
 

 

สัญญาไลโคเนท 
ส าหรับนักการตลาดอสิระของไลโคเนท 
ฉบบั เมษายน 2563  

บทน า 

บริษัท ไลโคเนท (ไทยแลนด์)  จ ากัด มีส านักงานจดทะเบียนอยู่ ท่ี  อาคารดิออฟฟิศเศส แอท  
เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง เอ็มแอล 2302 ชั้น 23 เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทยและมีหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105562047542 (ต่อไปน้ี
จะเรียกว่า “ไลโคเนท”) ไดด้ าเนินโปรแกรมทางการตลาด (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า: “ไลโคเนทมาร์เก็ตติ้ง
โปรแกรม”) 

องค์ประกอบส าคญัของไลโคเนทมาร์เก็ตต้ิงโปรแกรมน้ี คือ สัญญาไลโคเนทส าหรับนักการตลาด
อิสระของไลโคเนท (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า: “สัญญาไลโคเนท”) ระหว่างไลโคเนทและผูป้ระกอบธุรกิจ
ส่วนตวัท่ีตอ้งการส่งเสริมคสัเตอร์เมอร์ลอยลัต้ีโปรแกรมของตวัเองไดต้กลงตามขอ้สัญญาไลโคเนท
กับไลโคเนท โดยท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะมีสถานะเป็นนักการตลาดอิสระของไลโคเนท (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า: 
"นักการตลาด) 

ไลโคเนทไดรั้บอนุญาตใหโ้ปรโมตแคชแบค็เวิลด์โปรแกรมท่ีด าเนินกิจการโดยบริษทั มายเวิลด ์
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (myWorld International Limited) มีส านกังานจดทะเบียนอยูท่ี่ 40 Bank 

Street, London EC14 5NR, United Kingdom  และด าเนินการร่วมกบับริษทัสาขายอ่ยและพนัธมิตร 
(“myWorld International”) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมในแหล่งรวมแห่งการชอ้ปป้ิงของแคชแบ็คเวิลด ์(ต่อไปน้ี
จะเรียกวา่ “สมาชิก”) สามารถจบัจ่ายกบัร้านคา้พนัธมิตร (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่: “ร้านค้าพันธมิตร”) และ 
รับผลประโยชน์ 

1. วัตถุประสงค์ของสัญญาไลโคเนท 

1.1 นกัการตลาดจะไดรั้บสิทธ์ิในการโปรโมตแคชแบค็เวิลด์โปรแกรมและไลโคเนทมาร์เก็ตต้ิงโปรแกรม
ด้วยการแนะน าสมาชิกใหม่ในประเทศและ ช่วยเหลือส่งเสริมสมาชิกในประเทศท่ีมีอยู่ เ ดิม  
ตามขอ้ก าหนดท่ี 4 

1.2 โดยท่ีภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีสมคัรเป็นสมาชิก นกัการตลาดตอ้งมีลูกคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหว* 
อยา่งนอ้ย 5 คน โดยท่ีมียอดจบัจ่ายรวมกนั 100,000 บาท หรือ หากนกัการตลาดไดซ้ื้อ 

 
*ลูกคา้ท่ีมีการเคลื่อนไหวของนกัการตลาด คือ สมาชิกของแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรมภายใตไ้ลฟ์ไลน์ของนกัการตลาด (ไปจนถึงนกัการคนถดัไป)ซ่ึงลูกคา้น้ียงัไม่ไดล้งนามใน
สัญญาไลโคเนทดงันั้นจึงไม่ใช่นกัการตลาด และลูกคา้ท่ีมีการเคลื่อนไหวของนกัการตลาดยงัสามารถมาจากการแนะน าโดยตรงของผูแ้นะน า หรือมาจากการแนะน าโดยตรงของ
ร้านคา้พนัธมิตร ซ่ึงลูกคา้ไดล้งทะเบียนเป็นสมาชิกของแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรม โดยท่ีลูกคา้ท่ีมีการเคลื่อนไหวจะตอ้งท าการซ้ือสินคา้และบริการกบัร้านคา้พนัธมิตรไม่นอ้ยกว่า 
200 บาท โดยท่ีการซ้ืออีเวา้เชอร์(eVoucher)จะน ามานบัรวมในยอดการจบัจ่ายน้ีดว้ย 
 



 

 

ลอยลัต้ีโปรแกรมรีเซลเลอร์ (Loyalty Program Reseller) นกัการตลาดก็จะสามารถโปรโมตแคชแบค็
เวิลดโ์ปรแกรมและไลโคเนทมาร์เก็ตต้ิงโปรแกรมตามขอ้ก าหนดท่ี 1.1 ของสัญญาไลโคเนทน้ีได ้

(ก)  โดยการแนะน าสมาชิกใหม่ในต่างประเทศรวมถึงให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสมาชิกใน 
      ต่างประเทศท่ีมีอยูเ่ดิม 

(ข)  โดยการแนะน านกัการตลาดใหม่และช่วยเหลือส่งเสริมนกัการตลาดท่ีมีอยูเ่ดิม และ 

(ค)  โดยการแนะน าร้านร่วมคา้ใหม่และช่วยเหลือสนบัสนุนร้านร่วมคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม 

การซ้ือและการใช้ลอยลัต้ีโปรแกรมรีเซลเลอร์ (Loyalty Program Reseller) ถูกควบคุมภายใต้ข้อ
ก าหนดการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3 “ร้านคา้พนัธมิตร" คือ ร้านร่วมคา้ท่ีขายสินคา้และบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยเฉพาะ และ 

(ก) ไม่มีพนกังานประจ ามากกวา่ 100 คน 

(ข) ไม่มีรายไดต้่อปีมากกวา่ 400 ลา้นบาท 

(ค) ไม่มีสาขามากกวา่ 10 สาขาและไม่ใช่บริษทัขา้มชาติท่ีมีหลายสาขา 

(ง) ไม่ด าเนินการหรือใชค้สัเตอร์เมอร์ลอยลัต้ีโปรแกรม (customer loyalty program) (ท่ีมีบตัรสมาชิก
ส่วนบุคคล) 

(จ) ไม่ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ 

(ฉ) ไม่ไดค้วบคุมโดยบริษทัแม่จากต่างประเทศ 

ร้านค้าพนัธมิตรท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดน้ีจะถือว่าไม่ถูกพิจารณาให้เป็นร้านค้าพันธมิตรตาม
วตัถุประสงคข์องสัญญาน้ี โดยท่ีนกัการตลาดห้ามมิให้โปรโมทแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมให้กบัร้านคา้
เหล่าน้ี หากแตบ่ริษทั มายเวิลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีการช้ีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแต่ละกรณี  

1.4 ในการพิจารณาส าหรับนักการตลาดท่ีท าหน้า ท่ีตามสัญญาไลโคเนทน้ี นักการตลาดจะได ้
รับผลตอบแทนตามแผนรับผลประโยชน์ของไลโคเนท ตามภาคผนวก 1 ในสัญญาไลโคเนทน้ี  
(ดูขอ้ก าหนดท่ี 9) 

  

2. สัญญา 

กิจกรรมการโปรโมทนกัการตลาดจะอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของสัญญาไลโคเนทน้ีรวมทั้งภาคผนวก
ทั้งหมด 



 

 

3. ความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย 

 3.1 ไลโคเนทให้สิทธินกัการตลาดเป็นผูส้นบัสนุนส าหรับไลโคเนทภายใตส้ัญญาไลโคเนทท่ีระบ ุ

             ในขอ้ 1 น้ี นกัการตลาดจะไม่ถูกจ ากดัในการท างานระดบัภูมิภาคแต่จะตอ้งรับผิดชอบในการ 

              ตรวจสอบให้แน่ใจว่านกัการตลาดปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในประเทศท่ี 

             นักการตลาดด าเนินกิจกรรมอยู่ ในกรณีท่ีมีการเรียกร้องใดๆของบุคคลท่ีสาม นักการตลาด

 จะตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหไ้ลโคเนท 

 3.2     นกัการตลาดจะท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการอิสระในการท ากิจกรรมเชิงพาณิชย ์ไม่มีรูปแบบ  

             การจา้งงาน, บริการหรือ ความสัมพนัธ์ใดๆ ระหว่างไลโคเนทและนกัการตลาด กิจกรรมของ 

             นักการตลาดนั้ นแยกจากกันเป็นอิสระและเป็นอิสระทางกฎหมายของไลโคเนท และ 

             นกัการตลาดไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้  าแนะน าใดๆ จากไลโคเนท 

 3.3 หา้มมิใหน้กัการตลาดแสดงใหค้นอ่ืนเขา้ใจในทางธุรกิจวา่ นกัการตลาดเป็นลูกจา้ง ตวัแทน  

  หรือพนกังานของไลโคเนทและบริษทัในเครือใดๆ 

 3.4 ห้ามมิให้นักการตลาดเป็นตัวแทนของไลโคเนท และไม่อนุญาตให้ท าสัญญาหรือรับ 

                    บริการในนามของไลโคเนท รวมทั้งมิให้นักการตลาดแสดงตนเป็นตวัแทนของกลุ่มบริษทั 

                    ต่ างๆของไลโคเนท(Lyconet) ,  ไลโอเนส (Lyoness) หรือกลุ่มมาย เวิลด์  (myWorld)  

                    การละเมิดขอ้ก าหนดท่ี 3.4 น้ีจะท าใหไ้ลโคเนทยติุสัญญาไลโคเนทตามขอ้ก าหนดท่ี 13.2  

3.5 อนุญาตใหน้กัการตลาดมีการลงทะเบียนเพียงคร้ังเดียว (ดว้ยหมายเลขประจ าตวัเดียว) ไม่วา่จะ

เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีอยูท่างธุรกิจ (จดทะเบียนบริษทั) 

ของนกัการตลาดตอ้งระบุในการลงทะเบียน  ไลโคเนทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกขอ้ตกลงน้ี 

หากนกัการตลาดมีการลงทะเบียนท่ีมีหมายเลขประจ าตวัมากกวา่หน่ึงหมายเลข ผลประโยชน์

ใดๆ ท่ีไดรั้บจะตอ้งถูกริบคืน 
 

4. ข้อก าหนดเบ้ืองต้นส าหรับกจิกรรมของนักการตลาดและสิทธิ์ในการได้รับผลตอบแทน 

 4.1 ในการสรุปสัญญาไลโคเนทน้ี บุคคลธรรมดาตอ้งมีอายคุรบตามกฎหมายของประเทศ หรือ  

                    เขตอานาจศาลท่ีใชบ้งัคบั 

 4.2 นกัการตลาดจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ธุรกิจของตนไดรั้บการจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งและ 

                    มีการอนุมติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ีจ าเป็นในการท าธุรกิจของตน นกัการตลาดตอ้งจ่ายภาษีและ 



 

 

                    ค่าเรียกเก็บอ่ืนๆท่ีเหมาะสม และตกลงจะชดใชค้่าเสียหายใหไ้ลโคเนทจากการเรียกร้องใดๆ 

                    ของบุคคลท่ีสามอนัเน่ืองมาจากหนา้ท่ีดงักล่าว 

4.3 การแนะน าของร้านคา้พนัธมิตรใหม่ตอ้งมีการเปิดใชง้านโดยบริษทั มายเวิลด์ อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั หรือกลุ่มบริษทัในเครือและพนัธมิตรต่างๆรวมถึงไดมี้การฝึกอบรมแยกต่างหาก 

 

5. สิทธิและหน้าที่ของนักการตลาด 

5.1 นกัการตลาดมีสิทธ์ิใชก้ารสนบัสนุนจากองคก์รของนกัการตลาดเองในการท ากิจกรรมของเขา

อย่างไรก็ตามกิจกรรมการโปรโมทตอ้งมีนกัการตลาดเป็นผูด้  าเนินการอยู่เสมอ นกัการตลาด

ตอ้งแน่ใจวา่บุคคลท่ีสามจะท าตามขอ้ผกูพนัของสัญญาน้ีดว้ย 

 5.2 นกัการตลาดจะตอ้งส่ือสารขอ้ความท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัไลโคเนท, บริษทัในเครือของไลโคเนท, 

  แบบโครงสร้างธุรกิจของไลโคเนท ซ่ึงการเผยแพร่และท าการตลาดจะตอ้งสอดคลอ้งกบั 

  เอกสารทางการของไลโคเนทเท่านั้น 

 5.3 เม่ือนักการตลาดได้รับขอ้มูลเก่ียวกับการฝ่าฝืนสัญญาไลโคเนทน้ีจากนักการตลาดท่านอ่ืน 

                    นกัการตลาดจะตอ้งแจง้ใหไ้ลโคเนททราบทนัที 

 5.4 หากนกัการตลาดตั้งใจท่ีจะจดักิจกรรมเพื่อเรียกเก็บเงินหรือเสนอบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

                    แคชแบค็เวิลด์โปรแกรมหรือไลโคเนทมาร์เก็ตต้ิงโปรแกรมกบับุคคลท่ีสาม นกัการตลาด 

  จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนท (สามารถส่งทางอีเมล) 

6. การลงทะเบียนสมาชิกแคชแบ็คเวิลด์ 

6.1 นักการตลาดสามารถใช้แผ่นพบัการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนทางออนไลน์เพื่อแนะน า

สมาชิกใหม่ให้เขา้ร่วมแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม โดยท่ีนักการตลาดไม่ได้เป็นตัวแทนของ 

แคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม และไม่ท าแถลงการณ์ใดๆ ท่ีเก่ียวกับโปรแกรมน้ี เม่ือลงทะเบียน

เสร็จสมบูรณ์แล้ว  การลงทะเบียนของสมาชิกใหม่จะต้องได้ รับการยอมรับจาก  

แคชแบค็เวิลดโ์ปรแกรม 

  6.2 นกัการตลาดมีขอ้ผกูพนัต่อไปน้ีเม่ือลงทะเบียนสมาชิกใหม่: 

6.2.1 นกัการตลาดตอ้งมัน่ใจวา่ไดจ้ดัเตรียมขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับสมาชิก

แคชแบค็เวิลดฉ์บบัปัจจุบนั("Cashback World GTCs") ใหก้บัสมาชิกเม่ือมีการ

ลงทะเบียนทนัทีและสมาชิกสามารถถามหาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับ



 

 

สมาชิกแคชแบค็เวิลด ์(Cashback World GTCs) ไดเ้สมอ ไลโคเนทจะจดัเตรียม

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับสมาชิกแคชแบค็เวิลด์( Cashback World GTCs )

ในเวอร์ชัน่ท่ีเป็นตามประเทศนั้นให้กับนักการตลาด ที่ www.lyconet.com  

(เม่ือเขา้สู่ระบบ) เพื่อท าการดาวน์โหลด แผน่พบัลงทะเบียนท่ีมีการกรอกขอ้มูล

เสร็จสมบูรณ์จะท าการอพัโหลดและส่งใหไ้ลโคเนทโดยตรง 

  6.2.2  เม่ือกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและก่อนท่ีการสมคัรสมาชิกเสร็จสมบูรณ์  

                                 นกัการตลาดตอ้งแสดงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับสมาชิกแคชแบค็เวิลด์ 

                                 (Cashback World GTCs) ใหก้บัสมาชิกโดยไม่ตอ้งเอ่ยถามและตอ้งอธิบายและ 

                                 สรุปให้สมาชิกรับทราบส่วนส าคญัของสัญญา 

  6.2.3 ก่อนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ นกัการตลาดตอ้งกรอกขอ้มูลในพื้นท่ีท่ีก าหนดไว ้

                                 ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อให้การลงทะเบียนของสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ 

                                 นกัการตลาดตอ้งอพัโหลดรูปภาพของแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีกรอกขอ้มูลครบ 

                                 ถว้นพร้อมลายเซ็นตจ์ากสมาชิกตรงพื้นท่ีท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

  6.2.4 นกัการตลาดยนิดีท่ีจะเตรียมส าเนาของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับสมาชิก 

                                  แคชแบ็คเวิลด ์(Cashback World GTCs) ฉบบัปัจจุบนัในจ านวนท่ีเพียงพออยูเ่สมอ 

                                 เพือ่มอบใหก้บัสมาชิกและหากสมาชิกถามหา 

  6.2.5 นักการตลาดตอ้งเก็บรักษาแบบฟอร์มการลงทะเบียนตน้ฉบบัทั้งหมดและสามารถ 

                                 แสดงใหไ้ลโคเนทไดห้ากมีการร้องขอ 

  6.2.6 ไลโคเนทขอสงวนสิทธ์ิในการสุ่มตรวจสอบแบบฟอร์มการลงทะเบียน 
 

 6.3 ภาระความรับผิดชอบของนกัการตลาดเม่ือลงทะเบียนสมาชิก: 

  6.3.1 นกัการตลาดจะตอ้งรับผิดชอบส าหรับการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ี 6 น้ี  

                                  ความผิดชอบน้ีจะครอบคลุมแก่บุคคลทุกคนท่ีเป็นนกัการตลาดโดยใช้ 

                               ในการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัตามสัญญาของตนเช่นเดียวกบัการด าเนินการ  

                               ของบุคคลท่ีสามท่ีเป็นส่วนหน่ึงของนกัการตลาด 

6.3.2 นกัการตลาดตอ้งบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดของสมาชิกเพื่อลงทะเบียนอย่างรอบคอบและ

จะตอ้งรับผิดชอบต่อผลเสียทั้งหมดอนัเกิดจากการละเมิดขอ้ผกูพนัน้ี 



 

 

  6.3.3 หากนักการตลาดละเมิดขอ้ก าหนดท่ี 6 น้ี ไลโคเนทมีสิทธิยุติสัญญาไลโคเนทน้ีได ้

                                  ทนัที 

7. ส่ือเพ่ือการส่ือสาร 

 7.1 ไลโคเนทจะเตรียมการโฆษณาและส่ือส าหรับขอ้มูลข่าวสาร (เอกสาร, แคตตาลอ็กงาน ,  

                     งานน าเสนอและอ่ืน ๆ) (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ "ส่ือเพ่ือการส่ือสาร") ท่ีนกัการตลาดตอ้งการ 

                     เพื่อใหน้กัการตลาดท ากิจกรรมโปรโมทภายใตส้ัญญาไลโคเนทซ่ึงนกัการตลาดสามารถ 

                     ดาวน์โหลดไดฟ้รี ท่ี www.lyconet.com (เม่ือเขา้สู่ระบบ) 

 7.2 นกัการตลาดอาจใชส่ื้อเพื่อการส่ือสารฉบบัปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากไลโคเนท  

                    โดยท าการดาวน์โหลดไดทุ้กเม่ือท่ี  www.lyconet.com หากนกัการตลาดใชส่ื้อเพื่อการส่ือสาร 

                    ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตอาจท าใหไ้ลโคเนทยุติสัญญาไลโคเนทไดท้นัทีตามขอ้ตกลงท่ี 13.2 

7.3 ในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาไลโคเนทน้ี นกัการตลาดจะตอ้งท าการท าลายส่ือเพื่อการส่ือสาร

ใดๆ ท่ีมีทนัทีและยนืยนัการท าลายใหไ้ลโคเนททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

7.4 ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาตลอดจนการใช้เคร่ืองหมายการคา้ (ท่ีไดจ้ดทะเบียนหรือใช้งานอยู่), 

แบรนด์ และโลโก้ หรือทะเบียนการคา้ของบริษทัพนัธมิตรของไลโคเนท , มูลนิธิ Child & 

Family Foundation และมูลนิธิ Greenfinity Foundation จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนท  เช่นเดียวกบัการเผยแพร่และการใช้เคร่ืองหมายการคา้ทะเบียน

การค้าของบริษทั myWorld International จ ากัดและบริษทัในเครือรวมถึงบริษทัพนัธมิตร

จะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั myWorld International จ ากดั ทั้งน้ี

ยงัใชบ้งัคบักบัการใชง้านผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยท่ีเง่ือนไขตาม

ขอ้ก าหนดท่ี 7.2 จะน ามาบงัคบัใชทุ้กคร้ัง 

7.5 นักการตลาดจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ไลโคเนทจากการเรียกร้องของบุคคลท่ีสามท่ีเกิดจาก

การละเมิดภาระหนา้ท่ีของเขาในขอ้ก าหนดท่ี 7 

8. ไลฟ์ไลน์ (Lifeline) 

8.1 "ไลฟไลน์" ของนักการตลาดแต่ละคนประกอบดว้ยนักการตลาดหรือสมาชิกหลาย ๆ คนท่ี

ไดรั้บการแนะน าจากนักการตลาด, นักการตลาดหรือสมาชิกท่ีไดรั้บการแนะน าจากพวกเขา 

(ล าดบัท่ีสอง) และนกัการตลาดหรือสมาชิกท่ีไดรั้บการแนะน าจากนกัการตลาดล าดบัท่ีสอง

หรือสมาชิก (ล าดบัท่ีสาม) และล าดบัอ่ืนต่อ ๆไป  ดงันั้น "ไลฟไลน์" ประกอบไปดว้ยนกัการ

http://www.lyconet.com/


 

 

ตลาดทั้งหมดหรือสมาชิกทั้งหมดท่ีไดรั้บมอบหมายจากนกัการตลาดตามการแนะน าของเขา 

และการแนะน าทั้งหมด  ทั้งน้ีไลฟไลน์ ยงัหมายถึง "ดาวน์ไลน์ (Downline)"  ส่วนนักการ

ตลาดถดัไปใน อัพไลน์(Upline) ประกอบไปดว้ย "โค้ช (Coach)" และนักการตลาดถัดไปท่ี

เหนือโคช้จะเรียกวา่ "ซีเนียร์โค้ช (Senior Coach)" 

 8.2 ผลตอบแทนของนักการตลาดจะคิดตามแผนรับประโยชน์ของไลโคเนทโดยค านวณตาม 

                    การจบัจ่ายของนักการตลาดทั้งหมดหรือสมาชิกในทุกล าดบัของไลฟไลน์ของนักการตลาด  

                    การจับจ่ายของไลฟไลน์อ่ืนจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่นักการตลาด  

                    (แมว้า่นกัการตลาดไดไ้กล่เกล่ียตามขอ้สรุปในสัญญาไลโคเนทกบันกัการตลาด) 

8.3 ตามปกติไลฟ์ไลน์ไม่สามารถเปล่ียนไดแ้ละตามหลกัการของไลโคเนทมาร์เก็ตต้ิงโปรแกรม

เพื่อเป็นการปกป้องสมาชิกและนักการตลาดทั้งหมด นักการตลาดท่ียงัไม่มีสิทธ์ิในการรับ

ผลประโยชน์ภายใน 12 เดือนสามารถเปล่ียนผู้แนะน ำของเขาโดยการเสนอช่ือนักการตลาด

ท่านอ่ืนเป็นผู้แนะน ำโดยหาผูแ้นะน าใหม่ให้กับไลโคเนทและผูแ้นะน าใหม่ยินยอมในการ

เปล่ียนแปลงน้ี หากนกัการตลาดน้ีเป็นสมาชิกแคชแบ็คเวิลด์ การเปล่ียนผูแ้นะน าสามารถท า

ไดห้ากการเปลี่ยนผูแ้นะน าน้ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของการเปลี่ยนผู้แนะน ำส าหรับสมาชิก

แคชแบ็คเวิลด์ ซ่ึงหมายความว่านักการตลาดไม่ไดท้ าการซ้ือสินคา้กบัร้านคา้พนัธมิตรเป็น

ระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกนัและไม่มีคุณสมบติัในการรับผลประโยชน์เป็นเวลา 12 เดือน ใน

กรณีน้ี ดาวน์ไลน์ของนักการตลาดจะยงัคงอยู่ก ับผูแ้นะน าในต าแหน่งเดิมตอนแรกซ่ึงการ

ก าหนดสิทธ์ิในการรับประโยชน์จะเป็นไปตามภาคผนวก 1 ของแผนรับผลประโยชน์

ของไลโคเนท 

8.4 หากนักการตลาดส้ินสุดการเขา้ร่วมในไลโคเนทมาร์เก็ตต้ิงโปรแกรมหรือเปล่ียนไลฟไลน์ 

ตามขอ้ก าหนดท่ี 8.3 ในสัญญาน้ี หรือกลายเป็นสมาชิก การส้ินสุดการเขา้ร่วมน้ีจะไม่ส่งผล

กระทบต่อต าแหน่งของนักการตลาดหรือสมาชิกท่ีเหลือในไลฟ์ไลน์  (ทั้ งส่วนบนและ

ส่วนล่าง)  

8.5 การโอนหมายเลขประจ าตวัสมาชิกไปยงับุคคลที่สาม (เช่น ขายหมายเลขประจ าตวัสมาชิก)

ตอ้งไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนทและพร้อมกบัการถ่ายโอน

ความสัมพนัธ์ตามสัญญาทั้งหมดที่มีอยู ่ระหว่างนักการตลาดและไลโคเนท และ (หาก

จ า เ ป็น )กลุ ่มมายเว ิลด ์ไปยงับ ุคคลที ่สาม อย ่างไรก็ตาม หากน ักการตลาดเสียชีว ิต

ความสัมพนัธ์ตามสัญญาระหว่างนักการตลาดและไลโคเนท และ (หากจ าเป็น) กลุ่มมาย

เวิลด์ (รวมถึงหมายเลขประจ าตวัสมาชิกของเขา) จะส่งต่อให้ทายาทของนักการตลาดตาม



 

 

กฎหมายว่าดว้ยมรดกในประเทศ/เขตอ านาจศาลที่ความเป็นสมาชิกของนกัการตลาดนั้นๆ 

มีอยู ่

9. การได้รับผลตอบแทน 

 9.1 นกัการตลาดจะไดรั้บผลตอบแทนจากการท ากิจกรรมไลโคเนทของเขาตามแผนรับ 

                    ผลประโยชน์ของไลโคเนท นกัการตลาดไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยส าหรับค่าใชจ่้าย 

                   ท่ีเกิดขึ้นในการท ากิจกรรมการของนกัการตลาด (โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

                    และค่าใชจ่้ายส าหรับอุปกรณ์หรือบุคลากรต่าง ๆ) จากไลโคเนท 

 9.2 นอกเหนือจากการไดรั้บผลตอบแทนตามแผนรับผลประโยชน์ของไลโคเนท ไลโคเนทอาจจะ

  เสนอค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามดุลพินิจ แต่อยา่งไรก็ตามนกัการตลาดไม่มีสิทธิในการเรียกร้อง 

  ค่าตอบแทนเพิ่มเติมน้ี 

 9.3 ผลตอบแทนทั้งหมดตามแผนรับผลประโยชน์ของไลโคเนทจะถูกค านวณเป็นรายสัปดาห์ 

  หรือรายเดือนโดยน าคะแนนชอ้ปป้ิงทั้งหมดท่ีไดใ้นไลโคเนทมาร์เก็ตต้ิงโปรแกรมมาค านวณ   

                   ไลโคเนทจะแสดงขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัการไดรั้บผลตอบแทนของนกัการตลาดตามแผนรับ 

                   ผลประโยชน์ของไลโคเนทท่ีไดร้ะบุไว ้ท่ี  www.lyconet.com 

 9.4 นกัการตลาดตอ้งอ่านขอ้มูลทนัทีและส่งค าคดัคา้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัไลโคเนทท่ี 

                   ไม่เกินหน่ึงสัปดาห์หลงัจากไดรั้บใบแจง้หน้ีบนเวบ็ไซตไ์ลโคเนท การละเมิดขอ้ผูกพนัน้ี 

                   อาจให้ไลโคเนทมีสิทธิในเรียกร้องค่าเสียหายได ้

 9.5 ผลตอบแทนของนกัการตลาดตามแผนรับผลประโยชน์ของไลโคเนทจะถูกสะสมไวแ้ละ  

                   จ่ายไปยงับญัชีธนาคารของนกัการตลาดเป็นรายสัปดาห์โดยจะตอ้งมียอดสะสมรวมถึง  

                    400 บาทขึ้นไป และนกัการตลาดตอ้งมีลูกคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างนอ้ย 5 คน*ขึ้นไป 

 

 

 

 
*ลูกคา้ท่ีมีการเคลื่อนไหวของนกัการตลาด คือ สมาชิกของแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรมภายใตไ้ลฟ์ไลน์ของนกัการตลาด (ไปจนถึงนกัการคนถดัไป)ซ่ึงลูกคา้น้ียงัไม่ไดล้งนามใน
สัญญาไลโคเนทดงันั้นจึงไม่ใช่นกัการตลาด และลูกคา้ท่ีมีการเคลื่อนไหวของนกัการตลาดยงัสามารถมาจากการแนะน าโดยตรงของผูแ้นะน า หรือมาจากการแนะน าโดยตรงของ
ร้านคา้พนัธมิตร ซ่ึงลูกคา้ไดล้งทะเบียนเป็นสมาชิกของแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรม โดยท่ีลูกคา้ท่ีมีการเคลื่อนไหวจะตอ้งท าการซ้ือสินคา้และบริการกบัร้านคา้พนัธมิตรไม่นอ้ยกว่า 
200 บาท โดยท่ีการซ้ืออีเวา้เชอร์(eVoucher)จะน ามานบัรวมในยอดการจบัจ่ายน้ีดว้ย 
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10. การรักษาความลบั 

10.1 นักการตลาดจะตอ้งรักษาความลบัทางธุรกิจและการคา้ของไลโคเนทไวท้ั้งหมดซ่ึงนักการ

ตลาดเป็นผูท่ี้ได้รับความไวว้างใจหรือถูกมอบหมายโดยไลโคเนทในการท ากิจกรรมต่างๆ

ของไลโคแนท ถึงแมส้ัญญาไลโคเนทน้ีจะถูกยกเลิกไปแลว้ก็ตาม 

10.2 นักการตลาดจะตอ้งคืนเอกสารใดๆท่ีเก่ียวกบักระบวนการทางธุรกิจภายในให้กบัไลโคเนท

ทนัทีหลงัจากไดใ้ชจ้นครบก าหนดหรืออยา่งชา้ท่ีสุดเม่ือสัญญาไลโคเนทน้ีส้ินสุดลง 

 10.3 นักการตลาดจะต้องก าหนดให้การรักษาความลับน้ีเป็นข้อบังคับส าหรับผู ้ช่วยของ 

                    นกัการตลาดและบุคคลม่ีสามท่ีตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด (ตามขอ้ก าหนดท่ี 5) 

11. การคุ้มครองข้อมูล 

11.1 ในส่วนที่จ าเป็นในการใช้สัญญาไลโคเนท โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในการค านวณคะแนน 

ช้อปป้ิงและผลตอบแทนตามแผนรับประโยชน์ของไลโคเนทในภาคผนวก 1 ไลโคเนทมี

หน้าท่ีในการปกป้องขอ้มูล, จดัเก็บและด าเนินการส าหรับขอ้มูลบุคคลหรือบริษทั ร่วมถึง

ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการโปรโมทของนกัการตลาด 

11.2 การร้องขอขอ้มูลทั้งหมด, การเปล่ียนแปลงและการลบขอ้มูลอาจถูกส่งไปยงั  

บริษทั ไลโคเนท (ไทยแลนด์) จ ากดั อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  

ห้อง เอ็มแอล 2302 ชั้น 23 เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือทางอีเมล ์international@lyconet.com โดยท่ีบทบญัญติั

เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชเ้วบ็ไซตไ์ลโคเนทสามารถอ่านไดต้รง

นโยบายความเป็นส่วนตวัท่ี www.lyconet.com 

11.3 ไลโคเนทใชเ้ทคโนโลยดีา้นความปลอดภยัท่ีไดรั้บการยอมรับระดบัสากลเพื่อปกป้องขอ้มูล

ของนกัการตลาดจากการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

11.4 หากนักการตลาดใช้บริการท่ีได้รองรับทางด้านไอทีเพิ่มเติม และไลโคเนทได้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีนักการตลาดได้กรอกในบริบทน้ี คู่สัญญาจะต้องท าสัญญาการ

ประมวลผลขอ้มูลร่วมกนั 

12. ข้อตกลงในการไม่แข่งขัน / การไม่ชักชวน 

12.1 ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาไลโคเนทน้ี นักการตลาดตอ้งไม่ท างานให้แก่บุคคลท่ีสาม

หรือให้บุคคลท่ีสามท างานให้แก่นักการตลาด การจัดหาบริการดังกล่าวให้แก่คู่แข่งท่ี
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ให้บริการท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกบัไลโคเนทหรือจดัการหรือมีส่วนร่วมในบริษทัคู่แข่ง

ทางธุรกิจหรือสนบัสนุนหรือให้ค  าแนะน าแก่บริษทัอื่นโดยไม่ไดร้ับความยินยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนท 

 12.2 กรณีเดียวกนัน้ีให้บงัคบัใชก้บัคู่แข่งทางธุรกิจซ่ึงท ากิจกรรมแบบธุรกิจเครือข่าย  

                    (network marketing) คลา้ยหรือแบบเดียวกบัไลโคเนท 

 12.3 กิจกรรมใดๆของนักการตลาดที่ไดท้ ากับบริษทัคู่แข่งตลอดระยะเวลาของสัญญาของน้ี 

                  และได้ถูกเปิดเผยป็นลายลกัษณ์อกัษร (ทางอีเมล) จะไม่รวมอยูใ่นขอ้ตกลงการไม่แข่งขนั 

  ดงักล่าวน้ี 

 12.4 ในช่วงระยะเวลาของสัญญาไลโคเนทน้ี นกัการตลาดจะงดเวน้จากการชกัชวนหรือพยายาม 

                    ชกัชวนนกัการตลาด, สมาชิกหรือร้านคา้พนัธมิตรท่ีอยูใ่นธุรกิจเครือข่าย (network marketing) 

                    อ่ืน 

12.5 หากบทบญัญติัท่ีกล่าวมาในขอ้ก าหนดท่ี 12 ถูกละเมิดโดยนกัการตลาด หรือผูช่้วยของนกัการ

ตลาด หรือ บุคคลท่ีสามท่ีนกัการตลาดไดม้อบหมายให้ท ากิจกรรม ไลโคเนทมีสิทธ์ิเรียกร้อง

ให้ยุติการกระท าดังกล่าวขา้งต้น การด าเนินการน้ีจะไม่กระทบต่อสิทธิของไลโคเนทใน

การยุติสัญญาไลโคเนทน้ีและเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

13. ระยะเวลาของสัญญาไลโคเนท 

 13.1 สัญญาไลโคเนทจะส้ินสุดลงโดยไม่จ ากัดระยะเวลาและอาจถูกบอกเลิกโดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

                    ภายใตร้ะยะเวลาการแจง้เตือนเป็นเวลา 30 วนั 

 13.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะยุติสัญญาไลโคเนทน้ีไดทุ้กเมื่อดว้ยเหตุผลอนัสมควรโดย 

                   ไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ หากสาเหตุการส้ินสุดสัญญาไลโคเนทจะเกิดขึ้นในกรณีต่อไปน้ี: 

 (ก)   นกัการตลาดจงใจใหค้  าช้ีแจงเทจ็เม่ือท าการสรุปสัญญาไลโคเนทน้ี 

 (ข)   นกัการตลาดใชส่ื้อเพื่อการส่ือสารท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตโดยละเมิด ตามขอ้ก าหนดท่ี 7.2 

 (ค)   นักการตลาดใช้เคร่ืองหมายการคา้และ/หรือทะเบียนการคา้ของไลโคเนท หรือ 

  บริษทัพนัธมิตรของไลโคเนทโดยขอ้ก าหนดท่ี 7.4 

 (ง)   นกัการตลาดละเมิดขอ้หา้มในการแข่งขนัหรือไม่ชกัชวนตามขอ้ก าหนดท่ี 12 หรือ 

  ละเมิด ขอ้ก าหนดในการรักษาความลบัตามขอ้ก าหนดท่ี 10 



 

 

(จ)   นกัการตลาดใหค้ าแนะน าแคชแบค็เวิลด์โปรแกรมหรือไลโคเนทมาร์เก็ตต้ิงโปรแกรม

 ผิดอยู่ซ ้ าๆ การบ่งช้ีว่าให้ค  าแนะน าท่ีไม่ถูกตอ้งคือมีจ านวนเฉล่ียของสัญญาท่ีมีข้อ

 พิพาทจากการแนะน าของนักการตลาด (รวมถึงสมาชิก, นักการตลาดหรือร้านค้า

 พนัธมิตร) ไดข้ดัแยง้, มีการยกเลิกหรือถูกบอกเลิกโดยคู่สัญญาในช่วงเวลาถดัมา 

 (ฉ)   นกัการตลาดด าเนินการจดัจ าหน่ายเวา้เชอร์ของร้านคา้พนัธมิตร 

 (ช)   นักการตลาดจดักิจกรรมเพื่อเรียกเก็บเงินหรือให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกับแคชแบ็ค 

  เวิลด์โปรแกรมหรือไลโคเนทมาร์เก็ตต้ิงโปรแกรมแก่บุคคลท่ีสามโดยไม่ไดรั้บความ

  ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนท 

 (ซ)   นักการตลาดได้ด าเนินกิจกรรมการโปรโมทของเขา และได้รับการตัดสินว่าเป็น  

                      การกระท าความผิดร้ายแรงต่อไลโคเนทและบริษทัในเครือ หรือนกัการกตลาดกระท า  

                      ความผิดเก่ียวกบัดงักล่าวเพื่อท าใหไ้ลโคเนทสูญเสียความไวว้างใจหรือสูญเสียช่ือเสียง 

 (ฌ)   นกัการตลาดยงัคงคา้งช าระตามขอ้ปฏิบติัของขอ้เรียกร้องการช าระเงินตามสัญญาอยูเ่สมอ 

 (ญ)   สถานการณ์ทางการเงินของนกัการตลาดท าใหฐ้านะทางการเงินของนกัการตลาด 

  ลดลงอยา่งมากจนท าให้ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีย ัง่ยืนของนกัการตลาดนั้นเกิด

  ขอ้สงสัย 

 (ฎ)   นอกเหนือจากความเสียหายท่ีมีนยัส าคญัต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือช่ือเสียง 

  ของไลโคเนทหรือร้านคา้พนัธมิตรโดยเฉพาะอยา่งยิง่การละเมิดขอ้ผกูพนัตามสัญญา 

 (ฏ)   การยติุสัญญาเน่ืองจากการฝ่าฝืนสัญญาท่ีมีระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไดมี้การเตือนก่อน

  หนา้น้ี อยา่งไรก็ตามการก าหนดเวลาหรือค าเตือนจะไม่จ าเป็น หากการละเมิดดงักล่าว 

                    ร้ายแรงจนไลโคเนทสามารถคาดการณ์ไดว้า่จะไม่ท าตามสัญญาไลโคเนทดว้ยเหตุผล

  ใดก็ตาม 

 13.3 การประกาศยกเลิกตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทุกกรณี การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจะก าหนด 

                    ตามวนัท่ีไดรั้บจดหมายบอกเลิก 

 13.4 นกัการตลาดท่ีเขา้ร่วมในแคชแบค็เวิลดโ์ปรแกรมจะไม่มีผลกบัการยติุสัญญาของไลโคเนทน้ี 

 

 



 

 

14. ผลของการเลกิสัญญา 

 14.1 ผลตอบแทนท่ีช าระแลว้จะยงัคงเป็นของนกัการตลาด นอกจากน้ีนกัการตลาดมีสิทธิในการ 

  เรียกร้องรับผลประโยชน์ตามแผนรับผลประโยชน์ไลโคเนทท่ีควรไดรั้บ ณ วนัเลิกสัญญา   

                    นกัการตลาดไม่สามารถอา้งสิทธ์ิเรียกร้องอ่ืนๆ ต่อไลโคเนท ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของ 

                    การเรียกร้องทางกฎหมาย 

14.2 เวน้แต่จะไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีท่ีนกัการตลาดไดช้ าระเงิน ( เช่น สั่งซ้ือบริการ หรือ 

เวา้เชอร์) จะไม่สามารถขอเงินคืน รวมถึงค่าใชจ่้ายของนกัการตลาดก็จะไม่สามารถขอเงินคืน

ไดเ้ช่นกนั 

15. ภาระความรับผิดชอบ 

 15.1 ไลโคเนทจะตอ้งรับผิดโดยปราศจากขอ้จ ากัดถึงความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บต่อ  

                  ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนั เน่ืองมาจากการจงใจหรือประมาทต่อหน้าท่ีโดยไลโคเนท  

                    ไลโคเนทจะตอ้งรับผิดโดยปราศจากขอ้จ ากดัถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการจงใจหรือประมาท 

                     เลินเล่อต่อหนา้ท่ีโดยไลโคเนท 

 15.2 ส าหรับความเสียหายที่เกิดจากการประมาทต่อหน้าที ่ซ่ึง เป็นพื ้นฐานในการปฏิบติั 

                  ตามสัญญาอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเหมาะสม และการท่ีนกัการตลาดเช่ือมัน่วา่จะปฏิบติัตาม  

                   (หนา้ท่ีส าคญั) ความรับผิดชอบของไลโคเนทจะจ ากดัเฉพาะความเสียหายโดยทัว่ไปและท่ีอาจ 

                   คาดการณ์ได ้

 15.3 การเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนๆ จะไม่รวมอยูด่ว้ย ทั้งน้ี ตามขอ้ก าหนดท่ี 15.5 จะบงัคบัใชห้าก 

                    ไลโคเนทไม่ตอ้งรับผิด 

 15.4 ตราบเท่าที่ความรับผิดของไลโคเนทจะถูกจ ากดัหรือยกเวน้ การจ ากดัหรือการยกเวน้จะใช้ 

                  กบัความรับผิดส่วนบุคคลของพนกังาน ตวัแทนทางกฎหมาย และตวัแทนของไลโคเนท 

 15.5 การจ ากดัและการยกเวน้ความรับผิดตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15 ของเอกสารฉบบัน้ีจะไม่กระทบต่อ 

                    ความรับผิดของไลโคเนทภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัพระราชบญัญติัความรับผิดของ 

                    ผลิตภณัฑโ์ดยอิงตามการปกปิดความบกพร่องหรือขอ้สันนิษฐานของการรับประกนัคุณภาพ 

                    ของสินคา้ 

 

 



 

 

16. การเปลีย่นแปลง 

16.1 นักการตลาดจะแจง้ให้ไลโคเนททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงข้อมูล

ของตนท่ีจ าเป็นต่อสัญญาอย่างทนัท่วงที ขอ้ผกูมดัน้ีใชเ้ฉพาะกบัการเปล่ียนแปลงส าหรับท่ีอยู่

และรายละเอียดของธนาคาร นอกจากน้ีนักการตลาดจะแจง้ให้ไลโคเนททราบทนัทีเก่ียวกบั

ปัญหาการช าระเงินใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการลม้ละลาย การมีหน้ีสินลน้พน้ท่ีก าลงั

จะเกิดขึ้นหรือใกลห้มดอายุ หากการเปลี่ยนแปลงส าหรับที่อยู่ธุรกิจไม่ไดร้ับการเปิดเผย

ทนัที ขอ้ความที่ไลโคเนทส่งทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ท่ีให้ไวเ้ป็นคร้ัสุดทา้ยจะถือว่ายงัคงส่งถึง

และถือวา่นกัการตลาดไดรั้บ 

16.2 สัญญาแต่ละฉบบัที่ท าขึ้นในแต่ละกรณีจะมีผลเหนือกว่าสัญญาไลโคเนทฉบบัน้ี เน้ือหาของ

ขอ้ตกลงดงักล่าวจะอยู่ภายใต้บ ังค ับของสัญญาที่เป็นลายล ักษณ์อ ักษรหรือได้รับการ

ยืนยนัจากไลโคเนท ไม่มีข้อตกลงทางวาจาระหว่างคู่สัญญา นอกจากน้ีไลโคเนทมีสิทธ์ิ

ส่งสัญญาและขอ้มูลที่จ าเป็นส าหรับการท าสัญญาผ่านทางขอ้ความทางมือถือ  (SMS) หรือ

อีเมลใหก้บันกัการตลาดขอ้มูลการติดต่อท่ีนกัการตลาดไดร้ะบุไวโ้ดยไม่มีการคดัคา้น 

 16.3 การเปล่ียนแปลงสัญญาน้ีหรือสัญญาอ่ืนระหวา่งนกัการตลาดและไลโคเนทจะส่ือสารเป็น 

                    ลายลกัษณ์อกัษรโดยส่งไปทางอีเมลต์ามท่ีนกัการตลาดไดร้ะบุไวซ่ึ้งจะถือวา่นกัการตลาด 

                   ไดรั้บหากนกัการตลาดไม่ไดค้ดัคา้นขอ้บงัคบัใชภ้ายใน 30 วนัของการไดรั้บการแจง้เป็น 

                   ลายลกัษณ์อกัษรจากการเปลี่ยนแปลง ในตอนตน้ของช่วงเวลาน้ี ไลโคเนทจะแจง้ให้ 

                   นกัการตลาดทราบโดยชดัแจง้วา่นกัการตลาดจะยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงของสัญญา  

                   หากนกัการตลาดไม่คดัคา้นในรูปแบบขอ้ความท่ีมีผลต่อการบงัคบัใชข้องตนภายในระยะเวลา 

                  ท่ีก าหนดการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงน้ีจะถือวา่ไดน้กัการตลาดยอมรับเม่ือไดมี้การแจง้ใหท้ราบ 

                  แลว้ 

17. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอานาจศาล 

 17.1 สัญญาน้ีอยูภ่ายใตแ้ละตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยท่ีขอ้ก าหนดในกฎหมาย 

  เอกชนระหวา่งประเทศและอนุสัญญาการขายของสหประชาชาติจะไม่มีผลบงัคบัใช้ 

 17.2 สถานท่ีทางกฎหมายส าหรับขอ้พิพาททั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดและ 

                   เง่ือนไขน้ีเป็นศาลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอย่างถูกตอ้งในเขตอ านาจศาลของส านกังานท่ีไลโคเนท 

                   ไดจ้ดทะเบียนแต่เพียงผูเ้ดียว 



 

 

 17.3 หากไม่ไดด้ าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการสาธารณะ คู่กรณีจะตอ้งมีการประชุม  

                    เพื่อเจรจา ณ ส านกังานท่ีไลโคเนทไดจ้ดทะเบียนก่อนการด าเนินคดีทางกฎหมาย 

 

18. บทบัญญัติท่ัวไป 

 18.1 นกัการตลาดจะไม่มีสิทธ์ิมอบหรือโอนสัญญาไลโคเนทน้ี หรือมอบสิทธิและขอ้ผูกมดัท่ี 

                    เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาตามสัญญาไลโคเนทน้ีใหก้บับุคคลท่ีสามหรือโอนโดยทางพินยักรรม 

                    โดยปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนทก่อน อยา่งไรก็ตามหาก 

                    นกัการตลาดเสียชีวิตความสัมพนัธ์ตามสัญญาท่ีมีอยูร่ะหวา่งนกัการตลาดกบัไลโคเนทจะตอ้ง 

                    ส่งใหท้ายาทภายใตก้ฎหมายมรดกท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีนกัการตลาดจะไม่มีสิทธ์ิรับภาระใดๆ  

                    ท่ีมีอยูโ่ดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนท 

 18.2 การตลาดจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยของไลโคเนท การด าเนินการน้ีจะไม่มีผลใช้บังคบั   

                    หากมีการอา้งสิทธ์ิ หรือหากนักการตลาดเรียกร้องการชดเชยโดยท่ียงัไม่เคยมีใครโต้แยง้ ,  

                    ไดต้ดัสินใจไปแลว้หรือก าหนดโดยค าตดัสินขั้นสุดทา้ยท่ีบงัคบัใช ้

 18.3 หากข้อก าหนดใดๆ ของสัญญาไลโคเนทเพิ่มเติมน้ีไม่สมบูรณ์ทั้งหมดหรือ 

                 ไม่สมบูรณ์บางส่วน บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์หรือการบงัคบัใช้ 

                     ของบทบญัญติัท่ีเหลืออยู่ 

 18.4 เอกสารน้ีจดัท าขึ้นโดยมีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ หากมีความคลาดเคล่ือนระหว่างเวอร์ชั่น 

                    ภาษาองักฤษและเวอร์ชัน่ภาษาไทยใหย้ดึเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษเป็นหลกั 

 

  

 


