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1. การสมัครเป็นนักธุรกิจยูซานา  
คุณสามารถสมัครเป็นนักธุรกิจยูซานาได้โดยทำาตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้: 

•   กรอกข้อมูล, ลงนาม และส่งคืนใบสมัครนักธุรกิจ
ยูซานาผ่านทางออนไลน์หรือส่งเอกสารในรูปแบบ
กระดาษให้แก่บริษัท

•   ระบุหมายเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีและข้อมูลการ
ติดต่อที่ถูกต้อง

•   รับชุดคู่มือเริ่มต้นธุรกิจ

คุณสามารถขอข้อมูลวิธีการกรอกใบสมัครนักธุรกิจยู
ซานาและการรับชุดเร่ิมต้นธุรกิจได้จากสปอนเซอร์ของ
คุณ คุณไม่จำาเป็นต้องซ้ือผลิตภัณฑ์หรือวัสดุใด ๆ เพ่ือ
เป็นนักธุรกิจยูซานา

2. อายุขั้นต่ำา 
ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์ในประเทศถิ่น
พำานักของตนไม่สามารถเป็นนักธุรกิจยูซานาได้ และ
นักธุรกิจยูซานาไม่ควรรับสมัครหรือสปอนเซอร์ หรือ
พยายามรับสมัครหรือสปอนเซอร์บุคคลใดก็ตามที่ตน
ทราบว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะ 

3. สำารอง

4.  การสมคัรเปน็นกัธรุกจิยซูานาแบบ
ชั่วคราว 

ผู้สมัครใหม่จะได้รับการพิจารณาเป็นนักธุรกิจยูซานา
แบบชั่วคราวเป็นเวลาสามสิบ (30) วัน ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่นักธุรกิจยูซานาจะต้องตอบรับข้อกำาหนดของ
สัญญานักธุรกิจยูซานา หากนักธุรกิจยูซานาไม่ตอบ
รับข้อกำาหนดของสัญญานักธุรกิจยูซานาก่อนสิ้นสุด
ช่วงเวลาการเป็นนักธุรกิจยูซานาแบบชั่วคราวสามสิบ 
(30) วัน บัญชีของนักธุรกิจยูซานาผู้นั้นจะถูกระงับ
และอาจถูกยกเลิก

5.  สิทธิและสิทธิพิเศษของนักธุรกิจยู
ซานา 

สัญญานักธุรกิจยูซานาให้สิทธิและสิทธิพิเศษแก่นัก
ธุรกิจยูซานาดังต่อไปนี้:

•   ซื้อผลิตภัณฑ์ยูซานาได้ในราคาสมาชิก

•   เข้าร่วมในแผนการจ่ายค่าตอบแทนของยูซานา 
(ได้รับโบนัสและค่าคอมมิชชั่นตามขอบเขตที่มี
สิทธิ)

•   สปอนเซอร์ผู้อื่นให้เป็นสมาชิกผู้บริโภคสินค้าหรือ
นักธุรกิจยูซานาเพื่อเข้าร่วมในธุรกิจยูซานาและ
สร้างทีมงาน

•   ขายผลิตภัณฑ์ยูซานาและเก็บส่วนต่างระหว่าง
ราคาที่นักธุรกิจยูซานาจ่ายให้กับบริษัทเพื่อเป็น
ค่าผลิตภัณฑ์และราคาที่นักธุรกิจยูซานาขาย
ผลิตภัณฑ์นั้นให้กับลูกค้า

•    เข้าร่วมในการแข่งขันส่งเสริมการขายและ
โปรแกรมแรงจูงใจ และโปรแกรมอื่น ๆ ของยูซานา

•   เข้าร่วมงานคอนเวนชั่นและงานอีเวนท์ต่าง ๆ ของ
ยูซานาในระดับนานาชาติ (โดยออกค่าใช้จ่ายของ
คุณเอง) และ

•   เข้าร่วมในการสนับสนุน, การบริการ, การฝึกอบรม, 
การสร้างแรงบันดาลใจ และการประกาศเกียรติคุณ
ที่สนับสนุนโดยยูซานาเมื่อชำาระค่าธรรมเนียมตาม
ที่กำาหนด หากมี

การเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ข้างต้นอย่างต่อ
เนื่องของนักธุรกิจยูซานา หรือการยอมรับสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ภายใต้สัญญานักธุรกิจยูซานา ถือ
เป็นการยอมรับในสัญญานี้ รวมถึงการต่ออายุและ
การแก้ไขใด ๆ ทั้งหมดที่มีขึ้น

6. สถานะผู้รับจ้างอิสระ 
นักธุรกิจยูซานาเป็นผู้รับจ้างอิสระ สัญญานักธุรกิจยู
ซานา และข้อกำาหนดและนโยบายเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์แบบนายจ้าง/ลูกจ้าง, ตัวแทน, การเป็น
หุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและนักธุรกิจ
ยูซานา และนักธุรกิจยูซานาจะต้องไม่แสดงตนว่าเป็น
ลูกจ้าง, ตัวแทน หรือตัวแทนของบริษัท หรือผู้ซื้อแฟ
รนไชส์ นักธุรกิจยูซานามีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่าย
ภาษีเงินได้และภาษีอื่น ๆ ที่ตนเป็นหนี้ค้างจ่าย และค่า
ใช้จ่ายทางธุรกิจของตนเอง นักธุรกิจยูซานาไม่มีสิทธิ
ได้รับผลประโยชน์ที่ยูซานาอาจมีให้แก่ลูกจ้างของ
บริษัท นักธุรกิจยูซานาอาจว่าจ้างผู้ช่วยโดยไม่ต้อง
ขออนุมัติจากบริษัท แต่นักธุรกิจยูซานาที่ว่าจ้างผู้อื่น
ยังคงต้องรับผิดชอบในกิจการใด ๆ ที่ผู้ช่วยดังกล่าว
กระทำาทั้งหมดดังนั้นการละเมิดสัญญาโดยบุคคลดัง
กล่าวถือว่าเป็นการกระทำาของนักธุรกิจยูซานาที่ว่า
จ้างบุคคลนั้น นักธุรกิจยูซานาจะไม่ได้รับการปฏิบัติ
ในฐานะลูกจ้างของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน
ภาษีหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม

นักธุรกิจยูซานาจะต้องกำาหนดเป้าหมาย เวลาทำางาน 
สถานที่ประกอบธุรกิจ และวิธีการขายของตนเอง 
ตราบเท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อสัญญานี้ นักธุรกิจยู
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ซานาเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการตัดสิน
ใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมของตนภายใต้สัญญานักธุรกิจยูซานา 
นักธุรกิจยูซานาทุกคนยอมรับความเสี่ยงของการ
เป็นผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
นี้ นักธุรกิจยูซานามีหน้าที่รับผิดชอบในการขอรับใบ
อนุญาตและการอนุมัติต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐหรือ
หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงคุณสมบัติ
ใด ๆ ที่จำาเป็นในการทำาธุรกรรมทางธุรกิจในรัฐอื่นที่
ไม่ใช่ภูมิลำาเนาของตน

7.  การยกเลิกสัญญาโดยนักธุรกิจยู
ซานา 

นักธุรกิจยูซานาอาจยกเลิกสัญญาของตนโดยสมัคร
ใจด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

•   แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร นักธุรกิจยูซานา
อาจยกเลิกสัญญาของตนเมื่อใดก็ได้และด้วย
เหตุผลใดก็ได้ การยกเลิกสัญญาจะต้องส่ง
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัททางอีเมลที่ 
customerserviceTH@usanainc.com หรือ
ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่สำานักงานใหญ่ของบริษัท

•   ขาดการต่ออายุ ขาดการต่ออายุสัญญานักธุรกิจ
ยูซานา

•   การไม่ยืนยันการปฏิบัติตามสัญญา นักธุรกิจยู
ซานาอาจได้รับการแจ้งให้ยืนยันการสมัครและการ
ยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเป็นระยะ ๆ การไม่ตอบ
รับข้อกำาหนดตามสัญญาอาจส่งผลให้สัญญาสิ้นสุด
ลง

8.  การปฏิบัติตามแผนการจ่ายค่า
ตอบแทน 

นักธุรกิจยูซานาต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
แผนการจ่ายค่าตอบแทน โดยนักธุรกิจยูซานาต้องไม่:

•   เรียกร้องหรือส่งเสริมให้ลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้า
เป้าหมาย และ/หรือนักธุรกิจยูซานารายอื่นเข้า
ร่วมในยูซานาในลักษณะใด ๆ ที่แตกต่างไปจาก
แผนการจ่ายค่าตอบแทน

•   เรียกร้องหรือส่งเสริมให้ลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้า
เป้าหมาย และ/หรือนักธุรกิจยูซานารายอื่นดำาเนิน
การตามข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดนอกเหนือจาก
ข้อตกลงและสัญญาฉบับทางการของยูซานาเพื่อ
เข้าเป็นนักธุรกิจยูซานาหรือสมาชิกผู้บริโภคสินค้า

•   เรียกร้องหรือส่งเสริมให้ลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้า
เป้าหมาย และ/หรือนักธุรกิจยูซานารายอื่นทำาการ

ซื้อใด ๆ จากหรือชำาระเงินให้กับบุคคลใดหรือ
นิติบุคคลอื่นใดเพื่อเข้าร่วมในแผนการจ่ายค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากการซื้อหรือการชำาระเงิน
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับทางการของยูซานา

•   ขายหรือพยายามขายรายชื่อลูกค้าเป้าหมายให้กับ
นักธุรกิจยูซานารายอื่น หรือ

•   สร้างการลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มใบสมัคร
สมาชิกของตนเอง การสมัครเป็นนักธุรกิจยูซานา
ทางออนไลน์สามารถดำาเนินการได้ผ่านเว็บไซต์
องค์กรของยูซานา หรือเว็บเพจยูซานาส่วนบุคคล
ของนักธุรกิจยูซานาเท่านั้น เว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมด
ที่สร้างโดยนักธุรกิจยูซานาจะต้องเชื่อมโยงไป
ยังเว็บเพจยูซานาส่วนบุคคลของนักธุรกิจยูซานา
สำาหรับการลงทะเบียน

9.  สื่อวัสดุที่สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจยู
ซานา 

นักธุรกิจยูซานาสามารถผลิตสื่อโฆษณาหรือวัสดุ
การฝึกอบรมของตนเองได้หากสื่อวัสดุนั้นเป็นไปตาม
บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำาหนดและนโยบายเหล่านี้ 
รวมทั้งสื่อวัสดุนั้นต้อง:

•   ระบุอย่างชัดเจนว่าสื่อวัสดุนั้นถูกสร้างขึ้นโดยนัก
ธุรกิจอิสระยูซานาโดยเพิ่มโลโก้นักธุรกิจอิสระ
ยูซานาในสื่อวัสดุนั้น ซึ่งโลโก้ดังกล่าวสามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก The Hub นักธุรกิจยูซานาต้อง
ไม่ใช้โลโก้ทางการใด ๆ ขององค์กรยูซานาในสื่อ
โฆษณาหรือวัสดุการฝึกอบรมของตนเอง

•   ได้รับการผลิตอย่างเป็นมืออาชีพ สวยงาม และไม่
สะท้อนถึงยูซานาในทางที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการ
มีเนื้อหาใด ๆ ที่ตามดุลยพินิจของบริษัท เป็นสิ่งที่
ไม่สุภาพ, หลอกลวง, ทำาให้เข้าใจผิด, ผิดกฎหมาย, 
ไม่เหมาะสม, ผิดจรรยาบรรณ, ก้าวร้าว หรือผิดศีล
ธรรม

•   มีเนื้อหาที่เป็นความจริง, ไม่มีการกล่าวอ้างเกี่ยว
กับรายได้หรือไลฟ์สไตล์ที่หลอกลวง หรือการกล่า
วอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่ารักษาโรคได้

•   ไม่แสดงเป็นนัยถึงโอกาสในการจ้างงาน

•   เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่บังคับ
ใช้กับการโฆษณาและการดำาเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม

•   ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
หรือบุคคลอื่น
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•   ไม่แสดงเป็นนัยว่าสื่อวัสดุดังกล่าวได้รับการอนุมัติ, 
รับรอง, ผลิต หรือแนะนำาโดยยูซานา

•   ไม่นำาไปขายให้กับนักธุรกิจยูซานารายอื่นเพื่อผล
กำาไร และ

•   นำาไปใช้ภายในอัพไลน์และทีมงานของตนเอง
เท่านั้น

เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายการโฆษณาของยู
ซานา นักธุรกิจยูซานาที่ต้องการสร้างสื่อวัสดุโฆษณา
ของตนเองต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและนโยบาย
เหล่านี้ และทำารายการตรวจสอบการโฆษณาที่มีอยู่ใน 
The Hub การทำารายการตรวจสอบเป็นการอนุญาต
ให้นักธุรกิจยูซานาผลิตสื่อวัสดุโฆษณาได้ การละเมิด
นโยบายจะส่งผลให้มีการดำาเนินการตามที่เหมาะสม
รวมถึงการระงับหรือยกเลิกสัญญานักธุรกิยูซานา 
หากนักธุรกิจยูซานาต้องการให้แผนกจริยธรรมและ
การศึกษาของยูซานาตรวจสอบสื่อวัสดุโฆษณาที่ตน
สร้างขึ้น ให้ส่งสื่อวัสดุโฆษณานั้นไปที่  
ethics@usanainc.com ยูซานาสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจสอบและเรียกร้องให้มีการแก้ไขหรือลบเนื้อหา
ตามดุลยพินิจของยูซานา

10. การกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
นักธุรกิจยูซานาต้องไม่กล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ยูซานา
มีประโยชน์ในการบำาบัด, รักษา, วินิจฉัยโรค, บรรเทา 
หรือป้องกันโรค, อาการของโรค, ความเจ็บป่วย หรือ
การบาดเจ็บใด ๆ นักธุรกิจยูซานาที่ทำาการกล่าวอ้างที่
ต้องห้ามจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย
ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ของยูซานา

นักธุรกิจยูซานาไม่ควรกล่าวอ้างหรือกล่าวเป็นนัยว่า
ผลิตภัณฑ์ใดได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการ
อนุมัติจากหน่วยงานกำากับดูแลใด ๆ

11.  การแสดงเกี่ยวกับรายได้และไลฟ์
สไตล์ 

เมื่อนำาเสนอหรือพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสหรือแผนการ
จ่ายค่าตอบแทนของยูซานา นักธุรกิจยูซานาต้อง
ไม่กล่าวอ้างเกี่ยวกับรายได้, แสดง หรือให้คำารับรอง 
(รวมเรียกว่า “การกล่าวอ้างเกี่ยวกับรายได้”) ที่
เป็นการหลอกลวง 

การกล่าวอ้างเกี่ยวกับรายได้ที่หลอกลวงหมายรวมถึง
การกล่าวอ้าง, การรับรอง, ข้อความหรือการแสดงอื่น 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาเกี่ยวกับ
สิ่งต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางธุรกิจของยูซานา:

•   รายรับ, รายได้จากการทำางาน หรือผลกำาไรที่เกิน
จริงหรือมีการรับประกัน

•   รายรับ, รายได้จากการทำางาน หรือผลกำาไรโดย
สมมุติ, ที่อาจเป็นไปได้ หรือประมาณการ ซึ่งทำาให้
เกิดความเข้าใจผิดในทางใดทางหนึ่ง

•   การกล่าวอ้างว่านักธุรกิจยูซานาอาจมีรายรับต่อ
เนื่องโดยไม่ต้องทำางานหรือมีรายรับไม่จำากัด หรือมี
รายรับที่สามารถทดแทนรายได้ประจำาของตนได้

•   การกล่าวอ้างว่านักธุรกิจยูซานาอาจได้รับอิสรภาพ
ทางการเงิน หรือ

•   ข้อมูลอื่นใดที่ผิด, ไม่เป็นความจริง, ไม่สมบูรณ์ 
หรือทำาให้เข้าใจผิดหรืออาจทำาให้เข้าใจผิดซึ่ง
บิดเบือนรายรับหรือผลตอบแทนจากการทำางานใน
ระดับปกติของนักธุรกิจยูซานา

เพื่อไม่ให้เป็นการหลอกลวง การกล่าวอ้างเกี่ยวกับราย
ได้ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

•   เว้นเสียแต่ว่าการกล่าวอ้างนั้นเป็นการกล่าวอ้าง
เกี่ยวกับรายได้ในระดับปกติ นักธุรกิจยูซานา
ต้องแสดงคำาสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับรายได้ที่เหมาะ
สม; สามารถดูคำาสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับรายได้ที่ใช้ใน
ปัจจุบันได้ใน The Hub

•   นักธุรกิจยูซานาต้องไม่เปิดเผยจำานวนโบนัส, ค่า
คอมมิชชั่น หรือผลตอบแทนอื่น ๆ จากยูซานา หรือ
แสดงเช็ค, สำาเนาเช็ค, ใบแจ้งยอดจากธนาคาร, ใบ
แจ้งยอดภาษี หรือบันทึกทางการเงินที่คล้ายคลึง
กัน และ

•   นักธุรกิจยูซานาต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือเสริมแต่ง
คำาสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับรายได้ด้วยวาจาไม่ว่าด้วยวิธี
ใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการเพิ่มข้อความใด ๆ 
ในคำาสงวนสิทธิ์

นักธุรกิจยูซานาต้องไม่กล่าวอ้างเกี่ยวกับรายได้ที่เป็น 
“รูปแบบการดำาเนินชีวิต” ที่หลอกลวง (การกล่าวอ้าง
เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์) การกล่าวอ้างเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์
คือข้อความหรือการบรรยายให้เห็นภาพที่บอกเป็น
นัยหรือระบุว่านักธุรกิจยูซานาสามารถประสบความ
สำาเร็จที่มากเกินกว่าระดับปกติ ตัวอย่างของการกล่า
วอ้างเกีย่วกับไลฟส์ไตลท์ีห่ลอกลวงรวมถึงแต่ไม่จำากัด
เพียงข้อความหรือการกล่าวอ้างว่าโอกาสทางธุรกิจ
ของยูซานาจะนำาไปสู่:

•   การเกษียณอายุก่อนกำาหนดหรือสามารถลาออก
จากงานประจำาได้

•   รายรับเทียบเท่าการทำางานประจำา (“รายรับตาม
ระดับตำาแหน่งงานประจำา”)
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•   ไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา

•   ความสามารถในการซื้อบ้านหรือยานพาหนะได้

•   วันหยุดพักผ่อน หรือ

•   สิ่งใดก็ตามที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นการบิดเบือนราย
ได้หรือผลตอบแทนในระดับปกติของนักธุรกิจยู
ซานา

เมื่อนำาเสนอหรือสนทนาเกี่ยวกับรายได้หรือแผนการ
จ่ายค่าตอบแทน นักธุรกิจยูซานาต้องแสดงให้ชัดเจน
ต่อลูกค้าเป้าหมายว่าความสำาเร็จทางการเงินที่ยูซานา
ต้องใช้ความมุ่งมั่น, ความพยายาม และทักษะการ
ขาย นักธุรกิจยูซานาต้องไม่แสดงให้เห็นว่าผู้ใดก็ตาม
สามารถประสบความสำาเร็จได้โดยไม่ต้องใช้ความ
พยายามอย่างขยันขันแข็งหรือรับประกันรายได้ที่จะ
ได้รับ

12. โซเชียลมีเดีย
นักธุรกิจยูซานามีหน้าที่รับผิดชอบให้แน่ใจว่าเนื้อหา
และสื่อวัสดุทั้งหมดที่ตนผลิตและ/หรือโพสต์ รวมทั้ง
การโพสต์ทั้งหมดบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่ตนเป็น
เจ้าของ, ดำาเนินงาน หรือควบคุมนั้นเป็นไปตามข้อ
กำาหนดและนโยบายเหล่านี้ ตัวอย่างของแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดียรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงบล็อก, 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
YouTube, WeChat หรือ Pinterest

13. ราคาโฆษณาขั้นต่ำา 
นักธุรกิจยูซานาอาจขายสินค้าจากสินค้าคงคลังของ
ตนในราคาที่ตนกำาหนดได้ อย่างไรก็ตาม การขาย
สินค้าในราคาที่ต่ำากว่าราคาคำาสั่งซื้ออัตโนมัติตามที่
กำาหนดไว้ในรายการราคาใน The Hub อาจก่อให้
เกิดการลงโทษภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการ
ค้า อย่างไรก็ตามนักธุรกิจยูซานาอาจโฆษณาสิ่ง
จูงใจที่ไม่ใช่ราคาสินค้าร่วมกับสินค้าได้ เช่น ค่าจัดส่ง
ฟรี, ผลิตภัณฑ์โลโก้ฟรีหรือมีส่วนลด และแจกสินค้า
ตัวอย่าง

14. การชักชวนทางอีเมล 
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสีย
หายต่อคุณค่าของแบรนด์ยูซานา ห้ามไม่ให้นักธุรกิจ
ยูซานาส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมยูซานา, 
ผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจของยูซานาแก่บุคคล
ที่ไม่ได้เจาะจงร้องขอข้อมูลดังกล่าว การขอให้ยุติการ
ส่งอีเมลโดยผู้รับอีเมลจะต้องได้รับการดำาเนินการโดย
ทันที

15. คำาถามจากสื่อมวลชน 
นักธุรกิจยูซานาต้องไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือ
โอกาสทางธุรกิจผ่านการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน, 
บทความในสื่อสิ่งพิมพ์, รายงานข่าว, บล็อก หรือ
ข้อมูลสาธารณะ, การค้า หรือแหล่งข้อมูลของ
อุตสาหกรรมอื่นใด เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
จากยูซานา หากนักธุรกิจยูซานาได้รับการสอบถาม
จากสมาชิกของสื่อมวลชนหรือช่องทางเผยแพร่สื่อ
ให้กับสาธารณชนในวงกว้าง (เช่น สำานักข่าวระดับ
ประเทศและทั่วโลก) ที่งานอีเวนท์ของยูซานา นัก
ธุรกิจยูซานาควรส่งคำาถามนั้นไปที่  
ethics@usanainc.com.

16. ทรัพย์สินทางปัญญา 
ซานาเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาท้ังหมดของ
ยูซานาแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงช่ือผลิตภัณฑ์ยูซานา, 
เคร่ืองหมายการค้า, ช่ือทางการค้า, เคร่ืองหมายรูป
ลักษณ์, สิทธิบัตร, ลิขสิทธ์ิ และความลับทางการค้า 
(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) เว้นแต่บริษัท
จะแจ้งเป็นอย่างอ่ืน นักธุรกิจยูซานาได้รับการอนุญาต
โดยจำากัดเพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาใน
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ของยูซานาและเพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจยูซานาของตนตามข้อกำาหนดและนโยบายเหล่า
น้ี นักธุรกิจยูซานาต้องไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนใด การอนุญาตโดยจำากัดสำาหรับการ
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีนักธุรกิจยูซานาได้รับจะส้ิน
สุดลงทันทีเม่ือมีการยุติ (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่
ว่าการยุติจะเป็นไปโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม) 
ธุรกิจของนักธุรกิจยูซานา เม่ือมีการยกเลิกการอนุญาต
การใช้งานโดยจำากัดน้ี อดีตนักธุรกิจยูซานาจะต้องหยุด
การใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา, ส่งคืนสำาเนาทรัพย์สิน
ทางปัญญาท้ังหมดให้กับยูซานา และลบสำาเนา
อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถาวร
โดยทันที เพ่ือปกป้องคุณค่าของแบรนด์และทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัท นักธุรกิจยูซานาต้องไม่:

•   พยายามจดทะเบียนหรือขายทรัพย์สินทางปัญญา
ในประเทศใด ๆ

•   ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิ่งลอกเลียนแบบ 
หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่ทำาให้เกิดความสับสนใน
ชื่อนิติบุคคลจดทะเบียน, URL เว็บไซต์ หรือที่อยู่
อีเมล

•   ใช้ชื่อบริษัทในชื่อที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเชื่อม
โยงกับบัญชีโซเชียลมีเดียหรือชื่อผู้ใช้ เว้นแต่การ
ใช้งานจะระบุอย่างชัดเจนว่านักธุรกิจยูซานาเป็น
นักธุรกิจอิสระ

mailto:ethics%40usanainc.com?subject=
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•   บันทึกหรือทำาซ้ำาสื่อวัสดุเสียงหรือภาพใด ๆ จาก
งานกิจกรรมหรืองานนำาเสนอขององค์กรยูซานา 
โดยตัวแทน, พนักงาน หรือนักธุรกิจยูซานาอื่น ๆ

•   ตีพิมพ์หรือทำาให้เกิดการตีพิมพ์ชื่อ, รูปภาพหรือสิ่ง
เสมือน, สื่อวัสดุที่เป็นลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยูซานา ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากบุคคลและ/หรือยูซานา 

นักธุรกิจยูซานาได้รับอนุญาตให้ใช้ “ยูซานา” ในชื่อ
ผู้ใช้หรือชื่อโปรไฟล์ของโซเชียลมีเดีย หากนักธุรกิจ
ยูซานา:์

•   ใส่ชื่อของตนหรือชื่อธุรกิจตามที่ระบุไว้กับยูซานา 
และ

•   ระบุอย่างชัดเจนในประวัติโปรไฟล์ว่าตนเป็นนัก
ธุรกิจอิสระ

หากเป็นหน้าเพจโซเชียลมีเดียสำาหรับกลุ่ม ไม่ว่าส่วน
ตัวหรือสาธารณะ จะต้องระบุผู้ติดต่อเพียงคนเดียวใน
ประวัติหรือโปรไฟล์

17.  การใช้ชื่อของนักธุรกิจยูซานา, 
สิ่งเสมือน และ รูปภาพ

นักธุรกิจยูซานายินยอมให้ยูซานาได้รับอนุญาต
ตลอดกาลและไม่สามารถเพิกถอนได้ ในการใช้ชื่อ
ของนักธุรกิจยูซานา, คำารับรอง, ภาพ, ภาพถ่าย, 
รูปภาพ, วิดีโอ และ/หรือการบันทึกเสียง รวมถึงสิ่ง
เสมือนอื่น ๆ ของนักธุรกิจยูซานาในสื่อวัสดุส่งเสริม
การขายของยูซานา นักธุรกิจยูซานาสละสิทธิในการ
เผยแพร่ทั้งหมดและนอกจากนั้น สละสิทธิทั้งหมดต่อ
ผลตอบแทนสำาหรับการใช้งานสื่อวัสดุดังกล่าวของยู
ซานา

18. ร้านให้บริการ 
เพื่อปกป้องคุณค่าของแบรนด์ยูซานา นักธุรกิจยูซานา
อาจแสดงและขายปลีกผลิตภัณฑ์เฉพาะในสถาน
ประกอบการที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
เป็นหลัก (หมายถึงธุรกิจที่มีรายได้หลักจากการให้
บริการ) สถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติรวมถึงแต่
ไม่จำากัดเพียงสปาเพื่อสุขภาพ, ร้านเสริมสวย และ
สำานักงานแพทย์และไคโรแพรคเตอร์ ห้ามมิให้ใช้
แบนเนอร์ผลิตภัณฑ์หรือสื่อโฆษณาอื่น ๆ ของยูซานา
ในลักษณะที่เป็นการดึงดูดผู้คนทั่วไปให้เข้ามาใน
สถานประกอบการเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่อนุญาตให้นัก
ธุรกิจยูซานาทำาการตลาดหรือขายผลิตภัณฑ์ในร้าน
ค้าปลีกประเภทอื่น ๆ (เช่น ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ ซึ่งการบริการไม่ใช่ที่มาของรายได้หลัก) 

ร้านค้าปลีกที่ห้ามรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิมทั่วไปและซุ้มขายสินค้า

19. การขายออนไลน์ 
นักธุรกิจยูซานาอาจขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ที่
อยู่ภายใต้การควบคุมของนักธุรกิจยูซานา นักธุรกิจ
ยูซานามีหน้าที่รับผิดชอบในการขอรับใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการขายออนไลน์ เพื่อปกป้อง
คุณค่าของแบรนด์ยูซานาและสามารถให้นักธุรกิจ
ยูซานาอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมในโอกาสทางธุรกิจได้
อย่างมีความหมาย ไม่อนุญาตให้ขายสินค้าออนไลน์
ในเว็บไซต์โฆษณาย่อย, เว็บไซต์ประมูลสินค้า, 
เว็บไซต์ช็อปปิ้งอีคอมเมิร์ซ หรือเว็บไซต์ที่ดำาเนิน
การตามคำาสั่งซื้อรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง Amazon, 
Facebook Marketplace, Shopee, Lazada, 
JD Central, eBay, Craigslist, และ Taobao การ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ใด ๆ ที่
ได้รับการอนุมัติต้องเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริม
การขายและการตลาดทั้งหมดในข้อกำาหนดและ
นโยบายเหล่านี้ หากนักธุรกิจยูซานาขายผลิตภัณฑ์
ผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของตน ยอดขายที่เกิดขึ้น
ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องมอบให้กับศูนย์ธุรกิจใด
ศุนย์ธุรกิจหนึ่งที่ดำาเนินงานโดยนักธุรกิจยูซานาที่เป็น
เจ้าของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่ก่อให้เกิดการขาย
นั้น ปริมาณยอดขายดังกล่าวไม่สามารถมอบให้กับ
ศูนย์ธุรกิจของนักธุรกิจยูซานารายอื่นและไม่สามารถ
กระจายยอดขายจากคำาสั่งซื้อเดียวให้กับศูนย์ธุรกิจ
หลาย ๆ ศูนย์ของนักธุรกิจยูซานาได้

20.  การรับสมัครที่ไม่ได้รับอนุญาต 
การเข้าร่วมในบริษัทขายตรงอื่น 

ตลอดอายุของสัญญาและเป็นระยะเวลาสิบสอง (12) 
เดือนหลังจากครบกำาหนดหรือยกเลิกสัญญาโดยคู่
สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นัก
ธุรกิจยูซานาต้องไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือรับสมัคร
นักธุรกิจยูซานาหรือลูกค้าใด ๆ เพื่อเข้าร่วมในบริษัท
ขายตรงคู่แข่งขัน ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม 

คำาว่า “รับสมัคร” หมายถึง การเป็นผู้สปอนเซอร์, 
การชักชวน, การลงทะเบียน, การส่งเสริม หรือความ
พยายามที่จะโน้มน้าวใจในลักษณะอื่นใดก็ตาม ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจริงหรือโดย
พยายามหาทาง ซึ่งรวมถึงการกระทำาใด ๆ ที่จะทำาให้
เกิดการยุติหรือการตัดทอนความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ระหว่างนักธุรกิจยูซานาใด ๆ หรือสมาชิกผู้บริโภค
สินค้ากับยูซานา คำาว่า “ส่งเสริม” หมายถึง การขาย, 
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การเสนอขาย หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัทขาย
ตรงคู่แข่งขัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ให้
กับนักธุรกิจยูซานาหรือลูกค้าปัจจุบันด้วยวิธีการใด ๆ 
ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง การใช้เว็บไซต์, บล็อก 
หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่มีการพูดคุยหรือส่ง
เสริม หรือได้พูดคุยหรือส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจหรือ
ผลิตภัณฑ์

นักธุรกิจยูซานาอาจเข้าร่วมในธุรกิจขายตรงอื่น ๆ ได้ 
หากยังคงปฏิบัติตามข้อกำาหนดและนโยบายเหล่านี้ 
และแจ้งให้ยูซานาทราบภายในห้า (5) วันทำาการเมื่อ
ลงทะเบียนในบริษัทขายตรงใด ๆ นักธุรกิจยูซานาที่
เข้าร่วมในบริษัทขายตรงอื่นจะไม่:

•   สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับของยู
ซานาได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงรายชื่อลูกค้าที่
อยู่ในโปรแกรมเร่งการเติบโตของธุรกิจ

•   มีคุณสมบัติได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกาศ
เกียรติคุณ รวมทั้งทริปอินเซนทีฟ, การบรรยายใน
งานอีเวนท์ต่าง ๆ ฯลฯ

•   โอนธุรกิจของตน และ

•   เข้าร่วมในโปรแกรมโบนัสผู้นำาหรืออีลิทโบนัสของ
ยูซานา

บริษัทอนุญาตให้นักธุรกิจยูซานาสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทซึ่งมีค่าและเป็นความ
ลับสำาหรับบริษัท รวมทั้งให้การฝึกอบรมพิเศษและ
กลยุทธ์การขายและการตลาดต่าง ๆ ดังนั้น นักธุรกิจ
ยูซานายอมรับว่าบทบัญญัติต่าง ๆ ของมาตรานี้มี
ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีความจำาเป็นที่จะ
ต้องทำาการปกป้องธุรกิจของบริษัทและของบริษัทใน
เครือ และบทบัญญัติเหล่านี้ไม่ได้ขัดขวางนักธุรกิจใน
การหารายได้เลี้ยงชีพ

21.  ผลิตภัณฑ์คู่แข่งและการห้าม
ชักชวน  

นักธุรกิจยูซานาจะต้องไม่กล่าวหรือแสดงเป็นนัยว่า
การสมัครเข้าร่วมในยูซานาเป็นข้อกำาหนดของการเข้า
ร่วมในโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ หรือการซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการอื่น ๆ และนักธุรกิจยูซานาจะต้องไม่ระบุว่า
ผลิตภัณฑ์หรือโอกาสต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ของยูซานาเป็น
สิ่งที่แนะนำา สนับสนุน หรือจำาเป็นต่อการประสบความ
สำาเร็จในยูซานา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักธุรกิจ
ยูซานาจะต้องไม่เจาะจงตั้งเป้าหมายหรือเข้าหานัก
ธุรกิจยูซานาหรือสมาชิกผู้บริโภคสินค้าให้เข้าร่วมใน
โปรแกรมการฝึกอบรมใด ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก
ยูซานา

22. การดึงตัวข้ามสายงาน 
การดึงตัวข้ามสายงานเป็นการกระทำาที่ต้องห้ามอย่าง
เคร่งครัด “การดึงตัวข้ามสายงาน” หมายถึงการรับ
สมัครหรือพยายามรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็น
สมาชิกผู้บริโภคสินค้าหรือมีสัญญานักธุรกิจยูซานา
กับยูซานาอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือผู้ที่เคยมีสัญญาดัง
กล่าวภายใต้สายการสปอนเซอร์อื่นในช่วงระยะเวลา 
6 เดือนก่อนหน้าตามปฏิทิน

•   นักธุรกิจยูซานาต้องไม่เหยียดหยาม ลดเกียรติ 
หรือทำาให้นักธุรกิจยูซานาอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงเพื่อ
พยายามชักชวนนักธุรกิจยูซานาอีกคนให้เข้าร่วม
ทีมของตน

•   นักธุรกิจยูซานาต้องไม่ให้สัญญาว่าผู้เข้าร่วมจะ
ประสบความสำาเร็จในทีมของตนมากกว่าทีมอื่น

•   หากนักธุรกิจยูซานาได้รับการติดต่อจากหรือติดต่อ
นักธุรกิจยูซานาสายงานอื่น เขา/เธอจะต้องแนะนำา
และส่งเสริมให้นักธุรกิจยูซานาผู้นั้นกลับไปยังอัพ
ไลน์ดั้งเดิมของเขา/เธอ

•   ในกรณีที่นักธุรกิจยูซานาหรือสมาชิกผู้บริโภค
สินค้าเป้าหมายติดตามนักธูรกิจยูซานารายใดมา
ร่วมงานประชุมหรืองานกิจกรรมของยูซานา นัก
ธุรกิจยูซานารายอื่นต้องไม่รับสมัครลูกค้าเป้าหมาย
นั้นให้เข้าร่วมในยูซานาเป็นระยะเวลาสิบสี่ (14) 
วัน หรือเว้นแต่และจนกระทั่งนักธุรกิจยูซานาที่นำา
ลูกค้าเป้าหมายนั้นมาร่วมงานแจ้งแก่นักธุรกิจยู
ซานาอื่นว่าลูกค้าเป้าหมายนั้นเลือกที่จะไม่สมัคร
เข้าร่วมกับยูซานาและตนไม่ได้รับสมัครลูกค้าเป้า
หมายนั้นให้เข้าร่วมในยูซานาอีกต่อไป แล้วแต่ว่าสิ่ง
ใดจะเกิดขึ้นก่อน การละเมิดนโยบายนี้เป็นอันตราย
อย่างยิ่งต่อการเติบโตและยอดขายของนักธุรกิจยู
ซานารายอื่นและต่อธุรกิจของยูซานา

23.  การไม่วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ
นักธุรกิจยูซานาต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ, เยาะ
เย้ย, ทำาลายชื่อเสียง, ล้อเลียน, กล่าวโทษ หรือกระทำา
การในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อยูซานา, นักธุรกิจยู
ซานารายอื่น ๆ, ผลิตภัณฑ์, แผนการจ่ายค่าตอบแทน, 
พนักงานของยูซานา, บริษัทอื่น ๆ (รวมถึงคู่แข่ง) หรือ
ผลิตภัณฑ์, บริการ หรือกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ของ
บริษัทอื่น ๆ ทั้งนี้ ตามที่ใช้ในย่อหน้านี้ “การไม่วิพากษ์
วิจารณ์ในทางลบ” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะ
สมและ/หรือเป็นเชิงลบ ไม่ว่าการสื่อสารดังกล่าวจะ
เป็นความจริงหรือความเท็จก็ตาม ไม่มีส่วนใดในหมวด
นี้ที่ถูกตีความว่าห้ามมิให้นักธุรกิจยูซานาทำาการฟ้อง
ร้องหรือร้องทุกข์ รวมถึงการท้าทายต่อความถูกต้อง
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ของบทบัญญัติด้านการสละสิทธิของข้อกำาหนดและ
นโยบายเหล่านี้ กับสำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (FDA) หรือหน่วยงานบังคับกฎหมายอื่น ๆ ใน
ท้องถิ่น หรือการมีส่วนร่วมในการสอบสวนที่ดำาเนิน
การโดย FDA หรือหน่วยงานบังคับกฎหมายอื่น ๆ 
ในท้องถิ่น แม้ว่านักธุรกิจยูซานาจะสละสิทธิต่อการ
เยียวยาทางการเงิน หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันต่าง ๆ 
ของนักธุรกิจยูซานาในการให้ถ้อยคำาหรือข้อมูลตาม
ความสัตย์จริงตามที่ศาลหรือกฎหมายกำาหนด

24.  หนึ่งธุรกิจต่อนักธุรกิจยูซานา
หนึ่งราย 

นักธุรกิจยูซานาอาจดำาเนินการ, รับค่าตอบแทนจาก 
หรือมีผลประโยชน์ในกรรมสิทธิ์ ทางกฎหมายหรือที่
ชอบธรรมในฐานะสมาชิก, กิจการเจ้าของคนเดียว, ผู้
ถือหุ้น, ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้รับผลประโยชน์ใน
ธุรกิจเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีกฎระเบียบ
นี้แล้วก็ตาม คู่สมรสของนักธุรกิจยูซานาสามารถ
สมัครเป็นนักธุรกิจยูซานาและดำาเนินธุรกิจที่สองได้ 
ตราบใดที่ธุรกิจของคู่สมรสถูกวางตำาแหน่งไว้ภายใต้
ศูนย์ธุรกิจหนึ่งของนักธุรกิจยูซานา และไม่ได้อยู่ใน
องค์กรข้ามสายงาน (เว้นเสียแต่ว่านักธุรกิจยูซานา
ได้ดำาเนินธุรกิจของตนเป็นระยะเวลานานพอสมควร
ก่อนที่จะแต่งงานกับนักธุรกิจยูซานาอีกราย หรือได้
รับมรดกทางธุรกิจก่อนจะสมรสกับนักธุรกิจยูซานา
อีกรายหนึ่ง) ธุรกิจของคู่สมรสจะต้องเป็นธุรกิจที่เป็น
อิสระโดยแท้จริงซึ่งดำาเนินการโดยคู่สมรส

25. การโอนสัญญา 
(“ผู้โอน”) อาจขายหรือโอนธุรกิจของตนให้แก่บุคคล 
ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ หรือบริษัท (“ผู้รับโอน”) หลังจาก
การยื่นขอและได้รับอนุมัติจากยูซานา ซึ่งการอนุมัติ
จะเป็นไปตามดุลยพินิจของยูซานาแต่เพียงผู้เดียว  
กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติจะไม่เริ่มต้นขึ้น
จนกว่ายูซานาจะได้รับเอกสารที่จำาเป็นทั้งหมดที่ระบุ
ไว้ในแบบฟอร์มคำาขอโอนธุรกิจ

ยูซานาจะไม่อนุมัติการขายหรือโอนธุรกิจในกรณีดัง
ต่อไปนี้: 

•   กรณีที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจยูซานาที่กำาลังละเมิด
สัญญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องการละเมิด
สัญญา

•   การขายหรือโอนธุรกิจให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล
ใด ๆ ที่เป็นนักธุรกิจยูซานาในปัจจุบัน หรือผู้ที่มี

สิทธิในการเป็นเจ้าของธุรกิจใด ๆ หรือเคยมีสิทธิใน
การเป็นเจ้าของหรือดำาเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง

•   หากผู้โอนหรือผู้รับโอนมีส่วนร่วมในบริษัทขายตรง
อื่นอยู่ในปัจจุบัน

•   หากการชำาระเงินสำาหรับการซื้อธุรกิจเป็นเงินทุน
ของผู้โอนเองหรือผู้รับโอนไม่ได้ชำาระมูลค่าของ
ธุรกิจตามราคาตลาด หรือ

•   หากยูซานาพิจารณาว่าการซื้อโดยหรือโอนธุรกิจ
ไปยังผู้รับโอนจะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อยูซานา
หรือนักธุรกิจยูซานาอัพไลน์หรือดาวน์ไลน์ของ
ธุรกิจ

ผู้โอนจะต้องทำาให้ผู้รับโอนยอมรับธุรกิจตาม ”ราย
ละเอียดของกระบวนการทำางานที่ดำาเนินการใน
ปัจจุบัน” การโอนธุรกิจอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน
สายการสปอนเซอร์ จำานวนเงินทั้งหมดที่ผู้รับโอนจะ
ต้องชำาระให้แก่ผู้โอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขายหรือ
โอนธุรกิจจะต้องชำาระเต็มจำานวนภายในหรือก่อนวัน
ที่ทำาการโอนธุรกิจ นอกจากนี้หลังจากการโอนธุรกิจ 
ผู้โอนอาจไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินในธุรกิจ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการได้รับชำาระเงินจากธุรกิจ
หรือผู้รับโอนหลังจากวันที่โอน ผู้โอนอาจไม่ได้รับค่า
ตอบแทนใด ๆ จากธุรกิจสำาหรับการขายที่เกิดขึ้นหลัง
จากวันที่โอน นอกจากนี้ ผู้โอนจะไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการหรือการควบคุมธุรกิจหลังจากวันที่โอน 
รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง การให้คำาแนะนำาทั่วไปเกี่ยว
กับธุรกิจแก่ผู้รับโอน

เพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมสำาหรับการอนุมัติการโอน 
หากได้รับอนุญาต และนอกเหนือจากข้อจำากัดสำาหรับ
นักธุรกิจยูซานาที่ถูกยกเลิกตามที่ระบุไว้ในข้อกำาหนด
และนโยบายของยูซานา ผู้โอนตกลงโดยชัดแจ้งว่า
เป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากที่ยูซานาดำาเนินการยื่นคำาขอ
โอนธุรกิจ ผู้โอนจะไม่ทำางานให้กับหรือร่วมงานกับ
ผู้รับจ้างอิสระ หรือบริษัทขายตรงอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่ง
ทางธุรกิจในฐานะพนักงาน ผู้โอนขอรับรองและตกลง
ว่าข้อจำากัดในการทำางานให้กับหรือร่วมงานกับบริษัท
ขายตรงที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจมีความเหมาะสมในการ
ปกป้องธุรกิจและผลประโยชน์ในความเป็นเจ้าของ
ของยูซานาและผู้รับโอน นอกจากนี้ผู้โอนยังตกลงเพิ่ม
เติมอีกว่าข้อจำากัดนี้มีความเหมาะสมสำาหรับระยะเวลา
หนึ่งปี รวมถึงรับรอง รับทราบ และตกลงว่าการปฏิบัติ
ตามข้อจำากัดนี้อย่างชัดแจ้งจะไม่ถือเป็นภาระเพิ่มเติม
เกินความเหมาะสม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและ
ตกลงว่าหากผู้โอนทำางานให้กับหรือร่วมงานกับบริษัท
ขายตรงอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจโดยละเมิดข้อ
กำาหนดนี้ ยูซานาอาจบอกเลิกสัญญาของผู้รับโอนและ
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เรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ หรือการชดใช้เยียวยาอื่น ๆ 
ที่อาจมีสิทธิได้รับ นอกจากนี้ยูซานายังสงวนสิทธิ์ใน
การบอกเลิกสัญญาของผู้รับโอนและเรียกร้องค่าเสีย
หาย หรือการชดใช้เยียวยาอื่น ๆ ที่อาจมีสิทธิได้รับ
หากพบว่าผู้โอนละเมิดข้อกำาหนดใด ๆ ของสัญญานัก
ธุรกิจยูซานาหรือข้อกำาหนดและนโยบายของยูซานา 
หรือเมื่อการรับรองหรือข้อมูลอื่นใดที่ประกอบอยู่ใน
คำาขอโอนธุรกิจนี้เป็นเท็จหรือไม่สมบูรณ์

ก่อนที่จะทำาการโอนธุรกิจใด ๆ ไปยังบุคคลที่สาม ยู
ซานาจะมีสิทธิในการปฏิเสธการเข้าถือครองธุรกิจ
ก่อน โดยอย่างน้อยที่สุด ยูซานาต้องมีสิทธิในการเข้า
ถือครองธุรกิจด้วย:

•   ข้อกำาหนดเดียวกันกับที่เสนอและยอมรับโดย
บุคคลที่สามที่มีความพร้อม มีความเต็มใจและ
สามารถปฏิบัติได้ และ

•   มูลค่าตลาดที่ยุติธรรมของธุรกิจตามที่ได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้ประเมินราคาธุรกิจมืออาชีพที่ได้
รับการยอมรับโดยยูซานาและนักธุรกิจยูซานา โดย
ยูซานาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ราคา

26.  การแยกกันของหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ 

หากธุรกิจที่มีเจ้าของร่วมกันยุติหรือถูกโอนให้เป็นส่วน
ย่อยของเจ้าของดั้งเดิม บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ที่
สละสิทธิการเป็นเจ้าของในธุรกิจเดิมอาจสมัครเป็น
นักธุรกิจยูซานารายใหม่ได้หลังจากพ้นเวลาหก (6) 
เดือนที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจของยูซานาเท่านั้น ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง การฝึกอบรม, การส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์หรือโอกาสทางธุรกิจ และการรับ
สมัคร

27.  การเปลี่ยนแปลงสปอนเซอร์/การ
วางตำาแหน่งสายงาน  

ยูซานาจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการ
วางตำาแหน่งสายงานและ/หรือผู้สปอนเซอร์ ยกเว้นใน
สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

•   ในสถานการณ์ที่นักธุรกิจยูซานาถูกชักชวนโดย
การหลอกหลวงหรืออย่างผิดศีลธรรมให้เข้าร่วมยู
ซานา

•   ในสถานการณ์ที่การวางตำาแหน่งสายงานและ/หรือ
ผู้สปอนเซอร์ไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาด
ของนักธุรกิจยูซานา โดยการเปลี่ยนแปลงการวาง
ตำาแหน่งสายงานและ/หรือผู้สปอนเซอร์เพื่อแก้ไข

ข้อผิดพลาดสามารถทำาได้เมื่อมีการร้องขอให้
เปลี่ยนแปลงภายในสิบ (10) วันหลังจากการสมัคร

•   หากธุรกิจของนักธุรกิจยูซานามีสถานะไม่แอคทีฟ
เป็นเวลาหก (6) เดือนติดต่อกัน นักธุรกิจยูซานา
อาจยกเลิกธุรกิจของตนที่มีอยู่และสมัครใหม่
ภายใต้ผู้สปอนเซอร์รายอื่นได้โดยทันที  สำาหรับ
วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้เท่านั้น “อินแอคทีฟ” 
หมายถึง ไม่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ภายใต้
ศูนย์ธุรกิจต่าง ๆ ของนักธุรกิจยูซานา

หากนักธุรกิจยูซานายุติธุรกิจของตนเองเป็นลาย
ลักษณ์อักษร นักธุรกิจยูซานาอาจเข้าร่วมได้ใหม่
ภายใต้ผู้สปอนเซอร์ที่ตนเองเลือกหลังจากครบระยะ
เวลารอหก (6) เดือนติดต่อกัน ในระหว่างนั้น อดีต
นักธุรกิจยูซานาจะไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรม
ทางธุรกิจของยูซานา (ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา
นี้) สำาหรับตนเองหรือโดยทางอ้อมสำาหรับนักธุรกิจยู
ซานารายอื่นได้

28. การสมัครที่ขัดแย้งกัน 
นักธุรกิจยูซานาเป้าหมายทุกคนมีสิทธิอย่างเต็มที่
ในการเลือกผู้สปอนเซอร์ของตนเอง ตามกฎเกณฑ์
ทั่วไป นักธุรกิจยูซานาคนแรกที่ทำางานอย่างจริงจัง
กับนักธุรกิจยูซานาเป้าหมายจะสามารถอ้างสิทธิการ
เป็นผู้สปอนเซอร์ได้ก่อน ในกรณีที่นักธุรกิจเป้าหมาย 
หรือนักธุรกิจยูซานาในนามของนักธุรกิจเป้าหมาย
ยื่นสัญญาการเป็นนักธุรกิจยูซานามากกว่าหนึ่งฉบับ
ให้กับยูซานาโดยมีชื่อผู้สปอนเซอร์ที่แตกต่างกันใน
สัญญาแต่ละฉบับ บริษัทจะพิจารณาให้สัญญาการ
เป็นนักธุรกิจยูซานาฉบับแรกที่บริษัทได้รับ ยอมรับ 
และดำาเนินการ เป็นฉบับที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยใด ๆ 
เกี่ยวกับการเป็นผู้สปอนเซอร์นักธุรกิจยูซานา ยูซานา
จะเป็นผู้ทำาการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

29. การต่อต้านการบิดเบือน  
เพื่อให้แน่ใจว่าการดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายที่
บังคับใช้กับบริษัทขายตรง การบิดเบือนแผนการจ่าย
ค่าตอบแทนโดยนักธุรกิจยูซานาหรือโดยนักธุรกิจยู
ซานาที่ร่วมมือกับบุคคลที่สามเป็นสิ่งต้องห้ามอย่าง
เคร่งครัด

การบิดเบือนรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง:

•   การรับสมัครที่ไม่เป็นจริง โดยรวมถึงการใช้ข้อมูล
การติดต่อหรือการระบุตัวตนที่เป็นเท็จหรือไม่
สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบความถูก
ต้องได้เมื่อใช้ความพยายามตามสมควร
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•   การรับสมัครบุคคลที่ไม่ได้รับทราบถึงการสมัคร
ของตนเอง หรือผู้ที่มีความรู้เล็กน้อยหรือไม่มี
เลยเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง หรือผู้ที่ไม่มีความ
ประสงค์จะประกอบธุรกิจ

•   การรับสมัครบุคคลในฐานะนักธุรกิจยูซานาที่
ต้องการเป็นลูกค้าเท่านั้น

•   การซื้อผลิตภัณฑ์จำานวนมากเกินไป หรือการให้
ผลิตภัณฑ์เป็นของขวัญ ตามที่บริษัทตัดสินตาม
ดุลยพินิจของบริษัทเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
มีคุณสมบัติที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่น โบนัสหรือ
การขึ้นตำาแหน่งในแผนการจ่ายค่าตอบแทน นัก
ธุรกิจยูซานาไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าที่
ตนเองจะสามารถขายต่อให้แก่ผู้บริโภคหรือบริโภค
เป็นการส่วนตัวอย่างสมเหตุสมผลในช่วงรอบสี่
สัปดาห์ และไม่สนับสนุนให้ผู้อื่นทำาเช่นเดียวกัน

•   การคืนสินค้าโดยมิชอบเพื่อรับเงินคืน 

•   การมีส่วนร่วมในการซื้อของดาวน์ไลน์ (การส่งคำา
สั่งซื้อในศูนย์ธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่มีการขายเกิดขึ้น)

•   ไม่นำาส่งใบสมัครนักธุรกิจยูซานาหรือสมาชิกผู้
บริโภคสินค้าภายในหนึ่งวันทำาการ และ

•   การกระทำาอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือผิด
จรรยาบรรณ

นักธุรกิจยูซานายอมรับว่าบริษัทสามารถปรับเปลี่ยน
หรือเรียกคืนค่าตอบแทนใด ๆ ที่จ่ายให้ อันเนื่องมา
จากการบิดเบือนแผนการจ่ายค่าตอบแทน ไม่ว่าผู้รับ
ค่าตอบแทนจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการบิดเบือนนั้น
หรือไม่ก็ตาม นักธุรกิจยูซานาตกลงที่จะคืนเงินต่าง 
ๆ ที่บริษัทพิจารณาว่าจ่ายให้เนื่องจากการบิดเบือน
แผนการจ่ายค่าตอบแทนหรือดำาเนินการด้านเอกสาร
ที่จำาเป็นให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้บริษัทระงับเงินที่จะ
จ่ายให้นักธุรกิจยูซานาในอนาคต

30. การขายที่ได้รับอนุญาต  
นักธุรกิจยูซานาได้รับอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ให้
กับลูกค้าตามที่กำาหนดไว้ในที่นี้เท่านั้น นักธุรกิจยู
ซานาต้องไม่ขายหรือโอนผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลหรือ
นิติบุคคลใด ๆ ที่นักธุรกิจยูซานาทราบหรือมีเหตุผล
ที่จะทราบว่ามีเจตนาที่จะนำาผลิตภัณฑ์นั้นไปขายต่อ 
นักธุรกิจยูซานาไม่สามารถขายหรือโอนผลิตภัณฑ์
ให้กับบุคคลใด ๆ เป็นจำานวนมากกว่าที่บุคคลนั้นจะ
สามารถบริโภคได้ต่อคนในช่วงเวลาต่อเนื่องสี่สัปดาห์

31. การกระทำาของบุคคลที่สาม  
หากบุคคลที่สามดำาเนินการในนามของนักธุรกิจยู
ซานา หรือด้วยความช่วยเหลือหรือการรับทราบของ
นักธุรกิจยูซานาในเชิงรุกหรือเชิงรับก็ตาม นักธุรกิจยู
ซานามีส่วนร่วมในการกระทำาที่จะเป็นการละเมิดข้อ
กำาหนดและนโยบายเหล่านี้ การกระทำาของบุคคลที่
สามอาจเป็นการให้ร้ายแก่นักธุรกิจยูซานา และธุรกิจ
ของนักธุรกิจยูซานาอาจถูกยกเลิก “การรับทราบ” 
ถึงการประพฤติมิชอบไม่จำากัดเพียงการรับทราบจริง 
หากนักธุรกิจยูซานามีส่วนร่วมในการกระทำาหรือการ
ละเว้นต่าง ๆ ที่นักธุรกิจยูซานารับทราบ หรือควรต้อง
ทราบ ทำาให้บุคคลที่สามสามารถละเมิดข้อกำาหนด
และนโยบายเหล่านี้ไม่ว่านักธุรกิจยูซานาดำาเนินการก
ระทำาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม จะถือว่านักธุรกิจยูซานา
รับทราบถึงการละเมิดนั้น

32. ธุรกิจระหว่างประเทศ   
นักธุรกิจยูซานาอาจขายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์, 
โอกาสและบริการของยูซานา หรือรับสมัครหรือ
ลงทะเบียนนักธุรกิจยูซานาหรือลูกค้าเป้าหมายใน
ประเทศที่ยูซานาได้รับการอนุมัติให้ดำาเนินธุรกิจตาม
ที่ประกาศในการสื่อสารอย่างเป็นทางการของยูซานา
เท่านั้น หากนักธุรกิจยูซานาต้องการดำาเนินธุรกิจใน
ประเทศที่ได้รับอนุญาตอื่นนอกเหนือจากประเทศที่
นักธุรกิจยูซานาได้สมัครและพำานักอาศัยอยู่ นักธุรกิจ
ยูซานาต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ทั้งหมด และนโยบายของยูซานาที่บังคับใช้เฉพาะ
สำาหรับประเทศนั้น ๆ รวมถึงการขายเฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการพัฒนา, กำาหนดสูตร, ติดฉลากกำากับ และ
ได้รับการอนุมัติสำาหรับตลาดนั้น ๆ เท่านั้น

33. เบบี้แคร์   
ถึงแม้ว่าจะมีมาตรา 32 ก็ตาม เฉพาะบุคคลสัญชาติ
จีนที่ลงทะเบียนกับเบบี้แคร์ในฐานะนักธุรกิจเบบี้แคร์
เท่านั้นที่สามารถดำาเนินธุรกิจในประเทศจีนได้ นัก
ธุรกิจยูซานาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับเบบี้แคร์ไม่สามารถ
ดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศจีนได้ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำากัดเพียงการฝึกอบรม, การส่งเสริมการขาย 
และการรับสมัครในประเทศจีน นักธุรกิจยูซานาต้อง
ไม่ส่งผลิตภัณฑ์ยูซานาใด ๆ ไปยังประเทศจีน

34. การปฏิบัติตามกฎหมาย   
นักธุรกิจยูซานาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อบังคับ 
และข้อบัญญัติทั้งหมดที่บังคับใช้กับธุรกิจของตน
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35.  ข้อกำาหนดการดูแลและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  

นักธุรกิจยูซานาต้องไม่ปิดฉลากใหม่, ดัดแปลง หรือ
แก้ไขฉลากบนผลิตภัณฑ์, ข้อมูล, วัสดุ, บรรจุภัณฑ์ 
หรือโปรแกรมใด ๆ ของยูซานา ไม่ว่าในทางใดก็ตาม 
ผลิตภัณฑ์ยูซานาต้องถูกขายในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม
เท่านั้น การดัดแปลงใด ๆ ดังกล่าวจะส่งผลให้ความ
คุ้มครองการประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ที่
ขยายความคุ้มครองไปยังนักธุรกิจยูซานาเป็นโมฆะ
และอาจทำาให้นักธุรกิจยูซานาได้รับโทษทางแพ่ง
และทางอาญาอย่างรุนแรง ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์ 
นักธุรกิจยูซานาต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ว่ามีความเสียหาย ข้อบกพร่อง 
ผนึกชำารุด หลักฐานการปลอมแปลง หรือมีสิ่งใดที่
ไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดอื่นๆ (“ข้อบกพร่อง”) หรือ
ไม่ หากพบข้อบกพร่องใด ๆ ก็ตาม อย่าเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์นั้นและรายงานข้อบกพร่องให้ยูซานา
ทราบทันที นักธุรกิจยูซานาต้องตรวจสอบสินค้า
คงคลังอย่างสม่ำาเสมอสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ
หรือใกล้หมดอายุในเวลาอันใกล้ และนำาผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นออกจากสินค้าคงคลัง นักธุรกิจยูซานาต้อง
ไม่ขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เลยอายุการเก็บรักษา, หมด
อายุ หรือจะหมดอายุภายในเก้าสิบ (90) วัน ต้องเก็บ
ผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่เย็น แห้ง ห่างจากแสงแดด
โดยตรง และในสภาพแวดล้อมที่ไม่ทำาให้ผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายทาง
กายภาพได้ง่าย นักธุรกิจยูซานาต้องร่วมมือกับยูซานา
เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือความพยายามใน
การเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
อื่น ๆ

36. กฎเกณฑ์การขายปลีก  
เพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับ
ใช้กับบริษัทขายตรง นักธุรกิจยูซานาจะต้องพัฒนา
หรือให้บริการลูกค้าอย่างน้อยห้า (5) รายทุกระยะ
ยกยอดสี่สัปดาห์ต่อกันเพื่อมีคุณสมบัติได้รับค่า
คอมมิชชั่น ลูกค้าเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งลูกค้าปลีก, 
สมาชิกผู้บริโภคสินค้า หรือรวมกันทั้งสองประเภท 
นักธุรกิจยูซานาจะต้องจัดหาใบเสร็จรับเงินการขาย
ปลีกอย่างเป็นทางการของยูซานาในรูปแบบดิจิทัล
หรือในรูปแบบกระดาษสอง (2) ชุด ให้กับลูกค้าปลีก 
นักธุรกิจยูซานาต้องเก็บใบเสร็จรับเงินการขายปลีก
ทั้งหมดไว้เป็นระยะเวลาสอง (2) ปีและแสดงให้กับยู
ซานาตามคำาร้องขอของบริษัท

37.  ค่าคอมมิชชั่นและการปรับปรุง
รายการ  

ค่าคอมมิชชั่นและโบนัสจะจ่ายจากการขายสินค้า 
ดังนั้น ยูซานาจะปรับปรุงรายการค่าคอมมิชชั่นและ
โบนัสที่ได้รับจากการขายใด ๆ ที่ถูกส่งคืนหรือถูก
เรียกคืน ยูซานาจะหักยอดขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่
ถูกส่งคืน/ถูกเรียกคืนจากปริมาณยอดขายกลุ่มของ
นักธุรกิจยูซานาอัพไลน์หลังจากดำาเนินการคืนเงิน/
เรียกเก็บเงินคืน

ยูซานาจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกสัปดาห์ นักธุรกิจยูซานา
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของค่าคอมมิชชั่นของตน
และแจ้งข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนใด ๆ ต่อ
ยูซานาภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ของเช็ค
ค่าคอมมิชชั่น ข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนที่
ไม่ได้แจ้งให้ยูซานาทราบภายในระยะเวลา 30 วันจะ
ถือว่านักธุรกิจยูซานาละเว้นที่จะใช้สิทธิในการแจ้งข้อ
ผิดพลาดนั้น

ไม่ควรมีการจ่ายเงินให้กับหรือรับเงินโดยนักธุรกิจยู
ซานาสำาหรับการขาย ยกเว้น ณ เวลาที่มีการส่งมอบ
สินค้า

เว้นแต่กฎหมายจะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ค่า
คอมมิชชั่นและโบนัสใด ๆ ที่ยูซานาไม่สามารถจ่ายให้
กับนักธุรกิจยูซานาได้หลังจากที่ยูซานาได้พยายาม
ติดต่อหานักธุรกิจยูซานาไม่สำาเร็จ จะอยู่ภายใต้
นโยบายค่าคอมมิชชั่นที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ของยูซานา
ตามที่ระบุไว้ใน The Hub

38. ภาษีขาย   
นักธุรกิจยูซานาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในภาษีการ
ขายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

39.  การส่งมอบและความเสี่ยงในการ
สูญหาย  

ยูซานาอาจส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับนักธุรกิจยูซานา
โดยผู้ให้บริการขนส่งทั่วไป หากยูซานาจัดส่งสินค้า
โดยผู้ให้บริการขนส่งทั่วไป นักธุรกิจยูซานาตกลง
ที่จะชำาระค่าขนส่ง, ค่าดำาเนินการ และค่าขนส่งที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
สินค้าจากคลังสินค้าของยูซานาไปยังที่อยู่จัดส่งของ
นักธุรกิจยูซานา การส่งมอบผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์
เมื่อยูซานาส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ให้บริการขนส่ง
ทั่วไป และกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงของ
การสูญหายหรือความเสียหายในการจัดส่งจะส่งผ่าน
ไปยังนักธุรกิจยูซานาในเวลานั้น



12

40. นโยบายการคืนสินค้า 
การรับประกันความพึงพอใจ: 

ยูซานามอบการรับประกันความพึงพอใจคืนเงินอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขสำาหรับสินค้าหรือเครื่องมือการขาย
ทั้งหมด หากผู้ซื้อไม่พึงพอใจในสินค้าหรือเครื่องมือ
การขายใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ซื้อสามารถ
ส่งคืนเครื่องมือการขายหรือสินค้าที่ไม่ได้เปิดใช้ได้
ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อเพื่อแลก
เปลี่ยนหรือรับเงินคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) หัก
ค่าจัดส่ง

ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกข้อตกลงโดยส่งหนังสือแจ้งการ
ยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับยูซานาหรือนัก
ธุรกิจยูซานาที่ลูกค้าซื้อสินค้าและ/หรือเครื่องมือ
การขายภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับ
สินค้าและ/หรือเครื่องมือการขาย . ยูซานาหรือนัก
ธุรกิจยูซานาจะคืนเงินให้กับลูกค้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ 
(100%) ภายในสิบห้า (15) วัน นับจากวันที่ยูซานา
หรือนักธุรกิจยูซานาได้รับหนังสือแจ้งการยกเลิกดัง
กล่าว

นักธุรกิจยูซานาต้องเคารพในการรับประกันคืนเงินให้
กับลูกค้าปลีกของตน หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ลูกค้าปลีกของนักธุรกิจยูซานาไม่พึงพอใจในสินค้า
ใด ๆ ของยูซานาที่ซื้อไปจากนักธุรกิจยูซานา ลูกค้า
ปลีกผู้นั้นสามารถส่งคืนสินค้าดังกล่าวให้กับนักธุรกิจ
ยูซานาที่ตนซื้อสินค้า หากลูกค้าปลีกขอเงินคืน นัก
ธุรกิจยูซานาที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าปลีกนั้นจะต้อง
คืนเงินให้ทันทีในราคาที่ลูกค้าซื้อ (หักค่าจัดส่ง) หาก
ลูกค้าปลีกส่งคืนสินค้าให้กับนักธุรกิจยูซานา นักธุรกิจ
ยูซานาควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอเงินคืน/
เปลี่ยนสินค้า หากลูกค้าปลีกเลือกที่จะส่งคืนสินค้าให้
กับบริษัทโดยตรง บริษัทจะเรียกขอใบเสร็จการขาย 
ยกเว้นในกรณีที่นักธุรกิจยูซานาไม่ได้มอบใบเสร็จไว้
ให้ นักธุรกิจยูซานาที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปจะต้องรับผิด
ชอบส่วนต่างระหว่างราคาที่นักธุรกิจยูซานาจ่ายให้กับ
ยูซานากับราคาที่นักธุรกิจยูซานาขายให้กับลูกค้า

การรับประกันความพึงพอใจไม่รวมถึงสินค้าและ
เครื่องมือการขายที่ซื้อจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นนัก
ธุรกิจยูซานาหรือกับสินค้าที่ซื้อผ่านช่องทางการ
ขายที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง 
Amazon หรือ eBay

การคืนสินค้าและเครื่องมือการขาย: 

ผู้ซื้ออาจส่งคืนสินค้าหรือเครื่องมือการขายใด ๆ 
ภายในเวลาหนึ่งปีหลังจากวันที่ซื้อเพื่อขอรับเงินคืน
หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ (100%) (หักค่าจัดส่ง) หาก

สินค้าอยู่ในสภาพที่สามารถนำาไปขายใหม่ได้ สินค้าที่
อยู่ในสภาพที่สามารถนำาไปขายใหม่ได้คือสินค้าที่ไม่
ได้เปิด, ไม่ได้ใช้ และบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์
ไม่ได้รับการแก้ไขหรือเสียหาย สินค้าที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจน ณ เวลาที่ขายว่าเป็นสินค้าที่ไม่สามารถส่งคืน
ได้, สินค้าล้างสต๊อก, สินค้าที่หยุดการผลิต หรือเป็น
สินค้าตามฤดูกาล หรือภายในสาม (3) เดือนของวัน
ที่ “ใช้ภายใน” จะไม่ถือว่าอยู่ในสภาพที่นำาไปขายใหม่
ได้

เครื่องมือการขายรวมถึงชุดคู่มือเริ่มต้นธุรกิจ
สามารถส่งคืนให้กับบริษัทเพื่อขอรับเงินคืนหนึ่งร้อย
เปอร์เซ็นต์ (100%) ได้หากอยู่ในสภาพที่สามารถ
ทำาการตลาดได้ในปัจจุบัน เครื่องมือการขายที่อยู่ใน
สภาพที่สามารถทำาการตลาดได้ในปัจจุบันจะต้อง:

•   ไม่ได้เปิดและไม่ได้ใช้

•   ไม่ได้รับความเสียหายหรือถูกเปลี่ยนแปลง และ

•   อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะนำาไปขายใหม่ได้ใน
ราคาปกติ

การส่งคืนสินค้าของนักธุรกิจยูซานาทั้งหมดจะต้อง
กระทำาโดยเจ้าของบัญชีที่มีการซื้อสินค้านั้น

41. การส่งคืนเนื่องจากการยุติสัญญา 
ลูกค้า, สมาชิกผู้บริโภคสินค้า และนักธุรกิจยูซานา
ที่สมัครใหม่มีเวลาภายในสาม (3) วันทำาการในการ
ยกเลิกการสั่งซื้อครั้งแรกของตนและรับเงินคืนเต็ม
จำานวน

42. การคืนสินค้าโดยมิชอบ  
หากยูซานาพิจารณาว่านักธรกิจยูซานาใช้มาตราการ
รับประกันความพึงพอใจโดยมิชอบ นักธุรกิจยูซานา
ผู้นั้นจะได้รับเงินคืนตามมาตรา 40 และธุรกิจของนัก
ธุรกิจยูซานาผู้นั้นอาจถูกยกเลิก

43.  กำาหนดเวลาและการต่ออายุ
สัญญาธุรกิจยูซานา 

สัญญานักธุรกิจยูซานามีอายุหนึ่ง (1) ปี (ขึ้นอยู่กับ
การยกเลิกสัญญาก่อนกำาหนดตามข้อกำาหนดและ
นโยบายนี้) ยูซานาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุธุรกิจรายปีพร้อมค่าภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากนัก
ธุรกิจยูซานา โดยยูซานาจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
โดยอัตโนมัติไปยังบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของ
นักธุรกิจยูซานาที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูลของยูซานาในวัน
ครบรอบการสมัครเป็นสมาชิกของนักธุรกิจยูซานา ยู
ซานาสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญานักธุรกิจยูซานา
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ทั้งหมดโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน
หากบริษัทเลือกที่จะ: (1) ยุติการดำาเนินธุรกิจ; (2) 
เลิกกิจการในฐานะนิติบุคคล; หรือ (3) ยุติการจัด
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านช่องทางการ
ขายตรง

44.  การสืบสวนและการแจ้งการ
ละเมิดนโยบาย 

หากยูซานาเชื่อหรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่านักธุรกิจยู
ซานาได้ละเมิดหรือกำาลังละเมิดข้อกำาหนดใด ๆ ของ
สัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงข้อกำาหนดและ
นโยบายเหล่านี้ แผนกจริยธรรมและการศึกษาจะ
ดำาเนินการสอบสวนการกระทำาที่ถูกกล่าวหา ยูซานา
ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับโบนัส ค่าคอมมิชชั่น หรือค่า
ตอบแทนอื่น ๆ ในระหว่างการสืบสวน ผลการสอบสวน
จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อตัดสิน หาก
ในการพิจารณาสอบสวนคณะกรรมการจริยธรรมเห็น
สมควรว่าต้องดำาเนินการลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำากัดเพียงการยุติสัญญาของนักธุรกิจยูซานา 
แผนกจริยธรรมและการศึกษาจะแจ้งให้นักธุรกิจยู
ซานาทราบถึงข้อสรุป โดยอาจมีการออกหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีการที่สมเหตุสมผลในเชิง
พาณิชย์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการส่งอีเมลไปยัง
ที่อยู่อีเมลของนักธุรกิจยูซานาที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูล
ของบริษัท

45. มาตรการทางวินัย  
การละเมิดข้อกำาหนดและนโยบายเหล่านี้, การดำาเนิน
ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย, ฉ้อโกง, หลอกลวง หรือผิด
จรรยาบรรณ หรือการกระทำาหรือการละเว้นโดย
นักธุรกิจยูซานาที่บริษัทเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า
สามารถทำาลายชื่อเสียงหรือความนิยมของบริษัทได้
อาจส่งผลให้ธุรกิจของนักธุรกิจยูซานาถูกระงับหรือ
ยุติ และ/หรือการดำาเนินการที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อ
จัดการกับการประพฤติมิชอบนั้น

46. กระบวนการอุทธรณ์  
นักธุรกิจยูซานาหรืออดีตนักธุรกิจยูซานาอาจอุทธรณ์
คำาตัดสินของคณะกรรมการด้านจริยธรรมต่อคณะ
กรรมการอุทธรณ์ด้านจริยธรรมของยูซานาได้ โดย
ส่งคำาอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรใหแ้ผนกจริยธรรม
และการศึกษาได้รับภายในสิบห้า (15) วันตามปฏิทิน
นับจากวันที่นักธุรกิจยูซานาได้รับหนังสือแจ้งการ
ลงโทษทางวินัย หากแผนกจริยธรรมและการศึกษา
ไม่ได้รับคำาอุทธรณ์รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 15 วัน มาตรการทางวินัยจะถือเป็น

ที่สิ้นสุด หากนักธุรกิจยูซานายื่นอุทธรณ์ภายในเวลา
ที่กำาหนด แผนกจริยธรรมและการศึกษาจะดำาเนิน
การตรวจสอบและส่งคำาอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
อุทธรณ์ด้านจริยธรรม คณะกรรมการอุทธรณ์ด้าน
จริยธรรมจะพิจารณาทบทวนคำาตัดสินของคณะ
กรรมการจริยธรรมและแจ้งให้นักธุรกิจยูซานาทราบ
ถึงคำาตัดสิน คำาตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์
ด้านจริยธรรมนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด ก่อนดำาเนินการระงับ
ข้อพิพาทใด ๆ นักธุรกิจยูซานาต้องใช้กระบวนการ
อุทธรณ์ของยูซานาอย่างสมบูรณ์ก่อน

47. ผลของการยุติธุรกิจ  
หลังจากวันที่การยุติธุรกิจของนักธุรกิจยูซานามี
ผลบังคับ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อดีตนักธุรกิจยู
ซานาจะไม่มีสิทธิ, กรรมสิทธิ์, การอ้างสิทธิ หรือผล
ประโยชน์ในธุรกิจเดิมของตน, ทีมงานที่อดีตนักธุรกิจ
ยูซานาดำาเนินงาน หรือโบนัสและ/หรือค่าคอมมิชชั่น
จากการขายที่สร้างโดยทีมงานเก่าของตน หลังจาก
การยุติธุรกิจของนักธุรกิจยูซานาไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม อดีตนักธุรกิจยูซานาจะไม่แสดงตนในฐานะ
นักธุรกิจยูซานา, จะไม่มีสิทธิในการขายผลิตภัณฑ์
หรือบริการของยูซานา, ต้องลบเครื่องหมายยูซานา
ออกจากการมองเห็นของสาธารณะ และต้องหยุดใช้
วัสดุอื่น ๆ ที่มีโลโก้ยูซานา, เครื่องหมายการค้า หรือ
เครื่องหมายบริการของยูซานา นักธุรกิจยูซานาที่
สมัครใจยกเลิกธุรกิจของตนจะได้รับค่าคอมมิชชั่น
และโบนัสเฉพาะสำาหรับสัปดาห์สุดท้ายตามปฏิทิน
ก่อนที่จะมีการยกเลิก

นักธุรกิจยูซานาที่ถูกบอกเลิกสัญญาโดยไม่สมัครใจ
โดยยูซานา จะได้รับค่าคอมมิชชั่นและโบนัสเฉพาะ
สัปดาห์สุดท้ายตามปฏิทินก่อนการบอกเลิกสัญญา 
อย่างไรก็ตาม หากมีการระงับเงินไว้ในระหว่างการ
สอบสวน นักธุรกิจยูซานาจะไม่มีสิทธิได้รับเงินเหล่า
นั้น ไม่ว่าการยกเลิกนั้นจะเป็นไปโดยสมัครใจหรือไม่
สมัครใจก็ตาม นักธุรกิจยูซานาไม่มีสิทธิอื่นใดในการ
รับค่าคอมมิชชั่นหรือโบนัสหลังจากการยกเลิกสัญญา

48.  การคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความ
ลับ   

ข้อมูลที่เป็นความลับของยูซานารวมถึงแต่ไม่จำากัด
เพียงรายชื่อนักธุรกิจยูซานาและ/หรือลูกค้าที่เก็บ
รักษาไว้โดยยูซานา และข้อมูลความลับทางการค้า
ทั้งหมดที่อาจตกไปอยู่ในความครอบครองของนัก
ธุรกิจยูซานา หรือข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานสายงาน 
นักธุรกิจยูซานาต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของยู
ซานาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อพัฒนา
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ธุรกิจของตน เพื่อปกป้องคุณค่าของแบรนด์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาของยูซานา นักธุรกิจยูซานาต้อง
ไม่กระทำาการต่อไปนี้ในนามของตัวเองหรือในนาม
ของบุคคลอื่น:

•   เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อบุคคลที่สาม หรือ

•   ใช้รายงานหรือข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการสร้างหรือ
ดำาเนินธุรกิจของตน

บทบัญญัตินี้จะยังคงมีผลบังคับแม้ว่าจะมีการยกเลิก
สัญญานักธุรกิจยูซานาหรือสัญญาหมดอายุไปแล้ว
ก็ตาม

49. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน   
นักธุรกิจยูซานาตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
และยกเว้นความรับผิดให้แก่ยูซานาจากการเรียกร้อง,  
ความเสียหาย, การสูญเสีย, ค่าปรับ, การลงโทษ, การ
ตัดสิน, การชำาระหนี้ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยรวม
ถึงแต่ไม่จำากัดเพียง ค่าธรรมเนียมทนายความของยู
ซานาเองที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดจากการละเมิดสัญญา
หรือข้อกำาหนดและนโยบายเหล่านี้ของนักธุรกิจยู
ซานา การใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด หรือการละเมิด
กฎหมาย และการกระทำาหรือการละเว้นอื่น ๆ ที่เกิด
ขึ้นในช่วงเวลา และขอบเขตการดำาเนินธุรกิจของตน 
บทบัญญัติต่าง ๆ ของส่วนนี้จะยังคงมีผลบังคับแม้ว่า
จะมีการยกเลิกสัญญานักธุรกิจยูซานาไปแล้วก็ตาม

50. การแก้ไข  
ซึ่งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและโดยสุจริต ในการ
แก้ไขสัญญาเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง 
ข้อกำาหนดและนโยบายเหล่านี้ การแก้ไขจะมีผลใน
สามสิบ (30) วันหลังจากการประกาศข้อความแจ้ง
การแก้ไขใน The Hub การสื่อสารทางอีเมลจะถูก
ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของนักธุรกิจยูซานาที่บันทึกไว้ใน
แฟ้มข้อมูลของบริษัท เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ในข้อตกลงระงับข้อพิพาทที่ระบุไว้ในมาตรา 63 นัก
ธุรกิจยูซานายอมรับว่าเมื่อครบสามสิบ (30) วันหลัง
จากการประกาศดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมี
ผลบังคับใช้และจะรวมอยู่ในข้อกำาหนดและนโยบาย
หรือสัญญานักธุรกิจยูซานาโดยอัตโนมัติในฐานะข้อ
กำาหนดที่มีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันคู่สัญญา นัก
ธุรกิจยูซานาอาจเลือกที่จะไม่รับการแก้ไขที่เสนอโดย
การยกเลิกสัญญาของตนก่อนวันที่การแก้ไขสัญญา
ที่เสนอนั้นมีผลบังคับใช้ การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ของนักธุรกิจยูซานาในโอกาสทางธุรกิจภายในหรือ
หลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดใด ๆ 

ในสัญญาจะมีผลบังคับถือว่าคู่สัญญายอมรับสัญญา
ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการตกลงโดยชัด
แจ้งโดยนักธุรกิจยูซานา การแก้ไขรายละเอียดใด ๆ 
ในสัญญาจะไม่มีผลย้อนหลังกับการดำาเนินการที่เกิด
ขึ้นก่อนวันที่การแก้ไขมีผลบังคับใช้

51. การยอมรับความเสี่ยง  
นักธุรกิจยูซานาเข้าใจว่าในขณะที่เดินทางไปหรือ
กลับจากการประชุม, งานอีเวนท์, งานกิจกรรม, การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ, การพักผ่อน หรือการชุมนุมที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ตนเข้าร่วมงานดังกล่าวในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอิสระที่เป็นของตนเองและไม่
อยู่ในลักษณะของการเป็นลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ทำา
หน้าที่ของบริษัท แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว การเข้า
ร่วมของนักธุรกิจยูซานานั้นเป็นการเข้าร่วมตามคำา
เชิญของบริษัทหรือตามข้อตกลงกับบริษัท ทั้งหมด
หรือบางส่วน นักธุรกิจยูซานายอมรับความเสี่ยงและ
รับผิดชอบทั้งหมดต่อการเดินทางดังกล่าว

52.  การสละสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงผู้ส
ปอนเซอร์  

หากนักธุรกิจยูซานาเปลี่ยนแปลงผู้สปอนเซอร์ของ
ตนอย่างไม่เหมาะสม ยูซานาขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้
เดียวและผูกขาดในการตัดสินการจัดการขั้นสุดท้าย
สำาหรับทีมงานที่นักธุรกิจยูซานาได้พัฒนาขึ้นในสาย
การสปอนเซอร์ที่สองของเขา/เธอ ทั้งนี้ นักธุรกิจ
ยูซานาสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดที่มีต่อ
ยูซานาและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องหรือเกิด
จากการตัดสินใจของยูซานาเกี่ยวกับการจัดการ
ทีมงานใด ๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้นักธุรกิจยูซานา
ที่เปลี่ยนแปลงผู้สปอนเซอร์ของตนเองอย่างไม่
เหมาะสม

53. สัญญาแบบเบ็ดเสร็จ  
สัญญานี้เป็นการแสดงขั้นสุดท้ายถึงความเข้าใจและ
ข้อตกลงระหว่างนักธุรกิจยูซานากับบริษัท (รวม
เรียกว่า “คู่สัญญา”) ที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องที่ระบุ
ไว้ในสัญญาและใช้แทนที่ข้อตกลงความเข้าใจต่าง 
ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
ทั้งหมด (ทั้งโดยทางวาจาและลายลักษณ์อักษร) 
ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย สัญญาจะยกเลิก
หมายเหต,ุ บันทึก, คำาสาธิต, การสนทนา และการ
อธิบายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับสาระสำาคัญของสัญญาฉบับนี้ สัญญาฉบับนี้ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ เว้นแต่จะมีการ
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ การมีอยู่ของสัญญาฉบับนี้ไม่
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สามารถถูกโต้แย้งได้โดยหลักฐานข้อตกลงโดยวาจา
หรือโดยลายลักษณ์อักษรที่อ้างอิงว่าเกิดขึ้นพร้อมกัน
ก่อนหน้านี้ หากมีความแย้งกันใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างข้อ
กำาหนดของสัญญากับการรับรองด้วยวาจาที่ให้กับนัก
ธุรกิจยูซานาโดยพนักงานบริษัทหรือนักธุรกิจยูซานา
รายอื่น ข้อกำาหนดและข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดแจ้งของสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้
ในการตัดสิน

54. เหตุสุดวิสัย   
ยูซานาจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อนักธุรกิจยู
ซานา และไม่ถือว่าความล้มเหลวหรือความล่าช้าใน
การดำาเนินการหรือปฏิบัติตามข้อกำาหนดใด ๆ ของ
สัญญานี้เป็นการกระทำาผิดหรือละเมิดสัญญา เมื่อและ
ในกรณีที่ความผิดพลาดหรือความล่าช้าดังกล่าวเกิด
จาก หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำาที่อยู่นอก
เหนือการควบคุมของยูซานา รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง
เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยต่อไปนี้ (“เหตุสุดวิสัย”): (ก) 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (ข) น้ำาท่วม ไฟไหม้ แผ่นดิน
ไหว สึนามิ การแพร่ระบาดของเชื้อโรค โรคระบาด 
รวมถึงการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ภัยพิบัติ หรือ มหันตภัย
อื่น ๆ (ค) สงคราม การรุกราน การสู้รบ (ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การคุกคามหรือการก
ระทำาของผู้ก่อการร้าย การจลาจล หรือการก่อความ
ไม่สงบอื่น ๆ (ง) คำาสั่งหรือกฎระเบียบข้อบังคับของ
รัฐบาล (จ) การดำาเนินการ การห้าม หรือการปิดล้อม
ที่มีผลภายในหรือหลังจากวันที่ของสัญญานี้ (ฉ) การ
ดำาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ (ช) เหตุฉุกเฉินระดับ
ชาติหรือระดับภูมิภาค (ซ) การประท้วง การนัดหยุด
งาน หรือการชะลอหรือดึงงาน หรือการหยุดชะงักของ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ฌ) การขาดแคลนพลังงานหรือ
ระบบการขนส่งที่เพียงพอ และ (ญ) เหตุการณ์อื่น ๆ 
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของยูซานา

55. การเป็นโมฆะบางส่วน    
หากมีการพบว่าข้อกำาหนดใด ๆ ของสัญญาที่มีอยู่หรือ
อาจมีการแก้ไขนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อกำาหนดดังกล่าวเท่าที่
จำาเป็นเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ และหากไม่สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้ เฉพาะข้อกำาหนดที่ไม่สมบูรณ์
เท่านั้นที่จะถูกตัดออกจากสัญญา เงื่อนไขและข้อ
กำาหนดส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ 
และจะถูกตีความเสมือนว่าข้อกำาหนดที่ไม่สมบูรณ์ ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นไม่
เคยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

56.  การคงอยู่ต่อไปของเงื่อนไขใน
สัญญาบางข้อ    

ข้อกำาหนดของสัญญานี้ตามที่กำาหนดไว้ในหัวข้อที่ 
20, 31, 32, 48, 49, 50, 63 และการชดเชยเยียวยา
ใด ๆ สำาหรับการละเมิดสัญญานี้ จะยังคงมีผลบังคับ
แม้เมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

57. การสละสิทธิ์   
การที่ยูซานาไม่สามารถดำาเนินการใช้สิทธิ์ และเกิด
ความล่าช้าในการใช้สิทธิ์ สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ 
ภายใต้สัญญานี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และการ
สละสิทธิ์ใด ๆ หรือบางส่วนของการละเมิดบทบัญญัติ
ใด ๆ ในสัญญานี้จะไม่ถูกดำาเนินการหรือถูกตีความ
ว่าเป็นการสละสิทธิ์สำาหรับการละเมิดใด ๆ ที่ตามมา
ภายหลัง หรือการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ หรือ
บางส่วนของสัญญาจะไม่ตัดการใช้สิทธิ์อื่น ๆ หรือ
สิทธิ์เพิ่มเติมของสัญญา หรือการใช้สิทธิ์หรือการ
เยียวยาอื่นใดที่ได้รับในที่นี้หรือตามกฎหมาย เฉพาะ
ในสถานการณ์ที่พิเศษมากเท่านั้นที่จะมีการสละสิทธิ์
ในนโยบาย และการสละสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องทำาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจ
ของยูซานา การสละสิทธิ์จะมีผลเฉพาะกับกรณีนั้น ๆ 
เท่านั้น

58. บริการที่ไม่มีมอบให้  
นักธุรกิจยูซานาควรขอคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ
ของตนเอง (ด้านกฎหมาย, การเงิน, ภาษี ฯลฯ ) ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน ยูซานาไม่มีบริการให้คำา
แนะนำาของมืออาชีพแก่นักธุรกิจยูซานา

59. ชื่อหัวข้อ  
ชื่อหัวข้อในข้อกำาหนดและนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการอ้างอิงเท่านั้น และจะ
ไม่ส่งผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญ

60. การแปลภาษา้  
ในกรณีที่มีความแตกต่างใด ๆ ระหว่างข้อกำาหนดและ
นโยบายและสัญญาฉบับภาษาไทยกับการแปลภาษา
ใด ๆ ก็ตาม ฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับใช้ควบคุม
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61.  ข้อกำาหนดที่ใช้อักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ 

ข้อกำาหนดที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดที่ใช้ในที่นี้
และที่ไม่ได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำาหนดและ
นโยบายเหล่านี้จะมีความหมายตามที่กำาหนดไว้ใน
แผนการจ่ายค่าตอบแทน

62. ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความ
เป็นส่วนตัว  
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยูซานา

ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ อิงค์ บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง
ในรัฐยูทาห์ และยูซานา (รวมเรียกว่า “UHS”) เป็นผู้
ควบคุมข้อมูลและรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของนัก
ธุรกิจยูซานา

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยูซานาถูกเก็บ
รวบรวมอย่างไร

UHS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของ
นักธุรกิจยูซานา (ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนัก
ธุรกิจยูซานาและข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของนัก
ธุรกิจยูซานาได้โดยตรงหรือโดยอ้อม) ผ่านช่องทาง
ของ UHS ที่ได้รับการอนุมัติรวมถึงผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของ UHS, การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และสื่อวัสดุทางการของ UHS ที่มีให้กับนักธุรกิจยู
ซานา

UHS เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

UHS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้:

•   ข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงชื่อต้น, ชื่อกลาง, นามสกุล
เดิม, นามสกุล, ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลระบุตัวตนที่
คล้ายกัน, สถานภาพสมรส, คำานำาหน้าชื่อ, วัน เดือน 
ปีเกิด, สถานที่เกิด, ประเทศที่ถือสัญชาติ, ภาษาที่
ต้องการใช้, อายุ, รายได้ และเพศ

•   ข้อมูลการติดต่อรวมถึงที่อยู่สำาหรับการเรียก
เก็บเงิน, ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า, ที่อยู่อีเมล และ
หมายเลขโทรศัพท์

•   ข้อมูลทางการเงินรวมถึงบัญชีธนาคารและราย
ละเอียดบัตรที่ใช้ในการชำาระเงิน

•   ข้อมูลการทำาธุรกรรมรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การชำาระเงินให้กับและจากนักธุรกิจยูซานา และ
รายละเอียดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่นัก
ธุรกิจยูซานาได้ซื้อจาก UHS

•   ข้อมูลทางเทคนิครวมถึงหมายเลขประจำาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (IP address), ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ของนักธุรกิจยูซานา, ประเภทเบราว์เซอร์และ
เวอร์ชั่น, การตั้งค่าโซนเวลาและสถานที่, ประเภท
และเวอร์ชั่นปลั๊กอินของเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติ
การและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บน
อุปกรณ์ที่นักธุรกิจยูซานาใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
และบริการออนไลน์อื่น ๆ ของ UHS

•   ข้อมูลโปรไฟล์รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของนัก
ธุรกิจยูซานา, ความสนใจและความชอบของนัก
ธุรกิจยูซานา, ความคิดเห็นและคำาตอบแบบสำารวจ

•   ข้อมูลการใช้งานรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่นักธุรกิจ
ยูซานาใช้เว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์ และบริการของ 
UHS

•   ข้อมูลการตลาดและการสื่อสารรวมถึงทางเลือก
ของนักธุรกิจยูซานาในการรับข้อมูลการตลาดจาก 
UHS และบุคคลภายนอก และทางเลือกในการ
ติดต่อสื่อสารของนักธุรกิจยูซานา

UHS นำาข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยูซานาไป
ใช้อย่างไร

UHS จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยูซานา
เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำาเป็นในการปฏิบัติตามนิติกรรม
สัญญาที่ทำาไว้กับนักธุรกิจยูซานา รวมถึงสัญญานัก
ธุรกิจยูซานาฉบับนี้, สัญญาใดที่เป็นส่วนประกอบของ
สัญญานักธุรกิจยูซานาฉบับนี้ และสัญญาการจัดหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ทางกฎหมายที่มี ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลราย
ละเอียดของนักธุรกิจยูซานาเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การสั่งซื้อและการบริหารงานทั่วไปรวมถึงการมีสิทธิ
ในและการจ่ายเงินภายใต้แผนการจ่ายค่าตอบแทน

UHS อาจจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยู
ซานาเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ตาม
กฎหมายของตน หากผลประโยชน์นั้นไม่เป็นการ
ลบล้างสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักธุรกิจยูซานา ซึ่ง
รวมถึงการจัดการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการ
ตลาด, การสร้างธุรกิจ และการพัฒนา, วัตถุประสงค์
ทางด้านสถิติและการจัดการรวมถึงการวิเคราะห์และ
ติดตามรอยธุรกรรมและการสร้างโปรไฟล์ทางการ
ตลาดเพื่อให้ UHS สามารถให้บริการนักธุรกิจยูซานา
ได้ดียิ่งขึ้น

UHS อาจจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยู
ซานาเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมบางอย่างซึ่งต้องได้รับ
ความยินยอมจากนักธุรกิจยูซานา

UHS อาจจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลทาง
กฎหมายมากกว่าหนึ่งเหตุผล ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
เฉพาะที่ UHS นำาข้อมูลนั้นไปใช้
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วัตถุประสงค์ที่ UHS นำาข้อมูลส่วนบุคคลของนัก
ธุรกิจยูซานาไปใช้

ภายในขอบเขตที่ข้อกำาหนดของกฎหมายอนุญาต 
UHS จะนำาข้อมูลส่วนบุคคลของนักธูรกิจยูซานาไป
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

•   การดำาเนินการใบสมัครนักธูรกิจยูซานา

•   การดำาเนินการ, ทำาให้สมบูรณ์ และแจ้งให้นักธุรกิจ
ยูซานาทราบเกี่ยวกับสถานะคำาสั่งซื้อสินค้าของนัก
ธุรกิจยูซานา

•   การจัดทำารายงานสายงานหรือรายงานทางธุรกิจ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

•   การให้บริการนักธุรกิจยูซานา เช่น การวางแผน
และการอำานวยความสะดวกในการจัดประชุมและ
การฝึกอบรม

•   การบริหารสิทธิประโยชน์ของนักธุรกิจยูซานา

•   การพัฒนาและการดำาเนินการตามนโยบาย, 
แผนการตลาด และกลยุทธ์

•   การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในจดหมายข่าว 
UHS, สื่อวัสดุส่งเสริมการขาย และการสื่อสารของ
บริษัทและภายในกลุ่มของบริษัท

•   ให้การอ้างอิง

•   ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของระเบียบข้อ
บังคับต่าง ๆ ที่บังคับใช้ และช่วยเหลือการสืบสวน
ของหน่วยงานของรัฐหรือตำารวจ และ

•   วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

UHS ใช้ข้อมูลทางการเงินของนักธูรกิจยูซานาเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินและป้องกันการ
ฉ้อโกง

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยูซานา

เพื่อดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เกี่ยวกับการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักธูรกิจยูซานาและภายใน
ขอบเขตที่ข้อกำาหนดของกฎหมายอนุญาต USH อาจ
แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยูซานาแก่บุคคล
ที่สามดังต่อไปนี้:

•   บุคลากรของ UHS และบริษัทในเครือที่มีความ
จำาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยู
ซานาเพื่อดำาเนินการตามความรับผิดชอบของตน

•   ตัวแทน, ผู้รับจ้าง, ผู้จัดหา, คู่ค้า หรือบุคคลที่สามที่
ให้บริการจัดส่งสินค้า, ดำาเนินการชำาระเงิน, เครื่อง
มือบนเว็บไซต์, การป้องกันการฉ้อโกง, การบริหาร, 

การตลาด, การส่งเสริมการขาย, การพิมพ์ หรือ
บริการอื่น ๆ แก่ UHS หรือบริษัทในเครือ รวมถึง
ศูนย์กระจายสินค้า, ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ปฏิบัติ
งานด้านการแพทย์, ผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน, บริษัท
ประกัน และนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

•   ผู้สปอนเซอร์และผู้นำาธุรกิจอัพไลน์ที่อาจมีความ
จำาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยู
ซานาดาวน์ไลน์เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการขายและ
การพัฒนาธุรกิจในกลุ่มการขายส่วนตัวของตน

•   หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจของรัฐ, 
ตำารวจ หรือหน่วยงานปกครอง เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกำาหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและข้อ
กำาหนดตามกฎหมาย

•   ที่ปรึกษามืออาชีพรวมถึงนักกฎหมาย, นาย
ธนาคาร, ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ให้ประกันที่ให้คำา
ปรึกษาและให้บริการด้านการธนาคาร, กฎหมาย, 
การประกันภัย และการบัญชีแก่ UHS และ

•   ที่ปรึกษา/ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดย UHS 
หรือบริษัทในเครือของยูซานาเพื่อวางแผน, ให้
และ/หรือบริหารสิทธิประโยชน์ของนักธุรกิจยู
ซานา

UHS อาจเปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผลมาจากหรือในการเต
รียมการสำาหรับการขาย, การควบรวมกิจการ, การ
รวมบริษัท, การเปลี่ยนแปลงการควบคุม, การโอน
สินทรัพย์ที่สำาคัญ, การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการ
ชำาระบัญชีของ UHS ที่อาจเกิดขึ้น หากสถานการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้น UHS จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
ให้แน่ใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นกับธุรกิจของ UHS เจ้าของธุรกิจรายใหม่สามารถ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยูซานาในลักษณะ
เดียวกันกับที่กำาหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยูซานาจะถูกจัดเก็บ
และจัดการในประเทศที่ UHS มีการดำาเนินธุรกิจอยู่ ยู
ซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ อิงค์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัด
ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักธุรกิจยูซานาจะถูกถ่ายโอนและจัดการใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความปลอดภัยของข้อมูล

UHS มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย, การ
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ถูกนำาไปใช้งานหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, 
การเปลี่ยนแปลงหรือการถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับ
อนุญาต UHS จำากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักธุรกิจยูซานาให้กับผู้ที่มีความจำาเป็นทางด้านธุรกิจ 
โดยพวกเขาจะนำาข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยู
ซานาไปใช้ตามคำาแนะนำาของ UHS เท่านั้น และพวก
เขาอยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งความรับผิดชอบในการ
เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ UHS ยังได้กำาหนด
มาตรการในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลที่ต้องสงสัยและจะแจ้งให้นักธุรกิจยูซานาและผู้
มีอำานาจควบคุมทราบถึงการละเมิดนั้นตามที่กฎหมาย
กำาหนดให้ UHS ปฏิบัติ

การเก็บรักษาข้อมูล

UHS จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยู
ซานาไว้นานเท่าที่จำาเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งระยะเวลาการเก็บรักษา
ข้อมูลนั้นถูกกำาหนดโดยลักษณะและระยะเวลาของ
ความสัมพันธ์ของนักธุรกิจยูซานากับ UHS

ในการกำาหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
สำาหรับข้อมูลส่วนบุคคล UHS จะพิจารณาถึงจำานวน
ข้อมูล, ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วน
บุคคล, ความเสี่ยงของอันตรายจากการใช้งานหรือ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจยูซานาโดย
ไม่ได้รับอนุญาต, วัตถุประสงค์ที่ UHS นำาข้อมูลส่วน
บุคคลของนักธุรกิจยูซานาไปใช้ และ UHS สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ 
และข้อกำาหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

ในบางสถานการณ์ UHS อาจไม่ระบุตัวตนหรือใช้
นามแฝงสำาหรับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่ข้อมูลนั้นจะไม่
สามารถเชื่อมโยงกับนักธุรกิจยูซานาได้อีกต่อไป ซึ่ง
ในกรณีนี้ UHS อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้นักธุรกิจยูซานาทราบเพิ่มเติม

สิทธิทางกฎหมายของนักธุรกิจยูซานา

นักธุรกิจยูซานามีสิทธิบางประการตามกฎหมายเกี่ยว
กับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศถิ่น
พำานักของนักธุรกิจยูซานา

หากนักธุรกิจยูซานาต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ 
หรือใช้สิทธิใด ๆ รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพิกถอนการยินยอมให้มีการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตน โปรดคลิกที่นี่หรือ
ติดต่อยูซานา ที่ dataprivacy@usanainc.com

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและนักธุรกิจยูซานาอื่น 

นักธุรกิจยูซานาตกลงว่า ในการดำาเนินธุรกิจยูซานา 
นักธุรกิจยูซานาเป็นผู้รวบรวมและ/หรือจัดการข้อมูล

ส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลที่สามรวมถึงนักธุรกิจ
ยูซานาอื่น ๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม”) 
นักธุรกิจยูซานาจะจัดการข้อมูลดังกล่าวในฐานะผู้
จัดการข้อมูลในนามของยูซานา ในฐานะข้อมูลที่รับ
ผิดชอบในแง่ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ 
และจะดำาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและโดยวิธี
การที่กำาหนดไว้เท่านั้น และเป็นไปตามข้อกำาหนดและ
นโยบายเหล่านี้ (ซึ่งประกอบขึ้นเป็นข้อปฏิบัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรของ UHS ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) 
เว้นแต่นักธุรกิจยูซานาจะต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลที่สามภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่ใช้บังคับ

นักธุรกิจยูซานาสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลที่สามซึ่งได้รับการรวบรวมผ่านช่องทางของยู
ซานาที่ได้รับการอนุมัติหรือเอกสาร (เช่น แบบฟอร์ม
ลูกค้า) ที่มอบให้แก่นักธุรกิจยูซานาเท่านั้น นักธุรกิจ
ยูซานาสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
ที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการดำาเนิน
ธุรกิจยูซานาของนักธูรกิจยูซานาเท่านั้น ซึ่งรวมถึง
การทำาสัญญากับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามประกาศ
ความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้กับบุคคลที่สามเหล่านั้นใน
แบบฟอร์มที่ประกอบอยู่ในเอกสารทางการของยูซานา

นักธุรกิจยูซานาต้องทำาให้แน่ใจว่ามีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งได้รับการตรวจสอบ
และอนุมัติโดยยูซานาเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรือผิดกฎหมาย และเพื่อป้องกันการสูญหาย
หรือถูกทำาลายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
ตั้งใจของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น นักธุรกิจยูซานาจะแจ้ง
ให้ยูซานาทราบโดยเร็วที่สุดไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
ภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากที่รับทราบว่ามี
การละเมิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลที่สาม และจะช่วยยูซานาในการตอบสนองต่อ
การละเมิดข้อมูล และคำาขอใด ๆ จากเจ้าของข้อมูล
รวมถึงการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับ
ใช้ นักธุรกิจยูซานาจะเก็บรักษาบันทึกกิจกรรมการ
จัดการข้อมูลในรูปแบบที่ยูซานาจัดให้

นักธุรกิจยูซานาไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลที่สามไปยังนอกประเทศถิ่นพำานักของนัก
ธุรกิจยูซานา นอกเหนือจากการอัปโหลดข้อมูลเพื่อ
การจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของยูซานา นัก
ธุรกิจยูซานาไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการข้อมูลที่เป็น
บุคคลที่สามอื่นใด เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลที่สาม
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นอกจากบทบัญญัตินโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ในข้อกำาหนดและนโยบาย, ขอบเขต, ลักษณะ, 
วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลที่สาม และประเภทของข้อมูลส่วน
บุคคลที่ได้รับการจัดการจะต้องเป็นไปตามที่กำาหนด
ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของยูซานาที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ยูซานา ซึ่งข้อกำาหนดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรของยูซานาที่
มอบให้กับนักธุรกิจยูซานาในฐานะผู้จัดการข้อมูล

เมื่อยกเลิกสัญญานักธุรกิจยูซานา นักธุรกิจยูซานาจะ
ต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามตามแนวทาง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของยูซานา เว้นแต่จะจำาเป็น
ต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ตามกฎหมายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

63. ข้อตกลงระงับข้อพิพาท   
ข้อกำาหนดนี้ส่งผลให้การโต้เถียง ข้อเรียกร้อง หรือ
ข้อพิพาทในลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างนัก
ธุรกิจยูซานา ฝ่ายหนึ่ง และยูซานาและ/หรือฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง อีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ เอกสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ที่เป็นที่
รับทราบโดย หรือตามกฎระเบียบข้อบังคับ สัญญา 
การละเมิด กฎหมายทั่วไป หรืออย่างอื่น (“ข้อ
พิพาท”) จะได้รับการแก้ไข คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
เข้าใจและยอมรับว่ามาตรา 63 นี้จัดทำาขึ้นเป็น
ข้อตกลงแยกต่างหากและชัดเจนซึ่งสามารถแยก
ออกจากส่วนที่เหลือของสัญญาและมีผลบังคับใช้
โดยไม่คำานึงถึงการบังคับใช้ข้อกำาหนดอื่น ๆ ของ
สัญญา รวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะข้อกำาหนดและ
นโยบายเหล่านี้ นอกจากนี้คู่สัญญายังเข้าใจและ
ตกลงอีกว่าการไม่สามารถบังคับใช้สัญญานัก
ธุรกิจยูซานาทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่สนับสนุน
คำาวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาลว่าข้อกำาหนดในการ
ระงับข้อพิพาทในมาตรา 63 นี้ไม่สามารถบังคับ
ใช้ได้ การพิจารณาสำาหรับข้อกำาหนดนี้รวมถึงแต่
ไม่จำากัดเพียงข้อตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้มาตรา 63 นี้จะ
คงอยู่ต่อไปหลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลง

ข้อพิพาททั้งหมดจะต้องถูกยื่นเพื่อแก้ไขเพื่อให้มีผล
ผูกพันกับอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานครตาม
ข้อกำาหนดของข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (THAC) ในช่วงเวลาที่บังคับใช้
และการดำาเนินการของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สามารถดูกฎระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนการดำาเนิน
งานของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ที่ thac.or.th 

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงระงับข้อพิพาทนี้จะไม่สามารถ
ป้องกันไม่ให้นักธุรกิจยูซานาดำาเนินการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นเงินจำานวนไม่เกิน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) (แต่ไม่มีการชดเชยเยียวยา
อื่น ๆ) ในศาลแขวง (“ข้อเรียกร้องสำาหรับศาลคดี
มโนสาเร่”)

ในการอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทใด ๆ 
อนุญาโตตุลาการหรือคณะอนุญาโตตุลาการจะมี
อำานาจในการตัดสินการชดเชยเยียวยาค่าเสียหาย
เฉพาะบุคคลเท่านั้น และจะไม่มีอำานาจที่จะตัดสิน
การชดเชยเยียวยาค่าเสียหายให้แก่กลุ่มบุคคล หมู่
คณะ หรือตัวแทน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและ
ตกลงว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละสิทธิ์ในการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม หมู่
คณะ หรือแบบตัวแทนอื่นๆ

ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต การ
อนุญาโตตุลาการจะดำาเนินการเป็นภาษาไทยโดยถือ
เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และนักธุรกิจยูซานาจะ
ต้องไม่เปิดเผยการมีอยู่ หรือลักษณะของการเรียก
ร้อง คำาให้การ หรือข้อโต้แย้งใด ๆ เอกสาร จดหมาย
โต้ตอบ การแก้ต่าง การให้ข้อมูลสรุป การแสดงพยาน
หลักฐาน การโต้แย้ง คำาให้การ หลักฐาน หรือข้อมูล
ที่แลกเปลี่ยนหรือนำาเสนอที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียก
ร้อง คำาให้การ หรือข้อโต้แย้งใด ๆ หรือคำาวินิจฉัย
ชี้ขาด การตัดสิน หรือผลการพิจารณาข้อเรียกร้อง 
คำาให้การ หรือข้อโต้แย้งใด ๆ (รวมเรียกว่า “เอกสาร
อนุญาโตตุลาการ”) กับบุคคลภายนอก ยกเว้นที่
ปรึกษากฎหมายของนักธุรกิจยูซานาผู้นั้นเท่านั้น ซึ่ง
นักธุรกิจยูซานาจะต้องให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรักษาความลับเหล่านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ที่จะดำาเนินการตามขั้นตอนที่จำาเป็นทุกประการ
เพื่อรักษาความลับของเอกสารอนุญาโตตุลาการที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีในศาล ตกลงที่จะใช้
ความพยายามอย่างดีที่สุดตามสมควรเพื่อยื่นดำาเนิน
คดีในศาลที่ได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ และเก็บรักษา
เอกสารทั้งหมดที่มีข้อมูลที่เป็นความลับอย่างแน่น
หนา และตกลงที่จะขอคำาสั่งคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่ง
ครอบคลุมข้อกำาหนดการรักษาความลับของสัญญา
นักธุรกิจยูซานานี้ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นและ
โดยไม่คำานึงถึงกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (THAC) การใช้ขั้นตอนบางอย่าง
ขึ้นอยู่กับจำานวนเงินที่เป็นข้อพิพาท สำาหรับข้อพิพาท
ที่มียอดค่าสินไหมทดแทนทั้งตามข้อเรียกร้องและข้อ
เรียกร้องแย้งไม่เกิน 35,000,000 บาท (สามสิบห้า
ล้านบาทถ้วน) ให้ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
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•   อนุญาโตตุลาการจะออกคำาตัดสินชี้ขาดภายใน 
120 วันนับจากวันที่อนุญาโตตุลาการนัดประชุม
ครั้งแรกเพื่อกำาหนดขั้นตอน

•   จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนถูกเลือกจากคณะ
กรรมการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 
โดยใช้ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
(THAC) ในการคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ

•   อนุญาโตตุลาการจะต้องมีการเปิดเผยพยานหลัก
ฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของอนุญาโตตุลาการ 
การเปิดเผยพยานหลักฐานและการเปิดเผย
ข้อมูลจะดำาเนินการภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กำาหนดเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายตามปกติของอนุญาโตตุลาการ 
รวมถึงการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า แต่ไม่ว่าในกรณีใด คู่
สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเปิด
เผยพยานหลักฐานมากกว่าที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งกำาหนดไว้

สำาหรับข้อพิพาทที่มียอดค่าสินไหมทดแทนทั้ง
ตามข้อเรียกร้องและข้อเรียกร้องแย้งที่มากกว่า 
35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ให้
ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

•   จะมีอนุญาโตตุลาการสามคนที่ถูกเลือกจากคณะ
กรรมการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 
โดยใช้ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
(THAC) ในการคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ

•   คู่สัญญาจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดเผยพยานหลัก
ฐานทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง

อนุญาโตตุลาการจะไม่มีอำานาจตัดสินลงโทษสำาหรับ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสีย
หายที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภาย
หลัง ค่าเสียหายจำาเพาะ หรือค่าเสียหายอื่นใด หรือค่า
ปรับทางแพ่งที่ไม่ได้วัดจากค่าเสียหายที่แท้จริงของ
คู่สัญญาที่ชนะคดี  (ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายหรือ
กฎข้อบังคับกำาหนดไว้อย่างชัดเจนสำาหรับความเสีย
หายหรือมาตรการลงโทษทางแพ่งที่นอกเหนือจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง) และจะไม่มีคำาวินิจฉัย ข้อ
เท็จจริง หรือคำาตัดสินชี้ขาดใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ
รายละเอียดของข้อกำาหนดและนโยบายหรือสัญญา
นักธุรกิจยูซานาไม่ว่าในกรณีใด ๆ อนุญาโตตุลาการ
หรือคณะอนุญาโตตุลาการมีอำานาจในการพิจารณา
ประเด็นที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเขตอำานาจศาลและการ
อนุญาโตตุลาการในเบื้องต้น เว้นแต่อนุญาโตตุลาการ
หรือคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่มีอำานาจพิจารณา

ว่าอนุญาโตตุลาการสามารถดำาเนินการในนามของ
หรือต่อกลุ่มบุคคลได้หรือไม่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
เข้าใจและตกลงว่าหากอนุญาโตตุลาการหรือคณะ
อนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดให้มีการชดเชยเยียวยา
ค่าเสียหายเกินจากอำานาจที่กำาหนดไว้ในที่นี้ คู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอให้มีการทบทวนคำาตัดสินใน
เขตอำานาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีเฉพาะของ
ศาลที่มีอำานาจในประเทศไทย มาตรฐานการพิสูจน์ใน
อนุญาโตตุลาการใด ๆ จะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและ
น่าเชื่อถือ

คู่สัญญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการจะต้องรับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการของตนเอง ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
และค่าธรรมเนียมการยื่นคำาร้อง อย่างไรก็ตาม หาก
มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมภายใต้กฎหมายหรือกฎ
ข้อบังคับที่กำาหนดมาตรฐานไว้แตกต่างกันสำาหรับค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการตัดสินคดีแล้ว ให้นำา
ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำาหนดเหล่านั้นมาใช้บังคับ 
อย่างไรก็ตาม หากค่าเสียหายที่ได้รับการพิจารณา
ตัดสินมีมูลค่ามากกว่า 35,000,000 บาท (สามสิบ
ห้าล้านบาทถ้วน) หรืออนุญาโตตุลาการตัดสินว่า
ข้อพิพาทนั้นไม่มีสาระสำาคัญ อนุญาโตตุลาการจะ
กำาหนดให้คู่สัญญาฝ่ายที่แพ้คดีชำาระค่าใช้จ่ายในการ
อนุญาโตตุลาการให้กับคู่สัญญาฝ่ายที่ชนะคดี ซึ่งค่า
ใช้จ่ายเหล่านั้นประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายทางกฎหมาย ค่าดำาเนินการของผู้เชี่ยวชาญ 
รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการยื่นคำาร้องตาม
ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

ข้อตกลงระงับข้อพิพาทนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากที่
สัญญานักธุรกิจยูซานาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม

คำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและ
มีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และอาจต้องได้รับ
การพิจารณาโดยศาลที่มีอำานาจในประเทศไทยหาก
จำาเป็น

สัญญานี้ไม่ได้เป็นการห้ามมิให้ยูซานาหรือผู้ร่วม
ธุรกิจทำาการยื่นขอและรับหมายยึดทรัพย์  คำาสั่งห้าม
ชั่วคราว คำาสั่งคุ้มครองชั่วคราว คำาสั่งคุ้มครองถาวร 
หรือการชดเชยเยียวยาอื่น ๆ จากศาลที่มีเขตอำานาจ
ศาล เพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของยูซานา
หรือนักธุรกิจยูซานาก่อน ในระหว่าง หรือหลังจาก
การยื่นขอคำาตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือ
การดำาเนินการอื่น ๆ หรือระหว่างรอการตัดสินหรือคำา
ชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ หรือการดำาเนินการอื่น ๆ
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เขตอำานาจศาลและสถานที่ของเรื่องใด ๆ ที่ไม่อยู่
ภายใต้อนุญาโตตุลาการให้อยู่เขตอำานาจศาลใน
ประเทศไทย กฎหมายของประเทศไทยจะควบคุมข้อ
พิพาททั้งหมดที่เกิดจากสัญญานักธุรกิจยูซานาโดย
ไม่คำานึงถึงหลักการเลือกใช้กฎหมาย

แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใด ๆ ในสัญญานี้ การแก้ไข
ใด ๆ ในข้อตกลงการระงับข้อพิพาทในมาตรา 63 
นี้โดยยูซานาจะมีผลเฉพาะเมื่อมีข้อตกลงโดยชัด
แจ้งของนักธุรกิจยูซานาที่จะทำาการแก้ไขดังกล่าว 
นักธุรกิจยูซานาอาจกำาหนดข้อตกลงของตนใน
การแก้ไขที่เสนอด้วยการปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่มา
พร้อมกับการแก้ไขที่เสนอ การแก้ไขดังกล่าวจะใช้
กับการเรียกร้องทั้งหมดที่นำาเสนอโดยนักธุรกิจยู
ซานา หรือยูซานาในหรือหลังจากวันที่การแก้ไขมี
ผลบังคับ โดยไม่คำานึงถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ หรือ
การรวมรวมของข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เป็นสาเหตุของ
การเรียกร้องดังกล่าว 

64. คำานิยาม  
สัญญา: 

สัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทและ
นักธุรกิจยูซานาซึ่งประกอบด้วยใบสมัครนักธุรกิจยู
ซานา, ข้อกำาหนดและนโยบาย และแผนการจ่ายค่า
ตอบแทน

ใบสมัคร (หรือ “ใบสมัครนักธุรกิจยูซานา”): 

แบบฟอร์มที่กรอกและลงนามโดยบุคคลที่ประสงค์จะ
เข้าร่วมในสัญญานักธูรกิจยูซานากับบริษัท

นักธุรกิจยูซานา: 

ผู้รับจ้างอิสระที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทภายใต้
สัญญาการซื้อและขายต่อผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า, รับ
สมัครนักธุรกิจยูซานารายอื่น และเข้าร่วมในแผนการ
จ่ายค่าตอบแทนของบริษัท ความสัมพันธ์ของนัก
ธุรกิจยูซานากับบริษัทอยู่ภายใต้การบังคับของสัญญา

ราคาคำาสั่งซื้ออัตโนมัติ: 

ราคาที่ต่ำากว่าราคาสมาชิกสิบ (10) เปอร์เซ็นต์

ธุรกิจ: 

บัญชีที่สร้างขึ้นเมื่อบุคคลหรือนิติบุคคลเข้าสู่ความ
สัมพันธ์ตามสัญญากับบริษัท

ศูนย์ธุรกิจ: 

ศูนย์กลางของกิจกรรมการสร้างธุรกิจของนักธุรกิจ
ยูซานา ซึ่งมีการซื้อผลิตภัณฑ์และสะสมคะแนนยอด
ขาย

โอกาสทางธุรกิจ: 

กิจกรรมที่กำาหนดโดยบริษัทเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
หรือแผนการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

แผนการจ่ายค่าตอบแทน: 

แผนที่จัดทำาขึ้นโดยเฉพาะที่บริษัทนำามาใช้ ซึ่ง
ระบุรายละเอียดและข้อกำาหนดของโครงสร้างค่า
ตอบแทนสำาหรับนักธุรกิจยูซานา

บริษัทขายตรงที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ: 

บริษัทขายตรงที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, 
ผลิตภัณฑ์อาหารและพลังงาน ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว 
หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามอื่น ๆ ที่
คล้ายคลึงกันหรือเป็นคู่แข่งกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ข้อมูลที่เป็นความลับ: 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของยูซานาที่อาจจัดหาให้
หรือมีให้กับนักธุรกิจยูซานา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือในรูปแบบอื่น
ใดที่เป็นความลับ เป็นกรรมสิทธิ์ และ/หรือไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะโดยทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงความ
ลับทางการค้าของยูซานา ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูล
ระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อของนักธุรกิจยูซานาและ
ลูกค้า และข้อมูลที่อยู่ในรายงานสายงานหรือรายงาน
ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

องค์กรต่างสายงาน: 

นักธุรกิจยูซานาที่ไม่ได้มีตำาแหน่งอยู่เหนือหรือใต้คุณ
โดยตรงในการวางตำาแหน่งสายการสปอนเซอร์ของ
คุณ

ลูกค้า: 

ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ได้
ตั้งใจจะนำาผลิตภัณฑ์ไปขายต่อให้กับบุคคลที่สาม

การขายตรง: 

การขายตรง การตลาดแบบเครือข่าย หรือการทำาการ
ตลาดหลายระดับ

บริษัทขายตรง: 

บริษัทที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้บริโภค
โดยตรงผ่านทีมขายอิสระในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่
การขายปลีก

ดาวน์ไลน์: 

นักธุรกิจยูซานาทั้งหมดที่มีตำาแหน่งอยู่ภายใต้นัก
ธุรกิจยูซานารายใดรายหนึ่งในสายการสปอนเซอร์

การรับสมัคร (รับสมัคร): 

การทำาสัญญากับบริษัทเพื่อดำาเนินธุรกิจอิสระ
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ระยะยกยอดสี่สัปดาห:์ 

ช่วงเวลาการจ่ายค่าคอมมิชชั่น 4 รอบติดต่อกัน (วัน
ศุกร์ 4 ครั้ง)

รายงานสายงาน: 

รายงานที่จัดทำาขึ้นโดยบริษัทที่ให้ข้อมูลเฉพาะซึ่ง
เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำาตัวและข้อมูลการขายของ
ทีมงานของนักธุรกิจยูซานา

คะแนนยอดขายกลุ่ม: 

คะแนนยอดขายที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ของทีมงานของนักธุรกิจยูซานา

The Hub: 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการบริหารจัดการข้อมูล
ของยูซานา

สื่อวัสดุทางการของยูซานา: 

สื่อวัสดุโฆษณาและข้อมูลที่บริษัทมีให้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจ

การวางตำาแหน่ง: 

การวางตำาแหน่งของนักธุรกิจยูซานาในดาวน์ไลน์ของ
สปอนเซอร์ของเขา/เธอ

สมาชิกผู้บริโภคสินค้า: 

ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากยูซานาในราคาที่ได้รับ
ส่วนลดเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล สมาชิกผู้บริโภค
สินค้าไม่ได้รับอนุญาตให้นำาผลิตภัณฑ์ไปขายต่อและ
ไม่ได้เข้าร่วมในแผนการจ่ายค่าตอบแทน

ผลิตภัณฑ์: 

ผลิตภัณฑ์ที่นักธุรกิจยูซานาได้รับอนุญาตให้ทำาการ
ตลาดและขายภายใต้สัญญานักธุรกิจยูซานา

บุคคลที่เกี่ยวข้อง: 

เจ้าหน้าที่ กรรมการ เจ้าของ พนักงาน ตัวแทน หรือ
หน่วยงานในเครือของยูซานา บุคคลที่เกี่ยวข้องคือ
บุคคลที่สามที่กำาหนดให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ของ
สัญญาตามวัตถุประสงค์ของสัญญาที่อ้างถึงพวกเขา
โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาทในมาตรา 63 

เครื่องมือการขาย: 

วัสดุที่บริษัทสร้างขึ้นไม่ว่าชนิดใดก็ตามเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการขายผลิตภัณฑ์, การรับสมัคร หรือ
การฝึกอบรมของนักธุรกิจยูซานา

คะแนนยอดขาย: 

คะแนนที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์โดยนักธุรกิจยู
ซานา

สปอนเซอร์: 

อัพไลน์โดยตรงของนักธุรกิจยูซานา

ทีม: 

ทีมงานของนักธุรกิจยูซานาซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
ผู้บริโภคสินค้าและนักธุรกิจยูซานาที่อยู่ด้านล่างใน
องค์กรการขายของเขา/เธอ

อัพไลน์: 

สายตรงการสปอนเซอร์ที่อยู่เหนือนักธุรกิจยูซานา

ยูซานาหรือบริษัท: 

บริษัท ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

ชุดคู่มือเริ่มต้นธุรกิจ: 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและเอกสารสนับสนุน
ทางธุรกิจของบริษัทที่นักธุรกิจยูซานาใหม่ทุกคนได้
รับ
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