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โอกาสทางธุรกิจเริ่มต้นอย่างไร
การเริ่มต้นธุรกิจโซล
หลายคนโดยเฉพาะผู้เพิ่งเริ่มต้น “สนใจ” กับธุรกิจโซล มักจะตั้งคำ�ถามเสมอว่า จะเริ่มต้นได้อย่างไร อันดับแรกก็คือ เมื่อคุณได้รับการส
ปอนเซอร์มาจากนักธุรกิจโซลท่านอื่น คุณจะได้รับชุด “คู่มือนักธุรกิจโซล” ซึ่งบรรจุสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานและตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำ�หรับให้คุณใช้อ้างอิง
และนำ�เสนอกับผู้อื่น นั่นคือคุณได้เริ่มต้นด้วยการสร้างทั้งลูกค้าและนักธุรกิจโซลในเครือข่ายของคุณแล้ว
พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง
ทำ�ความรู้จักคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ด้วยการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในทันที เพื่อที่คุณจะได้มีประสบการณ์โดยตรงกับตนเองว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพดีอย่างไร และความกระตือรือร้นจากความประทับใจของคุณจะทำ�ให้การบอกเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้อื่นเป็นไปได้
ง่ายขึ้น และลูกค้าจะเกิดความประทับใจยิ่งขึ้น เมื่อคุณให้ความมั่นใจกับเขาว่า คุณได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้ว
การก่อตั้งฐานลูกค้าของคุณ
ลูกค้าคือผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์โซลจากคุณ หนึ่งในแหล่งที่ดีที่สุดสำ�หรับการสร้างฐานลูกค้าคือ กลุ่มคนที่คุณ รู้จักอยู่แล้ว ธุรกิจโซลมิใช่การ
เดินเข้าไปเคาะประตูตามบ้านต่างๆ โปรดอย่าทำ�เช่นนัน้ ความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลของคุณกับผูค้ นทีค่ นุ้ เคยเหล่านี้ เป็นประตูเริม่ แรกของการทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์โซลจนกลายเป็นลูกค้าประจำ�ของคุณ เพราะเขาเหล่านั้นจะใช้และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โซลหลากหลายชนิดได้อย่าง ต่อเนื่อง อย่างไร
ก็ตามขอให้ตระหนักว่า ผู้คนทุกหนแห่งล้วนต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและจะดียิ่งๆ ขึ้นหากมีการรับประกันความพอใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์โซลสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ ได้อย่างสมบูรณ์
การก่อตั้งกลุ่มนักธุรกิจโซลของคุณ
นักธุรกิจโซลคือ ผู้ที่ประเมินโอกาสทางธุรกิจโซลและตัดสินใจที่จะร่วมธุรกิจ ผู้ที่ดำ�เนินธุรกิจโซลจน ประสบความสำ�เร็จสูงสุด จะมีความ
สมดุลกันระหว่างการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์โซล และการสปอนเซอร์ นักธุรกิจโซลรายใหม่ ความเจริญเติบโตในธุรกิจของคุณมาจากการแบ่งปันโอกาส
ทางธุรกิจโซล ให้กับผู้อื่น ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจและประสบความสำ�เร็จหากโซลเป็นโอกาสที่ตรงกับความต้องการ ของพวกเขา สิ่งนี้เรียกว่า “กา
รสปอนเซอร์” โดยทั่วไปแล้ว นักธุรกิจโซลที่ให้การสปอนเซอร์ผู้อื่นจะมี ยอดธุรกิจโดยเฉลี่ยสูงกว่านักธุรกิจโซลที่มิได้ให้การสปอนเซอร์ผู้อื่น
ขายตรงแนวโน้มแห่งอนาคต
ขณะที่ผู้คนทั่วโลกล้วนมีภารกิจยุ่งมากมายขึ้น พวกเขาต่างกำ�ลังมองหาหนทางประหยัดเวลาจาก ภารกิจประจำ�วัน เช่น การจับจ่ายซื้อ
ของที่ต้องใช้ประจำ�วัน ธุรกิจขายตรงจึงช่วยเติมเต็ม ความต้องการนี้อย่างลงตัว เพราะนักธุรกิจโซลจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่พวกเขาถึงประตูบ้าน
พร้อมกับความเป็นหุ้นส่วนที่จะสนับสนุนความสำ�เร็จของคุณได้
ความยืดหยุ่นของธุรกิจโซล
เพราะหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการมอบให้คุณคือ “อิสรภาพ” ดังนั้นเป้าหมายความสำ�เร็จและรางวัลจึงมี ความแตกต่างกันสำ�หรับนักธุรกิจ
โซลแต่ละคน คุณจึงมีความยืดหยุ่นที่จะทำ�งานเป็นบางเวลาขณะที่ยัง คงทำ�งานประจำ�เต็มเวลาควบคู่ ไปด้วย หรือจะสร้างธุรกิจโซลเป็นอาชีพเต็ม
เวลาก็ได้ คุณจึงเลือกเวลา ที่คุณจะลงทุนในการสร้างธุรกิจโซลของคุณได้ด้วยตนเอง
การสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์
โอกาสทางธุรกิจโซลมีการสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพอันหลากหลาย โซลได้ให้ความสำ�คัญ และทุ่มเทเกี่ยวกับนวัตกรรม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถมั่นใจที่จะบอกต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างก้าวต่อไปสู่ความสำ�เร็จของคุณ
ได้ อย่างมั่นใจ
โอกาสที่เท่าเทียมกัน
ใครก็ตามที่เริ่มทำ�ธุรกิจโซลจะต้องเริ่มต้นที่ระดับเดียวกัน นักธุรกิจโซลรายใหม่ทุกคนจะมีโอกาส เท่าเทียมกัน ที่จะก้าวหน้าเป็นนักธุรกิจ
โซลผู้ประสบความสำ�เร็จสูงสุด ไม่ว่าพื้นฐานเดิมของแต่ละคน จะเป็นเช่นไรก็ตาม โอกาสทางธุรกิจจะค่อยๆ พัฒนาต่อไป
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แผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นจริงและยุติธรรม
แผนการจ่ายผลตอบแทนของโซลได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากนักธุรกิจโซลแล้วว่าเป็นแผนที่เป็นไปได้จริง สามารถสร้างงาน สร้าง
รายได้ และสร้างความมั่นคงให้แก่นักธุรกิจโซลได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถ เติบโตและได้รับรางวัลแห่งความสำ�เร็จได้จริง มีความยุติธรรม คุ้มค่ากับ
ความทุ่มเทในการดำ�เนินธุรกิจ ของแต่ละคนได้เท่าเทียมกัน โดยจะคำ�นึงและเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่นักธุรกิจโซลที่มีผลงานและ ความสามารถ ซึ่ง
หมายถึง นักธุรกิจโซลที่มีความเป็นผู้นำ� และการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า มีการสร้างแรงบันดาลใจ และการฝึกอบรมผู้นำ�รายใหม่ๆ ค่าตอบแทน
ทั้งหมดภายใต้แผนธุรกิจของโซล มีรายได้หลักคือ การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งราคาจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ คือผลตอบแทนที่นักธุรกิจโซล จะได้รับใน
อัตราส่วนที่เหมาะสม และยุติธรรมต่อการบริการลูกค้าคนสำ�คัญ และผลตอบแทนในรูปแบบ ของโบนัส ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลงานกลุ่มธุรกิจที่คุณสร้าง
ขึ้น ธุรกิจโซลยังเป็นโอกาสที่คุณกำ�หนดความสำ�เร็จและผลตอบแทนได้ด้วยตัวเองหากแต่คุณเลือกที่จะ ตัดสินใจจากการวางแผนในแต่ละเดือน
แผนการจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรมคือสิ่งที่โซลให้ความสำ�คัญ อย่างสูงสุดไม่มีการเอาเปรียบในธุรกิจ การดำ�เนินธุรกิจของคุณต่างหากที่จะเป็น
ตัวแปรที่สำ�คัญที่จะ ทำ�ให้คุณประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย
รายได้จากโอกาสทางธุรกิจนี้มาจากทางใดบ้าง
1. ผลกำ�ไรจากการขายปลีกผลิตภัณฑ์ ซึ่งราคาจำ�หน่ายจะเป็นตัวกำ�หนดค่า บริการและผลกำ�ไรจาก การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจโซล
ทุกท่าน
2. โบนัส และโบนัสพิเศษ ซึ่งจะคำ�นวณจากยอดซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนตัวและกลุ่มองค์กรของนักธุรกิจโซล ตามแผนธุรกิจของโซล
รากฐานแห่งความสำ�เร็จที่มั่นคงในการดำ�เนินธุรกิจโซล
“ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ปกป้องผลประโยชน์ของคุณเอง” การเป็นนักธุรกิจโซล หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่าที่ให้หลักประกัน
ความมั่นคงด้านการเงินในระยะยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำ�ไมนักธุรกิจโซลทุกคนต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปรารถนาที่จะดำ�เนิน
ธุรกิจนี้ ไปตามครรลองของ จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่โซลกำ�หนดไว้สำ�หรับนักธุรกิจโซลทุกคน องค์ประกอบสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด นั่นคือ การดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และมีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจโซลอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมี
ความเสมอภาค และรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่นักธุรกิจโซลโดยรวมเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันทั้งของ ตัวคุณเองและผู้อื่น โซลเป็น
ธุรกิจที่สามารถสร้างความสำ�เร็จให้แก่นักธุรกิจโซล และครอบครัว รวมทั้งผู้คนอีกมากมายที่เป็นนักธุรกิจโซลต่างได้ส่งมอบโอกาสที่ดีนี้ให้แก่กัน ดัง
นั้นระเบียบปฏิบัติ และข้อกำ�หนดหลายประการจึงมีความจำ�เป็น นักธุรกิจโซลทุกคนพึงให้ความสำ�คัญและศึกษา รายละเอียด ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
เพื่อทำ�ให้องค์กรธุรกิจโซลของแต่ละคนมีความมั่นคง แข็งแรงสืบไปองค์ประกอบสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
1. “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ”
สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจโซลทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการกระทำ�และ
จิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการ เพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจโซลของคุณ
2. อย่าให้การแนะนำ� (สปอนเซอร์) แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจโซลจะต้องมีอายุครบ 18 ปี โดยผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีจะต้องมี
ผู้ปกครอง เซ็นยินยอม และจะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำ�นิติกรรม การบริหาร องค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ระเบียบปฏิบัติ และความรับผิดชอบด้านการเงิน
3. อย่าพูดเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจโซล
จงแสดงแผนธุรกิจของโซลอย่างชัดเจน ธุรกิจโซลมิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาส ในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย
ได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำ�คัญคือ การทำ�งานด้วยความอุตสาหะและมานะพากเพียร
4. อย่าขายตัดราคา
จงขายผลิตภัณฑ์โซลให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่โซลกำ�หนดไว้ ผลิตภัณฑ์โซลล้วนมี คุณภาพคุ้มค่า สมราคา ในฐานะที่คุณเป็น		
นักธุรกิจ โซลเท่ากับว่าคุณได้ขายทั้งคุณภาพและ บริการให้กับลูกค้า การขายตัดราคาจะลดผลกำ�ไรที่คุณควรได้รับอย่างเต็มที่ทั้งยังส่งผลกระทบ
ด้วยการ เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ และทำ�ให้เกิดความสับสนวุ่นวายต่อวงจร การดำ�เนินธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น คุณไม่ควรทำ�ลายภาพ
ลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจโซลโดยส่วนรวมให้มัวหมองด้วยการกระทำ�ที่ไม่เป็นไปตามครรลองอย่างถูกต้องยุติธรรม
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“การสมัครร่วม” หมายถึง การที่สามีภรรยามีชื่ออยู่ในใบสมัครร่วมกันโดยที่บุคคลหนึ่งดำ�รงสถานภาพ เป็นผู้สมัครหลัก ส่วนอีกบุคคลหนึ่งดำ�รง
สถานภาพเป็นผู้สมัครร่วม
จรรยาบรรณนักธุรกิจโซล
ในฐานะนักธุรกิจโซล ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดำ�เนินธุรกิจโซลของข้าพเจ้าให้สอดคล้องกับหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ตามหลักการพื้นฐานในการทำ�ธุรกิจ ข้าพเจ้าจะพยายามปฏิบัติต่อผู้ที่ข้าพเจ้าพบในกิจกรรม ทางธุรกิจในฐานะนักธุรกิจโซลในรูปแบบ
เดียวกับที่ ข้าพเจ้าปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้ายืนยันและจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เป็นทางการของโซล รวมทั้งสื่อส่งเสริม
ธุรกิจอื่นๆ ของโซล โดยไม่เพียงยึดมั่นตาม “ลายลักษณ์อักษร” เท่านั้น แต่จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎต่างๆ เหล่านั้นด้วย
3. ข้าพเจ้าจะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์โซลและโอกาสทางธุรกิจโซลให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจตามความเป็นจริงและโดยสุจริต และข้าพเจ้าจะอ้าง
คุณสมบัติ ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจที่เป็นทางการของโซลเท่านั้น
4. ข้าพเจ้าจะจัดการกับเรื่องร้องเรียนในเรื่องการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎจรรยาบรรณของ
โซลอย่างสุภาพและจะดำ�เนินการในทันที ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการของโซล
5. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามวิถีทางที่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานสูงสุดในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ และความรับผิดชอบ และ
ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าการปฏิบัติตนของข้าพเจ้าในฐานะนักธุรกิจโซลจะมีผลกระทบไปไกลไม่เพียงเฉพาะต่อธุรกิจของข้าพเจ้าเท่านั้น
แต่ยังมีผลกระทบต่อนักธุรกิจโซลคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
6. ข้าพเจ้าจะยอมรับและปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่างๆ ของนักธุรกิจโซล (รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้สปอนเซอร์และนักธุรกิจโซล
ระดับรูบี้ ไดเรกเตอร์ เมื่อข้าพเจ้าก้าวขึ้นสู่ความรับผิดชอบในระดับดังกล่าว) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการของโซล
7. ข้าพเจ้าจะใช้เฉพาะสื่อส่งเสริมธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากโซลแล้วเท่านั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำ�เสนอแผนธุรกิจของโซล การขาย		
ผลิตภัณฑ์โซล และการทำ�กิจกรรมต่างๆ ในฐานะนักธุรกิจโซล
“ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างถูกต้องได้จากหนังสือแผนธุรกิจและระเบียบ
ปฏิบัติของนักธุรกิจโซล ที่ท่านได้รับเมื่อสมัครเข้าเป็นนักธุรกิจโซล”
การร้องเรียนและมาตรการลงโทษ
• การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำ�ที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจโซล ใดๆ ก็ตาม ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรหัส
ประจำ�ตัวนักธุรกิจโซลของตน พร้อมทั้งลงชื่อใน จดหมายร้องเรียนทุกครั้ง (จดหมายร้องเรียนที่มิได้มีการลงชื่อของผู้ร้องเรียนจะมิได้
รับการ พิจารณาจากบริษัทฯ)
• ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงกลับมาที่บริษัทฯ และถูกระงับ การดำ�เนินธุรกิจชั่วคราวจนกว่าจะได้มี
จดหมายชี้แจงกลับมา ยังบริษัทฯ
• หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจน และมีความรุนแรงที่จะส่งผลในมุมกว้างหรือสร้าง ความเดือดร้อนต่อผู้คนจำ�นวนมาก หรือ
เป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทฯ ก็จะระงับการดำ�เนินธุรกิจเป็นการถาวร และการทำ�ธุรกรรมของนักธุรกิจโซลที่
กระทำ�การและ รวมทั้งองค์กรธุรกิจโซลที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขตและความรุนแรงของการกระทำ�ผิดทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อ
เท็จจริงจะแล้วเสร็จ
• มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำ�ผิด เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การงดการสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง
การงดรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล การงดรับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับลดลำ�ดับขั้น ความ
สำ�เร็จ การงดต่ออายุสมาชิกภาพ การงดดำ�รงคุณสมบัติประจำ�เดือน(งดการรักษายอด) การเพิกถอนสมาชิกภาพนักธุรกิจโซล รวมถึง
มาตรการลงโทษอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง
การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจโซล
การเพิกถอน หมายถึง การสิน้ สุดและระงับการเป็นนักธุรกิจโซลของบุคคลหนึง่ อย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิทจ่ี ะได้รบั รายได้อน่ื ใดจากบริษทั ฯ
และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจโซล ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพ
การเป็นนักธุรกิจโซลได้ทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
1. นักธุรกิจโซลให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร
2. นักธุรกิจโซลรบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรนักธุรกิจโซล ทั้งในสายงาน ของตน และสายงานคนอื่น
3. นักธุรกิจโซลให้ร้ายหรือทำ�การใดๆ ที่ก่อให้ความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทฯ อย่างไม่ สามารถแก้ไขได้
4. นักธุรกิจโซลแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจ โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น
5. นักธุรกิจโซลฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 7 วัน นับจาก วันที่ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ
โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น
6. นักธุรกิจโซลฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติ เกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำ�การ ผิดซ้ำ�คำ�เตือนการปฏิบัติที่ต้องห้าม
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การปฏิบัติที่ต้องห้าม
1. ผู้ขายตรงจะไม่ใช้กลยุทธ์การขายในรูปลักษณ์ที่ชวนให้เข้าใจผิด ลวงล่อ หรือไม่ยุติธรรม
2. การแสดงตัว
ผู้ขายตรงจะแสดงสถานภาพที่แท้จริงของตนให้ผู้บริโภคที่สนใจได้รับทราบโดยที่ผู้บริโภค ไม่ต้องร้องขอ ทั้งนี้นับตั้งแต่เริ่มทำ�การ
เสนอขาย และจะต้องระบุชื่อบริษัทที่ตนสังกัดอยู่สินค้าที่นำ�เสนอ และจุดประสงค์ ของการเชิญชวนในกรณีการขายแบบเป็นกลุ่ม
ผู้ขายตรงจะ ต้องระบุจุดประสงค์ของการชุมนุมให้ เจ้าภาพและผู้เข้าร่วมฟัง ได้รับทราบอย่างชัดเจน
3. การอธิบาย และการสาธิต
การอธิบายและการสาธิตสินค้าที่นำ�เสนอจะต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเรื่องของราคา
สินค้าหรือราคาเงินเชื่อในบางกรณี วิธีการชำ�ระเงิน ระยะเวลาการ พิจารณาสินค้า และ/หรือ สิทธิการคืนสินค้า ระยะเวลาการรับ
ประกันและการ บริการหลังการขาย และการส่งมอบสินค้า
4. การตอบคำ�ถาม
ผู้ขายตรงจะตอบคำ�ถามของผู้บริโภคทุกคำ�ถามเกี่ยวกับสินค้าและข้อเสนอโดยถูกต้องตาม ความเป็นจริงและเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน
5. ใบสั่งซื้อ
ผู้ขายตรงจะยื่นใบสั่งซื้อที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้บริโภค ณ เวลาที่ขายสินค้า ซึ่งจะระบุชื่อ บริษัท และผู้ขายตรง ชื่อที่ระบุจะ
เป็นชื่อเต็ม ที่อยู่ถาวร หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือของผู้ขายตรง รวมทั้งเงื่อนไขการขายที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
6. การให้สัญญาด้วยวาจา
ผู้ขายตรงจะให้คำ�มั่นสัญญาด้วยวาจาเกี่ยวกับสินค้าตามที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเท่านั้น
7. ระยะเวลาการพิจารณาสินค้าและการคืนสินค้า
บริษัทและผู้ขายตรงจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใบสั่งซื้อสินค้าแต่ละฉบับหรือเอกสารเผยแพร่ในการขาย เช่น แค็ตตาล็อก คู่มือแนะนำ�
สินค้า (Prospectus) เป็นต้น ระบุข้อความเรื่องระยะเวลาการพิจารณาสินค้าที่อนุญาตให้ผู้บริโภคถอนการสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่
กำ�หนดและขอรับเงินคืนตามมูลค่าราคาหรือสินค้าที่ส่งคืน ทั้งนี้ไม่ว่ากฎหมายจะได้บัญญัติไว้แล้วหรือไม่ก็ตามหากมีการให้สิทธิผู้
บริโภคคืนสินค้าได้โดยไม่มีเงื่อนไข บริษัทหรือผู้ขายตรงจะระบุเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อนึ่ง สิทธิในการพิจารณาสินค้าของผู้
บริโภคจะสิ้นสุด เมื่อผู้บริโภครับมอบสินค้าแล้ว ระยะเวลาการ พิจารณาสินค้า และการคืนสินค้าดังกล่าวข้างต้นจะใช้กับสินค้าที่มี
มูลค่าขายปลีก 1,000 บาทต่อหน่วยขึ้นไป
8. การรับประกันและการบริการหลังการขาย
เงื่อนไขการรับประกันหรือการรับรองของผู้ขาย รายละเอียด และข้อจำ�กัดของการให้บริการ หลังการขาย ชื่อ และที่อยู่ผู้รับประกัน
ระยะเวลาการรับประกัน และมาตรการแก้ไขในส่วนของผู้ซื้อจะระบุ ไว้อย่างชัดเจนในใบสั่งซื้อ หรือในเอกสารอื่นๆ ที่ส่งมาด้วย หรือ
ในเอกสารที่แนบมา พร้อมกับสินค้า
9. เอกสารประกอบการขาย
เอกสารส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์ จะไม่มีข้อความบรรยาย รายละเอียด คุณสมบัติ หรือภาพ		
ประกอบของสินค้าที่ชี้นำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือมีลักษณะลวงล่อ และจะระบุชื่อ และที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือ
ของผู้ขายตรงไว้ด้วย
10. คำ�อวดอ้าง
บริษัทและผู้ขายตรงจะไม่กล่าวคำ�อวดอ้างหรือคำ�ยืนยันที่มิได้รับอนุญาต หรือไม่เป็นความจริงพ้นสมัย หรือไม่สามารถนำ�มาใช้ได้
อีกต่อไป ไม่ เกี่ยวข้องกับสินค้าที่นำ�เสนอ หรือนำ�มาใช้ในลักษณะที่ชี้นำ�ให้ ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด
11. การเปรียบเทียบและการให้ร้าย
บริษัทและผู้ขายตรงจะละเว้นไม่ใช้การเปรียบเทียบอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและขัดต่อหลักการว่าด้วยการแข่งขันที่ยุติธรรม
ประเด็นที่ หยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบจะเลือกสรรมาอย่างยุติธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ ได้ บริษัท
และผู้ขายตรงจะไม่ให้ ร้ายป้ายสีบริษัทหรือสินค้าใดๆ โดยไม่ยุติธรรม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมบริษัทและผู้ขายตรงจะไม่นำ�
ชื่อหรือสัญลักษณ์การค้าของสินค้าหรือบริษัทอื่นๆ ตลอดจนชื่อเสียงที่ผนวกมากับสิ่งเหล่านี้ไปหาผลประโยชน์โดยไม่ยุติธรรม
กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ : Website Regulation
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ทได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนิน
ชีวิตประจำ�วัน ดังนั้น นักธุรกิจโซลพึงรำ�ลึกเสมอว่า การนำ�เสนอข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับธุรกิจโซลทางอินเตอร์เน็ท
จะต้องอยู่ภายใต้ กฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจโซล รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนผ่านพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำ�ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดใดๆ ที่ท่านได้กระทำ�ลงไปทั้งสิ้น เช่น
1. ไม่กระทำ�การใดๆ ที่ทำ�ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินหรือต่อชื่อเสียง
2. ไม่นำ�เสนอแผนธุรกิจหรือเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจ หรือเพื่อการจำ�หน่ายสินค้า ผ่านทางอินเตอร์เน็ท โซเชี่ยลเน็ทเวิร์ค หรือใน
ลักษณะของการส่งเมลล์จำ�นวนมากๆ
3. ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริงและเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์
4. ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่นโดยการนำ�เรื่องราวหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น มาทำ�การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนโดยมิได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
5. ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของโซล ห้ามใช้รูปภาพหรือตัดต่อข้อความใดๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนห้ามทำ�ลิงค์กับบริษัทฯ
โดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ
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ทั้งนี้ นักธุรกิจโซลต้องระลึกเสมอว่า การนำ�เสนอหรือการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทาง อินเตอร์เน็ทนั้นสามารถทำ�ได้ แต่ต้องอยู่ใน
ขอบเขตที่ถูกต้องทั้งต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบ ปฏิบัติของนักธุรกิจโซล ตลอดจนอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ผิด เกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพื่อให้ทุกๆ คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรม และยังดำ�รงไว้ซึ่งสิทธิและความเสมอภาค
อย่างเท่าเทียมกันการสมัครเป็นนักธุรกิจโซล
บริษัทฯ มีลักษณะของการสมัครเข้าร่วมธุรกิจเพียงแบบเดียว ทุกคนที่สมัครเข้ามาไม่ว่า จะเป็นแบบใดจะมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
สามารถทำ�ธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุใน คู่มือนักธุรกิจทุกประการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำ�กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความ
ยินยอมจากบิดา, มารดา, หรือผู้ใช้อำ�นาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะต้องแนบทั้งสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง
สำ�เนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครองและของผู้สมัคร
• กรณีของสามี ภรรยา ทั้งที่จดทะเบียนสมรส (นิตินัย) หรือมิได้จดทะเบียนสมรส (พฤตินัย) ให้ถือเป็นบุคคลเดียวกันและต้องสมัครใน
รหัสเดียวกันเท่านั้น
• ผู้สมัครจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการดำ�เนินธุรกิจโซล และแผนธุรกิจ ของบริษัทฯ ทุกประการ
• อัตราค่าสมัครเป็นนักธุรกิจโซล 350 บาท
หมายเหตุ : สมัครได้ 1 คน ต่อ 1 รหัสเท่านั้น (สามีภรรยาถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน)
การยื่นใบสมัคร
การยื่นใบสมัครแบบทั่วไป :
เมื่อนักธุรกิจโซลกรอกข้อมูลการและทำ�การบันทึกในระบบออนไลน์ และแนบเอกสารประกอบ การสมัครที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
สามารถยื่นได้ที่เคาท์เตอร์บริการ โซล สำ�นักงานใหญ่หรือสาขา ทุกสาขา ทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำ�การ เมื่อพนักงานได้รับใบสมัครพร้อม
เอกสารประกอบการสมัคร ของท่านและตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนก็จะป้อนข้อมูลเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อย
การยื่นใบสมัครที่กรอกออนไลน์ไว้แล้ว :
1. นักธุรกิจโซลสามารถใช้ใบสมัครที่ซื้อจากบริษัทฯ และทำ�การสมัครในระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนำ�ส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายัง บริษัทฯ ภายใน 30 วัน โดยยื่นที่เคาท์เตอร์
บริการทุกสาขาทั่วประเทศ
เอกสารประกอบการสมัคร
บุคคลทั่วไป
1. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของบริษัทฯ
2. สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้อง
3. ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตรบุตรที่ระบุการเป็นบิดามารดา หรือภาพถ่ายงานแต่งงานใน บรรยากาศ ต่างๆ จำ�นวน 10 ภาพ กรณี
ต้องการสมัครร่วม
4. สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครหลักเท่านั้น หากท่านมิได้ส่งสำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารมาให้บริษัทฯ
ท่านก็จะยังไม่ได้รับการโอนโบนัส (หากมีโบนัส บริษัทฯ จะยังเก็บโบนัสของท่านไว้ และโอนให้ในรอบการจ่ายโบนัสเมื่อท่านได้ยื่น
สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารมาแล้วเท่านัน้ ) โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบทุกครัง้ ทีท่ า่ น log in เข้าระบบด้วยข้อความ “ท่านยังไม่ได้
ยืน่ สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารของท่านมายังบริษทั ฯ” ท่านต้องระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจโซลของท่าน
ในสำ�เนาดังกล่าวด้วย
5. สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้ใช้อำ�นาจปกครองตามกฎหมาย) ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
นิติบุคคล

บริษัทฯ ไม่รับการสมัครในนามนิติบุคคล หากแต่นักนักธุรกิจโซลสามารถยื่นขอเปลี่ยน สถานภาพการสมัครจากบุคคลธรรมดาเป็น
นิติบุคคลโดยกรอก “แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-นิติบุคคล” ทั้งนี้การขอเปลี่ยนสถานภาพจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลได้นั้น จะ
ต้องเป็นนิติบุคคล ประเภท “บริษัทจำ�กัด” หรือ “ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด” เท่านั้น และนักธุรกิจโซลที่เป็นผู้สมัครหลักต้องมีชื่อ เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจ
ลงนามของบริษัทจำ�กัด หรือห้างหุ้นส่วนจำ�กัด และมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 90% ขึ้นไป เอกสารที่ใช้ประกอบต้องเซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้องและ
ประทับตราของบริษัทจำ�กัดหรือ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด มีดังนี้
1. สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้อง
2. สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครหลัก พร้อมเซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้อง
3. หนังสือรับรองบริษัทจำ�กัด หรือห้างหุ้นส่วนจำ�กัด พร้อมวัตถุประสงค์
4. สมุดบัญชีธนาคารบริษัทจำ�กัด หรือห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
5. สำ�หรับการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จะต้องยื่นสำ�เนาการจดภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมมี
ดังต่อไปนี้
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ของทุกเดือน เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
• แบบขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01)
• สำ�เนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) พระภิกษุสงฆ์
เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับสมัครนักธุรกิจเพียงแบบเดียว บริษัทฯ ไม่สามารถรับการสมัคร พระภิกษุสงฆ์เป็นนักธุรกิจโซลได้ กรณีนี้
บริษัทฯ “อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ” ให้นักธุรกิจสามารถ ให้บริการส่วนตัวสำ�หรับการถวายผลิตภัณฑ์แด่พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ใน		
ราคาสมาชิกโดยไม่ต้องสมัครชาวต่างชาติที่สมัครดำ�เนินธุรกิจในไทย
1. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของบริษัทฯ
2. สำ�เนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
3. สำ�เนาใบอนุญาตทำ�งาน (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้อง
4. ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตรบุตรที่ระบุการเป็นบิดามารดา หรือภาพถ่ายงานแต่งงานใน บรรยากาศ ต่างๆ จำ�นวน 10 ภาพ กรณี		
ต้องการสมัครร่วม
5. สำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ที่เปิดในประเทศไทย พร้อมเซ็น รับรองสำ�เนาถูกต้อง
หากใบอนุญาตทำ�งาน (Work Permit) ใกล้หมดอายุลง นักธุรกิจโซลจะต้องนำ�ใบอนุญาต ทำ�งานที่ต่ออายุเรียบร้อยแล้ว มายื่นต่อ
บริษัทฯ ก่อนวันหมดอายุสมาชิกภาพ โดยมิต้อง เสียค่าธรรมเนียมใดๆ มิฉะนั้นรหัสสมาชิกดังกล่าวจะถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพทันที
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าวันหมดอายุของใบอนุญาตทำ�งาน หรือวันหมดอายุสมาชิกตามใบสมัคร อันหนึ่งอันใด ถึงก่อนกัน
หมายเหตุ : พ.ร.บ.การทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 กำ�หนดให้คนต่างด้าวที่ทำ�งานใน ประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ดัง
นั้นคนต่างด้าวที่จะสมัครทำ�ธุรกิจขายตรง ซึ่งถือว่าเป็นงานตามกฎหมายประเภทหนึ่ง จะต้องขออนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน
(Work Permit) ก็จะไม่สามารถสมัครเป็นนักธุรกิจขายตรงได้
ชาวต่างชาติที่สมัครดำ�เนินธุรกิจในประเทศตนเอง
1. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของบริษัทฯ
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
3. ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตรบุตรที่ระบุการเป็นบิดามารดา หรือภาพถ่ายงานแต่งงานใน บรรยากาศ ต่างๆ จำ�นวน 10 ภาพ กรณี
ต้องการสมัครร่วม
4. สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์สาขาในประเทศนั้นๆ ของผู้สมัครพร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
ชาวไทยภูเขา
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของบุคคลทีไม่มีสัญชาติ ที่ระบุที่อยู่ในประเทศไทย โดยมีรูป และวัน/เดือน/ปีเกิด ที่ชัดเจน ออกโดย
ทะเบียนราษฎร์เท่านั้น (หนังสือที่ออกเป็นลายมือเขียน โดย สภอ. ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครได้) พร้อมเซ็น
รับรองสำ�เนาถูกต้อง
2. ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตรบุตรที่ระบุการเป็นบิดามารดา หรือภาพถ่ายงานแต่งงานใน บรรยากาศ ต่างๆ จำ�นวน 10 ภาพ กรณี
ต้องการสมัครร่วม
3. สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมเซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้อง
การสมัครรหัสคู่
“การสมัครรหัสคู่” หรือ “การสมัครร่วมธุรกิจ” หมายถึง การที่สามีภรรยามีชื่ออยู่ในใบสมัครร่วมกันโดยที่บุคคลหนึ่งดำ�รงสถานภาพ เป็น
ผู้สมัครหลัก ส่วนอีกบุคคลหนึ่งดำ�รงสถานภาพเป็นผู้สมัครร่วม
• การสมัครร่วมที่ผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วมมิได้เป็นสามีภรรยากันนั้นถือว่าเป็นการสมัครที่ ไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาดำ�เนินการตามกฎระเบียบปฏิบัติและ จรรยาบรรณนักธุรกิจโซล ทั้งนี้ บริษัทฯ กำ�หนดให้สามีภรรยาเท่านั้นที่ถือเป็นบุคคล
เดียวกัน ตามกฎหมายและ จะต้องสมัครในรหัสเดียวกัน
• กรณีสามีภรรยาได้รับการสปอนเซอร์คนละรหัส บริษัทฯ พิจารณาให้รหัสที่สมัครก่อน เป็นรหัสที่ถูกต้อง และสามารถดำ�เนินการขอ
เพิ่มชื่อผู้สมัครร่วมได้ทันที ส่วนรหัสที่สมัคร ภายหลังถือเป็น โมฆะ จะมิได้รับผลตอบแทนใดๆ จากรหัสที่เป็นโมฆะอีกต่อไป
• กรณีที่นักธุรกิจโซล 2 รหัส ตัดสินใจแต่งงานกันจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน และเลือกว่าท่านต้องการให้รหัสใดเป็น
ธุรกิจหลัก (มีการสมัครร่วม) และรหัสที่เหลือเป็นธุรกิจรอง ซึ่งท่านสามารถดำ�รงคุณสมบัติในการรับผลตอบแทนเท่านั้น ท่านจะไม่
สามารถให้การสปอนเซอร์ เพื่อขยายธุรกิจในรหัสที่เป็นรหัสรองอีกต่อไป
• กรณีที่สามีหรือภรรยาสมัครเป็นนักธุรกิจโซลอยู่ก่อนแล้ว ถึงแม้ว่าสามีหรือภรรยาของรหัส ดังกล่าวจะรับทราบ หรือไม่รับทราบการ
สมัครนั้นก็ตาม สามีหรือภรรยาของนักธุรกิจโซลท่านนั้น จะไม่สามารถไปสมัครเป็นนักธุรกิจโซลในรหัสอื่นๆ ได้อีกจนกว่ารหัสของ
สามีหรือภรรยาที่สมัคร อยู่นั้นได้หมดสมาชิกภาพไปแล้วอย่างสมบูรณ์ (หมายรวมถึงกระทั่งสิ้นสุดกำ�หนดการต่ออายุสาย 90 วันด้วย)
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คู่มือการดำ�เนินธุรกิจ โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

ตัวอย่าง : นายสำ�เร็จ สมัครเป็นนักธุรกิจโซล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 มีอายุสมาชิกภาพ 1 ปี คือจะมีอายุการเป็นสมาชิกถึงวันที่ 19 มกราคม
2558 แต่เนื่องจาก นายสำ�เร็จมีสิทธิในการต่ออายุสายได้ 90 วัน ดังนั้นนายสำ�เร็จจะหมดสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2558 หาก
นางสำ�ราญซึ่งเป็นภรรยาของนายสำ�เร็จ ต้องการสมัครเป็น นักธุรกิจโซลในรหัสอื่น นางสำ�ราญจะสามารถยื่นขอสมัครเป็นนักธุรกิจโซลได้หลังจาก
วันที่ 18 เมษายน 2558 เป็นต้นไปเท่านั้น หากนางสำ�ราญสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจโซลในระหว่างที่ นายสำ�เร็จยังคงสมาชิกภาพการเป็นนักธุรกิจ
โซลอยู่ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบพบในภายหลัง ไม่ว่ารหัสของนางสำ�ราญจะประสบความสำ�เร็จในธุรกิจโซลหรือไม่ บริษัทฯ จะยังคงพิจารณาให้ รหัส
ของนางสำ�ราญเป็นโมฆะในทันที ดังนั้น ในการสปอนเซอร์บุคคลที่มีสามีหรือภรรยา นักธุรกิจ โซลควรสอบถามหรือตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่า สามี
หรือภรรยาของเขามิได้เคยสมัครเป็น นักธุรกิจโซลรวมทั้งยังดำ�รงสมาชิกภาพอยู่หรือไม่ เพื่อมิให้เกิดปัญหาและความลำ�บากใจกระทั่ง สร้างความ
เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของนักธุรกิจโซล
• กรณีที่มีการยื่นขอถอนชื่อผู้สมัครร่วม และได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ อย่างเป็นทางการแล้ว ผู้สมัครร่วมที่ถอนชื่อจะสามารถสมัคร
เป็นนักธุรกิจโซลได้ใหม่หลังจาก 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการ อนุมติให้ถอนชื่อออกจากรหัสเดิม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ		
พิจารณารับสมัครเป็น นักธุรกิจโซลใหม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ทุกประการ
การขอยื่นผู้สมัครร่วม กรณีที่ไม่มีใบทะเบียนสมรสตามกฎหมายสามารถใช้สำ�เนาสูติบัตรบุตร ที่ระบุการเป็นบิดามารดา หรือภาพถ่าย
งานแต่งงานในบรรยากาศ ต่างๆ จำ�นวน 10 ภาพ ซึ่งท่าน จะต้องรับทราบถึงข้อปฏิบัติและ เงื่อนไขต่างๆ ตามระเบียบและกฎจรรยาบรรณนักธุรกิจ
โซล เป็นอย่างดี หากพบภายหลังว่าเป็นการ ปกปิด การแจ้งหรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ ถือเป็นการกระทำ� ที่ผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณ นัก
ธุรกิจโซลอย่างร้ายแรง รวมทั้งการลาออก หรือถอนชื่อ ผู้สมัครร่วมในภายหลัง ที่อาจจะก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจโซล
การกรอกใบสมัครออนไลน์
บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ได้เปิดให้บริการกรอกใบสมัครออนไลน์ เพื่ออำ�นวยความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตของ องค์กรธุรกิจโซล ดังนั้น นักธุรกิจโซลจะต้องมีความรับผิดชอบและเพิ่มความละเอียด
รอบคอบในการ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง
คำ�แนะนำ�ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
1. นักธุรกิจโซลที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์ ควรกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการติดตามเอกสารประกอบ
การสมัครไม่ได้ และทำ�ให้รหัสนั้นเป็นโมฆะ
2. การสมัครออนไลน์เป็นกลุ่ม ท่านควรทำ�ผังองค์กรประกอบ เพื่อป้องกันความสับสน และควรกรอกใบสมัครเรียงตามลำ�ดับ
3. นักธุรกิจโซลควรกรอกออนไลน์ด้วยตนเอง การบอกรหัสลับหรือ Password ของตนเอง ให้ผู้อื่นทราบ ท่านจะต้องรับผิดชอบการกระ
ทำ�ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสของท่านโดยตรง ด้วยตนเอง
4. นักธุรกิจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ให้กับผู้สมัครที่อยู่ภายในองค์กรธุรกิจของตนเท่านั้น
5. นักธุรกิจโซลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่สมัครออนไลน์ในผังองค์กรได้ทันที
6. นักธุรกิจโซลสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือแจงยอดให้แก่รหัสที่สมัครออนไลน์ได้ทันที
7. นักธุรกิจโซลสามารถตรวจสอบคะแนน (พีวี) จากผังองค์กรได้ทันที
8. นักธุรกิจโซลจะต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ได้ทำ�การกรอกใบสมัครออนไลน์แล้วให้ทางบริษัทฯ อย่างช้าไม่
เกิน 30 วัน นับจากวันที่บันทึกการสมัครออนไลน์ถึงวันที่ บริษัทฯ ประทับตรารับเอกสารเป็นสำ�คัญ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบใบ
สมัครและเอกสาร ประกอบการสมัครของท่านว่าถูกต้อง บริษัทฯ จะทำ�การบันทึกยืนยันการสมัครของท่านต่อไป
9. การสมัครออนไลน์ที่ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบใบสมัครและ
เอกสารประกอบ การสมัครว่าถูกต้องและยืนยันการสมัครแล้ว หากรหัสนั้นได้มีการนำ�ส่งสำ�เนาบัญชีธนาคาร ถูกต้อง จะสามารถได้
รับการโอนโบนัส (หากมี) ภายในวันที่ 10 หรือวันที่ 25 ของเดือน
10. กรณีที่กรอกออนไลน์แล้ว แต่ท่านยังไม่ได้ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครมายัง บริษัทฯ ภายใน 30 วัน รหัสดังกล่าวจะ
เป็นโมฆะและสามารถที่จะสมัครเป็นธุรกิจโซลใหม่ได้ นับจากวันที่เป็นโมฆะแล้ว อย่างน้อย 90 วัน
11. นักธุรกิจโซล ที่ได้ทำ�การกรอกใบสมัครออนไลน์ สามารถดูรายงานเกี่ยวกับสมาชิกที่ท่านได้ ทำ�การกรอกใบสมัครออนไลน์ว่ารหัส
ใดอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารให้ทางบริษัทฯ วันสุดท้าย ของการส่งใบสมัครคือวันที่เท่าไหร่ และรหัสใดได้รับการยืนยันสถานภาพ
จากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสถานภาพนักธุรกิจโซลที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่สมบูรณ์ และได้รับผลตอบแทนตามแผนการ
ขาย จะต้องส่งเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น
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ขั้นตอน/วิธีการสมัครทางออนไลน์
1. เตรียมใบสมัครที่มีข้อมูลสมบูรณ์และเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ก่อนทำ�การกรอกใบสมัครออนไลน์
2. เข้า www.sol.co.th แล้ว Log in เข้าระบบใส่ User name และ Password ของท่านแล้วเลือกรายการ “สมัครสมาชิก”
3. กรอกข้อมูลจากใบสมัครที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ลงในระบบให้ครบทุกช่อง
• กรอกรหัสสมาชิกของผู้สปอนเซอร์ และอัพไลน์พร้อมทั้งตรวจชื่อและสกุลที่ปรากฏ ว่าถูกต้องตรงตามใบสมัคร
• กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครหลัก
• ถ้ามีผู้สมัครร่วม ให้เลือกตรงช่อง “ข้อมูลผู้สมัครร่วม” และกรอกข้อมูลของผู้สมัครร่วม ให้ครบถ้วน (ถ้ามี)
• ท่านจะต้องกรอกข้อมูลเลขที่บัตรประชาชนให้ครบถ้วนทั้ง 13 หลัก
• เพื่อรักษาประโยชน์ของท่านในการรับการโอนโบนัส (หากมี) ท่านควรกรอกข้อมูลธนาคาร ตั้งแต่วันที่ท่านกรอกใบสมัครออนไลน์
ทั้งนี้การกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร ให้กรอกตัวเลข ติดต่อกัน โดยไม่ต้องมีขีดคั่นระหว่างตัวเลข ตัวอย่าง เช่น
กรอกเลขที่บัญชีเป็น 137-1-3721-894 ซึ่งเป็นการกรอกที่ไม่ถูกต้อง
สำ�หรับการกรอกที่ถูกต้อง คือ 13713721894
การกรอกเลขที่บัญชี ไม่ตรงกับชื่อในสำ�เนาสมุดบัญชีธนาคาร ถือเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ แก่บริษัทฯ และเป็นการกระทำ�ที่ผิดต่อกฎระเบียบและ
จรรยาบรรณนักธุรกิจโซล
1. กรอกข้อมูลที่อยู่
2. กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบทุกช่อง
4. กดปุ่ม “ตรวจสอบ” ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล หากมีข้อมูล ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะ
ทำ�การแจ้งเตือนให้ทำ�การแก้ไข เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล เมื่อกดบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลใดๆ ได้อีก
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทุกประการในการพิจารณาให้การสมัครออนไลน์เป็นโมฆะได้ เมื่อพบว่า ใบสมัครหรือเอกสารประกอบการสมัครที่
ส่งมาไม่ถูกต้อง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครที่ควรทราบ
ใบสมัครเป็นนักธุรกิจโซล : นักธุรกิจโซลสามารถสั่งซื้อชุดสมัครได้ที่ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่
หรือสาขาทุกสาขา
• เพื่อความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร ผู้สมัครและผู้สปอนเซอร์ ควรกรอกใบสมัครร่วมกัน
• ใบสมัครที่กรอกออนไลน์แล้ว และไม่ได้ยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครภายใน 30 วัน จนเป็นเหตุให้รหัสดังกล่าวเป็นโมฆะ
แล้วนั้นจะไม่สามารถขอคืนค่าสมัครได้ทุกกรณี และตำ�แหน่งการวางรหัสดังกล่าวจะไม่สามารถแทนที่ด้วยรหัสอื่นๆ ได้
• การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร จะยึดถือตามวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารเป็นสำ�คัญ
• การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครที่ครบถ้วนเท่านั้น บริษัทฯ จึงจะบันทึกข้อมูล ของท่านลงในระบบได้
• เมื่อยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่เคาท์เตอร์บริการ โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล สำ�นักงานใหญ่ หรือสาขาทุก
สาขา หรือกรอกใบสมัครที่ระบบ ออนไลน์แล้ว พนักงานจะตรวจสอบความถูกต้อง ของใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อม
ทั้งบันทึกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการเข้า
www.sol.co.th และ Log in เข้าสู่ระบบใส่ User name (รหัสสมาชิกของท่าน) และใส่ Password (รหัสลับ) แล้วกดปุ่ม Log in
เพื่อเข้าสู่ระบบ
o หากกดแล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ แสดงว่าการสมัครของท่านยังไม่สมบูรณ์ กรุณาติดต่อ ไปยัง info@sol.co.th หรือสำ�นักงาน
ใหญ่ หรือสาขาที่ท่านส่งใบสมัคร
o หากกดแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ แสดงว่าการสมัครของท่านได้รับการบันทึกเข้าระบบ ถูกต้องสมบูรณ์ ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับ
ใหม่ทันทีและเก็บรหัสดังกล่าวเป็นความลับ การมอบ รหัสลับให้ผู้อื่นสามารถทำ�การแทนในระบบของท่าน ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
การกระทำ� นั้นๆ ทุกกรณี
• หากใบสมัครไม่ถูกต้อง มีปัญหาใดๆ พนักงานจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ท่านจะต้อง ติดตามแก้ไขใบสมัครและเอกสาร		
ประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตัวท่านเอง
• สำ�หรับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถ Log in เข้าระบบใส่ User name และใส่ Password ของท่านเพื่อเข้า
เมนูแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ถูกต้องด้วยตนเอง ทั้งนี้ท่านไม่ควรมอบรหัสลับให้ผู้อื่นทำ�การแทนเพราะท่านจะต้องรับผิดชอบการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวทุกกรณี
• การเพิ่มหรือถอนชื่อผู้สมัครร่วม ท่านจะต้องกรอก “แบบฟอร์มการขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ ผู้สมัครร่วม” พร้อมแนบสำ�เนาเอกสาร
ประกอบที่เซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้อง การเพิ่มหรือ ถอนชื่อผู้สมัครร่วม จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
แล้วเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้จากการ Log in เข้าไปดูในระบบด้วยรหัสลับของท่าน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการ
เพิ่มหรือถอนชื่อผู้สมัครร่วมทุกกรณี ดังนั้นการยื่น ขอเพิ่มหรือถอนชื่อผู้สมัครร่วมมิได้หมายความว่าท่านได้ดำ�เนินการเพิ่มหรือถอน
ชื่อผู้สมัคร ร่วมแล้ว จนกว่าบริษัทฯ ได้อนุมัติการเพิ่มถอนชื่อผู้สมัครร่วมอย่างเป็นทางการเท่านั้น
• สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครหลัก ผู้สมัครร่วม ผู้แนะนำ�หรืออัพไลน์ สามารถขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที		่
สมัคร เช่น สมัครวันที่ 2 มกราคม 2557 สามารถยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขได้ภายในวันที่ 4 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ จะยึดถือตามวันที่
บริษัทฯ ได้รับเอกสารเป็นสำ�คัญ
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• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้การพิจารณารับสมัครเป็นนักธุรกิจโซลอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ทุกกรณี
ปัญหาใบสมัครหรือเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน ที่มักพบบ่อยๆ ได้แก่
1. ใบสมัครมีรอยแก้ไข โดยไม่มีการเซ็นชื่อของผู้สมัครหลักกำ�กับการแก้ไข
2. สำ�เนาบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านเลขที่บัตรประจำ�ตัวประชาชนได้ชัดเจน
3. สำ�เนาบัตรประชาชนไม่มีลายเซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้อง หรือลายเซ็นในสำ�เนาบัตรฯ ไม่เหมือนกับลายเซ็นในใบสมัคร
4. สำ�เนาบัตรประชาชนที่ส่งมา เป็นสำ�เนาบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว ณ วันที่ได้รับเอกสาร (หากท่านกรอกใบสมัครออนไลน์ แล้ว
นำ�ส่งเอกสารล่าช้าเมื่อวันที่พนักงานได้รับเอกสาร ปรากฏว่าบัตรประชาชนของผู้สมัครหมดอายุแล้ว ท่านมีหน้าที่ต้องนำ�ส่งบัตร		
ประชาชนใบใหม่ หรือสำ�เนาใบเหลืองที่ใช้แทนระหว่างรอบัตรประชาชนใหม่)
5. ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำ�ส่งสำ�เนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและต้องมีลายเซ็นผู		้
ปกครองรับรองสำ�เนาถูกต้องด้วย
6. ตำ�แหน่งอัพไลน์ที่ระบุไว้ในใบสมัครไม่ว่าง ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากกรอกใบสมัครไว้แล้วนำ�ส่งล่าช้า ทำ�ให้มีผู้สมัครรายอื่นมาต่อกับอัพ
ไลน์ท่านนั้นไว้ก่อนแล้ว
7. ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติแล้วไม่มีเอกสารอนุญาตการทำ�งานในประเทศไทย (Work Permit)
8. ผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วมมิได้เป็นสามีภรรยากัน (ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นเช่น แม่กับลูก พี่กับน้อง หรือ เพื่อน ไม่สามารถ
สมัครร่วมในรหัสเดียวกัน)
ท่านควรตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครด้วยตนเองทุกครั้ง หากภายใน 2-3 วัน สถานะของสมาชิกที่ท่านยื่นใบสมัครปรากฏว่าไม่
ถูกต้อง ท่านจะต้องติดต่อกลับมาที่สำ�นักงานใหญ่ หรือเคาท์เตอร์บริการ ณ สาขาที่ท่านได้ยื่นหรือส่งใบสมัครไว้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ต้องขออภัย
ใน กรณีที่พนักงานไม่สามารถโทรศัพท์เพื่อรายงานปัญหาหรือติดตามเอกสารใดๆ จากนักธุรกิจโซล ได้ทั้งหมด ท่านจะต้องรับผิดชอบในการดูแล
องค์กรธุรกิจด้วยตัวของท่านเอง
สิทธิประโยชน์ของนักธุรกิจโซล มีดังต่อไปนี้
1. ชุดสมัครจำ�นวน 1 ชุด ประกอบด้วย แค็ตตาล็อกสินค้า คู่มือธุรกิจ ใบเสร็จรับเงิน (สำ�หรับนักธุรกิจโซล ใช้ออกเป็นหลักฐานให้กับ
ลูกค้า) ใบสมัคร และผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
2. วารสารโซลไซตี้ สำ�หรับนักธุรกิจที่มียอดสั่งซื้อในรอบวารสาร โดยท่านสามารถเลือกรับวารสารด้วยตนเองที่สาขา หรือ ให้จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ ซึ่งในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์หากท่านไม่ได้รับวารสาร อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้อง
o กรณีวารสารถูกตีกลับมายังบริษัทฯ พนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail จากนั้นท่านสามารถเข้าไปแก้ไขที่
อยู่ในการรับวารสารได้ด้วยตนเองโดยการ Log in เข้าระบบใน User Name และ Password ของท่าน
o กรณีที่วารสารมิได้ถูกตีกลับมายังบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการจัดส่งของบุรุษไปรษณีย์ ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ได้
ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-823-8899 หรือ ทาง e-mail: info@sol.co.th
3. การเข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
4. รายได้และผลตอบแทนตามแผนธุรกิจโซล
การดำ�รงสถานภาพของนักธุรกิจโซล
• นักธุรกิจโซลจะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจโซลเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร
• อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุของนักธุรกิจโซล 250 บาท/ปี โดยสามารถต่ออายุ สมาชิกภาพ ได้ล่วงหน้า 30 วัน นับถึงวันหมดอายุ
สมาชิกภาพ และเมื่อนักธุรกิจโซลมีการ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ในช่วงก่อนหมดอายุ 30 วัน บริษัทฯจะระบุวันหมดอายุของท่านให้ทราบ
ล่วงหน้าใน ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง จนกว่าท่านได้ดำ�เนินการต่ออายุสมาชิกภาพเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากบริษัทฯ มิได้มี
จดหมายแจ้งวันหมดอายุให้ท่านทราบ ดังนั้นนักธุรกิจโซลจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวันหมดอายุด้วยตนเอง
• นักธุรกิจโซลสามารถต่ออายุสมาชิกสายได้ภายใน 90 วัน
o การต่ออายุสมาชิกสาย จะนับอายุการดำ�รงสถานภาพการเป็นนักธุรกิจโซล ตามวัน ที่สมัคร และมีอายุสมาชิกภาพ 1 ปี เช่นเดิม
o ในช่วงเวลาของการต่ออายุสมาชิกสาย นักธุรกิจโซลจะไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
โดยถาวร ตามแบบประกันอุบัติเหตุที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ และจะไม่ได้รับวารสารโซลไซตี้ รวมทั้งไม่สามารถทำ�ธุรกรรมใดๆ ได้
จนกว่าท่านจะได้ดำ�เนินการต่ออายุสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ตัวอย่างการต่ออายุสมาชิกสาย
นายพัฒนา สมัครเป็นนักธุรกิจโซล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 จะมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปี ในวันที่ 19 เมษายน 2558 มีสิทธิใน
การต่ออายุสมาชิกสายได้ 90 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ถ้านาย พัฒนา มาดำ�เนินการต่ออายุสมาชิกในวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ครบอายุการเป็นสมาชิกนักธุรกิจโซล ในครั้งต่อไป คือ 19 เมษายน 2559
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธบุคคลใดๆ ที่สมัครเป็นนักธุรกิจโซล โดยไม่จำ�เป็นต้องแจ้งเหตุผลให้บุคคลดัง
กล่าวทราบในทุกกรณี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยสมัคร หรือไม่เคยสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจโซลก็ตาม การสมัครเป็นนักธุรกิจโซลจะมี		
สถานภาพ การเป็นนักธุรกิจโซลโดยสมบูรณ์ เมื่อได้มีการทำ�การบันทึกข้อมูลในใบสมัครเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการตรวจ
สอบใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครว่า ครบถ้วนสมบูรณ์โดยเจ้าพนักงานของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
การส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ยังมิได้หมายความว่า การสมัครเป็นนักธุรกิจโซล
เสร็จสมบูรณ์แต่ประการใด
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธการต่ออายุสมาชิกภาพของ นักธุรกิจโซลทุกกรณี หากนักธุรกิจโซล กระทำ�การ
ที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ หรือดำ�เนินธุรกิจ บนแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยได้รับการตักเตือนจากบริษัทฯ แล้วเพิกเฉย มิได้ให้ความ
สำ�คัญ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำ�เนินธุรกิจโซลของตนให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องดีงาม
การลาออกจากการเป็นนักธุรกิจโซล
• นักธุรกิจโซลสามารถยื่นขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจโซลได้ตลอดเวลา โดยส่งจดหมายแจ้ง ความประสงค์ในการลาออกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร พร้อมสำ�เนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรอง สำ�เนาถูกต้อง มายังสำ�นักงานใหญ่เท่านั้น
• นักธุรกิจโซลที่ขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจโซลแล้ว ท่านจะสามารถยื่นขอสมัครเป็น นักธุรกิจโซลใหม่ได้อีกครั้งหลังจากครบ 180
วัน นับจากวันที่ลาออก ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ ในการพิจารณารับสมัครเป็นนักธุรกิจโซลทุกกรณี
• กรณีผู้ลาออกและสมัครใหม่ภายใต้สายการสปอนเซอร์ใหม่ แล้วมีผู้อยู่ภายใต้สายการ สปอนเซอร์เดียวกัน (สายเดิม) ลาออกและไป
สมัครต่อผู้ที่มาจากสายงานเดิมก่อนหน้า สามารถสมัครได้หลังจากยื่นใบลาออก 1 ปี
• นักธุรกิจโซลที่ยื่นขอลาออกภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัคร ท่านจะต้องกรอก “แบบฟอร์ม การขอลาออก” พร้อมแนบสำ�เนาบัตร
ประชาชนที่เซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้อง และต้องนำ�เอกสาร ชุดสมัครทั้งหมดมาคืนพร้อมกัน ณ วันที่ยื่นลาออก ท่านจะได้รับเงินค่า		
สมัครคืนเต็มจำ�นวน หากมีสินค้าที่ต้องการคืน นักธุรกิจโซลจะต้องดำ�เนินการคืนสินค้าให้เรียบร้อยตามเงื่อนไข การคืนสินค้าก่อนการ
ลาออก โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าตามราคาที่ท่านได้ซื้อมา เมื่อหักส่วนลดและผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับท่านรวมถึง
กลุ่มองค์ธุรกิจของท่าน ไปก่อนหน้านั้นแล้วตามแผนธุรกิจ (สำ�หรับจำ�นวนเงินคงเหลือ บริษัทฯ จะโอนคืนผ่านบัญชี ธนาคารของ
ท่านภายใน 15 วัน)
การส่งมอบมรดกทางธุรกิจโซล
การเสียชีวิต และการโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจโซล
สิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจโซล เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ทุกประการ บริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิ์
เฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครหลักเสียชีวิตเท่านั้น หากนักธุรกิจโซลผู้สมัครหลักเสียชีวิต บริษัทฯ จะทำ�การโอนสิทธิ์ให้กับผู้สมัครร่วม ที่ดำ�รงคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบการสมัครเป็นนักธุรกิจโซลเท่านั้น หากไม่มีผู้สมัครร่วม บริษัทฯ จะพิจารณาโอนสิทธิ์ให้แก่ทายาทของนักธุรกิจโซลท่านนั้น
ตามกฎหมาย
• กรณีที่ผู้สมัครหลักเสียชีวิต และได้ทำ�พินัยกรรมไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิ์แก่บุคคลนั้นตามเอกสาร
ตามที่ผู้สมัครระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้
• กรณีที่ผู้สมัครหลักเสียชีวิต และมิได้ทำ�พินัยกรรมไว้ โดยมีทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มากกว่า 1 คน ให้ตกลงกันว่าจะยินยอม
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับมรดกของรหัสนี้ เพื่อบริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลตามที่ทายาทได้ตกลงกันไว้
• หากผู้รับมรดกมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์จนกระทั่ง ผู้รับมรดก อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงเปลี่ยนเป็นชื่อ
ผู้รับมรดกอย่างสมบูรณ์
• ผู้รับโอนสิทธิ์จะต้องดำ�รงสถานภาพอยู่ในตำ�แหน่งเดิมของนักธุรกิจโซลผู้โอนสิทธิ์ให้ทุกประการ
• ผู้รับโอนสิทธิ์จะไม่สามารถสมัครใหม่กับสายงานใดๆ เว้นแต่มีการปฏิเสธการรับโอนสิทธิ์ก่อน เท่านั้น
• การโอนสิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจโซลในกรณีอื่นๆ จะต้องมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ
ก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้นๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การพิจารณาการโอนสิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจโซลในดุลยพินิจของ บริษัทฯ ทุกประการ
ขั้นตอนการขอโอนสิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจโซล
• กรอก “แบบฟอร์มการขอโอนสิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจโซล (กรณีผู้สมัครหลักเสียชีวิต)” (สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ หรือติดต่อ
พนักงานทุกสาขา)
• ส่งแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
• เมื่อบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ชื่อของท่านจะปรากฏเป็นผู้สมัครหลักในรหัสดังกล่าว และสามารถดำ�เนินธุรกิจโซลตามระเบียบและกฎ
จรรยาบรรณนักธุรกิจโซลทุกประการ
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เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิ์
o กรณีผู้สมัครหลักเสียชีวิต และมีผู้สมัครร่วม ทั้งนี้ชื่อของผู้สมัครร่วมต้องปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลทะเบียนสมาชิกก่อนที่ผู้สมัครหลักจะ
เสียชีวิต การโอนสิทธิ์การเป็นนักธุรกิจโซล จะกระทำ�โดยการโอนเปลี่ยนชื่อผู้สมัครร่วม ดังกล่าวให้เป็นผู้สมัครหลักแทนผู้สมัครหลักที่
เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ การเป็นนักธุรกิจโซลให้แก่บุคคลอื่นทุกกรณี
1. สำ�เนาใบมรณะบัตรของผู้สมัครหลักที่เสียชีวิต
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้สมัครร่วม
3. สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัครร่วม
4. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น
o กรณีผู้สมัครหลักเสียชีวิตและไม่มีผู้สมัครร่วม
1. สำ�เนาใบมรณะบัตรของผู้สมัครหลักที่เสียชีวิต
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับโอนสิทธิ์การเป็น นักธุรกิจโซล
3. สำ�เนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำ�เนาใบสูติบัตรของบุตร เพื่อแสดงความเป็นบิดา-มารดาของผู้สมัครหลัก (ถ้ามี)
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ เอกสารยืนยันการเป็นทายาทโดยธรรม เป็นต้น
การส่งแบบฟอร์มการขอโอนสิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจโซล และเอกสารประกอบการพิจารณา มายังบริษัทฯ นั้น การโอนสิทธิ์การเป็นนัก
ธุรกิจโซลจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น
การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักธุรกิจโซล
นักธุรกิจโซลจะสิ้นสุดการเป็นนักธุรกิจโซลก็ต่อเมื่อ
1. นักธุรกิจโซลหมดอายุสมาชิกภาพ แล้วมิได้ต่ออายุสมาชิกจนกระทั่งพ้นระยะเวลาของการ ต่ออายุสาย 90 วัน
2. นักธุรกิจโซลลาออก
3. นักธุรกิจโซลถูกเพิกถอนสมาชิกภาพเนื่องจากการกระทำ�ผิดกฎจรรยาบรรณ และระเบียบของ บริษัทฯ อย่างรุนแรง
4. นักธุรกิจโซลถึงแก่กรรม (และมิได้มีทายาทโดยธรรมตามกฎหมายที่จะรับธุรกิจโซล เป็นมรดกต่อไป
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และการชำ�ระเงิน
นักธุรกิจโซลต้องแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้งในการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับบริษัทฯ และต้องกรอกรายการสั่งซื้อตามชนิดของใบสั่งซื้อให้ถูก
ต้องว่าเป็นการสั่งซื้อสินค้าแบบปกติ (Top up) หรือแบบแจงยอด (Hold)
• การสั่งซื้อแบบปกติ TOP UP (Regular Order Channel)
หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าของนักธุรกิจโซล แล้วได้รับคะแนน (พีวี) ของสินค้าเข้าในรหัสสมาชิกของนักธุรกิจโซลท่านนั้นทันที
• การสั่งซื้อแบบแจงยอด HOLD (Business Mobile Channel)
หมายถึง การที่นักธุรกิจโซลสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อกระจายให้กับสมาชิกในองค์กรของตนเอง ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง ทำ�ให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักธุรกิจโซลควรพิจารณาใช้บริการ HOLD ในปริมาณ
ที่เหมาะสม และไม่มากเกินกว่าขนาดความต้องการของขนาดธุรกิจของท่าน และควรศึกษารายละเอียด ตลอดจนเงื่อนไขในการสั่งซื้อ
สินค้าและการแจงยอดแบบ HOLD ให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง
รายละเอียดในการสั่งซื้อสินค้าแบบ HOLD และการแจงยอด HOLD
1. นักธุรกิจโซลสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบ HOLD ได้ทางโทรศัพท์ การสั่งซื้อสิค้าออนไลน์ และที่หน้าเคาท์เตอร์บริการโซล คอร์		
ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ทุกสาขา โดยระบุว่าเป็น “การสั่งซื้อแบบแจงยอด (HOLD)”
2. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบแจงยอด (HOLD) ทำ�ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนน (พีวี) เท่านั้น
3. นักธุรกิจโซลที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบแจงยอด HOLD จะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษี/ใบส่งของ ในชื่อของนักธุรกิจโซลที่สั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์แบบ HOLD ครัง้ นัน้ ๆ ทันที โดยในใบเสร็จรับเงินจะระบุรอบของ HOLD และวันสุดท้ายของการแจงยอดไว้ดว้ ยแล้วทุกครัง้
ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงรายการผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรโมชั่น
4. เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เป็นการสั่งซื้อแบบ HOLD ตามที่นักธุรกิจโซลต้องการจริงๆ โดยสังเกตที่ใบ
เสร็จรับเงิน จะระบุคำ�ว่า “แบบ HOLD” และแสดงรายละเอียดของรอบแจงยอด HOLD นั้นๆ พร้อมระบุวันสุดท้ายของการแจงยอด
ไว้ด้วย
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5. การสั่งซื้อแบบแจงยอด HOLD ในรอบเดือนนั้นๆ วันสุดท้ายของการแจงยอด คือ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
6. เมื่อนักธุรกิจโซล Log in เข้าสู่ระบบ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อแบบแจงยอด (HOLD) ได้ในรายการเกี่ยวกับการสั่ง
ซื้อแบบแจงยอด (HOLD)
7. นักธุรกิจโซลจะต้องรับผิดชอบในการแจงยอด HOLD ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.sol-member.comด้วยตนเองเท่านั้น มิ
สามารถฝากให้พนักงานกระทำ�แทนได้
8. หากนักธุรกิจโซลให้รหัสลับ (Password) ของตนแก่บุคคลอื่น และทำ�ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าระบบองค์กรของท่านได้ย่อมหมายความ
ว่าท่านพร้อมที่จะรับ ผิดชอบต่อการกระทำ�ใดๆ ของบุคคลนั้นด้วยทุกประการ
9. นักธุรกิจโซลสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และแจงยอด HOLD ตามรายการที่สั่งซื้อไว้ได้ตลอดระยะเวลาของรอบ HOLD นั้นๆ ซึ่งระบุไว้
ในใบเสร็จรับเงิน และรายการ HOLD ของท่าน
10. ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อแบบ HOLD เมื่อแจงยอด HOLD ให้กับนักธุรกิจโซลในองค์กรธุรกิจของท่านแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขได้ทุกรณี
11. การคืนสินค้า นักธุรกิจโซลสามารถแสดงใบเสร็จรับเงินแบบแจงยอด HOLD เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานในการดำ�เนินการเปลี่ยน
หรือคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันความพอใจ
12. นักธุรกิจโซลสามารถแจงยอด HOLD ให้แก่สมาชิกภายในองค์กรของตนเองเท่านั้น โดยจะต้องเป็นสมาชิกที่ยังคงสถานภาพการเป็น
นักธุรกิจโซล และไม่ได้อยู่ในช่วงของการต่ออายุสาย
13. นักธุรกิจโซลควรพิมพ์ใบแจงยอด HOLD เพื่อส่งมอบให้นักธุรกิจโซลที่ท่านแจงยอดให้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
14. เมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของการแจงยอด HOLD ในรอบนั้นๆยอด HOLD คงเหลือจะถูกแจงเข้ารหัสของนักธุรกิจโซลที่เป็นเจ้าของ
HOLD นั้นๆโดยอัตโนมัติ
15. นักธุรกิจโซลสามารถตรวจสอบคะแนน (พีวี) ของยอดธุรกิจได้จากผังองค์กรของท่าน ในวันนั้นๆ สำ�หรับโบนัส สำ�หรับคะแนนการ
สัมมนาจะแสดงให้นักธุรกิจโซลทราบในวันถัดไป
16. นักธุรกิจโซลที่สถานภาพหมดอายุ (ไม่นับรวมวันต่ออายุสาย) ยอดธุรกิจของHOLD ที่เหลือ จะถูกนำ�เข้ารหัสของท่านที่เป็นผู้สั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์แบบ HOLD โดยอัตโนมัติ ณ วันที่ท่านหมดอายุ
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การพิจารณาแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ HOLD อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
ทุกประการ
หมายเหตุ : นักธุรกิจโซลพึงให้ความสำ�คัญในการแจงยอด HOLD กรณีที่นักธุรกิจโซล ทำ�การแจง ยอด HOLD ในวันสุดท้ายของเดือน ท่านจะต้อง
บันทึกข้อมูล (กดปุ่ม save) ก่อนเวลา 24.00 น.มิฉะนั้น ยอดที่ท่านแจง จะเข้าเป็นยอดธุรกิจของเดือนถัดไปทันที และจะไม่ สามารถแก้ไขได้อีก
ดังนั้นขอแนะนำ�ให้ท่านหลีกเลี่ยงการแจงยอด ในช่วงเวลาที่ใกล้กับ 24.00 น.
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า
นักธุรกิจโซลสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
1. การสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ (Counter Order)
นักธุรกิจโซลสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่สำ�นักงานใหญ่ หรือเคาท์เตอร์บริการโซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อให้ครบถ้วน เช่น รหัสสมาชิก รายการสินค้า จำ�นวนที่ต้องการสั่งซื้อ จำ�นวนเงิน สั่งซื้อสินค้าแบบ
ปกติ (Top up) หรือแบบแจงยอด (HOLD)
1.2. ท่านสามารถชำ�ระค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต ที่ระบุชื่อของท่านเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น บริษัทฯ จะปฏิเสธการรับชำ�ระ
เงินด้วยบัตรเครดิตกรณีที่ผู้ชำ�ระมิใช่เจ้าของบัตรในทุกกรณี การชำ�ระด้วยบัตรเครดิตต้องแสดงบัตรประชาชนของท่านด้วยทุกครั้ง
หมายเหตุ หากต้องการชำ�ระเงินด้วยการใช้ใบสำ�คัญลดหนี้ (Credit Voucher) จะต้องแจ้งให้พนักงานทราบก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง
1.3. เมื่อชำ�ระเงินแล้ว ท่านจะได้รับ “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษี/ใบส่งของ” (ต้นฉบับและสำ�เนาสีฟ้า) ไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับสินค้า
ทัง้ นีท้ า่ นจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินฯ ชือ่ ผูส้ งั่ ซือ้ ประเภทการสัง่ ซือ้ (แบบปกติ หรือ HOLD) รายการสินค้า
และ จำ�นวนให้ถูกต้องก่อนออกจากเคาน์เตอร์ทุกครั้ง หากพบความผิดพลาดกรุณาแจ้งพนักงานเพื่อแก้ไขทันที
1.4. ท่านต้องแสดง“ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษี/ใบส่งของ” (ต้นฉบับและสำ�เนาสีฟ้า) แก่พนักงานจ่ายสินค้า เพื่อรับสินค้า
1.5. ท่านและพนักงานผู้จ่ายสินค้า จะต้องเซ็นชื่อในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษี/ใบส่งของ ขอให้ท่านเก็บรักษาต้นฉบับใบเสร็จรับ
เงิน/ใบกำ�กับภาษี/ใบส่งของ-สีขาวไว้เป็นหลักฐาน หากจำ�เป็นต้องมีการติดต่อกับบริษัทฯ ในภายหลัง ส่วนสำ�เนาใบกำ�กับภาษี/
ใบส่งของสีฟ้า บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Call Order)
นักธุรกิจโซลสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-823-8899 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 20.00 น. ทุกวันทำ�การ
พร้อมแจ้งรายการสั่งซื้อและระบุวิธีชำ�ระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1. จัดเตรียมรหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุลของผู้สั่งซื้อ ประเภทของการสั่งซื้อแบบปกติ หรือ HOLD รายการและจำ�นวนสินค้าที่จะสั่งซื้อ
และจำ�นวนเงินให้พร้อมก่อนโทรศัพท์ติดต่อพนักงาน
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2.2. โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-823-8899 เมื่อพนักงานรับสาย กรุณาแจ้งรายละเอียด แก่พนักงานตามขั้นตอนโดยเบื้องต้นท่านจะ
ต้องแจ้งรหัสสมาชิกผู้ดำ�เนินการสั่งซื้อทุกครั้งก่อนทำ�รายการสั่งซื้อ
2.3. พนักงานจะให้ท่านระบุวิธีการรับสินค้าด้วยตนเองที่สาขา หรือต้องการใช้บริการจัดส่ง สินค้า (กรุณาดูรายละเอียดเรื่อง การรับ
สินค้าและการจัดส่งสินค้า)
2.4. พนักงานจะให้ท่านเลือกวิธีการรับชำ�ระเงิน (กรุณาดูรายละเอียดวิธีการชำ�ระเงินค่าสินค้า) เมื่อทำ�รายการเรียบร้อยแล้ว พนักงาน
จะทวนรายการสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องพร้อมแจ้ง เลขที่อ้างอิงของการสั่งซื้อให้ท่านบันทึกไว้ทุกครั้ง รายการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่
แจ้งยืนยันการชำ�ระเงินภายในเวลา 13.00 น.จะทำ�การจัดส่ง ในวันทำ�การถัดไป
3. การสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน www.sol.co.th (Online shopping)
บริษัทฯ ได้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการสำ�หรับการสั่งซื้อสินค้าของนักธุรกิจโซล โดยนักธุรกิจโซลสามารถทำ�รายการ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sol.co.th ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ช่วยบริหารจัดการทั้งเรื่องเวลา ความสะดวก
และเพิ่มความถูกต้องของรายการสั่งซื้อตามที่นักธุรกิจโซลต้องการ การสั่งซื้อทางออนไลน์นี้ นักธุรกิจโซลสามารถทำ�รายการสั่งซื้อให้
ตนเอง หรือนักธุรกิจโซลภายในองค์กรธุรกิจของตนเท่านั้น
ขั้นตอน/วิธีการทำ�รายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
3.1. นักธุรกิจโซลเข้า www.sol.co.th แล้วเลือกเมนู SOL E-commerce Shopping Online หรือ “การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์”
และ Log in เข้าระบบใส่ User name และ Password ของตน
3.2. ระบบจะแสดงรหัส และชื่อของท่าน ซึ่งเป็นผู้ทำ�รายการสั่งซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธ์ส่งมอบ สินค้าทางการจัดส่งเท่านั้น
3.3. เลือกสินค้า ระบุจำ�นวน แล้วกด Add to cart
3.4. ท่านสามารถเพิ่มรายการสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อจนครบตามที่ต้องการ
3.5. ระบุประเภทการสั่งซื้อแบบปกติหรือแบบแจงยอด HOLD พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และที่อยู่ในการจัดส่ง
3.6. การสั่งซื้อออนไลน์ กรณีที่มีค่าจัดส่ง ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากจำ�นวนพีวีของสินค้าต่ำ�กว่า ที่กำ�หนด หรือน้ำ�หนักสินค้ามากกว่าที		่
กำ�หนด (ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “ค่าบริการจัดส่งสินค้า”) ระบบจะคำ�นวณและแสดงค่าจัดส่งในรายการสั่งซื้อโดย
อัตโนมัติ
3.7. เมื่อท่าน กดปุ่ม “กดปุ่มเพื่อดำ�เนินการขั้นถัดไป” ระบบจะสรุปรายการสั่งซื้อทั้งหมด เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง (ชื่อ		
สมาชิก รายการสินค้า จำ�นวนสินค้า จำ�นวนเงิน) จากนั้นกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.8. กดเพื่อกลับไปแก้ไขรายการ : ระบบจะย้อนกลับไปหน้าทำ�รายการสั่งซื้อ เพื่อให้ท่านแก้ไขรายการใหม่ หลังจากแก้ไขเรียบร้อย
แล้วให้กดปุ่มเพื่อดำ�เนินการขั้นต่อไป
3.9. กดเพื่อต้องการยกเลิกรายการทั้งหมด : ระบบจะย้อนกลับไปที่หน้าเริ่มต้นทำ�รายการใหม่ ทั้งหมด
3.10. กดเพื่อทำ�รายการชำ�ระเงิน : ระบบจะแสดงรายการในหน้าถัดไป
3.11. เมื่อกดเพื่อทำ�รายการชำ�ระ ระบบจะเข้าสู่การตัดเงินผ่านบัตรเครดิตโดยท่านจะต้อง กรอกหมายเลขบัตรเครดิต วันเดือนปีที่
หมดอายุของบัตรเครดิต หมายเลข CVV ชื่อที่ แสดงบนบัตร และ OTP (One Time Password) หากระบบของธนาคารมีการ
กำ�หนด
3.12. การชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิต ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตตาม ที่กำ�หนด
3.13. ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปรายการชำ�ระเงิน ถ้าข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม ยืนยัน (Confirm)
3.14. เมื่อท่านทำ�รายการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง “หมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์” ซึ่งท่านจะต้องใช้หมายเลขอ้างอิงนี้
ในการติดต่อกับพนักงานบริษัทฯ ในกรณีทีท่านเลือกการรับสินค้าด้วยตนเอง ณ สาขาที่ท่านระบุไว้
3.15. หากท่านทำ�รายการเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อของท่านได้ใน “รายงานการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์”
หมายเหตุ : ท่านไม่สามารถชำ�ระเงินด้วยการใช้ใบสำ�คัญลดหนี้ (Credit Voucher) ผ่านการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้
การรับสินค้าและการจัดส่ง
1. การรับสินค้าด้วยตนเองที่สาขา มีข้อปฏิบัติดังนี้
1.1. ท่านจะต้องไปรับสินค้า ณ สาขาที่ระบุไว้แล้วเท่านั้น
1.2. กรณีที่ท่านให้ผู้อื่นไปรับสินค้าแทน ท่านจะต้องแนบสำ�เนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นมอบอำ�นาจ และรับรองสำ�เนาถูกต้องมาด้วย
สำ�หรับผู้มารับสินค้าแทนจะต้องยื่นสำ�เนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้องด้วยเช่นกัน
1.3. ที่จุดรับบัตรคิว ให้แจ้งพนักงานว่าท่านได้สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ โดยแสดงหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อเพื่อรับบัตรคิว
1.4. รอเรียกชำ�ระเงิน หรือกรณีที่ท่านชำ�ระเงินไว้แล้ว พนักงานจะออก“ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษี/ใบส่งของ” (ต้นฉบับและสำ�เนาสี
ฟ้า) ให้แก่ท่านเพื่อไปแสดงในการรับสินค้า
1.5. ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส และชื่อผู้สั่งซื้อ ประเภทการสั่งซื้อ (ปกติ หรือ HOLD) รายการสินค้า และจำ�นวนสินค้า ทุกครั้ง
ก่อนออกจากเคาน์เตอร์ หากพบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งพนักงานเพื่อแก้ไขทันที
1.6. ยื่น “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษี/ใบส่งของ” ให้แก่พนักงานจ่ายสินค้า เพื่อรับสินค้า
1.7. ท่านและพนักงานผู้จ่ายสินค้า จะต้องเซ็นชื่อในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษี/ใบส่งของ ขอให้ท่านเก็บรักษาต้นฉบับใบเสร็จรับ
เงิน/ใบกำ�กับภาษี/ใบส่งของ-สีขาว ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน (หากจำ�เป็นต้องมีการติดต่อกับบริษัทฯ ในภายหลัง) ส่วนสำ�เนาใบกำ�กับ
ภาษี/ ใบส่งของสีฟ้า บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
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1.8. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดธุรกิจ (พีวี) ทางเว็บไซต์
2. การใช้บริการจัดส่งสินค้า มีข้อปฏิบัติดังนี้
2.1. ท่านจะต้องชำ�ระเงินค่าสินค้า ในช่องทางที่ท่านสะดวก (กรุณาดูรายละเอียดวิธีการชำ�ระเงินค่าสินค้า)
2.2. แจ้งยืนยันการชำ�ระเงิน โดยเร็วที่สุดหลังจากที่ท่านได้ชำ�ระเงินแล้ว
หากแจ้งยืนยันการชำ�ระเงินหลัง 13.00 น.ของวันทำ�การถัดไป บริษัทน จะดำ�เนินการจัดส่งให้ในวันทำ�การถัดไป
2.3. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดธุรกิจ (พีวี) ทางเว็บไซต์
วิธีการชำ�ระเงินค่าสินค้า
1. ชำ�ระด้วยตนเอง
ในกรณีที่นักธุรกิจโซลได้มาดำ�เนินการสั่งซื้อสินค้า ณ เคาท์เตอร์บริการโซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล สาขานั้นๆหรือกรณี
การสั่งซื้อทางโทรศัพท์แต่เลือกชำ�ระเงินด้วยตนเองที่สาขา สามารถชำ�ระด้วย
• เงินสด
• บัตรเครดิต (ท่านต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆจริง ไม่สามารถนำ�บัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้แทนได้ ดังนั้นท่านจะต้องแสดงบัตร
ประชาชนทุกครั้งในการชำ�ระเงินด้วยบัตรเครดิต)
2. ชำ�ระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ท่านสามารถเลือกวิธีการชำ�ระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม “บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด” ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งผลการโอนเงินได้ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 02-823-8899 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์
3. ชำ�ระทางตู้เอทีเอ็ม (ATM)
ในกรณีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ท่านสามารถเลือกวิธีการชำ�ระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารเดียวกันกับบัตรเอทีเอ็มของท่าน เพื่อ
เข้าบัญชีในนาม บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งผล
การโอนเงินได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 02-823-8899 เพื่อยืนยัน การชำ�ระเงิน การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ :
• นักธุรกิจโซลจะต้องไม่โอนเงินมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะดำ�เนินการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะปฏิเสธการติดตามรายการใดๆ ที่นัก
ธุรกิจโซลได้ดำ�เนินการไว้อย่างไม่ถูกต้อง และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ�ดังกล่าวของนักธุรกิจโซลในทุกกรณี
• การชำ�ระโดยใช้บริการทางธนาคารรูปแบบต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม (ATM) หรืออินเตอร์เน็ตธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการให้บริการจาก
บัญชีของนักธุรกิจโซลผู้ใช้บริการตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำ�หนด
• บัญชีธนาคารเพื่อการรับชำ�ระเงินค่าสินค้า
ชื่อบัญชี “บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด”
o ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
สาขาสุขุมวิท 71 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 971-100165-1
o ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
สาขา เจ-อเวนิวทองหล่อ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 468-036371-7
o ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
สาขาเอ็มโพเรี่ยม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 096-302037-5
o ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
สาขาสุขุมวิท 71 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 320-001466-7
การรับสินค้า และการจัดส่งสินค้า
1. นักธุรกิจโซลสามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่เคาท์เตอร์บริการโซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล สำ�นักงานใหญ่หรือศูนย์สาขาที่จะ
เปิดดำ�เนินการในอนาคตทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ท่านได้ดำ�เนินการสั่งซื้อสินค้า หรือได้ระบุไว้ในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ว่า เป็นสาขา
ใดที่ท่านจะไปรับสินค้า
2. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจโซล ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น หาก
ต้องการแก้ไขสถานที่จัดส่ง นักธุรกิจโซลจะต้อง Log in เข้าระบบด้วย User name และ Password ของตนเองเพื่อทำ�การแก้ไขที่อยู่
สำ�หรับการจัดส่งให้เรียบร้อย ก่อนทำ�การส่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นแก้ไขไว้แล้วเท่านั้น
3. บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าทุกวันทำ�การ (จันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4. กรุงเทพมหานคร
• สำ�หรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำ�ระเงินก่อนเวลา 13.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งให้ในวันทำ�การถัดไปของการสั่งซื้อ
สินค้า
• สำ�หรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันชำ�ระเงินหลังเวลา 13.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2 วันทำ�การ
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5. ต่างจังหวัด โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วันทำ�การ ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2-3 วันทำ�การ
(ไม่รวมวันสั่งซื้อ)
6. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตามความจำ�เป็น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งๆ ไป
7. บริษทั ฯ จะจัดส่งสินค้าให้แก่นกั ธุรกิจโซล เมือ่ มีการสัง่ ซือ้ สินค้าตัง้ แต่ 1 คะแนน (พีว)ี ขึน้ ไป โดยมีคา่ บริการจัดส่งตามเงือ่ นไขต่อไปนี้
ค่าบริการจัดส่งสินค้า
1. บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
• เมื่อสั่งซื้อสินค้า 1,000 พีวี จัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ
• เมื่อสั่งซื้อสินค้า ไม่ครบ1,000 พีวีเสียค่าจัดส่ง 100 บาททั่วประเทศ
• สั่งซื้อและชำ�ระเงินก่อนเวลา 13.00 น. จะได้รับสินค้า 1-2 วันทำ�การ
• สั่งซื้อและชำ�ระเงินหลัง 13.00 น. จะได้รับสินค้า 2-3 วันทำ�การ
หมายเหตุ :
สำ�หรับธุรกิจโซลที่สั่งซื้อสินค้าโดยให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) กรุณา
แจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำ�การตรวจสอบต่อไป
การรับประกันความพอใจ
บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนต่อการรับประกันความพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท
โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลจำ�กัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เมื่อนักธุรกิจโซลได้ซื้อผลิตภัณฑ์ ไปใช้แล้ว และไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม นักธุรกิจโซลสามารถนำ�
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาเปลี่ยนหรือคืนได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มใบขอเปลี่ยน/คืนสินค้า” ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้จาก
www.sol.co.th และท่านสามารถเลือกได้ 2 วิธีคือ
1. ขอเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
2. ขอเปลี่ยนเป็นใบสำ�คัญลดหนี้ (Credit Voucher)ซึ่งนักธุรกิจโซลสามารถนำ�ใบสำ�คัญลดหนี้นี้มาใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปได้
ทันที ที่สาขาทั่วประเทศ
2. กรณีที่นักธุรกิจโซลนำ�ผลิตภัณฑ์ไปจำ�หน่ายให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพด้วยเหตุผลใดก็ตาม และต้องการคืนผลิต		
ภัณฑ์นั้นๆ นักธุรกิจโซลจะต้องรับผลิตภัณฑ์นั้นคืนจากลูกค้า โดยนักธุรกิจโซลอาจจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกค้า โดยนักธุรกิจโซล
สามารถนำ�ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาคืนแก่บริษัทฯหรือลูกค้าสkมารถขอคืนเป็นเงินสดจากนักธุรกิจโซลตามราคาที่ลูกค้าซื้อมา และ..ให้
นักธุรกิจโซลดำ�เนินการตามรายละเอียดในข้อ 1. ข้างต้น
3. ผลิตภัณฑ์ที่นำ�มาคืนภายใต้การรับประกันความพอใจของบริษัทฯ จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ยังคงมีจำ�หน่ายอยู่ตามปกติในปัจจุบัน
• มีปริมาณผลิตภัณฑ์เหลือไม่น้อยกว่า 50%
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
• ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในเงื่อนไขของโปรโมชั่น จะต้องนำ�ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในชุดโปรโมชั่นนั้นๆ มาคืนพร้อมกันทั้งชุด
4. หากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป ได้รับความเสียหายอันเกิดจากเจตนาหรือเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องใดๆ จะไม่เข้าเกณฑ์ในการรับ
ประกันความพอใจ และไม่สามารถนำ�มาคืนได้
5. สามารถคืนได้เฉพาะสาขาที่ระบุในใบเสร็จรับเงินเท่านั้นโดยสามารถติดต่อขอคืนสินค้าได้ทุกสาขา

- 15 -

คู่มือการดำ�เนินธุรกิจ โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

