Thailand
Fax 0-2018-1900
thsupport@lifevantage.com

INDEPENDENT DISTRIBUTOR APPLICATION
Primary Applicant *Required Information
(Please print clearly in English unless otherwise noted.)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

*ชื่อภาษาอังกฤษ Given/First Name in English

*ชื่อภาษาไทย Given/First Name in Thai

*นามสกุลภาษาอังกฤษ Surname/Last Name in English
-

*นามสกุลภาษาไทย Surname/Last Name in Thai

-

*วันเดือนปีเกิด Birth Date (DD/MM/YYYY) (ผู้สมัครจะต้องอายุ 20 ปีหรือมากกว่า Applicant must be 20 years or older)

หญิง Female

*เพศ Gender

ชาย Male

*หมายเลขบัตรประจำ�ตัว Thai ID (เลือกประเภทด้านล่าง Select type below)
หมายเลขบัตรประชาชนไทย Thai National ID
		

หมายเลขวีซา่ Residency Permit Number

หมายเลขจดทะเบี
ยนบริษท
ั Company Registration ID
่ ่
( กรณีทไม่
ี ยนบั
ื ตรประชาชน / Required if not using individual government ID

___________________________________________________________________________________

ชื่อบริษัท Company Name (จำ�เป็นจะต้องมีการจดทะเบียนบริษัท optional, required if Company Registration ID listed above)
(กรุณาแนบ เอกสารจดทะเบียน Please attach organizational documents)

*ผู้สมัครเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลของสหรัฐ? Is the Primary Applicant a U.S. citizen or U.S. person?
ใช่ Yes
ไม่ ใช่ No
้ นสิงจำ
่ �เป็นสำ�หรับวัตถุประสงค์ของการรายงานภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา.) If Yes, please submit an IRS Form W-9 to LifeVantage. (This information is required for U.S. tax reporting purposes.)
ถ้าใช่โปรดส่งฟอร์มภาษี ของบริษท
ั ไลฟเ์ วนเทจ (ข้อมูลนีเป็

ข้อมูลการติดต่อ Contact Information
_______________________________________

* โทรศัพท์บ้าน

________________________________________

โทรศัพท์เคลื่อนที่

Home Phone

Cell Phone

________________________________________

หมายเลขโทรสาร

____________________________________

*อีเมล์ผู้สมัคร

Fax Number

Applicant E-mail

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address
_______________________________________

*บ้านเลขที่

Plot/House

________________________________________

________________________________________

____________________________________

*หมู่บ้าน

*ถนน

*ตำ�บล

Village

_______________________________________

________________________________________

*อำ�เภอ

*จังหวัด

District

Road 				

________________________________________

*รหัสไปรษณีย์

Province

Sub-district

Postal Code

ผู้สมัครร่วม (ทางเลือก) Co-Applicant (optional)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

*ชื่อภาษาอังกฤษ Given/First Name in English

*นามสกุลภาษาอังกฤษ Surname/Last Name in English
-

*ชื่อภาษาไทย Given/First Name in Thai

*นามสกุลภาษาไทย Surname/Last Name in Thai

-

*วันเดือนปีเกิด Birth Date (DD/MM/YYYY) (ผู้สมัครจะต้องอายุ 20 ปีหรือมากกว่า Applicant must be 20 years or older)

ข้อมูลการสมัคร Enroller Information

่ านสมัครคือบุคคลทีท่่ านแนะนำ�มายงั ไลฟเ์ วนเทจ Your enroller is the individual who introduced you to LifeVantage.)
(บุคคลทีท่

หญิง Female

*เพศ Gender

ชาย Male

ข้อมูลผู้ให้การสนับสนุนการจัดตำ�แหน่ง Placement Sponsor Information

่ ยูภ่ ายใต้ทา่ นจะถูกวางไว้ หากไม่มบี คุ คลใดอยูใ่ นรายการสมัคร ท่านจะ
(ตำ�แหน่งของท่านแสดงให้เห็น ถึ งบุคคลทีอ
สามารถเป็นผู้ ให้การสนับสนุนการจัดวางตำ�แหน่ง การสมัครของท่านสามารถจัดวางได้ภายใน 30 วัน.

Your placement indicates the individual under whom you are placed. If no one is listed, your enroller also becomes your Placement
Sponsor. Your enroller is able to place you within 30 days.)

________________________________________________

____________________________

Enroller Name

ID Number

ชือ่ ผูแ
้ นะนำ�

หมายเลขนักธุรกิจอิสระ

________________________________________________________

่ �แหน่งภายใต้ผแ
ชือตำ
ู้ นะนำ�
Placement Sponsor Name

________________________

หมายเลขนักธุรกิจอิสระ
ID Number

ข้อมูลทางการเงิน Financial Distributions

(โปรดให้ขอ
้ มูลธนาคารของคุณ พร้อมแนบสำ�เนาหน้าแรกของสมุดบัญชีของคุณ Please provide your bank information for EFT. Please attach a copy of the first page of your Bank Book.)
___________________________________________________________________________________

่ ญชี Account Name (ต้องตรงกับชื่อนักธุรกิจอิสระ Must match name of Distributorship)
*ชือบั

___________________________________________________________________________________

*ชื่อธนาคาร Bank Name

		
___________________________________________________________________________________

*หมายเลขบัญชี

*รหัสธนาคาร Bank Code *รหัสสาขา Branch Code

Account Number

ข้อตกลงนักธุรกิจอิสระ Distributor Agreement

้ นค้า ข้าพเจ้ารับทราบว่าได้ตกลงเป็ นนักธุรกิจอิสระของบริษท
์
่ี่
่ ต้นธุรกิจบนใบสัง่ ซือสิ
้ ใช้
โดยยกรูปแบบการยินยอมและการชำ�ระเงินของชุดเริม
ั ไลฟเวนเทจ
ข้าพเจ้ายินยอมทีจะให
้
่
ข้อมูลการติดต่อทางเบอร์ โทรศัพท โทรสาร อีเมล์ ในใบสมัครนี ข้าพเจ้ารับรองว่าได้อา่ นและยอมรับเงือนไขของข้อตกลงดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ยอมรับและเข้าใจถึงแผนการจ่ายผล
่ นส่วนหนึงของข้
่
ตอบแทนและนโยบายและระเบียบปฏิบต
ั กิ ารของบริษท
ั ซึงเป็
อตกลงนี้ By signing and submitting this form and payment of my Start Kit on a separate order form, I acknowledge that I am applying to become
a LifeVantage Independent Distributor. I consent to LifeVantage contacting me at the telephone numbers, fax number, and/or E-mail address listed on my application or as updated. I certify that I have read and agree to the Terms and Conditions for this agreement, and I further
certify that I have received, have read, understand and agree to the LifeVantage Compensation Plan and the LifeVantage Policies and Procedures, which are incorporated herein and made part of this agreement.

___________________________________________________________________________________

ลายเซ็นของผูส้ มัคร

ลายเซ็นของผูส้ มัครร่วม (ถ้ามีการใช้)

Applicant Signature
-

วันเดือนปี

___________________________________________________________________________________

-

-

Date (DD/MM/YYYY)

Co-Applicant Signature (if applicable)

วันเดือนปี

-

Date (DD/MM/YYYY)

©2017 LifeVantage Corporation • 33/4 The Nine Tower Grand Pharam 9, Floors 14, Room TNB01-03, Pharam 9 Road, Huay-khwang Subdistrict, Huay-khwang District, Bangkok 10310 • Tel: 0-2018-1999 • Website: th-th.lifevantage.com
This form may not be altered without the express written consent of LifeVantage.
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่
ข้อตกลงและเงือนไขการเป็
นนักธุรกิจอิสระ INDEPENDENT DISTRIBUTOR AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS
้ นเอกสารสมัครเพือเข้
่ ามาเป็นนักธุรกิจอิสระของบริษท
่ (โดยเรียกว่า “ไลฟ์ เวนเทจ” หรือบริษท
้ อท่
่ านตอบตกลงและบริษท
้
่
นีเป็
ั ไลฟ์ เวนเทจ (ประเทศไทย)จำ�กัด และบริษท
ั ไลฟ์ เวนเทจ คอร์ปเปอเรชัน
ั ไลฟ์ เวนเทจ) นีเมื
ั ไลฟ์เวนเทจตอบรับ, เอกสารฉบับนีกลายเป็
นส่วนหนึงของข้
อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านและบริษท
ั ไลฟ์
่
่ั
่
่ั
เวนเทจ ข้อกำ�หนดและเงือนไขของเวอร์
ชนภาษาอั
งกฤษจะถูกแทนทีเสมอในกรณี
ทมี่ี ความขัดแย้งของเวอร์ชนภาษาไทยระหว่
างสองภาษา This document is your application to become an Independent Distributor of LifeVantage (Thailand) Company Limited and LifeVantage Corporation
(collectively “LifeVantage” or the “Company”). When submitted by you and accepted by LifeVantage, this document becomes part of a legal agreement between you and LifeVantage. The English version of these Terms and Conditions will always supersede the
Thai version in the event of any discrepancies between the two languages.

หมวดที่ 1 คำ�จำ�กัดความ
้
่
1.1 ข้อตกลงประกอบด้วย (1) ใบสมัครนีรวมข้
อกำ�หนดและเงือนไข
(2) นโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิ (3) แผนรายได้ของบริษทั ฯ (4) รูปแบบเฉพาะทางธุรกิจ
่
หากมีขอ้ บังคับและการแก้ไขเอกสารใดๆ ภายหลัง ซึงจะมี
การดำ�เนินการก่อนหน้านี้
่ ามาเป็นนักธุรกิจอิสระอย่างสมบูรณ์แบบ โดยการสมัครและสังซื
่ อกั
้ บบริษทั ฯ “การยอมรับ” จะขึน
้
1.2“การตอบรับ” หมายถึง การตอบรับข้อเสนอของบริษทั ฯ เพือเข้
อยูก่ บั บริษทั ฯ เมือ่ ได้รบั ใบสมัครจากบุคคลทีตั่ ดสินใจเข้าร่วมเป็ นนักธุรกิจอิสระ มี ใครบ้าง (1) ส่งใบสมัครทีมี่ ลายเซ็น (2) เตรียมเอกสารหมายเลขบัตรประชาชนที่
ถูกต้อง (3) เตรียมเอกสารหน้าบัญชีของเขาหรือเธอให้ บริษทั
่ น” การละเมิดหรือการเพิกเฉย หมายถึง การละเมิดทีเกิ
่ ดขึนหรื
้ อถูกกล่าวหา หรือละเมิดข้อกำ�หนดข้อใดข้อหนึง่
1.3“การฝาฝื
้ ดของการเป็นนักธุรกิจอิสระ การยกเลิกอาจจะรวมถึงการสมัครใจหรือไม่สมัครใจ โดยทางบริษทั ฯ หรือนัก
1.4“การยกเลิก” หรือ “การเป็นโมฆะ” หมายถึง การสินสุ
้ ได้ตอ่ อายุ ไม่มกี ารเคลือนไหว
่
ธุรกิจอิสระ รวมทังไม่
หรือละเมิดตามข้อตกลง
่
1.5“คำ�จำ�กัดความ” นโยบายและระเบียบการปฏิบตั จิ ะรวมเข้าเป็นส่วนเดียวกันกับข้อกำ�หนดและเงือนไข
1.6 “ดาวน์ไลน์” แผนผังองค์กรดาวน์ ไลน์ หรือ “ดาวน์ไลน์องค์กรการขาย” หมายความว่าเครือข่ายของนักธุรกิจอิสระอยูภ่ ายใต้ขา้ พเจ้าตามสัญญาต่อไป
้
1.6.1“ดาวน์ไลน์” หรือการอ้างอิงทีค่ ล้ายกันถูกนำ�มาใช้เพียงเพือ่ วัตถุประสงค์ทเ่ี รียบง่าย นักธุรกิจอิสระนันควรเข้
าใจว่า (1) นักธุรกิจอิสระไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือมี
์
์ อผลประโยชน์ ใดๆของดาวน์ไลน์ กิจการขององค์กร หรือวัตถุประสงค์ใดๆ ทีสร้
่ างขึนโดยนั
้
่
สิทธิครอบครองกรรมสิ
ทธิหรื
กธุรกิจอิสระ หรือบุคคลอืนใดหรื
อนิตบิ คุ คล
่
้
่
ทีประกอบด้
วยข้อมูลทังหมด
หรือบางส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับดาวน์ไลน์ของบริษทั ฯ หรือส่วนใดส่วนหนึงตามข้
อตกลง (2) สิทธิประโยชน์แต่เพียงผูเ้ ดียวของนักธุรกิจ
่ ยวกั
่ บลูกทีมเป็นสิทธต์ิ ามสัญญาทีจะได้
่ รบั ค่าคอมมิชชันตามที
่
่ ษทั ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียวในทุกสิทธิใดๆ
์ ในผล
อิสระทีเกี
กำ่ �หนดไว้ในข้อตกลง (3) และทีบริ
ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของดาวน์ไลน์
่ เ่ รียกว่าให้ปฏิบตั ติ าม
1.7 “กฎหมาย” หมายถึง กฎหมายใดๆตามพระราชบัญญัต,ิ ข้อบังคับ, ระเบียบ หรือ สิงที
่ อ”, “เครืองมื
่ อส่งเสริมการขาย” หรือ “สือสิ
่ ง่ พิมพ์” หมายถึงการตีพมิ พ์ใด ๆ หรือคิดค้นเพือนำ
่ �ไปใช้โดยผ่านการเห็นชอบจากบริษทั ฯ เพือให้
่ นกั ธุรกิจ
1.8 “เครืองมื
อิสระใช้บริการได้
่
หมวดที่ 2 เงือนไข
่
่ นบั จากวันทีบริ
่ ษทั ฯ ตอบรับใบสมัครนี้ ถ้านักธุรกิจอิสระละเลยไม่ได้ตอ่ สัญญาการทำ�ธุรกิจตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไข หรือหาก
เงือนไขของข้
อตกลงนีคื้ อ หนึงปี
่
้ ดการเป็นนักธุรกิจอิสระอย่างถูกต้องของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
ข้อตกลงถูกยกเลิกด้วยเหตุผลหนึงเหตุ
ผลใด นักธุรกิจอิสระจะสินสุ
กสัญญา
้ทังหมดกับนักธุรกิจอิสระภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วน
่
ั ทีแจ้ง หากบริษทั ยุตกิ ารดำ�เนินการธุรกิจ สินทรัพย์ และสินค้าคงค้างก็จะทำ�การขายหรือโอนย้าย
หมวดที่ 3 สัญญาสถานภาพของนักธุรกิจอิสระ
่
นักธุรกิจอิสระต้องไม่เป็นลูกจ้างนักธุรกิจอิสระผูร้ ว่ มแฟรนไชส์ บริษทั ไลน์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบว่าด้วยเรืองการหั
กภาษี หรือการ
่
่ นอกเหนือจากทีกำ่ �หนดไวในกฎหมาย
้
หักลบโบนัสการจ่ายผลตอบแทนทีมาจากนั
กธุรกิจอิสระ หากมีภาษีชนิดอืนๆ
่ี ยวกั
่ บข้อตกลง
หมวดที่ 4 บทบัญญัตท
ิ เกี
่
่ ของทุกคนทีมาก่
่ อนวันทีผลของข้
่
่ ได้
่ อยูในข้
่ อตกลงนีจะมี
้ ขอบเขตทีได้
่ รบั อนุญาตตาม
4.1 สัญญาใดๆ ของผูแ้ ทน ข้อเสนอ หรือการสือสารอื
นๆ
อตกลงนี้ ทีไม
กฎหมายไม่บงั คับใช้กฎหมาย และมีผลกับข้อตกลงนี้
4.2 ข้อตกลงอาจมีการแก้ไขในบางครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทฯ การแจ้งประกาศ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งการแก้ ไขลงในสื่อสิ่งพิมพ์เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทฯ
หมวดที่ 5 สิทธิ์ ในการโอนหรือผูแ
้ ทน
่
์ หรือมอบหมายหน้าที่ ใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงโดยไม่ได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ฯ ความ
5.1 นักธุรกิจอิสระไม่มสี ทิ ธิที์ จะโอนย้
ายหรือโอนสิทธิใดๆ
่
้
พยามใดทีจะโอนหรื
อมอบหมายข้อตกลงโดยปราศจากลายลักษณ์อกั ษรของบริษทั ฯ ทังหมด
ถือว่าไม่เป็นผล ทางบริษทั ฯ จะทำ�การลงโทษตามกฎระเบียบและข้อ
ตกลง
่
่ นสิทธิทั์ งหมดภายใต้
้
5.2 บริษทั มีสทิ ธิที์ จะโอนหรื
อมอบสิทธิ์ ทีเป็
ขอ้ ตกลง โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมใดๆ เป็นลายลักษณ์อกั ษรจากนักธุรกิจอิสระ
หมวดที่ 6 สิทธิ์การเผยแพร่
้ ญาตใหใช
้ ชื้ อนั
่ กธุรกิจอิสระ ภาพ เรืองราวส่
่
่ งเสริมการขาย ขณะทีข้่ อตกลงมีผลบังคับสำ�หรับ 6 เดือน ทันที
บริษทั ไดอนุ
วนตัว หรือคล้ายคลึงกันในการโฆษณา สือส่
่
์
้
หลังจากทียกเลิก นักธุรกิจอิสระสละสิทธิ การเรียกร้องทังหมด สำ�หรับค่าตอบแทน การใช้งานดังกล่าว
์
หมวดที่ 7 ข้าพเจ้าเข้าใจการเป็นนักธุรกิจอิสระของบริษท
ั ไลฟเวนเทจ
์ �เสนอเพื่อการขายสินค้าของบริษทั ฯ และให้บริการตามข้อตกลง
7.1 ข้าพเจ้ามีสทิ ธินำ
์
7.2 ข้าพเจ้ามีสทิ ธิลงทะเบี
ยนสมัครให้กบั ผูค้ นเป็นนักธุรกิจอิสระของผลิตภัณฑ์ไลฟ์เวนเทจ
์ ขององค์กร
7.3 ข้าพเจ้ามีหน้าที่อบรมและสร้างแรงบันดาลใจ ให้นกั ธุรกิจอิสระที่เป็นดาวนไลน์
่ บตั ติ ามกฎหมายทังหมดและทำ
้
้ั
่ ทีอาจได้
่
7.4 ข้าพเจ้ามีหน้าทีปฏิ
�รายงานส่งภาษีทงหมดหรื
อการหักเงินอืนๆ
รบั เรียกร้องโดยกฎหมายใดๆ
่ บตั ติ ามข้อผูกมัดของข้าพเจ้า การเป็นนักธุรกิจอิสระด้วยความซื่อสัตย์และยึดถือหลักคุณธรรมตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
7.5 ข้าพเจ้ามีหน้าทีปฏิ
หมวดที่ 8 กฎเกณฑ์การปกครองมติของข้อโต้แย้ง
้
้ ภ่ ายใต้การควบคุม และจะถูกตีความชีแจงตามกฎหมายของของประเทศไทย
้
8.1 ข้อชีแจงและข้
อบังคับใช้ของข้อตกลงนีจะอยู
โดยไม่มผี ลต่อข้อขัดแย้งในหลัก
กฎหมาย
่
่
่
่ ก็อาจขอคำ�สังศาล
่
่
8.2 หากฝายใดฝ
ายหนึ
ง่ เชือในข้
อตกลงนีว่้ าจะได้รบั ความเสียหายไม่สามารถแก้ไขได้เป็นผลมาจากการกระทำ�ของบุคคลอืนๆ
เพือขอความช่
วย
่
เหลือในศาลรัฐบาลของประเทศไทย ดำ�เนินตามคำ�สังในคู
ม่ อื บทบัญญัติ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
้ อตกลงนีและในคู
้
้
8.3 นักธุรกิจอิสระรับทราบว่าข้อสัญญาทีกำ่ �หนดไวในข้
ม่ อื P & P มีความเหมาะสมและความจำ�เป็นที่จะปกปองผลประโยชน์
ทถู่ี กต้องของบริษทั
์
ไลฟเวนเทจ
และบริษทั ฯจะไม่ ใส่ลงไปในข้อตกลงนี้ ในกรณีท่ี ไม่มขี อ้ สัญญาดังกล่าว นอกจากนักธุรกิจอิสระยอมรับว่าการละเมิดของเขา / เธอพันธสัญญาที่
่
้
้
่
กำ�หนดไว้ในข้อตกลงนีและในคู
่ มอื P & P จะทำ�ให้เกิดแนวโน้มที่มีความเสีย่ งต่อบริษทั ฯที่ ไม่สามารถแกไขผลรวมและขอบเขตซึ
งจะเป็
นเรื่องยากมากทีจะ
้
ประเมินผลหรือค้นหา ดังนันนักธุรกิจอิสระตกลงว่า
่ ๆ ทีจะออกคำ
่ นหรือคุกคามว่าด้วย
่
่
่
บริษทั มีสทิ ธ์ ิ โดยไม่มคี วามจำ�เป็นต้องมีการโพสต์พน
ั ธบัตรหรือการรักษาความปลอดภัยอืน
�สังศาลจะสั
งใหนั
กธุรกิจอิสระทีฝ่ าฝื
่
้ ยวที่มีอยูเ่ พื่อ บริษทั ไลฟ์เวนเทจ
การละเมิดข้อสัญญาดังกล่าว คำ�สังศาลจะไม่
ได้รบั การรักษา แต่เพียงผูเดี
หมวดที่ 9 เบ็ดเตล็ด
้ รบั การปฏิบตั ิ เช่นเดิมทุกประการ
9.1 โทรสาร หรือ สำ�เนาสแกนอีเมล์ของข้อตกลงนีจะได้
่ นทางการตามข้อตกลงที่ ได้
่
9.2 ข้าพเจ้าอนุมตั พ
ิ เิ ศษสำ�หรับบริษทั ฯ ทีจะติดต่อสื่อสารกับข้าพเจ้าโดยผ่านอีเมล์ เพื่อจุดประสงค์ ใดๆ ก็ตาม รวมถึงข้อความทีเป็
กรอกไว้ ในใบสมัคร
่ สทิ ธิ ได้รบั เงินคืน นอกเสีย
9.3 สินค้าที่ตีกลับภายใน 45 วัน หลังจากที่ชำ�ระเงินจะได้รบั เงินคืน 100% การจัดส่งจำ�นวนน้อย ยกเว้นแต่วา่ สินค้ายังไม่ได้เปิด ซึงมี
่ สทิ ธิรบั เงินคืน สินค้าทียั่ งคงสามารถนำ�กลับมาขายได้อกี ยังคงสภาพแพคเกจเดิม รวมทัง้
จากมีต�ำ หนิ สินค้าต้องอยูใ่ นสภาพที่คงเดิมมากทีสุ่ ดตามเงือ่ นไข เมือมี
่ี ภณ
ฉลากและผนึกยังอยูท่ บรรจุ
ั ฑ์สน
ิ ค้าใดทีมี่ การระบุไว้อย่างชัดเจนในเวลาของการขายซึ่งคืนไม่ได้ ข้าพเจ้า เป็นรายการตามเทศกาล จะไม่น�ำ มาขายปลีก การคืน
้
่ การลูกค้า ลูกค้ามีความรับผิดชอบสำ�หรับการนำ�สินค้าส่งกลับบริษทั ภายในสิบวัน(10) นับจากวันที่
ทังหมดจะต้
องมีใบอนุญาตคืนสินค้า (RMA) โดยผ่านฝายบริ
์ รบั ผลตอบแทน โปรดรอจนถึง 20 วัน จากเวลาทีได้
่ รบั สินค้า ถึงจะได้เริมการคื
่
ออก “RMA” หรือผลิตภัณฑ์ท่ีจะไม่ได้มสี ทิ ธิได้
นเงิน หากการขนส่งสินค้าถูกปฏิเสธ
่ อแบบ
้
้ อมูลการชำ�ระเงิน
ไม่วา่ จะด้วยการสังซื
ออโต้ชพ
ิ หรือส่งสินค้าเอง บริษทั ฯ จะเรียกเก็บเงินจำ�นวน 390 บาท ค่าธรรมเนียมปฏิเสธการจัดส่งที่รูปแบบแฟมข้
9.3.1 หมายเลขที่ออกโดยรัฐบาลคุณต้องจัดหาให้กบั บริษท
ั ฯ ด้วยการให้หมายเลขบัตรประชาชนทีถู่ กต้อง บัตรราชการ หรือหมายเลขจดทะเบียนบริษท
ั ฯ
9.4.1 ถ้าเลือก “ใช่” ที่คุณเป็นผูส้ มัครของพลเมือง U.S. หรือไม่ คำ�ถามในใบสมัครนักธุรกิจอิสระและข้อตกลง โปรดช่วยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม W-9 และจัดส่ง
มาที่ thsupport@lifevantage.com แบบฟอร์ม W-9 สามารถค้นหาได้ท่ี เว็บกรมสรรพกรสหรัฐ (IRS) website http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fwa.pdf
9.4.2 หากเลือก “ไม่” ที่คุณเป็นผูส้ มัครของพลเมือง U.S. หรือไม่ค�ำ ถามในใบสมัครนักธุรกิจอิสระและข้อตกลง หากข้อมูลผูส้ มัครเป็นแบบบุคคล ข้าพเจ้ายืนยัน
่ านีเป็
้ นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ นอกจากนีข้้ าพเจ้าขอยืนยันว่าภาย
ว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลบนแบบฟอร์มนี้ และเท่าทีข้่ าพเจ้าทราบและเชือว่
่ นเจ้าของผลประโยชน์ (หรือข้าพเจ้ามีอ�ำ นาจลงนามสำ�หรับบุคคลทีเป็
่ นเจ้าของประโยชน์) ของ
ใต้บทลงโทษของการให้พยานเท็จนั่น (1) ข้าพเจ้าเป็นบุคคลทีเป็
้ั
่ ามา ซึงรู
่ ปแบบนีเกี
้ ่ยวข้องหรือกำ�ลังใช้แบบฟอร์มนี้ เมือจั
่ ดทำ�เอกสารตัวเองเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผูถ้ อื บัญชีของสถาบันการเงินต่างชาติ
รายได้ทงหมดที
เข้
่ คคลที่ไม่ใช่พลเมืองของ U.S. (3) รายได้ท่ีแบบฟอร์มนีเกี
้ ่ ยวข้อง คือ (ก) ไม่มผี ลเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการค้าหรือธุรกิจในสหรัฐ (ข) มีผลกับการ
(2) ข้อมูลสวนบุ
่
่ิ
่
ดำ�เนินการแตไม่ถกู เสียภาษีภายใต้ขอ้ สัญญาการเก็บภาษีเงินได้ทีเหมาะสม (ค) ผูร้ ว่ มของรายได้ท่มีี ผลกับการดำ�เนินการ (4) ผูส้ มัครหลักของแบบฟอร์มทีมี่ ถน
ั้ ๆ (5) สำ�หรับนายหน้าซื้อขายการค้าหรือการเจรจาแลกเปลี่ยนสินค้า เจ้าของผลประโยชน์เป็นบุคคลที่ได้
พำ�นักที่อยู่ ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างสหรัฐกับประเทศนน
รับการยกเว้นจากต่างประเทศตามทีกำ่ �หนดไว้ ในคำ�แนะนำ� นอกจากนี้ ข้าพเจ้าอนุญาตแบบฟอร์มนีที้ ่ จะให้กบั ตัวแทนหัก ณ ที่จ่ายใดๆ ที่มีการควบคุมใบเสร็จ
่
รับเงินหรือการดูแลของรายได้ของข้าพเจ้า ซึ่งเจ้าของผลประโยชน์หรือตัวแทนหัก ณ ทีจ่่ าย ทีสามารถเบิ
กจ่ายหรือชำ�ระเงินของรายได้ ของฉันที่เป็นเจ้าของผล
ประโยชน์ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะส่งแบบฟอร์มใหม่ภายใน 30 วัน หากการรับรองใดที่ทำ�ในแบบฟอร์มนี้ผิดพลาด
9.4.3 หากเลือก “ไม่” ที่คุณเป็นผูส้ มัครของพลเมือง U.S. หรือไม่ คำ�ถามในใบสมัครนักธุรกิจอิสระและข้อตกลง และหากบุคคลผูส้ มัครเป็นนิตบิ คุ คลหรือผูร้ ว่ ม
้
่ านีคื้ อ
ข้าพเจ้าขอรับรองดังต่อไปนี้ ภายใต้บทลงโทษของการให้พยานเท็จ ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลบนแบบฟอร์มนีและเท่
าที่ข้าพเจ้าทราบและเชือว่
้ (1)นิตบิ คุ คลทีระบุ
่ วา่ เป็นผูส้ มัครหลักคือ เจ้าของผลประโยชน์
ความจริง ถูกต้องและสมบูรณ์ นอกจากนีข้้ าพเจ้ายืนยันว่าภายใต้บทลงโทษของการให้พยานเท็จนัน
่เกี่ยวข้อง คือการใช้ฟอร์มนี้รับรองสถานะสำ�หรับบทที่ 4 วัตถุประสงค์หรือเป็นผูน
้ั
ของรายได้ทงหมดที
้ �ำ ส่งแบบฟอร์มนี้ เพื่ อวัตถุประสงค์ของ 6050W (2) นิตบิ คุ คล
่ทีระบุวา่ เป็นผูส้ มัครหลักไมได้
่ เป็นพลเมืองสหรัฐ (3) รายได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มนี้ คือ (ก) ไม่มผี ลเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการค้าหรือธุรกิจในสหรัฐ (ข) มีผล
้
กับการดำ�เนินการ แต่ไม่ถกู เสียภาษีภายใต้ขอ้ สัญญาการเก็บภาษีเงินได้ท่ีเหมาะสม หรือ (ค) ผูร้ ว่ มของรายได้ทมี่ี ผลกับการดำ�เนินการ (4) สำ�หรับนายหน้าซือขาย
้ �แนะนำ� นอกจากนี้ ข้าพเจ้าอนุญาต
การค้า หรือ การเจรจาแลกเปลี่ยนสินค้าเจ้าของผลประโยชน์ เป็นบุคคลได้รบั การยกเว้นจากต่างประเทศ ตามที่กำ�หนดไวในคำ
แบบฟอร์มนี้ที่จะให้กบั ตัวแทน หัก ณ ที่จ่าย ที่สามารถเบิกจ่ายหรือชำ�ระเงินของรายได้ของข้าพเจ้าที่เป็นเจ้าของผลประโยชน์ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะส่งแบบฟอร์ม
ใหม่ภายใน 30 วัน หากการรับรองใดที่ทำ�ในแบบฟอร์มนี้ผิดพลาด
้ จ�ำ เป็นต้องได้รบั การยินยอมจากคุณ ต่อการจัดหาเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากการรับรองทีต้่ อง
9.4.4 กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา กองภาษีรายไดไม่
ยืนยัน แล้วว่าไม่ใช่คนอเมริกน
ั และถ้าเหมาะสม จะไดรั้ บอัตราที่ลดลง
่ี บไซต์ : th-th.lifevantage.com ข้าพเจ้ารับทราบว่า
9.5 โดยการลงใบสมัครนี้ ข้าพเจ้ายินยอมกับข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายและวิธกี ารตามที่กำ�หนดไว้ทเว็
้
ข้าพเจ้าได้อา่ นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่พบในเว็บไซต์น้ี รับรองว่าข้าพเจ้าได้รบั โอกาสทังหมด
(i) การอ่านข้อตกลงนี้ (ii) เพื่อได้รบั การแนะนำ�หรือคำ�แนะนำ�ที่
ปรึกษาทางกฎหมายของตัวเองและ (iii) การสื่อสารกับบริษทั ฯเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อตกลงนี้ เกี่ยวกับความเข้าใจของคำ�ถามใด ๆของข้าพเจ้า
9.6 ข้าพเจ้ายินยอมและทราบว่า การบิดเบือนความจริงใด ๆ ด้วยเจตนาของข้อมูลใด ๆที่ข้่ี าพเจ้าได้ ให้ไว้ ในใบสมัครการเป็นนักธุรกิจอิสระ รวมถึงข้อตกลงอาจส่ง
ผลในการดำ�เนินการโดยบริษทั ฯ แตไม่มข่ี อ้ จำ�กัดของการบอกเลิกข้อตกลงนี้
้ รกิจบนใบแยกสั่งซื้อสินค้า ข้าพเจ้ารับทราบว่าได้ ตกลงเปนนั
็ กธุรกิจอิสระของบริษท
9.7 โดยยกรูปแบบการยินยอมและการชำ�ระเงินของชุดเริ่มตนธุ
ั ไลฟ์
เวนเทจ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะใช้ขอ้ มูลการติดต่อทั้ง เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ บนใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าได้รบั รองว่าได้อา่ นและยินยอมรับเงื่อนไขข้อ
กำ�หนดของข้อตกลงรับรองว่าได้รับและอ่านทำ�ความเข้าใจและเห็นด้วยกับแผนการตลาดของบริษัทและนโยบายและระเบียบปฏิบัติการวิธีท่ีจะนำ�มา
รวมได้และทำ�ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

SECTION 1. Definitions:
1.1 The “Agreement” consists of (1) This Application, including its Terms and Conditions; (2) the Policies and Procedures (“P&P”); (3) the
LifeVantage Compensation Plan (the “Compensation Plan”); (4) the Business Entity Form, if applicable; and (5) subsequent amendments to
any of the preceding documents.
1.2 “Acceptance” means your acceptance of the offer of LifeVantage to become an Independent Distributor by completing this
application and delivering it to LifeVantage. “Acceptance” shall be deemed to occur when LifeVantage first receives an application
from a person who has decided to become a Distributor and who has (1) submitted a signed application; (2) provided a valid Thai ID;
and (3) provided a copy of his/her bank book to LifeVantage.
1.3 “Breach,” “Default” and “Violation” mean an actual or alleged transgression or violation of any part of this Agreement.
1.4 “Cancel” or “Cancellation” means the expiration of termination of an Independent Distributor’s business. Cancellation may be either
voluntary or involuntary by either LifeVantage or an Independent Distributor, through non-renewal, inactivity or breach of the Agreement.
1.5 The “Definitions” section of the LifeVantage P&P manual is incorporated as part of these Terms and Conditions.
1.6 “My downline,” “my downline marketing organization,” or “my downline sales organization” means the network of Independent
Distributors who exist under me pursuant to the Agreement.
1.6.1 “My downline” or any similar reference is only used for simplicity purposes. Independent Distributor understands that (1)
Independent Distributor does not have any ownership or possessory right, title or interest in any downline individual, entity, organization
or in any materials generated by LifeVantage or created by Independent Distributor or any other individual or entity to the extent that it
consists, in whole or in part, of any information about LifeVantage downlines or any part of the Agreement (2) the sole property interest
of an Independent Distributor with respect to downlines is the contractual right to receive commissions as set forth in the Agreement;
and (3) that LifeVantage is the sole owner of any and all downline rights, titles, interests and materials.
1.7 “Laws” means any law, ordinance, rule, regulation or requirement.
1.8 “Materials,” “Promotional Materials,” or “a Publication” means any publication created or adopted by LifeVantage that is made
available to Independent Distributors.
SECTION 2. Term: The term of this Agreement is one year from the date of LifeVantage’s reception of this Application. If
Distributor fails to renew its business pursuant to the P&P, or if this Agreement is canceled for any reason, Distributor will lose
Distributor’s rights as an Independent Distributor of LifeVantage. LifeVantage reserves the right to terminate all Independent
Distributor Agreements upon 30 days notice if the Company ceases business operations or if the assets or if a majority of
LifeVantage then outstanding stock is sold or transferred.
SECTION 3. Independent Contractor Status: Independent Distributor shall be an independent contractor and not an employee,
agent, partner, or franchisee of LifeVantage. LifeVantage is not responsible for withholding, and will not withhold or deduct from
Independent Distributor’s bonuses and will not withhold or deduct from Independent Distributor’s bonuses and commissions, if
any, taxes of any kind other than as required by Law.
SECTION 4. Legal Provisions Relative to the Agreement:
4.1 Any promises, representations, offers or other communications of anyone that precede the effective date of this Agreement
and that are not contained in this Agreement are, to the extent permitted by Law, of no legal force and effect as to this
Agreement.
4.2 The Agreement may be amended from time to time at the sole discretion of LifeVantage. Notification of each amendment
shall be effective upon publication of that amendment in a LifeVantage publication.
SECTION 5. Rights to Transfer or Delegate:
5.1 Independent Distributor does not have any right to transfer or assign any rights or delegate any duties under the Agreement
without the prior written consent of LifeVantage. Any attempt to transfer or assign the Agreement without the express written
consent of LifeVantage is totally ineffective and void and will be a material breach of this Agreement.
5.2 LifeVantage has the right to transfer or assign any or all of its rights and to delegate any or all of its duties under the
Agreement without the prior written consent of Distributor.
SECTION 6. Publicity Rights: LifeVantage is authorized to use Independent Distributor’s name, photograph, personal story and/
or likeness in advertising/promotional materials while this Agreement is in effect and for the six (6) months immediately after its
cancellation. Independent Distributor waives all claims for remuneration for such use.
SECTION 7. I Understand that as a LifeVantage Independent Distributor:
7.1 I have the right to present for sale LifeVantage products and services in accordance with the Agreement.
7.2 I have the right to enroll persons as Independent Distributors of LifeVantage products.
7.3 I have an obligation to train and motivate the Independent Distributors in my downline marketing organization.
7.4 I have an obligation to comply with all Laws, and shall make all reports and remit all withholdings or other deductions as may be
required by any Laws.
7.5 I have an obligation to perform my obligations as an Independent Distributor with honesty and integrity in accordance with the P&P.
SECTION 8. Governing Law, Resolution of Disputes:
8.1 The interpretation and enforcement of this Agreement is governed by and shall be construed and interpreted in accordance
with the laws of Thailand, without giving effect to conflicts of law principles.
8.2 The parties agree that personal jurisdiction and venue for any dispute arising out of or relating to this Agreement are proper
exclusively in the courts located in Thailand and both parties hereby submit to, and waive any objection to, personal jurisdiction or
venue in such courts for such purpose.
8.3 Distributor acknowledges that the covenants set forth in this Agreement and in the P&P manual are reasonable and necessary
to protect the legitimate interests of LifeVantage and that LifeVantage would not enter into this Agreement in the absence of
such covenants. Distributor further acknowledges that his/her breach of the covenants set forth in this Agreement and in the P&P
manual would cause likely cause LifeVantage irreparable harm, the amount and extent of which would be very difficult to estimate
or ascertain. Therefore, Distributor agrees that LifeVantage shall be entitled, without the necessity of posting a bond or other
security, to the issuance of injunctive relief to enjoin Distributor from beaching or threatening to breach such covenants. Injunctive
relief shall not be the exclusive remedy available to LifeVantage.
SECTION 9. Miscellaneous:
9.1 A faxed or scanned e-mail copy of this Agreement shall be treated as an original in all respects.
9.2 I specifically authorize LifeVantage to communicate with me by electronic mail (e-mail) for any purpose, including formal
notices pursuant to the Agreement, at the email address I have entered on this Application.
9.3 Product returned within forty five (45) days after the purchase shall receive a 100% refund, less shipping and handling costs.
Only unopened product shall be eligible for a refund, unless defective. Product must be in resalable and restockable condition in
order to be eligible for a refund. Resalable is defined as product still in its original packaging, with seals and wrapping in place.
Any merchandise that is clearly identified at the time of sale as nonreturnable, discontinued, or as a seasonal item, shall not be
resalable. All returns must have a Return Merchandise Authorization (“RMA”), issued through Distributor Support. Customers
are responsible for returning product to the LifeVantage within ten (10) business days of issuance of the RMA or the product will
not be eligible for return. Please allow for up to twenty (20) days from the time that the product is received for the refund to be
processed. If a shipment is refused, whether it is an Autoship or an order that has just been placed, LifeVantage will charge a 390
THB shipment refusal fee to the form of payment on file.
9.3.1 Government ID Number. You must provide LifeVantage with your correct Thailand National ID Number, Residency Permit
Number, or Company Registration Number.
9.4.1 If checking “Yes” to the “Is the Primary Applicant a U.S. Person?” question in the Independent Distributor Application and
Agreement, please complete and provide Form W-9 to thsupport@lifevantage.com. The Form W-9 can be found on the IRS
website: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf.
9.4.2 If checking “No” to the “Is the Primary Applicant a U.S. Person?” question in the Independent Distributor Application and
Agreement, and if the Primary Applicant is an individual, I certify the following: Under penalties of perjury, I declare that I have
examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify
under penalties of perjury that: (1) I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that
is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form to document myself as an individual that
is an owner or account holder of a foreign financial institution; (2) The Primary Applicant is not a U.S. person; (3) The income to
which this form relates is (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively
connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or (c) the partner’s share of a partnership’s effectively
connected income; (4) The Primary Applicant of this form is a resident of the treaty country specified (if any) within the meaning
of the income tax treaty between the United States and that country; and (5) For broker transactions or barter exchanges, the
beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions. Furthermore, I authorize this form to be provided to
any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding
agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form
within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.
9.4.3 If checking “No” to the “Is the Primary Applicant a U.S. Person?” question in the Independent Distributor Application and
Agreement, and if the Primary Applicant is a legal entity or partnership, I certify the following: Under penalties of perjury, I declare
that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.
I further certify under penalties of perjury that: (1) The entity identified as the Primary Applicant is the beneficial owner of all the
income to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is a merchant submitting this
form for purposes of section 6050W; (2) The entity identified as the Primary Applicant is not a U.S. person; (3) The income to
which this form relates is (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively
connected but is not subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner’s share of a partnership’s effectively connected
income; and (4) For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the
instructions. Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of
the income of which the entity that is the Primary Applicant is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or
make payments of the income of which the entity that is the Primary Applicant is the beneficial owner. I agree that I will submit a
new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.
9.4.4 The Internal Revenue Service does not require your consent to any provisions of this document other than the certifications
required to establish your status as a non-U.S. person and, if applicable, obtain a reduced rate of withholding.
9.5 By signing this Application, I agree to the Terms and Conditions and the Policies and Procedures as set forth at th-th.lifevantage.com
I acknowledge that I have read the privacy policy found on this website. I represent that I have had full opportunity (i) to read this
Agreement, (ii) to obtain guidance or advice of my own legal counsel, and (iii) to communicate with LifeVantage concerning any
comments or questions about my understanding of this Agreement.
9.6 I agree and understand that any intentional misrepresentation of any information I provide on this Independent Distributor
Application and Agreement may result in action by LifeVantage, including, but not limited to, cancellation/termination of this Agreement.
9.7 By signing and submitting this form and payment of my Start Kit on a separate order form, I acknowledge that I am applying
to become a LifeVantage Independent Distributor. I consent to LifeVantage contacting me at the telephone numbers, fax number,
and/or E-mail address listed on my application or as updated. I certify that I have read and agree to the Terms and Conditions for
this agreement, and I further certify that I have received, have read, understand and agree to the LifeVantage Compensation Plan
and the LifeVantage Policies and Procedures, which are incorporated herein and made part of this agreement.
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