
หมายเลขสมาชิก
แบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)

ขอมูลบัญช�ใหม

ชื่อแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) (ภาษาไทย) นามสกุล (ภาษาไทย)

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ชื่อแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) (ภาษาอังกฤษ)

(ช่ือและนามสกุลจะตองเปนช่ือและนามสกุลท่ีตรงตามท่ีปรากฎในบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืนท่ีแนบทายสัญญาฉบับน้ี หากผูสมัครเปนบุคคลธรรมดาและประสงคท่ีจะเพ่ิมบุคคลอ่ืนท่ีไมใชนิติบุคคลเปนผูสมัครรวม 
ผูสมัครเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) ทุกคนจะตองกรอกแบบฟอรมและยื่นแบบฟอรมการเปนผูสมัครรวม)

แบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)จะไดรับหมายเลขสมาชิกแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)ท่ีใชกับ นู สกิน อินเตอรเนช่ันแนล อิงค (ตอไปเรียกวา “NSI”) และ นู สกิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด 
(ตอไปเรียกวา “นู สกิน ประเทศไทย”) โดยใชทำธุรกรรมท้ังหมดท่ีเก่ียวกับบัญชีของแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) แบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)รับรองวาขอมูลท้ังหมดท่ีใหไวดานลางน้ีเปนความจริง
และถูกตอง และยินยอมวา NSI อาจประกาศใหขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)ฉบับนี้เปนโมฆะ หากขอมูลดังกลาวเปนเท็จหรือหลอกลวง 

วันเกิด  ( ว./ด./ป. เชน 09 / 06 / 1973)หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

คูสมรส หรือผูอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา (ถามี) (นามสกุล)

(คูสมรสหรือผูอยูรวมกันฉันทสามีภรรยากับผูสมัครจะตองปฏิบัติตามขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) ไมจำเปนตองทำสัญญาแยกตางหากอีกฉบับ)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

TH

ขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) 

และผูสปอนเซอรสากล-ประเทศไทย  ขอตกลงวาดวยการสั่งซื้อผลิตภัณฑในประเทศที่พำนักอาศัย

ลงชื่อ (ผูสมัครหลัก)

วันที่ .................................................... วันที่ ....................................................
สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือผูเสียภาษี อื่นๆ ......................................

สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ  (คูสมรสหรือผูอยูรวมกันฉันทสามี/ภรรยา) สำหรับเจาหนาที่ (เอกสารที่ตองสงภายใน 7 วัน นับจากวันสมัคร)

กรุณาสงแบบฟอรมนี้ไปที่ บริษัท นู สกิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยูที ่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั ้น 15 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อที่จะสงตอไปให นู สกิน เอ็นเตอรเนชั่นแนล อิงค
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการขออนุมัติการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)อยางเปนทางการ

................................................................
ลายมือชื่อของผูใชอำนาจปกครอง (บิดาและมารดา)/ ผูปกครอง (หากมี)

................................................................
ชื่อของผูใชอำนาจปกครอง (บิดาและมารดา) หรือ ผูปกครอง (นามสกุลกอน)

................................................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูใชอำนาจปกครอง (บิดาและมารดา) หรือ ผูปกครอง 

กรุณาลงนามในสัญญา

สีขาว - บริษัทฯ   /   สำเนาสีเขียว - บริษัทฯ   /   สำเนาสีชมพู - แบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)   /   สำเนาสีฟา - ผูสปอนเซอร           เอกสารนี้เริ่มใชวันที่ 1 ก.ค. 61

สถานภาพของแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) (กรุณาเลือกหนึ่งรายการ)

(หากผูสมัครเปนนิติบุคคล กรุณากรอกขอมูลดานลาง พรอมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษีและหนังสือรับรองของบริษัท)

รายบุคคล (ไมมีผูสมัครรวม) รายบุคคล (มีผูสมัครรวม) องคกรธุรกิจ ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) ......................................................................

(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................
ที่อยู

หากผูสมัคร หุนสวน หรือคูสมรส หรือผูอยูรวมกันฉันทสามี/ภรรยา เปนตัวแทนจำหนายของ NSI อยูแลว กรุณาระบุบชื่อที่ใชในการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)

รหัสไปรษณีย โทรศัพทบาน โทรศัพทที่ทำงาน

อีเมล    (เพื่อประโยชนของทาน กรุณาใสอีเมลที่ติดตอได)แฟกซ โทรศัพทมือถือ

ชื่อผูสปอนเซอร หมายเลขสมาชิกผูสปอนเซอรนามสกุล

ชื่อ นามสกุล วันสุดทายที่ติดตอกับบริษัท

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 15, ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โทรศัพท (66) 2 79 18500

เอกสารนี้ประกอบดวย 5 สวน ไดแก (ก) นิยามศัพท (ข) ขอตกลงวาดวยการเปนผูสปอนเซอรสากลและแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) (ค) ขอตกลงวาดวยการสั่งซื้อผลิตภัณฑในประเทศที่พำนักอาศัย (ง) สัญญาอนุญาโตตุลาการ 
และ (จ) สัญญาวาดวยขอกำหนดอื่นๆ ขอตกลงวาดวยการสั่งซื้อผลิตภัณฑในประเทศที่พำนักอาศัยกระทำขึ้น ระหวาง นู สกิน ประเทศไทย กับขาพเจา ขอตกลงวาดวยการเปนผูสปอนเซอรสากลและแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) 
กระทำขึ้นระหวาง NSI กับขาพเจา สัญญาอนุญาโตตุลาการและสัญญาวาดวยขอกำหนดอื่นๆ กระทำขึ้นระหวาง นู สกิน ประเทศไทย NSI กับขาพเจา



เอกสารน้ีประกอบดวย 5 สวน ไดแก (ก) นิยามศัพท (ข) ขอตกลงวาดวยการเปนผูสปอนเซอรสากลและแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement) 
(ค) ขอตกลงวาดวยการส่ังซ้ือผลิตภัณฑในประเทศท่ีพำนักอาศัย (ง) สัญญาอนุญาโตตุลาการ และ (จ) สัญญาวาดวยขอกำหนดอ่ืนๆ ขอตกลงวาดวยการ
ส่ังซ้ือผลิตภัณฑในประเทศท่ีพำนักอาศัยกระทำข้ึนระหวาง นู สกิน ประเทศไทยกับขาพเจา ขอตกลงวาดวยการเปนผูสปอนเซอรสากลและแบรนด แอฟฟลิเอต 
(Brand Affiliate Agreement) กระทำข้ึนระหวาง NSI กับขาพเจา สัญญาอนุญาโตตุลาการและสัญญาวาดวยขอกำหนดอ่ืนๆกระทำข้ึนระหวาง นู สกิน 
ประเทศไทย NSI กับขาพเจา    

 ก. นิยามศัพท
คำนิยามศัพทจะเปนไปตามท่ีกำหนดไวดานลางหรืออาจมีการใหนิยามไวตางหากในสัญญาใดๆท่ีระบุไวดานลาง คำนิยามของศัพทท่ีมีการเฉพาะเจาะจง
ท่ีหาไมพบในสัญญาน้ีไดมีการกำหนดไวในสวนนโยบายและระเบียบการ
“โบนัส” หมายถึง เงินท่ีจายใหแก แบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)โดยคำนวณอางอิงมาจากจำนวนผลิตภัณฑ นู สกิน ท่ีขายโดย แบรนด แอฟฟลิเอต 
(Brand Affiliate) ทีม และแบรนด เร็พพรีเซ็นเททีฟ (Brand Representative) ประกอบกับไดเปนไปตามเง่ือนไขท้ังหมดท่ีกำหนดไวในแผนการปนผลตอบแทน 
นู สกิน ประเทศไทย เปนผูไดรับมอบสิทธิในการจายโบนัสใหแกแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)ในประเทศท่ีพำนักอาศัย
“แบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) หมายถึง ผูทำสัญญาอิสระ ท่ีไดรับการอนุมัติโดย NSI เพ่ือทำการตลาดสินคา สปอนเซอร แบรนด แอฟฟลิเอต 
(Brand Affiliate) อ่ืน และรับโบนัส ตามขอกำหนดของแผนปนผลตอบแทน 
“คูมือดำเนินธุรกิจ” คูมือดำเนินธุรกิจจะประกอบไปดวยสวนนโยบายและระเบียบการ แผนการปนผลตอบแทน ขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต 
(Brand Affiliate Agreement) และวัสดุอุปกรณอ่ืนๆท่ีใชชวยแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)ในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจ 
“สัญญา” หมายถึง ขอตกลงระหวาง นู สกิน กับขาพเจา อันประกอบไปดวยขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement) 
น้ีและ PPA (นิยามของท้ังสองสัญญาระบุไวดานลาง) หากตองมีการเติมเต็มบริบท คำทุกคำใหหมายรวมท้ังพหูพจนและเอกพจน และหมายรวมทุกเพศ
“ประเทศท่ีไมใชถ่ินท่ีอยู” หมายถึง ประเทศท่ีไดรับอนุญาตนอกเหนือจากประเทศท่ีพำนักอาศัยของขาพเจา
“NSI” หมายถึง นู สกิน อินเตอรเนช่ันแนล อิงค องคกรท่ีจัดต้ังในรัฐยูทาห มีท่ีอยูท่ี 75 ถนนเวสตเซ็นเตอร โพรโว รัฐยูทาห 84601 สหรัฐอเมริกา
“นู สกิน” หมายถึง นู สกิน อินเตอรเนช่ันแนล อิงส นู สกิน ประเทศไทยและบริษัทในเครือ
“ผลิตภัณฑ นู สกิน” หมายถึง ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทในเครือของ NSI ท่ีมีการขายผานสาขาตางๆ ใน ประเทศท่ีไดรับอนุญาตแตละประเทศ
“นู สกิน ประเทศไทย” หมายถึง บริษัทนู สกิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ NSI ท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย 
โดยมีท่ีอยูสถานประกอบการต้ังอยูท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 15 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย  
“นโยบายและระเบียบการ” หมายถึง นโยบายตางๆ ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของสัญญา ท่ีควบคุมการท่ีขาพเจาในฐานะแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)
จะประกอบกิจการและท่ีกำหนดสิทธิและความสัมพันธของคูสัญญา โดยมีการระบุไวในคูมือดำเนินธุรกิจและอาจมีการแกไขเปนคร้ังคราวโดยการแจงจาก 
นู สกิน โดยการบอกกลาว
“PPA” หมายถึง ขอตกลงวาดวยการส่ังซ้ือผลิตภัณฑในประเทศท่ีพำนักอาศัย (สวน ค) ซ่ึงรวมถึงสัญญาอนุญาโตตุลาการ (สวน ง) สัญญาวาดวยขอกำหนดอ่ืนๆ 
(สวน จ) และ นโยบายและระเบียบการ ซ่ึงในแตละสวนอาจมีการแกไขโดยเปนคร้ังคราว และจะมีการแจงจาก นู สกิน ประเทศไทย 
“ประเทศท่ีพำนักอาศัย” หมายถึง ประเทศไทย ท่ีซ่ึงขาพเจา หากเปนบุคคลธรรมดา เปนพลเมืองหรือผูมีถ่ินท่ีอยูถาวรถูกตองตามกฎหมายและไดทำขอตกลง
วาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement)ข้ึน หรือหากเปนนิติบุคคล เชน บรรษัท หางหุนสวน บริษัทจำกัด หรือองคกรธุรกิจรูปแบบ
อ่ืนใด จะถือวาประเทศไทยเปนสถานท่ีท่ีองคกรน้ันจัดต้ังข้ึนภายใตกฎหมายและสมาชิกแตละรายขององคกรธุรกิจหรือการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand 
Affiliate)ท่ีมีผูสมัครรวมมีอำนาจตามกฎหมายโดยสมบูรณในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย และมีการทำขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต 
(Brand Affiliate Agreement) ข้ึน
“แผนการปนผลตอบแทน” หมายถึง แผนท่ีระบุเก่ียวกับรายละเอียดและเง่ือนไขของโครงสรางการจายเงินสำหรับแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) 
แผนดังกลาวไดระบุไวในคูมือดำเนินธุรกิจและอาจมีการแกไขเปนคร้ังคราวโดยจะมีการแจงจาก NSI 
“ขอตกลงวาดวยการเปน แบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement) หมายถึง ขอตกลงระหวางแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) และ ขอตกลง
วาดวยการเปนสปอนเซอรสากล (สวน ข.)  ซ่ึงประกอบดวยสัญญาอนุญาโตตุลาการ (สวน ง.)  สัญญาวาดวยขอกำหนดอ่ืนๆ (สวน จ.)  นโยบายและระเบียบการ 
แผนปนผลตอบแทน และส่ิงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมทางเลือก ท่ีอาจมีการแกไขเปนคร้ังคราวโดย NSI โดยการบอกกลาว ขอตกลงวาดวยการเปน
แบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement) น้ีจะถูกเก็บไวท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา

 ข. ขอตกลงวาดวยการเปนผูสปอนเซอรสากลและแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement)
ขอตกลงวาดวยการเปนผูสปอนเซอรสากลและแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement) กระทำข้ึนระหวาง นู สกิน อินเตอรเนช่ันแนล อิงค 
องคกรท่ีจัดต้ังในรัฐยูทาห อยูท่ี 75 ถนนเวสตเซ็นเตอร โปรโว รัฐยูทาห 84601 สหรัฐอเมริกา (“NSI”) กับขาพเจา NSI กับขาพเจา ตกลงและเขาใจวา
ขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement) จะถือเปนสัญญาอีกฉบับตางหากจากสัญญาท่ีขาพเจาทำกับ นู สกิน ประเทศไทย

1. สิทธิในการทำตลาดผลิตภัณฑ นู สกิน และเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) ในประเทศท่ีพำนักอาศัยของขาพเจา
ภายใตขอกำหนดและเง่ือนไขของขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement) น้ี NSI ใหสิทธิขาพเจาในการ (ก) เปนแบรนด 
แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)และทำตลาดผลิตภัณฑนู สกินในประเทศท่ีพำนักอาศัยของขาพเจา โดยผานทางการขายตรงตอตัวบุคคลและ (ข) 
สปอนเซอรแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)รายใหมในประเทศท่ีพำนักอาศัยของขาพเจา ขาพเจาตกลงยินยอมวาขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด 
แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)น้ีจะมีการสนองรับ ณ รัฐยูทาห สหรัฐอเมริกา

2. ผูทำสัญญาอิสระ
(ก) ขาพเจาในฐานะแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) รับทราบและยอมรับวาขาพเจาเปนผูทำสัญญาอิสระและมิไดเปนลูกจางของ นู สกิน ในฐานะ
 เปนผูทำสัญญาอิสระกับขาพเจา
 • เปนผูปฏิบัติงานอิสระ กำหนดวันเวลาและจำนวนช่ัวโมงการทำงานโดยใชดุลพินิจของขาพเจาเพียงลำพัง ไดรับโบนัสโดยอางอิงจากการซ้ือและ
  การขาย มิใชจากจำนวนช่ัวโมงการทำงานท่ีใช
 • รับความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจและรับผิดชอบตอผลขาดทุนท่ีขาพเจากอใหเกิดข้ึนในฐานะแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) 
 • ชำระคาธรรมเนียมการอนุญาตและเบ้ียประกันใดๆของตนเอง (หากนำมาใช)
 • รับผิดชอบตอคาใชจายท้ังหมดของธุรกิจขาพเจา รวมถึงแตไมจำกัดเพียง คาเดินทาง คาตอนรับ คาสำนักงาน คาเสมียน คาใชจายทางกฎหมาย 
  คาอุปกรณ คาทำบัญชี และคาใชจายท่ัวไป โดยไมไดรับเงินลวงหนา การใชคืน หรือการรับประกันใดจาก นู สกิน
 • ไมถือวาเปนลูกจาง ในกรณีท่ีเก่ียวของกับภาษี และ
 • ชำระภาษีท่ีตองชำระตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆดวยตัวเอง
(ข) ขาพเจามิไดเปนลูกจาง ตัวแทน หุนสวน หรือผูแทนทางกฎหมายของนู สกิน เวนแตจะไดรับอนุญาตตามสัญญา ขาพเจาไมมีอำนาจกระทำการแทน
 นู สกิน แตอยางใด สัญญาฉบับน้ีไมมีขอความใดแสดงหรืออาจแสดงถึงเจตนาในการกอความสัมพันธในการเปนหุนสวน ตัวแทน นายจาง-ลูกจาง  
 หรือคูคา ระหวาง นู สกิน กับขาพเจา 

3. โบนัส
(ก) ขาพเจาจะไดรับโบนัสสำหรับการขายผลิตภัณฑนู สกิน ขาพเจาเขาใจและยอมรับวาในการท่ีจะไดรับโบนัส ขาพเจาจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท้ังหมด
 ท่ีไดกำหนดไวในแผนการปนผลตอบแทน รวมถึงการขายปลีก และไมกระทำการฝาฝนขอกำหนดในสัญญา
(ข) ขาพเจาจะไมทำการซ้ือผลิตภัณฑนู สกินใดๆ เพียงเพ่ือใหไดรับโบนัส ขาพเจาตกลงวากอนท่ีจะทำการส่ังซ้ือผลิตภัณฑในคร้ังตอไป ขาพเจาจะตองขาย
 ผลิตภัณฑท่ีส่ังซ้ือมากอนหนาและบันทึกการขายแกลูกคารายยอยท่ีแตกตางกันอยางนอย 5 รายตอเดือน และขายหรือใชอยางนอย 80% ของการส่ังซ้ือ
 คร้ังใดๆกอนหนา
(ค) ขาพเจายอมรับวาสวนหน่ึงในการนำมาพิจารณาในการท่ีขาพเจาจะไดรับโบนัสและการประกาศเกียรติคุณ จะมาจากการท่ีขาพเจาตกลงจะใชเวลาไปกับ 
 (1) การฝก สงเสริม ดูแล และชวยเหลือทีมของขาพเจาในการขายผลิตภัณฑนู สกินใหลูกคารายยอย (2) ขายผลิตภัณฑโดยตนเอง และ (3) สงเสริมธุรกิจ 

4. ขอตกลงวาดวยการเปนผูสปอนเซอรสากลเพ่ือการสปอนเซอรผูแทนจำหนายในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัย(ISA)
(ก) สิทธิในการหาและสปอนเซอรผูแทนจำหนายในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัย
NSI ใหสิทธิแกขาพเจาในการหาและสปอนเซอรแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) รายใหมในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัย ISA น้ีไมไดใหสิทธิ
แกขาพเจาในการทำการตลาดผลิตภัณฑนู สกินในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัย

(ข) กฎหมายแหงประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัย
ขาพเจารับทราบวาประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัยทุกประเทศอาจมีกฎหมายและกฎเกณฑตางๆท่ีใชเปนการเฉพาะอันจะนำมาใชบังคับกับขาพเจา
ในฐานะผูสปอนเซอรแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)ในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัย และขาพเจายินยอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติ 
และกฎเกณฑขอบังคับตางๆท้ังหมดของประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัย รวมถึงแตไมจำกัดเพียง ขอกำหนดท้ังหมดในเร่ืองการอพยพเขาเมือง การยาย
ถ่ินฐาน การตรวจลงตรา และการลงทะเบียน

5. การซ้ือผลิตภัณฑ นู สกินในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัย
ขาพเจายอมรับวาขาพเจาอาจซ้ือผลิตภัณฑนู สกินในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัยจากบริษัทในเครือของ NSI ท่ีไดมีการกำหนดไวใหเปนแบรนด 
แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)สงแตเพียงผูเดียวในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัยน้ัน เทาน้ัน ขาพเจายอมรับวา  (1) ขาพเจาอาจซ้ือผลิตภัณฑ นู สกิน 
ในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัยเพ่ือใชเปนการสวนตัวหรือสาธิตผลิตภัณฑแกแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) รายใหมเทาน้ัน และจะไมทำการ
ซ้ือเพ่ือขายตอ (2) ขาพเจาไมไดทำการและจะไมทำการ ไมวาโดยตรงหรือออม ซ้ือหรือขายผลิตภัณฑ นู สกินในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัย และ 
(3) ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการซ้ือผลิตภัณฑ นู สกินในประเทศท่ีมิใชประเทศท่ีพำนักอาศัย 

6. ขอตกลงเบ็ดเสร็จ
ขอตกลงวาดวยการเปนผูสปอนเซอรสากลและแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement) น้ีเปนขอตกลงเบ็ดเสร็จอันประกอบไปดวยขอกำหนด
ในสวน ข. น้ี สัญญาอนุญาโตตุลาการ (สวน ง) สัญญาวาดวยขอกำหนดอ่ืนๆ (สวน จ) นโยบายและระเบียบการ แผนการปนผลตอบแทน และวัสดุอุปกรณ
ท้ังหลายท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมทางเลือก ซ่ึงแตละแผนอาจมีการแกไขเปนคร้ังคราวโดยจะมีการแจงจาก NSI โดยการบอกกลาว และไดมีการนำมารวม
เขากันในท่ีน้ีโดยอาศัยการอางอิง

7. บัญชีท่ีไมเคล่ือนไหว
ขาพเจาตกลงวา NSI อาจยกเลิกการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) ของขาพเจาโดยไมตองมีการบอกกลาวหากขาพเจาไมไดเขารวมประกอบธุรกิจ
ผานหมายเลขสมาชิกของขาพเจาภายในระยะเวลาติดตอกัน 12 เดือนหรือมากกวาน้ัน  ภายหลังท่ีหมายเลขสมาชิกถูกยกเลิกแลว ขาพเจาอาจทำการสมัคร
เปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)ใหมโดยสงขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement) อีกคร้ังหน่ึงก็ได

 ค. ขอตกลงวาดวยการส่ังซ้ือผลิตภัณฑในประเทศท่ีพำนักอาศัย (PPA)
PPA นี้ไดกระทำขึ้นระหวางนู สกิน ประเทศไทยกับขาพเจา นู สกิน ประเทศไทยเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) ราคาสงผลิตภัณฑ นู สกิน 
ในประเทศไทยเพียงผูเดียว นู สกิน ประเทศไทยและขาพเจายอมรับและเขาใจวา PPA น้ีเปนสัญญาท่ีแยกตางหากอีกฉบับหน่ึงจากสัญญาท่ีขาพเจาทำกับ NSI

1. บริการท่ีมีการจัดใหในประเทศท่ีพำนักอาศัย 
ภายใต PPA น้ี นู สกิน ประเทศไทย จะเสนอขายผลิตภัณฑ นู สกิน ในประเทศไทยในราคาขายสงใหแกขาพเจาในฐานะผูทำสัญญาอิสระ (ตามท่ีไดใหนิยาม
ไวในสวน ข. ขางตน) ขาพเจาตกลงวาขาพเจาจะทำการตลาดผลิตภัณฑ นู สกินดังกลาวในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว นอกจากน้ี นู สกิน ประเทศไทย 
จะใหบริการดังตอไปน้ีแกขาพเจาในประเทศท่ีพำนักอาศัย (1) รับคำส่ังซ้ือและจัดจำหนายผลิตภัณฑ นู สกินใหแกลูกคาและแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand 

Affiliate)ในประเทศท่ีพำนักอาศัย (2) จัดการกับการสงคืนผลิตภัณฑนู สกินท่ีไดซ้ือในประเทศท่ีพำนักอาศัยและชำระเงินคืนตามความเหมาะสม (3) ใหบริการ
สนับสนุนแกแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) และกระทำการใดๆท่ีจำเปนท่ีเปนไปตามนโยบายของ NSI และ (4) จายเงินโบนัสใหแกแบรนด แอฟฟลิเอต 
(Brand Affiliate)ในประเทศท่ีพำนักอาศัยตามท่ีกำหนดโดย NSI และตามท่ีไดอธิบายไวในสวน ค. ยอหนาท่ี 5 ดานลาง ขาพเจาเขาใจวา NSI ไดทำการแตงต้ัง
และมอบอำนาจใหแกนู สกิน ประเทศไทย ในการจายเงินโบนัสแกขาพเจา  เรียกเก็บเงินโบนัสไปยัง NSI  จายเงินโบนัสในประเทศท่ีพำนักอาศัยในนามของ 
นู สกิน ประเทศไทย และกระทำการในนามของ NSI และบริษัทในเครือ ในสวนท่ีเก่ียวของกับขาพเจาในฐานะแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) 

2. การตลาดและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ นู สกิน
ขาพเจาตกลงวา (ก) ไมมีการกำหนดการซ้ือข้ันต่ำหรือการกำหนดในเร่ืองของสินคาคงเหลือ (ข) ขาพเจามีสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑ นู สกิน ในราคาขายสง
จาก นู สกิน ประเทศไทย (ค) ขาพเจาจะสงเสริมการขายปลีกผลิตภัณฑ นู สกิน ในประเทศท่ีพำนักอาศัยโดยเปนไปตามขอกำหนดและเง่ือนไขของสัญญา
และ (ง) ขาพเจาจะไมเรียกรองใดๆเก่ียวกับผลิตภัณฑนู สกิน และแผนการปนผลตอบแทน นอกจากกรณีท่ีมีการระบุไวในเอกสารส่ิงตีพิมพอยางเปนทางการ
ของบริษัทหรือระบุไวในฉลากผลิตภัณฑนู สกินในประเทศท่ีพำนักอาศัย ขาพเจามีสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑนู สกินในราคาท่ีระบุไวโดยนู สกิน ประเทศไทย 
และยอมรับวานู สกิน ประเทศไทยอาจเปล่ียนแปลงราคาผลิตภัณฑโดยไมแจงลวงหนา

3. การคืนเงิน
ตามนโยบายการคืนเงินท่ีกำหนดไวในสวนนโยบายและระเบียบการและภายใตขอกำหนดพิเศษใดๆท่ีไดเปดเผยใหทราบในเวลาท่ีมีการซ้ือ นู สกิน ประเทศไทย
จะคืนเงินจำนวนรอยละเกาสิบ (90%) ของราคาหักดวยเงินโบนัส (รวมท้ังภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีไดชำระไวกอนหนาน้ีแลว) สำหรับผลิตภัณฑท่ีอยูในสภาพดี 
ยังไมไดเปดใช และสามารถนำไปขายใหมได และอุปกรณสงเสริมการขายท่ีนู สกิน ประเทศไทย เปนผูขาย ซ่ึงแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) นำมา
คืนภายใน ก) สิบสอง (12) เดือนนับจากวันท่ีส่ังซ้ือสำหรับผลิตภัณฑนู สกิน หรือ ผลิตภัณฑฟามาเน็กซ หรือ ข) 30 วัน สำหรับอุปกรณสงเสริมการขาย นับจาก
วันส่ังซ้ือสินคา อยางไรก็ตาม นู สกิน ประเทศไทยจะเปนผูชำระเงินคืนภายใน 15 วัน

4.เงินโบนัส
(ก) ขาพเจาขอมอบอำนาจใหนู สกิน ประเทศไทย ตามท่ีกำหนดและกำกับโดย NSI ทำการจายเงินโบนัสเขาบัญชีของสถาบันการเงินท่ีขาพเจาไดแจงไว 
 การมอบอำนาจคร้ังน้ี มีผลแทนท่ีการมอบอำนาจใดๆ กอนหนาน้ีและการมอบอำนาจดังกลาวจะมีผลสมบูรณและผูกพันจนกวา (ก) นู สกิน ประเทศไทย 
 ไดรับแจงความประสงคยกเลิกโปรแกรม การฝากเงินเขาบัญชีโดยตรงเปนลายลักษณอักษรจากขาพเจา และ (ข) นู สกิน ประเทศไทยไดดำเนินการ
 แกไขเปล่ียนแปลงตามคำบอกกลาวของขาพเจาแลวตามสมควร 
(ข) ขาพเจาตกลงวาขาพเจาตองแจงให นู สกิน ประเทศไทย ทราบทันที (1) กอนการเปล่ียนแปลงหรือปดบัญชีดังกลาว หรือ (2) หากสถาบันการเงินของ
 ขาพเจาไดเปล่ียนแปลงรหัสโอนเงินหรือเลขท่ีบัญชี หากไมไดแจงให นู สกิน ประเทศไทย ทราบ อาจทำใหไดรับเงินโบนัสลาชา หากขาพเจาเปล่ียนแปลง
 สถาบันการเงิน และ/หรือ เลขท่ีบัญชี ขาพเจาจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรตอนู สกิน ประเทศไทย กอนท่ีขาพเจาจะปดบัญชีท่ีมีอยูน้ัน
(ค) NSI และนู สกิน ประเทศไทย จะไมรับผิดชอบตอขาพเจา ในกรณีท่ีนู สกิน ประเทศไทยไมสามารถนำเงินเขาบัญชี หรือทำการฝากเงินเขาบัญชีโดยตรง
 ภายในเวลาท่ีเหมาะสม เวนแตการกระทำหรือความเสียหายดังกลาวเปนผลโดยตรงมาจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเจตนากระทำการ
 ดังกลาวของนู สกิน ประเทศไทย ท้ังน้ี นู สกินจะไมรับผิดเกินกวาจำนวนเงินท่ีอาจมีการนำฝากโดยประการอ่ืน

5. ขอตกลงเบ็ดเสร็จ
PPA น้ีเปนขอตกลงเบ็ดเสร็จท่ีประกอบไปดวยขอกำหนดตางๆในสวน ค. สัญญาอนุญาโตตุลาการ (สวน ง.) สัญญาวาดวยขอกำหนดอ่ืนๆ (สวน จ.) และ
นโยบายและระเบียบการ ซ่ึงแตละสวนอาจมีการแกไขโดยนู สกิน ประเทศไทยเปนคร้ังคราวโดยการแจง และนำมารวมเขากันไวในท่ีน้ีโดยการอางอิงถึง

 ง. สัญญาอนุญาโตตุลาการ
สัญญาน้ีเปนสัญญาอนุญาโตตุลาการท่ีผูกพันบังคับระหวาง NSI นู สกิน ประเทศไทย และขาพเจา
1. สัญญาน้ีจะบังคับตามการอนุญาโตตุลาการ สถานท่ีพิจารณาคดีเพียงแหงเดียวสำหรับการอนุญาโตตุลาการ หรือการระงับขอพิพาทอันเกิด
 มาจากหรือเก่ียวของกับสัญญาคือ รัฐยูทาห สถานท่ีเกิดแหงสัญญา คือรัฐยูทาห สหรัฐอเมริกา และการบังคับใช ตีความ และแปลความจะเปนไป
 ตามกฎหมายแหงรัฐยูทาหโดยไมคำนึงถึงกฎเกณฑวาดวยการเลือกกฎหมายท่ีจะนำมาใชบังคับ สถานท่ีพิจารณาคดีเพียงแหงเดียวสำหรับ ขอพิพาท 
 ท้ังหมดใดๆ และเขตอำนาจจะอยูท่ีเทศมณฑลซอลท เลค ในรัฐยูทาห ขาพเจายินยอมในเร่ืองเขตอำนาจเหนือบุคคลของศาลใดๆภายในรัฐยูทาห
 และยอมสละขอคัดคานใดๆเก่ียวกับเร่ืองความไมเหมาะสมของสถานท่ีพิจารณาคดี
2. ขาพเจายอมรับวาการแกไข หรือระงับขอพิพาทใดๆจะสอดคลองและเปนไปตามขอกำหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี และโดยกฎเกณฑและข้ันตอน
 ท่ีมีการกำหนดไวในบทท่ี 7 (อนุญาโตตุลาการ) ในสวนนโยบายและระเบียบการ หรืออาจเห็นไดจากสวนมาย ออฟฟศ ในเว็บไซตของบริษัท การดำเนิน
 การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะกระทำท่ีซอลท เลค ซิต้ี รัฐยูทาห โดยใชภาษาอังกฤษในการพิจารณา เอกสารตางๆและคำใหการจะมีการแปล
 เปนภาษาอ่ืนเม่ือมีการรองขอใหแปลโดยคาใชจายของผูรองขอ ในการพิจารณาตัดสินจะมีการแตงต้ังผูช้ีขาดหน่ึงคนโดยความยินยอมของคูสัญญาทุกฝาย 
 คูสัญญาท้ังหลายจะรับผิดชอบในคาใชจายตางๆในสวนของตนเปนการสวนตัว และรวมรับผิดชอบใน (1) คาใชจายผูช้ีขาด และ (2) คาธรรมเนียมของ
 การอนุญาโตตุลาการ คูสัญญาไมวาฝายใด หรือผูช้ีขาด ไมอาจเปดเผยการอนุญาโตตุลาการ ขอมูลหรือผลคำช้ีขาดตัดสินของอนุญาโตตุลาการใดๆ ได 
 โดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากคูสัญญาท้ังสองฝาย คำตัดสินช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการอาจนำข้ึนสูศาลท่ีมีเขตอำนาจได
3. “ขอพิพาท”  หมายถึง  ขอเรียกรอง ขอโตแยง มูลเหตุแหงการกระทำ คำรองทุกขใดๆท้ังหมดท้ังท่ีไดเกิดข้ึนแลว เกิดข้ึนในปจจุบัน หรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ไมวาจะเกิดจากสัญญา ละเมิด บทบัญญัติ กฎหมาย ความรับผิดจากผลิตภัณฑ ความยุติธรรม (หลักอิควิต้ี) หรือมูลเหตุแหงการกระทำอ่ืนใด (1) ภายใต
 หรือเก่ียวของกับสัญญา (2) ระหวางแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)อ่ืนกับขาพเจาอันเกิดจากหรือเก่ียวของกับความเปนแบรนด แอฟฟลิเอต 
 (Brand Affiliate) หรือความสัมพันธทางธุรกิจในฐานะผูทำสัญญาอิสระของ NSI (3) ระหวางนู สกินกับขาพเจา (4) โดยเก่ียวของกับ นู สกิน หรือตัวองคกร
 ในเครือไมวาในอดีตหรือปจจุบัน เจาของ กรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูลงทุนหรือผูขาย (5) โดยเก่ียวของกับผลิตภัณฑ นู สกิน (6) ท่ีเก่ียวของกับการ
 ตัดสินใจในกรณีอ่ืนใดของนู สกินท่ีมีผลถึงความเปนผูแทนจำหนายของขาพเจา หรือท่ีเกิดมาจากหรือเก่ียวของกับธุรกิจของ นู สกิน รวมถึงการไมเห็นดวย
 ของขาพเจาในเร่ืองการดำเนินการทางวินัยของนู สกิน หรือการตีความสัญญา
4.  ขาพเจาตกลงท่ีจะเขาผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการน้ี หากขาพเจาไดเขาเว็บไซตใดๆ ของ นู สกิน และใชขอมูลในน้ัน หรือผูกพันตามการซ้ือผลิตภัณฑ 
 นู สกิน ใดๆท่ีมีขายผานทางเว็บไซตดังกลาว หรือการซ้ือผลิตภัณฑ นู สกินจาก นู สกิน ประเทศไทย หรือหากขาพเจาไดรับโบนัส

 จ. สัญญาวาดวยขอกำหนดอ่ืนๆ
1.คำแสดงตนและการรับรอง
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีอำนาจในการเขาทำสัญญาฉบับน้ี มีคุณสมบัติตามกฎหมายครบถวนทุกประการในการเขาทำสัญญาท่ีมีผลผูกพันใน
ประเทศท่ีไดรับอนุญาตของขาพเจา และเม่ือมีการตกลงเขาทำ เสนอโดยขาพเจาและสนองรับโดย NSI ตามท่ีอธิบายไวในสัญญาน้ี สัญญาน้ีจะกอใหเกิด
ผลผูกพันทางกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับได ขาพเจาขอแสดงตนและรับรองดวยวา (ก) ขอมูลท่ีขาพเจาไดระบุไวในการสัญญาน้ันเปนขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 
หากขาพเจาใหขอมูลท่ีไมถูกตองหรือหลอกลวง NSI หรือ นู สกิน ประเทศไทย สามารถใชสิทธิประกาศใหสวนท่ีเก่ียวของกับตนในสัญญาน้ีเปนโมฆะมา
ต้ังแตแรก (ข) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขทะเบียนธุรกิจ (หากมี) ท่ีขาพเจาไดใหไวเปนหมายเลขท่ีถูกตองในประเทศท่ีพำนักอาศัย
ของขาพเจา (ค) ในกรณีของบุคคลธรรมดา ขาพเจาเปนพลเมืองหรือผูมีถ่ินท่ีอยูถาวรถูกตองตามกฎหมายในประเทศท่ีพำนักอาศัย (ง)ในกรณีของนิติบุคคล 
เชนบรรษัท หางหุนสวน บริษัทจำกัด หรือองคกรธุรกิจรูปแบบอ่ืนใด ไดมีการจัดต้ังอยางถูกตองตามกฎหมายแหงประเทศท่ีพำนักอาศัยของขาพเจา 
และสมาชิกแตละคนในองคกรธุรกิจน้ันมีอำนาจตามกฎหมายโดยสมบูรณในการประกอบธุรกิจในประเทศท่ีพำนักอาศัย และ (จ) ในกรณีบุคคลธรรมดา
ท่ีเพ่ิมบุคคลอ่ืนท่ีไมใชนิติบุคคลเปนผูสมัครรวม ผูสมัครรวมดังกลาวท้ังหมดเปนพลเมืองหรือผูมีถ่ินท่ีอยูถาวรถูกตองตามกฎหมายในประเทศท่ีพำนักอาศัย 
ขาพเจาขอแสดงตนและรับรองวาท้ังขาพเจาและหุนสวน/คูสมรส/ผูอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา (หรือหากเปนนิติบุคคล หรือองคกรธุรกิจอ่ืน กรณีจะหมายถึง
ผูท่ีมีสวนในองคกรท่ีถูกระบุช่ือหรือควรถูกระบุช่ือในแบบองคกรธุรกิจ หรือในกรณีของผูสมัครรวมจะหมายถึงแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) ท่ีมีช่ือ
หรือควรถูกระบุช่ือใบแบบฟอรมการเปนผูสมัครรวม) ไมไดเขารวมประกอบธุรกิจเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)อ่ืนของนู สกิน ในเวลา 6 เดือน
กอนเวลาท่ีขาพเจาสมัครเขารวมอยูภายใตผูสปอนเซอรตามท่ีขาพเจาไดระบุไวในขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) น้ี (1 ป
ในกรณีผูท่ีดำรงตำแหนงเทียบเทาแบรนด เรพพรีเซ็นเททีฟ (Brand Representative) หรือสูงกวาภายใตแผนการปนผลตอบแทน)

2. การมอบอำนาจในการถายโอนขอมูลสวนบุคคล  
เพ่ือประโยชนในการท่ี NSI หรือ นู สกิน ประเทศไทย จะใหการสนับสนุนสำหรับการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) นู สกินของขาพเจา ขาพเจาขอ
มอบอำนาจในการถายโอนและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และ/หรือขอมูลความลับ ท่ี (ก) ขาพเจาไดให NSI หรือ นู สกิน ประเทศไทยไว ท่ีเก่ียวโยงถึงความ
เปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)และทีมของขาพเจาและ หรือ (ข) มีการพัฒนาอันเปนผลมาจากการดำเนินธุรกิจของขาพเจาในฐานะแบรนด 
แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)แก (1)บริษัทแมและบริษัทในเครือ ไมวาจะต้ังอยูท่ีใด (2) แกแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) อิสระ นู สกิน อัพไลน 
เม่ือมีความจำเปน เพ่ือท่ีจะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีจากอัพไลน และ (3) แกหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของหรือหนวยงานกำกับดูแลหากมีการกำหนดโดยกฎหมาย 
ท้ังน้ี ขาพเจายอมรับวาการถายโอนและเปดเผยขอมูลดังกลาวจะไมถือวาเปนการกระทำละเมิดตอขาพเจาแตอยางใด และขาพเจาขอมอบอำนาจใหแก NSI 
หรือ นู สกิน ประเทศไทย ในการท่ีจะใชขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาเพ่ือยอมรับการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) และเปนเคร่ืองมือทางการตลาด  

3. การสนองรับสัญญา
(ก) การสนองรับโดย NSI
วันท่ีท่ีมีผลกอใหเกิดขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)น้ีจะเปนวันท่ีมีการสนองรับโดย NSI ซ่ึงคือ (ก) วันท่ีท่ี NSI ไดรับและ
สนองรับตนฉบับของ ขอตกลงวาดวยการเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)และไดมีการสรางบัญชีแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) เปนระเบียน
ขอมูลในคอมพิวเตอรโดย NSI หรือ (ข) วันท่ีท่ีมีการสรางบัญชีช่ัวคราวข้ึน และในดุลพินิจของ NSI การกระทำในภายหลังของขาพเจาแสดงใหเห็นถึงเจตนา
มุงหมายท่ีจะดำเนินธุรกิจตอไป บัญชีช่ัวคราวอาจถูกยกเลิกไดโดยดุลพินิจเพียงลำพังของ NSI หาก NSI ไมไดรับและสนองรับตนฉบับของขอตกลงวาดวย
การเปนแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate Agreement)น้ีภายในระยะเวลาเกาสิบ (90) วันหลังจากวันท่ีมีการสรางบัญชีช่ัวคราวข้ึน
(ข) การสนองรับโดยนู สกิน ประเทศไทย
ขาพเจายอมรับวาการสนองรับ PPA ของนู สกิน ประเทศไทยจะเกิดข้ึนเม่ือมีการตอบรับการส่ังซ้ือผลิตภัณฑนู สกิน คร้ังแรกของขาพเจา

4. คาชดเชยและขอจำกัดความรับผิด 
(ก) คาชดเชย
 ขาพเจาจะชดเชยและยกเวนความรับผิดแกนู สกิน ผูถือหุน พนักงาน กรรมการ และลูกจางท้ังหลายจากขอเรียกรอง ความรับผิด การกระทำ มูลเหตุ
 การกระทำ ตนทุน หรือคาใชจาย รวมถึงแตไมจำกัดเพียงคาทนายความตามความเหมาะสม ท่ีเปนผลหรือเกิดข้ึนมาไมวาทางตรงหรือทางออมจากการ
 กระทำใดๆหรือการงดเวนการกระทำโดยขาพเจาในการประกอบกิจการแบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate) อิสระ รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการฝาฝน
 คำแสดงตนและการรับรอง การฝาฝนในขอสาระสำคัญของสัญญา และขอตกลงอ่ืนๆระหวางคูสัญญา หรือขอเรียกรองอ่ืนๆหรือมูลเหตุแหงการกระทำตางๆ
(ข) ขอจำกัดความรับผิด
 ขาพเจายอมรับวา นู สกิน จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางออม ความเสียหายทางตรง ความเสียหายอันเกิดมาจากการผิดสัญญา 
 ความเสียหายท่ีเปนการลงโทษ หรือความเสียหายท่ีเปนผลตามมาใดๆ รวมถึงการสูญเสียกำไร อันเกิดมาจากหรือท่ีเก่ียวของกับการฝาฝน สัญญาหรือ
 ขอตกลงอ่ืนๆระหวางคูสัญญา ขาพเจายอมรับวาความรับผิดท้ังหมดของ นู สกิน สำหรับขอเรียกรองใดๆก็ตามท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธของขาพเจา
 กับ นู สกิน รวมถึงแตไมจำกัดเพียง มูลเหตุแหงการกระทำใดๆอันเกิดมาในสัญญา ละเมิด หรือความยุติธรรม (หลักอิควิต้ี)  จะจำกัดเพียงราคาแหง
 ผลิตภัณฑ นู สกิน ท่ีขาพเจาไดซ้ือไปจาก นู สกิน ประเทศไทย

5. ความไมสอดคลองกัน
ในกรณีท่ีมีขอขัดแยงกันระหวางขอกำหนดในเอกสารน้ีกับนโยบายและระเบียบการ 
ใหนโยบายและระเบียบการมีผลใชบังคับครอบคลุมไปถึงความไมสอดคลองกันเชนวาน้ัน
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