรงิหรอืที_อาจเกดิขึ6น 
จากการที_ไมเ่ป็นที_ทราบโดยบคุคลอื_นทั_วไป ซึ_งสามารถไดรั้บมลูคา่ 
ทางเศรษฐกจิจากการเปิดเผยหรอืใช ้และ 

2) ตอ้งอาศัยความพยายามที_เหมาะสมภายใตส้ถานการณ์ตา่ง ๆ 
เพื_อรักษาการเป็นความลับ 

(e) เมื_อใดก็ตามที_ FLP ใหข้อ้มลูแก ่FBO จะเป็นไปเพื_อวัตถปุระสงคใ์นการดําเนนิธรุกจิ FLP 
เทา่นั6น 

(f) หา้ม FBO ใช ้เปิดเผย ทําซํ6า หรอืทําขอ้มลูลับทางการคา้ใดๆ หรอืขอ้มลูที_เป็นความลับ
แกบ่คุคลอื_นนอกจาก FBOs โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FLP 

(g) หา้ม FBO ใชป้ระโยชนจ์ากความลับทางการคา้หรอืขอ้มลูลับใดๆ ทั6งทางตรงและ
ทางออ้ม เพื_อประโยชนข์องตนเอง หรอืเพื_อประโยชนข์องบคุคลอื_น 
นอกเหนอืจากเพื_อดําเนนิธรุกจิ FLP ของตน 

(h) FBO จะตอ้งรักษาความลับและความปลอดภัยของขอ้มลูลับทางการคา้และขอ้มลูที_เป็น
ความลับในการครอบครองของตนและป้องกนัการเปิดเผย การใชใ้นทางที_ผดิ 
วัตถปุระสงค ์การยักยอก หรอืการกระทําใด ๆ ที_ไมส่อดคลอ้งกบัสทิธขิอง FLP 
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(i) ขอ้ตกลงเพิDมเตมิ โดยการพจิารณาของ FLP ในการรับขอ้มลูที_เป็นความลับทาง 
การคา้หรอืขอ้มลูที_เป็นความลับ FBO ยอมรับในเงื_อนไขการทําธรุกจิ Forever  
โดยแน่แทแ้ละ FBO ตกลงวา่ตลอดการทําธรุกจิ Forever จะไมก่ระทําหรอืสนับสนุน 
การกระทําใดๆ ที_มคีวามประสงคห์รอืสง่ผลกระทบเป็นการหลกีเลี_ยง ละเมดิ แทรกแซง 
หรอืลดคณุคา่หรอืประโยชนข์องความสมัพันธต์ามสญัญาระหวา่ง FLP กบั FBO 
โดยไมจํ่ากดัขอ้มลูทั_วไปที_กลา่วขา้งตน้ ตลอดระยะเวลาของการทําธรุกจิ Forever  
ทาง FBO ตกลงไมว่า่โดยตรงหรอืโดยทางออ้ม ไมต่ดิตอ่ เรยีกรอ้ง เชญิชวน 
ชกัจงูลงทะเบยีน สนับสนุน หรอืยอมรับ FBO สมาชกิ FLP หรอืบคุคลที_เคยเป็น FBO 
หรอืสมาชกิในชว่งระยะเวลาสบิสองเดอืนที_ผา่นมา ใหเ้ขา้หรอืเพื_อสง่เสรมิใหบ้คุคล 
ดังกลา่ว ไดม้โีอกาสในการเขา้รว่มโปรแกรมขายตรงของบรษัิทอื_นที_ไมใ่ช ่FLP  

(j) ขอ้ตกลงที_ระบไุวใ้นสว่น "ขอ้มลูที_เป็นความลับ" ของนโยบายนี6 จะมผีลตลอดไป 
และไมม่กีารสิ6นสดุ ขอ้ตกลงใน "ขอ้จํากดัเพิ_มเตมิ" ของนโยบายนี6จะยังคงมผีล 
บังคับใชใ้นระหวา่งระยะเวลาของขอ้ตกลงการเป็นเจา้ของธรุกจิ Forever 
ที_ดําเนนิการกอ่นหนา้นี6ระหวา่ง FLP กบั FBO และหลังจากนั6นเป็นตน้ไปจนกวา่จะ 
ครบกําหนดหนึ_งปีนับจากวันที_ไดรั้บขอ้มลูที_เป็นความลับใด ๆ หรอืสบิสองเดอืนหลัง 
จากการหมดอายแุละการยกเลกิขอ้ตกลงเจา้ของธรุกจิ Forever  
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21. จรรยาบรรณ 
 

21.01 ความซืDอสตัย ์ความเคารพ และความพากเพยีร 

(a) เรามคีวามภาคภมูใิจอยา่งมาก ไมใ่ชเ่พยีงตอ่สิ_งที_เราไดป้ระสบความสําเร็จ แตยั่ง 
ตอ่วธิกีารที_เราไดป้ระสบความสําเร็จ ในความเป็นจรงิการที_บรษัิทสามารถดงึดดู 
เจา้ของธรุกจิรายใหม ่ๆ ไดนั้6นเนื_องจาก ความซื_อสตัย ์และความเคารพที_เรา 
แสดงตอ่ผูอ้ื_น ตลอดจนความพยายามที_เราไดส้รา้งธรุกจิ Forever ใหป้ระสบความ 
สําเร็จในฐานะเจา้ของธรุกจิ เราขอเชญิชวนใหท้า่นไดพ้จิารณาบทบาทของทา่น 
อยา่งใกลช้ดิยิ_งขึ6น ในการรักษาคณุคา่หลักเกณฑเ์หลา่นี6และในการรักษา
มาตรฐานการปฏบัิตงิานในลักษณะที_จะชว่ยเพิ_มความโดดเดน่ของเรา และสรา้งความ 
มั_นใจในความสําเร็จรว่มกนัในระยะยาวของเรา การไมป่ฏบัิตติามหลักการที_ระบไุว ้
ในแนวปฏบัิตสํิาหรับมอือาชพี อาจทําใหเ้กดิการลงโทษทางวนัิยและรวมถงึ 
การยกเลกิธรุกจิ 

21.02 แรงกายแรงใจ การเสยีสละ การทุม่เท  

(a) เจา้ของธรุกจิ Forever สอนหลักการขายตรงและการตลาดแบบเครอืขา่ยใหแ้กท่มี 
ของตน เชน่เดยีวกบัความพยายามอื_นๆ ที_คุม้คา่ ธรุกจินี6ตอ้งใชค้วามพยายามและ 
ความเสยีสละเพื_อนําไปสูค่วาม ความยดืหยุน่ และเสรภีาพทางการเงนิที_ไดรั้บโอกาส
จาก Forever จะเป็นของผูท้ี_อทุศิตนใหก้บังานหนักโดยใชเ้วลาทํางานในแตล่ะวัน 
ใหย้าวนานที_สดุ 

21.03 FBO คอืผูส้รา้ง  
(a) เจา้ของธรุกจิ Forever เป็นผูส้รา้ง โดยสรา้งธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิสายแรกที_ไดรั้บ 

การสนับสนุน และทมีงานที_มหีลายรุน่ โดยไมม่กีารลม้เลกิ ลม้ลา้ง หรอืบั_นทอน 
ผูอ้ื_นในการสรา้งธรุกจิที_เป็นที_นับถอืของตน 

21.04 ไมม่กีารกลา่วอา้งทางการแพทย ์ดา้นไลฟ์สไตล ์หรอืดา้นรายได ้ 
(a) เจา้ของธรุกจิ Forever มคีวามจรงิใจเมื_อทําการเชญิชวนโดยไมก่ลา่วอา้งเกี_ยวกบับรษัิท 

ความสามารถของผลติภัณฑ ์หรอืผลตอบแทนที_มอียูภ่ายใตแ้ผนการตลาดของตนเอง 
ไมว่า่จะทางบคุคลหรอืผา่นสื_อสงัคมออนไลน ์รวมถงึการกลา่วอา้งทางการแพทยแ์ละ 
การประมาณการเกี_ยวกบัรายไดท้กุประเภท 

21.05 ความซืDอสตัย ์

(a) เจา้ของธรุกจิ Forever ควรมคีวามซื_อสตัยต์อ่ บรษัิท พนักงาน ตัวแทน 
และเจา้ของธรุกจิรายอื_นๆ ตลอดเวลา โดยหลกีเลี_ยงการนนิทา การวพิากษ์วจิารณ์ 
และการเมอืงภายใน 
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21.06 ความเป็นมอือาชพีทางดา้นการขายตรงทีDนา่ภาคภมูใิจ 
(a) เจา้ของธรุกจิ Forever มองและทําหนา้ที_ในฐานะผูข้ายตรงและนักการตลาด 

แบบมอือาชพีที_เปี_ยมไปดว้ยความภาคภมู ิ

21.07 อบรมหลกัการดําเนนิธุรกจิเครอืขา่ยทีDด ี

(a) เจา้ของธรุกจิ Forever อบรมใหเ้จา้ของธรุกจิที_เป็นดาวนไ์ลนแ์ละทมีงานของตน 
เกี_ยวกบัหลักการที_ดใีนการสรา้งเครอืขา่ยและการปฏบัิตสิว่นบคุคล 

21.08 ทศันคตเิชงิบวก 

(a) เจา้ของธรุกจิ Forever ตอ้งแสดงทัศนคตทิี_ดทัี 6งดา้นวาจาและพฤตกิรรมไมว่า่จะเป็น 
ทางบคุคลหรอืผา่นสื_อสงัคมออนไลน ์ตอ่เจา้ของธรุกจิทั6งหมด โดยมคีวามมุง่มั_นใน
การรว่มประสานกนัและการทํางานเป็นทมี 

21.09 สนบัสนุนเจา้ของธุรกจิรายอืDน 

(a) เจา้ของธรุกจิ Forever ยนิดทีี_จะชว่ยเหลอืทมีของตนเองตลอดจนใหก้ารสนับสนุน 
แกเ่จา้ของธรุกจิและทมีอื_น เพื_อใหท้กุคนไดรั้บประโยชนจ์ากชมุชนโดยเจา้ของธรุกจิ 
ทอ้งถิ_นที_ประสบความสําเร็จ กระตอืรอืรน้ และกระตุน้เจา้ของธรุกจิรายอื_นในทอ้งถิ_น 

21.10 การยดึถอืตามนโยบายของบรษิทั แนวปฏบิตัสํิาหรบัมอือาชพี 
และหลกัจรยิธรรม DSA  

(a) เจา้ของธรุกจิ Forever ควรตระหนักถงึและปฏบัิตติามนโยบายของบรษัิท 
แนวปฏบัิตสํิาหรับมอือาชพี และหลักจรยิธรรม DSA 

21.11 การเขา้รว่มกจิกรรมของบรษิทั 

(a) เจา้ของธรุกจิ Forever ในระดับผูจั้ดการควรเขา้รว่มกจิกรรมสว่นใหญข่องบรษัิท 
และสง่เสรมิใหท้มีของตนเขา้รว่มกจิกรรมของบรษัิท 

21.12 นําดว้ยตวัอยา่ง 
(a) เจา้ของธรุกจิ Forever ควรแสดงตนเป็นตัวอยา่งโดยการใหก้ารสนับสนุน 

ผูป้ระกอบการธรุกจิใหมแ่นวหนา้ ที_สามารถรวมยอด Case Credits รายเดอืนได ้4 CCs 
และมุง่มั_นที_จะไดรั้บคณุสมบัตเิป็นผูจั้ดการที_เป็นผูนํ้า และเพื_อใหไ้ดร้างวัลแรงจงูใจ
ตา่งๆ, Chairman’s Bonus, Eagle Manager Retreat และ Global Rally 

21.13 หลกีเลีDยงการซื�อผลติภณัฑเ์กนิความจําเป็น 
(a) เจา้ของธรุกจิ Forever สนับสนุนใหผู้ท้ี_ตนแนะนําเก็บสนิคา้คงคลังใหเ้หมาะสม 

กบัความตอ้งการ เพื_อใชเ้ป็นการสว่นตัว และเพื_อกจิกรรมการขายตรง ตลอดจน 
ใหห้ลกีเลี_ยงการซื6อที_มากเกนิไป 
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21.14 มคีวามซืDอสตัยใ์นการสนบัสนุน 
(a) เจา้ของธรุกจิ Forever ตอ้งยนืยันวา่เจา้ของธรุกจิรายใหมจ่ะไดรั้บการสนับสนุนโดยตรง

กบัเจา้ของธรุกจิที_แนะนําใหรู้จั้กกบัโอกาสการทําธรุกจิกบั Forever และละเวน้ 
การใหก้ารสนับสนุนเจา้ของธรุกจิรายใหม ่ๆ ของเจา้ของธรุกจิรายอื_น 

21.15 จดัการกบัความทา้ทาย ปญัหา และอปุสรรค 
(a) เจา้ของธรุกจิ Forever จัดการกบัความทา้ทาย ปัญหา และอปุสรรคตา่งๆ ดว้ยตนเอง

และไมนํ่าปัญหาตา่งๆ ดังกลา่วไปแบง่ปันใหแ้กเ่จา้ของธรุกจิรายอื_นที_ ๆ ไมเ่กี_ยวขอ้ง 
และไมนํ่าไปแบง่ปันในสื_อสงัคมออนไลน ์เจา้ของธรุกจิใชแ้นวทางการสื_อสารที_ 
เหมาะสมเพื_อหาคําตอบ หรอืเพื_อแสดงออกถงึความคดิ ความกงัวลของตนโดยเริ_มจาก 
ผูส้นับสนุนของตน และขยายไปตามแนวอัพไลน ์ไปจนถงึบรษัิทเพื_อการแกไ้ขตา่งๆ 

 21.16 ละเวน้การสง่เสรมิผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีDไมใ่ชข่อง Forever  

(a) เจา้ของธรุกจิ Forever ตอ้งละเวน้การโปรโมต และ/หรอื การขายผลติภัณฑห์รอืบรกิาร
อื_นที_ไมใ่ชข่อง Forever โดยไมไ่ดรั้บการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจากสํานักงานใหญ ่

21.17 การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีDมากเกนิไปสําหรบัการเขา้รว่มประชุม 
(a) เจา้ของธรุกจิ Forever ไมส่นับสนุนหรอืงดเวน้การจัดกจิกรรม งานสมัมนา งานสมัมนา 

ทางเว็บไซต ์หรอืการประชมุโดยไมคํ่านงึถงึสถานที_หรอืรปูแบบปฏบัิตใินวงการ 
ของธรุกจิ Forever ของ FBO ซึ_งการเรยีกเก็บเงนิสําหรับกจิกรรมดังกลา่วมมีลูคา่ 
เกนิกวา่ราคาตน้ทนุที_สมเหตสุมผลสําหรับการสรา้ง/การดําเนนิกจิกรรม วัตถปุระสงค ์
ของกจิกรรมที_คลา้ยคลงึกนัคอืการสรา้งผลประโยชนแ์ละรายไดผ้า่นแผนการตลาดของ 
Forever  

21.18 การประชุมพบปะในสถานทีDของบรษิทั 
(a) เจา้ของธรุกจิ Forever แสดงใหเ้ห็นถงึความตั6งใจของตนที_จะชว่ยเพื_อน FBO รายอื_นๆ 

โดยไมคํ่านงึถงึสายการสนับสนุน ดว้ยการเชญิกลุม่ดังกลา่วและแขกของกลุม่นี6 
ใหร้ว่มการประชมุที_ดําเนนิการในสถานที_ของบรษัิท 

21.19 การเชญิชวนให ้FBO รายอืDนยกเลกิธุรกจิ 
(a) เจา้ของธรุกจิ Forever ไมอ่นุญาตใหช้กัชวน ชกัจงู หรอืเชญิชวน ไมว่า่โดยวธิกีารใดๆ 

ใหเ้จา้ของธรุกจิรายอื_นๆ ยกเลกิตําแหน่งของตนและยตุธิรุกจิหรอืลดกจิกรรมทางธรุกจิ 
ของตนไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

21.20 การโฆษณาเกีDยวกบัราคาขายของผลติภณัฑ ์ 
  (a) เจา้ของธรุกจิ Forever ตอ้งไมโ่ฆษณาในรปูแบบใดๆ เกี_ยวกบัราคาที_ตํ_ากวา่ 

ราคาขายปลกีที_แนะนํา ซึ_งรวมถงึราคาที_ระบหุรอืสตูรการกําหนดราคาอื_นๆ 
ที_ลดราคาที_จา่ยสําหรับผลติภัณฑ ์Forever ใดๆ ที_ตํ_ากวา่ราคาของ SRP 
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22. การป้องกนัขอ้มลู 
 
22.1 บรษัิทจะตอ้งดําเนนิการตามขอ้กําหนดของการประมวลบทลงโทษในประเทศไทย 

และพระราชบัญญัตพิทัิกษ์ปกป้องเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2543 ในสว่นที_เกี_ยวกบั 
การเก็บและรักษาขอ้มลูสว่นบคุคล 
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