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คานา
ข้ อบังคับนีป้ ระกอบด้ วย
แนวทางปฏิบตั ิระหว่ าง :
1. บริ ษัทที่เป็ นสมาชิกของ
สมาคมขายตรง รวมถึง
บริ ษัทในเครื อ, ผู้มงุ่ หวัง
และตัวแทนนักขาย
2. บริ ษัทที่เป็ นสมาชิกของ
สมาคมขายตรง รวมถึง
ตัวแทนนักขายและ
ผู้บริ โภคสินค้ าของบริ ษัท
3. บริ ษัทที่เป็ นสมาชิกของ
สมาคมขายตรงทังหมด
้
ในฐานะที่เป็ นผู้แข่งขัน
ด้ านธุรกิจในตลาด
4. ผู้ร้องทุกข์, ผู้บริ หารกฎ
จรรยาบรรณของสมาคม
ขายตรง และบริ ษัทที่เป็ น
สมาชิกของสมาคม
จรรยาบรรณธุรกิจขายตรง
โลก
เริ่ มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2560 ตามมติของ
คณะกรรมการสมาพันธ์การ
ขายตรงโลก

1. บททั่วไป
1.1 ขอบเขต
จรรยาบรรณประกอบด้ วยสาระหมวดต่ า งๆ ได้ แก่ “จรรยาบรรณเพื่ อ การคุ้ มครองผู้ บริ โ ภค”
“จรรยาบรรณระหว่างบริ ษัทกับผู้จาหน่ายอิสระ” และ “จรรยาบรรณระหว่างบริ ษัท” ทังสามหมวดระบุ
้
ถึงความเกี่ยวข้ องในประเด็นต่างๆ ภายใต้ ขอบเขตของการขายตรง จรรยาบรรณกาหนดขึ ้นเพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจและปกป้องคุ้มครองผู้บริ โภค เพื่อส่งเสริ มการแข่งขันอย่างยุติธรรมในขอบเขตของธุรกิจ
การค้ าเสรี และเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงในหมูส่ าธารณชน
1.2 นิยามศัพท์
คาศัพท์ทใี่ ช้ ในจรรยาบรรณมีความหมายเฉพาะดังต่อไปนี ้
ผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณ: บุคคลหรื อองค์กรอิสระที่ได้ รับแต่งตังจากสมาคมการขายตรงให้
้
มีหน้ าที่
ตรวจสอบการประพฤติปฏิบตั ิของบริ ษัทสมาชิกให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของจรรยาบรรณและพิจารณา
ข้ อร้ องเรี ยนภายใต้ ขอบเขตของจรรยาบรรณ
บริษัท: องค์กรธุรกิจทีใ่ ช้ ระบบการขายตรงในการทาตลาดเพื่อจัดจาหน่ายสินค้ า และเป็ นสมาชิกของ
สมาคมการขายตรง
ผู้บริโภค: บุคคลใดก็ตามที่ซื ้อและบริ โภคสินค้ าจากผู้จาหน่ายอิสระหรื อจากบริ ษัทขายตรง
ผู้จาหน่ ายอิสระ: บุคคลหรื อองค์กรที่มีสทิ ธิซื ้อ และ/หรื อขายสินค้ าของบริ ษัท และอาจมีสทิ ธิชกั ชวน
ผู้อื่นมาเป็ นผู้จาหน่ายอิสระ โดยทัว่ ไปผู้จาหน่ายอิสระจะจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคให้ แก่ผ้ บู ริ โภค
โดยตรง ณ สถานที่ที่หา่ งจากสถานที่ค้าปลีกถาวร โดยปกติจะใช้ วิธีการอธิบายหรื อการสาธิตสินค้ าใน
การเสนอขายสินค้ าและบริ การ ผู้จาหน่ายอิสระอาจเป็ นผู้แทนอิสระ ผู้รับเหมาอิสระ ตัวแทนจาหน่าย
หรื อผู้จาหน่ายอิสระ ตัวแทนที่เป็ นลูกจ้ างหรื อเป็ นเจ้ าของธุรกิจของตนเอง หรื อตัวแทนขายของบริ ษัท
ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
ใบสั่งซือ้ : เอกสารที่พิมพ์หรื อเขียนขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อยืนยันรายละเอียดการสัง่ ซื ้อของผู้บริ โภค
และยังเป็ นใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ผ้ บู ริ โภคด้ วย ในกรณีสงั่ ซื ้อทางอินเทอร์ เน็ต ใบสัง่ ซื ้อจะระบุเงื่อนไขและ
การสัง่ ซื ้อทังหมดในรู
้
ปแบบที่สงั่ พิมพ์หรื อดาวน์โหลดได้
สินค้ า: ผลิตภัณฑ์และบริ การที่จาหน่ายทังที
้ ่จบั ต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้
การชักชวนให้ สมัครเป็ นผู้จาหน่ ายอิสระ: กิจกรรมใดก็ตามที่กระทาขึ ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้
บุคคลใดบุคคลหนึง่ เข้ าร่วมเป็ นผู้จาหน่ายอิสระ
1.3 บริษัท
บริ ษัทให้ คาปฏิญาณที่จะปฏิบตั ิและนาจรรยาบรรณมาบังคับใช้ อย่างน้ อย ในเรื่ องการรับเข้ าเป็ นสมาชิก
และการดารงสมาชิกภาพในสมาคมการขายตรง บริ ษัทยังต้ องให้ คามัน่ สัญญาที่จะเผยแพร่ จรรยาบรรณ
ต่อสาธารณชนทัง้ ในส่วนที่ต้องปฏิบัติต่อผู้บริ โภคและผู้จาหน่ายอิสระ รวมถึงสถานที่ ที่ผ้ ูบริ โภคและ
ผู้จาหน่ายอิสระสามารถขอรับสาเนาของจรรยาบรรณหากต้ องการ
1.4 ผู้จาหน่ ายอิสระ
ผู้จาหน่ายอิสระไม่ถกู ผูกมัดภายใต้ จรรยาบรรณโดยตรง แต่บริ ษัทที่ผ้ จู าหน่ายอิสระสังกัดอยูจ่ ะกาหนดให้
ผู้จาหน่ายอิสระต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานของจรรยาบรรณ
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ซื ้อและ/หรื อขายสินค้ าของ
บริ ษัท รวมทังท
้ าการตลาด
ให้ กบั สินค้ าเหล่านันแก่
้
ผู้บริ โภคได้ โดยตรง ณ
สถานที่ที่หา่ งจากที่
ประกอบการค้ าเป็ นปกติธุระ
บริษัทขายตรงจะต้ อง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจขายตรงของสมาคม
หรือไม่ ?
ถูกต้ อง บริ ษัทที่เป็ นสมาชิก
ของสมาคมขายตรงจะต้ อง
ให้ คามัน่ สัญญาที่จะยินยอม
ปฏิบตั ิตามและเผยแพร่
จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงให้
ผู้เกี่ยวข้ องทราบอย่าง
เคร่งครัด

1.5 การกากับดูแลตนเอง
จรรยาบรรณมิ ใช่ กฎหมาย แต่ข้ อผูกพันของจรรยาบรรณก าหนดให้ บ ริ ษั ทและผู้จ าหน่า ยอิ สระต้ อ ง
ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างมีจริ ยธรรมในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้ องกับหรื อสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายได้ กาหนด
ไว้ การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณมิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ใดๆ ในทา งแพ่ ง ข้ อผู ก พัน ภายใต้
จรรยาบรรณจะสิ ้นสุดลงเมื่อบริ ษัทสิ ้นสุดสมาชิกภาพของสมาคมการขายตรง อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ
ของจรรยาบรรณจะมีผลบังคับใช้ กบั เหตุการณ์หรื อกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในระหว่างที่บริ ษัทยังเป็ นสมาชิกของ
สมาคมการขายตรงอยู่
1.6 กฎหมายท้ องถิ่น
บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายท้ องถิ่นทุกประการในประเทศที่บริ ษัทดาเนินธุรกิจอยู่
ดังนัน้ จึงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องระบุข้อกาหนดทางกฎหมายทังหมดไว้
้
ในจรรยาบรรณนี ้อีก โดยถือเป็ น
เงื่อนไขที่ยอมรับในการดารงสมาชิกภาพของสมาคมการขายตรงว่า บริ ษัทสมาชิ กและผู้จาหน่ายอิสระ
ต้ องดาเนินธุรกิจตามข้ อกาหนดของกฎหมายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการขายตรง
1.7 ผลบังคับใช้ นอกราชอาณาจักร
สมาคมการขายตรงทุกประเทศให้ คาปฏิญาณว่า จะกาหนดให้ บริ ษัทสมาชิกทุกรายยอมรับปฏิบตั ิตาม
ข้ อบังคับของจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกของสมาพันธ์ การขายตรงโลก โดยถื อเป็ นเงื่อนไขในการ
รับเข้ าเป็ นสมาชิกและการดารงสมาชิกภาพในสมาคมการขายตรง ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การขายตรงภายนอกประเทศของตนด้ วย ยกเว้ นว่ากิ จกรรมเหล่านัน้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตอานาจของ
จรรยาบรรณของสมาคมการขายตรงที่อยู่ในสังกัดของสมาพันธ์ การขายตรงโลกในประเทศอื่นที่บริ ษัท
ดารงสมาชิกภาพอยู่
หากบริ ษัทมีความประสงค์ที่จะร้ องเรี ยนจรรยาบรรณในประเทศที่ไม่ได้ ดารงสมาชิกอยู่ บริ ษัทจะต้ อง
ยอมรับคาตัดสินของผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณในประเทศนันๆ
้ (หรื อหากบริ ษัทนันไม่
้ ได้ ดารงสมาชิกภาพ
ในประเทศนันๆ
้ ก็ให้ ยดึ ถือประเทศที่บริ ษัทนันเป็
้ นสมาชิกสมาคมการขายตรงเป็ นหลัก ) และบริ ษัทจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการร้ องเรี ยนครัง้ นี ้เอง นอกจากนี ้ ผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณในประเทศ
นันๆ
้ อาจจะประสานงานกับผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณ (ถ้ ามี) ของประเทศที่ทาการร้ องเรี ยน เพื่อตัดสิน
การร้ องเรี ยนตามลาดับความสาคัญคือ (1) มาตรฐานของจรรยาบรรณในประเทศที่มีการร้ องเรี ยน หรื อ
(2) มาตรฐานของจรรยาบรรณในประเทศที่บริ ษัทดารงสมาชิกภาพอยู่ หรื อ (3) อย่างน้ อยที่สดุ มาตรฐาน
ของจรรยาบรรณของสมาพันธ์การขายตรงโลก
2. จรรยาบรรณเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
2.1 การปฏิบัตทิ ่ ตี ้ องห้ าม
ผู้จาหน่ายอิสระจะไม่ใช้ กลยุทธ์การขายในลักษณะที่ชวนให้ เข้ าใจผิด ลวงล่อ หรื อไม่ยตุ ิธรรม
2.2 การแสดงตัว
ผู้จาหน่ายอิสระจะแสดงสถานภาพที่แท้ จริ งของตนเองให้ ผ้ บู ริ โภคที่สนใจได้ รับทราบอย่างชัดเจนโดยที่
ผู้บริ โภคไม่ต้องร้ องขอนับตังแต่
้ เริ่ มทาการเสนอขาย และจะต้ องระบุชื่อบริ ษัทที่ตนสังกัดอยู่ สินค้ าที่
นาเสนอ และจุดประสงค์ของการเชิญชวน
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จรรยาบรรณธุรกิจขายตรง
เหมือนกับกฎหมาย
หรือไม่ ?
ไม่ใช่ จรรยาบรรณธุรกิจ
ขายตรงไม่เหมือนกับ
กฎหมายท้ องถิ่น ซึง่
จรรยาบรรณนี ้จะให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั อย่างมี
จรรยาบรรณนอกเหนือจาก
ข้ อบังคับที่กฎหมายทัว่ ไป
กาหนดโดยบริษัทและ
ผู้จาหน่ายจะต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายในประเทศของ
ตนเองควบคูไ่ ปด้ วยกัน

2.3 การอธิบายและการสาธิต
ผู้จาหน่ายอิสระจะอธิบายและนาเสนอการสาธิตสินค้ าอย่างสมบูรณ์และถูกต้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ อง
ราคาสินค้ า และหากมีข้อเสนออื่นๆ อาทิ การให้ เครดิตในการชาระเงิน เงื่อนไขการชาระเงิน ระยะเวลา
การพิจารณาสินค้ า รวมทังนโยบายการรั
้
บคืนสินค้ า เช่น ระยะเวลาการรับประกัน การบริ การหลังการ
ขาย และวันที่สง่ มอบสินค้ า ผู้จาหน่ายอิสระจะให้ ข้อมูลคาตอบที่ถูกต้ องและชัดเจนเข้ าใจง่ายในทุก
คาถามที่ได้ รับจากผู้บริ โภค สาหรับการกล่าวอ้ างถึงประสิทธิภาพของสินค้ า ผู้จาหน่ายอิสระจะให้ เฉพาะ
ข้ อมูลที่ผา่ นการรับรองจากบริ ษัทแล้ วเท่านัน้ ไม่วา่ จะเป็ นโดยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ตาม
2.4 ใบสั่งซือ้
ผู้จาหน่ายอิสระจะส่งมอบใบสัง่ ซื ้อที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แก่ผ้ บู ริ โภค ณ เวลาที่ขายสินค้ าหรื อก่อนเริ่ ม
ขายสินค้ า ในกรณีที่เป็ นการขายผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต หรื อวิธีการขายอื่นใดที่มิใช่
การพบปะกัน ผู้จาหน่ายอิสระจะส่งมอบสาเนาใบสัง่ ซื ้อให้ แก่ผ้ บู ริ โภคล่วงหน้ า หรื อมอบให้ พร้ อมกับ
การสัง่ ซื ้อ หรื อส่งให้ ในรู ปแบบที่สงั่ พิมพ์ หรื อดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ ใบสัง่ ซื ้อจะต้ องระบุชื่อ
บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระ โดยชื่อที่ระบุจะต้ องเป็ นชื่อเต็ม ที่อยู่ถาวร หมายเลขโทรศัพท์ของบริ ษัทหรื อ
ของผู้จาหน่ายอิสระ รวมทังเอกสารเกี
้
่ยวกับเงื่อนไขการขาย เงื่อนไขการรับประกันหรื อการประกันสินค้ า
รายละเอีย ดและข้ อจ ากัด เรื่ องการบริ การหลัง การขาย ชื่ อและที่ อยู่ของผู้รั บประกัน ระยะเวลาการ
รับประกัน และวิธีการแก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ า ทังนี
้ ้จะต้ องระบุให้ ชัดเจนในใบสัง่ ซื ้อหรื อจัดทาเป็ น
เอกสารแนบไปกับสินค้ า โดยเงื่อนไขทุกประการจะต้ องชัดเจนและเข้ าใจง่าย
2.5 เอกสารประกอบการขาย
เอกสารส่ง เสริ ม การขาย โฆษณา และเอกสารที่ จัดส่ง ทางไปรษณี ย์ จะต้ อ งไม่มี ข้ อ ความบรรยาย
รายละเอียด คุณสมบัติ หรื อภาพประกอบของสินค้ าที่ชี ้นาให้ เกิดความเข้ าใจผิดหรื อมีลกั ษณะลวงล่อ
และจะต้ องระบุชื่อและที่อยู่ หรื อ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริ ษัท และอาจระบุหมายเลขโทรศัพท์ ของ
ผู้จาหน่ายอิสระด้ วย
2.6 คากล่ าวอ้ างโดยยกกรณีตัวอย่ าง
บริ ษั ท และผู้จ าหน่า ยอิ สระจะไม่ใ ช้ ค ากล่า วอ้ า งสรรพคุณ โดยยกกรณี ตัว อย่ า งหรื อ ค ายื น ยัน ที่ มิ ไ ด้
รับอนุญาต ไม่เป็ นความจริ ง ไม่ใช่ข้อมูลปั จจุบนั หรื อไม่สามารถนามาใช้ ได้ อีกต่อไป ไม่เกี่ยวข้ องกับ
การเสนอขาย หรื อนามาใช้ ในลักษณะใดก็ตามที่ชี ้นาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความเข้ าใจผิด
2.7 การเปรียบเทียบและการให้ ร้าย
บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระจะไม่ใช้ การเปรี ยบเทียบอันอาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด ประเด็นที่หยิบยกขึ ้น
มาเปรี ยบเทียบจะตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ งที่สามารถพิสจู น์ได้ บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระจะ
ไม่ให้ ร้ายป้ายสีบริ ษัทใด ธุรกิจใด หรื อสินค้ าใดโดยไม่ยตุ ิธรรม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม บริ ษัท
และผู้จาหน่ายอิสระจะไม่นาเครื่ องหมายการค้ าและสัญลักษณ์ ทางการค้ าของบริ ษัทใด ธุรกิจใด หรื อ
สินค้ าใด ตลอดจนชื่อเสียงที่ผนวกมากับสิง่ เหล่านี ้ไปหาผลประโยชน์โดยไม่ยตุ ิธรรม

6

คาถาม & คาตอบ
ในใบสั่งซือ้ สินค้ าจะต้ องมี
ข้ อมูลอะไรบ้ าง?
ในใบสัง่ ซื ้อสินค้ าจะต้ องมี
การระบุชื่อเต็ม ที่อยู่ และ
เบอร์ โทรศัพท์ถาวรของบริ ษัท
และผู้จาหน่ายอิสระให้
ชัดเจน และเงื่อนไข
ประกอบการขายสินค้ า
ทังหมดด้
้
วย

2.8 ระยะเวลาการพิจารณาสินค้ าและการคืนสินค้ า
บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระจะแจ้ งให้ ผ้ บู ริ โภคทราบถึงระยะเวลาการพิจารณาสินค้ าที่อนุญาตให้ ผ้ บู ริ โภค
ยกเลิกการสัง่ ซื ้อภายในระยะเวลาที่กาหนดอย่างเหมาะสม ไม่ว่ากฎหมายจะได้ บญ
ั ญัติไว้ แล้ วหรื อไม่ก็
ตาม บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระจะให้ สทิ ธิผ้ บู ริ โภคในการคืนสินค้ าเพื่อรับเงินคืนเต็มจานวน สาหรับสินค้ า
ที่สามารถนากลับมาขายใหม่ได้ ระยะเวลาการพิจารณาสินค้ าต้ องระบุไว้ อย่างชัดเจน และต้ องบังคับใช้
กับทังขายตรงและการขายที
้
่มีระยะห่าง อาจมี )เช่นขายทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย หรื อทางอินเตอร์ เน็ต (
ณาสินค้ าดังกล่าวในบางกรณีขึ ้นอยู่กับกฎหม ข้ อจากัดหรื อข้ อยกเว้ นในการกาหนดระยะเวลาพิจาร าย
อนุญาต
2.9 การเคารพสิทธิความเป็ นส่ วนตัว
ผู้จาหน่ายอิสระจะติดต่อเป็ นการส่วนตัวหรื อทางโทรศัพท์กับผู้บริ โภคด้ วยมารยาทที่เหมาะสมและใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัว ผู้จาหน่ายอิสระจะหยุดการสาธิตหรื อ
การเสนอขายสิ น ค้ า ทัน ที ที่ ผ้ ูบ ริ โภคร้ องขอ ผู้จ าหน่ า ยอิ ส ระและบริ ษั ท จะมี ขัน้ ตอนที่ เ หมาะสมใน
การจัด เก็ บ รั ก ษาข้ อ มูลส่ว นตัว ทัง้ หมดของผู้บ ริ โภค ผู้ที่ สนใจจะเป็ นผู้บ ริ โภค หรื อ ผู้จ าหน่า ยอิ สระ
2.10 ความยุติธรรม
ผู้จาหน่ายอิสระจะให้ ความเคารพต่อการขาดประสบการณ์ด้านธุรกิจของผู้บริ โภค ผู้จาหน่ายอิสระจะ
ไม่ถือเอาความไว้ วางใจที่ผ้ บู ริ โภคแต่ละคนมอบให้ มาหาประโยชน์ในทางมิชอบ และจะไม่ฉวยโอกาส
หาประโยชน์จากวัย ความเจ็บป่ วย การขาดความรู้ความเข้ าใจ หรื อความไม่ค้ นุ เคยกับภาษาที่ใช้ ของ
ผู้บริ โภค
2.11 การขายด้ วยการขอรายชื่อแนะนา
บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระจะไม่โน้ มน้ าวให้ ผ้ ใู ดซื ้อสินค้ าหรื อบริ การโดยอ้ างว่าจะได้ รับส่วนลดบางส่วน
หรื อเต็มราคาหากแนะนาลูกค้ าคนอื่นๆ ที่อาจสนใจให้ สงั่ ซื ้อสินค้ าอย่างเดียวกันนันจากผู
้
้ จาหน่ายอิสระ
ซึง่ กรณีการลดราคาหรื อการคืนดังกล่าวอาจเป็ นเงื่อนไขที่ไม่อาจทราบได้ ในอนาคต
2.12 การส่ งมอบสินค้ า
บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระจะส่งมอบสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อของผู้บริ โภคภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
3. จรรยาบรรณต่ อผู้จาหน่ ายอิสระ
3.1 ความยินยอมของผู้จาหน่ ายอิสระ
บริ ษัทจะกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ จู าหน่ายอิสระต้ องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของจรรยาบรรณนี ้ เพื่อการดารง
สมาชิกภาพในระบบจัดจาหน่ายของบริ ษัท
3.2 การชักชวนเข้ าร่ วมธุรกิจ
บริ ษัทจะไม่ใช้ วธิ ีชี ้นาให้ เกิดความเข้ าใจผิด ลวงล่อ หรื อไม่ยตุ ิธรรม ในการชักชวนผู้สนใจหรื อ
ผู้จาหน่ายอิสระทีด่ ารงสมาชิกภาพอยู่
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ช่ วง “ ระยะเวลาพิจารณา
สินค้ า ” คืออะไร?
ระยะเวลาพิจารณาสินค้ า
คือ ช่วงเวลาที่ลกู ค้ าสามารถ
ยกเลิกการสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ ใน
ทุกกรณี บริ ษัทที่เป็ นสมาชิก
ของสมาคมขายตรงทังหมด
้
รวมถึงผู้จาหน่ายอิสระที่
เกี่ยวข้ องทังหมดจะต้
้
องเสนอ
ระยะเวลาพิจารณาสินค้ า
ให้ แก่ลกู ค้ า ถึงแม้ วา่
กฎหมายจะไม่ได้ กาหนดไว้ ก็
ตาม

3.3 ข้ อมูลทางธุรกิจ
บริ ษัทจะนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ สิทธิที่เกี่ยวข้ อง และข้ อผูกพันต่างๆ แก่ผ้ สู นใจหรือ
ผู้จาหน่ายอิสระอย่างสมบูรณ์ครบถ้ วนและถูกต้ อง บริ ษัทจะไม่นาเสนอข้ อเท็จจริ งใดๆ ให้ แก่ผ้ สู นใจเข้ า
มาเป็ นผู้จาหน่ายอิสระโดยที่ข้อมูลเหล่านันไม่
้ สามารถพิสจู น์ได้ หรือให้ สญ
ั ญาใดๆ ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิให้
บังเกิดผลตามสัญญาได้ บริ ษัทจะไม่นาเสนอผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการขายให้ แก่ผ้ สู นใจเข้ ามาเป็ น
ผู้จาหน่ายอิสระโดยใช้ ข้อมูลที่เป็ นเท็จหรื อในลักษณะลวงล่อ
3.4 ค่ าตอบแทนและยอดบัญชี
บริ ษัทจะแจ้ งยอดบัญชีตา่ งๆ ให้ ผ้ จู าหน่ายอิสระทราบเป็ นระยะๆ อาทิ ยอดขาย ยอดการสัง่ ซื ้อ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ คอมมิชชัน่ โบนัส ส่วนลด การจัดส่งสินค้ า การยกเลิกการสัง่ ซื ้อ และ
ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยเป็ นไปตามข้ อตกลงที่บริษัทได้ ทาไว้ กบั ผู้จาหน่ายอิสระ บริ ษัทจะจ่ายเงินอย่าง
ครบถ้ วนตามกาหนดจ่ายและหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างถูกต้ องเหมาะสม ผลตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ จู าหน่าย
อิสระจะต้ องได้ มาจากการขายสินค้ าหรื อบริ การให้ แก่ผ้ บู ริ โภค รายได้ ของผู้จาหน่ายอิสระอาจจะมาจาก
ยอดขายและการบริ โภคเอง รวมถึงยอดขายและการบริ โภคของดาวน์ไลน์ ผู้จาหน่ายอิสระจะไม่ได้ รับ
ผลตอบแทน จากการชักชวนผู้จาหน่ายอิสระอื่นๆ เข้ าร่วมธุรกิจ ยกเว้ นในกรณีที่บริ ษัทจ่ายผลตอบแทน
ขันต
้ ่าให้ แก่ผ้ จู าหน่ายอิสระโดยที่ไม่ขดั กับกฎหมายท้ องถิ่น
3.5 การอ้ างตัวเลขผลตอบแทน
1. บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระจะไม่กล่าวอ้ างตัวเลขยอดขายหรื อยอดขายทีค่ าดว่าจะทาได้
2. ตัวเลขผลตอบแทนและยอดขายจะต้ อง
)ก( เป็ นจริ ง ถูกต้ อง และปิ ดเผยโดยปราศจากการบิดเบือน ล่อลวง หรื อทาให้ เข้ าใจผิด และ
)ข( มที่บนั ทึกไว้ และสอดคล้ องกับตัวเลขที่ปรากฏในตลาดที่เกี่ยวข้ องตรงตา
3. ผู้สนใจจะเป็ นผู้จาหน่ายอิสระจะต้ อง
(ก) ได้ รับแจ้ งยอดเงินที่ถกู ต้ อง และยอดขายจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ในการขาย ชัว่ โมงทางาน รวมถึงความขยันหมัน่ เพียรและปั จจัยอื่นๆ และ
(ข( ได้ รับข้ อมูลเพียงพอในการประเมินโอกาสในการหารายได้ บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระจะไม่กล่าว
อ้ างตัวเลขยอดขายหรื อยอดขายที่คาดว่าจะทาได้ ผลตอบแทนที่ผ้ จู าหน่ายอิสระของตนทาได้
โดยผิดไปจากความจริ ง ตัวเลขผลตอบแทนหรื อยอดขายที่กล่าวอ้ างต้ องมีหลักฐานเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
3.6 ความสัมพันธ์
บริ ษัทจะยื่นข้ อตกลงทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อสัญญาที่สามารถดาวน์โหลดได้ ทางอินเทอร์ เน็ตให้ แก่
ผู้จาหน่ายอิสระของตนเพื่อลงนามร่วมกับบริษัท โดยเอกสารจะระบุรายละเอียดที่จาเป็ นเกี่ยวกับลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จาหน่ายอิสระกับบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ จู าหน่ายอิสระของตนทราบถึงข้ อผูกพัน
ต่างๆ ในทางกฎหมาย รวมทังใบอนุ
้
ญาต การจดทะเบียน และการชาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
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ผู้จาหน่ ายอิสระจาเป็ นต้ อง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจขายตรงหรือไม่ ?
ผู้จาหน่ายอิสระไม่ได้ อยู่
ภายใต้ ข้อบังคับของ
จรรยาบรรณธุรกิจขายตรง
โดยตรง แต่พวกเขาต้ อง
ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับดังกล่าว
เนื่องจากบริษัทที่พวกเขา
สังกัดอยูเ่ ป็ นสมาชิกของ
สมาคมซึง่ ยึดมัน่ ตาม
จรรยาบรรณธุรกิจขายตรง

3.7 ค่ าธรรมเนียม
บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่สมเหตุสมผล (ตามมาตรฐานของตลาด
ท้ องถิ่น) จากรายการที่ปรากฏดังต่อไปนี ้ คือ การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ค่าฝึ กอบรม ค่าสัมปทานสิทธิ์
การขาย ค่าวัสดุอปุ กรณ์สง่ เสริ มการขาย หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิการเข้ าร่วมทาธุรกิจ
ในระบบการจัดจาหน่ายของบริษัท จากผู้จาหน่ายอิสระหรื อผู้สนใจจะเป็ นผู้จาหน่ายอิสระ ค่าธรรมเนียม
ใดๆ ที่เรี ยกเก็บจากผู้จาหน่ายอิสระจะต้ องสอดคล้ องกับการเข้ าร่วมหรื อการดารงสถานภาพการเป็ น
ผู้จาหน่ายอิสระของบริ ษัท
ห้ ามมิให้ บริ ษัทบังคับให้ ซื ้อสินค้ าประกอบการสมัคร เว้ นเสียแต่วา่ การซื ้อสินค้ านันจะรวมอยู
้
ใ่ นชุดคูม่ ือ
การดาเนินธุรกิจเริ่ มต้ น อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้ มีการบังคับซื ้อชุดคูม่ ือการดาเนินธุรกิจได้ หากไม่ขดั ต่อ
ข้ อใดในประมวลกฎหมาย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่บริ ษัทเรี ยกเก็บในการเข้ าร่วมหรื อรักษาสถานภาพผู้จาหน่ายอิสระ รวมถึงการบริ การ
เพิ่มเติม (เช่น การฝึ กอบรมออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อการแก้ ปัญหาทางอินเตอร์ เน็ต ค่าจัดส่ง
ต่างๆ เป็ นต้ น) จะต้ องสามารถขอคืนเงินได้ (โดยหักค่าคอมมิชชัน่ ที่ผ้ จู าหน่ายอิสระได้ รับไปแล้ ว) ในกรณีที่
ผู้จาหน่ายอิสระยกเลิกสถานภาพภายใน 30 วัน โดยกาหนดให้ คา่ ธรรมเนียมที่ขอคืนสัง่ จ่ายให้ แก่
ผู้จาหน่ายอิสระที่ขอคืนภายใน 30 วันก่อนที่จะสิ ้นสุดสถานภาพเท่านัน้
ห้ ามมิให้ ผู้จาหน่ายอิสระรับคอมมิชชัน่ จากการเข้ าร่วมหรื อรักษาสถานภาพของผู้จาหน่ายอิสระ ซึง่ ถือ
เป็ นรายได้ จากการชักชวนเข้ าร่วมธุรกิจกับบริษัท
3.8 การเคารพความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระจะต้ องติดต่อผู้จาหน่ายอิสระตามความเหมาะสมและอยูภ่ ายในช่วงเวลาที่
เหมาะสมเท่านัน้ ทังนี
้ ้เพื่อลดการเบียดบังความเป็ นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระ
จะต้ องทางานอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้ แน่ใจว่าข้ อมูลส่วนตัวของผู้บริ โภค ผู้ที่อยากทาธุรกิจ หรื อ
ผู้จาหน่ายอิสระ จะไม่ถกู เปิ ดเผย ดังที่ปรากฏในกฎหมายท้ องถิ่นว่าด้ วยเรื่ องนโยบายความเป็ นส่วนตัว
และการปกป้องข้ อมูล
3.9 สินค้ าคงคลังและการรับซือ้ คืน
บริ ษัทจะไม่กาหนดหรื อกระตุ้นให้ ผ้ จู าหน่ายอิสระซื ้อสินค้ าคงคลังเก็บไว้ ในปริ มาณที่มากเกินควรโดยไม่
สมเหตุสมผล บริ ษัทควรมีวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่า ผู้จาหน่ายอิสระที่ได้ รับผลตอบแทน
จากยอดการสัง่ ซื ้อในองค์กรของตน เป็ นผู้ที่บริ โภคสินค้ าเองหรื อนาสินค้ าไปจาหน่ายต่อจริงในการทา
คุณสมบัติเพื่อจะได้ รับผลตอบแทน
ในกรณีที่ผ้ จู าหน่ายอิสระร้ องขอให้ ยตุ ิความสัมพันธ์กบั บริ ษัท บริษัทจะต้ องรับซื ้อสินค้ าคงคลังที่ยงั ไม่ได้
ขายหรื อสินค้ าที่สามารถนากลับมาขายใหม่ได้ อุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจ อุปกรณ์สง่ เสริ มการขายและชุดคูม่ ือ
การดาเนินธุรกิจต่างๆ ที่ได้ ซื ้อไปในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมา และยินดีคืนเงินค่าสินค้ าให้ แก่
ผู้จาหน่ายอิสระ โดยสามารถหักค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการได้ สงู สุด 10% ของค่าสินค้ า บริษัทมีสทิ ธิหกั
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บริ ษัทขายตรงและผู้จาหน่าย
อิสระต้ องไม่ให้ ข้อมูลที่เป็ น
เท็จหรื อบิดเบือนข้ อมูล
เกี่ยวกับการขายสินค้ า หรื อ
เงื่อนไขการรับรายได้ แก่
ผู้มงุ่ หวังหรื อแม้ แต่ผ้ จู าหน่าย
อิสระอื่นๆ โดยเด็ดขาด ทังนี
้ ้
รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้
หรื อการขายสินค้ าจะต้ องยึด
หลักตามเอกสารความเป็ น
จริ ง

ค่าเสียผลประโยชน์ของสินค้ าที่ได้ รับคืนจากผู้จาหน่ายอิสระ อย่างไรก็ตาม จะต้ องมีการชี ้แจงเรื่ อง
นโยบายสินค้ าคงคลังให้ แก่ผ้ จู าหน่ายอิสระทราบอย่างชัดเจน
การที่บริ ษัทหรื อผู้จาหน่ายอิสระบังคับหรื อชักชวนให้ ผ้ จู าหน่ายอิสระอื่นๆ ซื ้อสินค้ าหรื ออุปกรณ์สง่ เสริ ม
การขายอย่างไม่เหมาะสม ถือเป็ นการชักชวนผู้อื่นเข้ าร่วมธุรกิจโดยไม่เป็ นธรรมและมีเจตนาล่อลวง
ผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณจะต้ องหาแนวทางแก้ ไขเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้จาหน่ายอิสระจะไม่สญ
ู เสียผลประโยชน์
ทางการเงินอันเป็ นผลมาจากพฤติกรรมต้ องห้ ามเหล่านัน้
ในกรณีที่พบว่าบริ ษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงมีพฤติกรรมชักชวนผู้อื่นเข้ าร่วมธุรกิจอย่างไม่ถกู ต้ อง
มีเจตนาทาให้ เข้ าใจผิด หรื อล่อลวง ผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณจะต้ องหาแนวทางแก้ ไขเพื่อให้ แน่ใจว่าจะไม่
มีการร้ องเรี ยนเรื่ องการสูญเสียผลประโยชน์ทางการเงินอันเป็ นผลมาจากพฤติกรรมต้ องห้ ามเหล่านัน้
รวมทังไม่
้ จากัดแต่เพียงการบังคับให้ บริ ษัทสมาชิกดังกล่าวซื ้อสินค้ าคงคลัง อุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจ อุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย และ/หรื อชุดคูม่ อื การดาเนินธุรกิจต่างๆ ซ ้าอีกครัง้ ซึง่ เป็ นสินค้ าเดียวกันกับที่ผ้ รู ้ องเรี ยนได้
เคยซื ้อไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว
3.10 วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ
บริ ษัทจะห้ ามมิให้ ผ้ จู าหน่ายอิสระทาการตลาดหรื อกาหนดให้ ผ้ อู นื่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ที่ไม่ได้ รับอนุญาต
จากบริษัท รวมทังไม่
้ สอดคล้ องตามนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ผู้จาหน่ายอิสระที่จาหน่ายเอกสารการฝึ กอบรมหรื ออุปกรณ์สง่ เสริ มการขายที่ได้ รับอนุญาต
จากบริษัทและได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปของเอกสารสิง่ พิมพ์หรื อสือ่ อิเล็กโทรนิกส์
หรื ออยูใ่ นรูปแบบอื่นๆ จะต้ อง (1) นาเสนอวัสดุอปุ กรณ์ที่สอดคล้ องเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับที่
บริ ษัทกาหนดเท่านัน้ (2) ไม่กาหนดให้ ผ้ จู าหน่ายอิสระอื่นๆ ต้ องซื ้ออุปกรณ์สง่ เสริ มการขายที่ตนผลิต
ขึ ้นมา (3) จาหน่ายอุปกรณ์สง่ เสริ มการขายในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมโดยต้ องไม่หวังผลกาไรเกิน
ควรจากผู้จาหน่ายอิสระและสามารถเทียบเคียงได้ กบั อุปกรณ์ที่มจี าหน่ายทัว่ ไปในท้ องตลาด และ
(4) กาหนดนโยบายการรับคืนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเช่นเดียวกับนโยบายการรับคืนของบริษัทที่ตนสังกัด
อยู่
บริ ษัทจะมีวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่า อุปกรณ์สง่ เสริ มการขายหรื ออุปกรณ์เทียบเท่าที่
ผลิตโดยผู้จาหน่ายอิสระเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งจรรยาบรรณนี ้ และไม่ใช้ วิธีชี ้นาให้ เกิดความเข้ าใจผิด
หรื อลวงล่อ
ห้ ามมิให้ ผ้ จู าหน่ายอิสระรับรายได้ จากการขายโปรแกรมฝึ กอบรมและขายอุปกรณ์สง่ เสริ มการขายแก่
ผู้บริ โภคที่ต้องการเป็ นผู้จาหน่ายอิสระหรื อต้ องการคงสถานภาพของผู้จาหน่ายอิสระไว้ ซึง่ ถือเป็ นรายได้
จากการชักชวนเข้ าร่วมธุรกิจกับบริ ษัท
3.11 การฝึ กอบรมของผู้จาหน่ ายอิสระ
บริ ษัทจะจัดการฝึ กอบรมอย่างเพียงพอเพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ จู าหน่ายอิสระในการดาเนินธุรกิจอย่างมี
จริ ยธรรม

10

คาถาม & คาตอบ
บริษัทขายตรงมีหน้ าที่รับ
ซือ้ คืนสินค้ าที่ยงั ไม่ ได้
จาหน่ ายจากผู้จาหน่ าย
อิสระหรือไม่ ?
ใช่,ในกรณีที่ผ้ จู าหน่ายอิสระ
ขอยกเลิกสัญญา หรื อลาออก
จากการเป็ นสมาชิกของ
บริ ษัท บริ ษัทจะต้ องรับซื ้อคืน
สินค้ าที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายให้
ลูกค้ า หรื อสินค้ าที่สามารถ
นากลับมาจาหน่ายใหม่ได้
หรื อแม้ แต่สนิ ค้ าทีถ่ กู ซื ้อไป
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
และบริ ษัทจะต้ องคืนเงิน
ให้ แก่ผ้ จู าหน่ายอิสระ
เหล่านันเต็
้ มจานวน โดย
สามารถหักค่าดาเนินการได้

4. จรรยาบรรณระหว่ างบริษัท
4.1 ความสัมพันธ์
บริ ษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงจะดาเนินกิจกรรมใดๆ ภายใต้ การแข่งขันที่เป็ นธรรมกับบริษัท
สมาชิกอื่นๆ
4.2 การโน้ มน้ าวจูงใจ
บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระต้ องไม่เจตนาโน้ มน้ าวจูงใจหรื อชักชวนผู้จาหน่ายอิสระของบริ ษัทสมาชิกอื่นๆ
4.3 การให้ ร้าย
บริ ษัทจะไม่ให้ ร้ายหรื อยินยอมให้ ผ้ จู าหน่ายอิสระของตนให้ ร้ายบริษัทอื่นในเรื่ องสินค้ า แผนการขายและ
การตลาด หรื อลักษณะอื่นใดขององค์กรบริ ษัทนันๆ
้ อย่างไม่เป็ นธรรม
5. การบังคับใช้ จรรยาบรรณ
5.1 ความรับผิดชอบของบริษัท
แต่ละบริ ษัทต้ องรั บผิดชอบเบือ้ งต้ นในการดูแลให้ บริ ษัทและผู้จาหน่ายอิสระในสังกัดบริ ษัทของตนมี
การประพฤติปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ หากมีการละเมิดข้ อบังคับของจรรยาบรรณนี ้ บริ ษัทจะพยายาม
ดาเนินการทุกวิถีทางตามความเหมาะสมเพื่อทาให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนได้ รับความพึงพอใจ
5.2 ผู้บริหารกฎจรรยาบรรณ
สมาคมการขายตรงจะแต่ง ตัง้ บุค คลหรื อองค์ ก รอิ สระให้ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารกฎจรรยาบรรณ โดยมี ห น้ า ที่
ตรวจสอบการประพฤติปฏิบตั ิของบริ ษัทสมาชิ กให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของจรรยาบรรณด้ วยวิธีการที่
เหมาะสมและรั บผิ ด ชอบในการจัด การกับ ข้ อ ร้ องเรี ย นและระเบีย บปฏิ บัติ ใ นขั น้ ตอนการจัด การกับ
ข้ อร้ องเรี ยนนัน้ ผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณจะจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้บริ โภคที่ยงั ไม่ได้ ข้อยุติเมื่อมีการ
ฝ่ าฝื นจรรยาบรรณฉบับนี ้
5.3 มาตรการ
ผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณอาจพิจารณาให้ ยกเลิกการสัง่ ซื ้อ การคืนสินค้ าที่ซื ้อไปแล้ ว การจ่ายเงินค่าสินค้ า
คืน หรื อมาตรการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ซึง่ รวมถึงการออกหนังสือตักเตือนไปยังผู้จาหน่ายอิสระหรื อ
บริ ษัท การยกเลิกหรื อระงับสัญญาเรื่ องสมาชิกภาพกับผู้จาหน่ายอิสระหรื อสิ ้นสุดความสัมพันธ์อนื่ ใดกับ
บริ ษัท และการออกหนังสือตักเตือนไปยังบริ ษัท
5.4 การจัดการกับข้ อร้ องเรียน
สมาคมการขายตรงและผู้บ ริ ห ารกฎจรรยาบรรณจะวางหลัก การ เผยแพร่ ก ระบวนการ และจัด ให้
มีระเบียบปฏิบตั ิในการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนเพื่อให้ แน่ใจว่าทุกข้ อร้ องเรี ยนได้ รับการตอบสนองโดยเร็ ว
บริ ษัทเองก็จะวางหลักการ เผยแพร่กระบวนการ และจัดให้ มีระเบียบปฏิบตั ิในการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยน
ของแต่ละบริ ษัทเพื่อให้ แน่ใจว่าทุกข้ อร้ องเรี ยนได้ รับการพิจารณาตัดสินโดยเร็ ว
5.5 สิ่งพิมพ์
ทุกบริ ษัทจะจัดพิมพ์จรรยาบรรณของสมาคมการขายตรงเพื่อเผยแพร่แก่ผ้ จู าหน่ายอิสระของตนและ
ผู้บริ โภค
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ข้ อบังคับของจรรยาบรรณ
ธุรกิจขายตรงเกี่ยวกับสื่อ
ประกอบการขายมี
ดังต่ อไปนี:้
1. สือ่ ประกอบการขาย
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
จากบริษัทขายตรง
เท่านัน้
2. ผู้จาหน่ายอิสระสามารถ
ซื ้อสือ่ ประกอบการขาย
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมี
ดาวน์ไลน์
3. สือ่ ประกอบการขายต้ อง
มีราคาที่สมเหตุสมผล
4. สือ่ ประกอบการขาย
จะต้ องระบุนโยบายใน
การคืนสินค้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจน

คาอธิบายเกี่ยวกับกฎข้ อบังคับ
ผู้จาหน่ ายอิสระ
โดยปกติ แ ล้ ว “การสื่อ สารทางไกล” )ยกตัว อย่า งเช่ น การขายสิน ค้ า ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ( ไม่ได้ ห มายถึ ง
“การขายตรง” หากแต่การค้ าขายที่เกิดต่อเนื่องหรื อเกิดซ ้าโดยที่การค้ าขายนันเกี
้ ่ยวข้ องกับ ผู้จาหน่ายอิสระ
ไม่วา่ จะเป็ นการขายทางไกลหรื อไม่ก็ตาม การค้ าขายดังกล่าวจะต้ องอยูภ่ ายใต้ กฎอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัตติ ามกฎข้ อบังคับนอกเขตพืน้ ที่
กฎนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการทาธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รวมถึงเป็ นการสร้ างมาตรฐานและระเบียบ
ปฏิบตั ิเดียวกันทัว่ โลก บริ ษัทที่ไม่ประสงค์จะเป็ นสมาชิกของสมาคมขายตรงของประเทศอื่น การเป็ นสมาชิก
ของสมาคมขายตรงนี จ้ ะท าให้ มั่น ใจได้ ว่า อย่า งน้ อ ยบริ ษั ท อื่ น ในอุต สาหกรรมเดี ย วกัน จะปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานเดียวกันกับบริ ษัทของคุณ
เมื่อมีการขายตรงเกิดขึ ้นนอกประเทศ แต่ละบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎของสมาคมขายตรงของประเทศ
นันๆ
้ ด้ วย )หากเป็ นสมาชิกของสมาคมขายตรง(
หากบริ ษัทไม่ได้ เป็ นสมาชิกของสมาคมขายตรงของประเทศอื่น บริ ษัทจะต้ องยินดีปฏิบตั ติ ามกฎของสมาคม
ขายตรงในประเทศที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ )หากบริษัทเป็ นสมาชิกของสมาคมขายตรงประเทศนัน(
้
ถ้ าบริ ษัทไม่ได้ เป็ นสมาชิกของสมาคมขายตรงในประเทศที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ บริ ษัทจะต้ องยินดีปฏิบตั ิตามกฎที่
ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ หรื อกฎของสมาคมขายตรงในประเทศทีบ่ ริ ษัททาการค้ าด้ วย
ระยะเวลาพิจารณาสินค้ าและการคืนสินค้ า
ผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณของสมาคมขายตรงมีอ านาจในการพิจ ารณาว่าการกระท าใดคือ การฉ้ อโกง,
ผิดกฎหมายหรื อการผิดจรรยาบรรณต่อผู้บริ โภคหรื อการชักชวนผู้อื่นเข้ าร่วมธุรกิจ โดยการพิจารณานี ้จะอยู่
ภายใต้ กฎเฉพาะสาหรับธุรกิจประเภทนี ้ซึง่ ไม่ขดั ต่อกฎหมายแต่อย่างใด การปฏิบตั ิตามกฎเฉพาะ ข้ อบังคับ
หรื อจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงไม่ได้ หมายความว่าผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณดังกล่าวจะไม่พิจารณาเรื่ องการ
ฉ้ อโกง ผิดกฎหมายหรื อการผิดจรรยาบรรณเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น ในการขายสินค้ าให้ แก่ผ้ บู ริ โภคอย่าง
ถูกต้ อง ผู้บริ หารกฎจรรยาบรรณยังจาเป็ นต้ องพิจารณาว่าการขายสินค้ าดังกล่าวมีการฉ้ อโกงผิดกฎหมาย
หรื อ ผิ ด จรรยาบรรณหรื อ ไม่ รวมถึ ง จะต้ องมี ก ารคื น เงิ น หรื อ การชดเชยต่ า งๆ หรื อ ไม่ ด้ วยเช่ น กั น
พันธะสัมพันธ์
คาว่า “สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร” หมายรวมถึงเอกสารที่แสดงด้ วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ สามารถ
พิมพ์หรื อดาวน์โหลดได้ จากอินเตอร์ เน็ตได้ ด้วยเช่นกัน
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ใครต้ องปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณธุรกิจขาย
ตรง?
ทุกบริ ษัทขายตรงมีหน้ าที่
ต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจขายตรงอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ บู ริ หารกฎ
จรรยาบรรณที่ขึ ้นตรงต่อ
สมาคมขายตรงที่คอยกากับ
ดูแลและตรวจสอบว่าบริษัท
ขายตรงปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณธุรกิจขายตรง
หรื อไม่ อีกทังยั
้ งมีหน้ าที่
แก้ ปัญหาเรื่ องการร้ องทุกข์
ต่างๆ อีกด้ วย

สินค้ าคงคลัง
หัวข้ อนี ้จัดทาขึ ้นโดยไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์ให้ เกิดการเพิ่มภาระด้ านการบริ หารงานแก่บริ ษัทที่ไม่ได้ กาหนด
จานวนขันต
้ ่าในการซื ้อสินค้ า แต่มีการกาหนดให้ นกั ขายตรงซื ้อสินค้ าได้ ในกรณีที่ได้ รับการสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
เท่ า นัน้ การบริ ห ารสิ น ค้ าคงคลัง มี ไ ว้ เพื่ อ ก าหนดปริ ม าณสิ น ค้ าคงคลัง ที่ เ หมาะสม ในที่ นี ห้ มายถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณสินค้ าคงคลังและโอกาสในการขายสินค้ า สภาวะการแข่งขันของตัวสินค้ าและ
สภาพการณ์ของตลาดในอุตสาหกรรม และนโยบายในการคืนสินค้ าหรื อคืนเงินหลังจากซื ้อสินค้ าแล้ ว
การให้ ความรู้แก่ ผ้ จู าหน่ ายอิสระ
การให้ ความรู้ เรื่ องจรรยาบรรณอาจทาในรู ปแบบห้ องเรี ยน, ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการแจกจ่าย
เอกสารคูม่ ือ หรื อคลิปต่างๆ ได้ ถือเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของบริ ษัทที่ต้องพยายามให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณ
แก่ ผ้ ูจ าหน่า ยอิสระ โดยวิ ธี ที่อ าจเสีย ค่า ใช้ จ่ า ยเล็ก น้ อ ยหรื อ ไม่เ สีย เลย อย่า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ไม่ค วรใช้
โปรแกรมการให้ ความรู้ เรื่ องจรรยาบรรณดังกล่าวในการแสวงหาผลประโยชน์ จากผู้จาหน่ายอิสระโดย
เด็ดขาด แต่ให้ ถือเป็ นส่วนเสริ มของข้ อปฏิบตั ิในการประกอบธุรกิจ ซึง่ ในบางกรณีอาจมีคา่ ใช้ จ่ายเกิด ขึ ้นได้
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