กฎระเบียบและจรรยาบรรณ
บริ ษทั แอปเปิ้ ล4 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด มีเจตนำรมณ์ที่จะสร้ำงบรรทัดฐำนของธุ รกิจให้ขยำยสู่ ภูมิภำคของอำเซียน
เพื่อยกระดับรู ปแบบธุ รกิจทรำนฟอร์มให้เป็ นที่ยอมรับและได้รับควำมนิยมจึงต้องมีกำรปลูกจิตสำนึก ด้ำนจริ ยธรรม
คุณธรรม สร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่ดีและยัง่ ยืน ด้วยวิสัยทัศน์อนั กว้ำงไกลของ 2 ผูร้ ่ วมก่อตั้งบริ ษทั ฯ
กำรดำเนิ นธุ รกิจบริ ษทั แอปเปิ้ ล4 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน จำเป็ นต้องมีควำมเชี่ยวชำญ ชำนำญ
มีคุณธรรมในจิตใจ มีควำมคิดและตัดสิ นใจในทำงที่ถูกต้อง สมำชิก IBO (เจ้ำของธุ รกิจอิสระ) หรื อ นักธุ รกิจ แอปเปิ้ ล4
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ต้องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบและจรรยำบรรณ ซึ่ งเป็ นแนวทำงเพื่อให้เกิดธุ รกิจที่ยงั่ ยืน จึงเป็ นที่มำของ
ระเบียบปฏิบตั ิ ดังนี้

คานิยาม
- สิ ทธิ์ หมำยถึง ผลประโยชน์อนั พึงมีพึงได้ต่ำงๆจำก บริ ษทั แอปเปิ้ ล4 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด เช่นกองทุนต่ำงๆ กำร
รับเข็ม กำรรับรำงวัล กำรอบรม และเงินโบนัสต่ำงๆ
- บริ ษทั ฯ หมำยถึง บริ ษทั แอปเปิ้ ล4อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
- IBO คือ INDEPENDENT BUSINESS OWNER คือเจ้ำของธุ รกิจอิสระ
- สมำชิก IBO หมำยถึง บุคคล หรื อ องค์กรที่มีสิทธิ์ ซ้ื อ และ/หรื อขำยสิ นค้ำของบริ ษทั ฯและมีสิทธิ์ แนะนำผูอ้ ื่นเป็ น
สมำชิก IBO
- สิ นค้ำ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่จำหน่ำยทั้งที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้
1.กำรสมัครเข้ำเป็ นสมำชิก IBO นั้น ต้องมีอำยุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป หำกไม่ถึง 20 ปี จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม กำรสมัครเป็ นสมำชิก IBO สำมำรถสมัครได้เพียง 1 รหัส ต่อ 1 ท่ำนเท่ำนั้น กรณี ที่บริ ษทั ฯ ตรวจพบว่ำมีกำร
สมัครทำธุ รกิจมำกกว่ำ 1 รหัสบริ ษทั ฯ จะถือว่ำเป็ นกำรสมัครซ้ ำซ้อน จะถือกำรสมัครในครั้งแรกเป็ นกำรสมัครที่ถูกต้องและ
จะยกเลิกรหัสที่สมัครครั้งหลังสุ ด โดยกำรตรวจสอบจำกวันที่สมัครเป็ นสำคัญและไม่จำเป็ นต้องบอกกล่ำวก่อน
2.สมำชิก IBO สำมำรถลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิก IBO ของบริ ษทั ฯได้ โดยแสดงควำมจำนงเป็ นหนังสื อต่อบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีผล
นับตั้งแต่ที่ลงในหนังสื อขอลำออก โดยบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรชำระเงินค่ำสมัครคืนแก่สมำชิก IBO (หำกเคยมีกำร
ชำระค่ำสมัครสมำชิก 300 บำท)
3.กรณี สมำชิก IBO ลำออก หรื อ พ้นสภำพจำกกำรเป็ นสมำชิกบริ ษทั ฯแล้ว และต้องกำรสมัครเป็ นสมำชิก IBO ใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง สำมำรถกระทำได้เมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ลำออก หรื อ พ้นสภำพกำรเป็ นสมำชิกทันที
กรณี ที่ผสู ้ ปอนเซอร์คือ บุคคลเดิม
ในกรณี ผสู ้ ปอนเซอร์ ไม่ใช่บุคคลเดิม ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผูส้ ปอนเซอร์ เดิมและผูส้ ปอนเซอร์ ใหม่ จะต้องเป็ นลูกทีม
ของผูส้ ปอนเซอร์ เดิมเท่ำนั้น โดยทำเป็ นหนังสื อลงลำยมือชื่อของผูส้ ปอนเซอร์ เดิม ผูส้ ปอนเซอร์ ใหม่และผูส้ มัครเป็ นสมำชิก
IBO แนบมำพร้อมกับใบสมัคร เพื่อให้บริ ษทั ฯพิจำรณำและกำรพิจำรณำของบริ ษทั ฯให้ถือเป็ นที่สุด

4.ในกรณี ที่มีผรู ้ ้องเรี ยน ให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูส้ ปอนเซอร์ ที่เกิดจำกกำรผิดพลำด และ/หรื อเกิดจำกกำรฉ้อฉล ผูร้ ้องเรี ยน
สำมำรถยืน่ คำร้องต่อบริ ษทั ฯ เพื่อพิจำรณำภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่สมัคร โดยบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคำนวณ
ผลประโยชน์คืน และกำรพิจำรณำของบริ ษทั ฯถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5.กำรโอนสิ ทธิ์ ในกำรเป็ นสมำชิก IBO ขณะที่ยงั มีชีวติ อยู่ บริ ษทั ฯอนุ ญำตให้โอนสิ ทธิ์ ได้ เฉพำะกับผูท้ ี่จะพึงเป็ นทำยำทของ
สมำชิก IBO ดังกล่ำว ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยเท่ำนั้น เว้นแต่ บิดำ มำรดำ พี่นอ้ ง หรื อบุคคลอื่น โดยให้แม่ทีมที่เป็ นผูน้ ำระดับ
ตั้งแต่รูบ้ ีข้ ึนไป ของสำยงำนดังกล่ำว ลงลำยมือชื่อรับรองในเอกสำรก่อนส่ งให้บริ ษทั ฯพิจำรณำ บริ ษทั ฯอนุญำตให้สมำชิก
IBO สำมำรถโอนสิ ทธิ์ หรื อรับใบโอนสิ ทธิ์ ได้ 1 ครั้งเท่ำนั้น เว้นแต่บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น และกำรพิจำรณำตัดสิ น
ของบริ ษทั ฯถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
6.กรณี สมำชิกถึงแก่ควำมตำย บริ ษทั ฯอนุ ญำตให้มีกำรโอนสิ ทธิ์ ของสมำชิก IBO ดังกล่ำวให้กบั ทำยำทที่ถูกต้องตำม
กฎหมำยเท่ำนั้นและทำยำทคนใดหรื อหลำยคนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ให้บริ ษทั ฯเป็ นผูพ้ ิจำรณำและถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
7.กรณี ผรู ้ ้องเรี ยนเรื่ อง ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ โอนสำมำรถกระทำได้ภำยใน 1 เดือน นับจำกวันที่ผรู ้ ับโอนสิ ทธิ์ ได้รับกำรพิจำรณำโอน
สิ ทธิ์ จำกบริ ษทั ฯเรี ยบร้อย
8.ห้ำมมิให้ผไู ้ ด้รับโอนสิ ทธิ์ ดำเนินธุ รกิจประเภทเดียวกับบริ ษทั ฯ เว้นแต่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริ ษทั ฯ
9.ห้ำมมิให้สมำชิก IBO กระทำกำรชักชวนหรื อมีส่วนที่เกี่ยวข้องให้ผอู ้ ื่นย้ำยสำยงำนโดยเด็ดขำด และห้ำมกระทำกำร
ดังต่อไปนี้
9.1 ขำยสิ นค้ำตัดรำคำ หรื อต่ำกว่ำรำคำที่บริ ษทั ฯกำหนดให้ขำยได้
9.2 โฆษณำหรื อแนะนำ อวดอ้ำง อ้ำงอิงสิ นค้ำหรื อบริ กำรเกินควำมจริ งหรื อไม่เป็ นควำมจริ ง หรื อไม่มีเอกสำรรับรอง
ยืนยัน หรื อบ่งชี้ไว้ในฉลำกสิ นค้ำหรื อบริ กำรดังกล่ำว
9.3 บิดเบือนรำคำ คุณภำพ ระดับ ส่ วนประกอบ รู ปแบบหรื อรุ่ น สถำนที่ผลิตหรื อจำนวนสิ นค้ำที่มีของบริ ษทั ฯ ไม่วำ่
กรณี ใดๆ
9.4 ขำยหรื อให้บริ กำรสิ นค้ำของบริ ษทั ฯ ปะปนอยูก่ บั สิ นค้ำ หรื อบริ กำรของผูอ้ ื่น ซึ่งมีรูปแบบกำรประกอบธุ รกิจ
เหมือนหรื อคล้ำยกับบริ ษทั ฯอย่ำงเด็ดขำด เว้นแต่ทำงบริ ษทั ฯ อนุ ญำตเป็ นกรณี ไปโดยออกเป็ นหนังสื อจำกบริ ษทั ฯ
9.5 อธิ บำยถึงวิธีใช้และข้อพึงระวังที่ระบุไว้บนฉลำกในระหว่ำงกำรสำธิ ตสิ นค้ำนั้นๆไม่ครบถ้วน หรื อเมื่อเกิดอำกำร
ผิดปกติ เช่นกำรแพ้สินค้ำนั้นแล้วยังคงแนะนำให้ใช้สินค้ำนั้นต่อไป
9.6 ก่อให้เกิดควำมแตกแยก ส่ งเสริ ม สนับสนุน หรื อมีสิทธิ ร่วมก่อให้เกิดควำมไม่สงบขึ้นในกำรประกอบธุ รกิจขำย
ตรง (MLM) หรื อให้เกิดกำรฝ่ ำฝื นกฎระเบียบข้อบังคับ จรรยำบรรณ
9.7 ไม่ยอมออกใบเสร็ จหรื อออกไม่ตรงตำมจริ งแก่ลูกค้ำ หรื อใบเสร็ จที่ออกมีรำยกำรไม่ถูกต้องตำมที่กำหนดใน
พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ.2545

9.8 ห้ำมให้ร้ำยป้ ำยสี บริ ษทั ใด ธุ รกิจใด หรื อสิ นค้ำใดโดยไม่ยตุ ิธรรม ไม่วำ่ จะโดยทำงตรง หรื อทำงอ้อม
9.9 ห้ำมนำเครื่ องหมำยกำรค้ำและสัญลักษณ์ทำงกำรค้ำของบริ ษทั ฯไปใช้โดยไม่ได้รับกำรยินยอมจำกบริ ษทั ฯ เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร
9.10 สมำชิก IBO ไม่พูดเกินควำมจริ งในเรื่ องรำยได้ที่ได้รับจำกบริ ษทั ฯ เพรำะธุ รกิจ แอปเปิ้ ล4 อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ไม่ใช่ธุรกิจประเภทรวยทำงลัด แต่กำรจะได้รับรำยได้น้ นั มำจำกกำรเรี ยนรู ้ ลงมือกระทำอย่ำงมุ่งมัน่ และถูกต้อง
9.11 ไม่ทอดทิง้ ลูกค้ำหลังจำกได้ซ้ื อสิ นค้ำไปบริ โภค ควรให้บริ กำรหลังกำรขำยอย่ำงต่อเนื่ อง
9.12 ห้ำมอำศัยเครื อข่ำยของนักธุ รกิจแอปเปิ้ ล4 อินเตอร์ เนชัน่ แนล เป็ นแหล่งขำยสิ นค้ำอื่นที่ไม่ใช่ของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
กำรกระทำดังกล่ำวจะก่อให้เกิดควำมสับสน และทำให้สมำชิก IBO ท่ำนอื่นๆได้รับผลกระทบจำกกำรกระทำดังกล่ำว
9.13 ต้องไม่ชกั ชวนสมำชิก IBO อื่นๆไปเข้ำร่ วมบริ ษทั อื่น ที่ทำธุ รกิจประเภทเดียวกับบริ ษทั เพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวส่ งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ เกิดควำมวุน่ วำย สับสน สร้ำงควำมเสี ยหำยให้เกิดขึ้นกับสมำชิก IBO ร่ วมธุ รกิจเดียวกัน
และบริ ษทั ฯ
10. สมำชิก IBO ที่กระทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ /ประกำศ นโยบำย หรื อ จรรยำบรรณ ที่บริ ษทั ฯ กำหนด บริ ษทั ฯสำมำรถ
ดำเนินกำรข้อหนึ่งข้อใด หรื อหลำยข้อได้ดงั นี้ เพื่อให้ธุรกิจดำเนิ นไปอย่ำงรำบรื่ น และเพื่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่ำงยัง่ ยืน
ดังนี้
10.1 ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
10.2 หักกลบลบหนี้ หรื อยึดหน่วยเงิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่สมำชิก IBO จะพึงได้รับจำกบริ ษทั ฯ
10.3 ตัดสิ ทธิ์ หรื อระงับกำรจ่ำยเงิน หรื อ ให้ผลประโยชน์ หรื อเงินรำงวัล หรื อเงินกองทุนต่ำงๆ ที่สมำชิก IBO พึงจะ
ได้รับจำกบริ ษทั ฯ หรื อที่บริ ษทั ฯพึงจะต้องส่ งมอบให้แก่สมำชิก IBO ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน
10.4 ระงับสิ ทธิ์ กำรเป็ นสมำชิก IBO ชัว่ ครำว หรื อ ตลอดไป
10.5 ให้ออกจำกกำรเป็ นสมำชิก IBO ชัว่ ครำว หรื อ ตลอดไป
กฎระเบียบและจรรยำบรรณนี้มีกำรเพิ่มเติมได้โดยควำมเห็นควรจำกบริ ษทั ฯ หนังสื อฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทนั ที และ
ให้มีผลย้อนหลังในกำรใช้กฎระเบียบ จรรยำบรรณนี้

