
 

สัญญาไลโคเนท 
ส าหรับนักการตลาดอิสระของไลโคเนท 
ฉบบั: กรกฎาคม 2563 

 

บทน า 

บริษัท ไลโคเนท (ไทยแลนด์)  จ ากัด มีส านักงานจดทะเบียนอยู่ที่  อาคารดิออฟฟิศเศส แอท  
เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง เอ็มแอล 2302 ชั้น 23 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทยและมีหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562047542 (ต่อไปน้ี
จะเรียกว่า “ไลโคเนท”) ได้ด าเนินโปรแกรมทางการตลาด (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า: “ไลโคเนทมาร์เก็ตติ้ง
โปรแกรม”) 

องคป์ระกอบส าคญัของไลโคเนทมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมน้ี คือ สัญญาไลโคเนทส าหรับนกัการตลาดอิสระ
ของไลโคเนท (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า: “สัญญาไลโคเนท”) ระหว่างไลโคเนทและผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวัที่
ตอ้งการส่งเสริมคสัเตอร์เมอร์ลอยลัตี้โปรแกรมของตวัเองไดต้กลงตามขอ้สัญญาไลโคเนทกบัไลโคเนท 
โดยที่ผูเ้ขา้ร่วมจะมีสถานะเป็นนกัการตลาดอิสระของไลโคเนท (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า: "นักการตลาด) 

ไลโคเนทไดร้ับอนุญาตให้โปรโมตแคชแบค็เวิลด์โปรแกรมท่ีด าเนินกจิการโดยบริษทั มายเวิลด์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (myWorld International Limited) มีส านกังานจดทะเบียนอยู่ที่ 40 Bank 

Street, London EC14 5NR, United Kingdom  และด าเนินการร่วมกบับริษทัสาขาย่อยและพนัธมิตร 
(“myWorld International”) เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมในแหล่งรวมแห่งการชอ้ปป้ิงของแคชแบ็คเวิลด์ (ต่อไปน้ีจะ
เรียกว่า “สมาชิก”) สามารถจบัจ่ายกบัร้านคา้พนัธมิตร (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า: “ร้านค้าพันธมติร”) และ 
รับผลประโยชน ์

1.  วัตถุประสงค์ของสัญญาไลโคเนท 

1.1 ตามสัญญาไลโคเนทนกัการตลาดมีสิทธ์ิท่ีจะโปรโมทแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมและไลโคเนทมาร์เก็ตติ้ง
โปรแกรมตามขอ้สัญญาไลโคเนทน้ี หากนกัการตลาดปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดท่ี 4 

(ก)         โดยการหาสมาชิกใหม่และดูแลนกัการตลาดที่มีอยู่ 

(ข)          โดยการหานกัการตลาดใหม่และดูแลนกัการตลาดที่มีอยู่ และ 

(ค)          โดยการหาร้านคา้พนัธมิตรใหม่และดูแลร้านคา้พนัธมิตรที่มีอยู่ 

 

 

 



 

1.2  “ร้านคา้พนัธมิตร" คือ ร้านร่วมคา้ท่ีขายสินคา้และบริการให้แก่ผูบ้ริโภคโดยเฉพาะ และ 

(ก) ไม่มีพนกังานประจ ามากกว่า 100 คน 

(ข) ไม่มีรายไดต้่อปีมากกว่า 400 ลา้นบาท 

(ค) ไม่มีสาขามากกว่า 10 สาขาและไม่ใช่บริษทัขา้มชาติที่มีหลายสาขา 

(ง) ไม่ด าเนินการหรือใชค้สัเตอร์เมอร์ลอยลัตี้โปรแกรม (customer loyalty program)  
(ทีม่ีบตัรสมาชิกส่วนบุคคล) 

(จ) ไม่ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ 

(ฉ) ไม่ไดค้วบคุมโดยบริษทัแม่จากต่างประเทศ 

ร้านคา้พนัธมิตรที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด1.2 น้ีจะถือว่าไม่ถูกพิจารณาให้เป็นร้านคา้พนัธมิตรตาม
วตัถุประสงค์ของสัญญาน้ี โดยที่นักการตลาดห้ามมิให้โปรโมทแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมให้กบัร้านคา้
เหล่าน้ี หากแต่บริษทั มายเวิลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีการช้ีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแต่ละกรณี  

1.3 ในการพิจารณาส าหรับนักการตลาด ท่ีท าหน้า ท่ีตามสัญญาไลโคเนทน้ี นักการตลาดจะได้ 
รับผลตอบแทนตามแผนรับผลประโยชน์ของไลโคเนท ตามภาคผนวก 1 ในสัญญาไลโคเนทน้ี  
(ดูขอ้ก าหนดที่ 9) 

  

2. สัญญา 

กิจกรรมการโปรโมทนกัการตลาดจะอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของสัญญาไลโคเนทน้ีรวมทั้งภาคผนวก
ทั้งหมด 

3. ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย 

 3.1 ไลโคเนทให้สิทธินกัการตลาดเป็นผูส้นบัสนุนส าหรับไลโคเนทภายใตสั้ญญาไลโคเนทที่ระบ ุ

             ในขอ้ 1 น้ี นักการตลาดจะไม่ถูกจ ากดัในการท างานระดบัภูมิภาคแต่จะตอ้งรับผิดชอบในการ 
              ตรวจสอบให้แน่ใจว่านกัการตลาดปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่ใช้บงัคบัในประเทศที ่
             นักการตลาดด าเนินกิจกรรมอยู่ ในกรณีที่มีการเรียกร้องใดๆของบุคคลที่สาม นักการตลาด

 จะตอ้งชดใชค้่าเสียหายให้ไลโคเนท 

 3.2     นักการตลาดจะท าหนา้ที่เป็นผูป้ระกอบการอิสระในการท ากิจกรรมเชิงพาณิชย ์ไม่มีรูปแบบ  
             การจา้งงาน, บริการหรือ ความสัมพนัธ์ใดๆ ระหว่างไลโคเนทและนักการตลาด กิจกรรมของ 
             นักการตลาดนั้ นแยกจากกันเป็นอิสระและเป็นอิสระทางกฎหมายของไลโคเนท และ 

             นกัการตลาดไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้  าแนะน าใดๆ จากไลโคเนท 



 

 3.3 ห้ามมิให้นกัการตลาดแสดงให้คนอ่ืนเขา้ใจในทางธุรกจิว่า นกัการตลาดเป็นลูกจา้ง ตวัแทน  

  หรือพนกังานของไลโคเนทและบริษทัในเครือใดๆ 

 3.4 ห้ามมิให้นกัการตลาดเป็นตวัแทนของไลโคเนท และไม่อนุญาตให้ท าสัญญาหรือรับ 
                    บริการในนามของไลโคเนท รวมทั้งมิให้นกัการตลาดแสดงตนเป็นตวัแทนของกลุ่มบริษทั 
                    ต่างๆของไลโคเนท(Lyconet) หรือกลุ่มมายเวลิด์ (myWorld) การละเมิดขอ้ก าหนดที่ 3.4 น้ี 

                    จะท าให้ไลโคเนทยุติสัญญาไลโคเนทตามขอ้ก าหนดที ่13.2  

3.5 อนุญาตให้นกัการตลาดมกีารลงทะเบียนเพียงครั้ งเดียว (ดว้ยหมายเลขประจ าตวัเดียว) ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ส าหรับท่ีอยู่อาศยัหรือที่อยู่ทางธุรกิจ (จดทะเบียนบริษทั) ของ
นกัการตลาดตอ้งระบุในการลงทะเบียน  ไลโคเนทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกขอ้ตกลงน้ี หาก

นกัการตลาดมกีารลงทะเบียนที่มีหมายเลขประจ าตวัมากกว่าหน่ึงหมายเลข ผลประโยชน์ใดๆ 
ที่ไดร้ับจะตอ้งถูกริบคืน 
 

4. ข้อก าหนดเบื้องต้นส าหรับกิจกรรมของนักการตลาดและสิทธิ์ในการได้รับผลตอบแทน 

 4.1 ในการสรุปสัญญาไลโคเนทน้ี บุคคลธรรมดาตอ้งมีอายุครบตามกฎหมายของประเทศ หรือ  

                    เขตอานาจศาลที่ใชบ้งัคบั 

 4.2 นกัการตลาดจะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจของตนไดร้บัการจดทะเบียนอย่างถูกตอ้งและ 
                    มีการอนุมตัิตามกฎขอ้บงัคบัท่ีจ าเป็นในการท าธุรกิจของตน นกัการตลาดตอ้งจ่ายภาษีและ 
                    ค่าเรียกเก็บอ่ืนๆที่เหมาะสม และตกลงจะชดใชค้่าเสียหายให้ไลโคเนทจากการเรียกร้องใดๆ 

                    ของบุคคลที่สามอนัเน่ืองมาจากหนา้ท่ีดงักล่าว 

4.3 การแนะน าของร้านคา้พนัธมิตรใหม่ตอ้งมีการเปิดใช้งานโดยบริษทั มายเวิลด์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากดั หรือกลุ่มบริษทัในเครือและพนัธมิตรต่างๆรวมถึงไดม้กีารฝึกอบรมแยกต่างหาก 

 

5. สิทธิและหน้าที่ของนักการตลาด 

5.1 นกัการตลาดมีสิทธ์ิใชก้ารสนบัสนุนจากองคก์รของนกัการตลาดเองในการท ากิจกรรมของเขา

อย่างไรก็ตามกิจกรรมการโปรโมทตอ้งมีนักการตลาดเป็นผูด้  าเนินการอยู่เสมอ นักการตลาด

ตอ้งแน่ใจว่าบุคคลท่ีสามจะท าตามขอ้ผูกพนัของสัญญาน้ีดว้ย 



 

 5.2 นกัการตลาดจะตอ้งส่ือสารขอ้ความที่เป็นจริงเกี่ยวกบัไลโคเนท, บริษทัในเครือของไลโคเนท, 
  แบบโครงสร้างธุรกิจของไลโคเนท ซ่ึงการเผยแพร่และท าการตลาดจะตอ้งสอดคลอ้งกบั 

  เอกสารทางการของไลโคเนทเท่านั้น 

 5.3 เมื่อนักการตลาดได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนสัญญาไลโคเนทน้ีจากนักการตลาดท่านอ่ืน 

                    นกัการตลาดจะตอ้งแจง้ให้ไลโคเนททราบทนัที 

 5.4 หากนกัการตลาดตั้งใจท่ีจะจดักิจกรรมเพ่ือเรียกเก็บเงินหรือเสนอบริการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 
                    แคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมหรือไลโคเนทมาร์เกต็ติ้งโปรแกรมกบับุคคลท่ีสาม นกัการตลาด 

  จะตอ้งไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนท (สามารถส่งทางอีเมล) 

6. การลงทะเบียนสมาชิกแคชแบ็คเวิลด์ 

6.1 นกัการตลาดสามารถใชแ้ผ่นพบัการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนทางออนไลน์เพื่อแนะน า
สมาชิกใหม่ให้เขา้ร่วมแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม โดยที่นกัการตลาดไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของ 
แคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม และไม่ท าแถลงการณ์ใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัโปรแกรมน้ี เมื่อลงทะเบียน 

เสร็จสมบูรณ์แลว้ การลงทะเบียนของสมาชิกใหม่จะตอ้งไดร้ับการยอมรับจากแคชแบ็คเวิลด์

โปรแกรม 

  6.2 นกัการตลาดมีขอ้ผูกพนัต่อไปน้ีเม่ือลงทะเบียนสมาชิกใหม่: 

6.2.1 นกัการตลาดตอ้งมัน่ใจว่าไดจ้ดัเตรียมขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับสมาชิกแคช

แบ็คเวิลด์ฉบบัปัจจุบนั("Cashback World GTCs") ให้กบัสมาชิกเมื่อมีการ

ลงทะเบียนทนัทีและสมาชิกสามารถถามหาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับ
สมาชิกแคชแบ็คเวิลด์ (Cashback World GTCs) ไดเ้สมอ ไลโคเนทจะจดัเตรียม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับสมาชิกแคชแบ็คเวิลด(์ Cashback World GTCs )
ในเวอร์ชัน่ท่ีเป็นตามประเทศนั้นให้กับนักการตลาด ที่ www.lyconet.com  

(เมื่อเข้าสู่ระบบ) เพื่อท าการดาวน์โหลด แผ่นพบัลงทะเบียนที่มีการกรอกขอ้มูล

เสร็จสมบูรณ์จะท าการอพัโหลดและส่งให้ไลโคเนทโดยตรง 

  6.2.2  เมื่อกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและก่อนที่การสมคัรสมาชิกเสร็จสมบูรณ์  
                                 นกัการตลาดตอ้งแสดงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับสมาชิกแคชแบ็คเวิลด ์
                                 (Cashback World GTCs) ให้กบัสมาชิกโดยไมต่อ้งเอ่ยถามและตอ้งอธิบายและ 

                                 สรุปให้สมาชิกรับทราบส่วนส าคญัของสัญญา 



 

  6.2.3 ก่อนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ นกัการตลาดตอ้งกรอกขอ้มูลในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไว ้
                                 ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อให้การลงทะเบียนของสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ 

                                 นกัการตลาดตอ้งอพัโหลดรูปภาพของแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่กรอกขอ้มูลครบ 

                                 ถว้นพร้อมลายเซ็นตจ์ากสมาชิกตรงพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

  6.2.4 นกัการตลาดยนิดีที่จะเตรียมส าเนาของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับสมาชิก 
                                  แคชแบ็คเวิลด์ (Cashback World GTCs) ฉบบัปัจจุบนัในจ านวนที่เพียงพออยู่เสมอ 

                                 เพือ่มอบให้กบัสมาชิกและหากสมาชิกถามหา 

  6.2.5 นักการตลาดตอ้งเก็บรักษาแบบฟอร์มการลงทะเบียนต้นฉบับทั้งหมดและสามารถ 

                                 แสดงให้ไลโคเนทไดห้ากมีการร้องขอ 

  6.2.6 ไลโคเนทขอสงวนสิทธ์ิในการสุ่มตรวจสอบแบบฟอร์มการลงทะเบียน 
 

 6.3 ภาระความรับผิดชอบของนกัการตลาดเม่ือลงทะเบียนสมาชิก: 

  6.3.1 นกัการตลาดจะตอ้งรับผิดชอบส าหรับการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดที่ 6 น้ี  
                                  ความผิดชอบน้ีจะครอบคลุมแก่บุคคลทุกคนที่เป็นนกัการตลาดโดยใช้ 
                               ในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัตามสัญญาของตนเช่นเดียวกับการด าเนินการ 

                               ของบุคคลที่สามที่เป็นส่วนหน่ึงของนกัการตลาด 

6.3.2 นักการตลาดตอ้งบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดของสมาชิกเพ่ือลงทะเบียนอย่างรอบคอบและ

จะตอ้งรับผิดชอบต่อผลเสียทั้งหมดอนัเกิดจากการละเมิดขอ้ผูกพนัน้ี 

  6.3.3 หากนักการตลาดละเมิดข้อก าหนดที่ 6 น้ี ไลโคเนทมีสิทธิยุติสัญญาไลโคเนทน้ีได ้

                                  ทนัที 

7. ส่ือเพื่อการส่ือสาร 

 7.1 ไลโคเนทจะเตรียมการโฆษณาและส่ือส าหรับขอ้มูลข่าวสาร (เอกสาร, แคตตาล็อกงาน ,  

                     งานน าเสนอและอ่ืน ๆ) (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า "ส่ือเพื่อการส่ือสาร") ทีน่กัการตลาดตอ้งการ 
                     เพื่อให้นกัการตลาดท ากิจกรรมโปรโมทภายใตสั้ญญาไลโคเนทซ่ึงนกัการตลาดสามารถ 

                     ดาวน์โหลดไดฟ้รี ที่ www.lyconet.com (เมือ่เขา้สู่ระบบ) 



 

 7.2 นกัการตลาดอาจใชส่ื้อเพื่อการส่ือสารฉบบัปัจจุบนัที่ไดร้ับอนุญาตจากไลโคเนท  
                    โดยท าการดาวน์โหลดไดท้กุเมื่อที ่ www.lyconet.com หากนกัการตลาดใชส่ื้อเพื่อการส่ือสาร 

                    ที่ไม่ไดร้ับอนุญาตอาจท าให้ไลโคเนทยุติสัญญาไลโคเนทไดท้นัทีตามขอ้ตกลงท่ี 13.2 

7.3 ในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาไลโคเนทน้ี นักการตลาดจะตอ้งท าการท าลายส่ือเพ่ือการส่ือสาร

ใดๆ ท่ีมีทนัทีและยืนยนัการท าลายให้ไลโคเนททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

7.4 ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาตลอดจนการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (ที่ไดจ้ดทะเบียนหรือใชง้านอยู่), แบ
รนด์ และโลโก ้หรือทะเบียนการคา้ของบริษทัพนัธมิตรของไลโคเนท, มูลนิธิ Child & Family 
Foundation และมูลนิธิ Greenfinity Foundation จะตอ้งไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากไลโคเนท  เช่นเดียวกบัการเผยแพร่และการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ทะเบียนการคา้ของบริษทั 

myWorld International จ ากัดและบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทพันธมิตรจะต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั myWorld International จ ากัด ทั้งน้ียงัใช้บงัคบักับการ
ใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยที่เงื่อนไขตามขอ้ก าหนดที่ 7.2 จะ

น ามาบงัคบัใชทุ้กครั้ ง 

7.5 นกัการตลาดจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่ไลโคเนทจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกิดจากการ

ละเมิดภาระหนา้ท่ีของเขาในขอ้ก าหนดที ่7 

8. ไลฟ์ไลน์ (Lifeline) 

8.1 "ไลฟไลน์" ของนักการตลาดแต่ละคนประกอบด้วยนักการตลาดหรือสมาชิกหลาย ๆ คนที่
ได้รับการแนะน าจากนักการตลาด, นักการตลาดหรือสมาชิกที่ได้รับการแนะน าจากพวกเขา 
(ล าดับที่สอง) และนักการตลาดหรือสมาชิกที่ได้รับการแนะน าจากนกัการตลาดล าดับที่สอง
หรือสมาชิก (ล าดับที่สาม) และล าดับอ่ืนต่อ ๆ ไป  ดังนั้น "ไลฟไลน์" ประกอบไปด้วยนกัการ
ตลาดทั้งหมดหรือสมาชิกทั้งหมดท่ีได้รับมอบหมายจากนกัการตลาดตามการแนะน าของเขา 

และการแนะน าทั้งหมด  ทั้งน้ีไลฟไลน์ ยงัหมายถึง "ดาวน์ไลน์ (Downline)"  ส่วนนกัการตลาด

ถดัไปใน อัพไลน์(Upline) ประกอบไปดว้ย "โค้ช (Coach)" และนกัการตลาดถดัไปที่เหนือโคช้

จะเรียกว่า "ซีเนียร์โค้ช (Senior Coach)" 

 8.2 ผลตอบแทนของนักการตลาดจะคิดตามแผนรับประโยชน์ของไลโคเนทโดยค านวณตาม 
                    การจบัจ่ายของนักการตลาดทั้งหมดหรือสมาชิกในทุกล าดับของไลฟไลน์ของนักการตลาด  
                    การจับจ่ายของไลฟไลน์อ่ืนจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่นักการตลาด  

                    (แมว้่านกัการตลาดไดไ้กล่เกล่ียตามขอ้สรุปในสัญญาไลโคเนทกบันกัการตลาด) 
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8.3 ตามปกติไลฟ์ไลน์ไม่สามารถเปล่ียนได้และตามหลกัการของไลโคเนทมาร์เก็ตติ้งโปรแกรม
เพ่ือเป็นการปกป้องสมาชิกและนักการตลาดทั้งหมด นักการตลาดที่ยงัไม่มีสิทธ์ิในการรับ

ผลประโยชน์ภายใน 12 เดือนสามารถเปล่ียนผู้แนะน ำของเขาโดยการเสนอช่ือนักการตลาด
ท่านอ่ืนเป็นผูแ้นะน าโดยหาผูแ้นะน าใหม่ให้กับไลโคเนทและผูแ้นะน าใหม่ยินยอมในการ
เปล่ียนแปลงน้ี หากนักการตลาดน้ีเป็นสมาชิกแคชแบ็คเวิลด์ การเปล่ียนผูแ้นะน าสามารถท า
ได้หากการเปล่ียนผูแ้นะน าน้ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของการเปล่ียนผูแ้นะน าส าหรับสมาชิก
แคชแบ็คเวิลด์ ซ่ึงหมายความว่านักการตลาดไม่ได้ท าการซ้ือสินคา้กับร้านคา้พนัธมิตรเป็น
ระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันและไม่มีคุณสมบัติในการรับผลประโยชน์เป็นเวลา 12 เดือน

ติดต่อกนั ในกรณีน้ี ดาวน์ไลน์ของนกัการตลาดจะยงัคงอยู่กับผูแ้นะน าในต าแหน่งเดิมตอน
แรกซ่ึงการก าหนดสิทธ์ิในการรับประโยชน์จะเป็นไปตามภาคผนวก 1 ของแผนรับ

ผลประโยชน์ของไลโคเนท 

8.4 หากนกัการตลาดส้ินสุดการเขา้ร่วมในไลโคเนทมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมหรือเปล่ียนไลฟไลน์ ตาม
ขอ้ก าหนดที ่8.3 ในสัญญาน้ี หรือกลายเป็นสมาชิก การส้ินสุดการเขา้ร่วมน้ีจะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อต าแหน่งของนกัการตลาดหรือสมาชิกที่เหลือในไลฟ์ไลน์ (ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง)  

8.5 การโอนหมายเลขประจ าตวัสมาชิกไปยงับุคคลที่สาม (เช่น ขายหมายเลขประจ าตวัสมาชิก)

ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนทและพร้อมกบัการถ่ายโอน
ความสัมพนัธ์ตามสัญญาทั้งหมดที่มีอยู ่ระหว่างนักการตลาดและไลโคเนท และ (หาก
จ า เ ป็น )กลุ ่มมายเว ิลด ์ไปยงับุคคลที ่สาม อย ่างไรก ็ตาม หากน ักการตลาดเสียชีว ิต
ความสัมพนัธ ์ต ามส ัญญา ระหว ่า งน ักการตลาดและไลโคเนท  และ  (หากจ า เ ป็น )  

กลุ่มมายเวิลด์ (รวมถึงหมายเลขประจ าตวัสมาชิกของเขา) จะส่งต่อให้ทายาทของนักการ

ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยมรดกในประเทศ/เขตอ านาจศาลที่ความเป็นสมาชิกของนักการ

ตลาดนั้นๆ มีอยู่ 

9. การได้รับผลตอบแทน 

 9.1 นกัการตลาดจะไดร้ับผลตอบแทนจากการท ากจิกรรมไลโคเนทของเขาตามแผนรับ 
                    ผลประโยชน์ของไลโคเนท นกัการตลาดไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยส าหรับค่าใชจ้่าย 
                   ท่ีเกิดขึ้นในการท ากิจกรรมการของนกัการตลาด (โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 

                    และค่าใชจ้่ายส าหรับอุปกรณ์หรือบุคลากรต่าง ๆ) จากไลโคเนท 



 

 9.2 นอกเหนือจากการไดร้ับผลตอบแทนตามแผนรับผลประโยชน์ของไลโคเนท ไลโคเนทอาจจะ
  เสนอค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามดุลพินิจ แต่อย่างไรก็ตามนกัการตลาดไม่มีสิทธิในการเรียกร้อง 

  ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมน้ี 

 9.3 ผลตอบแทนทั้งหมดตามแผนรับผลประโยชน์ของไลโคเนทจะถูกค านวณเป็นรายสัปดาห์ 
  หรือรายเดือนโดยน าคะแนนชอ้ปป้ิงทั้งหมดท่ีไดใ้นไลโคเนทมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมมาค านวณ   
                   ไลโคเนทจะแสดงขอ้มูลทั้งหมดเกี่ยวกบัการไดร้ับผลตอบแทนของนกัการตลาดตามแผนรับ 

                   ผลประโยชน์ของไลโคเนทที่ไดร้ะบุไว ้ที ่ www.lyconet.com 

 9.4 นกัการตลาดตอ้งอ่านขอ้มูลทนัทีและส่งค าคดัคา้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัไลโคเนทที่ 
                   ไม่เกินหน่ึงสัปดาห์หลงัจากไดร้ับใบแจง้หน้ีบนเวบ็ไซตไ์ลโคเนท การละเมิดขอ้ผูกพนัน้ี 

                   อาจให้ไลโคเนทมีสิทธิในเรียกร้องค่าเสียหายได ้

 9.5 ผลตอบแทนของนกัการตลาดภายใตไ้ลโคเนทมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมจะถูกสะสมไวแ้ละ 
                   จ่ายให้กบันกัการตลาดโดยตอ้งมียอดสะสมเกนิ 400 บาทและนกัการตลาดตอ้งมีลูกคา้ 

                   ที่มีการเคล่ือนไหวอย่างนอ้ย 5 คน* ขึ้นไป 

 

10. การรักษาความลับ 

10.1          นกัการตลาดจะตอ้งรักษาความลบัทางธุรกิจและการคา้ของไลโคเนทไวท้ั้งหมดซ่ึงนกัการตลาด
เป็นผูท้ี่ได้รับความไว้วางใจหรือถูกมอบหมายโดยไลโคเนทในการท ากิจกรรมต่างๆของ 

ไลโคแนท ถึงแมสั้ญญาไลโคเนทน้ีจะถูกยกเลิกไปแลว้ก็ตาม 

10.2          นกัการตลาดจะตอ้งคืนเอกสารใดๆที่เกี่ยวกบักระบวนการทางธุรกิจภายในให้กบัไลโคเนททนัที

หลงัจากไดใ้ชจ้นครบก าหนดหรืออย่างชา้ท่ีสุดเม่ือสัญญาไลโคเนทน้ีส้ินสุดลง 

 10.3 นักการตลาดจะต้องก าหนดให้การรักษาความลับน้ี เป็นข้อบังคับส าหรับผู ้ช่วยของ 

                    นกัการตลาดและบุคคลมี่สามที่ตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด (ตามขอ้ก าหนดที่ 5) 

 
*ลูกคา้ทีม่ีการเคลือ่นไหวของนักการตลาด คอื สมาชกิของแคชแบค็เวิลด์โปรแกรมภายใตไ้ลฟ์ไลน์ของนักการตลาด (ไปจนถึงนักการคนถดัไป)ซ่ึงลูกคา้น้ียงัไม่ไดล้งนามใน
สัญญาไลโคเนทดงัน้ันจึงไม่ใช่นักการตลาด และลูกคา้ทีม่ีการเคลือ่นไหวของนักการตลาดยงัสามารถมาจากการแนะน าโดยตรงของผูแ้นะน า หรือมาจากการแนะน าโดยตรงของ
ร้านคา้พนัธมิตร ซ่ึงลูกคา้ไดล้งทะเบียนเป็นสมาชิกของแคชแบ็คเวลิด์โปรแกรม โดยทีลู่กคา้ทีม่ีการเคลื่อนไหวจะตอ้งท าการซ้ือสินคา้และบริการกบัร้านคา้พนัธมติรไม่น้อยกว่า 
200 บาท โดยที่การซ้ืออีเวา้เชอร์(eVoucher)จะน ามานับรวมในยอดการจบัจ่ายน้ีดว้ย 
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11. การคุ้มครองข้อมูล 

11.1 ในส่วนที่จ าเป็นในการใช้สัญญาไลโคเนท โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในการค านวณคะแนน 
ช้อปป้ิงและผลตอบแทนตามแผนรับประโยชน์ของไลโคเนทในภาคผนวก 1 ไลโคเนทมี
หนา้ท่ีในการปกป้องขอ้มูล, จดัเก็บและด าเนินการส าหรับขอ้มูลบุคคลหรือบริษทั ร่วมถึงขอ้มูล

เกี่ยวกบักิจกรรมการโปรโมทของนกัการตลาด 

11.2 การร้องขอขอ้มูลทั้งหมด, การเปล่ียนแปลงและการลบขอ้มูลอาจถูกส่งไปยงั  
บริษทั ไลโคเนท (ไทยแลนด์) จ ากดั อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
ห้อง เอ็มแอล 2302 ชั้น 23 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือทางอีเมล์ international@lyconet.com โดยที่บทบญัญตัิ
เกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการใชเ้วบ็ไซตไ์ลโคเนทสามารถอ่านไดต้รง

นโยบายความเป็นส่วนตวัที่ www.lyconet.com 

11.3 ไลโคเนทใชเ้ทคโนโลยีดา้นความปลอดภยัที่ไดร้ับการยอมรับระดบัสากลเพื่อปกป้องขอ้มูล

ของนกัการตลาดจากการเขา้ถึงโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

11.4 หากนกัการตลาดใชบ้ริการที่ไดร้องรับทางดา้นไอทีเพ่ิมเติม และไลโคเนทไดป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามที่นักการตลาดได้กรอกในบริบทน้ี คู่สัญญาจะตอ้งท าสัญญาการประมวลผล

ขอ้มูลร่วมกนั 

 

12. ข้อตกลงในการไม่แข่งขัน / การไม่ชักชวน 

12.1 ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาไลโคเนทน้ี นกัการตลาดตอ้งไม่ท างานให้แก่บุคคลท่ีสามหรือ
ให้บุคคลที่สามท างานให้แก่นักการตลาด การจดัหาบริการดังกล่าวให้แก่คู่แข่งที่ให้บริการที่

เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกบัไลโคเนทหรือจดัการหรือมีส่วนร่วมในบริษทัคู่แข่งทางธุรกิจหรือ
สนับสนุนหรือให้ค าแนะน าแก่บริษัทอ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

จากไลโคเนท 

 12.2 กรณีเดียวกนัน้ีให้บงัคบัใชก้บัคู่แข่งทางธุรกิจซ่ึงท ากิจกรรมแบบธุรกิจเครือข่าย  

                    (network marketing) คลา้ยหรือแบบเดียวกบัไลโคเนท 

 12.3 กิจกรรมใดๆของนักการตลาดที่ได ้ท ากับบริษทัคู่แข่งตลอดระยะเวลาของสัญญาของน้ี 
                  และได้ถูกเปิดเผยป็นลายลกัษณ์อกัษร (ทางอีเมล) จะไม่รวมอยู่ในขอ้ตกลงการไมแ่ข่งขนั 

  ดงักล่าวน้ี 

http://www.lyconet.com/


 

 12.4 ในช่วงระยะเวลาของสัญญาไลโคเนทน้ี นกัการตลาดจะงดเวน้จากการชกัชวนหรือพยายาม 
                    ชกัชวนนกัการตลาด, สมาชิกหรือร้านคา้พนัธมิตรที่อยู่ในธุรกิจเครือข่าย (network marketing) 

                    อ่ืน 

12.5 หากบทบญัญตัิที่กล่าวมาในขอ้ก าหนดที่ 12 ถูกละเมิดโดยนกัการตลาด หรือผูช้่วยของนักการ
ตลาด หรือ บุคคลที่สามที่นกัการตลาดไดม้อบหมายให้ท ากิจกรรม ไลโคเนทมีสิทธ์ิเรียกร้องให้
ยุติการกระท าดังกล่าวขา้งต้น การด าเนินการน้ีจะไม่กระทบต่อสิทธิของไลโคเนทในการ

ยุติสัญญาไลโคเนทน้ีและเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

13. ระยะเวลาของสัญญาไลโคเนท 

 13.1 สัญญาไลโคเนทจะส้ินสุดลงโดยไม่จ ากัดระยะเวลาและอาจถูกบอกเลิกโดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

                    ภายใตร้ะยะเวลาการแจง้เตือนเป็นเวลา 30 วนั 

 13.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิท่ีจะยุติสัญญาไลโคเนทน้ีได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลอันสมควรโดย 

                   ไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ หากสาเหตุการส้ินสุดสัญญาไลโคเนทจะเกิดขึ้นในกรณีต่อไปน้ี: 

 (ก)   นกัการตลาดจงใจให้ค าช้ีแจงเท็จเม่ือท าการสรุปสัญญาไลโคเนทน้ี 

 (ข)   นกัการตลาดใชส่ื้อเพื่อการส่ือสารที่ไม่ไดร้ับอนุญาตโดยละเมิด ตามขอ้ก าหนดที่ 7.2 

 (ค)   นักการตลาดใช้เคร่ืองหมายการคา้และ/หรือทะเบียนการคา้ของไลโคเนท หรือ  

  บริษทัพนัธมิตรของไลโคเนทโดยขอ้ก าหนดที่ 7.4 

 (ง)   นกัการตลาดละเมิดขอ้ห้ามในการแข่งขนัหรือไม่ชกัชวนตามขอ้ก าหนดที ่12 หรือ 

  ละเมิด ขอ้ก าหนดในการรกัษาความลบัตามขอ้ก าหนดที่ 10 

(จ)   นกัการตลาดให้ค าแนะน าแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมหรือไลโคเนทมาร์เก็ตติ้งโปรแกรม
 ผิดอยู่ซ ้ าๆ การบ่งช้ีว่าให้ค  าแนะน าท่ีไม่ถูกตอ้งคือมีจ านวนเฉล่ียของสัญญาที่มีขอ้
 พิพาทจากการแนะน าของนักการตลาด (รวมถึงสมาชิก, นักการตลาดหรือร้านค้า

 พนัธมิตร) ไดข้ดัแยง้, มีการยกเลิกหรือถูกบอกเลิกโดยคู่สัญญาในช่วงเวลาถดัมา 

 (ฉ)   นกัการตลาดด าเนินการจดัจ าหน่ายเวา้เชอร์ของร้านคา้พนัธมิตร 



 

 (ช)   นักการตลาดจดักิจกรรมเพื่อเรียกเก็บเงินหรือให้บริการที่เกี่ยวขอ้งกับแคชแบ็ค 
  เวิลด์โปรแกรมหรือไลโคเนทมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมแก่บุคคลท่ีสามโดยไม่ไดร้ับความ

  ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนท 

 (ซ)   นักการตลาดได้ด าเนินกิจกรรมการโปรโมทของเขา และได้รับการตัดสินว่าเป็น 
                      การกระท าความผิดร้ายแรงต่อไลโคเนทและบริษทัในเครือ หรือนักการกตลาดกระท า 

                      ความผิดเกี่ยวกบัดงักล่าวเพื่อท าให้ไลโคเนทสูญเสียความไวว้างใจหรือสูญเสียช่ือเสียง 

 (ฌ)   นกัการตลาดยงัคงคา้งช าระตามขอ้ปฏิบตัิของขอ้เรียกร้องการช าระเงินตามสัญญาอยู่เสมอ 

 (ญ)   สถานการณ์ทางการเงินของนกัการตลาดท าให้ฐานะทางการเงินของนกัการตลาด 

  ลดลงอย่างมากจนท าให้ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีย ัง่ยืนของนกัการตลาดนั้นเกิด

  ขอ้สงสัย 

 (ฎ)   นอกเหนือจากความเสียหายท่ีมีนยัส าคญัต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือช่ือเสียง 

  ของไลโคเนทหรือร้านคา้พนัธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดขอ้ผูกพนัตามสัญญา 

 (ฏ)   การยุติสัญญาเน่ืองจากการฝ่าฝืนสัญญาท่ีมีระยะเวลาที่ก าหนดหรือได้มีการเตือนก่อน
  หนา้น้ี อย่างไรก็ตามการก าหนดเวลาหรือค าเตือนจะไม่จ าเป็น หากการละเมิดดงักล่าว 
                    ร้ายแรงจนไลโคเนทสามารถคาดการณ์ไดว้่าจะไม่ท าตามสัญญาไลโคเนทด้วยเหตุผล

  ใดก็ตาม 

 13.3 การประกาศยกเลิกตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทกุกรณี การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจะก าหนด 

                    ตามวนัที่ไดร้ับจดหมายบอกเลิก 

 13.4 นกัการตลาดที่เขา้ร่วมในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมจะไม่มีผลกบัการยุติสัญญาของไลโคเนทน้ี 

 

14. ผลของการเลิกสัญญา 

 14.1 ผลตอบแทนที่ช าระแลว้จะยงัคงเป็นของนกัการตลาด นอกจากน้ีนกัการตลาดมีสิทธิในการ 
  เรียกร้องรับผลประโยชน์ตามแผนรับผลประโยชน์ไลโคเนทท่ีควรไดร้ับ ณ วนัเลิกสัญญา   
                    นกัการตลาดไม่สามารถอา้งสิทธ์ิเรียกร้องอ่ืนๆ ต่อไลโคเนท ทั้งน้ีตอ้งอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของ 

                    การเรียกร้องทางกฎหมาย 



 

14.2 เวน้แต่จะไดต้กลงกนัเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่นกัการตลาดไดช้ าระเงิน ( เช่น ส่ังซ้ือบริการ หรือ 
เวา้เชอร์) จะไม่สามารถขอเงินคืน รวมถึงค่าใช้จ่ายของนกัการตลาดก็จะไม่สามารถขอเงินคืน

ไดเ้ช่นกนั 

 

15. ภาระความรับผิดชอบ 

 15.1 ไลโคเนทจะตอ้งรับผิดโดยปราศจากขอ้จ ากัดถึงความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บต่อ  
                  ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนั เน่ืองมาจากการจงใจหรือประมาทต่อหน้าที่โดยไลโคเนท  

                    ไลโคเนทจะตอ้งรับผิดโดยปราศจากขอ้จ ากดัถึงความเสียหายที่เกิดจากการจงใจหรือประมาท 

                     เลินเล่อต่อหนา้ท่ีโดยไลโคเนท 

 15.2 ส าหรับความเสียหายที ่เก ิดจากการประมาทต่อหน้า ที ่ซ่ึ งเ ป็นพื ้นฐานในการปฏิบตัิ 

                  ตามสัญญาอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเหมาะสม และการท่ีนกัการตลาดเช่ือมัน่ว่าจะปฏิบตัิตาม  
                   (หน้าที่ส าคญั) ความรับผิดชอบของไลโคเนทจะจ ากดัเฉพาะความเสียหายโดยทัว่ไปและท่ีอาจ 

                   คาดการณ์ได ้

 15.3 การเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนๆ จะไม่รวมอยู่ดว้ย ทั้งน้ี ตามขอ้ก าหนดที ่15.5 จะบงัคบัใชห้าก 

                    ไลโคเนทไม่ตอ้งรับผิด 

 15.4 ตราบเท่าที่ความรับผิดของไลโคเนทจะถูกจ ากัดหรือยกเวน้ การจ ากัดหรือการยกเวน้จะใช้ 

                  กับความรับผิดส่วนบุคคลของพนกังาน ตวัแทนทางกฎหมาย และตวัแทนของไลโคเนท 

 15.5 การจ ากดัและการยกเวน้ความรับผิดตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15 ของเอกสารฉบบัน้ีจะไม่กระทบต่อ 
                    ความรับผิดของไลโคเนทภายใตก้ฎหมายที่ใชบ้งัคบัเกี่ยวกบัพระราชบญัญตัคิวามรับผิดของ 
                    ผลิตภณัฑโ์ดยอิงตามการปกปิดความบกพร่องหรือขอ้สันนิษฐานของการรับประกนัคณุภาพ 

                    ของสินคา้ 

 

 

 

 

 



 

16. การเปลี่ยนแปลง 

16.1 นกัการตลาดจะแจง้ให้ไลโคเนททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของ
ตนท่ีจ าเป็นต่อสัญญาอย่างทนัท่วงที ขอ้ผูกมดัน้ีใชเ้ฉพาะกับการเปล่ียนแปลงส าหรับท่ีอยู่และ

รายละเอียดของธนาคาร นอกจากน้ีนกัการตลาดจะแจง้ให้ไลโคเนททราบทนัทีเกี่ยวกบัปัญหา
การช าระเงินใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการล้มละลาย การมีหน้ีสินล้นพ้นท่ีก าลังจะ
เกิดขึ้นหรือใกลห้มดอายุ หากการเปลี่ยนแปลงส าหรับที่อยู่ธุรกิจไม่ไดร้ับการเปิดเผยทนัที 
ขอ้ความที่ไลโคเนทส่งทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ท่ีให้ไวเ้ป็นครั้ สุดทา้ยจะถือว่ายงัคงส่งถึงและถือ

ว่านกัการตลาดไดร้ับ 

16.2 สัญญาแต่ละฉบบัท่ีท าขึ้นในแต่ละกรณีจะมีผลเหนือกว่าสัญญาไลโคเนทฉบบัน้ี เน้ือหาของ
ขอ้ตกลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคบัของสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือได้รับการยืนยนั
จากไลโคเนท ไม่มีข ้อตกลงทางวาจาระหว่างคู ่สัญญา นอกจากน้ีไลโคเนทมีสิทธ์ิส่ง
สัญญาและขอ้มูลที่จ าเป็นส าหรับการท าสัญญาผ่านทางขอ้ความทางมือถือ (SMS) หรืออีเมล

ให้กบันกัการตลาดขอ้มูลการติดต่อที่นกัการตลาดไดร้ะบุไวโ้ดยไม่มีการคดัคา้น 

 16.3 การเปล่ียนแปลงสัญญาน้ีหรือสัญญาอ่ืนระหว่างนักการตลาดและไลโคเนทจะส่ือสารเป็น 
                    ลายลักษณ์อักษรโดยส่งไปทางอีเมล์ตามที่นักการตลาดได้ระบุไว้ซ่ึงจะถือว่านักการตลาด 
                   ได้รับหากนักการตลาดไม่ได้คัดค้านข้อบังคับใช้ภายใน 30 วนัของการได้รับการแจ้งเป็น  

                   ลายลักษณ์อักษรจากการเปล่ียนแปลง  ในตอนต้นของช่วงเวลาน้ี ไลโคเนทจะแจ้งให้ 
                   นักการตลาดทราบโดยชัดแจ้งว่านักการตลาดจะยอมรับต่ อการเปล่ียนแปลงของสัญญา  
                   หากนักการตลาดไม่คดัคา้นในรูปแบบขอ้ความท่ีมีผลต่อการบงัคับใชข้องตนภายในระยะเวลา 
                  ที่ก  าหนดการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงน้ีจะถือว่าได้นกัการตลาดยอมรับเมื่อได้มีการแจ้งให้ทราบ 

                  แลว้ 

17. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอานาจศาล 

 17.1 สัญญาน้ีอยู่ภายใตแ้ละตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยที่ขอ้ก าหนดในกฎหมาย 

  เอกชนระหว่างประเทศและอนุสัญญาการขายของสหประชาชาติจะไม่มีผลบงัคบัใช้ 

 17.2 สถานท่ีทางกฎหมายส าหรับข้อพิพาททั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดและ 
                   เง่ือนไขน้ีเป็นศาลท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกตอ้งในเขตอ านาจศาลของส านักงานท่ีไลโคเนท 

                   ไดจ้ดทะเบียนแต่เพียงผูเ้ดียว 



 

 17.3 หากไม่ได้ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการสาธารณะ คู่กรณีจะตอ้งมีการประชุม 

                    เพื่อเจรจา ณ ส านกังานที่ไลโคเนทไดจ้ดทะเบียนก่อนการด าเนินคดีทางกฎหมาย 

 

18. บทบัญญัติทั่วไป 

 18.1 นักการตลาดจะไม่มีสิทธ์ิมอบหรือโอนสัญญาไลโคเนทน้ี หรือมอบสิทธิและข้อผูกมัดท่ี 
                    เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาตามสัญญาไลโคเนทน้ีให้กบับุคคลท่ีสามหรือโอนโดยทางพินยักรรม 
                    โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากไลโคเนทก่อน อย่างไรก็ตามหาก 
                    นักการตลาดเสียชีวิตความสัมพนัธ์ตามสัญญาที่มีอยู่ระหว่างนกัการตลาดกบัไลโคเนทจะตอ้ง 

                    ส่งให้ทายาทภายใตก้ฎหมายมรดกท่ีเกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ีนกัการตลาดจะไม่มีสิทธ์ิรับภาระใดๆ  

                    ที่มีอยู่โดยไม่ไดร้ับความยินยอมเป็นลกัษณ์อกัษรจากไลโคเนท 

 18.2 การตลาดจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยของไลโคเนท การด าเนินการน้ีจะไม่มีผลใช้บังคับ   
                    หากมีการอ้างสิทธ์ิ หรือหากนักการตลาดเรียกร้องการชดเชยโดยที่ยงัไม่เคยมีใครโต้แยง้ ,  

                    ไดต้ดัสินใจไปแลว้หรือก าหนดโดยค าตดัสินขั้นสุดทา้ยท่ีบงัคบัใช ้

 18.3 หากข้อก าหนดใดๆ ของสัญญาไลโคเนทเพ่ิมเติมน้ีไม่สมบูรณ์ทั้งหมดหรือ 
                 ไม่สมบูรณ์บางส่วน บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์หรือการบงัคบัใช ้

                     ของบทบญัญตัิที่เหลืออยู่ 

 18.4 เอกสารน้ีจดัท าขึ้นโดยมีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ หากมีความคลาดเคล่ือนระหว่างเวอร์ชั่น 

                    ภาษาองักฤษและเวอร์ชัน่ภาษาไทยให้ยึดเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษเป็นหลกั 

 

  

 


