



ข้อปฏิบัติในการทักหาลูกค้าของแบรนด ์

กฎการตัดราคา 

กฎการฝากร้าน 

บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด



 

ข้อปฏิบัติในการทักหาลูกค้าของแบรนด์ 

 ห้ามไม่ให้มีการทักลูกค้าจากทุกช่องทางการขายของทีมงานสายอื่น หรือในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่การขาย

ของตนเองภายใต้แบรนด์ EVE'S ยกเวน้จาก 4 ช่องทาง ต่อไปนี ้

FACEBOOK FANPAGE : EVE’S (ผู้ติดตาม 240,000+) 

FACEBOOK FANPAGE : Pretty eve by Eve - Original 

FACEBOOK คุณอีฟ : Walaiphan Rusamee 

FACEBOOK คุณจ๋า : Duangjai Phichitamphon 

ยกตัวอย่างเช่น การทักหาลูกค้าใตค้อมเมนต์ในโพจของเพจของตัวแทนท่านอื่น , การอินบ็อกซ์ไปหาลูกค้าที่

ตอบคอมเมนต์ของตัวแทนท่านอื่น  

 สำหรับผู้ที่กระทำผิดกฎ จะมีบทลงโทษ ดังนี้  

1. ตัด Reward ทั้งหมด 

2. ตัดจากการเป็นตัวแทน EVE’S 
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กฎการตัดราคา 

 สืบเนื่องจากกรณีการขายสินค้าแบรนด์ EVE’S ในราคาที่ต่ำกว่าราคามาตรฐานที่บริษัทกำหนด(ขาย

สินค้าตัดราคา) ซึ่งสร้างความเสียหายต่อแบรนด์และตัวแทนจำหน่ายท่านอื่น บริษัทจึงขอประกาศกฎ 

และบทลงโทษ ดังต่อไปนี้

 บทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำการตัดราคาสินค้าแบรนด์ EVE’S 

1. ถ้าเกิดพบการตัดราคาที่ชัดเจน ทางบริษัทจะขอตัดตัวแทนที่ทำการขายสินค้าตัดราคาออกจากบริษัท 

      ในทันที โดยไมม่ีการตักเตือนใดๆ โดยแบ่งเปน็ 2 กรณีดังนี้ 

 1.1 กรณีแมท่ีมที่ติดบริษัทเป็นผูต้ัดราคา  

  ลูกทีมที่มาจากสายของแม่ทีมนั้นทั้งหมด จะถูกย้ายเข้าสู่บริษัท โดยบริษัทจะออกรหัสสำรองให้  

  ทำการจำหน่ายก่อนและเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาต่อไป 

 1.2 กรณีที่ลูกทีมในสายเป็นผู้ตัดราคา  

  หลังจากถูกตัดจากการเป็นตัวแทนแล้ว หากมีสินค้าคงเหลืออยู่ที่ตัวแทนจำหน่ายท่านนั้น แม่ทีม  

  ต้องเป็นผู้ซื้อสินค้าทั้งหมดคืนจากลูกทีมที่ตัดราคา 

เพิ่มเติม : กฎการซื้อคืน ทางแม่ทีมจะซื้อในราคา 30% ของต้นทุนที่ตัวแทนท่านนั้นทำการซื้อไป 

      เช่น ซื้อรกม้าจากแม่ทีม ไป 500 บาท แม่ทีมซื้อคืนในราคา 30% (150 บาท) 

2. หากเกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 และ/หรือ กรณีที่ 2 แม่ทีมจะโดนทัณฑ์บนครั้งที่ 1  

 (เนื่องจากไม ่สามารถควบคุมลูกทีมให้รักษากฎบริษัทได้) 

3. โดยครั้งต่อไปถ้ามีการตัดราคาอีก บริษัทจะพิจารณาการตัดโปรประจำปีของแม่ทีมนั้นๆต่อไป 

4. สำหรับกรณีอื่นๆ จะถือเป็นดุลพินิจของบริษัทในการตัดสินต่อไป 

5. หากมีตัวแทนมาสมัครภายใต้แม่ทีมใดแม่ทีมหนึ่ง โดยจงใจตัดราคาเพื่อให้แม่ทีมได้รับความเสียหาย   

 บริษัทขอพิจารณาเป็นกรณี Case-By-Case ต่อไป 

บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด



กฎการฝากร้าน 

 บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอความร่วมมือจากตัวแทนทุกท่านเรื่องการฝากร้าน ดังนี ้

1. ห้ามฝากร้านในขณะคุณจ๋าหรือคุณอีฟไลฟ์สด แต่ให้ฝากได้หลังจากที่ไลฟ์สดจบแล้ว เนื่องจากการฝาก  

 ร้านในขณะไลฟ์สดจะทำให้ไม่เห็นคอมเมนต์ของลูกคา้ และเสียโอกาสในการขายของของตัวแทน 

2. หากมีลูกค้าสอบถามขณะไลฟ์สด สามารถตอบคำถามลูกค้าได ้ตอบในลักษณะของการให้คำแนะนำ  

 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แต่ห้ามตอบในรูปแบบ “สั่งซื้อได้นะคะ”,“ติดต่อไปนะคะ”  

 หรือทำนองฝากร้านเด็ดขาด  

3. การฝากร้านได้แค่ในคอมเมนต์ใตภ้าคที่เป็นเขตของตัวเองและคอมเมนต์รีวิวที่ให้ทำการฝากร้าน 

 ได้เท่านั้น  

4. ฝากบัตรไดเ้พียงครั้งเดียวต่อ 1 โพสท์ เช่น ถ้าอยู่ จ.เชียงใหม่ ตอ้งฝากในเขตภาคเหนือเท่านั้น  

❌  ห้ามฝากทุกภาค ❌   

 โดยมีรูปแบบ ดังนี้  

 ปรึกษาปัญหาผิวฟรี /สั่งซื้อ/ สมัครตัวแทน  

 Click👉  .....(ลิงค์ไลน์)..... 

 แล้วตามดว้ยรูปบัตรตัวแทน 

 

ตัวอย่าง 
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5. กรณีฝากร้านนอกภาค ให้ฝากในรูปแบบของรีวิวตนเอง ห้ามใช้คำพูดขาย ห้ามใส่ลิงก์ไลน ์ 

แต่พูดในรูปแบบของความรู้สึกหลังการใช้ และไม่ใส่แฮชแท็กใดๆทั้งสิ้น ให้มีแต่คำพูด 

• ตัวอย่างการโพสท์รูปคอมเมนต์  

- รูปผลิตภัณฑ์ที่เยอะๆ เช่น กองรกม้าที่ใช้แล้ว 

- รีวิวที่เปรียบเทียบการเห็นผลอย่างชัดเจน 

- ไม่เอารูปที่เป็นแนวแบบการถือขวดเดียว หรือการถือรกม้าคู่แค่ขวดเดียว 

ตัวอย่าง 
 

6. หากทำผิดกฎการฝากรา้น จะมีบทลงโทษ (ทุกช่องทางการโพสต์ของบริษัท) ดังนี ้

- ผิดครั้งที่ 1 : บล็อกเป็นเวลา 3 วัน 

- ผิดครั้งที่ 2 : บล็อกเป็นเวลา 7 วัน 

- ผิดครั้งถัดไป เพิ่มเป็นการบล็อก 14 วัน และพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

7. หากผิดกฎโดยที่แม่ทีมไม่ได้แจ้งกฎให้ลูกทีมทราบ จะมีบทลงโทษสำหรับแม่ทีม ดังนี้ 

- ผิดครั้งที่ 1 โดนทัณฑ์บน 

- ผิดครั้งถัดไป บล็อกทุกช่องทางการตลาด 3 / 7 / 14 วัน ตามลำดับและพิจารณาตามความเหมาะ
สมต่อไป 

8. หากมีการฝากร้านแบบถี่จนเกินไป ระบบของเฟสบุ๊กจะมีระบบบล็อกเองอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทจะไม่สามารถ

ช่วยเหลือได้ 
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• ลักษณะการฝากร้านที่สามารถทำได้หลังจากที่มกีารไลฟ์สดจบแล้ว ดังนี้ 

1. กรณีลูกค้าถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น “อโลใช้ยังไงคะ?" 

- สามารถตอบเป็นรีวิวหรือรูปสรรพคุณได้ค่ะ และส่วนของแคปชั่นฝากร้านให้เป็นเชิงแนะนำเท่านั้น 

- **ห้ามใส่ไอดีไลน์ในรูปภาพรีวิวเด็ดขาด** 

2. กรณีลูกค้าคอมเมนตข์อตัวแทน เช่น “ขอตัวแทนชลบุรีค่ะ” 

- ใส่ได้แค่บัตร และแคปชั่นตามที่เคยประกาศไปในหนังสือชี้แจงค่ะ 

ปรึกษาปัญหาผิวฟรี /สั่งซื้อ/ สมัครตัวแทน  

Click👉  

3. ห้ามใสข่้อความเยอะๆ และรูปสต๊อกสินค้าของตนเอง  

คำแนะนำ : คำตอบในเชิงแนะนำจะเป็นทริคการขายที่ดีกว่า รวมถึงเป็นภาพลักษณ์ทั้งสำหรับตัวแทนและ 

แบรนด์ที่ดีที่สุด 

4. ห้ามใสไ่อดีไลน์ลงในรูปรีวิวหรือไอดีไลน์ในรูปใดๆในการคอมเมนต์ เว้นไอดีไลน์ที่อยู่ในรูปบัตรตัวแทน

เองที่มีอยู่แลว้ 
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การโพสต์ขายสินค้าของทางบริษัทจะแบ่งเป็น 3 ประเภท 

1. ประเภทภาพสินค้าหมวดผิวหน้า 

ตัวอย่างที่ทางบริษัทโพสต์  👇  
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ตัวอย่างการคอมเมนต์ที่ถูกต้อง  

1.1.) ภาพก่อนใช้-หลังใช้ ต้องเป็นรูปแบบคอมเมนตแ์บบนี้เท่านั้น 

  

  

1.2.) ภาพสินค้าที่ใช้แล้ว  
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2. ประเภทภาพสินค้าหมวดผิวกาย 
 

ตัวอย่างโพสต์ที่ทางบริษัทโพสต์ 👇   

  

ตัวอย่างการคอมเมนต์ที่ถูกต้อง 
 

2.1.) ภาพก่อนใช้-หลังใช้ ต้องเป็นรูปแบบคอมเมนตแ์บบนี้เท่านั้น 

  

  

  

 

 

บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คนท้องเป็นกรณียกเว้น สามารถถ่ายแบบนี้ได้



ปล. คนท้องเปน็กรณียกเว้น สามารถถ่ายแบบนี้ได ้แต่ตอ้งโชวท์้องในรูปเพื่อแสดงความอ่อนโยนของผลิตภัณฑ์

ที่คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถใช้ได้ 

 

2.2.) ภาพสินค้าที่ใช้แล้ว 
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3. ประเภทภาพแป้งอีฟส์ และครีมกันแดด 
 

ตัวอย่างโพสต์ 👇  

  

ตัวอย่างการคอมเมนต์ที่ถูกต้อง 
 

3.1) ภาพก่อนใช้-หลังใช้ ต้องเป็นรูปแบบคอมเมนตแ์บบนี้เท่านั้น 
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3.2.) ภาพสินค้าที่ใช้แล้ว 

  

✅  ข้อบังคับที่สามารถคอมเมนต์ได้ 

1. ภาพรีวิวก่อนใช้-หลังใช้ ของตนเอง  

2. ภาพสินค้าที่ใช้แล้วจำนวนเยอะๆ โดยต้องคอมเมนต์ให้ตรงกับสินค้าตัวเดียวกับโพสต์นั้นๆเช่น โพสต์ของ

เซรั่มรกม้า คอมเมนต์จึงต้องเป็นกองสินค้ารกม้าที่ใช้แล้ว ห้ามมิให้เป็นสินค้าตัวอื่น 

3. แคปชั่นที่แสดงถึงความรู้สึกหลังใช้สินค้า EVE’S จริง โดยต้องไม่เขียนไปในทิศทางขายของมากจนเกินไป 

❌  ข้อบังคับที่งดใส่ในภาพและคอมเมนต์ 

1. ภาพตนเองที่ถ่ายคู่สินค้า 

2. ภาพที่ถือสินค้าบนมือแล้วถ่ายเฉยๆ  

3. งดใส่ Hashtag (#) เมื่อมีการคอมเมนต์ถึงความรู้สึกหลังใช้สินค้า EVE'S  

4. งดใส่ภาพ png สินค้าและลายน้ำต่างๆ 

5. งดคอมเมนต์เพียงแค่สติ๊กเกอร์อย่างเดียว 
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ตัวอย่างการคอมเมนต์ที่ไม่ถูกต้อง 

 

 ทั้งนี้ แม่ทีมตอ้งทำการกำชับลูกทีมในสายของตนเองให้ทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติไปในในทิศทางเดียวกัน

และเพื่อเคารพสิทธิ์ของตัวแทนท่านอื่นอย่างเสมอภาคโดยทั่วกัน 

  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
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