กฎจรรยาบรรณนักธุรกิจเลกาซี
_____________________
1. จงปฏิตนต่ อผู้อื่นดังเช่ นที่ตนเองปรารถนาให้ ผ้ อู ื่นปฏิบัตติ ่ อตนเอง
สิ่ งนี้ ถือเป็ นความรับผิดชอบของนักธุ รกิจเลกาซี ทุกคน ที่จะต้องยึดมัน่ ในกฎจรรยาบรรณ ระเบียบ ประกาศหรื อ
ข้อกาหนดต่างๆ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
2. ไม่ ให้ การแนะนาหรื อสปอนเซอร์ แก่ ผ้ ทู ี่ยงั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ผูส้ มัครเป็ นนักธุ รกิ จเลกาซี จะต้องมีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ (ผูเ้ ยาว์) โดยผูย้ งั มีอายุไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองด้วย นักธุ รกิ จเลกาซี จึงจะสามารถให้การสปอนเซอร์ ได้ เนื่ องจากผูเ้ ยาว์เมื่ อเป็ นนัก
ธุ รกิ จเลกาซี แล้วจะต้องมีความรั บผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่ น การทานิ ติกรรม การบริ หารองค์กร การปฏิ บตั ิ ตามกฎ
จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ รวมถึงความรับผิดชอบด้านการเงิน เป็ นต้น
3. ไม่ พูดเกินความจริงถึงรายได้ ที่ได้ รับจากธุรกิจเลกาซี
ต้องแสดงแผนธุรกิจของเลกาซี อย่างชัดเจน ธุรกิจเลกาซี มิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็ นโอกาสในการสร้าง
ผลงานที่ สามารถบรรลุถึงเป้ าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่ สาคัญคื อ การทางานด้วยความอุตสาหะและมีมานะ
พากเพียร
4. ไม่ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ตดั ราคา
เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเพื่อป้ องกันการเอาเปรี ยบผูร้ ่ วมธุ รกิ จเลกาซี่ ท่าน
อื่นๆ โดยไม่เป็ นธรรม นักธุรกิจเลกาซี ตอ้ งไม่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ตดั ราคา โดยต้องจาหน่ายผลิตภัณฑ์เลกาซี ให้กบั ลูกค้าใน
ราคาขายปลีกตามที่เลกาซี กาหนด เนื่องจากผลิตภัณฑ์เลกาซี ลว้ นมีคุณภาพ การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์จึงมีความเหมาะสม
และเป็ นราคาที่ยตุ ิธรรมแล้ว
นอกจากนี้ ในฐานะนักธุ รกิจเลกาซี เท่ากับว่าท่านได้ขายทั้งคุณภาพและบริ การให้กบั ลูกค้าในเวลาเดียวกัน การ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ตดั ราคานอกจากจะส่ งผลต่อกาไรที่ ท่านในฐานะนักธุ รกิ จเลกาซี ควรจะได้รับแล้ว ยังเป็ นการทาลาย
ภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจเลกาซี โดยส่ วนรวมให้ตอ้ งมัวหมองด้วยการการกระทาในสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามครรลองอย่าง
ถูกต้องยุติธรรมอีกด้วย
5. ไม่ พูดเกินความจริงถึงประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ต้องให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่ เป็ นจริ งและเชื่ อถือได้ นาเสนอและสาธิ ตผลิ ตภัณฑ์เลกาซี ตามวิธีการที่
ได้รับรองจากเลกาซี อย่างถูกต้องนอกจากนี้ ตอ้ งกล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่ อ
ส่ งเสริ มธุรกิจหรื อฉลากที่บรรจุภณ
ั ฑ์เท่านั้น เหนือสิ่ งอื่นใด การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองจะ
ทาให้สมาชิกและลูกค้าเชื่อถือ และได้ผลดีที่สุดในการแนะนาผลิตภัณฑ์ต่อสมาชิกและลูกค้าของคุณ
6. ไม่ ทอดทิง้ สมาชิกและลูกค้ าไว้ เบื้องหลัง
ต้องให้บริ การแก่สมาชิกและลูกค้าด้วยความรับผิดชอบอย่างเป็ นประจาสม่าเสมอ สมาชิกและลูกค้าที่พึงพอใจใน
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ผลิตภัณฑ์นบั เป็ นสมบัติอนั ล้ าค่า ดังนั้น จงกลับไปเยี่ยมเยียนพวกเขาอย่างต่อเนื่อง แนะนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ๆ ที่
เป็ นประโยชน์และหมัน่ ติ ดตามผลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณจาหน่ ายให้พวกเขาอยู่เสมอ พยายามให้เกิ ดความไว้วางใจใน
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยการมอบบริ การที่ดีและความพึงพอใจให้กบั สมาชิกและลูกค้า
7. ไม่ ให้ การแนะนาหรื อสปอนเซอร์ จนกว่ าคุณพร้ อมที่จะรับผิดชอบ
เมื่อคุณให้การสปอนเซอร์ แก่ผูม้ ุ่งหวังแล้วคุณจะต้องให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนาปรึ กษา และชี้ แนวทางใน
การดาเนิ นธุ รกิจที่ ถูกต้องแก่นกั ธุ รกิจเลกาซี ในองค์กรของคุณ เพื่อเป็ นการสร้างเสริ มความมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ น
ธุรกิจเลกาซี อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
อย่างไรก็ดี สิ ทธิ ในการให้การสปอนเซอร์ แก่ผอู ้ ื่นนั้นให้หมายความรวมถึง หน้าที่ที่คุณจะต้องให้การฝึ กอบรม
และการจัดประชุมเพื่อสร้างเสริ มกาลังใจ รวมทั้งแนะนาแหล่งรายได้ที่ถูกต้องแก่นกั ธุรกิจเลกาซี วา่ รายได้ธุรกิจเลกาซี ตอ้ ง
มาจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การแก่สมาชิกและลูกค้าเท่านั้น
8. ไม่ พยายามเปลีย่ นหรื อชักชวนผู้อื่นให้ เปลีย่ นการสายสปอนเซอร์
จงเคารพต่อการเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของสายการสปอนเซอร์แต่ละสาย ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการ
สปอนเซอร์ เป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งในแผนธุ รกิจของเลกาซี การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาตนั้นมีแต่จะนาไปสู่ ความ
ขัดแย้ง และเป็ นผลเสี ยต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจเลกาซี ทุกคน
9. ไม่ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ อื่นที่มใิ ช่ ของเลกาซี หรื อชักชวนให้ นักธุรกิจเลกาซีไปทาธุรกิจเครื อข่ ายอื่น
องค์กรนักธุรกิจเลกาซี ก่อตั้งขึ้นโดย บริ ษทั เลกาซี คอร์ป จากัด และนักธุรกิจเลกาซี ซ่ ึ งร่ วมงานกันอย่างใกล้ชิดใน
ฐานะหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ นักธุ รกิ จเลกาซี ตอ้ งไม่อาศัยเครื อข่ายของธุ รกิ จเลกาซี เป็ นแหล่งจาหน่ าย หรื อชักชวนไปทา
เครื อข่ายอื่นๆ ที่ มิใช่ ของเลกาซี ต้องมุ่งจาหน่ ายแต่ผลิตภัณฑ์เลกาซี ซ่ ึ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ มีการรั บประกันความพึ งพอใจ
ให้กบั สมาชิกและลูกค้าอย่างเต็มที่
อี กทั้ง นักธุ รกิ จเลกาซี จะต้อ งไม่ช่วงชิ ง หรื อตักตวงผลประโยชน์จากความรู ้ หรื อการติ ดต่ อสัมพันธ์ กับนัก
ธุรกิจเลกาซี คนอื่นๆ ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของเลกาซี ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
หรื อชักชวนให้นกั ธุ รกิ จเลกาซี ไปทาเครื อข่ายอื่น เพราะการกระทาดังกล่าวจะนามาซึ่ งความยุ่งยากในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ทาให้ขาดหลักประกันอันแน่นอน และไร้เหตุผลต่อธุรกิจเลกาซี คนอื่นๆ
10. ไม่ สั่งซื้ อหรื อจัดมอบผลิตภัณฑ์ เลกาซีให้ กบั นักธุรกิจเลกาซี หรื อสมาชิกในสายการสปอนเซอร์ อื่น
นักธุ ร กิ จเลกาซี จงสั่งซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์จากผูส้ ปอนเซอร์ หรื อนักธุ ร กิ จเลกาซี ร ะดับ Ruby Director หรื อจากนัก
ธุ รกิจเลกาซี เท่านั้น การคานวณยอดพีวี (PV) ควรจะเป็ นยอดที่ส่งขึ้ นยังอัพไลน์ในสายการสปอนเซอร์ ของคุณ และจา
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ให้กบั นักธุ รกิ จเลกาซี ที่เป็ นดาวน์ไลน์ในสายการสปอนเซอร์ ของคุณเองเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหา
ความขัดแย้งระหว่างองค์กรนักธุรกิจเลกาซี
11. แจงยอดโดยไม่ ได้ รับความยินยอมจากผู้รับแจง
การแจงยอดต้องได้รับความยินยอมจากผูร้ ับแจง และข้อมูลในการแจงยอดต้องเป็ นความจริ ง การแจงยอดให้
บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรื อแจงยอดไม่ตรงกับรายการสัง่ ซื้ อจริ ง ผูไ้ ด้รับการแจงยอดสามารถร้องเรี ยนมายัง
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บริ ษทั ฯ ว่าได้รับความเสี ยหายจากการแจงยอดนั้นจริ ง สาหรับผูแ้ จงยอดให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้น ถือ
เป็ นความผิดอย่างร้ายแรง อาจได้รับโทษตามกฎจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
12. ไม่ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เลกาซีแบบเคาะประตูบ้าน
จงสร้างธุ รกิจของคุณจากกลุ่มคนที่คุณรู ้จกั อยู่แล้ว และการติดต่ออย่างสม่าเสมอ ธุ รกิจเลกาซี เป็ นธุ รกิ จที่ อาศัย
ความสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคล การจาหน่ายผลิตภัณฑ์เลกาซี ดว้ ยการเคาะประตูบา้ น หรื อการเที่ยวชักชวนบุคคลทัว่ ไป
หรื อการส่ งข้อมูลเกิ นจริ งทางสื่ อสาธารณะ เช่น สื่ อออนไลน์ เคเบิ้ลทีวี วิทยุกระจายเสี ยง หรื อไปรษณี ย ์ ฯลฯ อันจะ
เป็ นการทาลายภาพลักษณ์ของนักธุรกิจมืออาชีพของเลกาซี และเลกาซี กไ็ ม่สนับสนุนต่อการกระทาดังกล่าวนี้ดว้ ย
13. ไม่ จาหน่ ายหรื อตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ เลกาซีในร้ านค้ าขายปลีก
ต้องให้บริ การแบบเป็ นกันเองอย่างเต็มที่ แก่สมาชิ กและลูกค้าของคุณ ธุ รกิ จเลกาซี เป็ นธุ รกิ จขายตรง การขาย
ผลิตภัณฑ์เลกาซี ตามเคาน์เตอร์ จาหน่ าย หรื อการตั้งแสดงผลิ ตภัณฑ์เลกาซี ในร้านค้าขายปลี ก งานแสดงสิ นค้าหรื อ
นิ ทรรศการต่างๆ จะทาให้เกิ ดการแข่ งขันที่ ไม่ยุติธรรมในหมู่นักธุ รกิ จเลกาซี และเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหรื อระเบี ย บของ
บริ ษทั ฯ
14. ไม่ สร้ างความกดดันในการขาย
ต้องเคารพต่อสิ ทธิ เสรี ภาพในการตัดสิ นของแต่ละบุคคลพึงดาเนิ นธุ รกิ จด้วยท่าทีสุภาพอ่อนน้อม การใช้เทคนิ ค
สร้างความกดดันในการขายกลับจะส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคุณในฐานะนักธุ รกิ จเลกาซี และภาพลักษณ์โดยรวม
ขององค์กรนักธุ รกิ จเลกาซี ท้ งั หมด แต่ ละคนล้วนมี แผนการส่ วนตัวในชี วิตของตน และพึ งเข้าใจว่ามิ ใช่ ทุกคนไปที่
ต้องการเข้าร่ วมเป็ นนักธุรกิจเลกาซี
15. ไม่ กกั ตุนหรื อบังคับให้ ผ้ อู ื่นกักตุนผลิตภัณฑ์
การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็ นการดาเนิ นธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง คุณควรจาหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 70% ของผลิตภัณฑ์
ที่ คุณเก็บสต็อคสารองไว้ในแต่ ละเดื อน รวมทั้งไม่ควรบังคับให้นกั ธุ รกิ จเลกาซี ในองค์กรของคุณเก็บสต็อคผลิ ตภัณ ฑ์
มากกว่าจานวนที่ เขาขายได้ในแต่ละเดื อน การกระทาดังกล่าว จะทาให้คุณกาลังดาเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบพี ระมิ ดที่ ผิด
กฎหมาย
16. ไม่ ละเมิดสิ ทธิเรื่ องเครื่ องหมายการค้ า ชื่ อทางการค้ า และภาพถ่ ายของเลกาซี
ต้องขออนุญาตจากเลกาซี ก่อนการใช้ชื่อทางการค้า เครื่ องหมายการค้า และภาพถ่ายของเลกาซี การปกป้ องชื่ อ
ทางการค้าและเครื่ องหมายการค้าของเลกาซี เป็ นเรื่ องสาคัญมาก เลกาซี หา้ มมิให้มีการผลิตและจาหน่ายเทปหรื ออุปกรณ์
ส่ งเสริ มธุ รกิจอื่นๆ ในองค์กรนักธุ รกิจในนามของเลกาซี หากเลกาซี สูญเสี ยสิ ทธิ ในเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั อื่นๆ ก็สามารถที่
จะผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้ชื่อของเลกาซี ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดความสับสนและความเสี ยหายอันไม่สามารถแก้ไขได้แก่อ งค์กร
ธุรกิจของนักธุรกิจเลกาซี ทุกคน
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การร้ องเรียนและมาตรการลงโทษ
_____________________
1. การร้ องเรียน
การร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการกระทาที่ ฝ่าฝื นกฎจรรยาบรรณและระเบี ยบปฏิ บตั ิ ของนักธุ รกิ จเลกาซี ใดๆ ก็ตาม ผู ้
ร้องเรี ยนต้องแจ้งรหัสประจาตัวนักธุรกิจของตน พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรี ยนทุกครั้ง หากจดหมายร้องเรี ยนที่มิได้มี
การลงชื่อของผูร้ ้องเรี ยน การร้องเรี ยนนั้นจะมิได้รับการพิจารณาจากบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
หลังจากบริ ษทั ฯ ได้รับการร้องเรี ยนจากนักธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จะออกจดหมายเพื่อให้ผทู ้ ี่ถูกร้องเรี ยนชี้แจงข้อเท็จจริ ง
ต่อบริ ษทั ฯ ภายในระยะเวลาตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร โดยการชี้ แจ้งดังกล่าวผูถ้ ูกร้องเรี ยนอาจชี้ แจงเป็ นหนังสื อ หรื อ
ชี้แจงด้วยตัวเองแล้วแต่กรณี หากผูท้ ี่ถูกร้องเรี ยนเพิกเฉยมิได้ช้ ีแจงข้อร้องเรี ยนภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษทั ฯ จะถือว่า
ผูถ้ ูกร้องเรี ยนโต้แย้งและยอมรับผิดตามข้อร้องเรี ยนนั้นทั้งสิ้ น
2. การกระทาของนักธุรกิจเลกาซีที่นาไปสู่ มาตรการลงโทษ
1.
นักธุรกิจเลกาซี ฝ่าฝื นกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
2.
นักธุรกิจเลกาซี ได้กระทาการอันเป็ นการเสื่ อมเสี ยต่อบริ ษทั ฯ หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
3.
นักธุรกิจเลกาซี กระทาการอันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ เสี ยหายในการประกอบกิจการ
4.
นักธุ รกิ จเลกาซี กระทาการโดยตรงหรื อโดยอ้อม ซึ่ งเป็ นการทาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในแนวทางการ
สร้างธุ รกิจเลกาซี ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยในการประกอบกิจการ หรื อทาความเสี ยหายแก่องค์กร
นักธุรกิจเลกาซี โดยรวม
5.
นักธุ รกิ จเลกาซี ปกปิ ด แจ้งหรื อแสดงข้อมูลเกี่ ยวกับตัวนักธุ รกิ จเลกาซี หรื อข้อมูลเกี่ ยวกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ปลอมเอกสารหรื อใช้เอกสารโดยการปลอมแปลง หรื อการนาเอกสารของบุคคลอื่นมาใช้
โดยไม่ได้รับความยินยอม ตลอดจนแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นแล้วแต่กรณี จนนามาซึ่ ง
ความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ และองค์กรนักธุรกิจเลกาซี โดยรวม
3. มาตรการลงโทษ
1. ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. งดการสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง
3. ระงับการเข้าระบบนักธุรกิจ และการซื้ อสิ นค้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
4. ตัดสิ ทธิ การประกาศเกียรติคุณ หรื อสิ ทธิ การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
5. งดการรับรองคุณสมบัติที่เป็ นเกียรติรางวัล
6. การงดรับเชิญเข้าร่ วมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
7. งดการต่ออายุสมาชิกภาพ
8. การเพิกถอนสมาชิกภาพนักธุรกิจเลกาซี
9. ชดใช้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่ งอาจจะมีข้ ึนเพราะเหตุที่ผิดกฎจรรยาบรรณ
10. มาตรการลงโทษอื่นๆ ที่ อาจเพิ่มเติ มในภายหลัง เช่ น สัญญาการซื้ อสิ นค้าในกลุ่ม Basic Products ตามราคา
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ควบคุมบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
อนึ่ ง หากเรื่ องที่ ถูกร้ องเรี ย นมี หลักฐานชัดแจ้ง และมี ความรุ นแรงอัน จะส่ งผลในมุมกว้าง หรื อสร้ างความ
เดือดร้อนต่อผูค้ นจานวนมาก หรื อเป็ นความเสี ยหายที่มิอาจประเมินค่าได้ บริ ษทั ฯ จะระงับการดาเนิ นธุ รกิ จหรื อการทา
ธุ รกิจกรรมของนักธุ รกิ จเลกาซี ที่กระทาการ และรวมถึงองค์กรธุ รกิ จเลกาซี่ ที่ร่วมขบวนการ หรื อให้การสนับสนุ นการ
กระทาดังกล่าวตามแต่ขอบเขตและความรุ นแรงของการกระทาความผิดนั้นทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริ งจะแล้ว
เสร็ จ
ทั้งนี้ การแก้ไขกฎจรรยาบรรณ การร้องเรี ยนและมาตรการลงโทษนี้ ให้มีผลบังคับใช้นบั ตั้งแต่วนั ประกาศเป็ น
ต้นไป

ฝ่ ายกฎหมายและจรรยาบรรณ
บริ ษทั เลกาซี คอร์ป จากัด
27 กรกฎาคม 2560
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