โปรแกรมออโตชิพ

จัดสงผลิตภัณฑอัตโนมัติถึงบานทุกเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

พิเศษสุด! กับของสมนาคุณ
สุดคุมที่คุณเลือกได

ผลิตภัณฑเสร�มอาหารชนิดน้ำ
จากผลไมสกัดเขมขน
ตระกูลเบอรร�
ไดรับรางวัลจากสถาบันระดับโลก และบันทึก
ในหนังสือ Physician’s Desk Reference
(PDR) ฉบับ 71 ป 2017
ผลิตภัณฑเสร�มอาหารว�ตามินรวมและแรธาตุ ผงน้ำเมลอนเขมขน
และโคเอนไซมคิวเทน สาหรายคลอเรลลา และผงเห็ดช�ตาเกะ
1 กลอง บรรจุ 30 ซอง ใน 1 ซอง บรรจุ 3 เม็ด ประกอบดวย
มัลติว�ตามินสพลัสมิเนอรัลส
(MULTIVITAMINS PLUS MINERALS)

เอส-โอ-ดี พลัสโคเอนไซมคิวเทน
(S-O-D PLUS COENZYME Q10)

รับฟรี! เพอรเฟค เรเดียนซ หรือ บียอนด มากิ พลัส
5 สิทธิประโยชนดีๆ เมื่อสมัครโปรแกรมออโตชิพ

คลอเรลลาพลัสช�ตาเกะ
(CHLORELLA PLUS SHIITAKE)

สุขภาพดีอยางตอเนื่องดวยผลิตภัณฑเสริมอาหารคุณภาพ
ระดับโลก บียอนด มากิ พลัส และ บียอนด ไลฟ เซนเชียล

ชำระคาผลิตภัณฑ
รายเดือนงายๆ โดย
หักบัตรเครดิตหรือ
หักจากบัญชีธนาคาร

รับผลิตภัณฑสมนาคุณ
ที่คุณเลือกไดตามเงื่อนไข
ที่บริษัทกำหนด ฟรี!

บริการจัดสงผลิตภัณฑ
ถึงบาน ฟรี!

รับเงินคืน 500 บาท
ทุกเดือน สำหรับการสมัคร
FAMILY PACK 1 ชุด

ไดรับการบันทึกในหนังสือ
Physician’s Desk Reference
(PDR) ฉบับ 71 ป 2017

สนใจสมัครไดที่ www.avianceshop.com
ยูนิลีเวอร เน็ทเวิรค เซ็นเตอร หรือ อาวียองซ ช็อป ทุกสาขา
สอบถามเพิ่มเติม Call Center 0-2554-2455

10-3-08945-1-0191

11-1-02544-1-0216

10 C911 009 10 56

โปรแกรมออโตชิพของคุณ

เลือกผลิตภัณฑและจำนวนที่ตองการรับตอเดือน ตอเนื่อง 6 เดือน (ตออายุอัตโนมัติทุกๆ 6 เดือน)

FAMILY PACK

FAMILY PACK

บียอนด มากิ พลัส แพ็ค 6 ขวด

ราคา 9,600 บาทตอเดือน

บียอนด ไลฟ เซนเชียล 3 กลอง

ราคา 7,950 บาทตอเดือน

(CV105/QV102)

(CV111/QV108)

รับจำนวน......................ชุดตอเดือน
เปนเงิน.........................บาทตอเดือน
หักบัญชีธนาคาร

แบบหักบัตรเครดิต
OPTION 1 NEW!
รับฟรี เพอรเฟค เรเดียนซ
60 แคปซูล (จัดสงครั้งละ
1 กลอง ในเดือนที่ 2, 4, 6)
รวมจำนวน ........................ ชุด

รับจำนวน......................ชุดตอเดือน
เปนเงิน.........................บาทตอเดือน

OPTION 1 NEW!

รับฟรี เพอรเฟค เรเดียนซ
60 แคปซูล 3 กลอง
(จัดสงในเดือนที่ 6)
รวมจำนวน ........................ ชุด

ผูรวมธุรกิจ (BA)
รับเงินคืน 500 บาท ทุกเดือน

ผูรวมธุรกิจ (BA)
รับเงินคืน 500 บาท ทุกเดือน

OPTION 2
รับฟรี มากิ พลัส แพ็คคู
(จัดสงในเดือนที่ 2, 4, 6)
รวมจำนวน ........................ ชุด

OPTION 2
รับฟรี มากิ พลัส แพ็ค 6 ขวด
(จัดสงในเดือนที่ 6)
รวมจำนวน ........................ ชุด

ผูรวมธุรกิจ (BA)
รับเงินคืน 500 บาท ทุกเดือน

ผูรวมธุรกิจ (BA)
รับเงินคืน 500 บาท ทุกเดือน

แบบหักบัตรเครดิต

หักบัญชีธนาคาร

รับฟรี
บียอนด ไลฟ เซนเชียล 3 กลอง
(จัดสงครั้งละ 1 กลอง
ในเดือนที่ 2, 4, 6)
ผูรวมธุรกิจ (BA)
รับเงินคืน 500 บาท ทุกเดือน

รับฟรี
บียอนด ไลฟ เซนเชียล 3 กลอง
(จัดสงในเดือนที่ 6)
ผูรวมธุรกิจ (BA)
รับเงินคืน 500 บาท ทุกเดือน

SINGLE PACK

บียอนด ไลฟ เซนเชียล 1 กลอง

ราคา 2,650 บาทตอเดือน

DUO PACK

(CV37/QV36)

บียอนด มากิ พลัส แพ็คคู

ราคา

รับจำนวน......................ชุดตอเดือน
เปนเงิน.........................บาทตอเดือน

3,200 บาทตอเดือน (CV35/QV34)

รับจำนวน......................ชุดตอเดือน
เปนเงิน.........................บาทตอเดือน
OPTION 1 NEW!

รับฟรี เพอรเฟค เรเดียนซ
60 แคปซูล 1 กลอง
(จัดสงในเดือนที่ 6)
รวมจำนวน ........................ ชุด

รับฟรี
บียอนด ไลฟ เซนเชียล
1 กลอง (จัดสงในเดือนที่ 6)

OPTION 2

รับฟรี มากิ พลัส แพ็คคู
(จัดสงในเดือนที่ 6)
รวมจำนวน ........................ ชุด

ยอดรวมผลิตภัณฑที่รับตอเดือน...........................................บาทตอเดือน

เงื่อนไข

• ไมสามารถเปลี่ยนหรือคละรายการของสมนาคุณระหวางโปรแกรมได
• ผูสมัครหรือตออายุโปรแกรมออโตชิพตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 เปนตนไป
จึงจะมีสิทธิ์เลือกของสมนาคุณแบบใหมได
• ผลิตภัณฑสมนาคุณไมมีคะแนน
• ผลิตภัณฑที่รับสิทธิ์จากรายการโปรโมชั�นไมสามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนได
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ใบสมัครโปรแกรมออโตชิพ

(AUTOSHIP PROGRAM) กรณีสมัคร AF หรือ PS ฟรี ตองยื่นใบสมัคร AF หรือ PS มาพรอมกับใบสมัครออโตชิพ

บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

161 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2554-2455 แฟกซ 0-2354-2233
ขอมูลผูสมัครเขารวมโปรแกรม
ประเภทผูสมัคร

BA

AF

PS

ชื่อ–นามสกุล
(ภาษาไทย)

……………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ–นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ)

ยืน
่ ใบสมัครไดท่ี ยูนล
ิ เี วอร เน็ทเวิรค
 เซ็นเตอร หรือ อาวียองซ ช็อป ทุกสาขา
โดยผู  ส มั ค รรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ำหรั บ เดื อ นแรกได เ ลย โดยชำระเป น เงิ น สด
หรือบัตรเครดิต และรับผลิตภัณฑเดือนตอๆ ไป จากการจัดสงของบริษัท
โดยหักบัญชีบต
ั รเครดิตหรือหักจากบัญชีธนาคารเปนรายเดือน
หรือสแกน QR CODE เพื่อสมัครผาน
www.avianceshop.com

หมายเหตุ • การสมัครผาน www.avianceshop.com สามารถชำระเงินผานบัตร
เครดิตเทานั้น • การสมัครผานเว็บไซตมีเงื่อนไขที่แตกตางในบางจุด กรุณาตรวจสอบ
เงื่อนไขกอนทำการสมัครทุกครั้งเพื่อสิทธิประโยชนของตัวทานเอง

……………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเลขสมาชิก/รหัสผูส
 มัคร ………………………………… เลขบัตรประจำตัวประชาชน ………………………………………
โทรศัพทบา น ………………………………. โทรศัพทมอ
ื ถือ …………………………………………………………
อีเมล…………………………………………………………………………..……………………………………….…………………….….
ที่อยูสำหรับจัดสงผลิตภัณฑ
ชื่อผูรับผลิตภัณฑ………………………………………..………………………………………………………………………………
ที่อยู…
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………..……………
โทรศัพท (ผูรับ) ……………………………………………………………………………………………………………………………

ยอดรวมผลิตภัณฑทร
่ี บ
ั ตอเดือน ………..................………..............….……… บาทตอเดือน
ขาพเจาตองการเขารวมโปรแกรมออโตชิพ
ครัง
้ แรกเดือน ……………………..….........................................…… ป ………….............….......………

กลุมที่ 1 หักบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารทุกวันที่ 5 ของเดือน
รับผลิตภัณฑภายใน 3-7 วันทำการ
กลุมที่ 2 หักบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารทุกวันที่ 10 ของเดือน
รับผลิตภัณฑภายใน 3-7 วันทำการ
กลุมที่ 3 หักบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารทุกวันที่ 20 ของเดือน
รับผลิตภัณฑภายใน 3-7 วันทำการ
(ตออายุอัตโนมัติทุกๆ 6 เดือน)

*กรณ�วนั หักบัญชีธนาคารหรือหักบัตรเครดิตทีท่ า นระบุไวตรงกับวันหยุด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการหักบัญชี
ธนาคารหรือบัตรเครดิตกอนหรือหลังวันที่ระบุ เพื่อใหทานไดรับสินคาตรงเวลามากที่สุด
ขาพเจาไดอานแลวเขาใจโดยตลอด และยอมรับในเงื่อนไขของขอตกลงที่ระบุตามใบสมัครนี้

ลงชื่อผูสมัคร ……………………………………………………………………….…….. วันที่ …….…………………………
( ……………………………………………..………………………………… )

ขอตกลงการเขารวมโปรแกรมออโตชิพ (AUTOSHIP PROGRAM)

*โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลงและขอกำหนดเพื่อประโยชนของทาน
1. ผูร ว มธุรกิจหรือผูส มัครแบบ AF และ PS (ตอไปในขอตกลงน�จ้ ะเรียกวา “ผูเ ขารวมโปรแกรม” หรือ “ทาน”)
ที่ตกลงจะเขารวมโปรแกรมจัดสงอัตโนมัติจะตองกรอกใบสมัครและแบบฟอรมตามที่บริษัทกำหนด
ใหครบถวน
2. บริษัทจะรับชำระเงินโดยการหักเงินผานบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต ดังนั้น ทานตองกรอกรายละเอียด
ในแบบฟอรมหนังสือยินยอมใหหักเงินในบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตใหครบถวน
3. ทานสามารถเลือกชำระเงินดวยเงินสด บัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตไดเฉพาะผลิตภัณฑชดุ แรก หากทาน
ไดทำการยื่นเอกสารการสมัครพรอมทั้งแจงความประสงคขอสั�งซื้อผลิตภัณฑชุดแรกทันทีที่ ยูนิลีเวอร
เน็ทเวิรค เซ็นเตอร หรือ อาวียองซ ช็อป หลังจากนั้น ในแตละงวด บริษัทจะทำการหักเงินจาก
บั ญ ชี ธ นาคารหรื อ บั ต รเครดิ ต ที ่ ท  า นได ใ ห ความยิ น ยอมไว โดยเมื ่ อ บริ ษ ั ท ได ร ั บ ชำระเงิ น แล ว
บริษัทจะจัดสงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหทานตอไป
4. บริษัทไดกำหนดรอบการสั�งซื้อและตัดเงินผานบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระคาผลิตภัณฑ ในแตละเดือน
จะมีขึ้นในวันที่ 5, 10 และ 20 ของแตละเดือน เวนแตในเดือนนั้นๆ วันที่กำหนดขางตนตรงกับวันเสาร
วันอาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ บริษัทจะทำการสั�งซื้อและตัดเงินในวันทำการถัดไป โดยทานสามารถ
ระบุรอบการสั�งซื้อและตัดเงินได หรือหากทานไมระบุในเอกสารสมัคร บริษัทจะถือวากำหนดรอบ
การสั�งซื้อและตัดเงินใหเปนวันที่ถึงกำหนดถัดไป
5. โปรแกรมการจัดสงอัตโนมัติในแตละรอบจะมีระยะเวลา 6 เดือนๆ ละ 1 งวดการสั�งซื้อ รวมทั้งสิ้น 6 งวด
6. กรณ� ห ั ก เงิ น ผ า นบั ญ ชี ธ นาคารหรื อ บั ต รเครดิ ต ไม ผ  า น 1 รอบ บริ ษ ั ท จะหั ก อี ก ครั ้ ง ในรอบถั ด ไป
และเริ�มนับโปรแกรมออโตชิพของทานใหมเปนเดือนที่ 1
7. ทานเขาใจดีวา บริษัทจะยึดถือขอมูลที่ทานไดกรอกไวในใบสมัครโปรแกรมจัดสงอัตโนมัติเปนหลัก
โดยไมเปลี่ยนแปลง (รายละเอียด หมายถึง ผลิตภัณฑ จำนวนที่สั�ง ที่อยูจัดสง เลขที่บัญชีธนาคาร
หรือเลขที่บัตรเครดิต)
8. ในกรณ�ที่บัตรเครดิตของทานสูญหาย ทานตองแจงทางบริษัทใหรับทราบภายใน 24 ชั�วโมง มิเชนนั้น
หากการสั�งซื้อไดถูกทำขึ้นโดยตัดเงินผานบัตรเครดิตดังกลาวแลว ทานจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาวและในกรณ�ทม่ี กี ารตออายุบตั รเครดิตทานตองจัดสงสำเนาบัตรเครดิตใหม (ดานหนาและดานหลัง)
สำหรับปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลของบริษัท
9. หากบริษัทมีความจำเปนที่ตองปรับปรุงผลิตภัณฑ ปรับราคา ยกเลิกการจำหนายผลิตภัณฑ หรืออื่นๆ
ตามที่ระบุในโปรแกรมการจัดสงอัตโนมัติ บริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนาผานสื่อตางๆ ของบริษัท
10. ทานรับทราบดีวา หากทานไมตองการตออายุโปรแกรมจัดสงอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
ในแตละรอบตามเงื่อนไขในขอตกลงน�้ ทานจะตองแจงความประสงคดังกลาวเปนลายลักษณอักษรมายัง
บริษทั ลวงหนาไมนอ ยกวา 30 วันกอนวันครบกำหนดในแตละรอบ มิเชนนัน้ ทางบริษทั จะถือวาทานประสงค
จะรวมโปรแกรมน�้ตอไป โดยบริษัทจะทำการตออายุโปรแกรมน�้ใหกับทานโดยอัตโนมัติทุกๆ 6 เดือน
11. สำหรับผูเขารวมโปรแกรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอตกลงทุกประการ บริษัทจะทำการจัดสงผลิตภัณฑ
ใหกับทานภายใน 3-7 วันทำการ นับแตวันที่สั�งซื้อและไดรับชำระเงินหรือหลังจากวันที่ธนาคารหักเงิน
ในบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตโดยไมคิดคาจัดสง

เงื่อนไขสำคัญในการสมัครโปรแกรมออโตชิพ
โปรดอานเพื่อสิทธิประโยชนของทาน

เพือ
่ ใหสมาชิกรับทราบเงือ
่ นไขการเขารวมโปรแกรมออโตชพ
ิ
อยางชัดเจน บริษัทขอชี้แจงเงื่อนไขหลักตามที่ระบุดานลาง
เมือ
่ อานแลวกรุณาใสเครือ
่ งหมาย
ทุกขอและเซ็นรับทราบ
ตามทีท
่ างบริษท
ั กำหนด
ผูเขารวมโปรแกรมจะตองเสียคาปรับเปนเงิน 500 บาท
ในกรณีที่ยกเลิกโปรแกรมกอนครบ 6 เดือน / หรืออยูไมครบ
โปรแกรม 6 เดือน และจะตองคืนผลิตภัณฑสมนาคุณที่ไดรับ
ไปกอนหนานั้น หรือชำระเปนเงินคืนตามมูลคาของผลิตภััณฑ
โดยบริษัทจะเรียกเก็บจากทานโดยตรง หรือหักเงินผานบัญชี
ธนาคาร หรือตัดบัตรเครดิตที่ทานเซ็นใหความยินยอม หรือ
วิธีการใดๆ หรือหักจากคาคอมมิชชั่น หรือผลประโยชนใดๆ
ที่ทานจะไดรับจากบริษัท (ถามี)
ผูเขารวมโปรแกรมตองรับผิดชอบคาขนสงสินคาพรอมของ
สมนาคุณคืนบริษท
ั (สำนักงานใหญ) กรณีที่ยกเลิกโปรแกรม
กอนครบ 6 เดือน / หรืออยูไมครบโปรแกรม 6 เดือน พรอม
เอกสารใบคำรองขอยกเลิกโปรแกรมเปนลายลักษณอักษร
และแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรเครดิตที่ทาน
ยินยอมใหตัดเงิน
บริษัทรับชำระเงินโดยการหักเงินผานบัญชีธนาคารและ
บัตรเครดิต กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมหนังสือ
ยินยอมใหหักเงินในบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตใหครบถวน
พรอมสงสำเนาบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตร
ประชาชนของเจาของบัญชีที่ยอมใหหักชำระคาสินคา
กรณีหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตไมผาน 1 รอบ
บริษท
ั จะหักอีกครัง
้ ในรอบถัดไป และเริม
่ นับโปรแกรมออโตชพ
ิ
ของทานใหมเปนเดือนที่ 1
โปรแกรมออโตชิพจะตออายุการรับผลิตภัณฑทุกๆ 6 เดือน
แบบอัตโนมัติ หากทานตองการยกเลิกโปรแกรมกรุณาแจง
ยกเลิกมายังบริษัทเปนลายลักษณอักษร ลวงหนา 30 วัน

ลงชื่อผูสมัคร ..............................................................................................
(............................................................................................)
วันที่ .................................................................................
หลักฐานการสมัครโปรแกรมออโตชิพ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรเครดิต หรือ
สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ กรณ�ยื่นเอกสารการสมัครไมครบ ผูสมัครตองนำสงเอกสารภายใน 15 วัน
นับจากวันที่สมัคร มิเชนนั้นจะถือวาการสมัครไมสมบูรณ และโปรแกรมจะถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติ พรอมเสียคาปรับ 500 บาท

12. หากปรากฏในภายหลังวาจำนวนเงินที่บริษัทหักจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของทานไมถูกตอง
โดยในกรณ�ที่บริษัทหักเงินไมครบหรือขาดไป บริษัทสามารถแจงทานโดยตรงเพื่อดำเนินการหักเงิน
ในสวนที่ขาดได แตหากในกรณ�ที่บริษัทมีการเก็บเงินเกิน ทานสามารถแจงใหบริษัทดำเนินการแกไข
หรือคืนเงินในสวนที่ถูกหักเกินไปไดโดยตรง
13. ทานมีสทิ ธิทำเรือ่ งขอเปลีย่ นผลิตภัณฑทซ่ี อ้ื ไดในกรณ�ทผ่ี ลิตภัณฑดงั กลาวมีความชำรุดเสียหายตัง้ แตแรก
หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ ไมไดมาตรฐาน โดยจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรกับทางบริษัท
14.ทานมีสิทธิทำเรื่องขอคืนผลิตภัณฑที่สั�งซื้อไดโดยจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรกับทางบริษัท
พรอมแนบใบเสร็จตัวจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดดังน�้
- ในกรณ�ที่ผูเขารวมโปรแกรมเปนผูสมัครแบบ AF และ PS สามารถทำเรื่องขอคืนผลิตภัณฑ ไดภายใน
7 วัน นับแตวันที่ไดรับผลิตภัณฑ
- ในกรณ�ที่ผูเขารวมโปรแกรมเปนผูรวมธุรกิจ (BA) สามารถทำเรื่องขอคืนผลิตภัณฑ ไดภายใน 90 วัน
นับแตวันที่สั�งซื้อผลิตภัณฑ
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนคืนสินคาในกรณ�ที่ทานไมสามารถนำใบเสร็จรับเงินตนฉบับ
มาแสดง หรือความเสียหายของสินคาเกิดขึน้ โดยเจตนาหรือการใชไมถกู ตอง และทานตองเขาไปศึกษา
นโยบายการเปลี่ยนคืนสินคาของบริษัททางเว็บไซตอยูเสมอ
ทั้งน�้ทานรับทราบและเขาใจดีวาการที่ทานเขารวมโปรแกรมน�้ทานจะไดรับผลิตภัณฑอยางตอเน��อง
ตามระยะเวลาทีก่ ำหนดในขอตกลง ดังนัน้ การทีท่ า นคืนผลิตภัณฑทส่ี ง�ั ซือ้ บริษทั จะถือวาเปนการบอกเลิก
ขอตกลงเขารวมโปรแกรมจัดสงอัตโนมัติและมีผลใหโปรแกรมจัดสงอัตโนมัติถูกยกเลิกในทันที
รวมถึงทานจะไมไดรับสวนลดพิเศษตามเงื่อนไขของขอตกลง
15. ในกรณ�ที่ขอตกลงการเขารวมโปรแกรมจัดสงอัตโนมัติมีอันตองยกเลิกกอนครบกำหนดระยะเวลาในรอบ
6 เดือน โดยความผิดมิไดเกิดจากบริษัท ทานยินยอมที่จะใหบริษัทปรับเงินจำนวน 500 บาท
รวมทั้งคืนมูลคาผลิตภัณฑสมนาคุณ (ของแถม) ที่รับไปกอนหนานั้น โดยบริษัทจะเรียกเก็บจากทาน
โดยตรง หรือหักเงินผานบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตที่ทานไดใหความยินยอม หรือวิธีการใดๆ
หรือหักจากคาคอมมิชชั�น หรือผลประโยชนใดๆ ที่ทานจะไดรับจากบริษัท (ถามี)
16. ทานยินยอมที่จะใหบริษัททำการระงับหรือยกเลิกการเขารวมโปรแกรมของทานไดทันทีโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา หากพบวา
- ทานไมปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท หรือหมายเลขสมาชิกของทานถูกยกเลิก
- ทานไมปฏิบัติตามขอตกลงการเขารวมโปรแกรมจัดสงอัตโนมัติ
- นำโปรแกรมจัดสงอัตโนมัติไปใชในทางที่ไมถูกตอง หรือบริษัทเล็งเห็นวาอาจเกิดความเสียหายได

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร
วันที…
่ ..….… เดือน .………………..….…… พ.ศ. …….….…
เรียน ผูจัดการธนาคาร …………………………………………………………. สาขา ………………………………………….……
ขาพเจา (ชื่อ – นามสกุล) ………….………..…………………………….….…………………..…………………….……….………
สถานทีต
่ ด
ิ ตอ …………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพทมอ
ื ถือ ………………………………………………………………………………………………………………………………….
เลขทีบ
่ ต
ั รประจำตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………………………………….
อีเมล ….……….…….………………………………………………………………………………………………….……………..……..…
หักเงินผานบัญชีบัตรเครดิต เปนเจาของบัตรเครดิตดานลางนี้
ชือ
่ –สกุล (ภาษาไทย)
ชือ
่ –สกุล (ภาษาอังกฤษ) (ตรงกับทีร่ ะบุในบัตร)
หมายเลขบัตร

ลงช�่อ ……………………………………………………………………………………..….. ผูใหความยินยอม

วันทีบ
่ ต
ั รหมดอายุ

-

ประเภทบัตร

VISA

( ……………………………………………………………………………….………. )
MasterCard

ธนาคารทีอ
่ อกบัตร

ภาคกลาง

• อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ 67260 • อ.บานไร จ.อุทัยธาน� 61180
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 • อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 • อ.เกาะชาง จ.ตราด 23170
ภาคตะวันตก • อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 • อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 • อ.หนองปรือ
จ.กาญจนบุรี 71220 • อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 • อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 • อ.ทาสองยาง
จ.ตาก 63150 • อ.อุมผาง จ.ตาก 63170 • อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180 • อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
ภาคเหนือ • อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 50260 • อ.อมกอย จ.เชียงใหม 50310 • อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม
50350 • อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 55130 • อ.เชียงกลาง จ.นาน 55160 • อ.บอเกลือ จ.นาน 55220
• อ.วังชิ้น จ.แพร 54160 • อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 58110 • อ.สบเมย จ.แมฮองสอน 58110
• อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน 58120 • อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ 53180
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
ภาคใต • อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 • อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 • อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธาน� 84280
• อ.เกาะเตา จ.สุราษฎรธาน� 84360

ตามลายมือช�่อที่ใหไวกับธนาคาร

อืน
่ ๆ ………………………………

พื้นที่งดจัดสงผลิตภัณฑโปรแกรมออโตชิพ
ภาคตะวันออก •

และ/หรือ ผานสื่อบันทึกขอมูลและ/หรือ ผานชองทางใดๆ และนำเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัทตาม
ที่บริษัทกำหนด โดยใหถือวาบรรดาเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการหักเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตกับ
ยินยอมใหธนาคารเรียกเก็บเงินผานบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตทีธ่ นาคารไดทำขึน้ มีความถูกตองทุกประการ
ในการหักเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของขาพเจาเพื่อชำระหน�้ และ/หรือ บรรดาภาระ
ผูกพันตางๆ ใหแกบริษัท หากปรากฏในภายหลังวาจำนวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตองและ
ธนาคารไดทำการหักเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของขาพเจาตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจงหน�้
หรือ สื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดำเนินการเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวจาก
บริษัทโดยตรง โดยขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหัก
โอนจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของขาพเจาเพื่อชำระหน�้แกบริษัทตามใบแจงหน�้ และ/หรือขอมูล
จากสื่อตางๆที่ธนาคารไดรับจากบริษัทและถาในกรณ�ที่ขาพเจาตกลงที่จะใหธนาคารหักเงินจากบัญชีหรือ
บัตรเครดิตเพื่อชำระหน�้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทนั้นไดกอใหเกิดความเสียหายใดๆ
แกธนาคารขาพเจายินยอมชดใชคาเสียหายใหแกธนาคารทุกประการโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
นอกจากน�้ ขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของขาพเจาไดตอ เมือ่
เงินในบัญชีมเี พียงพอในการหักบัญชีขณะนัน้ เทานัน้ รวมทัง้ ไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด
เน�อ� งจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวนัน้ ไดจากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษทั อยูแ ลว
ในกรณ�ที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีธนาคารหรือเลขบัตรเครดิตขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุ
ใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือยินยอมใหหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตฉบับน�้คงมีผลใชบังคับสำหรับ
บัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ
การขอใหหักบัญชีธนาคารดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทำหนังสือน�้และใหคงมีผล
บังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดเพิกถอนโดยทำเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบกอนลวง
หนาไมนอยกวา 1 เดือน

หักเงินผานบัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย

ธนาคารกสิกรไทย

เปนเจาของบัญชีธนาคารประเภท

ออมทรัพย

กระแสรายวัน

เลขที่บัญชีธนาคาร
ชือ
่ บัญชี…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เอกสารเพิม
่ เติม

****แนบสำเนาบัญชีธนาคารหรือสำเนาบัตรเครดิต พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีธนาคาร
หรือเจาของบัตรเครดิต
****แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจาของบัญชีธนาคารหรือเจาของบัตรเครดิต พรอมลงนามรับรอง
สำเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีธนาคารหรือเจาของบัตรเครดิต
ขาพเจาขอทำหนังสือฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจใหแกธนาคาร ดังตอไปนี้

ขาพเจามีความประสงค ใหธนาคารที่ขาพเจาไดระบุเลือกไวขางตนหักเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตร
เครดิตดังกลาวของขาพเจาเพื่อชำระหน�้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแก บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย
เทรดดิ้ง จำกัด (ตอไปเรียกวา “บริษัท”) ในคาสินคา และ/หรือ คาบริการ และ/หรือภาระหน�้อื่นใดก็ตาม
ตามจำนวนเงินทีป่ รากฏในใบแจงหน�้ และ/หรือ ขอมูลทีธ่ นาคารไดรบั จากบริษทั ผานสือ่ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส

สำหรับบร�ษัท

สำหรับธนาคาร

รับรองลายมือช�่อผูใหความยินยอม

ตรวจสอบลายมือช�่อเจาของบัญช�แลวถูกตอง

ลงช�่อ ……………………………………………..…..

ลงช�่อ ……………………………………………..…..

( ………………………………………….……. )

( ………………………………………….……. )

บร�ษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ�ง จำกัด

ลายมือช�่อผูรับมอบอำนาจสาขา
เลขที่บัตรพนักงาน……………………

