
กฎระเบียบและจรรยาบรรณ 

บริษทัแอปเป้ิล4 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั มีเจตนำรมณ์ท่ีจะสร้ำงบรรทดัฐำนของธุรกิจใหข้ยำยสู่ภูมิภำคของอำเซียน  
เพื่อยกระดบัรูปแบบธุรกิจทรำนฟอร์มให้เป็นท่ียอมรับและไดรั้บควำมนิยมจึงตอ้งมีกำรปลูกจิตส ำนึก ดำ้นจริยธรรม 
คุณธรรม สร้ำงให้เกิดวฒันธรรมในองคก์รท่ีดีและย ัง่ยนื ดว้ยวสิัยทศัน์อนักวำ้งไกลของ 2 ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัฯ 

กำรด ำเนินธุรกิจบริษทัแอปเป้ิล4 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั อยำ่งมัน่คงและย ัง่ยนื จ  ำเป็นตอ้งมีควำมเช่ียวชำญ ช ำนำญ 
มีคุณธรรมในจิตใจ มีควำมคิดและตดัสินใจในทำงท่ีถูกตอ้ง สมำชิก IBO (เจำ้ของธุรกิจอิสระ) หรือ นกัธุรกิจ แอปเป้ิล4 
อินเตอร์เนชัน่แนล  ตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบและจรรยำบรรณ ซ่ึงเป็นแนวทำงเพื่อใหเ้กิดธุรกิจท่ีย ัง่ยนื จึงเป็นท่ีมำของ
ระเบียบปฏิบติั ดงัน้ี 

ค านิยาม 

- สิทธ์ิ หมำยถึง ผลประโยชน์อนัพึงมีพึงไดต่้ำงๆจำก บริษทัแอปเป้ิล4 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เช่นกองทุนต่ำงๆ กำร
รับเขม็ กำรรับรำงวลั กำรอบรม และเงินโบนสัต่ำงๆ 

- บริษทัฯ  หมำยถึง  บริษทัแอปเป้ิล4อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  
- IBO คือ  INDEPENDENT   BUSINESS  OWNER  คือเจำ้ของธุรกิจอิสระ 
- สมำชิก IBO หมำยถึง บุคคล หรือ องคก์รท่ีมีสิทธ์ิซ้ือ และ/หรือขำยสินคำ้ของบริษทัฯและมีสิทธ์ิแนะน ำผูอ่ื้นเป็น

สมำชิก IBO 
- สินคำ้  หมำยถึง  ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีจ ำหน่ำยทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้

1.กำรสมคัรเขำ้เป็นสมำชิก IBO นั้น ตอ้งมีอำยคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป หำกไม่ถึง 20 ปี จะตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูแ้ทน
โดยชอบธรรม   กำรสมคัรเป็นสมำชิก IBO สำมำรถสมคัรไดเ้พียง 1 รหสั ต่อ 1 ท่ำนเท่ำนั้น  กรณีท่ีบริษทัฯ ตรวจพบวำ่มีกำร
สมคัรท ำธุรกิจมำกกวำ่ 1 รหสับริษทัฯ จะถือวำ่เป็นกำรสมคัรซ ้ ำซอ้น  จะถือกำรสมคัรในคร้ังแรกเป็นกำรสมคัรท่ีถูกตอ้งและ
จะยกเลิกรหสัท่ีสมคัรคร้ังหลงัสุด  โดยกำรตรวจสอบจำกวนัท่ีสมคัรเป็นส ำคญัและไม่จ  ำเป็นตอ้งบอกกล่ำวก่อน 

2.สมำชิก IBO สำมำรถลำออกจำกกำรเป็นสมำชิก IBO ของบริษทัฯได ้ โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนงัสือต่อบริษทัฯ ซ่ึงมีผล
นบัตั้งแต่ท่ีลงในหนงัสือขอลำออก   โดยบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรช ำระเงินค่ำสมคัรคืนแก่สมำชิก IBO (หำกเคยมีกำร
ช ำระค่ำสมคัรสมำชิก 300 บำท) 

3.กรณีสมำชิก IBO ลำออก หรือ พน้สภำพจำกกำรเป็นสมำชิกบริษทัฯแลว้  และตอ้งกำรสมคัรเป็นสมำชิก IBO ใหม่อีกคร้ัง
หน่ึง  สำมำรถกระท ำไดเ้ม่ือล่วงพน้ก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน  นบัตั้งแต่วนัท่ีลำออก หรือ พน้สภำพกำรเป็นสมำชิกทนัที 
กรณีท่ีผูส้ปอนเซอร์คือ บุคคลเดิม  

ในกรณีผูส้ปอนเซอร์ไม่ใช่บุคคลเดิม  ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูส้ปอนเซอร์เดิมและผูส้ปอนเซอร์ใหม่ จะตอ้งเป็นลูกทีม
ของผูส้ปอนเซอร์เดิมเท่ำนั้น  โดยท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือช่ือของผูส้ปอนเซอร์เดิม ผูส้ปอนเซอร์ใหม่และผูส้มคัรเป็นสมำชิก 
IBO แนบมำพร้อมกบัใบสมคัร เพื่อใหบ้ริษทัฯพิจำรณำและกำรพิจำรณำของบริษทัฯใหถื้อเป็นท่ีสุด 



4.ในกรณีท่ีมีผูร้้องเรียน ใหมี้กำรเปล่ียนแปลงผูส้ปอนเซอร์ท่ีเกิดจำกกำรผดิพลำด และ/หรือเกิดจำกกำรฉอ้ฉล ผูร้้องเรียน
สำมำรถยืน่ค ำร้องต่อบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำภำยใน 30 วนั  นบัจำกวนัท่ีสมคัร  โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรค ำนวณ
ผลประโยชน์คืน และกำรพิจำรณำของบริษทัฯถือเป็นท่ีส้ินสุด 

5.กำรโอนสิทธ์ิในกำรเป็นสมำชิก IBO ขณะท่ียงัมีชีวติอยู ่ บริษทัฯอนุญำตให้โอนสิทธ์ิได ้ เฉพำะกบัผูท่ี้จะพึงเป็นทำยำทของ
สมำชิก IBO ดงักล่ำว ท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยเท่ำนั้น  เวน้แต่ บิดำ มำรดำ พี่นอ้ง หรือบุคคลอ่ืน  โดยใหแ้ม่ทีมท่ีเป็นผูน้ ำระดบั
ตั้งแต่รูบ้ีข้ึนไป ของสำยงำนดงักล่ำว ลงลำยมือช่ือรับรองในเอกสำรก่อนส่งใหบ้ริษทัฯพิจำรณำ   บริษทัฯอนุญำตใหส้มำชิก 
IBO สำมำรถโอนสิทธ์ิหรือรับใบโอนสิทธ์ิได ้1 คร้ังเท่ำนั้น   เวน้แต่บริษทัฯ จะพิจำรณำเป็นอยำ่งอ่ืน และกำรพิจำรณำตดัสิน
ของบริษทัฯถือเป็นท่ีส้ินสุด 

6.กรณีสมำชิกถึงแก่ควำมตำย  บริษทัฯอนุญำตใหมี้กำรโอนสิทธ์ิของสมำชิก IBO ดงักล่ำวใหก้บัทำยำทท่ีถูกตอ้งตำม
กฎหมำยเท่ำนั้นและทำยำทคนใดหรือหลำยคนจะเป็นผูมี้สิทธ์ิใหบ้ริษทัฯเป็นผูพ้ิจำรณำและถือเป็นท่ีส้ินสุด 

7.กรณีผูร้้องเรียนเร่ือง ผูไ้ดรั้บสิทธ์ิโอนสำมำรถกระท ำไดภ้ำยใน 1 เดือน  นบัจำกวนัท่ีผูรั้บโอนสิทธ์ิไดรั้บกำรพิจำรณำโอน
สิทธ์ิจำกบริษทัฯเรียบร้อย 

8.หำ้มมิใหผู้ไ้ดรั้บโอนสิทธ์ิด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทัฯ เวน้แต่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกบริษทัฯ 

9.หำ้มมิใหส้มำชิก IBO กระท ำกำรชกัชวนหรือมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้อ่ื้นยำ้ยสำยงำนโดยเด็ดขำด และหำ้มกระท ำกำร
ดงัต่อไปน้ี 

9.1 ขำยสินคำ้ตดัรำคำ หรือต ่ำกวำ่รำคำท่ีบริษทัฯก ำหนดใหข้ำยได ้

9.2 โฆษณำหรือแนะน ำ อวดอำ้ง อำ้งอิงสินคำ้หรือบริกำรเกินควำมจริงหรือไม่เป็นควำมจริง หรือไม่มีเอกสำรรับรอง
ยนืยนั หรือบ่งช้ีไวใ้นฉลำกสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำว 

9.3 บิดเบือนรำคำ คุณภำพ ระดบั ส่วนประกอบ รูปแบบหรือรุ่น สถำนท่ีผลิตหรือจ ำนวนสินคำ้ท่ีมีของบริษทัฯ ไม่วำ่
กรณีใดๆ 

9.4 ขำยหรือใหบ้ริกำรสินคำ้ของบริษทัฯ ปะปนอยูก่บัสินคำ้ หรือบริกำรของผูอ่ื้น ซ่ึงมีรูปแบบกำรประกอบธุรกิจ
เหมือนหรือคลำ้ยกบับริษทัฯอยำ่งเด็ดขำด เวน้แต่ทำงบริษทัฯ อนุญำตเป็นกรณีไปโดยออกเป็นหนงัสือจำกบริษทัฯ 

9.5 อธิบำยถึงวธีิใชแ้ละขอ้พงึระวงัท่ีระบุไวบ้นฉลำกในระหวำ่งกำรสำธิตสินคำ้นั้นๆไม่ครบถว้น หรือเม่ือเกิดอำกำร
ผดิปกติ เช่นกำรแพสิ้นคำ้นั้นแลว้ยงัคงแนะน ำใหใ้ชสิ้นคำ้นั้นต่อไป 

9.6 ก่อใหเ้กิดควำมแตกแยก  ส่งเสริม สนบัสนุน หรือมีสิทธิร่วมก่อใหเ้กิดควำมไม่สงบข้ึนในกำรประกอบธุรกิจขำย
ตรง (MLM) หรือให้เกิดกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบขอ้บงัคบั จรรยำบรรณ 

9.7 ไม่ยอมออกใบเสร็จหรือออกไม่ตรงตำมจริงแก่ลูกคำ้ หรือใบเสร็จท่ีออกมีรำยกำรไม่ถูกตอ้งตำมท่ีก ำหนดใน
พระรำชบญัญติัขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ.2545 



9.8 หำ้มใหร้้ำยป้ำยสีบริษทัใด ธุรกิจใด หรือสินคำ้ใดโดยไม่ยติุธรรม ไม่วำ่จะโดยทำงตรง หรือทำงออ้ม 

9.9 หำ้มน ำเคร่ืองหมำยกำรคำ้และสัญลกัษณ์ทำงกำรคำ้ของบริษทัฯไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บกำรยนิยอมจำกบริษทัฯ เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

9.10 สมำชิก IBO ไม่พูดเกินควำมจริงในเร่ืองรำยไดท่ี้ไดรั้บจำกบริษทัฯ เพรำะธุรกิจ แอปเป้ิล4 อินเตอร์เนชัน่แนล 
ไม่ใช่ธุรกิจประเภทรวยทำงลดั แต่กำรจะไดรั้บรำยไดน้ั้นมำจำกกำรเรียนรู้ ลงมือกระท ำอยำ่งมุ่งมัน่ และถูกตอ้ง 

9.11 ไม่ทอดทิ้งลูกคำ้หลงัจำกไดซ้ื้อสินคำ้ไปบริโภค ควรใหบ้ริกำรหลงักำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง 

9.12 หำ้มอำศยัเครือข่ำยของนกัธุรกิจแอปเป้ิล4 อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นแหล่งขำยสินคำ้อ่ืนท่ีไม่ใช่ของบริษทัฯ ซ่ึง
กำรกระท ำดงักล่ำวจะก่อใหเ้กิดควำมสับสน และท ำใหส้มำชิก IBO ท่ำนอ่ืนๆไดรั้บผลกระทบจำกกำรกระท ำดงักล่ำว 

9.13 ตอ้งไม่ชกัชวนสมำชิก IBO อ่ืนๆไปเขำ้ร่วมบริษทัอ่ืน ท่ีท ำธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทั  เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อภำพลกัษณ์ เกิดควำมวุน่วำย สับสน สร้ำงควำมเสียหำยใหเ้กิดข้ึนกบัสมำชิก IBO ร่วมธุรกิจเดียวกนั 
และบริษทัฯ 

10. สมำชิก IBO ท่ีกระท ำผดิกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั /ประกำศ นโยบำย หรือ จรรยำบรรณ ท่ีบริษทัฯ ก ำหนด   บริษทัฯสำมำรถ
ด ำเนินกำรขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือหลำยขอ้ไดด้งัน้ี  เพื่อใหธุ้รกิจด ำเนินไปอยำ่งรำบร่ืน และเพื่อวฒันธรรมองคก์รท่ีดีอยำ่งย ัง่ยนื   
ดงัน้ี 

10.1 วำ่กล่ำวตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

10.2 หกักลบลบหน้ี หรือยดึหน่วยเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีสมำชิก IBO จะพึงไดรั้บจำกบริษทัฯ 

10.3 ตดัสิทธ์ิหรือระงบักำรจ่ำยเงิน หรือ ใหผ้ลประโยชน์ หรือเงินรำงวลั หรือเงินกองทุนต่ำงๆ ท่ีสมำชิก IBO พึงจะ
ไดรั้บจำกบริษทัฯ หรือท่ีบริษทัฯพึงจะตอ้งส่งมอบให้แก่สมำชิก IBO ทั้งหมดหรือบำงส่วน 

10.4 ระงบัสิทธ์ิกำรเป็นสมำชิก IBO ชัว่ครำว หรือ ตลอดไป 

10.5 ใหอ้อกจำกกำรเป็นสมำชิก IBO ชัว่ครำว หรือ ตลอดไป 

 กฎระเบียบและจรรยำบรรณน้ีมีกำรเพิ่มเติมไดโ้ดยควำมเห็นควรจำกบริษทัฯ หนงัสือฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชท้นัที และ
ใหมี้ผลยอ้นหลงัในกำรใชก้ฎระเบียบ จรรยำบรรณน้ี 

  

      

 

 


