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สารบัญ 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าร่วมธุรกจิกบับริษัท พเีอม็ นิวทรีช่ัน แอนด์ 

คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 
ข้อ 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั พีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
จดทะเบียนตั้ งขึ้ นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการน าเข้าอาหารประเภท
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองส าอางจากต่างประเทศและเป็นตวัแทนจ าหน่าย
แต่ผูเ้ดียวในประเทศไทยลกัษณะขายตรงและตลาดแบบตรง  
 ข้อ 2  ค าจ ากดัความ 

 2.1 ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง  หมายความว่า บริษทั พีเอ็มนิว 
ทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจขายตรงตาม
กฎหมายว่าดว้ยขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า พีเอ็ม 
นิวทรีช่ัน แอนด์ คอสเมติกส์ 

2.2  หุ้นส่วนธุรกจิ (Team Partner) หมายความวา่ บุคคลท่ีสมคัร
เข้าร่วมธุรกิจเร่ิมต้นระดับแรกท่ียงัไม่มีการสั่งซ้ิอสินคา้และหรือต่อมาสั่งซ้ือ
สินค้า (ยอดขาย) รับโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้าและค านวณเป็นคะแนนตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีพีเอ็ม นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ก าหนดและได้เล่ือนขั้นเป็นผู ้
จ  าหน่ายอิสระ 

2.3  ผู้สปอนเซอร์  หมายความว่าหุ้นส่วนธุรกิจซ่ึงแนะน าผูท่ี้
ประสงคจ์ะสมคัรเป็นหุ้นส่วนธุรกิจขายสินคา้ของพีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเม
ติกส์ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

2.4  ผู้จ าหน่ายอิสระ หมายความว่า หุ้นส่วนธุรกิจท่ีสั่งซ้ือสินคา้
มียอดขายค านวณเป็นคะแนนซ่ึงเป็นผูน้ ากลุ่มในแต่ละระดบัในขอ้ 4  ผ่านสาย
งานเครือข่ายของพีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์และปฎิบติัตามขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขของคู่มือการเขา้ร่วมธุรกิจฉบบัน้ี 
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2.5  ผู้บริโภค  หมายความวา่ ผูซ้ื้อสินคา้ของพีเอม็ นิวทรีชัน่ 

  แอนด ์คอสเมติกส์ผูจ้  าหน่ายอิสระหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือชกัชวนจากผูจ้  าหน่าย
อิสระท่ีตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้เพื่อใชเ้อง            

 2 .6  สินค้า  หมายความว่า    ผ ลิตภัณฑ์ เส ริมอาหารและ
เคร่ืองส าอางคตามรายการชนิด ,ประเภท ,ปริมาณ ,ราคาและคะแนนมาตรฐาน 
(Standard  Point ) ตามท่ีระบุในขอ้ 7.5  

ข้อ 3   การสมัครเข้าร่วมธุรกจิ  (Team Partner Registration ) 

 3.1 บุคคลท่ีตอ้งการสมคัรเขา้ร่วมธุรกิจจะตอ้งมีอายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์ ณ วนัท่ีสมคัร 

    3.2 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมคัรของพีเอ็ม นิวทรีชัน่ 
แอนด์ คอสเมติกส์ ให้ถูกต้องและครบถ้วนและใบสมัครได้รับการพิจารณา
ตรวจสอบจากพีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์ แลว้วา่ถูกตอ้งครบถว้นและจะแจง้
ตอบรับการสมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจในทันทีและจะได้รับหมายเลขประจ าตัว 1 
หมายเลข โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้าร่วมธุรกจิแต่อย่างใด 

 3.3 การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุด แต่จะ
ส้ินสุดลงกรณีเขา้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11                      

 3.4 วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการขายสินคา้ผ่านสายงาน  
เครือข่ายของพีเอ็ม นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์  คือ การขายสินค้าให้กับกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลางโดยหวงัให้หุ้นส่วนธุรกิจทุก
คนก ากับดูแลสายงานของตนเองเพื่อให้ฐานของหุ้นส่วนธุรกิจ เพิ่มสูงขึ้ นแบบ
กา้วหนา้ในแต่ระดบั 
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 3.5 หุน้ส่วนธุรกิจมีอิสระในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 

และก าหนดวนัเวลาและสถานท่ี จดักิจกรรมและเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ี 

เก่ียวกบัการจดักิจกรรมดงักล่าวดว้ยตนเอง 

 3.6 หุ้นส่วนธุรกิจมีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนจากการขายสินคา้
ของพีเอ็ม นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ให้กับลูกค้าซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคจากการ
แนะน า, อบรมหรือการสนับสนุนแก่หุ้นส่วนธุรกิจใหม่ในฐานะผูส้ปอนเซอร์ 
ตามแผนการจ่ายค่าตอบแทนในขอ้ 8 

 พีเอ็ม นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์มีสิทธ์ิแก้ไขเปล่ียนแปลง
แผนการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบั สภาวะเศรษฐกิจและโครงสร้าง
ธุรกิจของบริษทั 

 3.7 ค่าตอบแทนตามแผนการจ่ายค่าตอบแทนจะคิดค านวณให ้      

หุน้ส่วนธุรกิจท่ีมีสิทธิไดรั้บและจ่ายใหภ้ายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัจากเดือนท่ี   

ปิดยอดขายทุกวนัส้ินเดือน 

 3.8 หุน้ส่วนธุรกิจทุกคนมีหนา้ท่ีใหก้ารอบรม, ใหค้  าแนะน า 

และเสริมสร้างแรงจูงใจอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัหุน้ส่วนธุรกิจในสายงานของตนใน 

แต่ละระดบัโดยใชข้อ้มูล, รูปแบบการอบรม, วสัดุอุปกรณ์และส่ือส่ิงพิมพข์อง 

พเีอม็ นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์ 
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 3.9 กรณีหุ้นส่วนธุรกิจจดักิจกรรมส่งเสริมการขายตามขอ้  3.5  
มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพียงเท่าจ านวนตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินการท่ีเกิดขึ้ นเท่านั้ นห้ามมิให้แสวงหาผลก าไรทางธุรกิจจาก
ค่าธรรมเนียมเป็นรายไดห้ลกันอกจากการขายสินคา้ 

 3.10 การเสนอขายสินคา้ของหุ้นส่วนธุรกิจจะตอ้งเสนอข้อมูล
ตามท่ีปรากฏอยู่บนฉลากสินคา้, แค็ตตาล็อก, คู่มือหรือส่ือส่ิงพิมพ์ของพีเอ็ม นิว 
ทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์ ซ่ึงจะตอ้งไม่กล่าวอา้งถึงสรรพคุณท่ีเป็นการบ าบัดหรือ
รักษาโรค 

 3.11 หุ้นส่วนธุรกิจทุกคนมีความเขา้ใจและรับทราบท่ีจะปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑต์ามกฎหมายวา่ดว้ยขายตรงและตลาดแบบตรง 

 3.12 กรณีหุ้นส่วนธุรกิจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขการเขา้ร่วมธุรกิจฯ ฉบบัน้ีท าให้ พีเอ็ม นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์หรือ
บุคคลภายนอกไดรั้บความเสียหายจะตอ้งเสียค่าปรับขั้นต ่าอตัราวนัละ 2,000 บาท 
รวมทั้งจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าความเสียหายนั้นอนัเกิดแต่การนั้นตามกฎหมายทั้งทาง
แพ่งและทางอาญา 

     3.13 หุ้นส่วนธุรกิจยินยอมให้ตรวจสอบขอ้มูลเครดิตบูโรและ
ขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนรับเขา้ร่วมธุรกิจหากพีเอ็ม นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ มี
ความประสงค ์    

                      ข้อ 4  ระดับข้ันของหุ้นส่วนธุรกจิ 

   

 



5 

  ผูท่ี้สมคัรเขา้ร่วมหุ้นส่วนธุรกิจมีระดบัขั้นตามการสั่งซ้ือสินคา้
(ยอดขาย) ท้ังนี ้ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขของระยะเวลาบังคับไว้แต่อย่างใด ดงัน้ี 

  4.1 ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นเร่ิมตน้ (TP) คือผูส้มคัรหุ้นส่วน 

  ธุรกิจท่ีไม่มียอดขายรวมคิดเป็นคะแนน 
 4.2  ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นผูจ้ดัการทัว่ไป (M) คือผูส้มคัร        
  หุน้ส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวัตั้งแต่  1,000 คะแนน 

 4.3 ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นผูจ้ดัการฝ่ายขาย (SM) คือ          
  ผูส้มคัรหุน้ส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวัตั้งแต่  2,500  
  คะเเนนและไม่นอ้ยกวา่ 1 M 

 4.4  ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด (MM)      
  คือผูส้มคัรหุน้ส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวัตั้งแต่ 5,000  
  คะแนนและไม่นอ้ยกวา่ 2 M    

 4.5 ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดระหวา่ง  
  ประเทศ(IMM) คือผูส้มคัรหุน้ส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสม 
  ส่วนตวัตั้งแต่  10,000 คะแนนและไม่นอ้ยกวา่ 3 M 

 4.6 ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นประธานกรรมการ (VP) คือ  
  ผูส้มคัรหุน้ส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวัตั้งแต่  25,000  
  คะแนนและไม่นอ้ยกวา่ 3 SM 

 4.7 ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นประธานกรรมการอาวุโส  
(EVP) คือผูส้มคัรหุน้ส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวั 
ตั้งแต่  50,000 คะแนนและไม่นอ้ยกวา่ 3 MM 

4.8 ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นประธานกรรมการกลุ่ม (P) คือ     
  ผูส้มคัรหุน้ส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวัตั้งแต่ 100,000  
  คะแนนและไม่นอ้ยกวา่ 3 IMM 
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 4.8 ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นประธานกรรมการกลุ่ม (P) คือ     
  ผูส้มคัรหุน้ส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวัตั้งแต่ 100,000  
  คะแนนและไม่นอ้ยกวา่ 3 IMM 
 

 4.9  ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นประธานกรรมการเหรียญเงิน  
(SP) คือผูส้มคัรหุน้ส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวัตั้งแต่   
200,000 คะแนนและไม่นอ้ยกวา่  3 VP 

 4.10 ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นประธานกรรมการเหรียญทอง  
(GP) คือผูส้มคัรหุ้นส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวัตั้งแต่  
400,000 คะแนนและไม่นอ้ยกวา่ 3 EVP 

 4.11 ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นประธานกรรมการแพลทตินมั  
(PP) คือผูส้มคัรหุ้นส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวัตั้งแต่  
600,000 คะแนนและไม่นอ้ยกวา่  4 EVP  

  4.12 ผูจ้  าหน่ายอิสระระดับขั้นแชมป์เป้ียน (CL) คือผูส้มัคร
หุ้นส่วนธุรกิจท่ีมียอดขายรวมคิดเป็นคะแนนสะสมส่วนตวัตั้งแต่ 1,000,000 คะแนน
และไม่นอ้ยกวา่ 5 P 

                            หมายเหต ุ
   กรณียอดขาย, ค่าปรับ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ถา้มี) ซ่ึงเป็นหน่วย 
  เงินตราต่างประเทศ ใหค้  านวณตามอตัราแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราไทยถวัเฉล่ียของ 
  ธนาคารพาณิชย ์ ณ วนัท่ีไดรั้บช าระหน้ี 
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 ข้อ 5    การส่ังซ้ือ,การส่งมอบและการช าระค่าสินค้า 
 5.1 หุ้นส่วนธุรกิจทุกคนจะสั่งซ้ือสินคา้ได้จากพีเอ็ม นิวทรีชั่น 
แอนด์ คอสเมติกส์หรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยแจ้งหมายเลข
ประจ าตวัทุกคร้ังท่ีสั่งซ้ือ 

  5.2 พีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์จะไม่ชกัชวนหรือบงัคบั
ใหหุ้น้ส่วนธุรกิจซ้ือสินคา้ในปริมาณมากเกินไปอยา่งไม่สมเหตุผล 
 5.3 การสั่งซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังไม่มีการก าหนดปริมาณขั้นต ่า  
 5.4 ทางบริษทัฯใชบ้ริการบริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จ ากดั จดัส่งเป็นพสัดุแบบด่วน EMS(โดยค านวณค่าจดัส่งตามน ้าหนกัและระยะทาง)                                                       
 5.5 สินคา้ยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของพีเอม็ นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเม
ติกส์จนกวา่จะไดช้ าระค่าสินคา้ตามใบแจง้หน้ีครบถว้นตามจ านวนแลว้ 

 ข้อ 6   การรับประกนัซ้ือคืนสินค้า 
  6.1 สินคา้ท่ีขายใหแ้ก่หุน้ส่วนธุรกิจหรือผูบ้ริโภคจะรับประกนั   
              ซ้ือคืนหรือเปล่ียนสินคา้ใหใ้หม่กรณีไม่พอใจสินคา้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีขาย 
              สินคา้นั้นทั้งน้ีบริษทัผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการส่งคืน 

สินคา้ (ถา้มี)                                                     
 6.2 การรับซ้ือคืนสินคา้ตามขอ้ 6.1 สามารถใชสิ้ทธิเลือกไดต้าม
เง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

6.2.1 เปล่ียนสินคา้ใหใ้หม่ 
6.2.2 ออกใบลดหน้ี 

 6.2.3  รับซ้ือคืนสินคา้ 
 6.3 พีเอม็ นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์ จะตรวจสอบความถูก 

ตอ้งของสินคา้และ 
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เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหากถูกตอ้งครบถว้นจะช าระเงินค่าสินคา้คืนใหแ้ต่ละกรณี คือ 
 6.3.1 กรณีเปล่ียนสินคา้จะจดัส่งสินคา้ช้ินใหม่ซ่ึงมีลกัษณะ

ชนิดประเภทปริมาณและราคาเดียวกนักบัสินคา้เดิมโดยจะไม่ช าระเงินค่าสินคา้คืน 
 6.3.2 ออกใบลดหน้ีใหถื้อเป็นเครดิตในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป 

จ านวนเท่ากบัราคาสินคา้โดยจะไม่ช าระเงินค่าสินคา้คืน  
 6.3.3 รับซ้ือคืนสินคา้ซ่ึงเป็นชนิด, ประเภท, ปริมาณของ

สินคา้เดิมและช าระเงินค่าสินคา้คืนใหเ้ท่ากบัราคาท่ีซ้ือภายใน 15 วนัแต่วนัท่ีใช้
สิทธิคืนสินคา้และพีเอม็ นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์ไดรั้บสินคา้เรียบร้อยแลว้                                                                 

 

 ข้อ 7   สถานะภาพของหุ้นส่วนธุรกจิ 
 7.1  บุคคลผูส้มคัรเป็นหุ้นส่วนธุรกิจทุกคนเป็นเพียงผูป้ระกอบ       

ธุรกิจของพีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์ในฐานะผูจ้  าหน่ายอิสระเท่านั้นและไม่มี
สถานะภาพ  ลกัษณะลูกจา้งหรือตวัแทนตามกฎหมายของพีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอส
เมติกส์อยา่งใด 

  7.2  กรณีหุ้นส่วนธุรกิจเสียชีวิตสถานภาพการเป็นหุ้นส่  วน
ธุรกิจจะโอนไปบุคคลซ่ึงหุ้นส่วนธุรกิจไดแ้จง้ความประสงคร์ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรแต่กรณีท่ีมิไดแ้จง้ความประสงคร์ะบุบุคคลไวเ้ป็นการเฉพาะการเป็น
หุน้ส่วนธุรกิจจะโอนไปยงัทายาทโดยธรรมตามกฎหมายโดยอตัโนมติั 

  ทั้งน้ี บุคคลผูรั้บโอนสิทธิการเป็นหุน้ส่วนธุรกิจตามวรรคหน่ึง     
     จะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเขา้ร่วมธุรกิจฉบบัน้ีทุกประการ    
   7.3  หุ้นส่วนธุรกิจท่ีจะเสนอขายสินค้าของพีเอ็ม  นิวทรีชั่น 

แอนด์ คอสเมติกส์จะต้องใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับ คุณลักษณะคุณภาพ , ชนิด, 
ประเภท, และปริมาณของสินคา้ท่ีพีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์จดัท าเผยแพร่
ทางส่ือโฆษณา,โสตวสัดุ, อุปกรณ์หรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เท่านั้น 
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   7.4  กรณีหุ้นส่วนธุรกิจมีความประสงคจ์ะเสนอขายสินคา้ของพี
เอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์ซ่ึงมีวิธีการขายในลกัษณะอ่ืนๆท่ีมิใช่การเสนอขาย
ตามปกติ   เช่น     ตวัแทนจดัจ าหน่าย, รับฝากขาย เป็นตน้ จะตอ้งไดรั้บความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากพีเอม็ นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์ 

   7.5 การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพ , ชนิด , 
ประเภท, และปริมาณของสินคา้ของพีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์ไม่ว่าทางส่ือ
โฆษณา, โสตวสัดุ, อุปกรณ์ หรือส่ิงพิมพ,์ รูปภาพหรือเสียงหรือส่ืออ่ืนใดในลกัษณะ
ท านองเดียวกนัภายใต ้เคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท พีเอ็ม - อินเตอร์เนช่ันแนล (ส านักงานใหญ่) 
ประเทศสิงคโปร์และหรือพเีอม็ นิวทรีช่ัน แอนด์ คอสเมติกส์ 
 
  (1) ช่ือ FITLINE OMEGA 3 + E 

  (2) ช่ือ FITLINE RESTORATE CITRUS 

  (3) ช่ือ FITLINE FITNESS DRINK 

  (4) ช่ือ  FITLINE BASICS 

  (5) ช่ือ  FITLINE PROSHAPE All-in-1 SOYA  

   (6) ช่ือ  FITLINE PROSHAPE All-in-1 CHOLCOLATE  

   (7) ช่ือ FITLINE PROSHAPE All-in-1 VANILA  

  (8) ช่ือ FITLINE PROHAPE All-in-1 STRAWBERRY  
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  (9) ช่ือ FITLINE PROSHAPE All-in-1 BOURBON  

  (10) ช่ือ FITLINE POWERCOCKTAIL 

  (11) ช่ือ FITLINE PROSHAPE AMINO 

  (12) ช่ือ FITLINE DUO WITH OMEGA 3 Q 10 

  (13) ช่ือ FITLINE GELENK - FIT   

  (14) ช่ือ FITLINE Q 10 PLUS 

  (15) ช่ือ FITLINE ACTIVIZE OXYPLUS 

  (16) ช่ือ FITLINE BRIGHTENING CREAM 

  (17) ช่ือ FITLINE ULTIMATE YOUNG 

  (18) ช่ือ FITLINE Q10 OXY REPAIR FACE 

  (19) ช่ือ FITLINE Q10 OXY REPAIR BODY 

  (20) ช่ือ FITLINE Q10 OXY REPAIR INTENSIVE 

  (21) ช่ือ FITLINE CC-CELL LOTION 
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 ใหห้มายความรวมถึง การท าซ ้า ดดัแปลง คดัลอกขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การอบรมสัมมนาหรือการบรรยายหรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนใดจะตอ้งไดค้วาม
ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากพีเอม็ นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์ดว้ยเช่นเดียวกนั 
 7.6   หุน้ส่วนธุรกิจจะตอ้งขายสินคา้ตามสภาพ, ชนิด, ประเภท, 
ปริมาณบรรจุภณัฑแ์ละฉลากของพีเอม็ นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์และไม่อนุญาต
ใหท้ าการแกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือปิดบงัขอ้มูลบนฉลากของสินคา้ดงักล่าว 
 7.7 หุน้ส่วนธุรกิจมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีประเภทต่าง ๆ ตาม    
กฎหมายจากรายไดท่ี้ไดรั้บจากการเป็นสมาชิกดว้ยตนเอง                                                              

  7.8 การเข้าร่วมธุรกิจเป็นหุ้นส่วนธุรกิจขายสินค้าของพีเอ็ม     
นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์จะตอ้งด าเนินการผ่านทางเครือข่ายของสมาชิกเพียง
อยา่งเดียวและไม่อนุญาตให้น าสินคา้ไปขายในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น  ร้านคา้ปลีก,  ออก
ร้าน 

                   7.9 หุ้นส่วนธุรกิจจะตอ้งขายสินคา้เป็นส่วนใหญ่ให้กบัผูบ้ริโภค
โดยตรงไม่ควรขายสินคา้ใหแ้ก่ผูท่ี้อยู่นอกกลุ่มของตนและไม่อนุญาตให้เปรียบเทียบ
คุณภาพสินคา้ของพีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์กบัสินคา้ของผูป้ระกอบการ
รายอ่ืนท่ีถือเป็นความผิดตามกฎหมายและผิดหลกัจรรยาบรรณ 

 ข้อ 8   ท่ีมาของรายได้และแผนการจ่ายค่าตอบแทน 
8.1  แผนการจ่ายค่าตอบแทนนั้นเรียกวา่ “ แผนการตลาดพีเอม็” 

(PM Marketing Plan) สมาชิกจะมีรายได ้7 ช่องทาง ดงัน้ี 
 (1) รายไดจ้ากการขายปลีก Retail Income (RI) 
(Discount) อตัราร้อยละ 20 - 40 

 (2) รายไดจ้ากการขายใหผู้บ้ริโภคโดยตรง     
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Customer Direct Program (CDP) อตัราร้อยละ 15 หรือ 25                                               
 (3) ท็อปรีเทลโบนสั Top Retail Bonus (TRB) อตัราร้อยละ3 
- 5  
 (4) เฟิร์สไลน์โบนัสสร้างทีมงานสายแรก First Bonus (FB) 
อตัราร้อยละ 10 
 (5) พูลโบนสัแบบกลุ่ม Pool Bonus (PB) จ านวน 60 ยโูร 
  - 120 ยโูร (ค านวณอตัราแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราไทย) อตัราร้อยละ 4 หรือ ร้อยละ 8 
                                      (6) รายไดค้วามภกัดีสูงสุด Level of Royalties (R)  
  อตัราร้อยละ 3 - 5 (สูงสุด 6 ระดบัชั้น) 
 (7) รายไดบ้ริหารทีมสูงสุด Top Management    
  Bonus (TMB) อตัราร้อยละ 12 - 21   
 อน่ึง การค านวณค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง ค านวณจาก
ระบบ การค านวณอัตโนมัติของพี เอ็ม  นิวทรีชั่น  แอนด์  คอสเมติกส์ตาม
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1-7  
 8.2  หุน้ส่วนธุรกิจแต่ละระดบัขั้นมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในขอ้   
8.1 ดงัน้ี    

  (1) ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้นเร่ิมตน้ (TP) มีสิทธิไดรั้บค่า     

  ตอบแทนในขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ 30 (2) 
 (2) ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (M) มิสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน     

  ตามขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ40 และ (2) (3) - (6) ร้อยละ 1 - 3        
 (3)  ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (SM) และสร้างทีม 1 M มี 

  สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ 40 (2) (3) - (6) ร้อยละ 1 - 5  
 (4)  ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (MM) และสร้างทีม 2 M มีสิทธิ     
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ไดรั้บค่าตอบแทนในขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ40 (2) (3) - (6) ร้อยละ 1 - 8  
 (5)  ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (IMM) และสร้างทีม 3 M มี 
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ40 (2) (3) - (6) ร้อยละ 3 - 12                                                                   
 (6)  ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (VP) และสร้างทีม 3 - 4 SM  
มิสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ40 (2) (3) - (6) (7) ร้อยละ 1 - 
15.5                  
 (7)  ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (EVP) และสร้างทีม 3 - 4     
MM มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ40 (2) (3) - (6) (7) ร้อยละ 1 
- 18.5  
 (8)  ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (P) และสร้างทีม 3 - 4 IMM มี
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ40 (2) (3) - (6) (7) ร้อยละ 1 - 
21.5  
 (9) ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (SP) และสร้างทีม 3 - 4 VP   
มิสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ40 (2) (3) - (6) (7) ร้อยละ 
1 - 22.5 
 (10) ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (GP) และสร้างทีม 3 EVP มี
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ40 (2) (3) - (6) (7) ร้อยละ 
1 - 23 
 (11) ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (PP) และสร้างทีม 4 EVP มิ  
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้ 8.1 (1) สูงสุดร้อยละ40 (2) (3) - (6) (7) ร้อยละ 1 -  
23.5 
 (12) ผูจ้  าหน่ายอิสระระดบัขั้น (CL) และสร้างทีม 5 P มิสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้8.1(1) สูงสุดร้อยละ40 (2)(3) - (6) (7) ร้อยละ1 - 24 
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 อน่ึง ผูจ้  าหน่ายอิสระตั้งแต่ระดบัขั้น (IMM) ขึ้นไปมีสิทธิ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามหลกัเกณฑท่ี์พีเอม็ นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์   
ก าหนดไวใ้นภาคผนวก                                                        
 8.3 กรณีผูจ้  าหน่ายอิสระมียอดการสั่งซ้ือไม่ถึง 200 บาทต่อเดือน 

 พีเอม็ นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์ขอสงวนสิทธิจะไม่น าไปรวมค านวณเป็นฐาน   
การคิดคะแนน 

  ข้อ 9  จรรยาบรรณการเข้าร่วมธุรกจิ 

 9.1 หุน้ส่วนธุรกิจจะตอ้งไม่จ าหน่ายสินคา้ของผูป้ระกอบการ 
  รายอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอนัเป็นการแข่งขนัทางการคา้กบัสินคา้ของพีเอม็   
  นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากพีเอม็    
นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์                                                   

 9.2 หุน้ส่วนธุรกิจจะตอ้งไม่ขายสินคา้ของผูป้ระกอบการอ่ืน      
ให้แก่หุ้นส่วนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผูจ้  าหน่ายอิสระระดับใดของพีเอ็ม นิวทรีชั่น                       

แอนด ์คอสเมติกส์ 
 9.3 หุ้นส่วนธุรกิจจะตอ้งไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละคร้ังเกินกว่าจ านวนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการท่ีเกิดขึ้นเท่านั้นห้ามมิให้แสวงหาผลก าไรทางธุรกิจจากค่าธรรมเนียม  
ดงักล่าวเป็นรายไดห้ลกันอกจากการขายสินคา้ 

    ข้อ 10   การก ากบัดูแลสายงานและการรักษาสถานภาพการเป็น  
          หุ้นส่วนธุรกจิ 

 10.1 หุน้ส่วนธุรกิจในแต่ละระดบัจะตอ้งก ากบัดูแลทีมงานใน   
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 สายงานของตนเองใหค้งสถานะภาพมีความเคล่ือนไหวของยอดขายตลอดระยะเวลา  
 ท่ีเป็นหุน้ส่วนธุรกิจ                  
   10.2 กรณีหุน้ส่วนธุรกิจไม่มีมีความเคล่ือนไหวของยอดขายเป็น 
ระยะเวลา 1 เดือนติดต่อกนัใหถื้อวา่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจส้ินสุดลงโดยปริยาย     
 10.3 กรณีหุ้นส่วนธุรกิจบอกเลิกการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจหรือไม่มี
ความเคล่ือนไหวจะถูกลบช่ือออกจากสารบบหุ้นส่วนธุรกิจของพีเอ็ม นิวทรีชั่น 
แอนด ์คอสเมติกส์ในทนัที                                                    
 10.4  กรณีหุน้ส่วนธุรกิจถูกลบช่ือออกจากสารบบจะสามารถ 
กลบัมาเป็นหุน้ส่วนธุรกิจใหม่ไดต้อ้งไดรั้บการสปอนเซอร์จากผูส้ปอนเซอร์ภาย 
หลงัพน้ก าหนดระยะเวลา ดงัน้ี 
 10.4.1 กรณีเป็นผูจ้  าหน่ายอิสระก าหนดระยะเวลาไม่เกินกวา่ 
12 เดือนนบัวนัท่ีถูกลบช่ือออกจากสารบบโดยผา่นผูส้ปอนเซอร์เดิม                                                           
 10.4.2 ก าหนดระยะเวลาเกินกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีถูก 
ลบช่ือออกจากสารบบโดยเป็นการหุน้ส่วนธุรกิจใหม่ 

 10.5  คู่สมรสของหุ้นส่วนธุรกิจสามารถสมคัรหุ้นส่วนธุรกิจ
ต่อจากคู่สมรสของตนไดแ้ต่จะไม่สามารถอยูใ่นขั้นระดบัเดียวกนัได ้

 10.6 หุ้นส่วนธุรกิจและบุพพการีหรือผูสื้บสันดานสามารถ
เป็นหุน้ส่วนธุรกิจในระดบัเดียวกนัได ้

 10.7 กรณีพีเอ็ม นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์มีข้อสงสัย
เก่ียวกบัสถานะภาพการสมรสของหุ้นส่วนธุรกิจและคู่สมรสจะตอ้งแสดงเอกสาร
ทะเบียนสมรสตน้ฉบบัเพื่อยนืยนัสถานะทางกฎหมายดงักล่าว 
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ข้อ 11  การส้ินสุดการเป็นหุ้นส่วนธุรกจิ 
 ผูท่ี้สมคัรเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของพีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์จะ

ส้ินสุดความเป็นหุน้ส่วนธุรกิจกรณีดงัต่อไปน้ี      
 11.1 ผูท่ี้สมคัรเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแสดงเจตนาบอกเลิกการ

เป็นหุน้ส่วนธุรกิจดว้ยตนเอง 
  11.2 ผูท่ี้สมคัรเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนอกจากท่ีก าหนดในขอ้  11

.4 ไม่มีความเคล่ือนไหวของยอดขายเป็นระยะเวลา 1 เดือนติดต่อกันตามขอ้ 10.2  
และขอ้ 10.3                                          
 11.3 ผูท่ี้สมคัรเป็นหุน้ส่วนธุรกิจฝ่าฝืนไม่ปฎิบติัตามขอ้ตกลง
และเง่ือนไขการเขา้ร่วมธุรกิจฯฉบบัน้ีท าให้พีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์หรือ
บุคคลภายนอกเสียหายและพีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์ใชสิ้ทธิลบช่ือสมาชิก
ออกจากสารบบ 
 11.4 ผู ้สมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจระดับ M สามารถรักษา
สถานภาพต าแหน่งและรายไดข้องตนเองไดก้รณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) สั่ง ซ้ือสินค้ากลุ่มเป้าหมายตามท่ีพี เอ็ม นิวทรีชั่น 
แอนด ์คอสเมติกส์ก าหนดท่ีมีคะแนนตั้งแต่ 600 คะแนนในแต่ละเดือน หรือ 
 (2) สั่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคะแนน 103 คะแนนต่อเน่ือง AUTO 
SHIP จ านวน 5 คร้ังในแต่ละเดือน หรือ 
 (3) สั่งซ้ือสินคา้กลุ่ม POOL SET ท่ีมีคะแนน 500 คะแนน
ในแต่ละเดือน  
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อน่ึง กรณีผูท่ี้สมคัรหุ้นส่วนธุรกิจส้ินสุดการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ   กรณีตามขอ้ 11.1 
และขอ้ 11.2 สามารถกลบัมาเป็นหุน้ส่วนธุรกิจใหม่ไดต้าม   หลกัเกณฑข์อ้ 10.4  เวน้
แต่กรณีส้ินสุดการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกรณีตามข้อ 11.3 จะไม่สามารถกลบัมาเป็น
หุน้ส่วนธุรกิจใหม่ได ้

 ข้อ 12  เง่ือนไขอ่ืนๆ 

 12.1 ข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าร่วมธุรกิจฯฉบับน้ีมิใช่เป็น
สัญญาแต่งตั้งตวัแทนตามกฎหมายของพีเอม็ นิวทรีชัน่ แอนด ์คอสเมติกส์แต่อยา่งใด
พีเอ็ม นิวทรีชัน่ แอนด์ คอสเมติกส์สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ตกลงฯน้ีไดต้ามความ
เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจและโครงสร้างธุรกิจโดยจะแจง้ให้หุ้นส่วนธุรกิจทุก
ท่านทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

                                             12.2 กรณีมีข้อโต้แย ้งเกิดขึ้ นเก่ียวกับสิทธิและหน้า ท่ีตาม 
ขอ้ตกลงฉบบัน้ีให้ใชบ้งัคบัตามกฎหมายของประเทศไทยและกระบวนการระงบัขอ้
พิพาทศาลของประเทศไทย 

 12.3 กรณีการจดัส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงฉบบั
น้ีโดยวิธีทางโทรสารหรือจดหมายอิเลคทรอนิกให้ถือว่าเป็นการส่งท่ีชอบด้วย
กฎหมายและคู่สัญญาไดรั้บทราบแลว้ 

 12.4 พีเอ็ม นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดจากการท่ีผูจ้  าหน่ายอิสระฝ่าฝืนไม่ปฎิบติัตามขอ้ตกลง
และเง่ือนไขการเขา้ร่วมธุรกิจฉบบัน้ีหรือการกระท าโดยละเมิดต่อบุคคลภายนอกอนั
เป็นความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

 
                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


