
      

1 
 

บริษัท แอปเป้ิล 4 อินเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 

อาคาร อมรพนัธ์ุ 205 ทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์  02-2746799   

 

กฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกจิ แอปเป้ิล 4 อนิเตอร์เนช่ันแนล 
 

1. จงปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนดังเช่นที่ตนเองปรารถนาให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อตนเอง 

ส่ิงน้ีถือเป็นความรับผดิชอบของนกัธุรกิจ แอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ทุกคน  ท่ีจะตอ้งยดึมัน่ในกฎจรรยาบรรณ 

ระเบียบ ประกาศหรือ ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
 

2. ไม่ให้การแนะนําหรือสปอนเซอร์แก่ผู้ทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผูส้มคัรเป็นนกัธุรกิจ แอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ จะตอ้งมีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ (ผูเ้ยาว)์ โดยผูย้งัมีอายไุม่ครบ 

20 ปี บริบูรณ์จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองเป็นลายลกัษณ์อกัษร  นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ จึงจะ

สามารถใหก้ารสปอนเซอร์ได ้ เน่ืองจากผูเ้ยาวเ์ม่ือเป็นนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ  แลว้จะตอ้งมีความรับผดิชอบ

ในหลายๆ ดา้น  เช่น  การทาํนิติกรรม  การบริหารองคก์ร การปฏิบติัตามกฎระเบียบจรรยาบรรณและระเบียบ

ปฏิบติัของบริษทัฯ  รวมถึงความรับผดิชอบดา้นการเงิน เป็นตน้ 
 

3. ไม่พูดเกนิความจริงถึงรายได้ทีไ่ด้รับจากธุรกจิ แอปเป้ิล 4 อนิเตอร์เนช่ันแนล 

ตอ้งแสดงแผนธุรกิจของ แอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ อยา่งชดัเจน  เนน้ย ํ้าถึงเร่ือง ธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ  

มิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลดั  แต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานท่ีสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได ้ โดยจะตอ้งมี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัคือ  การทาํงานดว้ยความอุตสาหะและมีมานะพากเพียร 
 

4. ไม่จําหน่ายผลติภัณฑ์ตัดราคา 

เพื่อมิใหเ้กิดความสับสนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ   และเพื่อป้องกนัการเอาเปรียบผูร่้วมธุรกิจ 

แอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ท่านอ่ืนๆ โดยไม่เป็นธรรม  นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ตอ้งไม่จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ตดัราคา  

โดยตอ้งจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์อปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ใหก้บัลูกคา้ในราคาขายปลีกตามท่ีแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ กาํหนด  

เน่ืองจากผลิตภณัฑแ์อปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ลว้นมีคุณภาพ การกาํหนดราคาผลิตภณัฑจึ์งมีความเหมาะสมและเป็น

ราคาท่ียติุธรรม   นอกจากน้ีในฐานะนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ เท่ากบัวา่ท่านไดข้ายทั้งคุณภาพและบริการ

ใหก้บัลูกคา้ในเวลาเดียวกนั  การจาํหน่ายผลิตภณัฑต์ดัราคานอกจากจะส่งผลต่อกาํไรท่ีท่านในฐานะนกัธุรกิจแอป

เป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ควรจะไดรั้บแลว้  ยงัเป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ขององคก์รนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ โดย

ส่วนรวมใหต้อ้งมวัหมองดว้ยการกระทาํในส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามครรลองอยา่ง ถูกตอ้งยติุธรรมอีกดว้ย 
 

5. ไม่พูดเกนิความจริงถึงประสิทธิภาพของผลติภัณฑ์ 

ตอ้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑต์ามท่ีเป็นจริงและเช่ือถือไดน้าํเสนอและสาธิตผลิตภณัฑแ์อปเป้ิล 4 

อินเตอร์ฯ ตามวธีิการท่ีไดรั้บรองจากแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ อยา่งถูกตอ้งนอกจากน้ีตอ้งกล่าวถึงคุณลกัษณะและ

คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑต์ามท่ีระบุไวใ้นส่ือ ส่งเสริมธุรกิจหรือฉลากท่ีบรรจุภณัฑเ์ท่านั้น      เหนือส่ิงอ่ืนใด 

การกล่าวถึงผลิตภณัฑจ์ากประสบการณ์ส่วนตวัของคุณเองจะทาํใหส้มาชิกและลูกคา้เช่ือถือ  และไดผ้ลดีท่ีสุดใน

การแนะนาํผลิตภณัฑต่์อสมาชิกและลูกคา้ของคุณ 
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6. ไม่ทอดทิง้สมาชิกและลูกค้าไว้เบื้องหลงั 

ตอ้งใหบ้ริการแก่สมาชิกและลูกคา้ดว้ยความรับผดิชอบอยา่งเป็นประจาํสมํ่าเสมอ  สมาชิกและลูกคา้ท่ีพึง

พอใจในผลิตภณัฑ์นบัเป็นสมบติัอนัลํ้าค่า  ดงันั้น  จงกลบัไปเยีย่มเยยีนพวกเขาอยา่งต่อเน่ือง  แนะนาํผลิตภณัฑ์

หรือบริการใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์และหมัน่ติดตามผลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์คุณจาํหน่ายใหพ้วกเขาอยูเ่สมอ  

พยายามใหเ้กิดความไวว้างใจในผลิตภณัฑด์ว้ยการมอบบริการท่ีดีและความพึงพอใจให้กบัสมาชิกและลูกคา้ 
 

7. ไม่ให้การแนะนําหรือสปอนเซอร์จนกว่าคุณพร้อมทีจ่ะรับผดิชอบ 

เม่ือคุณใหก้ารสปอนเซอร์แก่ผูมุ้่งหวงัแลว้คุณจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ  ใหค้าํแนะนาํปรึกษา  และช้ี

แนวทางในการดาํเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งแก่นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ในองคก์รของคุณ  เพื่อเป็นการสร้างเสริม

ความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

อยา่งไรก็ดี  สิทธิในการใหก้ารสปอนเซอร์แก่ผูอ่ื้นนั้นใหห้มายความรวมถึง   หนา้ท่ีท่ีคุณจะตอ้งใหก้ารฝึกอบรม

และการจดัประชุมเพื่อสร้างเสริมกาํลงัใจ  รวมทั้งแนะนาํแหล่งรายไดท่ี้ถูกตอ้งแก่นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ วา่

รายไดธุ้รกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ตอ้งมาจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ และการใหบ้ริการแก่สมาชิกและลูกคา้เท่านั้น 
 

8. ไม่พยายามเปลีย่นหรือชักชวนผู้อ่ืนให้เปลีย่นสายการสปอนเซอร์ 

จงเคารพต่อการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของสายการสปอนเซอร์แต่ละสาย  ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของ

สายการสปอนเซอร์เป็นส่ิงสําคญัยิง่ในแผนธุรกิจของแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ การโยกยา้ยเปล่ียนแปลงโดยมิไดรั้บ

อนุญาตนั้นมีแต่จะนาํไปสู่ความขดัแยง้  และเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ 

ทุกคน 
 

9. ไม่จําหน่ายผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิอ่ืนหรือทาํการชักชวนให้นักธุรกจิแอปเป้ิล 4 อนิเตอร์เนช่ันแนลไปทาํ

ธุรกจิเครือข่ายอ่ืนหรือธุรกจิทีม่ีลกัษณะการรับสมัครสมาชิกตัวแทนจําหน่าย 

องคก์รนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯก่อตั้งข้ึนโดยบริษทั แอปเป้ิล 4 อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  และนกั

ธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ซ่ึงร่วมงานกนัอยา่งใกลชิ้ดในฐานะหุน้ส่วนทางธุรกิจ  นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ 

ตอ้งไม่อาศยัเครือข่ายของธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ เป็นแหล่งจาํหน่ายหรือชกัชวนไปทาํธุรกิจเครือข่ายอ่ืน ๆ  

ท่ีมิใช่ของแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ อีกทั้งนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ตอ้งไม่ช่วงชิงหรือตกัตวงผลประโยชน์จาก

ความรู้หรือการติดต่อสัมพนัธ์กบันกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ คนอ่ืน ๆ  ในการจาํหน่ายผลิตภณัฑห์รือบริการใดๆ  

ท่ีมิใช่ผลิตภณัฑห์รือบริการของแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ หรือชกัชวนใหน้กัธุรกิจแอปเป้ิล 4 

อินเตอร์ฯ ไปทาํธุรกิจขายตรงเครือข่ายอ่ืนหรือไปทาํธุรกิจท่ีมีลกัษณะการรับสมคัรสมาชิกตวัแทนจาํหน่ายท่ีอ่ืน  

เพราะการกระทาํดงักล่าวจะนาํมาซ่ึงความสับสนยุง่ยากในการดาํเนินธุรกิจของเพื่อนนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ 

ท่านอ่ืน ๆ  
 

10. กฎระเบียบจรรยาบรรณสําหรับนักธุรกจิตั้งแต่ระดับบริหารตําแหน่ง PEARL ขึน้ไปในเร่ืองการปรากฎตัวในธุรกจิ

เครือข่ายอ่ืนหรือทาํการชักชวนให้นักธุรกจิแอปเป้ิล 4 อนิเตอร์ฯท่านอ่ืนไปทาํธุรกจิเครือข่ายอ่ืนหรือธุรกจิทีม่ี

ลกัษณะการรับสมัครสมาชิกตัวแทนจําหน่ายของนักธุรกิจแอปเป้ิล 4 อนิเตอร์ฯ  

นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งทางธุรกิจตั้งแต่ตาํแหน่ง PEARL ข้ึนไป เป็นผูซ่ึ้งบริษทัฯให้

เกียรต์ิยกยอ่งและเป็นท่ีรู้จกัถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ รวมถึงการท่ี   

นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯตั้งแต่ตาํแหน่ง PEARL ข้ึนไปมีสิทธ์ิไดรั้บรางวลัพิเศษในการข้ึนตาํแหน่งท่ีบริษทัฯ

มอบใหเ้พื่อเป็นเกียรติ เพราะฉะนั้นนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯตั้งแต่ตาํแหน่ง PEARL ข้ึนไปตอ้งไม่ปรากฏตวั
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เขา้ร่วมงานประชุมหรือในงานกิจกรรมใด ๆของธุรกิจขายตรงเครือข่ายอ่ืนหรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะการรับสมคัร

สมาชิกตวัแทนจาํหน่ายท่ีอ่ืน เพราะการกระทาํดงักล่าวทาํใหมี้ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯและมี

ผลกระทบทาํใหเ้กิดความสับสนกบันกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯท่านอ่ืน หากมีภาพหรือหลกัฐานท่ีแสดงถึงการ

กระทาํดงักล่าว บริษทัฯจะถือเป็นความผดิขั้นร้ายแรง 

   

11. การใช้วาจาอนัเป็นเทจ็ยุยงปลุกป่ันให้ร้ายบริษัทฯ หรือให้ร้ายเพ่ือนนักธุรกจิแอปเป้ิล 4 อนิเตอร์ฯ ด้วยกนั 

ธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯเป็นธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงและมีความสัมพนัธ์กบัคนจาํนวนมากการใชว้าจาท่ี

ดีจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการทาํงานร่วมกนั การใชว้าจาอนัเป็นเทจ็ยยุงปลุกป่ันใหร้้ายบริษทัฯหรือเพื่อนนกัธุรกิจแอป

เป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ดว้ยกนั เป็นการทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิและเกิดความขดัแยง้ข้ึนในองคก์ร อนัเป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายกบัคนจาํนวนมากได ้
 

12. ไม่ส่ังซ้ือหรือจัดมอบผลติภัณฑ์แอปเป้ิล 4 อนิเตอร์เนช่ันแนลให้กบันักธุรกจิหรือสมาชิกแอปเป้ิล 4 อินเตอร์เนช่ัน

แนลในสายการสปอนเซอร์อ่ืน 

นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ตอ้งสั่งซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสายการสปอนเซอร์หรือจากศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัเท่านั้นไม่ควรสั่งซ้ือขา้มสายการสปอนเซอร์ การคาํนวณยอดพีว ี(PV) ควรจะเป็นยอดท่ี

ส่งข้ึนยงัอพัไลน์ในสายการสปอนเซอร์ของคุณและจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บันกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ท่ีเป็น

ดาวน์ไลน์ในสายการสปอนเซอร์ของคุณเองเท่านั้น เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งองคก์รของนกั

ธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ  
 

13. แจงยอดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับแจง 

การแจงยอดตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูรั้บแจงและขอ้มูลในการแจงยอดตอ้งเป็นความจริงการแจงยอด

ใหบุ้คคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมหรือแจงยอดไม่ตรงกบัรายการสั่งซ้ือจริงผูไ้ดรั้บการแจงยอดสามารถ

ร้องเรียนมายงับริษทัฯ วา่ไดรั้บความเสียหายจากการแจงยอดนั้นจริงสาํหรับผูแ้จงยอดใหบุ้คคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บ

ความยนิยอมนั้นถือเป็นความผดิอยา่งร้ายแรงอาจไดรั้บโทษตามกฎจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
 

14. ไม่จําหน่ายผลติภัณฑ์ของบริษัท แอปเป้ิล 4 อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั ด้วยข้อมูลเกินจริงผ่านส่ือต่าง ๆ  

จงสร้างธุรกิจของคุณจากกลุ่มคนท่ีคุณรู้จกัอยูแ่ลว้และการติดต่ออยา่งสมํ่าเสมอ  ธุรกิจแอปเป้ิล 4  เป็น

ธุรกิจท่ีอาศยัความสัมพนัธ์แบบบุคคลต่อบุคคล  การจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์อปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ดว้ยการส่งขอ้มูลเกิน

จริงทางส่ือสาธารณะ  เช่นส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  เคเบิลทีว ี วทิยกุระจายเสียง  หรือไปรษณีย ์ ฯลฯ  อนัเป็นการ  

กระทาํท่ีทาํลายภาพลกัษณ์ของนกัธุรกิจมืออาชีพแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ อีกทั้งนโยบาย บริษทั แอปเป้ิล 4 อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั ไม่สนบัสนุนต่อการกระทาํดงักล่าวเช่นน้ีดว้ย 
 

15. ไม่จําหน่ายหรือตั้งแสดงผลติภัณฑ์ของ บริษัท แอปเป้ิล 4 อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั ในร้านค้าขายปลกี   ร้านค้าส่ง

หรือเวบ็ไซต์จําหน่ายสินค้าและส่ือออนไลน์ทุกชนิดของบริษัทอ่ืน  

ตอ้งใหบ้ริการแบบเป็นกนัเองอยา่งเตม็ท่ีแก่สมาชิกและลูกคา้ของคุณ  แอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ เป็นธุรกิจขาย

ตรง  การขายผลิตภณัฑแ์อปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯตามเคาน์เตอร์จาํหน่ายหรือการตั้งแสดงผลิตภณัฑน์กัธุรกิจแอปเป้ิล 4 

อินเตอร์ฯในร้านคา้ขายปลีก เวบ็ไซตจ์าํหน่ายสินคา้ของบริษทัอ่ืน  งานแสดงสินคา้หรือ  นิทรรศการต่างๆ  จะทาํ

ใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีไม่ยติุธรรมในกลุ่มของนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯและอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการตดัราคาสินคา้

รวมถึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหรือระเบียบของ บริษทัฯ 
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16. ไม่สร้างความกดดันในการขาย 

ตอ้งเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตดัสินของแต่ละบุคคลและพึงดาํเนินธุรกิจดว้ยท่าทีสุภาพอ่อนนอ้ม  การ

ใชเ้ทคนิคสร้างความกดดนัในการขายจะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของคุณในฐานะนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ 

และภาพลกัษณ์โดยรวมขององคก์รนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ทั้งหมดแต่ละคนลว้นมีแผนการส่วนตวัในชีวติ

ของตน  และพึงเขา้ใจวา่ มิใช่ทุกคนไปท่ีตอ้งการเขา้ร่วมเป็นนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ 
 

17. ไม่กกัตุนหรือชักชวนบังคับให้ผู้อ่ืนกกัตุนผลติภัณฑ์เกนิความจําเป็น 

การกกัตุนผลิตภณัฑถื์อเป็นการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยเฉพาะการชกัชวนใหน้กัธุรกิจแอปเป้ิล 4 

อินเตอร์ฯ ในองคก์รสั่งซ้ือและเก็บสตอ็กผลิตภณัฑม์ากเกินความจาํเป็นเพื่อใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ในแผนการตลาด

หรือไดรั้บรางวลัท่องเท่ียวรวมทั้งไม่ควรบงัคบัใหน้กัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ในองคก์รของคุณเก็บสตอ็ก

ผลิตภณัฑม์ากเกินความสามารถในการจดัจาํหน่ายของเขา การกระทาํดงักล่าวจะเป็นการสร้างภาระนกัธุรกิจแอป

เป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ในองคก์รของคุณและเป็นการสร้างปัญหาเร่ืองการจาํหน่ายผลิตภณัฑต์ดัราคา อนัเป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหายกบันกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ จาํนวนมากได ้
 

18. ไม่ละเมิดสิทธิเร่ืองเคร่ืองหมายการค้า  ช่ือทางการค้า  ภาพถ่ายของบริษัท แอปเป้ิล 4 อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 

ตอ้งขออนุญาตบริษทั แอปเป้ิล 4 อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ก่อนการใชช่ื้อทางการคา้  เคร่ืองหมายการคา้  

และภาพถ่ายของบริษทัฯ เพื่อเป็นการปกป้องช่ือการคา้และเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั แอปเป้ิล 4 อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัมาก  บริษทัฯ หา้มมิใหมี้การผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอ่ืนๆ ในองคก์ร

นกัธุรกิจในนามของบริษทั แอปเป้ิล 4 อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั หากบริษทัฯ สูญเสียสิทธิในเร่ืองดงักล่าว  บริษทั

อ่ืนๆ ก็สามารถท่ีจะผลิตผลิตภณัฑโ์ดยใชช่ื้อของบริษทั แอปเป้ิล 4 อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความ

สับสนและความเสียหายอนัไม่สามารถแกไ้ขไดแ้ก่องคก์รธุรกิจของนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ทุกคน 
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การร้องเรียนและมาตรการลงโทษ 
 

1. การร้องเรียน 

  การร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัของนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 

อินเตอร์ฯ ใดๆก็ตามผูร้้องเรียนตอ้งแจง้รหสัประจาํตวันกัธุรกิจของตน  พร้อมทั้งลงช่ือ 

ในจดหมายร้องเรียนทุกคร้ัง  หากจดหมายร้องเรียนท่ีมิไดมี้การลงช่ือของผูร้้องเรียน   

การร้องเรียนนั้นจะมิไดรั้บการพิจารณาจากบริษทัฯแต่อยา่งใด 

  หลงัจากบริษทัฯ  ไดรั้บการร้องเรียนจากนกัธุรกิจ  บริษทัฯ  จะออกจดหมายเพื่อใหผู้ท่ี้ถูกร้องเรียนช้ีแจง

ขอ้เทจ็จริงต่อบริษทัฯ  ภายในระยะเวลาตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร  โดยการช้ีแจงดงักล่าวผูถู้กร้องเรียนอาจช้ีแจง

เป็นหนงัสือ  หรือช้ีแจงดว้ยตวัเองแลว้แต่กรณี  หากผูท่ี้ถูกร้องเรียนเพิกเฉยมิไดช้ี้แจงขอ้ร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด  บริษทัฯ จะถือวา่ผูถู้กร้องเรียนโตแ้ยง้และยอมรับผดิตามขอ้ร้องเรียนนั้นทั้งส้ิน 

 

2. การกระทาํของนักธุรกจิแอปเป้ิล 4 อนิเตอร์ฯ ทีนํ่าไปสู่มาตรการลงโทษ 

 1.นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ 

 2.นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ไดก้ระทาํการอนัเป็นการเส่ือมเสียต่อบริษทัฯ หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

3.นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ กระทาํการอนัเป็นเหตุให้บริษทัฯ เสียหายในการประกอบกิจการ 

4.นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ กระทาํการโดยตรงหรือโดยออ้ม ซ่ึงเป็นการทาํใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจผิดในแนว

ทางการสร้างธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายในการประกอบกิจการ หรือทาํความ

เสียหายแก่องคก์ร นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ โดยรวม 

5.นกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ปกปิด แจง้หรือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัตวันกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ หรือขอ้มูล

เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ตรงกบัความเป็นจริงปลอมเอกสารหรือใชเ้อกสารโดยการปลอมแปลงหรือการนาํ

เอกสารของบุคคลอ่ืนมาใช ้โดยไม่ไดรั้บความยนิยอม ตลอดจนแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ เพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรือผูอ่ื้นแลว้แต่กรณีจนนาํมาซ่ึงความเสียหายต่อบริษทัฯ และองคก์รนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ โดยรวม 

 

3. มาตรการลงโทษ (สงวนสิทธ์ิเร่ืองการเรียงลาํดับบทลงโทษทั้งนีขึ้น้อยู่กบัความร้ายแรงและตําแหน่งทางธุรกจิของ

ผู้กระทาํความผดิ) 

o ระงบัการเขา้ระบบนกัธุรกิจ  และการซ้ือสินคา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  90 วนั 

o ตดัสิทธ์ิการประกาศเกียรติคุณหรือตดัสิทธ์ิการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 

o งดการรับรองคุณสมบติัท่ีเป็นรางวลัเกียรติยศ 

o การงดรับเชิญเขา้ร่วมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ 

o การเพิกถอนสมาชิกภาพนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ 

o ชดใชค้่าธรรมเนียมศาล  ค่าทนายความ  หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใด  ซ่ึงอาจจะมีข้ึนเพราะเหตุท่ีผดิกฎระเบียบ

จรรยาบรรณ 

o มาตรการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีอาจเพิ่มเติมในภายหลงั เช่น สัญญาการซ้ือสินคา้ในกลุ่ม Shopping Point ตามราคา

ควบคุมบริษทัฯ เป็นตน้  
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อน่ึง หากเร่ืองท่ีถูกร้องเรียนมีหลกัฐานชดัแจง้   และมีความรุนแรงอนัจะส่งผลในมุมกวา้ง  หรือสร้างความ 

เดือดร้อน ต่อผูค้นจาํนวนมาก  หรือเป็นความเสียหายท่ีมิอาจประเมินค่าได ้ บริษทัฯ จะระงบัการดาํเนินธุรกิจหรือ

การทาํธุรกรรมของนกัธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ท่ีกระทาํการและรวมถึงองคก์รธุรกิจแอปเป้ิล 4 อินเตอร์ฯ ท่ีร่วม

ขบวนการ  หรือใหก้ารสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าวตามแต่ขอบเขตและความรุนแรงของการกระทาํความผดินั้น

ทนัทีจนกวา่การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงจะแลว้เสร็จ 

 ทั้งน้ี  การแกไ้ขกฎจรรยาบรรณ  การร้องเรียนและมาตรการลงโทษน้ี  ใหมี้ผลบงัคบัใชน้บัตั้งแต่วนัประกาศ 

เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกฎหมายและกฎระเบียบจรรยาบรรณ 

บริษทั แอปเป้ิล 4 อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

  15 ตุลาคม  2559 


