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กฎจรรยาบรรณ ซีซีไอคือพันธะสัญญาที่นักธุรกิจซีซีไอทุกท่านต้องยึดถือเป็นหลักการให้
นักธุรกิจซีซีไอใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จร่วมกันโดยไม่อาจปฏิเสธการรับรู้ได้
หมวด 1 การเป็นนักธุรกิจซีซีไอ
1.1. การสมัคร
1.1.1 เงื่อนไขในการสมัคร ในการเข้าร่วมธุรกิจกับซีซีไอ ผู้สมัครจะต้อง
- มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจซีซีไอ มีอายุไม่ครบ20ปี บริบูรณ์
ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอม จากบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่มีสิทธิตามกฎหมาย
- กรณีนิติบุคคล ต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและได้รับรองสถานะตามวัตถุประสงค์ที่ได้
จดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่ต้องการสมัคร
- ต้องส่งใบสมัครเป็นนักธุรกิจซีซีไอที่สมบูรณ์และถูกต้องตามความเป็นจริงโดยได้รับการ
ยอมรับจากบริษัทฯ
- นักธุรกิจซีซีไอจะต้องมียอดส่วนตัวอย่างน้อย 400 PV (ผ่านการขายสินค้าให้ลูกค้าหรือการ
ซื้อสิน ค้าส่ว นตัว ) เพื่อมีส ิทธิ์ไ ด้รั บรายได้ อย่า งครบถ้ว นเป็นลำดับ ขั้ นตอนการพั ฒ นา
สถานภาพนักธุรกิจตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ได้รับอนุญาตจาก สคบ.
1.1.2 การสมัคร กรอกใบสมัครและลงนามที่สำนักงานซีซีไอหรือหน้าเว็บไซต์ www.cciofficial.com พร้อม
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก (เช่น 0991992999)
ซึ่งต้องไม่ซ้ำกับรหัสที่มีอยู่ เซ็นรับรองพร้อมระบุ “ใช้เพื่อการสมัครซีซีไอเท่านั้น” และส่งมายังบริษัทฯ ภายใน
7 วัน จึงถือเป็นการสมัครเข้าร่วมเป็นนักธุรกิจซีซีไอ ใบสมัครจะได้รับการยอมรับเมื่อบริษัท ฯได้รับเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน แต่หากท่านส่งเอกสารที่ระบุข้างต้นไม่ครบภายใน 7 วัน รหัสจะถูกระงับไว้ชั่วคราวและหาก
บริษัทไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนภายใน 30 วัน (นับจากวันที่สมัคร)การสมัครนั้นจะถือเป็นโมฆะและ
จะต้องรอ 180 วันจึงจะสามารถสมัครใหม่ได้
1.1.3 การสมัครรหัสคู่ (สามี-ภรรยาเท่านั้น) จะต้องมีทะเบียนสมรส หรือสูติบัตรบุตรที่ระบุการเป็นบิดามารดา
หรือหลักฐานยืน ยันที่บ ริษัท ฯสามารถตรวจสอบได้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทั้ง 2 ท่าน (ที่ยังไม่
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หมดอายุ)หน้าสมุดบัญชีธนาคาร(ผู้สมัครหลัก)หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลักซึ่งไม่ซ้ำกับรหัสที่มีอยู่ เซ็นรับรอง
พร้อมระบุ “ใช้เพื่อการสมัครซีซีไอเท่านั้น”
1.1.4 การสมัครนิติบุคคล หนังสือรับรอง-วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน3เดือน) สำเนาบัตรประชาชนผู้
ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น ใหญ่ (ไม่ต่ำกว่า 70%) จะต้องเป็นผู้สมัครหลักและจะไม่
สามารถสมัครเป็นนักธุรกิจซีซีไอได้อีก
1.2 การเพิ่มเติมและถอดถอนผู้สมัครร่วมหลังการสมัคร
1.2.1 ขั้นตอนปฏิบัติ คำร้องขอเพื่อเพิ่มผู้สมัครร่วมในสิทธิ์การเป็น นักธุรกิจจะต้องส่งไปยังฝ่ายแอดมินซีซีไอ
(Admin CCI) คำร้องดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตหากผู้สมัครร่วมมีผลประโยชน์ตอบแทนในสิทธิ์การเป็น นัก
ธุรกิจอื่นหรืออยู่ระหว่างการรอคอย 180 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว นักธุรกิจจะต้องส่งใบสมัครนักธุรกิจซีซีไอ
ฉบับแก้ไขที่สมบูรณ์และได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องซึ่งได้รับการลงนามจากทั้งนักธุรกิจซีซีไอและผู้สมัครร่วม
1.2.2 รายได้ รายได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของผู้สมัครหลักคนแรกของนักธุรกิจซีซีไอเท่านั้น
1.2.3 การถอนตัวของผู้สมัครร่วม ผู้สมัครร่วมอาจลาออกจากการรับผลประโยชน์ในสิทธิ์การเป็น นักธุรกิจโดย
แจ้งไปยังฝ่ายแอดมินซีซีไอ พร้อมคำร้องและสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองระบุ “ใช้เพื่อลาออกจากผู้สมัคร
ร่วมเท่านั้น” และต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ

หมวด 2 การดำเนินธุรกิจซีซีไออย่างถูกต้อง
2.1 หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจซีซีไอ
การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่านเอง การเป็นนักธุรกิจซีซีไอหมายถึง โอกาสทาง
ธุรกิจอันมีค่ายิ่งต่อการให้หลักประกันความมั่นคงด้านการเงินในระยะยาว จึงเป็นเหตุที่ว่า ทำไมนักธุรกิจซีซีไอ
ทุกท่านควรมุ่งมั่นในการทำธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และดำเนินธุรกิจนี้ไปตามครรลองของจรรยาบรรณและ
ระเบียบปฏิบัติทบี่ ริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับนักธุรกิจซีซีไอทุกท่าน
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องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด นั่นคือการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
และมีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันทั้งของตัวท่านเองและนักธุรกิจซีซีไอ
ทุกคน
2.1.1 พึงยึดมั่นในหลักการสากล
หลักการสากลกำหนดว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่ ท่านปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อ ท่าน” สิ่งนี้ถือ
เป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจซีซีไอทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ทั้งในด้านการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสถานภาพการเป็นนัก
ธุรกิจซีซีไอของท่าน
2.1.2 อย่ากล่าวเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจซีซีไอ
แสดงแผนธุรกิจของซีซีไออย่างชัดเจน ธุรกิจซีซีไอมิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการ
สร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วยความวิริยะ
อุตสาหะและมุ่งมั่นเสียสละอย่างแท้จริง
2.1.3 อย่าขายตัดราคา
2.1.4 อย่ากล่าวเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ซีซีไอตามวิธี การ
ที่ได้รับการรับรองจากซีซีไออย่างถูกต้อง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ใน
สื่อส่งเสริมธุรกิจหรือฉลากที่บรรจุภัณฑ์ นอกเหนือจากนี้การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของ
ท่านเองจะทำให้สมาชิกและลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อสมาชิกและลูกค้า
2.1.5 ห้ามขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ซีซีไอในร้านค้าปลีกและแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ของบุคคลภายนอก
ทุกชนิด
2.1.6. อย่าทำงานข้ามสายงานหรือก้าวล่วงไปทำงานในสายงานอื่น
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2.1.7. เป็นต้นแบบแห่งความเที่ยงธรรมนักธุรกิจซีซีไอตลอดจน เอเจนซี่ (agency) และแฟรนไชส์ (franchise)
ซีซีไอ ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง พึงมีมโนธรรมไม่ทำร้ายสายงานอื่น ไม่
เป็นต้นเหตุแห่งการโยกย้ายสายงาน เป็นแบบอย่างที่ดีงามของนักธุรกิจทั้งหลาย
2.2 ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจซีซีไอ
ในฐานะนักธุรกิจซีซีไอ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดำเนินธุรกิจซีซีไอของข้าพเจ้าให้สอดคล้องกับหลักต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
2.2.1 ในการขยายองค์กรธุรกิจ "ข้าพเจ้า" จะไม่ใช้กลยุทธ์ หรือวิธีการที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
องค์กร บริษัทฯ หรืออุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายส่วนรวม หรือลักษณะใดที่จะเป็นการชักชวน
เพื่อหาประโยชน์จากการสมัครสมาชิกเครือข่ายนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจาก สคบ. ชักชวน
ให้โยกย้ายสายงานสู่สายงานตน หรือนำสินค้าเครือข่ายอื่นมาจำหน่ายในองค์กร
2.2.2 "ข้าพเจ้า" จะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นหลักพึ่งพิงให้แก่ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้า
ร่วมธุรกิจเครือข่ายด้วยความจริงใจ สร้างความร่วมมือ และชี้นำหนทางที่ถูกต้องสู่ความสำเร็จ
ร่วมกับบริษัทฯ ด้วยความแน่วแน่ มุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละ
2.2.3 “ข้าพเจ้า” จะไม่กล่าวอวดอ้างถึงรายได้ที่เป็นเท็จ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์อันเป็นเท็จในการ ชัก
จูงใจให้ผู้มุ่งหวังเข้าร่วมธุรกิจตลอดจนการกล่าวร้ายต่อสินค้าหรือธุรกิจของเครือข่ายอื่นให้ได้รับ
ความเสียหาย
2.2.4 “ข้าพเจ้า” จะยึดถือปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณ และระเบียบข้อบังคับของการตลาดแบบ
เครือข่ายตามหลักการสากลและของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด พร้อมร่วมมือกันกับนักธุรกิจซีซีไอทุก
คนสร้างบรรทัดฐานธรรมาภิบาลอันแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายซีซีไอ
2.2.5 “ข้าพเจ้า” เมื่อได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับแพลตตินั่มขึ้นไปแล้ว
(ซึ่งจะได้รับโบนัสปันผลจากยอดขายรวมของบริษัททั้งหมด เป็นมรดกตกทอดจากบริษัทฯอย่าง
ถาวรตลอดไป) จะไม่ทำการใดให้บริษัทฯและสายงานในองค์กรเสื่อมเสีย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
โดยเฉพาะการแสดงตนไปร่วมสนับสนุนเครือข่ายอื่น ๆโดยเปิดเผยหรือในที่สาธารณะ ทั้งนี้
“ข้าพเจ้า” ทราบดีว่ามิใช่เป็นการจำกัดสิทธิในการทำธุรกิจเครือข่ายอื่นแต่อย่างใด
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2.2.6 หาก “ข้าพเจ้า” ต้องการทำการตลาดทางออนไลน์จะต้องดำรงตำแหน่ง DIS (มีคะแนนส่วนตัว
400 PV) ขึ้นไป จะต้องได้รับการสอบความรู้ กฎจรรยาบรรณและระเบียบการทำการตลาด
สินค้าซีซีไอทางออนไลน์ “ประเมินผลเกิน 80%”
2.2.7 “ข้าพเจ้า” จะไม่ใช้ข้อความรูปภาพหรือสื่ออื่นใดที่ผิดกฎหมาย ทั้งกฎหมาย สคบ. ข้อบังคับและ
ประกาศของ อย. ไม่ใช้คำโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอางที่แสดง
สรรพคุ ณ ทางยา เช่ น คำว่ า ลดอาการ บำบั ด บรรเทา รั ก ษา ไม่ ใ ช้ ร ู ป และวี ด ี โ อใดๆของ
ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร สื่อสารทางออนไลน์ (ยกเว้นภาพข่าวที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชน โดยห้ามตัด
ต่อดัดแปลงใดๆโดยเด็ดขาด
2.2.8 “ข้าพเจ้า” ทราบดีว่าการกระทำเช่นนี้ (2.2.7) ผิดกฎหมาย มีความผิดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือ
บุคคลภายนอก หากเกิดกรณีฟ้องร้องขึ้น จะถือเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองแต่เพียงผู้เดียวโดย
ทางบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ “ข้าพเจ้า” จะปฏิบัติตามกฎการรับสมัครนักธุรกิจผ่านทาง
ออนไลน์ โดยเปิดการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ 400 PV ในราคาสมาชิกและใช้โปรโมชั่นออนไลน์ตามที่
คณะกรรมการการตลาดออนไลน์ซีซีไอระบุไว้ใน www.cciofficial.com โดยเคร่งครัด
2.2.9 “ข้าพเจ้า” จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ค่าปรับจากการ
กระทำผิด รวมถึงภาระภาษี อันเกิดจากการจำหน่ายสินค้า หรือจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ทำธุรกิจอย่างถูกต้อง และจะจำหน่ายสินค้า แก่ผู้บริโภคตามราคาที่บริษัทฯกำหนดรวมถึงการไม่
เพิกเฉยต่อการขายผิดราคาหรือมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นขายสินค้าต่ำกว่าราคา
ผู้บริโภค (consumer price/ราคาขายปลีก/ราคาข้างกล่อง) ที่กำหนด รวมถึงช่องทางใดๆที่
บริษัทฯ ห้ามจำหน่ายอย่างเคร่งครัด ได้แก่ แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ของบุคคลภายนอกทุก
ชนิด เช่น Lazada, Shopee, Amazon เป็นต้น
2.3 กฎจรรยาบรรณและระเบียบการทำตลาดออนไลน์
กฎจรรยาบรรณและระเบียบการทำธุรกิจผ่านช่องทางสื่ออินเตอร์เน็ตของนักธุรกิจซีซีไอ ทั้งช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ (social media) และแอปพลิเคชั่นแชท (chat application) ได้แก่ Youtube, Facebook,
Instagram, Line Official Account, Twittter เป็นต้น รวมไปถึงสื่อที่อยู่บนเว็บไซต์
นักธุรกิจซีซีไอที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) และแอปพลิเคชั่นแชท (chat application)
เช่น เฟซบุ๊กส่วนตัว ไลน์ส่วนตัว ฯลฯ ที่ไม่ได้เปิดสาธารณะและไม่ได้จ่ายเงินโฆษณา แต่หากต้องการทำธุรกิ จซี
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ซีไอบนช่องทางออนไลน์ทุกประเภทจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฏฯนี้อย่างเคร่งครัดด้วยโดยมิอาจปฏิเสธการรับรู้
ได้
2.3.1. นักธุรกิจที่ได้รับสิทธิ์การทำธุรกิจ CCI
เมื่อการทดสอบผ่านเกณฑ์ของบริษัทฯแล้ว จะได้รับบัตรตัวแทนอนุญาตให้ทำธุรกิจ CCI ผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งทุกคนจะต้องแสดงบัตรตัวแทนทุกช่องทางบนสื่ออินเตอร์เน็ตที่เปิดสาธารณะ
**บทลงโทษหากฝ่าฝืน 2.3.1 บริษัทฯ จะทำการตักเตือน หากยังไม่มีการแก้ไขภายใน 3 วัน บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะทำการระงับการทำธุรกรรมในรหัสนักธุรกิจนั้นทันที**
2.3.2. ห้ามประกาศรับสมัครตัวแทนขายสินค้า และห้ามประกาศรับสมัครสมาชิกฟรี ออกสื่อสังคมออนไลน์
(social media) และแอปพลิเคชั่นแชท (chat application) ทุกประเภท รวมทั้งห้ามเขียนแทรกในเนื้อหา
การโฆษณาขายสินค้า เพื่อรักษากลไกราคาขายปลีก และห้ามใส่แผนธุรกิจซีซีไอ เมื่อมีผู้สนใจสอบถามการเป็น
นักธุรกิจซีซีไอ ท่านจะต้องนำเสนอข้อมูลเริ่มต้นตามเงื่อนไขข้อ 2.3.3
**บทลงโทษหากฝ่าฝืน2.3.2 บริษัทฯ จะทำการตักเตือน หากยังไม่มีการแก้ไขภายใน 3 วัน บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะทำการระงับการทำธุรกรรมในรหัสนักธุรกิจนั้นทันที**
2.3.3. การสมัครเป็นนักธุรกิจผ่านทางออนไลน์
2.3.3.1 เปิดบิลแรกขั้นต่ำ 400 PV ในราคาสมาชิก (member price)
2.3.3.2 เปิดบิลแรกขั้นต่ำ 800 PV ในราคานักธุรกิจ
2.3.3.3. ส่งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก (ไม่
ซ้ำกับหมายเลขที่มีอยู่แล้วในรหัสอื่น) เพื่อประกอบการสมัคร
2.3.3.4. หลังจากบิลแรก นักธุรกิจสามารถซื้อสินค้าในราคานักธุรกิจ
2.3.3.5. ค่าขนส่งใช้อัตราเดียวกับราคาปลีกของสินค้าแต่ละหมวดที่กำหนดใว้ในธุรกิจออนไลน์
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หมายเหตุ นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเงื่อนไขการสมัครเป็นนักธุรกิจผ่านทางออนไลน์ รวมทั้งข้อมูล
ของผู้สมัครทำธุรกิจซีซีไอผ่านสื่อออนไลน์สาธารณะ ท่านสามารถใช้แจ้งต่อผู้ที่สนใจทำธุรกิจ ซีซีไอเป็นการ
ส่วนตัวเท่านั้น
**บทลงโทษหากฝ่าฝืนกฎข้อ 2.3.3 มี 3 ขั้นตอน
ครั้งที่ 1 ตักเตือนและต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 3 วัน
ครั้งที่ 2 นักธุรกิจจะถูกระงับการทำธุรกรรมและริบโบนัสเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกิน 30 วัน
ครั้งที่ 3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกรหัสนักธุรกิจในทันที
2.3.4. นักธุรกิจไม่สามารถขายสินค้า ซีซีไอผ่านเว็บช็อปปิ้งต่างๆ ที่เป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ของ
บุคคลภายนอกทุกชนิด เช่น Lazada, Shopee, Amazon เป็นต้น เนื่องจากถือเป็นการขายตัดราคา และ
ละเมิดสิทธิ์การจำหน่ายของนักธุรกิจ ซีซีไอทั้งมวลและเป็นต้นเหตุของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ทำร้ายระบบ
เครือข่ายขายตรงซีซีไอโดยเจตนา สืบเนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และจดทะเบียนขายตรงต่อ
สคบ.อย่างถูกต้อง ดังนั้นสิทธิการจำหน่ายสินค้าและสิทธิประโยชน์ทั้งมวลที่ซีซีไอมอบให้จะต้องเป็นของนัก
ธุรกิจซีซีไอเท่านั้น
**บทลงโทษหากฝ่าฝืนข้อ 2.3.4: ระงับธุรกรรม - ให้ชี้แจง - ทัณฑ์บน - เปรียบเทียบชดใช้ค่าเสียหาย
2,000 – 10,000 บาทและ / หรือบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกรหัสนักธุรกิจในทันที
2.3.5. นักธุรกิจซีซีไอไม่สามารถใช้ชื่อบริษัทฯ ชื่อใกล้เคียง หรือคล้ายเหมือนบริษัทฯ รวมทั้งชื่อโรงงานดีท็อกซ์
(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อสินค้าซีซีไอเพียงลำพัง ชื่อ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร และชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ในการจด
ทะเบียนเว็บไซต์
2.3.6. นักธุรกิจซีซีไอสามารถตั้งชื่อเฟซบุ๊กเพจ (facebook page) ชื่อร้านค้า ชื่อไอดีไลน์ (Line ID) เป็นชื่อ
ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถนำชื่อ ที่อยู่บริษัทฯ ภาพโรงงานดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โลโก้บริษัทฯ โลโก้
โรงงานดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ภาพ ดร.ณสพน ภาพผู้บริหารบริษัทฯ มาเป็นรูปโปรไฟล์ ภาพปกของ
แฟนเพจ และเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด คิดว่าเป็นส่วนของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นเป็นทางการ
2.3.6.1. ข้อความที่อนุญาตให้ใช้พิมพ์ลงในสื่อออนไลน์ และคำบรรยายภาพได้คือ
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-

ระบบ Dropship
ราคารับสมัคร
กำไรค้าปลีก
นวัตกรรม
ขมิ้นชัน
รางวัลเหรียญทอง
มีโรงงานของตัวเอง

2.3.6.2. นักธุรกิจต้องไม่กระทำการชักชวน ชี้นำ เสนอข้อมูลใดๆ ต่อลูกค้าในสื่อออนไลน์ของนักธุรกิจซีซีไอ
ท่านอื่น ดังนี้
- ไม่นำข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และที่อยู่ของลูกค้า จากสื่อออนไลน์ของนักธุรกิจซีซีไอ
ท่านอื่น ไปติดต่อส่งสินค้าซีซีไอแทนเจ้าของเพจ หรือเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์นั้น
- ไม่ทำการแชร์โพสต์จากแฟนเพจของนักธุรกิจซีซีไอท่านอื่นที่ทำการลงโฆษณาและพิมพ์
ข้อความชื่อและเบอร์โทรให้ลูกค้าติดต่อหาตนเอง
- ไม่ทำการฝากข้อความใต้โพสต์ของแฟนเพจ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์อื่นๆ ของนักธุรกิจซีซี
ไอท่านอื่น เพื่อชักชวนให้ซื้อสินค้า หรือสมัครสมาชิกกับตน
- ไม่ทำการติดต่อไปหาลูกค้าของนักธุรกิจซีซีไออื่น โดยที่ไม่รู้จักลูกค้ามาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ
เพิ่มเพื่อนบนเฟซบุก๊ หรือโทรศัพท์ไปหาลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม
- นักธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้า ซีซีไอผ่านช่องทางออนไลน์ ต้องจำหน่ายสินค้า
ให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ซีซีไอ ในราคาตามที่บริษัท ฯ กำหนดเท่านั้นและต้องไม่มีการจัด
โปรโมชั ่ น ใดๆ นอกเหนื อ จากที ่ บ ริ ษ ั ท ฯกำหนดขึ ้ น (โปรดดู ร ายละเอี ย ดใน
www.cciofficial.com) และไม่สามารถลดราคากรณีพิเศษ แลกซื้อ แจกฟรี หรือแถมพร้อม
สินค้าอื่นๆ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นสินค้าของบริษัทฯ
**บทลงโทษหากฝ่าฝืนกฎข้อ 2.3.5 มี 3 ขั้นตอน
ครั้งที่ 1 ตักเตือนและต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 3 วัน
ครั้งที่ 2 นักธุรกิจจะถูกระงับการทำธุรกรรมและริบโบนัสเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกิน 30 วัน
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ครั้งที่ 3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกรหัสนักธุรกิจในทันที
บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎอย่างยุติธรรม และจะทำการลงโทษตามที่ระบุไว้ เพื่อ
ลดการสร้างความเสียหายให้กับ นักธุรกิจซีซีไอท่านอื่น หากท่านพบการกระทำที่ฝ่าฝืนจากกฎจรรยาบรรณ
รวมทั้งกฎการทำธุรกิจซีซีไอออนไลน์ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนผู้กระทำผิด สอบถามข้อสงสัย หรือปรึกษา
ได้ที่ Line ID: @cci.th หรือ โทร. 02-1573158 บริษทั ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมวด 3 การปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณซีซีไอ
3.1

การรักษาความลับ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของซีซีไอกับผู้ค้า ผู้ผลิต และผู้จัดหาถือเป็นความลับ นักธุรกิจซีซีไอจะต้องไม่
ติดต่อโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งกับผู้จัดหา ผู้ผลิตหรือผู้ค้าใดๆ ยกเว้นในกิจกรรมที่ซีซีไอสนับสนุนซึ่งผู้แทน
นั้นมาปรากฏตัวตามการร้องขอของซีซีไอ
3.2 การเปลี่ยนสายงาน การแย่งสายงานและการล่อใจให้ย้ายสายงาน
3.2.1 การกระทำต้องห้าม การคงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ต่อสายงานสปอนเซอร์ในองค์กรของนักธุรกิจซีซีไอเป็น
พื้นฐานของการตลาดแบบเครือข่าย ดังนั้นนักธุรกิจซีซีไอแต่ละรายตกลงที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนสาย
การแย่งสายงานและการล่อใจให้ย้ายสายงาน
3.2.2 หน้าที่ในการบอกกล่าว เนื่องจากการเปลี่ย นสาย การสปอนเซอร์ข้ามสาย และการล่อใจสามารถ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ซีซีไอและนักธุรกิจซีซีไอที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ นักธุรกิจซีซีไอทุกท่านจึงมีหน้าที่แจ้ง
แก่บริษัทโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลหากท่านรับทราบหรือมีหลักฐานเพียงพอที่จะสงสัยว่า
นักธุรกิจรายอื่นได้กระทำผิดข้อตกลงนี้
3.2.3. การเยียวยาแก้ไขการละเมิดสัญญา หากนักธุรกิจซีซีไอกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทอาจดำเนินการ
ใด ๆ หรือทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้
3.2.3.1. บอกเลิกสิทธิ์การเป็นนักธุรกิจซีซีไอที่ได้กระทำผิด
3.2.3.2. บอกเลิกสิทธิ์การเป็นนักธุรกิจซีซีไอที่ถูกสร้างขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนสาย (การเป็นนักธุรกิจซี
ซีไอครั้งที่สอง)
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3.2.3.3 เรียกเก็บค่าปรับเป็นตัวเงินจากนักธุรกิจซีซีไอที่เกี่ยวข้อง และ
3.2.3.4ให้สิทธิ์การเป็นนักธุรกิจซีซีไอที่สมัครโดยการเป็นนักธุรกิจซีซีไอครั้งที่สองยังคงอยู่และไม่เปลี่ยน
สปอนเซอร์หรือการกำหนดตำแหน่ง เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามเหตุบรรเทาโทษและความเป็นธรรม
อย่างไรก็ตามอำนาจจัดการสูงสุดขององค์กรจะยังคงอยู่ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

หมวด 4 การโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์รวมทั้งช่องทางที่มิได้รับอนุญาตและงาน
แสดงสินค้า
4.1 ไม่ใช้แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ของบุคคลภายนอกทุกชนิด เช่น Amazon, Alibaba.com.
Allegro, Lazada, Shopee เป็นต้น และเว็บประมูลสินค้า (eBay) ถือเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่ไม่ไ ด้รับ
อนุญาตและจะต้องไม่ถูกนำมาใช้เพื่อขายสินค้าของซีซีไอ
4.2 นักธุรกิจซีซีไอที่ทำการเปิดร้านค้าบนเว็บไซต์เป็นของตัวเอง จะต้องไม่ทำผิดกฎของบริษัทฯ เรื่อง
การโฆษณาสินค้า และต้องระบุราคาสินค้าตรงตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
4.3 นักธุรกิจซีซีไอที่ใช้เว็บไซต์หรือการโฆษณาในรูปแบบอื่น ๆ ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อโปรโมทสินค้า
หรือโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใดก็ตาม นักธุรกิจซีซีไอจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไว้ในการอนุมัติเป็น
ลายลักษณ์อักษรดังกล่าว ทั้งยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้
- นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมออนไลน์ และหากผู้บริโภคคนใด
ไม่ต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทันที
- นักธุรกิจซีซีไอต้องให้ทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการหยุดการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมใด ๆ ระหว่าง
นักธุรกิจซีซีไอกับผู้บริโภค และถ้าผู้บริโภคคนใดต้องการให้นักธุรกิจซีซีไอหยุดการติดต่อ นัก
ธุรกิจซีซีไอต้องหยุดการติดต่อตามคำร้องขอดังกล่าวทันที
- นักธุรกิจซีซีไอจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาโดยใช้บัญชีรายชื่อเพื่อการเผยแพร่หรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลใดที่ไม่ได้ให้อนุญาตโดยเฉพาะเจาะจงแก่กระบวนการดังกล่าว ไม่อนุญาตให้ทำการ
สแปม หรือส่งจดหมายลูกโซ่หรือจดหมายขยะ
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- นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย, ก่อกวน, หมิ่นประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี, สบ
ประมาท, ข่มขู่, เป็นอันตราย, หยาบคาย, อนาจารหรือวัสดุน่ารังเกียจในด้านอื่น ๆ หรือที่
สามารถก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมาย
- นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่ส่งอีเมล์ที่ไม่ได้รับการร้องขอหรืออีเมล์ที่กระจายให้คนจำนวนมาก ไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวหรือในทางธุรกิจมา
ก่อน
4.4 อินเตอร์เน็ตโดเมน นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของซีซีไอหรือชื่อที่แปลงมาหรือตัว
ย่อใด ๆ ของซีซีไอเป็นชื่อโดเมนหรือที่อยู่อีเมล์ หรือเพื่อโฆษณาขายหรือส่งเสริมการทำธุรกิจซีซีไอและสินค้า
และบริการของซีซีไอ
4.5 การโฆษณาทางอีเมล์ ไม่อนุญาตให้ “ส่งสแปม" รวมถึง โทรศัพท์หรือส่งโทรสารที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายต่างๆ อย่างเด็ดขาด นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่หมิ่นประมาท ข่มเหง ก่อกวน เฝ้าติดตาม ข่มขู่ หรือละเมิด
สิทธิ์ตามกฎหมาย (เช่น สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ) ของผู้อื่น นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่ตีพิมพ์
โพสต์ อัปโหลด แจกจ่าย หรือสื่อสารหัวข้อ ชื่อ วัสดุหรือข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ลบหลู่ หมิ่น
ประมาท ละเมิดสิทธิ์ อนาจารหยาบคาย หรือผิดกฎหมาย นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่โฆษณาหรือเสนอขายสินค้า
หรือบริการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือจัดทำหรือส่งต่อแบบสำรวจ การประกวดหรือจดหมายลูกโซ่
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของซีซีไอจะต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆที่จะเป็นการจำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้งานอื่นจากการ
ใช้ ง านเว็ บ ไซต์ ไม่ อ นุ ญ าตให้ น ั ก ธุ ร กิ จ ซี ซ ี ไ อใช้ เ ครื ่ อ งหมายการค้ า ของซี ซ ี ไ อในที ่ อ ยู ่ อ ี เ มล์ (เช่ น
ccioffical@gmail.com)
4.4.9. การบัน ทึก นักธุร กิจ ซีซีไอต้องไม่ผ ลิตซ้ำวัส ดุโ สต หรือวีดิทัศน์ที่ผ ลิตขึ้นโดยซีซีไอซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจหรือสินค้าของซีซีไอ นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่บันทึกเสียงในการพบปะงาน
กิจกรรมหรือการประชุมใดๆของซีซีไอไม่ว่าด้วยวิธีใด และต้องไม่นำการบันทึกดังกล่าว ไปแสดงไว้บนกระดาน
สนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ใดๆ
4.4.10. การรับสายโทรศัพท์ นักธุรกิจซีซีไอต้องไม่รับสายโทรศัพท์หรือสร้างบันทึกโดยพูดว่า "ซีซีไอ"
หรือถ้อยคำคล้ายกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้โทรว่าผู้โทรได้โทรมายังสำนักงานบริษัทฯ
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4.4.11 ช่องทางที่มิได้รับอนุญาต ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มิได้รับอนุญาต ได้แก่ สถานประกอบการ
ค้ า ปลี ก แผงหรื อ ซุ ้ ม ร้ านในห้ า ง ร้ า นขายยา หรื อ ร้ า นค้ า ทั ่ ว ไป และแพลตฟอร์ ม ค้ า ปลี ก ออนไลน์ข อง
บุคคลภายนอกทุกชนิด เช่น Lazada, Shopee เป็นต้น
4.4.12. งานแสดงสินค้า อนุญาตให้นักธุรกิจซีซีไอจัดแสดงสินค้าและโอกาสทางธุรกิจของซีซีไอที่งาน
แสดงสินค้าและงานกิจกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าจากซีซีไอ

หมวด 5 ข้อพิพาท การละเมิดและเพิกถอน
5.1 ข้อพิพาทระหว่างนักธุรกิจซีซีไอ
เมื่อนักธุรกิจซีซีไอมีความเดือดร้อนหรือไม่พอใจนักธุรกิจซีซีไออื่นในเรื่องการปฏิบัติหรือการกระทำใด
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักธุรกิจซีซีไอของเขา นักธุรกิจซีซีไอควรที่จะพยายามยุติเรื่องดังกล่าวกับนักธุรกิจซีซีไอ
อื่น หากเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตีความหรือการล่วงละเมิดสัญญาหรือผิดกฏฯโดยนักธุรกิจซีซีไออื่น นัก
ธุรกิจซีซีไอที่ไม่พอใจหรือได้รับความเดือดร้อนจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายแอด
มินซีซีไอ เช่นวันที่ จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บุคคลที่เกี่ยวข้อง พยาน ภาพถ่าย และเอกสารสนับสนุนอื่นๆ
ควรถูกรวมไว้ในรายงานดังกล่าว การติดต่อสื่อสารดังกล่าวจะต้องมีลายมือชื่อและรหัสผู้ใช้งานของนักธุรกิจซีซี
ไอด้วย การร้องเรียนโดยไม่ระบุตัวตนจะได้รับการยอมรับเช่นกัน แต่ซีซีไออาจไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆ หาก
ปราศจากหลักฐานที่เชื่อถือได้ การโทรศัพท์ร้องเรียนจะไม่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากจะต้องมีการทำเอกสาร
เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งจากฝ่ายที่ร้องเรียนและจากบุคคลที่ถูกระบุว่าได้ละเมิดนโยบายของบริษัทฯ ซีซีไออาจ
แจ้งให้หัวหน้าอัพไลน์ของนักธุรกิจซีซีไอทราบเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่จะดำเนินการ หรืออาจดำเนินการตาม
ข้อนี้ ตามบทบัญญัติในส่วนนี้จะไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของซีซีไอในการดำเนินการที่รุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการ
ระงับชั่วคราวหรือเพิกถอนสัญญาหากซีซีไอได้มีความเห็นโดยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าการดำเนินการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการปกป้องบริษัทฯ
5.2 การระงับชั่วคราว ซีซีไอสงวนสิทธิ์ในการระงับตำแหน่งของนักธุรกิจใดๆ ไว้ชั่วคราวในเวลาใดๆ ด้วยเหตุ
ที่นักธุรกิจนั้น อาจละเมิดบทบัญญัติของสัญญาข้อตกลงทั้งหมดนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว หรือ
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับหรือมาตรฐานการติดต่อธุรกิจที่เป็นธรรม ซีซีไออาจทำการระงับโดยไม่ได้รับ
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ความยินยอมดังกล่าวด้วยดุลพินิจของตนเอง เพื่อรอการสอบสวนในเรื่องการละเมิดนโยบายบริษัทที่อาจ
เกิดขึ้น ซีซีไอจะแจ้งให้ผู้นักธุรกิจทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน อีเมล์ หรือไลน์ ซึ่งจะถูกส่งไปยังที่อยู่ล่าสุด
ของนักธุรกิจที่ระบุไว้กับซีซีไอ ในกรณีที่มี การระงับดังกล่าว นักธุรกิจตกลงที่จะหยุดแสดงตัวว่าเป็นนักธุรกิจ
ของซีซีไอทันที การแก้ไขเยียวยาดังกล่าวนี้จะเป็นการเพิ่มเติมจากการแก้ไขเยียวยาอื่นๆโดยจะไม่เป็นการ
เฉพาะแต่เพียงประการเดียว
5.3 ผลของการระงับชั่วคราว
5.3.1 ค่าคอมมิชชั่น ค่าตอบแทนหรือโบนัสใด ๆ ที่อาจครบกำหนดชำระ(ถ้ามี)จะถูกระงับไว้ชั่วคราว
เพื่อรอมติของซีซีไอ หากการล่วงละเมิดนั้นซีซีไอไม่สามารถพิสูจน์ได้ การระงับชั่วคราวจะยุติลงและเงินค้าง
ชำระทั้งหลายจะถูกจ่ายให้แก่นักธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากการละเมิดดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ ซีซีไออาจยึด
รายได้บางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อหักชำระค่าเสียหายที่บริษัทได้รับอันเนื่องมาจากการละเมิดของนักธุรกิจ
5.3.2 ในระหว่างการระงับชั่วคราวซีซีไอจะมีสิทธิ์ห้ามมิให้นักธุรกิจที่ถูกระงับชั่วคราวซื้อสินค้าและ
บริการ
5.3.3 นักธุรกิจที่ถูกระงับชั่วคราวจะไม่มีสิทธิ์แสดงตนว่าเป็นนักธุรกิจหรือโปรโมทธุรกิจของเขาหรือ
สินค้าในระหว่างที่ถูกระงับชั่วคราว
5.3.4 ค่าปรับ เมื่อการพิจารณาได้ข้อยุติโดยสมควรแก่เหตุ และโดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้
เดียว ซีซีไออาจกำหนดค่าปรับเป็นตัวเงินสำหรับการล่วงละเมิดหรือทำความผิดนั้น ๆ
5.4 การเพิกถอนสิทธิ์ตัดรหัสนักธุรกิจการผิดสัญญาข้อตกลงตามกฏจรรยาบรรณซีซีไอ
5.4.1 การแจ้ง การผิดข้อตกลงตามกฏจรรยาบรรณซีซีไออย่างร้ายแรง ในกรณีที่นักธุรกิจ ซีซีไอทำผิดอย่าง
ร้ายแรง ซีซีไออาจเพิกถอนสิทธิ์ตัดรหัสสิทธิภาพนักธุรกิจซีซีไอ โดยระบุเหตุผลของการกระทำดังกล่าว ทาง
โทรศัพท์จากหมายเลขที่แจ้งไว้ในการสมัคร "การผิดข้อตกลงอย่างร้ายแรง" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยน
สายงาน การแย่งสายงานหรือ การล่อใจให้ย้ายสายงาน และการผิดกฏจรรยาบรรณอื่นๆ ที่ซีซีไอพิจารณา
อย่างเหมาะสมว่าบริษัทฯ และระบบเครือข่ายรวมถึงนักธุรกิจจะได้รับความเสียหาย ซึ่งความพยายามใดๆ ใน
การเยียวยาแก้ไขจะไม่ได้ผลหรือเป็นกรณีที่ดาวไลน์ที่ผิดสัญญาของนักธุรกิจตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกแย่ง
สายงาน
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5.4.2 การแจ้ง - การผิดกฏจรรยาบรรณอื่น ๆ การแจ้งเพิกถอนสิทธิ์ตัดรหัสการเป็นนักธุรกิจซีซีไอโดยระบุ
เหตุผลของการกระทำดังกล่าวจะต้องทำการโทรศัพท์และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงนักธุรกิจผ่านทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน นักธุรกิจจะมีสิทธิ์
5.4.2.1 ตอบสนองภายในสิบ (10) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พร้อมด้วยข้อเท็จจริ งที่ต้องการ
ต่อสู้ หรือที่เป็นการบรรเทาหรือลดความร้ายแรงของการผิดสัญญาฯของตนเอง หรือ
5.4.2.2 แก้ไขการผิดสัญญาฯ การไม่ตอบสนองหรือแก้ไขการผิดสัญญาฯจะส่งผลให้สัญญาถูกเพิก
ถอนโดยไม่ต้องมีการแจ้งเพิ่มเติม หากมีการตอบสนองซีซีไอจะพิจารณาการตอบสนองดังกล่าวและตอบกลับ
ด้วยคำร้องขอให้ชี้แจงหรือการแจ้งบอกเลิกสัญญาฯอย่างใดอย่างหนึ่ง
5.4.3 ผลใช้บังคับ การแจ้งเพิกถอนสิทธิ์ฯจะมีผลตามที่กำหนดไว้ในหนังสือดังกล่าวหากนักธุรกิจไม่ได้อุทธรณ์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติสำหรับการอุทธรณ์ซึ่งกำหนดไว้ด้านล่างนี้
5.4.4 ผลของการเพิกถอนสิทธิ์ตัดรหัส มีผลทันทีเมื่อเพิกถอนสิทธิ์ฯ นักธุรกิจที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ฯ
5.4.4.1 จะต้องถอดถอนและยุติโดยถาวรในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการ
ค้า และสัญลักษณ์ ป้ายเครื่องเขียนหรือการโฆษณาใด ๆ ที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า แผนหรือโปรแกรม
ของซีซีไอ
5.4.4.2 จะต้องหยุดแสดงตนว่าเป็นนักธุรกิจของซีซีไอ
5.4.4.3 จะเสี ย สิ ท ธิ ์ ท ั้ ง หลายในการเป็ น นั ก ธุร กิ จและตำแหน่ ง ในแผนปั น ผลตอบแทนและค่า
คอมมิชชั่นและรายได้ในอนาคตทั้งหมดตลอดจนโบนัสพิเศษ รางวัลท่องเที่ยวหรืออื่นใดอันเป็นผลมาจากการ
ตัดรหัสการเป็นนักธุรกิจซีซีไอดังกล่าว
5.4.4.4 จะต้องดำเนินการทั้งหลายที่ซีซีไอเรียกร้องอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับวัสดุและการคุ้มครอง
ข้อมูลความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และ
5.4.4.5 จะถูกห้ามไม่ไห้ยื่นใบสมัครเป็นนักธุรกิจซีซีไอและสัญญาฉบับใหม่ในเวลาใด ๆ ตลอดไป
5.4.5 สิทธิ์ในการหักกลบลบหนี้ ซีซีไอมีสิทธิ์หักกลบลบหนี้จากเงินจำนวนใดๆ ที่นักธุรกิจเป็นหนี้อยู่กับซีซีไอ
ในกรณีที่กฎหมายเรื่องการเพิกถอนสิทธิ์ขัดกับนโยบายข้อตกลงฉบับนี้ ให้นำกฎหมายมาใช้บังคับ
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5.4.6 การอุทธรณ์ นักธุรกิจที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ อาจอุทธรณ์การบอกเลิกสิทธิ์ดังกล่าวได้ด้วยการส่งจดหมายไป
ยังฝ่ายบริหารกฏจรรยาบรรณของซีซีไอโดยระบุเหตุผลของการอุทธรณ์ (หมายเหตุ:การอุทธรณ์ทางโทรศัพท์
จะไม่ได้รับการตอบรับไม่ว่าในสถานการณ์ใด) ซีซีไอจะต้องได้รับจดหมายอุทธรณ์ภายในสิบ (10) วันทำการ
นับแต่วันที่ได้มีการแจ้งเพิกถอนสิทธิ์ หรือตามที่ได้ระบุไว้ในการแจ้งดังกล่าว
5.4.6.1 หากนักธุรกิจยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซีซีไอจะทำการพิจารณาและแจงผลคำ
ตัดสินไปยังนักธุรกิจด้วยดุลพินิจ ที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ คำตัดสินของซีซีไอจะถือเป็นที่สุดและจะ
ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกต่อไป
5.4.6.2 หากซีซีไอไม่ได้รับจดหมายอุทธรณ์ภายในวันที่กำหนด การเพิกถอนสิทธิ์จะถือเป็นที่สุด
5.4.6.3 ในกรณีที่การอุทธรณ์ได้ถูกปฏิเสธ การบอกเลิกสิทธิ์จะมีผลตามที่ซีซีไอได้แจ้งเพิกถอนสิทธิ์
ครั้งแรก
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