ใบสมัครกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
โปรดกรอกขอความใหครบถวนสมบูรณชัดเจน
ชื่อ (นางสาว/นาง/นาย)…………………………………………………………………..…..……นามสกุล…………………………….………..………………………..……………………
หมายเลขนักธุรกิจอิสระ…………………………………………..………………………………....ตําแหนง……………………………………………………………………………..……....
ชื่ออัพไลนสปอนเซอรติดตัว………………………………………………………………………..ชื่ออัพไลนไดมอนด………………………………………………..………………..……
หมายเลขบัตรประชาชน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………….
อีเมล………………………………………………………………………………………………………….เบอรโทร………….…………………………………………………………………………
อายุ……………………………………………………………………………………………..…………….เพศ
ชาย
หญิง
ที่อยูปจ จุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
เอกสารประกอบการเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ (กอนใชผลิตภัณฑ)
เอกสารขอตกลงการเขารวมกิจกรรม
ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบจากการสั่งซื้อชุดผลิตภัณฑ เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ เซต* (ชวงที่ 1)
สั่งซื้อผลิตภัณฑระหวางวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 เทานั้น โดยชื่อผูซื้อกับผูเขารวมกิจกรรมตองเปนชื่อเดียวกัน
และเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้จํานวน 3 รายการ จาก 3 กลุมผลิตภัณฑ ดังนี้
(LC Base หรือ LC) + (Unimate FX หรือ Unimate) + (Bios 7 หรือ Bios Life C หรือ Bios Life S)
1 ชุดผลิตภัณฑ หรือ
2 ชุดผลิตภัณฑ
เอกสารบันทึกรูปภาพพรอ มแนบภาพถายกอนการเขารวมกิจกรรม (ภาพดานหนา 1 ภาพ / ภาพดานขางซาย 1 ภาพ / ภาพ
ดานขางขวา 1 ภาพ และภาพดานหลัง 1 ภาพ ขนาด 4X6 นิ้ว รวมทั้งหมด 4 ภาพ พรอมระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท ดานหลัง
รูปภาพ)
เอกสารระบุรายละเอียดการวัดสัดสวนรางกายและสารเคมีในเลือดเบือ้ งตนกอนการเขารวมกิจกรรม (ใหเจาหนาที่วัดสัดสวนใหเทานั้น)
เอกสารการตรวจสารเคมีในเลือดจากสถานพยาบาล (ตนฉบับ) ไมเกิน 15 วัน กอนการเขารวมกิจกรรม / กอนใชผลิตภัณฑ
สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง หากอายุไมถึง 20 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูป กครองใหเขารวมกิจกรรม
เอกสารประกอบการเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ (หลังใชผลิตภัณฑ)
ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบจากการสั่งซื้อชุดผลิตภัณฑ เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ เซต* (ชวงที่ 2)
สั่งซื้อผลิตภัณฑระหวางวันที่ 1– 30 กันยายน 2563 เทานั้น โดยชื่อผูซื้อกับผูเขารวมกิจกรรมตองเปนชื่อเดียวกัน
และเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ 3 รายการ จาก 3 กลุมผลิตภัณฑ ดังนี้
(LC Base หรือ LC) + (Unimate FX หรือ Unimate) + (Bios 7 หรือ Bios Life C หรือ Bios Life S)
1 ชุดผลิตภัณฑ (หากซื้อ 2 ชุด ในชวงที่ 1 ไมจําเปนตองซือ้ อีก)
เอกสารบันทึกรูปภาพพรอมแนบภาพถายหลังการเขารวมกิจกรรม (ภาพดานหนา 1 ภาพ / ภาพดานขางซาย 1 ภาพ / ภาพ
ดานขางขวา 1 ภาพ และภาพดานหลัง 1 ภาพ ขนาด 4X6 นิ้ว รวมทั้งหมด 4 ภาพ พรอมระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท ดานหลัง
รูปภาพ)
เอกสารระบุรายละเอียดการวัดสัดสวนรางกายและสารเคมีในเลือดเบือ้ งตนหลังการเขารวมกิจกรรม (ใหเจาหนาที่วัดสัดสวนใหเทานั้น)
เอกสารการตรวจสารเคมีในเลือดจากสถานพยาบาล (ตนฉบับ) ไมเกิน 7 วัน หลังจบกิจกรรม / หลังใชผลิตภัณฑทั้ง 2 ชุด (ตอเนื่อง
60 วัน)
*ชุดผลิตภัณฑ เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ เซต ไมนับรวมเปนรายการอีซี่ชิปและรายการโปรโมชั่นทุกประเภท

…ผูเขารวมกิจกรรมตองซื้อชุดผลิตภัณฑ เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ เซต ใน ชวงที่ 1 และหรือชวงที่ 2…
โดยจะตองใชผลิตภัณฑดังกลาวอยางตอเนื่อง 60 วัน หรือ ระหวาง วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 เทานัน้
ตองดาวนโหลดแอปพลิเคชัน ยูนซิ ติ ี้ แอคทิเวท แอป โดยทําการบันทึกผลการรับประทานอาหาร
รวมกับการใชผลิตภัณฑยูนซิ ิตี้ ติดตอกันทุกวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม
สแกน QR Code เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชัน ยูนิซิตี้ แอคทิเวท แอป

หมายเหตุ :
1. หากทานกรอกขอมูลหรือนําสงเอกสารสําหรับการเขารวมกิจกรรมไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหเขารวมกิจกรรม
2. บริษัทฯ จะทําการตรวจสอบการเขาสูระบบของ ยูนิซิตี้ แอคทิเวท แอป ตลอดกิจกรรม เพื่อใชเปนหนึ่งในเกณฑการคัดเลือกผูชนะของกิจกรรม
3. ผูเขารวมกิจกรรมจะตองบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป (หากมีอายุ 18-19 ป และตองการสมัคร บิดาหรือมารดาของผูส มัครจะตองมาแสดง
ตนในวันสมัครเพื่อลงนามหนังสือใหความยินยอม พรอมสําเนาทะเบียนบานของผูเขารวมกิจกรรม และบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
4. กรุณาแนบตนฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบจากการสั่งซื้อชุดผลิตภัณฑ เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ เซต โดยชื่อผูซ ื้อกับผูเขารวมกิจกรรม
ตองเปนชื่อเดียวกัน
5. บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนผานทางเอกสารฉบับนี้เทานั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ลายมือชื่อผูเขารวม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ

เจาหนาที่ผูรับสมัคร

วันที…่ …………………………………………………………………………………………………

วันที…่ …………………………………………………………………………………………………

ขอตกลงการเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………….หมายเลขนักธุรกิจอิสระ………………………………….
ขาพเจาตกลงดังนี้
1. ขาพเจาตกลงสมัครเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ (“กิจกรรม”) นับตั้งแตวันที่ขาพเจาไดยื่นเอกสารขอตกลงฉบับนี้ใหกับบริษัทยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทย
แลนด) จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ยูนิซิตี้”) ขาพเจาตกลงและยอมรับวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไข กฏและกติกาของกิจกรรมดังกลาวทุกประการ
2. ขาพเจาขอรับรองวา ผลการเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงจากการเขารวมกิจกรรมที่ใหแกบริษัทฯ รวมถึงชื่อ-นามสกุล ภาพถาย ภาพวีดีโอ เสียง บันทึก
ขอความ บทสัมภาษณ ขอมูล และประสบการณการเขารวมกิจกรรมเพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ ของขาพเจาไมวาจะในรูปแบบสื่อหรือรูปแบบใดๆ อธิบายประสบการณของ
ขาพเจาไดอยางถูกตองและเปนความจริง ขาพเจายินยอมและอนุญาตใหยูนิซิตี้รวมถึงบริษัทแม บริษัทในเครือและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของที่ยูนิซิตี้ใชหรือวาจาง
(ตอไปนี้จะเรียกวา “กลุมบริษัทยูนิซิตี้”) มีสิทธิ์เก็บ ใช เปดเผย เผยแพร ตีพิมพ ทําซ้ํา ขอมูลการเขารวมกิจกรรมของขาพเจาอันรวมถึงแตไมจํากัดเพียง ชื่อ-นามสกุล
ภาพถาย ภาพวีดีโอ เสียง บันทึกขอความ บทสัมภาษณ ขอมูล และประสบการณการเขารวมกิจกรรมไมวาจะในรูปแบบสื่อหรือรูปแบบใดๆ การรับรอง เกี่ยวกับการแบงปน
ประสบการณของขาพเจาในการรวมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงคทางดานการประชาสัมพันธและการตลาดหรือทางดานกฏหมาย โดยอาจเปนในรูปของการเผยแพรเปน ภาพ
เสียง วิดีโอ ดีวีดี นิตยสาร เว็บไซต และหรือวัสดุสิ่งพิมพอื่นๆ ของกลุมบริษัทยูนิซิตี้ ขาพเจายินยอมและอนุญาตใหสิทธิ์และประโยชนที่ไดมา แกกลุมบริษัทยูนิซิตี้และใหมีผล
บังคับใชทั่วโลก เพื่อหลีกเลี่ยงขอสงสัย ขาพเจาขอสละสิทธิ์ของขาพเจาตอกลุมบริษัทยูนิซิตี้จากการเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และคาตอบแทนใดๆ และสาเหตุของการ
กระทําใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเปนผลมาจากการเก็บ ใช เปดเผย เผยแพร ตีพิมพ ทําซ้ํา ชื่อ-นามสกุล ภาพถาย ภาพวีดีโอ เสียง บันทึกขอความ บทสัมภาษณ ขอมูล และ
ประสบการณการเขารวมกิจกรรม ของขาพเจาไมวาจะในรูปแบบสื่อหรือในรูปแบบใดๆ ขาพเจาจะปกปองกลุมบริษัทยูนิซิตี้และตัวแทน เจาหนาที่ กรรมการ และพนักงาน
ทั้งหมดจากความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการเรียกรองหรือฟองรองของบุคคลที่สาม
3. ขาพเจายอมรับและเขาใจวา วัตถุประสงคของกิจกรรมเปนเพียงการสงเสริมและชวยเหลือขาพเจา ในการดูแลรูปราง/ควบคุมน้ําหนักสวนบุคคลเทานั้น และควรปรึกษา
แพทยกอนที่จะเริ่มตนกิจกรรมการจัดการน้ําหนักใดๆ กิจกรรมนี้เหมาะสมสําหรับบุคคลผูบรรลุนิติภาวะและมีสุขภาพดีเทานั้น ไมเหมาะสมสําหรับผูที่มีอายุนอยกวา 20 ป
สตรีมีครรภหรือใหนมบุตร หรือบุคคลที่มีปญหาสุขภาพใดๆ หรือมีอาการแพอาหาร ขาพเจายอมรับขอตกลงและเงื่อนไขนี้ และเขาใจวาขาพเจายอมรับและรับรองอยางเต็ม
ที่วาขาพเจามีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และยินยอมเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ และมีอิสระในการตัดสินใจตลอดระยะเวลา ระหวางการเขารวมกิจกรรม
4. ขาพเจาสัญญาวาจะใหขอมูลการประเมินผลลัพธแกบริษัทฯ และกลุมบริษัทยูนิซิตี้ตามความเปนจริงและภายในกําหนดเวลาที่ระบุ หากบริษัทฯตรวจพบวาขาพเจามีการ
ทุจริตไมวาจะในรูปแบบใด บริษัทฯ สามารถตัดสิทธิ์การเขารวมกิจกรรมของขาพเจาไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ขาพเจาจะเคารพและยอมรับคําตัดสินจากบริษัทฯ และจะ
ไมฟองรองหรือติดใจเอาความกับบริษัทฯ ในทุกกรณี
5. ขาพเจารับทราบและเขาใจวาเนื้อหาและขอมูลจากกิจกรรมทั้งหมดมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเทานั้น และไมใชคําแนะนํา การวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย ยูนิซิตี้ไมตก
ลงหรือรับประกันวา การใชขอมูลผลิตภัณฑและบริการจะลดน้ําหนักของผูเขารวมกิจกรรม หรือปรับปรุงระดับการออกกําลังกายของผูเขารวมกิจกรรม ผลลัพธของการ
เขารวมกิจกรรมจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย ขาพเจารับทราบและเขาใจดีวาขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการไมไดเปนการรับประกันการลดน้ําหนักของผูรวมกิจกรรม
6. ขาพเจาตกลงและรับทราบวากลุมบริษัทยูนิซิตี้จะไมรับผิดชอบตอการเรียกรอง ความผิดพลาด การละเวนความเสียหาย การไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยใดๆ ของบุคคล
หรือทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจกรรม ขาพเจาจะไมเรียกรองคาชดเชย การสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยใดๆ จากกลุมบริษัทยูนิซิตี้ในขณะหรือ
ภายหลังเขารวมกิจกรรม
7. ขาพเจาตกลงและยอมรับในขอกําหนดและเงื่อนไขขอตกลงการเขารวมกิจกรรมเพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ ตามที่ระบุขางตน จึงไดลงลายมือชื่อของขาพเจาเพื่อเปน
หลักฐาน

ลายมือชื่อผูเขารวม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ

เจาหนาที่ผูรับสมัคร

วันที่…………………………………………………………………………………………..

วันที…่ ………………………………………………………………………………………..

กฏและกติกาการเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
คุณสมบัติผูเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
1. เปนสมาชิกของ บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด (“บริษัทฯ”) ผูมีสัญชาติไทยและอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเทานั้น ไมจํากัดเพศ น้ําหนัก สวนสูง ตอง
เปนผูบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป (หากมีอายุ 18-19 ป และตองการสมัคร บิดาหรือมารดาของผูสมัครจะตองมาแสดงตนในวันสมัครเขารวมกิจกรรมเพื่อ
ลงนามในหนังสือใหความยินยอม พรอมสําเนาทะเบียนบานของผูเขารวมกิจกรรม และบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
2. มีสุขภาพแข็งแรงและไมมีโรคประจําตัวใดๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ํา โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ โรคตับ โรคไต โรคทางระบบประสาท โรคอัมพาต
โรคโลหิตจาง โรคไทรอยด หรือโรครายแรงอื่นๆ ทั้งแสดงและไมแสดงอาการ
3. พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัว ไมสามารถเขารวมกิจกรรมนี้
เอกสารที่ตองใชในการเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
1. ใบสมัครเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารแบบฟอรมกิจกรรมที่บังคับใชของบริษัทฯ ไดจ าก www.unicity.com หรือ
สามารถขอรับไดที่ สํานักงานใหญ และศูนย DSC ที่รวมรายการ
2. กฏและกติกาการเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
3. ขอตกลงของผูสมัครเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
4. ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบจากการสั่งซื้อชุดผลิตภัณฑ เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ เซต ภายในระยะเวลาดังนี้
(ชวงที่ 1) สั่งซื้อผลิตภัณฑระหวาง วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 เทานั้น โดยชื่อผูซื้อกับผูเขารวมกิจกรรมตองเปนชื่อเดียวกัน และเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้จํานวน 3
รายการ จาก 3 กลุมผลิตภัณ ฑ ดังนี้ (LC Base หรือ LC) + (Unimate FX หรือ Unimate) + (Bios 7 หรือ Bios Life C หรือ Bios Life S) จํานวนอยางนอย 1
หรือ 2 ชุด
(ชวงที่ 2) สั่งซื้อผลิตภัณฑระหวาง วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 เทานั้น โดยชื่อผูซื้อกับผูเขารวมกิจกรรมตองเปนชื่อเดียวกัน และเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้จํานวน 3
รายการ จาก 3 กลุมผลิตภัณฑ ดังนี้ (LC Base หรือ LC) + (Unimate FX หรือ Unimate) + (Bios 7 หรือ Bios Life C หรือ Bios Life S) จํานวนอยางนอย 1 ชุด
(หากซื้อ 2 ชุด ในชวงที่ 1 ไมจําเปนตองซื้ออีก)
ทานไมสามารถใชใบเสร็จรับเงินในชวงระยะเวลาอื่นมารวมกิจกรรมได หากผูรวมกิจกรรมนําใบเสร็จรับเงินในชวงระยะเวลาอื่นมารวมกิจกรรมทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเขารวมกิจกรรมดังกลาวและถือวาเปนโมฆะ
5. เอกสารบันทึกรูปภาพกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม (ภาพดานหนา 1 ภาพ / ภาพดานขางซาย 1 ภาพ / ภาพดานขางขวา 1 ภาพ และภาพดานหลัง 1 ภาพ
ขนาด 4X6 นิ้ว รวมทั้งหมด 4 ภาพ พรอมระบุรหัสนักธุรกิจอิสระ ชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท ดานหลังรูปภาพ)
6. เอกสารระบุรายละเอียดการวัดสัดสวนรางกายและสารเคมีในเลือดเบื้องตน
7. เอกสารการตรวจสารเคมีในเลือดจากสถานพยาบาล (ตนฉบับ) ไมเกิน 15 วัน กอนการเขารวมกิจกรรม / กอนใชผลิตภัณฑ
8. เอกสารการตรวจสารเคมีในเลือดจากสถานพยาบาล (ตนฉบับ) ไมเกิน 7 วัน หลังจบกิจกรรม / หลังใชผลิตภัณฑทั้ง 2 ชุด (ตอเนื่อง 60 วัน)
9. สําเนาบัตรประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หากอายุไมถึง 20 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครองใหเขารวมกิจกรรมดังกลาว
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
1. โปรโมทกิจกรรม
2. สั่งซื้อผลิตภัณฑ (ชวงที่ 1)
3. สงเอกสาร (ชวงที่ 1)
4. สั่งซื้อผลิตภัณฑ (ชวงที่ 2)
5. สงเอกสาร (ชวงที่ 2)
6. ประกาศผลกิจกรรม

15 กรกฏาคม 2563
1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563
1 สิงหาคม 2563 ถึง 15 กันยายน 2563
1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
1 กันยายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2563
14 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : ชวงระยะเวลาการใชผลิตภัณฑ (ตอเนื่อง 60 วัน) 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563
เงื่อนไขและขอกําหนดสําหรับผูเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
1. สงเอกสารการสมัครมายังเจาหนาที่แผนก ที่ปรึกษาดานผลิตภัณฑ ณ บริษัทยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ) หรือ เจาหนาที่ศูนย DSC เทานั้น
หากผูเขารวมกิจกรรมทานใดไมสามารถสงเอกสารไดครบตามที่ระบุไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
2. สั่งซื้อชุดผลิตภัณฑ เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ ตามที่บริษัทฯ กําหนด (ตามขอกําหนดในเอกสารที่ตองใชในการเขารวมกิจกรรม)
3. ใชชุดผลิตภัณฑตามที่กําหนดอยางตอเนื่องเปนเวลา 60 วัน ติดตอกัน หลังจากที่มีการซื้อผลิตภัณฑ
4. สงเอกสารรวมถึงภาพถายรูปราง สัดสวนของรางกาย และเอกสารการตรวจสารเคมีในเลือดเบื้องตน ตามที่บริษัทฯ กําหนดทั้งกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมให
ครบถวน (ตามขอกําหนดในเอกสารที่ตองใชในการเขารวมกิจกรรม)
5. ผูเขารวมกิจกรรมไมสามารถใชสิทธิ์การรับประกันผลผลิตภัณฑ BIOS LIFE C และ BIOS LIFE S รวมกับกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ ได
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบในทุกกรณีที่มีการใชผลิตภัณฑอยางผิดวิธี และไมเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

7. การสมัครเขารวมกิจกรรมถือวาทานไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการรวมกิจกรรมฉบับนี้ ผูเขารวมกิจกรรมที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดในการเขารวม
กิจกรรมใหถือวาสละสิทธิ์
8. ผูเขารวมกิจกรรมรับทราบและยินยอมใหบริษัทฯ เก็บ ใช เปดเผย เผยแพร ตีพิมพ ทําซ้ําขอมูลและรูปลักษณของผูเขารวมกิจกรรมรวมถึงแตไมจํากัดเพียงชื่อ-นามสกุล
ภาพถาย ภาพวีดีโอ เสียง บันทึกบทความ บทสัมภาษณ และประสบการณ การเขารวมกิจกรรมของผูเขารวมกิจกรรมไมวาจะในรูปแบบสื่อหรือรูปแบบใดๆ เพื่อการ
ประชาสัมพันธสําหรับ บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ไดโดยไมตองขออนุญาตหรือจายคาตอบแทน
9. รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม ภาพถาย ภาพวีดีโอ เสียง บันทึกบทความ บทสัมภาษณ ขอมูล และประสบการณ การเขารวมกิจ กรรม ถือเปนทรัพยสินของบริษัทฯ
ผูเขารวมกิจกรรมไมสามารถนําสื่อหรือขอมูลดังกลาวไปใช หรือรวมกิจกรรมอื่นภายนอกบริษัทได
10. ผูเขารวมกิจกรรมจะตองยินยอม ไมเรียกรอง กลาวอาง หรือกระทําการใดๆ อันจะนําความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูบริษัทฯ จะเคารพและปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัทฯ อยางเครงครัดและจะเคารพผลการตัดสินของการจัดกิจกรรมนี้
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
เกณฑการตัดสินผูชนะ
บริษัทฯ จะพิจารณาตัดสินผูชนะจาก ความสมบูรณของเอกสาร ภาพถายกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนรางกายและสารเคมีในเลือดที่
เปนไปในทิศทางที่ดี โดยผูเขารวมกิจกรรมยังคงมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง เรื่องราวความประทับใจจากการใชผลิตภัณฑในกิจกรรม รวมไปถึงการเขาสูระบบ แอปพลิเค

ชัน ยูนิซิตี้ แอคทิเวท แอป โดยทําการบันทึกผลการรับประทานอาหาร รวมกับการใชผลิตภัณฑยูนิซิตี้ อยางตอเนื่องทุกวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

ประกาศผลกิจกรรมวันที่ 14 ธันวาคม 2563
รางวัลชนะเลิศ จํานวน 3 รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลคา 90,000 บาท
ผลิตภัณฑ LC Base จํานวน 1 กลอง (มูลคา 3,500 บาท) และ ผลิตภัณฑ Unimate FX จํานวน 1 กลอง (มูลคา 3,450 บาท)
พรอมทั้งไดรับสิทธิ์พิเศษในการเปนตัวแทนในการโปรโมทผลิตภัณฑ (Testimonial) เพื่อลงประชาสัมพันธในสื่อโฆษณาทุกชองทางของ
บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งไดแก Unicity Website / Unicity E-Mag / Facebook และ Instagram
รางวัลความประทับใจ จํานวน 30 รางวัล
ผลิตภัณฑ LC Base จํานวน 1 กลอง (มูลคา 3,500 บาท) และ ผลิตภัณฑ Unimate FX จํานวน 1 กลอง (มูลคา 3,450 บาท)
พรอมทั้งไดรับสิทธิ์ในการนํารูปภาพที่สงเขาประกวดมาลงประชาสัมพันธในสื่อโฆษณาทุกชองทางของ บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด
ซึ่งไดแก Unicity Website / Unicity E-Mag / Facebook และ Instagram
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ของรางวัลไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนเงินสด ไมมีคะแนน PV หรือโอนสิทธิ์ใหผูอื่นได
2. ผูที่ไดรับรางวัลใดๆ ที่มีมูลคา 1,000 บาทขึ้นไป ตองเสียภาษีหัก ณ ที่จาย 5% ของมูลคารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถามี) ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด และตองเขามา
รับรางวัลดวยตนเอง ณ บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ)
3. หลังจากที่บริษัทฯ ประกาศผลผูช นะในกิจ กรรมตองเขามารับของรางวัลดวยตนเองภายใน 30 วัน ทําการ หรือภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 หากผู เขารวม
กิจกรรมไมเขามารับของรางวัลในระยะเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์
4. ผูที่ไดรับรางวัลจะตองนําหรือสงเอกสารหลักฐาน เพื่อรับรางวัลในวันเวลาที่กําหนดตามที่แจง ดังนี้ จดหมายแจงการรับรางวัลฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประชาชน 1
ฉบับ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข หรือของรางวัล โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ ของรางวัลที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนั้นอาจมีมูลคาเทาเดิม
หรือมากกวาเดิมก็ได
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผูเขารวมกิจกรรม หากพบวามีการทุจริตหรือสอเจตนาทุจริตในการรวมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม
ตรวจสอบพบในภายหลัง ใหมีผลยอนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ไดเชนกัน
7. คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

เอกสารแนะนําการถายภาพกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
ขอแสดงความยินดีกับทานที่ไดตัดสินใจเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ กับเรา
เอกสารแนะนําการถายภาพกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ มีความสําคัญมากเนื่องจากจะเปนการเก็บรายละเอียดของรูปราง
และสัดสวนของคุณ เพื่อใชในการวิเคราะห ความเหมาะสมในการเขารวมกิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอการดูแลรูปรางของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะภาพถายที่ถูกตอง
1. การถายภาพกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมสําหรับดูการเปลี่ยนแปลงรูปรางของคุณ เพื่อความแตกตางอยางเห็นไดชัดคุณควรทําการถายภาพกอนและหลัง ใหชัดเจน
และเหมาะสม ดังนี้
1.1 สําหรับผูหญิง แนะนําใหสวมชุดสําหรับการถายภาพดังนี้ : เสื้อกลามสีออนรัดรูป และกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสําหรับปนจักรยาน
1.2 สําหรับผูชาย แนะนําใหสวมชุดสําหรับการถายภาพดังนี้: เสื้อกลามสีออนรัดรูป และกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสําหรับปนจักรยาน
2. ถายภาพบนพื้นหลังที่มีสีออน เชน สีขาว หรือสีครีม โดยใหยืนหางจากพื้นหลัง ประมาณ 30 ซม.
3. ในการถายภาพใหยืนตัวตรง แยกเทาออกจากกันประมาณ 30 ซม. ปลอยมือตามสบายไวดานขางลําตัว ไมควรเกร็งรางกาย หรือเขมวทอง และไมควรขยับ ในขณะ
ถายภาพ
4. ในการถายภาพควรใชกลอง หรือโทรศัพทมือถือความละเอียดสูงในการถาย เพื่อใหไดความคมชัดของรูปภาพสําหรับการวิเคราะหรูปราง และสัดสวน
5. ในการถายภาพควรถายภาพในบริเวณที่มีแสงสวาง โดยไมมีแสงจา หรือมืด จนเกินไป แนะนําใหถายภาพในหองที่มีแสงสวางเพียงพอ และทดลองถายภาพ 1-2 ครั้งเพื่อหา
มุมที่เหมาะสมสําหรับการถายภาพ
6. ควรบันทึกเวลาในการถายภาพ สถานที่ในการถายภาพ และใชกลองตัวเดิม รวมถึงชุดที่ใส เพื่อใชเปนจุดถายภาพอีกครั้ง หลังสิ้นสุดกิจกรรมเพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของรูปราง
7. หามใชโปรแกรมตกแตงภาพไมวากรณีใด เพื่อผลการวิเคราะหรูปรางที่แมนยํา
8. ทําการถายภาพ 4 รูปแบบคือ ภาพดานหนา ภาพดานขางซาย ภาพดานขางขวา และภาพดานหลัง ทั้งกอนและหลังกิจกรรม
9. นําไฟลภาพไปทําการอัดในขนาด 4X6 นิ้ว เพื่อใชวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรูปราง
ตัวอยางการถายภาพของผูชาย

ตัวอยางการถายภาพของผูหญิง

เอกสารบันทึกรูปภาพกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ (ภาพกอนเขารวมกิจกรรม)
โปรดกรอกขอความใหครบถวนสมบูรณชัดเจน
ชื่อ-นามสกุล (นางสาว/นาง/นาย)……………………………………………………………………………………………………….….……หมายเลขนักธุรกิจอิสระ……………………………..………………………………
อีเมล…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….เบอรโทร………………………………………………………..…………………….…………
ภาพกอนเขารวมกิจกรรม
(ดานหนาเต็มตัว)

ภาพกอนเขารวมกิจกรรม
(ดานหลังเต็มตัว)

ภาพกอนเขารวมกิจกรรม
(ดานขางซายเต็มตัว)

ภาพกอนเขารวมกิจกรรม
(ดานขางขวาเต็มตัว)

ภาพถายขนาด 4X6 นิ้ว
กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุล
เบอรโทรศัพท และ “ภาพกอน”
ดานหลังภาพ
เพื่อปองกันการสูญหาย
หากทานไมสามารถติดรูปภาพได
กรุณาเย็บรูปภาพไวบริเวณมุมเอกสารแทน

ภาพถายขนาด 4X6 นิ้ว
กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุล
เบอรโทรศัพท และ “ภาพกอน”
ดานหลังภาพ
เพื่อปองกันการสูญหาย
หากทานไมสามารถติดรูปภาพได
กรุณาเย็บรูปภาพไวบริเวณมุมเอกสารแทน

ภาพถายขนาด 4X6 นิ้ว
กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุล
เบอรโทรศัพท และ “ภาพกอน”
ดานหลังภาพ
เพื่อปองกันการสูญหาย
หากทานไมสามารถติดรูปภาพได
กรุณาเย็บรูปภาพไวบริเวณมุมเอกสารแทน

ภาพถายขนาด 4X6 นิ้ว
กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล
เบอรโทรศัพท และ “ภาพกอน”
ดานหลังภาพ
เพื่อปองกันการสูญหาย
หากทานไมสามารถติดรูปภาพได
กรุณาเย็บรูปภาพไวบริเวณมุมเอกสารแทน

หมายเหตุ :
1. หากทานกรอกขอมูลหรือนําสงเอกสารสําหรับการเขารวมกิจกรรมไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหเขารวมกิจกรรม
2. หามทําการตกแตงรูปภาพไมวากรณีใดทั้งสิ้นหากตรวจพบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหเขารวมกิจกรรม
3. หากทานใชโทรศัพทมอื ถือทําการถายภาพควรใชโปรแกรมกลองพื้นฐานที่ติดมากับตัวเครื่องเทานั้น

ลายมือชื่อผูเขารวม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
วันที…่ ……………………………………………………………………..

5. อานกฏและกติกาการเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ อยางละเอียดเพื่อประโยชนในการเขารวมกิจกรรม

เจาหนาที่ผูรับสมัคร
วันที…่ …………………………………………………………………….

เอกสารบันทึกรูปภาพกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ (ภาพหลังจบกิจกรรม)
โปรดกรอกขอความใหครบถวนสมบูรณชัดเจน
ชื่อ-นามสกุล (นางสาว/นาง/นาย)……………………………………………………………………………………………………….….……หมายเลขนักธุรกิจอิสระ……………………………..………………………………
อีเมล…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….เบอรโทร………………………………………………………..…………………….…………
ภาพหลังจบกิจกรรม
(ดานหนาเต็มตัว)

ภาพหลังจบกิจกรรม
(ดานหลังเต็มตัว)

ภาพหลังจบกิจกรรม
(ดานขางซายเต็มตัว)

ภาพหลังจบกิจกรรม
(ดานขางขวาเต็มตัว)

ภาพถายขนาด 4X6 นิ้ว
กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล
เบอรโทรศัพท และ “ภาพหลัง”
ดานหลังภาพ
เพื่อปองกันการสูญหาย
หากทานไมสามารถติดรูปภาพได
กรุณาเย็บรูปภาพไวบริเวณมุมเอกสารแทน

ภาพถายขนาด 4X6 นิ้ว
กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล
เบอรโทรศัพท และ “ภาพหลัง”
ดานหลังภาพ
เพื่อปองกันการสูญหาย
หากทานไมสามารถติดรูปภาพได
กรุณาเย็บรูปภาพไวบริเวณมุมเอกสารแทน

ภาพถายขนาด 4X6 นิ้ว
กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล
เบอรโทรศัพท และ “ภาพหลัง”
ดานหลังภาพ
เพื่อปองกันการสูญหาย
หากทานไมสามารถติดรูปภาพได
กรุณาเย็บรูปภาพไวบริเวณมุมเอกสารแทน

ภาพถายขนาด 4X6 นิ้ว
กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล
เบอรโทรศัพท และ “ภาพหลัง”
ดานหลังภาพ
เพื่อปองกันการสูญหาย
หากทานไมสามารถติดรูปภาพได
กรุณาเย็บรูปภาพไวบริเวณมุมเอกสารแทน

หมายเหตุ :
1. หากทานกรอกขอมูลหรือนําสงเอกสารสําหรับการเขารวมกิจกรรมไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหเขารวมกิจกรรม
2. หามทําการตกแตงรูปภาพไมวากรณีใดทั้งสิ้นหากตรวจพบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหเขารวมกิจกรรม

ลายมือชื่อผูเขารวมเพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ

3. หากทานใชโทรศัพทมอื ถือทําการถายภาพควรใชโปรแกรมกลองพื้นฐานที่ติดมากับตัวเครื่องเทานั้น

วันที…่ ……………………………………………………………………..

4. อานกฏและกติกาการเขารวมกิจกรรม เพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ อยางละเอียดเพื่อประโยชนในการเขารวมกิจกรรม

เจาหนาที่ผูรับสมัคร
วันที…่ …………………………………………………………………….

เอกสารระบุรายละเอียดการวัดสัดสวนรางกายและสารเคมีในเลือดเบื้องตน
โปรดกรอกขอความใหครบถวนสมบูรณชัดเจน
ชื่อ-นามสกุล (นางสาว/นาง/นาย)…………………………………………………………………….……………………………….…..……หมายเลขนักธุรกิจอิสระ………………………..………………………………………
อีเมล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….เบอรโทร……………………………………………………..……………………………………
ตารางการตรวจสารเคมีในเลือด
ตัวชี้วัดสําคัญ

คาเริ่มตนกอน
ใชผลิตภัณฑ
ไมเกิน 15 วัน

คาสุดทายหลัง
ใชผลิตภัณฑ
ไมเกิน 7 วัน

ตารางวัดสัดสวนรางกาย
ผลตาง

ไขมันคอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol)
ชวงที่ดีตอสุขภาพ : 100-199 (mg/dL)
ไขมันดี (HDL)
ชวงที่ดีตอสุขภาพ : > 39 (mg/dL)
ไขมันเลว (LDL)
ชวงที่ดีตอสุขภาพ : 0-99 (mg/dL)
ไขมันไตรกลีเซอไรด (Triglycerides)
ชวงที่ดีตอสุขภาพ : 0-149 (mg/dL)
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังการอดอาหาร (fasting blood
sugar) ชวงที่ดีตอสุขภาพ : 65-99 (mg/dL)
ระดับน้ําตาลเฉลีย่ สะสมในเลือด (HbA1c)
ชวงที่ดีตอสุขภาพ :
4.8-5.6 %
เสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน : 5.6-6.4 %
โรคเบาหวาน :
>6.4 %
วันที่
การตรวจสารเคมี ในเลื อ ด : ก อ นที่ คุ ณ จะเริ่ ม เพอร เฟกต บอดี้ ชาเลนจ แนะนํ าให คุ ณ เข ารั บ การตรวจสารเคมี ในเลื อ ดใน
สถานพยาบาลใกลบานทาน ควรมีผลการตรวจเกี่ยวกับ ไขมันคอเลสเตอรอลรวม ไขมัน HDL ไขมัน LDL ไขมันไตรกลีเซอไรด
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังการอดอาหาร ระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดและคาความดันโลหิต หลังจากใชผลิตภัณฑครบ 60 วัน ควร
ไดรับการตรวจสารเคมีในเลือดอีกครั้ง เพื่อดูผลลัพธจากการที่คุณไดเขารวมกิจกรรมนี้
หมายเหตุ :
1. ตองแนบเอกสารการตรวจสารเคมีในเลือดจากสถานพยาบาล (ตนฉบับ) พรอมเอกสารฉบับนี้กอนใชผลิตภัณฑไมเกิน 15 วัน
และหลังการใชผลิตภัณ ฑ ไมเกิน 7 วัน 2. หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหเขารวม
กิจกรรม 3. หากทานมีเอกสารสําหรับการเขารวมกิจกรรมไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว

รายการ
น้ําหนัก (กิโลกรัม)
ตนแขน (เซนติเมตร)
เอว (เซนติเมตร)
สะโพก (เซนติเมตร)
ตนขา (เซนติเมตร)
วันที่

คาเริ่มตนกอนใช
ผลิตภัณฑไมเกิน 15 วัน

คาสุดทายหลังใช
ผลิตภัณฑไมเกิน 7 วัน

ผลตาง

การวัดสัดสวนรางกายจะตองใหเจาหนาที่ผรู ับสมัครเปนผูวัดสัดสวนใหเทานั้น!

ลายมือชื่อผูเขารวมเพอรเฟกต บอดี้ ชาเลนจ
วันที…่ ………………………….……………………………………………………..

เจาหนาที่ผูรับสมัคร
วันที…่ ……………………………………………………………………………………..

