ระเบียบขอปฏิบัติการเปนสมาชิก ของบริษัท วินเนอร ไวด เวิรล จํากัด
หลักเกณฑ และคุณสมบัตกิ ารสมัครเปนสมาชิก หรือการเปนผูจําหนายอิสระ
- ผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันที่สมัครเทานั้น
- ผูสมัครตองไมมีชื่อในทะเบียนสมาชิกบริษัทฯมากอน หากสมาชิกซ้ําจะถือรหัสสมาชิกที่มีอยูกอนเปนหลัก และ
บริษัทฯ จะเพิกถอนรายชือ่ ที่ซ้ํากันออกจากทะเบียนสมาชิก นอกจากนี้หากบริษทั ฯ ไดรับการรองเรียนจาก
สมาชิกวาสมาชิกผูแนะนํา นําชื่อของผูสมัครมาสมัครโดยไมไดรับอนุญาต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษ
ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
- การสมัครสมาชิกตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารรับรองจากทางราชการที่ระบุชื่อนามสกุล ของผูสมัครอยางชัดเจน และสําเนาบัญชีธนาคารโดยชื่อบัญชี และชื่อสมาชิกตองตรงกัน พรอม
ลายเซ็นรับรองสําเนาถูกตองที่ตรงกับใบสมัครดวยทุกครั้ง ใบสมัครจะตองมีลายเซ็นที่แทจริงของผูสมัคร
มิฉะนั้นถือวาใบสมัครนั้นเปนโมฆะ
- การสมัครสมาชิกตองแจงชื่อ-นามสกุล และรหัสสมาชิก ของผูแนะนํา และอัฟไลนดว ยทุกครั้ง
- กรอกรายละเอียดของการสมัครใหชัดเจน และครบถวน โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพทมือถือ บัญชีธนาคาร สาขา
เลขที่บัญชี โดยชื่อบัญชีและชื่อสมาชิกตองถูกตองตรงกัน
- เมื่อผูสมัครเปนสมาชิกสภาพโดยสมบูรณแลว ผูสมัครไมสามารถเปลี่ยนผูแนะนํา และอัพไลนได
- กรณีสมาชิกยายที่อยูใหมหรือเปลี่ยนเบอรโทรศัพทมือถือ สมาชิกตองแจงใหแผนกทะเบียนทราบภายใน 7 วัน
- ในกรณีที่ผูสมัครไมสามารถมาสมัครสมาชิกดวยตนเอง ผูสมัครสามารถสงเอกสารการสมัคร พรอมสําเนา
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง สงกลับมาที่บริษัทฯ พรอมชําระคาสมัครสมาชิก
ใหครบถวน จึงถือไดวาใบสมัครนั้นถูกตองในการสมัครสมาชิก

ไมขายตัดราคา
- สมาชิกหรือผูจําหนายอิสระตองจําหนายสินคาตามราคาที่บริษัทฯ กําหนดไวอยางเครงครัด การขายตัดราคาจะ
ลดผลกําไรที่คุณควรจะได อีกทั้งยังสงผลกระทับตอผูรวมธุรกิจ และทําใหเกิดการสับสนตอวงจรธุรกิจอีกดวย

ไมพูดเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
- ใหขอมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑตามความเปนจริงและเชื่อถือได พรอมทั้งนําเสนอ และสาธิตผลิตภัณฑ ตามวิธีการ
ที่ไดรับรองจากทางบริษัทฯ อยางถูกตอง ตองกลาวถึงลักษณะและคุณประโยชนของผลิตภัณฑตามที่ระบุไวใน
เอกสารสิ่งพิมพ หรือขอความที่ระบุไวขางกลอง หรือภาชนะที่บรรจุ ผลิตภัณฑ และเหนือสิ่งอื่นใด การ
กลาวถึงผลิตภัณฑจากประสบการณของตัวคุณเองจะทําใหลูกคาเชื่อถือ และ ไดผลดีที่สุด

อยาอาศัยเครือขายของสมาชิกเปนแหลงขายผลิตภัณฑอื่นๆ ทีไ่ มใชผลิตภัณฑของทางบริษัท
- บริษัทฯ สมาชิกหรือผูจําหนายอิสระจะดํารงสถานภาพในฐานะหุนสวนทางธุรกิจ ดังนั้นสมาชิกหรือผูจําหนาย
อิสระจะตองไมชวงชิง หรือตักตวกผลประโยชน จากความรูหรือการติดตอสัมพันธกับผูจําหนายอิสระรายอื่นๆ
ในการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทอื่นโดยเด็ดขาด

อยาพยายามเปลี่ยนหรือชักชวนผูอื่นใหเปลี่ยนทีมงาน
- บริษัทฯ ไมอนุญาตใหมกี ารโอนเปลี่ยนสถานภาพการเปนสมาชิก หรือผูจําหนายอิสระจากทีมงานหนึ่ง ไปสูอีก

ทีมงานหนึ่ง เพราะการกระทําเชนนั้นจะนําไปสูความขัดแยง และเปนผลเสียตอประโยชนทางธุรกิจ และสมาชิก
หรือผูจําหนายอิสระรายอื่นๆ

สมาชิกหรือผูจําหนายอิสระควรประพฤติใหเหมาะสม และไมละเมิดจรรยาบรรณ ดังนี้
- มีความซื่อสัตยสุจริตตอลูกคา บริษัทฯ และเพื่อนรวมอาชีพ
- ไมทําใหลูกคา บริษัทฯ และเพื่อนรวมอาชีพเสียผลประโยชน
- ไมกลาวราย ทับถม หรือพูดในแงลบตอบริษัทฯ และเพื่อนรวมงาน อันกอใหเกิดการเสียกําลังใจ หรือแตกความ
สามัคคี
- ไมลด หรือเสนอที่จะลดผลประโยชนเพื่อจูงใจลูกคา
- ใหความรวมมือกับทางบริษทั ฯเปนอยางดี

การโอนสิทธิ์การเปนสมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ
- บริษัทฯ ไมอนุญาตใหมกี ารโอนสิทธิ์การเปนสมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ
สมาชิก หรือผูจ ําหนายอิสระมีสิทธิไดรับผลประโยชนจากแผนการตลาดที่บริษัทกําหนดไวตามเงื่อนไข ทุกประการ
บริษัทฯขอสงวนไวซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแกไขผลประโยชนไดๆ โดยจะตองไดรบั ความเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการที่บริษัทฯจัดตั้งขึ้น

การสิ้นสภาพการเปนสมาชิก หรือผูน ําอิสระ
- ถูกเพิกถอน หรือถูกปลดจากการเปนสมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ โดยมติของคณะกรรมการที่บริษัทฯจัดตั้งขึ้น
- ลาออกจากการเปนสมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ

การลาออกจากสายงาน
-

สมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ หากประสงคจะหยุดทําสายงานสามารถยื่นใบลาออก หรือยกเลิกการทําสายงาน
ตอบริษัทฯ ติดตอกันเปนระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นใบลาออกจากการเปนสมาชิก หรือลาออกจากการ
เปนผูจําหนายอิสระ

การเสียชีวิต
- ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต บริษัทฯ จะทําการโอนสิทธิใหกับผูรับพินัยกรรมหรือผูรับมรดกตามที่ระบุไวในใบ
สมัคร ทั้งนี้ผูรับพินัยกรรมจะดํารงสถานภาพอยูในตําแหนงเดิม และไดรับสิทธิประโยชนเชนเดียวกับผูเสียชีวิต
ทุก ประการ อย างไรก็ ตามหากสมาชิก ที่เ สีย ชีวิต ไมไดทํ าพินั ยกรรม บริษัทฯจะโอนสิ ทธิใ ห ทายาทตามคํา
พิพากษาของศาล

การเพิกถอนสถานภาพการเปนสมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ
- บริษัทฯ จะยื่นหนังสือตอสมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ เพื่อเปนการเพิกถอนสภาพการเปนสมาชิก หากเกิดกรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือมากกวา ดังนี้
1. สมาชิก หรือผูจําหนายอิสระใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริงในใบสมัครของตนเอง
2. กรณีที่สมาชิก หรือผูจําหนายอิสระแสดงขอมูลเกี่ยวกับ บริษัทฯ ผลิตภัณฑ หรือแผนธุรกิจอยางบิดเบือน
รายแรง ไมอาจแกไขไดดวยบทลงโทษอื่นๆ

3. กรณีที่สมาชิก หรือผูจําหนายอิสระฝาฝนกฏขอใดขอหนึ่ง และไมสามารถแ กไขสิ่งที่ฝาฝนกฎนั้นได นับ
จากวันที่ไดรับหนังสือจากบริษัทฯ โดยระบุใหปฏิบัติตามหนังสือนั้น หรือจากการเรียกมาตักเตือนจาก
บริษัทฯ

การกระทําของสมาชิก หรือผูจําหนายอิสระที่จะนําไปสูการลงโทษของบริษัทฯ
-

สมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ ฝาฝนกฏระเบียบ และขอปฏิบัติ
สมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ ไดกระทําเปนที่เสื่อมเสียตอบริษัทฯ ตอผลิตภัณฑ ตอเพือ่ นรวมอาชีพ
สมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ ไดกระทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหายในการประกอบกิจการของบริษัทฯ
สมาชิก หรือผูจําหนายอิสระ ไดแจง หรือแสดงขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ ไมตรงกับขอเท็จจริง

มาตรการลงโทษ
ขั้นที่ 1 วากลาวตักเตือน
ขั้นที่ 2 ตักเตือนเปนหนังสือ
ขั้นที่ 3 ตัดการรับคอมมิชชั่นติดตอกัน 4 งวด
ขั้นที่ 4 ถูกปลดจากการเปนสมาชิก

การปลดจากการเปนสมาชิก
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลดสมาชิก หรือผูจําหนายอิสระผูใดผูหนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อบริษัทฯ
พิสูจนได หรือมีเหตุ อันควรเชื่อไดวามีพฤติ กรรมที่จะนําไปสูก ารลงโทษของบริษั ทฯ ในขางตน สมาชิก ผู
จําหนายอิสระที่ถูกปลดออกจะไดรับหนังสือแจงจากบริษัทฯ ไปยังที่อยูลาสุดที่ไดแจงไวกับทางบริษัทฯ
- การลงโทษตามขั้นตน ทางบริษัทฯ ไดเลือกลงโทษโดยวิธีใดกไดตามทีเ่ ห็นแกสมควร

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินคา
1. บริษัทฯ รับคืนสินคาที่อยูใ นสภาพปกติ หรือกรณีที่เกิดการแพ เนื่องจากการใชสินคานั้นๆ โดยจะตองอยูในระยะ
เวลา 7 วัน นับจากวันที่ซอื้ สินคา
2. ในกรณีสินคามีการเก็บรักษาไมถูกวิธี และเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินคา

