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1.คำนิยำม
บริษัท หมายถึง บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ภาษาอังกฤษ PAYALL GROUP CO.,LTD.
สมำชิกผู้บริโภค หมายถึง ผู้จาหน่ายอิสระที่สมัครทาธุรกิจร่วมกับบริษัท ผู้จาหน่ายอิสระได้ยนื่
ใบสมัครตามแบบฟอร์มของบริษัทโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้จาหน่ายอิสระลงในใบสมัคร
และชาระค่าธรรมเนียมการสมัครตามอัตราที่บริษัทกาหนดและผู้จาหน่ายอิสระซื้อสินค้าตั้งแต่
0 – 299 PV บริษัททาการบันทึกประวัติของสมาชิกในฐานข้อมูลของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สมาชิกผู้บริโภค ไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทน คอมมิชชั่น โบนัส
สมำชิกหุ้นส่วนธุรกิจ หมายถึง ผู้จาหน่ายอิสระที่สมัครทาธุรกิจร่วมกับบริษัท ผู้จาหน่ายอิสระ
ได้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของบริษัทโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้จาหน่ายอิสระครบถ้วนลง
ในใบสมัครและชาระค่าธรรมเนียมการสมัครตามอัตราที่บริษัทกาหนดและผู้จาหน่ายอิสระซื้อ
สินค้าตั้งแต่ 300 PV ขึ้นไป บริษัททาการบันทึกประวัติของสมาชิกในฐานข้อมูลของบริษัทเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีสิทธิวางผังองค์กรและได้รับคอมมิ ชชั่น โบนัส และ
ผลตอบแทนตามแผนรายได้ของบริษัท
สมำชิกที่แอคทีฟ หมายถึง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่มีคะแนนรักษาสิทธิตามที่บริษัทกาหนด ใน
หนึ่ ง เดื อ นการค านวณผลตอบแทน (ตามต าแหน่ ง ที่ บ ริ ษั ท ก าหนด) ถึ ง จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของแผนการจ่ายผลตอบแทน
สมำชิกที่ไม่แอคทีฟ หมายถึง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ไม่รักษาสิทธิ์ประจาเดือน ตามตาแหน่งที่
บริษัทกาหนด จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท
ลูกค้ำ (Customer) หรือ ลูกค้ำปลีก (Retail Customer) หมายถึง ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์
จากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทโดยตรง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่ใช่ลูกค้าปลีก ลูกค้าปลีกจะ
ไม่มีสิทธิรับโบนัสผลตอบแทนตามแผนธุรกิจบริษัท
อัพไลน์ (Up line)หมายถึง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่มีดาวน์ไลน์เป็นสมาชิกเชื่อมต่อรหัสสมาชิก
ของตัวเอง โดยที่สมาชิกไม่ได้เป็นผู้ขยายเครือข่ายก็ตาม
ดำวน์ไลน์ (Down Line) หมายถึง บรรดาสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจท่านอื่นภายใต้ตัวท่าน โดย
เชื่อมทางตรงหรือทางอ้อมกับสมาชิกรายนั้น สาหรับลูกค้าขายตรงที่ถูกขยายเครือข่ายสู่บริษัท
โดยตรง สมาชิกได้รู้จักกันในฐานะดาวน์ไลน์ตรง
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ฟร้อนไลน์ (Front line) หมายถึง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งได้รับการสปอนเซอร์โดยตรงและ
อยู่ในลาดับชั้นแรกถัดลงมาจากท่าน
ผู้สปอนเซอร์ (Sponsor) หมายถึง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการทาธุรกิจของ
ท่านโดยตรง ทั้งนี้ผู้สปอนเซอร์จะต้องเป็นสมาชิกที่ระบุอยู่ในใบสมัคร
สำยงำน (Leg) หมายถึง จานวนดาวน์ไลน์ทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กรของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
โดยฟร้อนไลน์คนใดคนหนึ่ง
คอมมิชชั่น (Commission)หรือ โบนัสผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนโดยรวมที่สมาชิก
หุ้นส่วนธุรกิจจะได้รับจากบริษัททั้งที่มาจากองค์กรดาวน์ไลน์ ของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจซึ่ง
ผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับนั้นจะระบุอยู่ในแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท
ต ำแหน่ ง (Rank) หมายถึ ง ชื่ อ เรี ย กสมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ การเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ตามตาแหน่ง
แผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท
ผู้มุ่งหวัง หมายถึง บุคคลที่สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัท เพื่อบริโภค
ส่วนตัวหรือเพื่อทาธุรกิจ
ชุดสมัครธุรกิจ หมายถึง ชุดคู่มือเอกสารทางธุรกิจต่างๆที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้สมาชิก
ผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
รำคำสมำชิก หมายถึง มูลค่าสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่บริษัทกาหนดเพื่อขายให้แก่สมาชิกผู้บริ
โภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในราคาต่ากว่าราคาขายปลีก
PV (Point value) หมายถึง คะแนนที่ได้รับจากการจาหน่ายสินค้าหรือบริการนามาคานวณ
การจ่ายผลตอบแทนโดยจะมีการกาหนดเป็นค่าตอบแทน (Point)ไว้และคะแนนของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์จะปรากฏในรายการราคาสินค้าที่ทางบริษัทได้จัดพิมพ์เผยแพร่
ยอดคะแนน PV ส่วนตัว หมายถึง คะแนนยอดสะสมส่วนตัวของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ทาการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เข้าในรหัสของสมาชิกเอง
ยอดคะแนนทีมอ่อน หมายถึง ยอดคะแนนกลุ่มของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิ จที่เริ่มมีการเชื่อมโยง
เป็นกลุ่มนับจากใต้รหัสสมาชิกลงไป แบ่งเป็น 2 ฝั่ง โดยระยะเวลาในการนับรวมยอดคะแนน
บริษัทจะนับคะแนนตามรอบการประมวลผลรายเดือน โดยฝั่งที่มียอดคะแนนน้อยกว่าเรียกว่า
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“ยอดคะแนนทีมอ่อน” เพื่อเป็นฐานในการคานวณผลตอบแทนต่างๆ ตามแผนการตลาดต่อไป
(กรณีที่มียอดคะแนนเท่ากันให้เลือกคะแนนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นยอดคะแนนทีมอ่อน)
ยอดคะแนนทีมแข็ง หมายถึง ยอดคะแนนกลุ่มของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่เริ่มมีการเชื่อมโยง
เป็นกลุ่มนับจากใต้รหัสสมาชิกลงไป แบ่งเป็น 2 ฝั่ง โดยระยะเวลาในการนับรวมยอดคะแนน
บริษัทจะนับคะแนนตามรอบการประมวลผลรายเดือน โดยฝั่งที่มียอดคะแนนมากกว่าเรียกว่า
“ยอดคะแนนทีมแข็ง” เพื่อเป็นฐานในการคานวณผลตอบแทนต่างๆ ตามแผนการตลาดต่อไป
(กรณีที่มียอดคะแนนเท่ากันให้เลือกคะแนนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นยอดคะแนนทีมแข็ง)
กำรนับรอบจำหน่ำยในแต่ละเดือน บริษัทจะเริ่มนับรอบจาหน่ายในวันที่ 1-7 เป็นรอบที่ 1,
วันที่ 8 -15 เป็นรอบที่ 2 , วันที่ 16-23 เป็นรอบที่ 3 , วันที่ 24- วันสิ้นเดือน เป็นรอบที่ 4 เพื่อ
เป็นระยะเวลาในการคานวณคะแนนปันผลตอบแทนให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
กำรจ่ำยโบนัสของบริษัท หมายถึง การจ่ายผลตอบแทนสาหรับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ได้รับ
ผลประโยชน์ตามแผนธุรกิจบริษัท โดยกาหนดการจ่ายโบนัสเดือนละ2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 รอบวันที่ 1-7 เป็นรอบที่ 1 และวันที่ 8 – 15 เป็นรอบที่ 2 กาหนดการจ่ายโบนัส
ทุกวันที่ 30 หรือ วันสิ้นเดือน
ครั้งที่ 2 รอบวันที่ 16 – 23 เป็นรอบที่ 3 และวันที่ 24 – วันสิ้นเดือนเป็นรอบที่ 4 กาหนดการ
จ่ายโบนัสเป็นวันที่ 15 ของเดือนถัดไปกรณีวันจ่ายโบนัสเป็นวันหยุดบริษัทจะดาเนินการจ่าย
ก่อนวันหยุด
สัญญำของบริษัท หมายถึง แบบฟอร์มใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดแล้วเสร็จ คู่มือ นโยบาย
กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม ซึ่งได้ผ่านการทาความเข้าใจควบคู่กับหลักการและ
ระเบียบวิธีการดาเนินงาน และแผนค่าตอบแทนรวมถึงการแก้ไขทบทวนการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ของสิ่งเหล่านี้ที่ออกโดยบริษัทเป็นครั้งคราว (รวมถึงรายละเอียดแนบท้ายทุกประการ)
กำรโอนกรรมสิทธิ์ หมายถึง การโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สมาชิกผู้บริโภค
และผลตอบแทนต่างๆที่ได้มาเนื่องจากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเสียชีวิตและได้โอนธุรกิจ ให้กับ
บุคคลซึ่งระบุไว้ในใบสมัครหรือทายาทแล้วแต่กรณี เพื่อมาดาเนินธุรกิจต่อ การโอนสิทธิต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในใบสมัครและนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท
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ผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
ตามคู่มือแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท
อุปกรณ์ส่งเสริมกำรขำย หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้เพื่อช่วยในการนาเสนอการ
ดาเนินการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการหาผู้มุ่งหวังเพื่อมาเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัท
สำขำบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด หมายถึง ศูนย์บริการที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทเพื่อรับสมัคร
สมาชิกจาหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
กฎระเบียบ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, นโยบำย ,จรรยำบรรณ หมายถึง กฎ กฎระเบียบ ระเบียบ
ข้อบังคับนโยบายจรรยาบรรณ หรือสิ่งอื่นในลักษณะทานองเดียวกันที่ออกโดยบริษัท เพื่อใช้
เป็นกฎระเบียบข้อบั งคับ กับสมาชิ กหุ้ นส่ว นธุร กิจ สมาชิกผู้บริโภค หรือบุคคลอื่นที่ บ ริ ษั ท
เห็นสมควร และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ง
ล่วงหน้า
ข้อตกลงกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกหุ้นส่วนธุรกิจ หรือ สมำชิกผู้บริโภคของบริษัท หมายถึง
ข้อตกลงการเข้าร่วมสมาชิ กหุ้นส่ วนธุรกิ จ หรือ สมาชิกผู้บริโภคกับบริษัทฉบั บนี้ และส่ ว น
เพิ่มเติมแก้ไขโดยบริษัทในอนาคต รวมทั้งข้อตกลงอื่นที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ
สมัครหรือเว็ปไซต์ หรือนิตยสารของบริษัทเป็นต้น ทั้งนี้ โดยในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันให้
ถือบังคับตามเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่บริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่นโดย ให้ถือคาตัดสิน
ของบริษัทเป็นที่สุด
หมำยเลขสมำชิก หมายถึง รหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ และสมาชิกผู้บริโภค กาหนดโดยบริษัท
ให้แก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สมาชิกผู้บริโภค แต่ละคนโดยไม่เรียงลาดับ
กำรรักษำสิทธิ หมายถึง การซื้อสินค้าของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในแต่ละตาแหน่ง ตามที่บริษัท
ได้ระบุไว้ในแผนธุรกิจเพื่อรับรายได้และสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกาหนด
Social Network หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชั่นเพื่อการติดต่อสื่อสารต่างๆเช่น
Website, Facebook, Line, YouTube เป็นต้น
ระบบ PASS หมายถึง แอปพลิเคชั่นของบริษัทเพื่อใช้สาหรับการสอนงานให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ
สมั ค รเป็ น สมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ สมาชิ ก ผู้ บ ริ โ ภค สนั บ สนุ น การท าธุ ร กิ จ ของสมาชิ ก และ
วัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
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2. กฎระเบียบกำรสมัครเป็นสมำชิกประเภทสมำชิกผู้ บริโภค และประเภทสมำชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจ ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด
2.1 สาหรับการสมัครสมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องมีอายุ
20 ปีขึ้นไป
2.2 สมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปี 350 บาท ต่อ 1
รหัส อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมัครสมาชิก
บริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันเริ่มใช้อัตราค่าสมัครอัตราใหม่
2.3 สมาชิกผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัคร
ตามที่บริษัทฯกาหนดและนาส่งให้ทางบริษัท
2.4 สมาชิกผู้บริโภคผู้สมัครได้สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สมาชิกผู้บริโภคจะได้รับสิทธิการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิกและได้คะแนนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดไว้ แต่ยังไม่มีสิทธิ
ได้รับผลตอบแทนในแผนธุรกิจจนกว่าจะซื้อสินค้าครบ 300 PV
2.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้สมัครได้สมัครเป็น สมาชิกเรียบร้อยแล้ว สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้รับ
สิทธิการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิกและได้คะแนนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดไว้ เพื่อรับ
ผลตอบแทนในแผนธุรกิจ
2.6 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ต้องไม่เคยมีชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิก หุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทมา
ก่อน ยกเว้นในกรณีที่ลาออกหรือหมดอายุการเป็นสมาชิก ใบสมัครต้องมีลายมือชื่อที่แท้จริงของ
ผู้สมัคร มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะการสมัครต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรใดๆที่
แสดงว่าผู้สมัครคือผู้ปรากฏในบัตรนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ซึ่งลายมือชื่อ
ต้องตรงกันกับใบสมัคร หากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องทาเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งการลงนามกากับ ในเอกสารทุกครั้ง
2.7 สมาชิ ก ผู้ บ ริโภค สมาชิ ก หุ้ น ส่ว นธุ รกิ จ ยื น ยั น ว่ า จะให้ข้ อ มูลที่ เ ป็น ความจริง ไม่ ป กปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง ไม่ปลอมแปลงเอกสารการสมัคร รวมทั้งยินดีที่จะให้เอกสารและข้อมูล
เพิ่มเติมที่บริษัทฯกาหนด หากบริษัทพบว่าผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะยกเลิก การสมัครเป็นสมาชิก
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2.8 ในกรณีที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ 2 ท่านอยู่ต่างสายงาน สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้สมรสกัน
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสามารถคงรหัสได้เหมือนเดิมหรือจะขอแจ้งความจานงใช้รหัสร่วมได้ สมาชิก
หุ้นส่วนธุรกิจทั้งคู่เมื่อได้มีความจานงใช้รหัสร่วมให้เลือกรหัสหลักเพียงหนึ่งรหัสเพื่อทาคุณสมบัติ
ตามตาแหน่งต่างๆของบริษัท และเมื่อมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ได้รับสิทธิตามคุณสมบัติของ
ผู้สมัครร่วมตามที่บริษัทกาหนดทุกประการ
2.9 ในการนาเสนอสินค้าหรือโอกาสธุรกิจกับผู้บริโภคหรือผู้มุ่งหวัง
2.10 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีหน้าที่ในการส่งมอบเอกสารการซื้อ-ขายให้แก่ผู้บริโภคทุกครั้ง
2.11 การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น การสมั ค รทางเว็ บ ไซต์ หรื อ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จะยังไม่ถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามสัญญา
จนกว่าสมาชิกจะส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้วพร้อมสาเนาบัตรประชาชนส่งมายัง
บริ ษั ท และบริ ษั ท ได้ ท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของสมาชิ ก ลงในระบบฐานข้ อ มู ลของบริ ษั ท เป็นที่
เรียบร้อยจะถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามสัญญา
2.12 การสมัคร สมาชิกต้องนาส่งสาเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อให้ตรงกับใบสมัครทุก
ครั้งการสมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ 1 รหัสต่อ 1 ท่านเท่านั้น กรณีบริษัทตรวจพบว่ามีการ
สมัครสมาชิกมากว่า 1 รหัส บริษัทจะถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกซ้อน และบริษัทจะถือว่าการ
สมัครครั้งแรกเป็นการสมัครที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบจากวันที่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร บริษัทจะ
เพิกถอนรหัสที่สมัครครั้งหลังทันทีโดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
ก่อน
2.12 บริ ษั ท อนุ ญ าตให้ ส มาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ สมั ค รแบบออนไลน์ ท างเว็ บ ไซต์ แ ละระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็วแก่สมาชิก แต่สมาชิกจะต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ จึงจะเป็นการรับสมัครโดยสมบูรณ์
1) สมาชิกจะต้องกรอกใบสมัครให้เรียบร้ อยก่อ นเสมอเพื่อ หลีกเลี่ย งปัญ หาในการ
ติดตามเอกสารประกอบการสมัครไม่ได้และทาให้การสมัครเป็นโมฆะ
2)สมาชิกควรกรอกเอกสารออนไลน์ด้วยตนเอง การบอกรหัส(Password)ของตนให้
ผู้อื่นทราบสมาชิกจะต้องรับผิดชอบการกระทาต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสของสมาชิก
3)สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่สมัครออนไลน์ในผังองค์กรได้ทันที
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
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4)สมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือแจ้งยอดให้แก่รหัสที่สมัครออนไลน์ได้ทันที
5)สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนจากผังองค์กรได้ทันที
6)สมาชิกจะต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ได้ทาการกรอกใบสมัคร
ออนไลน์แล้วให้ทางบริษัทฯภายใน 15 วัน นับจากวันสมัครออนไลน์ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบ
เอกสารใบสมัครประกอบการสมัครของสมาชิกแล้วถูกต้อง บริษัท จะบันทึกยืนยันการสมัครของ
สมาชิกต่อไป
7)กรณีที่สมาชิกกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว แต่สมาชิกยังไม่ได้ส่งใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครมายังบริษัทภายใน 15 วัน บริษัทจะอนุโลมให้ สมาชิกทารายการเฉพาะบาง
รายการเป็นการชั่วคราวเท่านั้นจนกว่าสมาชิกจะส่งต้นฉบับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ
ให้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสถานภาพสมาชิกที่สมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ที่สมบูรณ์และได้รับผลตอบแทนตามแผนการจ่ายจะต้องส่งเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น
บริ ษั ท สงวนสิ ท ธิ์ ทุ ก ประการในการพิ จ ารณาให้ ก ารสมั ค รออนไลน์ เ ป็ น โมฆะได้ เ มื่ อ บริ ษั ท
ตรวจสอบว่าใบสมัครหรือเอกสารประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จ

3. กฎระเบียบกำรต่ออำยุสมำชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
3.1 อายุการเป็นสมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสิ้นสุดเมื่อครบรอบ 1 ปี นับจาก
เดื อ นที่ ส มั ค ร สมาชิ ก ผู้ บ ริ โ ภคและสมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ สามารถยื่ น ความจ านงเพื่ อ ต่ อ อายุ
สถานภาพการเป็นสมาชิกได้ก่อน 1 เดือน ที่จะหมดอายุสมาชิกโดยการส่งแบบฟอร์มการต่ออายุ
ที่กรอกข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมชาระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
3.1.1 ติดต่อยื่นแบบฟอร์มการต่ออายุที่บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด
3.1.2 ติดต่อทางไปรษณีย์พร้อมกับค่าธรรมเนียมตามอัตราในการต่ออายุ
3.1.3 ติดต่อทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของบริษัท
3.1.4 ส่งเอกสารทาง E-mail
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
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3.2 หากสมาชิ ก ผู้ บ ริ โ ภคและสมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การต่ อ อายุ พร้ อ มกั บ
ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ ภายในวันที่กาหนด หรือหากบริษัทไม่ยอมรับการดาเนินการขอต่อ
อายุ นั้ น ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า สถานภาพการเป็ น สมาชิ ก ผู้ บ ริ โ ภคและสมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆของสมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้นั้นหมดอายุลงโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้
เว้นแต่บริษัทจะตกลงเป็นอย่างอื่นโดยลายลักษณ์อักษร
3.3 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่ต่ออายุสมาชิก สมาชิกสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องทาการขอรับ
ผลประโยชน์ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันครบกาหนดอายุการเป็นสมาชิก หาก
เลยกาหนดเวลารหัสของ สมาชิกสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะถูกปิดและไม่สามารถทาเรื่องถอนหรือ
ขอรับผลประโยชน์ใดๆได้
3.4 ผลของการไม่ต่ออายุสมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ กรณีที่สมาชิกผู้บริโภคและ
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกจนพ้นกาหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุด
การเป็นสมาชิกถือว่าพ้นจากสภาพการเป็นสมาชิก
3.5 สมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องทาการสมัครใหม่ หลังจากวันหมดอายุ 180
วัน ในทุกกรณี
3.6 สมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราที่บริษัทกาหนด
แล้ว สมาชิกได้รับกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท ต่อไปอีก 1 ปี
3.7 การต่ออายุสมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเป็นดุลพินิจของบริษัท และบริษัทมี
สิทธิที่จะต่ออายุหรือไม่ต่ออายุให้กับสมาชิกได้
4. นโยบำยกำรคืนสินค้ำ กำรยกเลิกกำรสั่งซื้อ กำรจ่ำยเงินคืนสำหรับสมำชิกผู้บริโภคและ
สมำชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
4.1สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูล ก่อนยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขาย และตรวจสอบเอกสารหลังการซื้อให้ถูกต้องทุกครั้ง
4.2 ในกรณีสมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุร กิจต้ องการยกเลิกการสั่ งซื้ อสินค้า หรือ
ต้องการคืนสินค้านั้น จะต้องดาเนินการยกเลิกการสั่งซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ให้
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สมาชิกเขียนแบบฟอร์มการขอคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับการแนบเอกสารใบกากับภาษี (ต้ นฉบับ)
และมีลายเซ็นกากับของเจ้าของใบกากับภาษีนั้นๆมาด้วยทุกครั้ง
4.3 บริษัทจะรับคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพขายต่อได้จากผู้จาหน่าย โดยผู้คืนสินค้านั้น จะต้อง
รับผิดชอบ การจ่ายผลตอบแทนต่างๆทั้งหมดของการจ่ายผลตอบแทนไปแล้ว ตามแผนธุรกิจของ
บริษัท (ในกรณีที่ผู้คืนสินค้านั้น คืนสินค้าหลังจากการคานวณรายได้ตามแผนธุรกิจบริษัท)
4.4 การคืนผลิตภัณฑ์ กรณีที่สมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่ วนธุรกิจมี ความประสงค์ ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน จะต้องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทนนั้นด้วยราคาไม่ต่ากว่ามูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคืน
4.5 การคืนผลิตภัณฑ์ กรณีที่สมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีความประสงค์ขอคืน
เป็นมูลค่าสินค้า บริษัททาการจ่ายเงินคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง บริษัทจะจ่ายคืน
เงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของเท่านั้น
4.6 สมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายใน
การส่งคืนผลิตภัณฑ์ บริษัทจะไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน หากไม่ชาระค่าขนส่งทั้งหมดก่อนส่งคืน
ผลิตภัณฑ์มายังบริษัท
4.7 จะไม่ มี ก ารจ่ า ยคื น เงิ น ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ส่ งเสริ มการขายที่ ส่ งกลั บ คื น เช่ น CD
ส่งเสริมการขายต่างๆ
4.8 กรณี ที่ ข อเปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มาชิ ก ผู้ บ ริ โ ภคและสมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ สามารถเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ได้ทันทีภายในวัน ในกรณีที่มีโปรโมชั่นสินค้าในการขายของบริษัท สมาชิกจะต้องทา
การคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกันทั้งหมด
5. กำรจัดวำงองค์กร
5.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีสิทธิในการจัดวางองค์กรใต้สายงานติดรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของ
ตัวเองได้แค่ 2 รหัสสมาชิก โดยแบ่งออกเป็นฝั่งซ้าย 1 รหัส และ ฝั่งขวา 1 รหัส โดยไม่จากัดว่า
ต้องเป็นรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ต้องแนะนาโดยตรง ซึ่งเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจท่านอื่นเป็นผู้
แนะนาและมาวางใต้สายงานของท่านได้
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5.2 บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจแก้ไขเปลี่ยนแปลงการวางองค์กร เว้นแต่จะได้รับ
อนุ ญ าตจากบริ ษั ท โดยสมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ ต้อ งปฏิ บั ติต ามเงื่ อ นไขตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ 5.3
ครบถ้วนทุกข้อ
5.3 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจวางองค์กรใต้สายงานผิดพลาด สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจประสงค์
เปลี่ยนแปลงการวางองค์กร สมาชิกต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.3.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องยื่นแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงองค์กรใต้สายงานต่อ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทและได้รับอนุมัติจากผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท ภายในวันที่ยื่นใบสมัครและ
ต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ของวันที่สมัครเท่านั้น หากเกินกาหนดเวลาดังกล่าวบริษัทจะไม่
อนุญาตให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสายงาน
5.3.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องชาระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรใต้สาย
งาน 500 บาท ต่อรหัส
5.3.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอัพไลน์
ของสมาชิกในแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงองค์กร
5.4 การจัดวางองค์กรหากพ้นกาหนดเวลา 5.3 สมาชิกไม่สามารถย้ายสายงานเมื่อมีการวาง
องค์กร หรือ วางองค์กรข้ามสายงาน เว้นแต่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.4.1 ในระหว่างการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจย้ายสายงาน
หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องการย้ายสายงานระหว่างยังไม่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก หุ้นส่วนธุรกิจ
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก และต้องให้พ้นกาหนด 180 วัน นับแต่วัน
ลาออก สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องสมัครใหม่ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจึงจะสามารถย้ายสายงานได้
โดย ในระหว่าง 180 วัน ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจปรากฏตัวในฟังก์ชันใดๆ เพื่อพิสูจน์ว่า มิได้นา
ชื่อคนอื่นมาสมัคร แล้วทาแทน
5.4.2 ในกรณีระหว่างช่วงต่ออายุการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ หากสมาชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจต้องการย้ายสายงานระหว่างรอการต่ออายุ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องลาออกจากการเป็น
สมาชิก และต้องให้พ้นกาหนด 180 วัน นับแต่วันลาออก สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องสมัครใหม่
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจึงจะสามารถย้ายสายงานได้ ในระหว่าง 180 วัน ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
ปรากฏตัวในฟังก์ชนั ใดๆ เพื่อพิสูจน์ว่า มิได้นาชื่อคนอื่นมาสมัคร แล้วทาแทน
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5.4.3 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกและพ้นระยะเวลาการต่อ
อายุสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ หากสมาชิกต้องการสมัครใหม่และย้ายสายงานใหม่ สมาชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจจะต้องให้ระยะเวลาพ้นกาหนด 180 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก สมาชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจจะต้องสมัครใหม่จึงจะสามารถย้ายสายงานได้
5.4.4 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุร กิจไม่ต่อ อายุ การเป็นสมาชิ กหุ้นส่ วนธุรกิจ และพ้ น
ระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในปีที่ผ่านมาไม่มีการรักษายอดติดต่อกันนานเกิน 180
วัน สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องสมัครใหม่และสามารถย้ายสายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพ้น 180 วัน
5.4.5 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่มีการแอคทีฟไม่มีการรักษายอดและไม่มีรายได้
ใดๆ เป็นเวลา 180 วัน สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องสมัครใหม่และสามารถย้ายสายงานได้
ต้องปฏิบัติตามข้อ 5.4.1
5.5 การเปลี่ยนสายงานเป็นดุลพินิจของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่อนุมั ติให้เปลี่ยนสายงานได้
หรือไม่ก็ได้

6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรยกเลิกเป็นสมำชิกและกำรคืนสินค้ำ
6.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจอาจขอลาออกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
สมัคร สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องติดต่อขอคืนเงินค่าสมาชิกและค่าสินค้าที่สานักงานของบริษัท
เท่ า นั้ น โดยสมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิจ สามารถยื่ น เอกสารค าร้ อ งตามแบบฟอร์ม ของบริษั ท ซึ่ งมี
จัดเตรียมให้ไว้ที่บริษัท
6.2 สมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ ต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งตามแบบฟอร์ ม ของบริ ษั ท พร้ อ มแนบส าเนาบั ต ร
ประชาชน สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องมายื่นที่บริษัทด้วยตนเอง หากมาไม่ได้จะต้องมีหนังสือ
มอบอานาจจากสมาชิกอย่างถูกต้อง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่สามารถการยื่นผ่านทางไลน์ หรือ
ทางเว็บไซต์ หรือทางอีเมล ไม่สามารถทาได้เนื่องจากจะต้องคืนสินค้า
6.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องนาสินค้ามาคืนพร้อมอุปกรณ์และเอกสารแผนการตลาดชุดสมัคร
ทั้งหมดมาคืนที่สานักงานของบริษัท
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6.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 5.1-5.3 ดังกล่าวครบถ้วน บริษัทจะคืน
เงินค่าสมัครให้แก่สมาชิกเต็มจานวน
6.5 บริษัทจะคืนเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สมาชิกปฏิบัติครบทุกข้อ
6.6 บริษัทมีสิทธิหักผลตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไปแล้ว(ถ้ามี)หรือหักเงินจาก
ผู้แนะนา (สปอนเซอร์) ของสมาชิกที่ได้จ่ายไป
6.7 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่นาสินค้าและอุปกรณ์ชุดสมัครมาคืนให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข
บริษัทอาจจะพิจารณาคืนเงินเฉพาะค่าสมัครเท่านั้น
6.8 บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าสินค้าในกรณีดังนี้
6.8.1 สินค้าที่ส่งจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี หรืออยู่ในภาชนะบรรจุเดิม
6.8.2 สินค้าที่ถูกใช้ไปโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานไม่สามารถส่งคืนได้
6.8.3 สินค้ามีสภาพเก่า ชารุด ไม่สมบูรณ์เนื่องจากการใช้งานไม่สามารถคืนได้
6.8.4 สินค้าอยู่ในสภาพเดิมยังไม่มีการแกะกล่องบรรจุภัณฑ์
6.8.5 กรณีสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จานวน แคปซูลหรือเม็ดอาหารครบ
เต็มจานวนยังไม่มีการถูกบริโภคไปแล้ว
6.8.6 หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีการแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ แต่ยังไม่มีการบริโภคบริษัท
จะคืนเงินเพียงบางส่วน
6.8.7 หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีการแกะกล่องบรรจุภัณฑ์และบริโภคไปแล้วบางส่วน
บริษัทจะไม่คืนเงินค่าสินค้า
6.9 ในกรณี ล าออกเกิ น ระยะเวลา 30 วั น นั บ แต่ วั น สมั ค ร บริ ษั ท อาจพิ จ ารณาคื น เงิ น
ค่าธรรมเนียมค่าสมัครและสินค้าให้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเพียงบางส่วน
6.10 เอกสารประกอบในการขอยกเลิกการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและคืนสินค้า
6.10.1 คาร้องขอยกเลิกการเป็นสมาชิก
6.10.2 สาเนาบัตรประชาชนของสมาชิก
6.10.3ในกรณีมอบอานาจจะต้องมีสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
6.10.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องนาสินค้ามาคืน
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6.11 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ขอลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจแล้ว
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิ จจะสามารถยื่นขอสมัคร เป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจใหม่อีกครั้งหลังจากครบ
180 วัน นับจากวันที่ลาออก แต่ บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจได้ทุกกรณี
6.12 หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจบริษัท เพย์ออล
กรุ๊ป จากัด สมาชิกหุ้นส่วนบริษัทจะต้องยื่นคาร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก หากบริษัทได้
รับคาร้องก่อนปิดทาการในวันงานวันสุดท้ายของท้าย การลาออกนั้นจะได้รับการพิจารณาและมี
ผลในรอบจาหน่ายถัดไปของเดือนที่ได้รับคาร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
6.13 บริ ษั ท อาจท าการยกเลิ ก สิ ท ธิ แ ละสถานภาพของสมาชิ ก หุ้ น ส่ว นธุ ร กิ จ ได้ ทั น ที โดยไม่
จาเป็นต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่าสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนั้นได้กระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
บริษัท ดังนี้
6.13.1 ท าผิ ด กฎของบริษั ท หรือ กระท าการอย่า งอื่ น ซึ่ งบริ ษั ท เห็น ว่า อาจเป็นการ
ขัดแย้ง ไม่สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจการดาเนินกิจการของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบทาให้เกิด
ความขัดแย้ง เป็นแบบอย่างที่ไม่ได้และก่อให้เกิดความสับสนระหว่างบริษัทกับสมาชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจอื่นๆ
6.13.2 กระทาการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท กรรมการ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.13.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกกฎระเบียบข้อบังคับและเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีผลบังคับทันที ที่บริษัท
ประกาศใช้ ในกรณีที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบ หรือนโยบายและข้อกาหนด
อื่นๆที่ออกหรือแก้ไขใหม่ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีสิทธิที่จะไม่ปฎิบัติตามโดยการทาหนังสือเพื่อ
ยกเลิกการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศ กฎระเบียบ ซึ่งในกรณีนี้ใ ห้
ถือว่าสถานะของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจพ้นจากการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในทันทีที่บริษัทได้รับ
หนังสือจากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ในกรณีที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้ส่งหนังสือยกเลิกการเป็ น
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สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจภายใน 7 วัน ให้ถือว่าสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจยินยอมผูกพันตามกฎระเบียบ
นโยบาย หรือกฎอื่นๆดังกล่าวข้างต้น
7. ผู้จำหน่ำยอิสระ
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจแต่ละคน คือ ผู้จาหน่ายอิสระจะไม่ถือเป็นตัวแทนเอเย่นต์ หรือ ลูกจ้างของ
บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ดังนั้น ไม่ว่ากรณีใด สมาชิกไม่สามารถกล่าวอ้างแสดงสิทธิหรือ
กระทานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมายต่อสมาชิกอื่น หรือ บุคคลที่สามในนามของบริษทั
ได้ บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่สมาชิกก่อให้เกิดกับบุคคลใดก็ตาม หากว่าความ
เสียหายนั้นเกิดจากการกระทาที่เกินขอบเขตหรือฝ่าฝืนนโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมที่บริษัทกาหนด

8.ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรด้ำนบัญชีในกำรโอนค่ำผลตอบแทนต่อครั้งในกำรโอน
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจแต่ละคนจะถูกหักเงินค่าธรรมเนียมการบริการด้านบัญชีตามอัตราที่ ทาง
ธนาคารกาหนด เป็นประจาทุกเดือนซึ่งอัตราดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม
โดยขึ้นกับ การปรับค่า ธรรมเนียมนี้จะเก็บจากเปลี่ยนอัตราของธนาคารสมาชิก แต่ละรายใน
องค์กรของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่มียอดการรับผลตอบแทนจาก บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด
9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
บริษัทจะคิดค่าขนส่งตามอัตราค่าขนส่งที่ใช้ทั่วไปกับคาสั่งซื้อทางโทรศัพท์และคาสั่งซื้อที่รวบรวม
จากระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ของบริษัท ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
10. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
บริษัทจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้า ยกเว้นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากร
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11. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือ นโยบำย กฎ ระเบียบฯ
บริษัทสงวนสิทธิเป็นการเฉพาะที่จะแก้ไขปรับปรุงใดๆตามที่เห็น ว่าจาเป็น ในส่วนที่เกี่ ย วกั บ
หลักการ นโยบาย ระเบียบวิธีการดาเนินงาน แผนการตลาด หรือการกาหนดราคา ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างบริษัทและสมาชิก
12. กำรรักษำชื่อเสียงของบริษัท
12.1 บริษัทจะพิจารณาว่าเป็นการละเมิด สัญญาอย่างรุนแรง หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายใด
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่เป็นการทาลายชื่อเสียง ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือ
โดยลายลักษณ์อักษร อันเป็นการมุ่งต่อต้านบริษัทหรือผู้เข้าร่วมอื่นใด
12.2 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการอบรมต่างๆในบริษัทรายใดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือ ทาลายชื่อเสียงที่ดีของบริษัทหรือผู้เข้าร่วมรายอื่นจะให้ถือว่าเป็นการละเมิดสัญญานี้อย่าง
ชัดเจนเช่นกัน
12.3 คณะกรรมการบริหารบริษัทขอสงวนสิทธิในการตีความสัญญานี้ และเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดใน
กรณีที่มีกรณีพิพาทใดๆ
13. กฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ Social Network และระบบPASS
13.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้ซึ่งกาลังรับสมาชิกใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับหลักการนโยบาย และระเบียบวิธีการดาเนินงานที่ปรากฏในเอกสารนี้แก่ผู้สมั ครสมาชิก
ใหม่นั้น
13.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจพึงระลึกไว้เสมอว่าการนาข้อมูลใดๆของบริษัทไปนาเสนอผ่านระบบ
PASS และผ่านทาง Social Network จะต้องอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ
ของบริ ษั ท อย่ า งเคร่ ง ครั ด และต้ อ งไม่ ฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้ใดทาผิด สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องเป็ น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้กระทาลง
ไปทั้งสิ้น สมาชิกหุ้นส่ว นธุรกิจทุกคนสามารถทา Home Page , Facebook , Website เพื่อ
แบ่งปันเรื่องราว กิจกรรม ความรู้ ประสบการณ์ธุรกิจ ภาพถ่าย ตลอดจนงานอดิเรกของท่านต่อ
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สังคมได้ แต่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องระวังไม่ให้ข้อมูลของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีลักษณะของการ
กระทาผิดต่อกฎระเบียบจรรยาบรรณ และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริษัทห้าม
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนาชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนามาใช้ตั้งชื่อ Home Page
Facebook Website
13.3 ข้อห้ามเกี่ยวกับ Social Network
13.3.1 ต้องไม่กระทาการใดๆที่ทาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินและเกียรติยศ
ชื่อเสียง
13.3.2 ไม่นาเสนอแผนธุรกิจเกินกว่าความเป็นจริงและไม่ตรงตามแผนธุรกิจของบริษัท
13.3.3 ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมแผนการตลาดของบริษัทให้ผิดเพี้ยนไปจากความ
เป็นจริง
13.3.4 ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยการนาเรื่องราว ข้อมูล ข้อมูลส่วนตัว
ของผู้อื่นมาทาการประชาสัมพันธ์ใน Website และสื่อ Social ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร
13.3.5 ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของ PAYALLไม่นา Logo ของ PAYALL
ไปผลิตสินค้าขายทุกกรณี ห้ามใช้รูปภาพ หรือตัดต่อข้อความใดๆของบริษั ทลงใน Website ของ
ตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัท ยกเว้น ภาพกิจกรรมที่เป็นส่วนกลาง
ที่บริษัทอนุญาตให้ทุกคนนาไปใช้ได้
13.3.6 ห้ามนาชื่อ PAYALL ไปใช้ใน Website Line Youtube Facebook และ
เครื่องมืออื่นๆ ในรูปแบบ Social Media โดยเด็ดขาด
13.3.7 ห้ามนา เครื่องหมายการค้า(Logo) ของบริษัทไปใช้
13.3.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจทุกคนต้องไม่จัด Promotion ซ้อนบริษัท ห้ามขายใบ
สมัครต่ากว่าราคาที่บริษัทกาหนด
13.3.9 ห้ามจัด Promotion ด้วยการลดแลก แจก แถม ทุกชนิดห้ามจาหน่ายสินค้า
หรือแผนการตลาดที่ทาซ้ากับบริษัท การกระทาดังกล่าว ถือเป็นความผิดร้ายแรงนาไปสู่การระงับ
รหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้
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14.กฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรนำเสนอแผนรำยได้และ
แผนกำรตลำด
14.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทจะต้องดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและภาคภูมิใจที่
ทาให้บุคคลอื่นเข้าใจธุรกิจแผนการตลาดของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
14.2 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจดาเนินการนาเสนอรูปแบบธุรกิจและแผนการตลาดใน
รูปแบบที่บิดเบือนทาให้หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงในทุกกรณี
14.3 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทโดยการเสนอโอกาสทาให้
บุคคลอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการรับสมัครเข้าทางาน
14.4 สมาชิกต้องไม่ทากิจกรรมใดๆที่ทาให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือหลอกลวงให้เข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่ว น
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในรูปแบบอื่นๆหรือทาให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าบริษัทมีความสัมพันธ์กับ
บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง
14.5 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การจาหน่ายบัตรเข้าร่วมประชุมที่มีราคาสูงเกินกว่าปกติทั่วไปจัด
รายการแจกสินค้า หรือแจกสิ่งของอื่นๆ เช่น รถยนต์ ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
14.6 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเสนอผลประโยชน์ให้ผู้อื่นที่ไม่สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจตาม
แผนการตลาดที่ถูกต้องของบริษัท
14.7 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจหลอกลวงล่อลวง หรือกระทาการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเนาบัตร
ประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือบัตร ATM ของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจท่านอื่นเพื่อมา
ประกอบการสมัครและดาเนินธุรกิจ อย่างไม่ถูกต้อง
14.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงานโดยเด็ดขาด ธุรกิจของบริษัท
เรื่องสายงานเป็นเรื่องสาคัญสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจทุกท่านต้องเคารพ ซื่อสัตย์ มั่นคง และให้เกียรติ
Up Line ของตนเองอย่างเคร่งครัด ทุกคนต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งทางตรง
หรือทางอ้อมในการชักชวนให้ผู้อื่นย้ายสายงาน การชวนคนข้ามสายงาน เปลี่ยนสายงาน เป็น
ความผิดร้ายแรงต้องไม่ทาโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนบริษัทมีสิทธิยกเลิกเป็นสมาชิกและยกเลิกรหัส
ของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจโดยไม่จ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆได้
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14.9 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ทางานและให้คาปรึกษาข้ามสายงานโดยเด็ดขาด ถ้ามีคนมา
ขอคาปรึกษาข้ามสายงานต้องแนะนาให้ไปปรึกษา Up Line ตรงของเขา การให้คาปรึกษา
แนะนา ช่วยเหลือข้ามสายงาน จะทาให้เกิดปัญหา และความวุ่นวายตามมาห้ามทาโดยเด็ดขาด
14.10 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ช่วงชิงตักตวงผลประโยชน์จากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจอื่น ด้วย
วิธีการที่ไม่ถูกต้อง ผิดจรรยาบรรณ ผิดคุณธรรม ห้ามมอบสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ มากกว่า
แผนที่บริษัทกาหนดไม่ทากลยุทธ์การตลาด และ Promotion ให้ส่วนลดต่างๆ ในการสมัครซ้อน
กับของบริษัท ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ในหมู่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ไม่ให้ข้อเสนอพิเศษ
เงื่อนไขพิเศษที่ทาลายระบบการตลาดของบริษัททั้งระบบ
14.11 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่สร้างความเสียหายทาลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
ในทุกกรณี ไม่ กระทาการใดๆที่เป็นการผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม ผิดขนบธรรมเนียมและประเพณี
อันดีงาม และการกระทาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมทั้งปวง อันจะทาให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของบริษัท
14.12 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจโฆษณาเกินจริง การทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้นาและ
ทีมงาน ในสื่อต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ Pocket Book และสื่ออื่นๆ ข้อความ
และเนื้อหาที่จะทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้บริหารบริษัทก่อนเสมอ ห้ามโฆษณาเกินจริง ห้ามให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือ
เจตนาทาให้ผู้อื่นเข้าใจผิดต่อธุรกิจของบริษัทโดยเด็ดขาด
14.13 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่น าโลโก้ (Logo) เครื่องหมายการค้าชื่อ ทางการค้ า ของ
PAYALL ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ชื่อโลโก้ (Logo) และเครื่องหมายทางการค้าของบริ ษั ท
(PAYALL) เป็นสิ่งสาคัญมาก ในการดาเนินธุรกิจ ก่อนนาไปใช้ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อั ก ษรจากบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง ยกเว้ น สื่ อ กลางที่ บ ริ ษั ท ผลิ ต ให้ ส มาชิ ก ทุ ก คน น าไปใช้ เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
14.14 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยการนาเรื่องราว หรือข้อมูล
ส่วนตัวของบุคคลอื่นมาประชาสัมพันธ์ในสื่อของตนเอง โดยมิได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร
14.15 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ทาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งที่เป็น
ทรัพย์สิน และเกียรติยศ ชื่อเสียง
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14.16 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่นาบุคคลที่ไม่มีตัวตนจริงมาวางในผังองค์กรไม่อนุญาตให้
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนาบุคคลที่ไม่มีตัวตนหรือแอบอ้างนาชื่อของบุคคลอื่นมาสมัครมาเป็นสมาชิก
หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ โดยไม่ ได้ รับ ความยิ น ยอม หรื อ แจ้ งข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ ในการสมัค รเป็ น สมาชิก
หุ้นส่วนธุรกิจหากบริษัทตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนั้นจะเป็นโมฆะทันที
ถูกระงับไม่สามารถทาธุรกิจได้
14.17 สมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ ทุ ก คนต้ อ งไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ ผิ ด กฎหมาย ผิ ด กฎระเบี ย บ
จรรยาบรรณและผิดศีลธรรม
14.18 การใช้ Social Network ในการส่งข้อมูลข่าวสารจะต้องอยู่ภายใต้ กฎระเบียบและ
จรรยาบรรณของบริ ษั ท จะต้ อ งไม่ ฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ว่ า ด้ ว ยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทาผิดกฎหมายในทุกกรณี ผู้กระทาความผิดต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
14.19 ห้ า มสมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ ใช้ ชื่ อ บริ ษั ท “เพย์ อ อล” “PAYALL” ใน Website ,
Facebook , Line , Youtube และอื่นๆใน Social Media ตลอดจนห้ามทา Link กับบริษัท
โดยมีเจตนาให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าจัดทาโดยบริษัทหรือเป็นของบริษัท
14.20 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายไม่สร้างความเสียหายให้กับบริษัท
ไม่สร้างความแตกแยกไม่ทาให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่สมาชิก ด้วยการเข้ามาชักชวนด้วย
วิธีการใดๆให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทไปทาธุรกิจอื่นหรือค่ายอื่นโดยเด็ดขาดการกระทา
ดังกล่าวถือเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทมีสิทธิยกเลิกเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและยกเลิกรหัสของ
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจโดยไม่จ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆได้
15.ขั้นตอนกำรร้องเรียนและกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน
15.1 กรณี ส มาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ พบเห็ น การกระท าผิ ด ของสมาชิ ก ที่ ฝ่ า ฝื น กฎระเบี ย บ
จรรยาบรรณ จริยธรรม คู่มือ การร้องเรียนกระทาได้ดังนี้
15.1.1 ต้องแจ้งรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของตนเอง
15.1.2 ต้องแจ้งรายละเอียดของผู้กระทาผิด ชื่อ นามสกุล และรหัสสมาชิก (ถ้าทราบ)
15.1.3 ข้อมูลการกระทาผิดโดยละเอียดพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)
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15.1.4 ลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
15.1.5 หนังสือร้องเรียนที่ไม่ลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่รับพิจารณา
15.1.6 บริษัทจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
15.1.7 คณะกรรมการสอบสวนทาหนังสือเชิญผู้ถูกร้องเรียนมาชี้แจง
15.1.8 คณะกรรมการลงมติและสรุปผลการตัดสิน
15.1.9 ส่งผลการตัดสินให้บริษัท
15.2 ขั้นตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน
15.2.1 การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติ
ของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ใดก็ตามผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรหัสประจาตัวสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของ
ตนเอง พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้งจดหมายร้องเรียนที่มิได้มีการลงชื่อผู้ร้องเรียน
จะมิได้รับการพิจารณาจากบริษัท
15.2.2 ในเบื้องต้นบริษัทจะออกจดหมายเพื่อให้สมาชิกที่ทาผิดกฎหรือผู้ที่เกี่ยวข้องถูก
ร้องเรียนดาเนินการชี้แจงเป็นหนังสือหรือเข้าให้ข้อเท็จจริงที่บริษัทภายในเวลา 30 วันในบาง
กรณีสมาชิกผู้ที่ถูกร้องเรียนอาจถูกระงับ Password เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีจดหมาย
ชี้แจงกลับมาที่บริษัท
15.2.3 หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจนและมีความรุนแรงที่จะส่งผลในวงกว้าง
หรือสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนจานวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้
บริษัทฯก็จะระงับ Password และการทาธุรกรรมของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่กระทาการและหรือ
รวมทั้งองค์กรธุรกิจ ที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขตและความรุนแรงของการกระทาความผิด
ทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ
15.2.4 มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทาผิด เช่น การตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร, การงดการสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง, การงดรับ รองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติ
รางวัล, การงดรับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การปรับลดลาดับขั้น
ความสาเร็จ, การปรับลดตาแหน่งทางธุรกิจ, งดการรักษายอด, การเพิกถอนสมาชิกภาพนักธุรกิจ
รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง
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15.2.5 ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียน บริษัทมีสิทธิระงับรหัส หรือ พาสเวิร์ด
(Password) และการทาธุรกรรมของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่กระทาผิดชั่วคราวไปจนกว่าการ
พิจารณาของคณะกรรมการจะเสร็จสิ้น หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วสมาชิกไม่ได้กระทาผิด
หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือสัญญา บริษัทจะคืนรหัส หรือ พาสเวิร์ด(Password)
และการทาธุรกรรมของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้กลับมาประกอบธุรกิจได้เช่นเดิม
16. มำตรกำรกำรลงโทษ กำรเพิกถอนหรือยกเลิกกำรเป็นสมำชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
16.1 หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจน มีความรุนแรงที่จะทาให้เกิดผลกระทบในมุมกว้าง
สร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนจานวนมากเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทจะทา
การระงับการทาธุรกิจของรหัสนั้นเป็นการชั่วคราวทันที เพื่อหยุดยั้งความเสียหายไม่ให้ลุกลาม
มากขึ้น จนกว่าจะสอบสวนเสร็จ จึงตัดสินตามความผิดที่คณะกรรมการลงมติ
16.2 มาตรการการลงโทษขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของการกระท าผิ ด การกระท าผิ ด ไม่ ร้ า ยแรง
ผลกระทบและความเสียหาย
ไม่รุนแรงมาก มาตรการการลงโทษคือ
ครั้งที่ 1 ทาหนังสือตักเตือน
ครั้งที่ 2 ระงับการทาธุรกิจของรหัสนั้นชั่วคราว โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบว่าพักการทา
ธุรกิจนานเท่าใดในขณะที่ถูกระงับการทาธุรกิจรหัสนั้นจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
ครั้งที่ 3 ถือว่ามีเจตนาละเลย ต่อต้าน กฎจรรยาบรรณและเจตนาประสงค์ร้าย ต้องการ
สร้างความเสียหายให้บริษัท บริษัทจะสั่งระงับการทาธุรกิจของรหัสนั้นเป็นการถาวร
16.3 ในกรณีที่สมาชิ กหุ้นส่วนธุรกิจมีเจตนาจะฝ่าฝืนกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัท
เป็นความผิดร้ายแรง และสร้างความเสียหายต่อบริษัทและสมาชิกท่านอื่นในมุมกว้างเป็นความ
เสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และคณะกรรมการสอบสวนลงมติว่า เป็นความผิดร้ายแรง
บริษัทจะทาการลงโทษสถานหนัก คือ สั่งระงับการทาธุรกิจของรหัสนั้นเป็นการถาวร โดยไม่
จาเป็นต้องมีการตักเตือนและสั่งระงับการทาธุรกิจของรหัสนั้นชั่วคราว
16.4 การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจ การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับ
สถานภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่น
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
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ใดจากบริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร บริษัทฯสงวนสิทธิในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจได้
ทันทีเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
16.4.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร
16.4.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรนัก
ธุรกิจ ทั้งในสายงานตนเอง และสายงานคนอื่น
16.4.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ร้ายหรือทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
และบริษัทฯอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้
16.4.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจ
โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรงและไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น
16.4.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจฝ่าผืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯโดยระยะให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น
16.4.6 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติ เกินกว่า 1 ครัง้
หรือกระทาการผิดซ้าคาเตือน
16.4.7 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า และชื่อเรียกทางการค้า
16.4.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนาชื่อเสียง หรือองค์ธุรกิจของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจขายตรงอื่น หรือจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายตรงอื่นที่มิใช่ของบริษัทไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตามให้แก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจภายใต้องค์กร เพราะการกระทา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเสียหายให้เกิดขึ้นกับกิจการของบริษัท
16.5 การยกเลิกสัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดสัญญา คู่มือ กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณ
บริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ขั้นตอนในการยกเลิกสัญญามีดังนี้
16.5.1 บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายที่
เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญา เว้นแต่การละเมิดสัญญานั้นจะได้รับการแก้ไข
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการแจ้ง
16.5.2 การละเมิดหรือผิดสัญญานั้นไม่ได้รับการแก้ไข ภายในเวลาที่กาหนด บริษัทจะ
ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการตั ด สิ น ใจเองว่ า จะยกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ ไม่ หลั งจากพิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง ทั้ ง
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
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หมดแล้ว หรืออาจดาเนินการอื่นใดเท่าที่มีสิทธิกระทาได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการตัดสินใจ
บอกเลิกสัญญากับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายใด สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายนั้นอาจถูกตัดโอกาสอย่าง
ถาวรมิให้กลับเข้าร่วมในโปรแกรม การอบรมต่างๆในบริษัทอีก
16.5.3 ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอนรหัสสมาชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจนั้นให้กับบริษัท โดยรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่เป็นดาวน์ไลน์ยังคงอยู่ตามเดิมทั้งหมด
17. กฎหมำยที่ใช้บังคับ
สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือ
เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้จะถูกนาเข้าสู่กระบวนการของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย
18. กำรสิ้นสุดสถำนภำพกำรเป็นสมำชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
18.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจหมดอายุสมาชิกแล้วมิได้ต่ออายุ
18.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจลาออก
18.3สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจถูกเพิกถอนสมาชิกภาพ เนื่องจากการกระทาผิดกฎจรรยาบรรณและ
ระเบียบของบริษัทอย่างรุนแรงและคณะกรรมการสอบสวนมีมติให้เพิกถอนสมาชิกภาพ
18.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจถึงแก่กรรมและมิได้มีทายาทโดยธรรมตามกฎหมายที่จะรับธุรกิจเป็น
มรดกต่อไป
18.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเป็นบุคคลเสมือนหรือไร้ความสามารถ
18.6 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจถูกศาลพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ตามกฎหมายล้มละลาย
18.7 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจถูกพิพากษาให้ล้มละลาย
18.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจถูกศาลพิพากษาให้จาคุกและได้รับโทษจาคุกในเรือนจา เว้นแต่ ใน
กรณีความผิดโดยประมาท
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19. กำรโอนสิทธิทำงธุรกิจ
19.1 การเสียชีวิตของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุร กิจให้
ทายาท การเสียชีวิตและการโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ทายาท สิทธิของการ
เป็นสมาชิก PAYALL เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกประการ บริษัท
จะพิจารณาการโอนสิทธิเฉพาะในกรณีผู้สมัครเสียชีวิตเท่านั้น หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเสียชีวิต
บริษัทจะทาการโอนสิทธิให้แก่ผู้ที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจระบุไว้ในใบสมัครก่อเป็นลาดับแรก หากผู้
ที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจระบุชื่อในใบสมัครไม่สมัครใจทาธุรกิจต่อ บริษัทจะโอนสิทธิการเป็นสมาชิก
หุ้นส่วนธุรกิจให้ทายาทตามกฎหมายของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต่อไป กรณีผู้สมัครเสียชีวิตและได้
ทาพินัยกรรมไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บริษัทจะพิจารณาโอนสิทธิแก่บุคคลนั้นตามพินัยกรรมที่
ระบุไว้กรณีผู้สมัครเสียชีวิตและมิได้ทาพินัยกรรมไว้และมีทายาทโดยชอบธรรมมากกว่า 1 คน ให้
ทายาทนาคาสั่งตั้งผู้จัดการมรดกของศาลมาแสดงเพื่อให้ผู้จัดการมรดกเป็ นผู้โอนสิทธิ ใ ห้ แ ก่
ทายาทต่อไป หากผู้รับมรดกมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์จนกระทั่ง ผู้รับมรดกมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นผู้รับมรดกอย่าง
สมบูรณ์ ผู้รับโอนสิทธิจะต้องดารงสถานภาพอยู่ใ นตาแหน่งเดิม ของสมาชิกผู้โ อนสิท ธิ ใ ห้ ทุ ก
ประการ ผู้รับโอนสิทธิจะไม่สามารถสมัครใหม่กับสายงานใดๆได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้การ
พิจารณาการโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกอยู่ในดุลยพินิจของบริษัททุกประการ
19.2 ขั้นตอนการขอโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ทายาท
1)กรอกแบบฟอร์มการขอโอนสิทธิของการเป็นสมาชิก
2)กรณีผู้สมัครเสียชีวิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากระบบ หรือติดต่อสานักงาน
ใหญ่
3)ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามายังสานักงานใหญ่
4)เมื่อบริษัทพิจารณาและอนุมัติแล้ว ชื่อของท่านจะปรากฏเป็นผู้สมัครหลักในรหัส
ดังกล่าวและสามารถดาเนินธุรกิจตามระเบียบและกฎจรรยาบรรณ ของ บริษัททุกประการ
19.3 เอกสารประกอบการโอนสิทธิ กรณีที่ผู้สมัครเสียชีวิต
1)สาเนาใบมรณะบัตรของผู้สมัครที่เสียชีวิต
2)สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับโอนสิทธิ
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3)สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4)สาเนาใบสูติบัตรของบุตร เพื่อแสดงความเป็นบิดา มารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี)
5)เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ เอกสารยืนยันการเป็นทายาทโดยธรรม เป็นต้น
19.4 การส่งแบบฟอร์มการขอโอนสิท ธิการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและเอกสารประกอบการ
พิจารณามายังบริษัทนั้น การโอนสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ บริษัทได้พิจารณาอนุมัติอย่างเป็น
ทางการแล้วท่านั้น
19.5 การโอนสิทธิ์ ของการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในกรณีอื่นๆ จะต้องขออนุญาตและต้อง
ได้รับการอนุมัติจากบริ ษัท เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือ
ยอมรั บ การขออนุ ญ าตตามดุ ล ยพิ นิ จ บริ ษั ท 19.6 ผู้ รั บ โอนสิ ท ธิ์ จ ะต้ อ งด ารงสถานภาพอยู่ ใ น
ตาแหน่งเดิมของสมาชิกผู้โอนสิทธิ์ให้ทุกประการ
20. วิธีกำรสั่งซื้อสินค้ำ
20.1 คาสั่งซื้อและการชาระเงินครั้งแรกของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องแนบมากับแบบฟอร์มการ
สมัครสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด เพื่อที่สมาชิกรายใหม่จะได้รับการ
บันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด
20.2 คาสั่งซื้อที่สานักงานบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด หรือสาขาของบริษัทโดยสมาชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาทาการของบริษัท พร้อมรับสินค้าได้ทันที
20.3 คาสั่งซื้อทางโทรศัพท์
20.3.1 เลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่
หมายเลข 0-2694-1616, 02-692-9666, 02- 692- 9984, 02- 692- 9985, 02- 692 -9983,
02 -692- 9986
ต่อแผนกบริการลูกค้า ซึ่งหมายเลขนี้จะใช้สาหรับการสั่งซื้อเท่านั้นหรือ E-mail / Website ของ
บริษัท เจ้าหน้าที่รับคาสั่งซื้อไม่สามารถโอนสายเรียกเข้าใดๆ จากหมายเลขเหล่านี้ หรือรับฝาก
ข้อความใดๆ ไปถึงฝ่ายงานอื่นๆ
20.3.2 การชาระเงินด้วยระบบการโอนเงินสดเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น
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21. ระบบชำระค่ำสินค้ำด้วยเงินสด
21.1 ระบบเงินสด เป็นระบบการชาระค่าผลิตภัณฑ์โดยชาระเป็นเงินสดของสมาชิกที่ บริษัท
เพย์ออล กรุ๊ป จากัด
21.2 การจ่ายผลตอบแทนเข้าสูบ่ ัญชีธนาคารของสมาชิกโดยตรง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องกรอก
เอกสารใบสมัครสมาชิกของบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดของบัญชีที่จะให้สั่งจ่ายอย่างถูกต้อง
พร้อมสาเนาบัญชีธนาคารให้กับบริษัท
21.3 การชาระเงินสดในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยผ่านระบบบัญชีธนาคารของบริษัทตามบัญชี
และธนาคารที่บริษัทประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
22. จรรยำบรรณของสมำชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
22.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ และธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของแผน
ธุรกิจของบริษัท
22.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องชี้แจงลักษณะของธุรกิจของบริษัท และความสัมพันธ์ของสมาชิก
ตามที่ ร ะบุไว้ ใ นแผนธุ รกิ จของบริษั ท และต้ อ งไม่ดาเนิ น การใดๆอัน มี ลักษณะของการอาศัย
เครือข่ายธุรกิจ และธุรกิจบริษัทเป็นแหล่งขายสินค้าอื่น หรือหาผลประโยชน์อื่นใดแก่ตัวเองหรือ
บุคคลอื่น หรือดาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการร่วมงานในฐานะ
สมาชิก
22.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องนาเสนอถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบของผู้ขายกับผู้ซื้อ ระหว่าง
บริ ษั ท กั บ นั ก ธุ ร กิ จ สมาชิ ก หุ้ น ส่ วนธุ รกิ จ อย่ างถู ก ต้อ ง ดั งที่ อ ธิ บ ายไว้ ใ นคู่มื อ แผนธุ รกิ จ และ
ระเบียบปฏิบัติของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ และเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นๆที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท
22.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่เสนอว่าสมาชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจสามารถได้รับผลประโยชน์หลังจากให้การสปอนเซอร์ผู้อื่นให้เป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น
22.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่นาผลประโยชน์ด้านภาษีมาเป็นเหตุผลในการจูงใจให้เป็น
สมาชิก
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22.6 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่อ้างว่าสมาชิกจะประสบความสาเร็จได้ โดยใช้เวลาหรือความ
พยายามเพียงเล็กน้อย หรือไม่ต้องใช้เลยต้องระบุว่าสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะมีรายได้ หรือได้รับ
ส่วนลดจากบริษัทด้วยการที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัท และผลิตภัณฑ์ที่
บริษัทจัดหา หรือจัดจาหน่ายให้แก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและลูกค้าอีกต่อหนึ่งอย่างต่อเนื่องเท่านั้น
และยังคงคุณสมบัติบางประการไว้ ต้องไม่อวดอ้างในผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ที่จัด
จาหน่ายโดยสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ อย่างเกินความจริงหรือโดยไม่มีหลักฐาน ต้องไม่บิดเบือนราคา
คุณภาพ ระดับ ส่วนประกอบ รูปแบบหรือรุ่น สถานที่ผลิต หรือ จานวนสินค้าที่มี ของผลิตภัณฑ์
บริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่ายโดยบริษัทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
22.7 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ทาการเสนอแนะอ้างอิงว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์
ที่จัดจาหน่ายโดยบริษัทมีประสิทธิภาพเกินความเป็นจริง
22.8 สมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิจ ต้อ งไม่ป ฏิบั ติน าเสนอผลิต ภัณฑ์ ข องบริ ษั ท หรื อ ผลิ ต ภัณฑ์ที่จัด
จาหน่ายโดยบริษัทในลักษณะที่ผิด หรือนาไปสู่การเข้าใจผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
22.9 ต้องไม่ส่งเสริมสิ่งที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือบริการต่างๆที่มิใช่ของบริษัทโดยทาให้
เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทจาก
การถูกฟ้องร้อง ถูกเรียกร้องและถูกฟ้องทางคดี อาญา หรือคดีแพ่ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ
(รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายของบริษัท) ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากการบิดเบือน
ใดๆของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
22.10 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทั้งมวลที่ใช้ควบคุมการดาเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย และต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ อันจะก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่าง
สิ่งที่กล่าวถึง
22.11 ต้องไม่แสดงให้เกิดความเข้าใจผิดในลักษณะความสัมพันธ์ในรูปของผู้ขาย-ผู้ซื้อ ระหว่าง
บริษัท กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งความสัมพันธ์นี้ได้อธิบายไว้ในคู่มือแผนธุรกิจ และระเบียบ
ปฏิบัติของสมาชิกและเอกสารที่บริษัทผลิตขึ้นในปัจจุบัน และสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากกรณีนี้ หรือ จากการทาให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งค่าบริการด้าน
กฎหมายของบริษัท
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22.12 ต้องไม่ประกอบธุรกิจและหรือขายจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าเป็น ธุรกิจ
หรือผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกับธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมใน
ระหว่างที่ยังคงอยู่ในฐานะของการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนั้น อีกทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ในธุรกิจใดๆของบุคคลและ/หรือนิติ บุคคลอื่นใดซึ่งใช้ระบบเครือข่ายการ
ขายจัดจาหน่ายแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้น
22.13 ต้องไม่ออกหนังสือเชิญฟังการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด โดยอ้าง
ว่าการบรรยายนั้นเป็นเพื่อการอื่นใดซึ่งไม่ใช่ของบริษัท
22.14 ต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์บริษัทตามเคาน์เตอร์จาหน่าย หรือตั้งแสดงในร้านค้าปลีก งาน
แสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ต้องไม่
กักตุนและแนะนาให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์เกินกว่าปริมาณและจานวนที่คาดว่าจะจาหน่ายได้จริง
ต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์และโอกาสในการประสบความสาเร็จทางธุรกิจ ต่อผู้มุ่งหวังตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในแผนการตลาด ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ โดยจะนาเสนอเฉพาะสิ่งที่เป็นจริงและ
พิสูจน์ได้เท่านั้น
22.15 ต้องประพฤติตนอยู่ในความซื่อตรง มีจริยธรรม และไม่กล่าวให้ร้าย หรือดูหมิ่นบริษัท
ผู้บริหาร พนักงาน สินค้า ตลอดจนสมาชิกท่านอื่นๆ ที่ร่วมธุรกิจในทางที่อาจทาให้เกิดความเสื่อม
เสีย
22.16 ต้องให้ความร่วมมือและทางานร่วมกับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่มาจากสายอื่น ต้องไม่นา
เอกสารและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอื่นใดที่ไม่ใช่ของบริษัทเข้ามาในบริเวณศูนย์จาหน่ายของบริษัท
22.17 ต้องไม่ชักชวนสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจท่านอื่นไปร่วม
ทาธุรกิจอื่นไม่ว่าในขณะใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในศูนย์จาหน่ายของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป
จากัด
22.18 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบการใช้ศูนย์จาหน่ายของ
บริษัทและการใช้ห้องประชุมโดยเคร่งครัด
22.19 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสามารถแสดงผลกาไรซึ่งเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต ด้วย
การใช้จานวนรายได้ที่สมมุติขึ้น และเป็นตัวอย่างในคู่มือแผนธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติของ
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท และต้องระบุว่าเป็นจานวนที่ส มมุติ
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
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ขึ้นเท่านั้น สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะเปิดเผยชื่อของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่สามารถยกตัวอย่าง
ความสาเร็จได้ (โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกที่ถูกระบุถึงเสียก่อน)
22.20 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจตกลงยินยอมให้บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้ที่ได้รับจาก
บริษัท อาทิเช่น ค่าคอมมิชชั่น เงินโบนัส ฯลฯ หรือภาษีอื่นๆ ตามกฎหมาย และนาส่งต่อกรม
สรรพากร ในกรณีที่กรมสรรพากรมีประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการและอัตราภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
22.21 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจตกลงยินยอม และอนุญาตให้บริษัทนาตาแหน่ง ประวัติ รูปภาพและ
ผลประโยชน์ ทุ กชนิ ดที่สมาชิ ก หุ้นส่ว นธุรกิ จได้ รับจากบริษั ท ไปเผยแพร่ต่อ สาธารณชน หรือ
โฆษณาได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากบริษัท
22.22 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะขายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย
โดยบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ในราคาที่บริษัทระบุไว้ห้ามมิให้มีการขายต่ากว่าราคาสมาชิกโดย
เด็ดขาด
22.23 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณสมาชิก และข้อบังคับ
อื่นใดที่บังคับใช้กับสมาชิกโดยทั่วไปอย่างเคร่ง ครัด โดยในกรณีที่มีข้อความหรือเงื่อนไขใดขัดกับ
สัญญาฉบับนี้ให้บังคับตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เว้นแต่บริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น
22.24 ในการใช้สิทธิ์ตามสัญญานี้ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเข้าใจดีว่าบริษัทมีสิทธิ์จะเลือกใช้สิทธิ์
ตามที่ระบุไว้ในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่บริษัทเห็นสมควร และการสละสิทธิ์ใดๆ
ที่บริษัทมีต่อสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด นั้นจะมีผลต่อเมื่อทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเท่านั้น
22.25 ในกรณีที่เงื่อนไขข้อหนึ่ง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้น การ
ไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะไม่กระทบถึงการบังคับของสัญญาในข้อ หรือ ส่วนอื่น ทั้งนี้โดย
บริษัทมีสิทธิ์นาเอาเงื่อนไขที่บังคับใช้ได้และใกล้เคียงกับเงื่อนไขเดิมที่สุดมาบังคับใช้แทนโดยมีผล
ย้อนหลัง
22.26 การส่ งหนั งสือ หรือ เอกสารใดๆโดยบริ ษัท ถึ งสมาชิ ก หุ้ น ส่ วนธุ รกิ จ นั้น ให้ จัดส่งตาม
ภูมิลาเนาให้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ตามที่อยู่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้และ/หรือตามทะเบียนบ้าน
และ/หรือบัตรประชาชน และ/หรือที่อยู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย
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ลักษณ์อักษรแล้วนั้นให้ถือว่าได้ส่งโดยถูกต้อง และสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้รับแล้วไม่ว่าสมาชิก
หุ้นส่วนธุรกิจนั้นจะได้รับหรือไม่ก็ตาม
23. กำรแย่งสำยงำน
สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่พยายามชักชวน ขู่บังคับ เสนอสิ่งจูงใจ หรือโดยวิธีการใดๆ เพื่อสนับสนุน
หรือให้ความหวังแก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจอีกผู้หนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมการอบรมต่างๆ ในบริษัทอยู่
แล้ว เพื่อให้โยกย้ายไปสู่ตาแหน่งอื่นในโปรแกรมจะมีความผิดฐานแย่งสายงานสมาชิก หุ้นส่วน
ธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงของบริษัทและจะขึ้นอยู่กับระเบียบวิธีการในการยกเลิก
สัญญา
24. ธุรกิจอื่นๆ
24.1 บริษัทสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของตนกาหนดเป้าหมายการทางานให้
แจ่มชัดและไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงอื่นๆ
24.2 บริษัทห้ามการปฏิบัติที่เป็น “การระดมคนข้ามธุรกิจ” สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายใดๆที่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมได้ดาเนินความพยายามเพื่อชักชวน ขู่บังคับ เสนอ สิ่งจูงใจ หรือโดยวิธีการ
ใดๆ เพื่อสนับสนุนหรือให้ความหวังแก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้หนึ่งที่อยู่ในโปรแกรม การอบรม
ต่างๆในบริษัท อยู่แล้ว นอกเหนือจากสมาชิกส่วนตัวของเขา เพื่อให้โยกย้ายหรือเข้ามาร่วมกับ
เขาในโปรแกรมของบริษัทขายตรงอื่น จะถือว่าได้กระทาการ “การระดมคนข้ามธุรกิจ” ซึ่งเป็น
การละเมิดข้อตกลงของบริษัทและจะขึ้นอยู่กับระเบียบวิธีการในการยกเลิกสัญญาดังระบุในข้อ
16
24.3 การขายตรง ประกอบด้วย การขายระหว่างบุคคลต่อบุคคล แผนกการจัดปาร์ตี้สินค้า
การตลาดเครือข่าย หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งระดมคนเข้าไปในฐานะที่เป็นผู้จาหน่ายอิสระ เพื่อ
จุดมุ่งหมายในการขายสินค้า หรือทาการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมของบริษัทนั้น

คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม

บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด

31

25. กำรสปอนเซอร์ ผู้สปอนเซอร์ต้องปฏิบัติดังนี้
25.1 ให้ข้อแนะนาในการกรอกใบสมัครแก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้เข้าใจในการกรอกใบสมัคร
เพื่อทาให้การให้สปอนเซอร์ส่วนตัว ของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้ให้
ผู้สมัครอ่านข้อความต่างๆ ในใบสมัครทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เข้าใจเสียก่ อนแล้วจึงกรอก
ข้อความต่างๆในใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนและชัดเจน
25.2 ให้การฝึกอบรมและเสริมสร้างกาลังใจของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ตนให้การสปอนเซอร์
ส่วนตัวเป็นประจาสม่าเสมอโดยให้สอดคล้องกับแนวทาง และข้อกาหนดที่ระบุไว้ในคู่มือแผน
ธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติของสมาชิ ก หรือปฏิบัติตามที่บริษัทเสนอแนะ และกาหนดออกมาเป็น
ครั้งคราว
25.3 เก็บสต็อกผลิตภัณฑ์ และ อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจไว้ในจานวนที่เพียงพอสาหรับสมาชิก
หุ้นส่วนธุรกิจบริษัท ในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวของตน หรือไม่ก็ต้องดูแลให้แน่ใจว่าสมาชิกเหล่านั้นได้
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด และอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจจากศูนย์จาหน่าย
บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด โดยตรงอย่างพอเพียง
25.4 พยายามเต็มที่จะทาให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ส่วนตัวแต่ละ
รายได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทุกข้อที่แสดงไว้หรือปรากฏอยู่ในกฎต่างๆ
25.5 สนับสนุนให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ที่ตนให้การสปอนเซอร์
ส่วนตัวเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นโดยบริษัท
25.6 สนับสนุนให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ที่ตนได้ รับการสปอนเซอร์
ส่วนตัวได้ศึกษา นาไปใช้และปฏิบัติตนอย่างระมัดระวังในฐานะที่เป็นสมาชิก บริษัท เพย์ออล
กรุ๊ป จากัด โดยให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการของบริษัท เพย์ออล กรุป๊
จากัด
25.7 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ชักชวน เข้าไปเกี่ยวข้ องหรือพยายามชักนาให้สมาชิกคนอื่น
ลาออกจากสายงานสปอนเซอร์เดิมของเขา หรือเปลี่ยนสายงานการสปอนเซอร์เดิมของเขาไม่ว่า
สถานการณ์ใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะทาให้นามของตนเอง หรือร่วมมือ หรือให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นให้กระทาดังกล่าว
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25.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องสปอนเซอร์ผู้ที่สนใจธุรกิจบนพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจการ
ขายปลีกและการแนะนาให้เกิดการใช้สินค้า และจะต้องหลีกเลี่ยงการแสดงออกว่าธุรกิจบริษัท
เพย์ออล กรุ๊ป จากัด เป็นเหมือนโอกาสทางธุรกิจซึ่งไม่ต้องอาศัยการขายปลีก
25.9 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องแสดงภาพธุรกิจของบริษัทที่ถูกต้องตลอดเวลา โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีหลักการทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบโดยไม่จากัดเฉพาะการขยาย
ตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การบริหารแผนการให้ผลตอบแทน
การบริหารแผนธุรกิจ และเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการนาธุรกิจเข้าสู่ตลาดโดยไม่แสดงออก
ใดๆ โดยปริยายไปในทางลบไม่ว่าเวลาใดทั้งสิ้น
25.10 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่แสดงให้เห็นได้โดยปริยายไม่ว่าเวลาใดว่าองค์กร หรือ
ระบบการสนับสนุนเป็นวิธีการหลักทางธุรกิจรวมทั้งจะต้องไม่แสดงว่าองค์กร หรือระบบการ
สนับสนุนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเลือกได้
25.11 ห้ า มมิ ใ ห้ ส มาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ร่ ว มมื อ แสวงหา หรื อ รั บ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมใดๆ ของบุคคลภายนอก อันเป็นกิจกรรมที่ละเมิดต่อระเบียบปฏิบัติ ไม่
ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ข้อห้ามดังกล่าว รวมถึงการห้ามเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจที่จดั สัมมนาอบรม ขายสื่อส่งเสริมธุรกิจ (เทป หนังสือ วีดีทัศน์) หรือกิจกรรมอื่นใดที่ส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดๆ กับธุรกิจขายตรงของบริษัท เช่น
การเป็นผู้จัดการบริหาร ผู้ขาย หรือตัวแทนของธุรกิจการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติดังกล่าวนี้ ย่อม
เป็นเหตุให้บริษัท ทาตามกฎของผู้ละเมิดสัญญาของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด

26. กำรเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจไว้ใน จำนวนที่พอเพียง
26.1 การดู แ ลสมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะรายได้ ใ ห้ เ ข้ า ใจถึ ง ขั้ น ตอนต่ า งๆ ของบริ ษั ท
เพื่อที่จะให้สมาชิก บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด เหล่านั้นได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพย์ออล
กรุ๊ป จากัด โดยมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่างๆ ต่อสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ได้
ซื้อผลิตภัณฑ์นาไปใช้อย่างมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
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26.2 สนับสนุนให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ตนให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวเข้าร่วมการประชุมต่างๆ
ของบริษัทรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทสนับสนุนให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ตนให้การ
สปอนเซอร์ส่วนตัวได้ศึกษา นาไปใช้และปฏิบัติตน อย่างระมัดระวังในฐานะที่เป็นสมาชิ กโดยให้
สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ ที่เป็นทางการของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
26.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ชักชวน เข้าไปเกี่ยวข้องหรือพยายามชักนาให้สมาชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจคนอื่นลาออกจากสายงานสปอนเซอร์เดิมของเขา หรือเปลี่ยนสายการสปอนเซอร์เดิมของ
เขาไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะทาให้นามของตนเอง หรือร่วมมือ
หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นให้กระทาดังกล่าว
26.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องสปอนเซอร์ผู้ที่สนใจธุรกิจบนพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจการ
ขายปลีกและการแนะนาให้เกิดการใช้สินค้า และจะต้องหลีกเลี่ยงการแสดงออกว่าสมาชิกหุ้นส่วน
ธุรกิจเป็นเหมือนโอกาสทาง
ธุรกิจ ซึ่งไม่ต้องอาศัยการขายปลีก
26.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องแสดงภาพธุรกิจของบริษัทที่ถูกต้องตลอดเวลาโดยจะต้อง
แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีหลักการทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบโดยไม่จากัดเฉพาะการขยาย
ตลาด การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริหารแผนการให้ผลตอบแทนการ
บริหารแผนธุรกิจ และการเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการนาธุรกิจเข้าสู่ตลาดโดยไม่แสดงออก
ใดๆ โดยปริยายไปในทางลบ ไม่ว่าเวลาใดทั้งสิ้น
26.6 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่แสดงให้เห็นได้โดยปริยายไม่ว่าเวลาใดว่าองค์กร หรือระบบ
การ สนับสนุนเป็นวิธีการหลักทางธุรกิจรวมทั้งจะต้องไม่แสดงว่า องค์กร หรือระบบการสนับสนุน
นั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจเลือกได้
26.7 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือ แสวงหา หรือรับผลประโยชน์
จากกิจกรรมใดๆของบุคคลภายนอก อันเป็นกิจกรรมที่ละเมิดต่อระเบียบปฏิบัติ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ข้อห้ามดังกล่าว รวมถึงการห้ามเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่จัด
สัมมนา อบรม ขายสื่อส่งเสริมธุรกิจ (เทป หนังสือ วีดีทัศน์) หรือกิจกรรมอื่นใด ที่ส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท หรือที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดๆ กับธุรกิจขายตรงของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป
จากัด เช่น การเป็นผู้จัดการบริหาร ผู้ขาย หรือ ตัวแทนของธุรกิจเช่นว่านั้นการฝ่าฝืนระเบียบการ
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
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ปฏิบัติดังกล่าวนี้ ย่อมเป็นเหตุให้บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ใช้ดุลพินิจเด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียวที่จะ
ดาเนินการต่อ กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้ละเมิดได้ทุกประการ รวมทั้งการยกเลิกการเป็นสมาชิก
หุ้นส่วนธุรกิจ หรือระงับรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อทาการ
ตรวจสอบข้อมูลและ ทางบริษัทจะมีจดหมายให้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเพื่อเป็นการชี้แจงและนัด
หมายในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด เพื่อความยุติธรรมกับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
27. กำรปฏิบัติตำมระเบียบกฎเกณฑ์ทำงธุรกิจและภำษี
สมาชิ ก หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการจ่ า ยภาษี ต ามกฎหมาย ในฐานะผู้ เ สี ย ภาษี ต าม
บทบัญญัติของกฎหมาย
28. กำรใช้ชื่อบริษัท
28.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่แสดงชื่อบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด บนยานพาหนะที่ใช้ใน
ธุรกิจโดยปราศจากซึ่งการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด
28.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ทาการโฆษณาถึงโอกาสทางธุรกิจของบริษัท หรือ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัท ไม่ชักชวนด้วยการโหมรายการเสนอโอกาสทางธุรกิจด้วยโทรศัพท์วิทยุ โทรทัศน์
Social Network และช่องทางอื่นๆ และไม่ส่งจดหมายตามตู้รับจดหมายต่างๆ ไม่ส่งสิ่งพิมพ์ถึง
ผู้รับจานวนมากทางไปรษณีย์ หรือส่งเสริมในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน
28.3 สมาชิกหุ้นส่ว นธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเท่านั้น ที่สามารถ
แสดงชื่อบริษัทไว้ที่บริเวณด้านนอกของสถานที่ประกอบธุรกิจของตนในการ ใช้เครื่องหมาย
การค้าบริษัท สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องระบุเสมอว่าบริษัท เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
และ ไม่ แ สดงว่ า ตนเป็ น เจ้ า ของเครื่ อ งหมายดั ง กล่ า ว หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ใ นฐานะอื่ น ๆ
นอกเหนือจากฐานะของสมาชิกไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม
28.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ใช้คาว่า “บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
บริษัทหรือธุรกิจหรืออนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลใด หรื อบริษัทให้ทาเช่นนั้น เอกสารสิ่งพิมพ์
และโสตทั ศ นู ป กรณ์ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ล้ ว นได้ รั บ การคุ้ ม ของลิ ข สิ ท ธิ์ และห้ า มมิ ใ ห้ ท าการ
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ลอกเลียนแบบ ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือ บางส่วน โดยปราศจากซึ่งการอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากบริษัท
28.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะใช้เอกสารสิ่งพิ มพ์ที่เป็นทางการของบริษัทได้เฉพาะในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ฐานะที่เป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเท่านั้น อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจที่นามาใช้กับ
ผู้สนใจต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้
28.5.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับผู้สนใจ หรือขาย หรื อ
เผยแพร่ หรือ จาหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจ หรือกล่าว หรือแนะนา หรือทาให้เป็นที่
เข้าใจว่า อุปกรณ์ดังกล่าวใดๆ นั้นได้รับอนุญาต ให้ใช้กับผู้สนใจนั้นได้ เว้นแต่บริษัท จะอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างแจ้งชัดล่วงหน้าให้กระทาเช่นนั้นได้บรรดาอุปกรณ์ ดังกล่าวทั้งปวง นั้น
จะต้องแสดงวันเดือนปีที่ได้การจัดพิมพ์หรือ บันทึก พร้อมทั้งแสดงชื่อของผู้พิมพ์ หรือ ผู้ผลิตไว้
ด้วย
28.5.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับผู้สนใจ หรือ จาหน่าย
อุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจหากอุปกรณ์ดังกล่าว เสนอแนะ แสดงนัยสัญญาหรือรับประกันไม่วา่
โดยตรง หรื อ โดยอ้ อ มว่ า จะท ายอดขายเงิ น ได้ ผลก าไร หรื อ รายได้ ใ นระดั บ หรื อ จ านวนที่
เฉพาะเจาะจงใดๆ จากธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด หรือจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ของบริษัทในกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งได้รับอนุญ าตให้ใช้
อุปกรณ์ดังกล่าวจากบริษัทตามระเบียบปฏิบัติเหล่านี้จะต้องระบุข้อความไว้บนอุปกรณ์ดังกล่าว
นั้นว่า “ตรวจข้อความแล้วจากบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ” หรือ “ข้อความอื่นซึ่งมีสาระสาคัญ
เทียบเท่ากันกับข้อความดังกล่าว”
28.5.3 อุปกรณ์ที่นาไปใช้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องมีคาแนะนา คาอธิบาย หรือ
ภาพประกอบใดๆเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัท หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนธุรกิจนั้นซึ่งจะ
นาไปใช้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายใหม่ เพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตน
จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทและเนื้อหาสาระ
ของอุปกรณ์
28.5.4 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ผลิต ขาย หรือ เผยแพร่อุปกรณ์ดังกล่าวซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือประสิทธิภาพ
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
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ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เว้นแต่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะคัดลอกเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์และถูกต้อง
ซึ่ งมี ร ะบุ อ ยู่ ใ นบทความ สื่ อ หรื อ สิ่ งพิ ม พ์ ที่ บ ริ ษั ท ผลิ ต เช่ น นิ ต ยสารของบริ ษั ท หรื อ ฉลาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท นามารวมไว้ในจดหมายข่าวหรือในสิ่งนาเสนอที่ทาเป็นเทปบันทึกภาพ/เสียง
ไว้ หรือเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรของสมาชิก
28.5.5 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ คนใด ผลิต ขาย และเผยแพร่อุปกรณ์ดังกล่าว
ใดๆ ซึ่งมีลักษณะลวงให้เห็นว่าคล้ายกับบทความ สิ่งพิมพ์ หรือ วัสดุใดๆ ที่บริษัทตีพิมพ์เผยแพร่
และ จัดจาหน่ายให้แก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด หรือซึ่งอาจจะเป็นการ
ก่อให้เกิดความเข้าใจความคิดของคนทั่วไปได้ว่า บทความสิ่งพิมพ์หรือ วัสดุเช่นนั้นได้สร้างขึ้นมา
เผยแพร่ และจัดจาหน่ายให้แก่ สมาชิก หรือ ซึ่งอาจเป็นการก่อให้เกิดความเข้าใจในความคิดของ
คนทั่วไปได้ว่า บทความสิ่งพิมพ์หรือวัสดุเช่นว่านั้นได้สร้างขึ้นมาเผยแพร่ โดยบริษัทเองหรือบริษัท
เป็น ผู้อนุญาตให้ดาเนินการจัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือจัดจาหน่ายอุปกรณ์ ดังกล่าวจะต้องหลีกเลี่ยง
ไม่พาดพิงอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในทางลบต่อเรื่องทางการเมือง เพศ ศาสนา หรือเชื้อชาติ ใน
กรณีที่บริษัทอนุญาตเป็นลายลักษณ์อั กษร ผู้จัดทาขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องยื่นคาขอต่อ
บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ทุกครั้ง เพื่อขออนุญาตการต่ออายุการให้อนุญาตผลิตและขาย หรือ
เผยแพร่อุปกรณ์ดังกล่าว โดยบริษัทมีสิทธิขอตรวจสอบเช่นนั้น บริษัทอาจกาหนดให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น หรือกาหนดให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งหมดให้
บริษัทดาเนินการตรวจสอบ หรือ กาหนดให้ผู้ดาเนินการอื่น ดังเช่นที่บริษัท เห็นสมควรได้ การ
เผยแพร่หรือจาหน่ายอุปกรณ์ ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจขายและ/หรือสั่งอุปกรณ์ดังกล่าวแต่
ละครั้งโดยวิธีการสั่งจองล่วงหน้า หรือสมัครเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจโดยได้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็น
ระยะๆ เช่น รายเดือนรายปักษ์ ฯลฯ
28.5.6 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งเลือกที่จะขายอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นกล่าวอ้าง
เสนอแนะหรื อ แสดงนั ย ว่ า การใช้ อุ ป กรณ์ ดั งกล่ า วใดๆ นั้ น สามารถรั บ ประกั น ได้ ว่ า จ ะได้รับ
ความสาเร็จ หรือว่าบริษัทกาหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจนอกจากบรรดา
ที่ใช้กับผู้สนใจนั้นจะต้องระบุข้อดังต่อไปนี้ “แม้ว่าเทคนิคและวิธีการนาเสนอต่างๆ ตามที่แนะนา
นั้นจะใช้ได้ผลกับผู้อื่น แต่ก็ไม่มีผู้ใดรับประกันได้ว่าเทคนิคและวิธีการเหล่านี้จะใช้ได้ผลสาหรับ
ท่ า น อย่ า งไรก็ ต ามเราหวังว่ า แนวคิ ดที่ ได้น าเสนอไว้ นี้ จะช่ ว ยท่ า นได้ ใ นการพั ฒ นาธุ รกิจให้
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
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แข็งแกร่งและมีผลกาไร อุปกรณ์เหล่านี้ได้จัดทาหรือพิมพ์ขึ้นเองต่างหากและมิได้จัดทาหรือ
ตรวจสอบโดยบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ” ข้อความเดียวกันนี้จะต้องปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็น
เสียงของอุปกรณ์ดังกล่าวที่เป็นเทปเสียง หรือที่ใช้ในการสื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน
ใดๆด้วย
28.5.7 ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการรับประกันความพอใจและกฎการซื้อกลับคืนของ
บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ไม่มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ดังกล่าวใดๆ ซึ่งมิได้เป็นของ บริษัท
28.5.8 ถ้าบริษัทตัดสินใจว่า เอกสารสิ่งพิมพ์ เทป หรือ อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ที่
สมาชิกผลิตขึ้นเป็นการฝ่าฝืนกฎ ทาให้เสียหาย หรือมีผลทาให้ธุรกิจเสียหายหรือถูกทาลายหรือมี
ผลทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะทาให้การตักเตือนสมาชิกทันที เพื่อให้หยุดการ
ผลิตหรือแจกจ่ายอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ ดังกล่าว หากไม่เชื่อฟังคาตักเตือน บริษัทมีสิทธิที่จะทา
ตามกฎการละเมิดของบริษัท และบริษัทจะให้สมาชิกนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ความ
เสียหายและ จานวนเงินที่ต้องรับผิดชอบ อันอาจเป็ นผลมาจากการผลิต การแจกจ่าย หรือการ
ขายอุปกรณ์เหล่านั้น
28.5.9 การน าเสนอ และการใช้ ข้ อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต จะต้ อ งไม่ ฝ่ า ฝื น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้สมาชิ กหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องนาต้องเสนอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด ภายใต้กฎระเบียบจรรยาบรรณ และจริยธรรม
ของการเป็นสมาชิก
28.5.10 การนาวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทไปลอกเลียนแบบ หรือทาซ้า วัสดุของบริษัท
ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ และสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิ จรายใดๆ ไม่อาจทาซ้าหรือลอกเลียนแบบวัสดุใดๆ
ของบริษัทได้
29.กำรเปิดเผยข้อมูลของสมำชิกหุ้นส่วนธุรกิจ
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยบัญชีหรือข้อมูลของสมาชิก หุ้นส่วนธุรกิจเมื่อได้รับการร้องขอ
เป็นหนังสือจากศาล หรือหน่วยงานราชการ เพื่อความมั่นคงหรือการบังคับใช้ กฎหมาย โดยไม่
ต้องได้รับอนุญาตจากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่
คู่มือ นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม

บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด

38

เกิดขึ้นกับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้อ่านนโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ
และจริยธรรม ฉบับนี้ จนมีความเข้าใจถูกต้องเรียบร้อยแล้วและตกลงรับเงื่อนไขดังกล่าวที่ระบุ
หนังสือสัญญาฉบับนี้ทุกประการในกรณีที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตาม
สัญญานี้ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจตกลงที่ให้จะดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บริษัทร้องขอเพื่อ
แก้ไขการกระทาความผิด เพื่อรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษั ท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมการของบริษัท ทั้งนี้โดยไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิอื่นใดที่บริษัทมีอยู่
แล้ ว ตามสัญญานี้ โดยสมาชิ ก หุ้น ส่วนธุ รกิ จให้ถื อ เอาเป็น ค าสั่ง ค าตั ด สิ นหรือ คาวินิ จฉั ยของ
กรรมการผู้จัดการบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จากัด หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป
จากัด เป็นข้อชี้ขาดยุติ
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