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หมวดที่ 1 – บทน า 

จากจุดน้ีเป็นตน้ไป ไฮไลฟ์เน็ตเวิร์ค จะเรียกว่า “ ไฮไลฟ์” ในขณะท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายอิสระไฮไลฟ์จะเรียกว่า 

“ผูแ้ทนจ าหน่าย”นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัเหล่าน้ีใชเ้ป็นขอ้ปฏิบติัของผูแ้ทนจ าหน่ายในการด าเนินธุรกิจกบัไฮไลฟ์ 

นโยบายและระเบียบปฏิบติัประกอบกบัใบสมคัรผูแ้ทนจ าหน่าย ไฮไลฟ์และขอ้ตกลง (ขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่าย) และ

แผนตอบแทน (ต่อไปในฉบบัน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “ขอ้ตกลง”)   ตามท่ีปรากฏในปัจจุบนัหรือมีการแกไ้ขภายหลงัจะ

ประกอบการเป็น ขอ้ตกลงท่ีผูกพนัและสมบูรณ์และเป็นท่ีเขา้ใจกนัระหวา่งผูแ้ทนจ าหน่ายและ ไฮไลฟ์ หากไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้ตกลงใด ๆ ในเอกสารเหล่าน้ีอาจมีผลในการเพิกถอนขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายหากมีส่วนใดในขอ้ก าหนดน้ี 

หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเผยแพร่โดย ไฮไลฟ์ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นโมฆะตามอ านาจศาล ส่วนอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ี อาทิ 
กฎเกณฑ,์ ใบสมคัร หรือเอกสารอ่ืนๆยงัคงบงัคบัใชแ้ละมีผลสมบูรณ์        

1.1 กฎจรรยาบรรณผู้แทนจ าหน่าย 

* ขา้พเจา้จะซ่ือสตัยแ์ละยติุธรรมในการด าเนินธุรกิจในฐานะผูแ้ทนจ าหน่ายของ ไฮไลฟ์ 

*ขา้พเจา้จะด าเนินธุรกิจของขา้พเจา้ในแนวทางท่ีจะส่งเสริมช่ือเสียงของขา้พเจา้และส่งเสริมช่ือเสียงอนัดีท่ีสร้างข้ึนโดย 

ไฮไลฟ์ 

*ขา้พเจา้จะปฏิบติัตวัอยา่งสุภาพอ่อนนอ้มกบัทุกคนท่ีขา้พเจา้ติดต่อดว้ยในการประกอบธุรกิจไฮไลฟ์ของขา้พเจา้ 

*ขา้พเจา้จะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์ในฐานะสปอนเซอร์ซ่ึงรวมถึงการฝึกอบรมการสนบัสนุนและการส่ือสารกบั

ผูแ้ทนจ าหน่ายในองคก์รของขา้พเจา้                                                                                                                                                          

- ขา้พเจา้จะไม่ใหข้อ้มูลท่ีผิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละแผนปันผลตอบแทนของไฮไลฟ์ 

- ขา้พเจา้จะไม่สปอนเซอร์หรือพยายามท่ีจะสปอนเซอร์ผูแ้ทนจ าหน่าย ไฮไลฟ์รายใดโดยตรงหรือทางออ้มเพ่ือเขา้ร่วม

แผนงานเครือข่ายการตลาดอ่ืน ๆ หรือขอ้งเก่ียวในการกระท าอนัเป็นการหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย 

- ขา้พเจา้จะพึงระลึกวา่แมแ้ต่ประสบการณ์และประโยชนส่์วนตวัของขา้พเจา้เองท่ีไดร้ะบบจากผลิตภณัฑ,์ บริการหรือ

แผนงานของ ไฮไลฟ์ อาจถูกตีความไดว้า่เป็น “ขอ้กล่าวอา้งท่ีนอกเหนือจากฉลากระบุ” ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต   

- ขา้พเจา้เขา้ใจและตกลงวา่ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในภาระผกูพนัทางการเงิน และ/ หรือทางกฎหมายซ่ึง
เกิดการด าเนินธุรกิจของขา้พเจา้ในฐานะผูแ้ทนจ าหน่ายและจะช าระหน้ีทั้งหมดตามท่ีก าหนดในฐานะผูแ้ทนจ าหน่าย                                                     

1.2 การด าเนินธุรกจิ  

              ผูแ้ทนจ าหน่ายแต่ละรายจะด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตวัเองในแบบมืออาชีพและมีจรรยาบรรณซ่ึงจะช่วย

ส่งเสริมช่ือเสียงของผูแ้ทนจ าหน่ายและช่ือเสียงในดา้นบวกใหก้บั ไฮไลฟ์ ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่ขอ้งเก่ียวในการกระท าท่ี
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ส่งผลเสียแก่ ไฮไลฟ์หรือภาพลกัษณ์ของผูแ้ทนจ าหน่ายคนอ่ืน ๆ ผูแ้ทนจ าหน่ายจะปฏิบติัอย่างสุภาพและอ่อนนอ้มกบั

ทุกคนท่ีติดต่อดว้ยรวมถึงลูกจา้งและผูบ้ริหารของบริษทัในส านกังานไฮไลฟ์และจะด าเนินธุรกิจของตนเองในแนวทาง

ท่ีไดรั้บการนบัถือและมีความเป็นมืออาชีพของ ไฮไลฟ์และผูแ้ทนจ าหน่ายท่านอ่ืน ๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆก็ตาม

ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่ดูหม่ินหรือละเมิดช่ือไฮไลฟ์หรือช่ือเสียงทางการตลาดของผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ หรือน าไปใชใ้นทางท่ี

ผิดซ่ึงขอ้มูลอนัปกปิดหรือกรรมสิทธ์ิหรือน าความลบัทางการคา้ (รวมถึงรายช่ือผูแ้ทนจ าหน่ายและท่ีอยู่) ของ ไฮไลฟ์
ไปใชโ้ดยผูแ้ทนจ าหน่ายหรือผูอ่ื้น 

1.3 ข้อตกลงเร่ืองความลบัทางการค้า 

  ผูแ้ทนจ าหน่ายสามารถจะเขา้ถึงขอ้มูลอนัเป็นความลบัของไฮไลฟ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีขอ้จ ากดัดงัท่ีได้

กล่าวมาก่อนน้ี  ซ่ึงขอ้มูลอนัเป็นความลบัประกอบดว้ยผงัสายงานหรือรายงานดาวน์ไลน์ท่ีถูกจดัเตรียมไวใ้ห้หรือท่ี

ผูแ้ทนจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงไดใ้นรายช่ือลูกคา้  ขอ้มูลผูผ้ลิต  คอมมิชชัน่  หรือรายงานการขาย  ส่วนผสมผลิตภณัฑ์

และขอ้มูลทางการเงินและธุรกิจของ ไฮไลฟ์  ขอ้มูลดงักล่าวทั้งหมด (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ วาจา หรือลาย

ลกัษณ์อกัษร) ถือเป็นกรรมสิทธ์ิและครอบครองโดย ไฮไลฟ์และไดรั้บการส่งผ่านหรือประโยชน์โดยผูแ้ทนจ าหน่าย

โดยถือเป็นความลบัอย่างเคร่งครัดผูแ้ทนจ าหน่ายแต่ละรายตกลงวา่เขา/เธอจะไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัหรือเป็น

กรรมสิทธ์ิใหก้บับุคคลท่ีสามไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  หรือใชข้อ้มูลเพ่ือแข่งขนักบัไฮไลฟ์หรือเพ่ือจุดประสงค์

อ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดรั้บอนุญาตอย่างแจง้ชดัในขอ้ตกลงน้ีผูแ้ทนจ าหน่ายและไฮไลฟ์ตกลงว่าหากไม่ไดรั้บขอ้ตกลง

เร่ืองความลบัและการไม่เปิดเผยขอ้มูลทางการคา้  ไฮไลฟ์จะไม่จดัเตรียมขอ้มูลใหห้รืออนุญาตใหผู้แ้ทนจ าหน่ายเขา้ถึง
ขอ้มูลได ้ ขอ้ก าหนดน้ีมีผลในการเพิกถอนหรือหมดอายขุองขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่าย 

1.4 สถานะของผู้แทนจ าหน่าย 

          ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่ได้รับการปฏิบัติในฐานะพนักงานเพ่ือเจตจ านงในการจ่ายภาษีสหพันธ์หรือรัฐ ผูแ้ทน

จ าหน่ายทุกท่านเป็นระบบผูจ้า้งอิสระท่ีมีความเก่ียวพนัโดยด าเนินธุรกิจแยกเป็นอิสระของตวัเอง ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ได้

รับการพิจารณาว่าเป็นผูซ้ื้อแฟรนไชส์ ,หรือขอ้ตกลงระหว่าง ไฮไลฟ์ และผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สร้างความสัมพนัธ์แบบ

นายจา้ง/ลูกจา้ง, ตวัแทน, หุน้ส่วน หรือผูร่้วมทุน หา้มมิใหผู้แ้ทนจ าหน่ายบอกกล่าวหรือแสดงนยัไม่ว่าจะทางวาจาหรือ

ทางลายลกัษณ์อกัษรถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง ไฮไลฟ์ และผูจ้  าหน่ายนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้เด็ดขาด ผูแ้ทน

จ าหน่ายแต่ละรายตอ้งปกป้อง ไฮไลฟ์ จากความเสียหายในการร้องเรียน , ความเสียหาย หรือความรับผิดชอบท่ีเกิดจาก

การด าเนินธุรกิจของผูแ้ทนจ าหน่ายไม่มีอ านาจในการผกูมดั ไฮไลฟ์ กบัภาระผกูพนัใด ๆ ผูแ้ทนจ าหน่ายแต่ละรายจะได้

ระบบการส่งเสริมใหก้ าหนดชัว่โมงการท างานของตนเองและก าหนดวิธีการขายและส่งเสริมการขายผูแ้ทนจ าหน่ายเอง

ตราบเท่าท่ีผูจ้  าหน่ายด าเนินการสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของขอ้ตกลง 
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1.5 ไม่ก าหนดการส่ังซ้ือสินค้า 

ไม่มีผูแ้ทนจ าหน่าย ไฮไลฟ์รายใดถูกก าหนดใหส้ัง่ซ้ือสินคา้ 

หมวดที่ 2 – การเป็นผู้แทนจ าหน่ายอสิระไฮไลฟ์ 

2.1 บริษทั  หุ้นส่วน  และทรัสต์ 

 บริษทั  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  หุน้ส่วนและ/หรือทรัสตอ์าจเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายไดเ้ม่ือกรอกขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่าย

เสร็จสมบูรณ์พร้อมแนบส าเนาบริษทั  ส าเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล  ส าเนาการจดทะเบียนองคก์ร  สัญญาจดัตั้งหา้ง

หุน้ส่วน  หรือเอกสาร ทรัสตห์รือใบทะเบียนอ่ืนๆหรือเอกสารทางกฎหมายท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัหน่วยงานของรัฐ (ตามท่ี

มีส่วนเก่ียวขอ้ง)เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่าย  ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งเปิดเผยรายช่ือท่ีครบถว้นของ

ผูอ้  านวยการ  เจา้หน้าท่ี  และผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งในบริษทัทั้งหมดบริษทัจ ากดัตอ้งเปิดเผยรายช่ือทั้งหมดของสมาชิก  

เจา้หน้าท่ี  และผูจ้ดัการทั้งหมดห้างหุ้นส่วนตอ้งเปิดเผยหุ้นส่วนทัว่ไปและหุ้นส่วนจ ากดัทั้งหมด ทรัสต์ตอ้งเปิดเผย

รายช่ือผูจ้ดัการทรัพยสิ์น, ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ ผูแ้ทนจ าหน่ายอาจจะส่งขอ้มูลน้ีมาทางแฟกซ์หรืออีเมลม์ายงัไฮไลฟ์

และตอ้งท าให้เป็นปัจจุบนัโดยผูแ้ทนจ าหน่าย หลกัฐานการสมคัรท่ีตอ้งจดัเตรียมให้ไดแ้ก่ หมายเลขประจ าผูเ้สียภาษี, 

ส านวนหนงัสือรับรองประจ าปีจากกระทรวงเพ่ือกระทรวงพาณิชย ์เพ่ือรับรองการจดทะเบียนของบริษทั , องคก์รและ

ห้างหุ้นส่วน หากผูถื้อหุ้น,หุ้นส่วน, สมาชิกพาณิชยแ์ละหรือผูจ้ดัการของผูแ้ทนจ าหน่ายคนใดไดส้มคัรเป็นผูแ้ทน

จ าหน่ายเองดว้ย ใหผู้ถื้อหุน้, หุน้ส่วน, สมาชิกหรือผูจ้ดัการนั้นจดัเตรียมขอ้มูลดงัท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ส าหรับการสมคัร

ผูแ้ทนจ าหน่ายมาดว้ยเช่นกนั ผูถื้อหุน้, สมาชิก, หุน้ส่วน, ผูรั้บผลประโยชน์ และผูจ้ดัการทรัพยสิ์นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตก

ลงท่ีจะรับผิดชอบเป็นการส่วนตวัต่อไฮไลฟ์และผูกพนัโดยขอ้ตกลงน้ี ตอ้งส่งแบบฟอร์ม “การด าเนินงานภายใตช่ื้อ

ธุรกิจ” หรือ “ช่ือในการท าธุรกิจ” ใหไ้ฮไลฟ์บนัทึกเก็บไว ้ในต าแหน่งผูแ้ทนจ าหน่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพยายาม

มากกว่าหน่ึงบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษทั, หา้งหุน้ส่วน, บริษทัจ ากดัหรือ ทรัสต ์การกระท าของผูร่้วมสมคัรคนใดคนหน่ึง

ละเมิดกฎและขอ้บงัคบัของขอ้ตกลงจะถือวา่ผูแ้ทนจ าหน่ายทั้งหมดละเมิดกฎ 

2.2  การสมคัรผู้แทนจ าหน่าย 

 ผูส้มคัรอาจส่งขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์พร้อมช าระเงินค่าชุดสมคัร350 บาทมายงัส านักงานไฮไลฟ์

ประเทศไทยทางไปรษณีย ์ สมคัรในเวบ็ไซตฉ์บบัส าเนาของสปอนเซอร์ผูแ้นะน า  วาระของขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายมี

อายหุน่ึง (1) ปีในจากวนัท่ีไฮไลฟ์ไดรั้บใบสมคัรผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งต่ออายุขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายทุกปีโดยช าระเงินค่า

ต่ออายุประจ าปีเป็นเงิน 350 บาท ในวนัหรือก่อนถึงวนัครบรอบขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่าย  หากไม่มีการต่ออายุสมาชิก

ภายในสามสิบ (30) วนัหลงัวนัหมดอายุในวาระปัจจุบนัของขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่าย ขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายจะถูกเพิก
ถอน  ไฮไลฟ์อาจใชโ้ปรแกรมการต่ออายสุมาชิกอตัโนมติั(ARP) เพ่ือหลีกเล่ียงความล่าชา้ 



9 

  นโยบายและกฎระเบียบการปฏิบติั 

2.3  คู่สมรส 

 ผู้สมคัรร่วมแต่ละคนหรือนิตบุิคคลถูกจ ากดัใหเ้ป็นหน่ึง (1) สิทธิผูแ้ทนจ าหน่ายสามี  ภรรยา  หรือ  คู่สมรสทาง

กฎหมาย (เรียกรวมกนัว่า ”คู่สมรส”) ผูซ่ึ้งประสงคจ์ะเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์แบบบัญชีผู้สมัครร่วมสามารถสมคัร

เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ไดเ้พียงหน่ึงบญัชีเท่านั้นและไม่อาจเขา้ร่วมโดยทางตรงหรือทางออ้มกบัต าแหน่งผูแ้ทน

จ าหน่ายในสายงานผูแ้ทนจ าหน่ายอ่ืน  การกระท าของคู่สมรสคนใดคนหน่ึงใหถื้อว่าเป็นทั้งคู่ในต าแหน่งผูแ้ทนจ าหน่าย  

ในกรณีท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายสอง (2) ท่านสมรสกนั  ทั้งคู่ยงัคงสิทธิในต าแหน่งผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีมีมาก่อนการสมรส 

2.4  บรรลุนิตภิาวะ 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะตามกฎหมายจึงจะเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ได ้

2.5   ช่ือปลอมและ/หรือช่ือที่ตั้งขึน้เอง 

           บุคคลหรือนิติบุคคลไม่อาจสมคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายโดยใชช่ื้อปลอมหรือช่ือท่ีตั้งข้ึนหรือใชอ้ตัลกัษณ์ของบุคคล

อ่ืนหรือนิติบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องในการสมคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายไม่อนุญาตให้ผูใ้ดใช้เลขท่ีประกันสังคมหรือเลข

ประจ าตวัผูเ้สียภาษีซ่ึงไม่ใช่ของบุคคลหรือนิติบุคคลบุคคลของตนเอง มาสมคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย 

2.6     เลขประจ าตวัผู้เสียภาษ ี

ผูแ้ทนจ าหน่ายทุกท่านตอ้งมอบเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีใหแ้ก่ไฮไลฟ์  และไฮไลฟ์จะใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี
ดงักล่าวเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการท ารายงานแก่รัฐบาลทั้งส้ิน 

2.7     ภาษ ี

ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์จะไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกบันายหนา้อิสระเพ่ือจุดประสงคใ์นการค านวณภาษี ผูแ้ทน

จ าหน่ายในฐานะนายหนา้อิสระจะไดจ้ะไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกจา้ง, ผูไ้ดรั้บแฟรนไชส์, ผูร่้วมลงทุน, หุ้นส่วน 

หรือตวัแทนตาม พ.ร.บ. การเสียภาษี, การประกนัสังคม, การว่างงาน, หรือตามพระราชบญัญติั, ผูแ้ทนจ าหน่ายเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการช าระเงินไดท้ั้งหมด, การว่าจา้งตวัเองและภาษีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอ่ืนและรายได ้เม่ือส้ินสุดปี
ปฏิทิน ไฮไลฟ์จะออกเอกสารในการรับรายไดใ้หแ้ก่ผูแ้ทนจ าหน่ายตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 

2.8  สิทธิของผู้แทนจ าหน่ายระดบันักธุรกจิ 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ระดบันกัธุรกิจ ตอ้งมีการสั่งซ้ือสินคา้ไฮไลฟ์ 1,000 PV ในคราวเดียวกนั หรือสามารถซ้ือ

สินคา้ไฮไลฟ์เพ่ือสะสมคะแนนไวจ้นกว่าจะครบ 1,000 PV ภายในสามรอบนบัจากการสมคัรสมาชิกไฮไลฟ์ แต่ถา้หาก

ผูแ้ทนหน่ายผูน้ี้ ไดมี้การแนะน าผูแ้ทนจ าหน่ายคนใหม่เขา้มาในเวลาท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายคนน้ี ยงัมีการสะสมคะแนนไม่
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ครบ 1,000PV ผูแ้ทนจ าหน่ายคนน้ีไม่มีสิทธ์ิในการรับผลประโยชน์ระดบันกัธุรกิจจากการแนะน าผูแ้ทนจ าหน่ายราย
ใหม่คนน้ี เวน้เสียแต่วา่มีการซ้ือสินคา้ใหค้รบ 1,000 PV ภายในสามรอบของการท าธุรกิจ 

 

หมวดที่  3-การปฏิบัตติามกฎหมาย 

3.1   การปฏิบัตติามกฎหมาย 

ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ทุกรายจะตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ของประเทศไทย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินธุรกิจของพวกเขาผูแ้ทนจ าหน่ายทั้งหมดรับผิดชอบในการตดัสินใจเร่ืองการบริหารจดัการและงบประมาณดว้ย

ตนเอง  เน่ืองจากผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ใช่ลูกจ้างของไฮไลฟ์ไฮไลฟ์จะไม่รับผิดชอบในการจ่ายหรือร่วมจ่ายในสิทธิ

ประโยชนข์องลูกจา้งใดๆ 

3.2    ตวัแทนเพ่ือให้ค ารับรองจากรัฐบาล 

หน่วยงานควบคุมของรัฐไม่ไดใ้หค้  ารับรองในโปรแกรมหรือผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์หรือบริการในการขายตรง  

ดว้ยเหตุน้ีผูแ้ทนจ าหน่ายจึงไม่มีสิทธิแสดงในทางตรงหรือโดยทางออ้มในแผนปันผลตอบแทนไฮไลฟ์หรือผลิตภณัฑ์
หรือบริการไดรั้บการอนุมติั, ทบทวนหรือลงนามรับรองโดยหน่วยงานรัฐใดๆ 

3.3   ข้อมูลส่วนตวั 

ขอ้มูลส่วนตวัอาทิหมายเลขบตัรประชาชนของผูแ้ทนจ าหน่าย  ท่ีอยู่ของผูแ้ทนจ าหน่าย หมายเลขโทรศพัท ์

ฯลฯ จะถือว่าเป็นความลบัและจะไม่มีการน าไปใชย้กเวน้กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของไฮไลฟ์เวน้แต่ท่ีถูกก าหนดโดย

กฎหมาย ในกรณีฉุกเฉินหน่วยงานท่ีตอ้งการสอบถามอาจติดต่อกบัฝ่ายประสานงานไฮไลฟ์เพ่ือแจง้แก่ผูแ้ทนจ าหน่าย

วา่มีหน่วยงานตอ้งการติดต่อกบัผูแ้ทนจ าหน่ายนั้นๆ 

3.4    การรักษาพยาบาลการอนุมตัแิละการบ าบัด 

ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ต้องเขา้ใจว่าเขา/เธอไม่มีสิทธิพูดโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มในการบรรยายหรือ

แนะน าการวินิจฉัยโรค, การประเมินผล, การพยากรณ์โรค, รายละเอียดการรักษา, การบ าบดั หรือการจดัการหรือการ

บรรเทาความเจบ็ปวด, อาการป่วยหรือโรคภยัสามารถดีข้ึนไดด้ว้ยการบริโภค, ใช ้หรือทาผลิตภณัฑ ์ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้ง

เขา้ใจว่าผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ไม่ไดน้ าเสนอขาย, มุ่งหมายหรือพิจารณาว่าเป็นการรักษาพยาบาลอาการผิดปกติใดๆ หรือ

โรคภยัไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจหรือร่างกาย ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ไม่มีสิทธิกล่าวอา้งในผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์เวน้แต่ท่ีไดรั้บ
อนุญาตอยา่งแจง้ชดัเป็นหนงัสือโดยไฮไลฟ์ 
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3.5   ความรับผดิชอบ 

การละเมิดในขอ้ตกลงใดอาจเป็นมูลเหตุให้เกิดการระงบัสิทธิชัว่คราวและ/หรือเพิกถอนสิทธิการเป็นผูแ้ทน

จ าหน่ายของแต่ละบุคคลนั้นๆ ผูล้ะเมิดอาจตอ้งมีความผิดทางแพ่งหรือความผิดทางอาญาอนัเป็นผลจากการละเมิดใน

ข้อตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายตามกฎจรรยาบรรณมืออาชีพ  นโยบายและระเบียบข้อบังคับของไฮไลฟ์  หรือกฎหมาย 

นอกจากน้ีไฮไลฟ์อาจระงบัการจ่ายเงินให้กบัผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์เพ่ือชดเชยความเสียหายของไฮไลฟ์ซ่ึงเป็นผลจาก

การละเมิดของผูแ้ทนจ าหน่ายในขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายตาม กฎจรรยาบรรณมืออาชีพ นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั

ของไฮไลฟ์หรือกฎหมาย 

3.6    การรับรอง 

การรับรองโดยบุคคลท่ีสามไม่สามารถน ามาใช้อา้งได ้ ยกเวน้การส่ือสารอย่างแจง้ชัดในเอกสารและการ

ส่ือสารของไฮไลฟ์  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ไม่มีสิทธิกล่าวโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มว่าผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ใดๆไดรั้บ

การอนุมติัจากองค์การอาหารและยาหรือหน่วยงานรัฐบาลใดๆหรือท าการกล่าวอา้งใดๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดรั้บ

การอนุญาตอยา่งแจง้ชดัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ 

3.7   ไม่มกีารแบ่งอาณาเขตผูกขาด 

ไม่มีการแบ่งอาณาเขตผกูขาดในการชกัชวนคนเขา้ร่วมกลุ่มธุรกิจหรือไม่มีผูแ้ทนจ าหน่ายรายใดสามารถแสดง

นยัหรือบอกกล่าวไดว้่าเขา/เธอมีเอกสิทธิผูกขาดในอาณาเขตใดๆไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นภูมิศาสตร์ในการสปอนเซอร์
ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ 

3.8   ไม่ท าการแข่งขัน 

เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ในธุรกิจของไฮไลฟ์ผูแ้ทนจ าหน่ายตกลงท่ีจะไม่ท าการแข่งขนัโดยขายหรือส่งเสริม

อ่ืนหรือโอกาสอ่ืน(ยกเวน้ในรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้บริการและผลิตภณัฑอ่ื์น) ในระหว่างท่ีขอ้ตกลงผลิตภณัฑ์

ของผูแ้ทนจ าหน่ายยงัอยู่ในวาระ  ผูแ้ทนจ าหน่ายรับทราบและตระหนกัดีว่าขอ้หา้มเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับไฮไลฟ์

เพ่ือปกป้องผลประโยชนอ์นัล ้าค่าและยอมรับวา่ค าสัง่หา้มใดๆและ/หรือการแกไ้ขเป็นส่ิงจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับไฮ
ไลฟ์เพ่ือปกป้องผลประโยชนด์งักล่าว 

3.9   ไม่ชักชวน 

ในระหว่างวาระนับจากน้ีและเป็นระยะเวลาสิบสอง(12)เดือนหลงัจากถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ

ขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่าย  ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามผูแ้ทนจ าหน่ายไม่มีสิทธ์ิ  ในนามของ เขา/เธอ  หรือใน

นามของบุคคลอ่ืนใดหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ   จา้ง   ชกัชวน  หรือรับสมคัรลูกจา้ง  ผูแ้ทนจ าหน่าย  ลูกคา้ (รวมทั้ง
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ลูกคา้คนโปรด)  ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาวตัถุดิบของไฮไลฟ์ใดๆหรือบริษทัในเครือใดๆหรือมีความพยายามกระท าเพ่ือโนม้

นา้วหรือชกัชวนลูกจา้ง  ผูแ้ทนจ าหน่าย  ลูกคา้  ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาวตัถุดิบของไฮไลฟ์ใดๆหรือบริษทัในเครือใดๆเพ่ือ

เปล่ียนหรือยุติการจา้งงานของพวกเขาหรือความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัไฮไลฟ์หรือบริษทัในเครือหรือเพ่ือเขา้ร่วมกบั

บริษทัการตลาดเครือข่ายอ่ืน ไม่มีผูแ้ทนจ าหน่ายใดมีสิทธ์ิใชห้รือเปิดเผยกบับุคคลใดๆในขอ้มูลของไฮไลฟ์ ซ่ึงไดม้า

ระหวา่งท่ีขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายมีผลบงัคบัใชร้วมทั้งช่ือและท่ีอยูข่องไฮไลฟ์หรือลูกจา้งของบริษทัในเครือหรือผูแ้ทน

จ าหน่าย  เป็นท่ีตกลงกนัวา่ขอ้ก าหนดยงัมีผลบงัคบัใชใ้นการเพิกถอนหรือยติุขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายการชกัชวนรวมถึง

แต่ไม่จ ากดัในการ 

(1)ผลิตหรือเสนอวสัดุส่งเสริมการขายเพ่ือบริษทัการตลาดเครือข่ายอ่ืนซ่ึงใชเ้พ่ือชกัชวนผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ 

ใหเ้ขา้ร่วมกบับริษทันั้นๆ 

(2)ส่งเสริมหรือขายผลิตภณัฑท่ี์แข่งขนักบัผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์ใหก้บัลูกคา้  หรือผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ 

(3)แนะน าหรือน าเสนอโดยตรงหรือโดยออ้มเก่ียวกบัธุรกิจการตลาดบริษทัการตลาดเครือข่ายอ่ืนใหก้บัผูแ้ทน

จ าหน่ายไฮไลฟ์ใดๆหรือ 

(4) น าเสนอผลิตภณัฑห์รือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัอ่ืนในการประชุมหรืองานของไฮไลฟ์ใดๆ 

3.10    การชักชวนให้ข้ามสายงาน 

การชกัชวนผูอ่ื้นโดยตรงหรือโดยออ้มไม่ว่าจะเป็นทางการเขียน  พูด หรือแสดงนยัให้ผูแ้ทนจ าหน่ายในสาย

งานหน่ึงยา้ยมาอยูอี่กสายงานหน่ึงถือเป็นขอ้หา้มอยา่งเคร่งครัด 

3.11   บริการและผลติภัณฑ์อ่ืนๆ 

ผูแ้ทนจ าหน่ายถูกสัง่หา้มการขายบริการและผลิตภณัฑข์องบริษทัอ่ืนในระหวา่งวาระของขอ้ตกลง อย่างไรก็ดี

การส่งเสริมทางตรงหรือทางออ้มเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการเหล่านั้นให้กบัผูแ้ทนจ าหน่าย ไฮไลฟ์จ ากดัเฉพาะผู ้
ไดรั้บการสปอนเซอร์ส่วนตวัจากผูแ้ทนจ าหน่ายเท่านั้น 

3.12    ความลบัของผู้ค้า 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของไฮไลฟ์กบัผูค้า้  ผูผ้ลิต  และผูจ้ดัหาวตัถุดิบถือเป็นความลบั  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่มี

สิทธิติดต่อโดยตรงหรือโดยออ้ม  พูดดว้ย  หรือติดต่อส่ือสารกบัตวัแทนใดๆหรือผูจ้ดัหาวตัถุดิบใดๆ ผูผ้ลิต  หรือผูค้า้  
ยกเวน้งานท่ีไฮไลฟ์อุปถมัภซ่ึ์งตวัแทนไดป้รากฏตวัตามค าร้องขอของไฮไลฟ์ 
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หมวดที่ 4- การสปอนเซอร์ & อบรม และเง่ือนไขการเพกิถอน 

4.1    การสปอนเซอร์ 

ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ไดรั้บสิทธิในการสปอนเซอร์บุคคลอ่ืนๆเขา้มาอยูใ่นสายงานของตวัเองใน ประเทศไทย 
อาณาเขตและประเทศอ่ืนๆท่ีไดเ้ปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการโดยไฮไลฟ์ 

4.2     การโอนสิทธิการเป็นผู้แทนจ าหน่าย 

ต าแหน่งผูแ้ทนจ าหน่ายอิสระไฮไลฟ์สามารถน าไปโอนสิทธิให้กบัผูท่ี้มิไดเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่ายเท่านั้นและ

หลงัจากผูแ้ทนจ าหน่ายเร่ิมตน้ธุรกิจเป็นระยะเวลา 6 เดือน แบบฟอร์มการโอนสิทธิท่ีสมบูรณ์และไดรั้บการรับรองตอ้ง

ถูกส่งไปยงัไฮไลฟ์ในทางใดทางหน่ึงโดยทางไปรษณีย ์อีเมลห์รือโทรสาร โดยมีค่าธรรมเนียมการโอนยา้ย ห้าพันบาท 

(5,000 บาท)  เม่ือการโอนยา้ยนั้นไดรั้บการอนุมติัและยอมรับโดยไฮไลฟ์ ยอดท่ีสะสมมาก่อนหนา้น้ีจะถูกลบออก การ

เปล่ียนแปลงในสถานะธุรกิจ (จากบุคคลไปเป็นบริษทัหรือในทางกลบักนั) ตอ้งมีแบบฟอร์มการโอนสิทธิท่ีสมบูรณ์

และไดรั้บการรับรอง และมีค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมทั้งหมดใหช้ าระท่ีไฮไลฟ์ 

4.3    การสมคัรซ ้า 

หากผูส้มคัรรายใดยื่นแบบฟอร์มขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายซ ้ าโดยมีผูส้ปอนเซอร์ต่างบญัชีกนั ไฮไลฟ์จะยอมรับ

เฉพาะแบบฟอร์มท่ีสมบูรณ์ท่ีไดรั้บเป็นใบแรกเท่านั้นไฮไลฟ์สงวนสิทธ์ิภายใตดุ้ลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการตดัสินใจ
ขั้นสุดทา้ยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขอ้โตแ้ยง้นั้น 

4.4     การเปลีย่นต าแหน่ง/การแก้ไข 

การเปล่ียนฝ่ัง/การแก้ไขผูแ้นะน าอนุญาตให้กระท าได้ภายในสิบ (10) วนัหลังจากวนัสมัคร โดยการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวตอ้งมีหนังสือยินยอมทั้ งจากผูแ้นะน าและผูส้มคัรและส่งตรงมาท่ีฝ่ายประสานงานลูกคา้ของ

ไฮไลฟ์ และตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการเปลีย่น 3,000 บาท 

4.5    การแก้ไขผู้แนะน า 

ไม่อนุญาตให้มีการเปล่ียนผูแ้นะน า อย่างไรก็ดีการแกไ้ขผูแ้นะน าสามารถกระท าไดถ้า้มีการรายงานความ

ผิดพลาดมายงัไฮไลฟ์ภายใน 10 วนั หลงัจากสมคัร หรือก่อนวนัตดัยอดค่าคอมมิชชัน่ โดยผูแ้นะน าคนปัจจุบนั(ดั้งเดิม) 

เป็นผูร้้องขอพร้อมกล่าวถึงเหตุผลท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 
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4.6     การเพิม่ผู้สมคัรร่วม   

เม่ือเพ่ิมผูส้มคัรร่วม(ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคล)ในสิทธิของผูแ้ทนจ าหน่ายเดิม ไฮไลฟ์ก าหนดให้มี

การร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรและอยา่งถูกตอ้งโดยด าเนินการในขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายลายเซ็นของทั้งผูส้มคัรและผู ้

ร่วมสมคัร หากผูแ้ทนจ าหน่ายเดิมตอ้งการท่ีจะเพิกถอนความสัมพนัธ์ในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายของเขา/เธอกบัไฮไลฟ์ 

เขา/เธอตอ้งท าตามนโยบายของไฮไลฟ์ ถา้หากไม่เป็นไปตามนโยบายธุรกิจอาจถูกเพิกถอนเม่ือผูแ้ทนจ าหน่ายเดิมถอน

ตวั ค่าโบนสั และคอมมิชชัน่ทั้งหมด จะถูกส่งไปยงัท่ีอยู่ตามท่ีบนัทึกไวส้ าหรับต าแหน่งผูแ้ทนจ าหน่าย ผูส้มคัรร่วมไม่

วา่ในกรณีใดๆกต็ามไม่อาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูแ้ทนจ าหน่ายอีกท่านหน่ึง  

4.7     ข้อก าหนดเร่ืองการอบรม 

ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งให้การฝึกอบรมอย่างพอเพียงกบัผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดส้ปอนเซอร์เขา้มา การอบรมอย่าง

พอเพียง อาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัในการ ให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและระเบียบปฏิบัติ แผนปันผลตอบแทน ขอ้มูล

ผลิตภณัฑ์ การด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การขาย และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ผูแ้นะน าตอ้ง

คงไวใ้นความเป็นผูน้ ามืออาชีพกบัผูแ้ทนจ าหน่ายในสายงานของเขา/เธออย่างต่อเน่ือง และตอ้งมีภาระผูกพนัในการ
ก ากบัดูแลโดยสุจริต ในการขายหรือแบ่งหนา้ท่ีในการขายหรือจดัส่งสินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภค 

4.8     การลาออก 

ผูแ้ทนจ าหน่ายอาจลาออกจากสถานภาพผูแ้ทนจ าหน่ายไดโ้ดยสมคัรใจโดยงดการต่ออายุสมาชิกเม่ือถึงเวลา

หรือโดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือมายงัฝ่ายประสานงานไฮไลฟ์ การลาออกจะมีผลเม่ือไดรั้บหนงัสือแจง้ความจ านง

นั้น ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีงดการต่ออายุหรือลาออกจากการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายไม่อาจสมคัรใหม่ได ้ไม่ว่าจะเป็นในนาม
บุคคลหรือมีผลประโยชนท์างการเงินในนิติบุคคลของผูแ้ทนจ าหน่ายอ่ืนๆเป็นระยะเวลา6 เดือน นบัจากวนัท่ีลาออก 

4.9     การระงบัสิทธิช่ัวคราว 

ไฮไลฟ์สงวนสิทธิในการระงบัสิทธิชัว่คราวต าแหน่งผูแ้ทนจ าหน่ายในเวลาใดก็ตามดว้ยเหตุอนัเช่ือว่าผูแ้ทน

จ าหน่ายอาจจะละเมิดขอ้ก าหนดแห่งขอ้ตกลงน้ี เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นคร้ังคราวหรือขอ้ก าหนดตามท่ี

กฎหมายบงัคบัใช้มาตรฐานการซ้ือขายท่ีเป็นธรรม ไฮไลฟ์มีสิทธิในการระงบัสิทธิชั่วคราวโดยไม่ตอ้งไดรั้บความ
ยินยอมและโดยมีสิทธิขาดในการตดัสินใจในระหวา่งการไต่สวนความเป็นไปไดใ้นการละเมิดนโยบาย  

โดยไฮไลฟ์จะแจง้ใหผู้แ้ทนจ าหน่ายทราบโดยทางไปรษณียแ์ละ /หรืออีเมลส่์งไปยงัท่ีอยูล่่าสุดท่ีอยู่ในทะเบียน

กบัไฮไลฟ์ส าหรับผูแ้ทนจ าหน่ายนั้น ในระหว่างการระงบัสิทธิชัว่คราวผูแ้ทนจ าหน่ายตกลงท่ีจะระงบัการแสดงตนใน
ฐานะผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ในทนัที 
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ในระหว่างการไต่สวนและช่วงเวลาการระงบัสิทธิชัว่คราว ค่าคอมมิชชัน่ ค่าตอบแทนการขาย หรือโบนสั ซ่ึง

อาจถึงก าหนดจ่ายถา้มีจะถูกระงบัไวช้ัว่คราวจนกว่าจะไดข้อ้ยุติหากไฮไลฟ์ลงความเห็นว่าการละเมิดนั้นไม่สามารถ

พิสูจนไ์ด ้ไฮไลฟ์จะยกเลิกการระงบัสิทธิชัว่คราว และค่าคอมมิชชัน่ ค่าตอบแทนการขาย หรือโบนสัจะจ่ายคืนเขา้บญัชี

ให้ผูแ้ทนจ าหน่าย ในช่วงระหว่างการระงบัสิทธิชั่วคราวไฮไลฟ์สงวนสิทธิท่ีจะห้ามผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีถูกระงบัสิทธิ

ชัว่คราวไม่ให้ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ อย่างไรก็ดีผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีถูกระงบัสิทธิชัว่คราวไม่มีสิทธิแสดงตนในฐานะ
ผูแ้ทนจ าหน่าย หรือส่งเสริมธุรกิจของผูแ้ทนจ าหน่ายหรือผลิตภณัฑใ์นระหวา่งท่ีถูกระงบัสิทธิชัว่คราว 

4.10    การเพกิถอน 

ผูแ้ทนจ าหน่ายอาจถูกเพิกถอนเน่ืองจากการละเมิดเง่ือนไขในขอ้ตกลงใดๆ หนงัสือแจง้การเพิกถอนสถานภาพ

ระบุถึงสาเหตุในการเพิกถอนจะถูกส่งไปยงัผูแ้ทนจ าหน่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยจดัส่งทางไปรษณียห์รือทางอีเมล ์

การเพิกถอนจะมีผลตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี หากผูแ้ทนจ าหน่ายไม่กระท าการอุทธรณ์ตามเวลาท่ีก าหนดใน
ขั้นตอนการอุทธรณ์ท่ีก าหนดไวข้า้งล่างน้ีผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีถูกเพิกถอนสิทธิตอ้งด าเนินการต่อไปน้ีทนัที 

1. ตอ้งระงบัและเลิกใชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ช่ือทางการคา้และสัญลกัษณ์ ป้าย อุปกรณ์เคร่ือง
เขียนหรือโฆษณาท่ีกล่าวถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ผนหรือแผนงานของไฮไลฟ์ใดๆ 

2. ตอ้งยติุการน าเสนอตวัเองในฐานะผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ 

3. เสียสิทธิทั้งหมดในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายและต าแหน่งในแผนปันผลตอบแทนและค่าคอมมิชชัน่ท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคตและรายไดท่ี้มีผลจากไฮไลฟ์ 

4. ตอ้งด าเนินการทั้งหมดอยา่งเหมาะสมตามท่ีไฮไลฟ์ก าหนดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุส่งเสริมการขายและการ

ป้องกนัขอ้มูลอนัเป็นความลบัและทรัพยสิ์นทางปัญญาของไฮไลฟ์ไฮไลฟ์มีสิทธิท่ีจะหกัเงินในจ านวนท่ีผูแ้ทน

จ าหน่ายเป็นหน้ีคา้งอยู่กบัไฮไลฟ์หากมีกฎหมายเก่ียวการเพิกถอนท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายฉบบัน้ีจะบงัคบั
ใชใ้นกฎหมายท่ีน าไปปฏิบติัไดแ้ทน 

4.11     การอุทธรณ์ 

ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีถูกเพิกถอนมีสิทธิในการด าเนินการอุทธรณ์โดยส่งหนงัสือมายงัฝ่ายประสานงานไฮไลฟ์แจง้

ถึงเหตุในการอุทธรณ์ (หมายเหตุ ไม่ยอมรับการโทรศพัท์อุทธรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆ) ไฮไลฟ์ตอ้งไดรั้บหนังสือแจง้

อุทธรณ์ภายใน 10 วนัท าการนับจากวนัท่ีไดรั้บหนังสือแจง้การเพิกถอน หรือตามท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือเพิกถอน หาก

ไฮไลฟ์ไม่ไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนดให้ถือว่าการเพิกถอนโดยจ ายอมนั้นเป็นอนัส้ินสุดโดยอตัโนมติั

หากผูแ้ทนจ าหน่ายยื่นเร่ืองอุทธรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด ไฮไลฟ์จะใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการทบทวนและแจง้ให้
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ผูแ้ทนจ าหน่ายทราบถึงการตดัสินใจ การตดัสินของไฮไลฟ์ให้ถือเป็นอนัส้ินสุดและไม่มีสิทธิยื่นเร่ืองเพ่ือการทบทวน
ไดอี้กต่อไปในกรณีท่ีการอุทธรณ์ถูกปฏิเสธ การเพิกถอนยงัคงมีผลตามวนัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแจง้ของไฮไลฟ์ฉบบัเดิม 

4.12    การชดใช้ค่าเสียหายเพิม่เตมิในภายหลงั 

สิทธิ อ  านาจ และการชดใชค่้าเสียหายทั้งหมด ไฮไลฟ์สามารถเรียกร้องใหช้ดใชเ้พ่ิมเติมไดใ้นภายหลงั โดยไม่

จ ากัดเฉพาะนอกเหนือจากสิทธิใดและอ่ืนๆทั้ งหมดท่ีก าหนดโดยกฎหมาย เม่ือผู ้แทนจ าหน่ายฝ่าฝืนข้อตกลง

นอกเหนือไปจากการระงบัสิทธิชัว่คราว/หรือการเพิกถอนแลว้ ไฮไลฟ์มีสิทธิท่ีจะเรียกเกบ็ค่าปรับตามท่ีก าหนดข้ึนโดย

ไฮไลฟ์เป็นคร้ังคราวและ/หรือด าเนินการดา้นกฎหมายและเรียกชดใชค่้าเสียหายโดยชอบธรรมเพ่ือบงัคบัใชสิ้ทธิภายใต้

ขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้ไฮไลฟ์มีสิทธิท่ีจะหกัเงินคอมมิชชัน่จากผูแ้ทนจ าหน่ายในจ านวนเงินท่ีเป็นหน้ีคา้งช าระอยู่กบัไฮ

ไลฟ์โดยผูแ้ทนจ าหน่ายนั้นๆ 

 

หมวดที่ 5 การสืบมรดก การหย่าหรือการเลกินิตบุิคคล 

5.1 การสืบมรดก 

โดยไม่ค านึงถึงขอ้ก าหนดอ่ืนๆในหมวดน้ี อนัเน่ืองมาจากการเสียชีวิตของผูแ้ทนจ าหน่าย สิทธิของผูแ้ทน

จ าหน่ายอาจส่งต่อใหแ้ก่ผูสื้บมรดกในผลประโยชน์ตามท่ีกฎหมายบญัญติั อยา่งไรกดี็ไฮไลฟ์ยงัไม่รับรองการโอนสิทธิ

จนกว่าผูสื้บมรดกในผลประโยชน์ไดย้ื่นแบบฟอร์มขาย/โอนสิทธิท่ีสมบูรณ์ใหแ้ก่ไฮไลฟ์พร้อมกบัใบมรณะบตัรและ

พินยักรรมหรือตราสารใดๆ และด าเนินการตามขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่าย ผูสื้บมรดกจะไดรั้บสิทธินบัจากนั้นและอยู่ใน

ขอ้ผูกพนัเช่นเดียวกบัผูแ้ทนจ าหน่ายท่านอ่ืนๆ นอกจากน้ี ผูสื้บทอดในผลประโยชน์ต้องเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะตาม

กฎหมาย 
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5.2    การหย่าหรือการเลกินิตบุิคคล 

ในระหว่างการด าเนินการหย่าร้างหรือนิติบุคคล คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตอ้งปฏิบติัตามวิธีด าเนินการอย่างใดอย่าง

หน่ึงดงัต่อไปน้ีฝ่ายหน่ึงมีสิทธิโดยหนังสือแสดงความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือด าเนินธุรกิจ

กบัไฮไลฟ์โดยตรงและเพียงล าพงักบัคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงหรือผูถื้อหุน้ หุ้นส่วน หรือผูดู้แลทรัพยสิ์นท่ีไม่สละสิทธิทุก

ฝ่ายอาจจะด าเนินธุรกิจไฮไลฟ์ต่อร่วมกนัตามรูปแบบธุรกิจปกติ ดว้ยเหตุนั้นค่าปันผลตอบแทนท่ีจะจ่ายโดยไฮไลฟ์จะ

จ่ายโดยใช้ช่ือร่วมของผูแ้ทนจ าหน่ายทั้งสองฝ่ายหรือในนามของนิติบุคคลเพ่ือท าการแบ่งตามท่ีคู่กรณีมีสิทธิตกลง

กนัเองอยา่งอิสระไม่วา่กรณีใดๆไฮไลฟ์จะไม่แบ่งเช็คค่าคอมมิชชัน่และโบนสัระหวา่งคู่สมรสท่ีก าลงัหยา่หรือสมาชิกท่ี

ก าลงัเลิกนิติบุคคล ไฮไลฟ์จะรับรองเพียงหน่ึง (1) สายดาวน์ไลน์เท่านั้น และจะออกเช็คค่าคอมมิชชัน่เพียงหน่ึงใบต่อ

ธุรกิจไฮไลฟ์ต่อรอบบิลคอมมิชชั่นเช็คค่าคอมมิชชั่นจะออกในนามบุคคลคนเดิมหรือนิติบุคคลเดิม ในกรณีท่ีการ

ด าเนินการหย่าหรือการเลิกนิติบุคคลไม่สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ในการจดัการเร่ืองคอมมิชชัน่และกรรมสิทธ์ิใน
ธุรกิจได ้ขอ้ตกลงของผูแ้ทนจ าหน่ายอาจถูกยกเลิกโดยจ ายอมได ้

หมวดที่ 6 – เคร่ืองหมายการค้า  ส่ิงตพีมิพ์และการโฆษณา 

6.1 เคร่ืองหมายการค้า 

ช่ือของไฮไลฟ์และช่ือของผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ทั้งหมด  ผลิตภณัฑ ์ และแผนงาน เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของและ

เป็นกรรมสิทธ์ของไฮไลฟ์  มีเพียงไฮไลฟ์เท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตในการผลิตและท าการตลาดผลิตภณัฑแ์ละส่ิงตีพิมพ์

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้เหล่านั้น  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัในภาพน่ิง  การฉายภาพ  แผน่พบั วีดีทศัน ์ ท่ีอยูโ่ดเมนและการ

อบรม และ/หรือวสัดุทางการตลาดและวสัดุส่งเสริมการขายทั้งหมด  อาทิเช่นแต่ไม่จ ากดัถึงเส้ือยืด  หมวก  เข็มกลดั  

ป้ายแม่เหล็ก  ฯลฯ  การใชช่ื้อไฮไลฟ์ลงบนส่ิงใดๆท่ีไม่ไดผ้ลิตหรือไดรั้บอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยไฮไลฟ์ถือเป็น

ขอ้หา ผูแ้ทนจ าหน่ายรับทราบว่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของไฮไลฟ์และวสัดุท่ีมีลิขสิทธ์ิใดๆไม่ไดเ้ป็นแบบ

ผกูขาด  และไฮไลฟ์มีสิทธ์ิและดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการอนุญาตผูอ่ื้นใหมี้สิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และวสัดุ

ท่ีมีลิขสิทธ์ินั้นๆ  ผูแ้ทนจ าหน่ายตระหนกัอย่างแจง้ชดัว่าค่าความนิยมใดๆ และทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองหมายการคา้

และวสัดุท่ีมีลิขสิทธ์ิ (รวมถึงค่าความนิยมท่ีเป็นผลจากการใช้ของผูแ้ทนจ าหน่าย) มีผลโดยทางตรงและแต่ผูเ้ดียวใน

ประโยชน์ของไฮไลฟ์และเป็นทรัพยสิ์นของไฮไลฟ์และดงัท่ีกล่าวมา ในการหมดอายุหรือการเพิกถอนขอ้ตกลงผูแ้ทน

จ าหน่าย  ไม่มีการเรียกร้องเงินในค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองหมายการคา้หรือวสัดุท่ีมีลิขสิทธ์ิของผูแ้ทนจ าหน่าย 
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6.2  รายช่ือในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองและหน้าขาว 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชช่ื้อทางการคา้ของไฮไลฟ์ในการโฆษณาเบอร์โทรศพัทแ์ละโทรสารของ

พวกเขาในส่วนของสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัท์ในหนา้ขาวหรือหนา้เหลืองหรือสมุดรายนามโทรศพัทท์างอินเตอร์เน็ท
โดยไม่มีการแสดงตวัวา่เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายอิสระหรือรับจา้งอิสระ 

6.3 รายนามหมายเลขโทรศัพท์ (โทรฟรี) 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ไม่ไดรั้บอนุญาตให้ลงรายนามช่ือของเขาในบริการโทรศพัท์(โทรฟรี) ภายใตช่ื้อทาง

การคา้ไฮไลฟ์โดยปราศจากการยื่นหนงัสือค าร้องขออนุมติัจากฝ่ายประสานงานของไฮไลฟ์  ถา้ไดรั้บการอนุมติัตอ้ง
ประกาศในรูปแบบดงัน้ี “สมชาย ผูแ้ทนจ าหน่ายอิสระไฮไลฟ์” 

6.4 การประทับตราเช็ค 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชช่ื้อทางการคา้ของไฮไลฟ์หรือเคร่ืองหมายการคา้ใดๆของไฮไลฟ์
ในบญัชีธุรกิจหรือกระแสรายวนัส่วนตวั 

6.5 การประทับตราในนามบัตรหรือหัวจดหมาย 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ไม่ไดรั้บอนุญาตให้สร้างนามบตัรหรือหัวจดหมายของตวัเองโดยช่ือหรือเคร่ืองหมาย
การคา้ของไฮไลฟ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ 

6.6 ส่ิงตพีมิพ์ไฮไลฟ์ 

 ส่ิงตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของไฮไลฟ์เท่านั้นท่ีสามารถใช้ในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์แหรือแผนปัน

ผลตอบแทนและธุรกิจไฮไลฟ์  ไม่อนุญาตให้ท าซ ้ าหรือพิมพซ์ ้ าส่ิงตีพิมพไ์ฮไลฟ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อักษรจากไฮไลฟ์ก่อนซ่ึงอาจขออนุญาตได้โดยการติดต่อส่ือสารทางอีเมล์  ไปรษณีย์  หรือโทรสารมายงัฝ่าย

ประสานงาน  ป้ายแบนเนอร์  วสัดุงานแสดงสินคา้ และวสัดุส่งเสริมการขายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บอนุมติัล่วงหนา้

และเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ ส่ิงท่ีอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัและเวบ็ไซดฉ์บบัส าเนาถูกตอ้งอาจดาวน์โหลดเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการขายได ้

6.7  การโฆษณา 

 เฉพาะวสัดุท่ีไดรั้บการอนุมติัจากไฮไลฟ์เท่านั้นท่ีสามารถใชใ้นการจดัวางของการโฆษณาใดๆในส่ิงพิมพ ์ 

วิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ท อิเล็กทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ  ไม่มีผูใ้ดมีสิทธิใช้ช่ือไฮไลฟ์  ตราสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย

การคา้ หรือวสัดุท่ีมีลิขสิทธ์ิในการผลิตโฆษณาของไฮไลฟ์โดยปราศจากการอนุญาตอย่างแจง้ชดัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
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จากฝ่ายประสานงานไฮไลฟ์  โดยขออนุญาตทางไปรษณียโ์ทรสาร หรืออีเมลส์ าเนาของวสัดุการโฆษณาท่ีจะน าเสนอ

มายงัฝ่ายประสานงานไฮไลฟ์  เม่ือไดรั้บการอนุญาตแลว้ไม่สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้ความได ้ หากมีการ

เปล่ียนแปลงใดๆก็ตามตอ้งยื่นเร่ืองขออนุญาตใหม่  ผูแ้ทนจ าหน่ายควรให้เวลา 48 ชัว่โมง หลงัจากรับค าร้องในการ

ด าเนินการอนุมติั 

6.8  นโยบายอนิเตอร์เน็ทและเวบ็ไซต์ 

               ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์สามารถส่งเสริมธุรกิจของผูแ้ทนจ าหน่ายไดผ้่านทางเวบ็ไซต์ฉบบัส าเนาของไฮไลฟ์

เท่านั้น  เวบ็ไซตท่ี์เช่ือมประสานโดยตรงไปยงัเวบ็ไซตท์างการของไฮไลฟ์จะท าใหผู้แ้ทนจ าหน่ายเป็นมืออาชีพและเป็น

การแสดงตวัท่ีไดรั้บอนุญาตจากไฮไลฟ์ทางอินเตอร์เน็ท  ไม่มีผูแ้ทจ าหน่ายรายใดไดรั้บอนุญาตให้ออกแบบเวบ็ไซต์

ของตวัเองท่ีใชช่ื้อ  ตราสัญลกัษณ์  หรือรายละเอียดผลิตภณัฑ์ของไฮไลฟ์หรืออีกนยัหน่ึงส่งเสริม (โดยตรงหรือโดย

ออ้ม) ผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์หรือแผนปันผลตอบแทน ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ของไฮไลฟ์

หรือค าแผลงหรือค ายอ่จากไฮไลฟ์เป็นโดเมนหรือท่ีอยู่อีเมล ์ ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถโฆษณาหรือส่งเสริมธุรกิจของ

ผูแ้ทนจ าหน่ายหรือธุรกิจของไฮไลฟ์  ผลิตภณัฑ ์ หรือแผนการตลาด  หรือใชช่ื้อไฮไลฟ์ในส่ือของอิเลก็ทรอนิกส์การส่ง

ต่อรวมถึงในอินเตอร์เน็ตผ่านทางเวบ็ไซต์หรือประการอ่ืนโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์

ก่อน  ถือเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวของไฮไลฟ์ในการระงบัการอนุมติั  หากไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แลว้ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไวโ้ดยไฮไลฟ์  รวมถึงแต่ไม่จ ากดัในส่ิงต่อไปน้ี 

 (1) ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถใหข้อ้เสนอหรือชกัชวนโดยแอบแฝงในรูปการวิจยั  การส ารวจ  หรือการส่ือสารแบบไม่
เป็นทางการ  โดยท่ีความตั้งใจจริงคือการขายผลิตภณัฑห์รือบริการหรือสปอนเซอร์ผูแ้ทนจ าหน่าย  

(2) ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีด าเนินธุรกิจทางเว็บไซต์ออนไลน์  ไม่ว่าพวกเขาจะเก็บข้อมูลส่วนตวัจากผูบ้ริโภครายบุคคล
หรือไม่ตอ้งเปิดเผยกบัผูบ้ริโภคในท่ีท่ีเห็นเด่นชดับนเวบ็ไซตว์า่จะใชข้อ้มูลของผูบ้ริโภคอยา่งไร  

(3) ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีแบ่งขอ้มูลส่วนตวัท่ีรวบรวมไดจ้ากออนไลน์ตอ้งให้โอกาสผูบ้ริโภคแต่ละรายในการห้ามการ

เผยแพร่ขอ้มูลนั้นๆ และถา้มีผูบ้ริโภครายใดเรียกร้องไม่ใหมี้การแบ่งขอ้มูลส่วนตวัของเขา  ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งละเวน้

การแบ่งปันขอ้มูลนั้นๆ 

 (4) ผูแ้ทนจ าหน่ายสามารถให้ทางเลือกผูบ้ริโภคแต่ละรายท่ีจะยุติการไดรั้บการติดต่อส่ือสารต่อไประหว่างผูแ้ทน

จ าหน่ายและผูบ้ริโภค  และถา้ผูบ้ริโภคเรียกร้องให้ผูแ้ทนจ าหน่ายนั้นระงบัการติดต่อส่ือสาร  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้ง
หยดุการติดต่อส่ือสารในทนัทีท่ีมีการเรียกร้อง 

 (5) ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์  
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(6) ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถเผยแพร่เน้ือหาโดยใชร้ายช่ือผูแ้ทนจ าหน่ายหรือถึงผูใ้ดท่ีไม่ไดใ้ห้อนุญาตโดยเจาะจงให้

รวมอยู่ในกระบวนการดงักล่าว ไม่อนุญาตให้ส่งโฆษณาขยะทางอีเมลห์รือการเผยแพร่จดหมายลูกโซ่  หรือจดหมาย
ขยะ  

(7) ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่ถูกกฎหมาย รังควาน หม่ินประมาท ใส่ร้าย เหยียดหยาม ข่มขู่  เป็นภยั 

หยาบคายลามก  หรืออ่ืนๆท่ีเป็นวสัดุท่ีน่ารังเกียจหรือซ่ึงท าใหเ้กิดความรับผิดทางแพ่งหรืออ่ืนๆท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎ
ขอ้บงัคบัของรัฐ ประเทศ หรือนานาชาติ และ 

 (8) ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส่งอีเมลไ์ม่พึงประสงค์จ านวนมากแก่บุคคลท่ีไม่มี
ความสมัพนัธ์ส่วนตวัหรือทางธุรกิจมาก่อน 

6.9 ช่ือโดเมน 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถใช้หรือพยายามท่ีจะจดทะเบียนช่ือทางการค้าของไฮไลฟ์เคร่ืองหมายการค้า  
เคร่ืองหมายบริการ  ช่ือผลิตภณัฑ ์ ช่ือไฮไลฟ์หรือช่ือแผลงจากช่ือดงักล่าวเพ่ือการตั้งช่ือโดเมนในอินเตอร์เน็ต 

6.10   อเีมล์และการตลาดกลุ่มข่าว 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีส่งอีเมลห์รือว่าจา้งบริการให้ส่งใบปลิวอีเมลอ์นัไม่พึงประสงค์และไม่ไดรั้บอนุญาต  จะเป็น

ผูรั้บผิดชอบเตม็ตวัส าหรับขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละแผนงานการตลาดซ่ึงไม่ไดบ้รรจุอยา่งแจง้ชดัในโฆษณา

และวสัดุส่งเสริมการขายท่ีจดัหาให้โดยตรงจากไฮไลฟ์  เช่นเดียวกบัการส่งสแปมขยะอีเมลห์รือการโทรศพัทห์รือการ

โทรสารโดยปราศจากความยินยอมซ่ึงตามตวับทกฎหมายต่างๆถือเป็นขอ้หา้มอยา่งเคร่งครัด  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถ

หม่ินประมาท  ละเมิด  รังควาน  ไล่ตาม ข่มขู่  หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูอ่ื้น 

(อย่างเช่นสิทธิเฉพาะส่วนตวัและการเผยแพร่) ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถตีพิมพ ์ ประกาศ  อพัโหลด  เผยแพร่  หรือ

ติดต่อส่ือสารในทางท่ีไม่เหมาะสม  ดูหม่ิน  หม่ินประมาท  ละเมิด  หยาบโลน  อนาจารหรือส่ิงท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

ซ่ึงหัวขอ้  ช่ือ วสัดุหรือขอ้มูล  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถโฆษณาหรือเสนอท่ีจะขายสินคา้หรือบริการเพ่ือจุดประสงค์

ทางการคา้หรือจดัท าหรือส่งต่อการส ารวจ  การประกวด  แผนงานแบบปีรามิดหรือจดหมายลูกโซ่  ผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ของ
ไฮไลฟ์จะไม่เขา้ร่วมในกิจกรรมใดๆท่ีจ ากดัเฉพาะหรือหา้มผูใ้ชท่้านอ่ืนเขา้ไปใชแ้ละใชสิ้ทธิในเวบ็ไซตน์ั้น 

6.11     การประมูลขาย 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถขายผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์หรือส่งเสริมแผนงานไฮไลฟ์ผ่านการประมูลสด  การประมูล

ไม่ออกเสียง  การประมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือการประมูลในรูปแบบอ่ืนๆแมแ้ต่การเสนอในราคาแนะน าขายปลีกของ

ผูแ้ทนจ าหน่าย 
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6.12     การอ้างองิเร่ืองรายได้ 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถแสดงเช็คค่าคอมมิชชัน่หรืออา้งเร่ืองรายไดท่ี้แน่นอนหรือการรับรองหรือกระท าการ

ใดๆเพ่ือจุดประสงคใ์นการรับสมคัรหรือเหตุผลอ่ืนใด 

6.13    งานแสดงสินค้า 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายสามารถแสดงผลิตภณัฑแ์ละโอกาสไฮไลฟ์ในงานแสดงสินคา้ไดโ้ดยตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ก่อน  ไฮไลฟ์ตอ้งไดรั้บใบค าร้องเพ่ือเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่ง

นอ้ยสองสัปดาห์ก่อนถึงงานผลิตภณัฑแ์ละธุรกิจไฮไลฟ์เป็นเพียงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสามารถน าเสนอโดยทางตรง

หรือโดยทางออ้มท่ีคูหาหรือโต๊ะแสดงสินค้า  เฉพาะอุปกรณ์ทางการตลาดท่ีไดรั้บการอนุมติัจากไฮไลฟ์เท่านั้นท่ี
สามารถน าไปจดัแสดงหรือเผยแพร่ได ้

6.14    ห้ามการบรรจุใหม่ 

 หา้มบรรจุผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ใหม่เพ่ือการขายใหม่หรือเหตุผลอ่ืนใดกต็าม 

6.15   การบันทึก 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถผลิตหรือท าซ ้ าในวสัดุโสตทัศน์หรือวีดีทัศน์เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกบัโอกาสหรือ
ผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถบนัทึกเสียงหรือกระท าการใดๆซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของไฮไลฟ์ 

6.16   การตอบรับโทรศัพท์ 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถตอบทางโทรศพัท์หรือบนัทึกเสียงตอบว่า “ไฮไลฟ์”หรือกระท าการใดๆท่ีท าให้

ผูเ้รียกสายเช่ือวา่ไดโ้ทรไปท่ีส านกังานบริษทัของไฮไลฟ์ 

6.17   ระบบฝากข้อความเสียง 

 ไฮไลฟ์ไดจ้ดัเตรียมระบบฝากขอ้ความเสียงไวเ้พ่ือใหผู้แ้ทนจ าหน่ายใช ้ ระบบน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีเจตนาเพ่ือให้

ส่งเสริมการส่ือสารในสายงานดาวน์ไลน์  ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถใชร้ะบบฝากขอ้ความเสียงเพ่ือ
ส่งเสริมการขายและบริการอ่ืนหรือแผนงานหรือโอกาสท่ีมิใช่ของไฮไลฟ์ 

6.18    การสัมภาษณ์ออกส่ือ 

 หา้มผูร่้วมธุรกิจให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ  โทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์ จุลสาร  อินเตอร์เน็ทหรือวารสารหรือใชก้าร

ปรากฏตวัในท่ีสาธารณะ  มีส่วนร่วมในการพูดในท่ีสาธารณะ  หรือท าการแถลงการณ์ใดๆ ให้กบัส่ือสาธารณะเพ่ือ
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เผยแพร่ไฮไลฟ์  ผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์หรือธุรกิจไฮไลฟ์ของผูแ้ทนจ าหน่ายโดยปราศจากการอนุมติัเป็นหนงัสืออย่าง
แจง้ชดัจากไฮไลฟ์ก่อน  การสอบถามของส่ือทุกประเภทใหติ้ดต่อไปท่ีส านกังานบริษทัไฮไลฟ์ 

หมวดที่ 7-  การจ่ายโบนัสและค่าคอมมชิช่ันจากสายงาน 

7.1  ข้อตกลงผู้แทนจ าหน่าย 

 ไม่สามารถจ่ายโบนัสและค่าคอมมิชชั่นจากสายงานไดจ้นกว่าไฮไลฟ์จะไดรั้บและยอมรับขอ้ตกลงผูแ้ทน

จ าหน่ายไฮไลฟ์ท่ีสมบูรณ์  จ่ายโบนสัใหเ้ฉพาะการขายผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์เท่านั้น  ไม่มีการจ่ายโบนสัส าหรับการซ้ือวสัดุ

ส่งเสริมการขายอุปกรณ์ช่วยการขาย  หรือการรับสมคัรผูแ้ทนจ าหน่าย 

7.2   การจ่ายเช็คค่าคอมมชิช่ัน 

 ยอดขั้นต ่าในการจ่ายเช็คค่าคอมมิชชัน่คือหน่ึงร้อยบาท (100 บาท) หรือตามท่ีก าหนดโดยประเทศใดๆ ท่ีซ่ึง
ไฮไลฟ์ด าเนินธุรกิจ  หากจ านวนรายไดน้อ้ยกวา่ยอดขายขั้นต ่าจะน าไปรวมสะสมยอดจนกวา่จะเกินยอดขั้นต ่า 100 บาท 

7.3   การหักค่าด าเนินการ 

 ค่าด าเนินการจ่ายค่าคอมมิชชัน่หา้สิบบาท (50.00 บาท) จะถูกหกัออกจากเช็คค่าคอมมิชชัน่ทั้งหมด 

หมวดที่ 8 – การซ้ือและขายสินค้า 

  8.1  การน าเสนอขาย     

 ในการน าเสนอขายผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งแนะน าตวัเอง  ผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์และจุดประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจของ

พวกเขาอยา่งจริงใจใหก้บัลูกคา้ผูมุ่้งหวงั  ผูแ้ทนจ าหน่าย ไม่สามารถด าเนินการขายท่ีท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิด  หลอกลวง  

หรือไม่ยุติธรรม  การอธิบาย  และการสาธิตเก่ียวกบัผลิตภณัฑต์อ้งกระท าอย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์  รวมถึงแต่ไม่จ ากดั  

เก่ียวกบัราคา  ระยะเวลาจ่ายเงิน  สิทธิการคืน  การรับประกนั  และบริการหลงัการขาย  และการส่งสินคา้  ควรมีการ

ติดต่อส่วนบุคคลหรือทางโทรศพัท์ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและ  ระหว่างช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงการบุกรุก  

ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งหยุดการสาธิต หรือการน าเสนอขายในทนัทีท่ีลูกคา้ร้องขอ  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่กล่าวว่าร้ายโดย

ทางตรง หรือโดยแสดงนยัเก่ียวกบับริษทัอ่ืนหรือผลิตภณัฑอ่ื์น  ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งละเวน้การใชก้าร เปรียบเทียบซ่ึงอาจ

ท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดและไม่สอดคลอ้งกบัการแข่งขนัอยา่งยติุธรรม ขอ้ท่ีน ามาใชใ้นการเปรียบเทียบจะไม่ไดเ้ลือกสรร

อย่างยุติธรรมและอิงจากขอ้เท็จจริงซ่ึง สามารถพิสูจน์ได ้ ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่ดูแคลนในความไวว้างใจของผูบ้ริโภค

ในรายบุคคล  และตอ้งเคารพในการขาดประสบการณ์ทางการคา้ของผูบ้ริโภค  และไม่สามารถหาผลประโยชนจ์ากอาย ุ 

ความเจบ็ป่วย  ขาดความเขา้ใจ  หรือขาดความช านาญดา้นภาษาของ ผูบ้ริโภค 
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  8.2  ซ้ือสินค้าในราคาส่วนลด 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ไดรั้บสิทธิในการซ้ือสินคา้จากไฮไลฟ์ในราคาท่ีไดรั้บส่วนลด 

 8.3 ห้ามการกกัตุนสินค้า 

 ความส าเร็จของไฮไลฟ์อยู่ท่ีการขายปลีกใหก้บัผูบ้ริโภคปลายทางดงันั้นจึงไม่สนบัสนุนใหก้กัตุนสินคา้ในทุก

รูปแบบ  ไฮไลฟ์ตระหนกัดีว่าผูแ้ทนจ าหน่ายอาจประสงค์ท่ีจะซ้ือ สินคา้บางอย่างในจ านวนท่ีเหมาะสมเพ่ือการใชเ้อง  

เพ่ือเป็นสินคา้คงคลงัและเพ่ือจุดประสงค์ ในการเตรียมการให้ผูแ้ทนจ าหน่ายใหม่ท่ีสปอนเซอร์เขา้มา  อย่างไรก็ดีไฮ

ไลฟ์ห้ามอย่าง เด็ดขาดในการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์เพียงเพ่ือพยายามให้ครบคุณสมบัติในการข้ึนต าแหน่งของ แผนปัน
ผลตอบแทนเท่านั้น      

 8.4  การส่ังซ้ือล่วงหน้า 

 หากผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ใดๆ หรือวสัดุส่งเสริมการขายไม่มีพร้อมจ าหน่ายในช่วง  ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  ผูแ้ทน

จ าหน่ายไฮไลฟ์จะไดรั้บทางเลือกใหส้ั่งซ้ือสินคา้และ รอจนกว่าสินคา้จะพร้อมขาย  หรือยกเลิกการสั่งซ้ือพร้อมรับเงิน

คืนเตม็จ านวนโดยไม่มีค่าปรับจนกวา่สินคา้เหล่านั้นจะพร้อมส าหรับการจดัส่ง 

 8.5  กฎ 70% Rules 

 เพ่ือท่ีจะควบคุมคุณสมบติัในการรับคอมมิชชัน่และรายไดจ้ากสายงาน  ผูแ้ทนจ าหน่าย แต่ละท่านตอ้งรับรอง

ว่าสินคา้ท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายไดซ้ื้อไปนั้นไดน้ าไปขายให้กบัลูกคา้ปลีกและ/หรือมีการบริโภคไปใชอ้ตัราร้อยละเจ็ดสิบ 
(70) ของผลิตภณัฑท์ั้งหมดท่ีไดซ้ื้อไปก่อนหนา้น้ี ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในวงการ “กฎเจด็สิบเปอร์เซ็นต”์ 

8.6  ก าหนดการขายปลกี 

 เพ่ือท่ีจะครบคุณสมบติัในการจ่ายเงินปันผลตอบแทนภายใตแ้ผนปันผลตอบแทน  ของไฮไลฟ์ ผูแ้ทนจ าหน่าย
ควรมีการขายปลีกใหก้บัผูบ้ริโภคปลายทาง 

 8.7  ที่อยู่ในการจดัส่งสินค้า 

 ไฮไลฟ์จะยอมรับเฉพาะท่ีอยู่ท่ีเป็นถนนเพ่ือการจดัส่งสินคา้เท่านั้น  สินคา้ท่ีสั่งซ้ือ จะถูกจดัส่งทาง การจดัส่ง

ตามท่ีก าหนดโดยไฮไลฟ์เพ่ือให้สามารถติดตามการขนส่งได้  และถา้จ าเป็นสามารถเปล่ียนทดแทนได้ในเวลาท่ี
เหมาะสม   
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8.8  การส่ังซ้ือโดยตรง 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ควรสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการจากไฮไลฟ์โดยตรง  ในกรณีท่ี ผูแ้ทนจ าหน่ายรับสินคา้มาจาก

สินคา้ส่วนตวัของสปอนเซอร์หรืออพัไลน์  ค่าคอมมิชชัน่ จากการสั่งซ้ือนั้นจะถือว่าเป็นของสปอนเซอร์หรืออพัไลน์ท่ี
ซ้ือสินคา้นั้น 

 8.9   การซ้ือโดยเครดติการ์ด 

 การสั่งซ้ือโดยเครดิตการ์ดสามารถท าได้เฉพาะบุคคลท่ีมีช่ือและท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏใน เครดิตการ์ดเท่านั้น  

ผูแ้ทนจ าหน่ายคนใดท่ีใชเ้ครดิตการ์ดรายบุคคลของผูอ่ื้นในการจ่ายเงิน  ส าหรับการสั่งซ้ือสินคา้  ตอ้งส่งแบบฟอร์มขอ

อนุมติัการใชเ้ครดิตการ์ดมายงัไฮไลฟ์พร้อม กบัใบสั่งซ้ือก่อนท่ีจะท าการสั่งซ้ือสินคา้  ไฮไลฟ์พิจารณาว่าการใชเ้ครดิต

การ์ดท่ีไม่ไดรั้บ อนุญาตถือเป็นการฉอ้ฉลและจะรายงานการกระท าดงักล่าวไปยงัเจา้หนา้ท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือ ด าเนินการ
ต่อไป 

  8.10   การเรียกเงนิคืนโดยเครดติการ์ด 

 ไม่ว่ากรณีใดๆ ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจากการซ้ือสินคา้โดยเครดิตการ์ด ผูแ้ทนจ าหน่ายรายใดท่ี

กระท าการดงักล่าวจะเสียเอกสิทธ์ิในการสัง่ซ้ือโดยเครดิตการทั้งหมดจนกวา่จะใชคื้นโดยเงินท่ีรับรองแลว้  หากมีความ

ผิดพลาดในการเรียกเงินคืนของเครดิตการ์ดของผูแ้ทนจ าหน่าย  ให้ผูแ้ทนจ าหน่ายติดต่อกับไฮไลฟ์ในทันทีเพ่ือ
ด าเนินการสืบสวนและหาขอ้ยติุ 

 8.11  การปรับค่าคอมมชิช่ัน 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายอพัไลน์รายใดท่ีไดรั้บผลกระทบจากการคืนสินคา้ใหก้บัไฮไลฟ์จะ ตอ้งมีการปรับใหส้อดคลอ้ง

กนัในค่าคอมมิชชัน่ รายไดจ้ากสายงาน และบญัชีโบนสั ยอด ส่วนตวั ฯลฯ ข้ึนอยูก่บัคอมมิชชัน่ และโบนสัท่ีไดจ่้ายไป
ส าหรับสินคา้ท่ีส่งคืน 

8.12  การซ้ือโบนัส 

 การซ้ือโบนสัรวมถึง 

 (1) การรับสมคัรบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์โดยปราศจากการรับรู้และ/หรือไม่มีการ

ด าเนินการในขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายโดยบุคคล หรือนิติบุคคลนั้นๆ  

 (2) การรับสมคัรอนัฉอ้ฉลของบุคคลหรือนิติบุคคลในฐานะผูแ้ทน จ าหน่าย  



25 

  นโยบายและกฎระเบียบการปฏิบติั 

 (3) การสมคัรหรือพยายามท่ีจะสมคัรบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไม่มีอยู่จริงเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย (ไม่มีตวัตน) หรือ

การใชเ้ครดิตการ์ดในนามของผูแ้ทนจ าหน่ายเม่ือผูแ้ทนจ าหน่าย มิไดเ้ป็นผูถื้อเครดิตการ์ดนั้นๆ  การซ้ือโบนสัถือเป็น
การละเมิดนโยบายและระเบียบปฏิบติัและเป็นขอ้หา้มอยา่งเคร่งครัด 

  8.13  ค่าขนส่ง 

 ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวของผูแ้ทนจ าหน่ายในการสัง่ซ้ือและแจง้ถึง  

 (1) วิธีการและหนทางในการจดัส่งสินคา้ และจ าหน่าย 

 (2) ท่ีอยูป่ลายทาง สามารถเลือกวิธีการขนส่งสินคา้ไดต้ามท่ีแจง้ไวใ้นแบบฟอร์มการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละใบและ
ในเวบ็ไซตไ์ฮไลฟ์พร้อมช าระค่าขนส่งล่วงหนา้  ค่าขนส่งจะถูกค านวณโดยอตัโนมติั ถึงวนัท่ีและสถานท่ี 

 หากผูรั้บสินคา้ท่ีไดรั้บการสั่งซ้ือและจดัส่งจากไฮไลฟ์ปฏิเสธการรับและสินคา้ถูกส่งคืนมายงัไฮไลฟ์  สถานะ

ใบสัง่ซ้ือของผูแ้ทนจ าหน่ายจะเป็น “ระงบัชัว่คราว” เพ่ือรอขอ้ ยติุจากการปฏิเสธการรับสินคา้  ค่าส่งสินคา้จะถูกหกัจาก

บญัชีของผูแ้ทนจ าหน่ายอย่างไรกต็าม ถา้สมาชิก ตอ้งการใหส่้งสินคา้ ไปยงัต่างจงัหวดั จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ข้ึนอยู่

กบัระยะทาง และบริษทัฯ ท่ีใชใ้นการขนส่ง 

8.14  หีบห่อที่ถูกส่งคืน 

 ในกรณีท่ีหีบห่อถูกส่งคืนเน่ืองจากความผิดพลาดของผูแ้ทนจ าหน่ายหรือไม่มีผูรั้บ หีบห่อภายในเวลาท่ีก าหนด
และถูกส่งคืน  ไฮไลฟ์จะคิดค่าขนส่งใหม่กบัผูแ้ทนจ าหน่ายในกรณีท่ีตอ้งการใหท้างบริษทั จดัส่งสินคา้ ใหอี้กคร้ัง 

 8.15   การขนส่งสินค้า 

 ไฮไลฟ์จะไม่ ”หน่วงเหน่ียว” การสัง่ซ้ือหรือชะลอการขนส่งสินคา้ท่ีไดด้ าเนินการ ไปแลว้  เม่ือไดรั้บช าระเงิน

เรียบร้อยแลว้สินคา้ท่ีสั่งซ้ือทั้งหมดจะถูกจดัการเพ่ือการขนส่งเวน้แต่เป็นการขาดช่วงของการผลิตจากการสั่งซ้ือจ านวน
มาก 

8.16   สินค้าฝากขาย 

 เพ่ือท่ีจะปกป้องธุรกิจไฮไลฟ์และบูรณภาพแห่งไฮไลฟ์  ผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์จะ ไม่ถูกจดัส่งไปใหผู้แ้ทนจ าหน่าย

ไฮไลฟ์หรือฝ่ายอ่ืนใดเพ่ือการฝากขาย  มีเพียงผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้นท่ีมีสิทธิขายผลิตภณัฑ์

ไฮไลฟ์ 
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8.17   ความเสียหายอนัเกดิจากการขนส่ง 

 (1)ท าการยอมรับการส่งสินคา้ 

 (2) ก่อนท่ีคนขบัจะออกเอกสารใบรับสินคา้ แจง้จ านวนกล่องท่ีดูเหมือน เสียหายและถ่ายรูปไวเ้ป็นหลกัฐาน

ซ่ึงความเสียหายดงักล่าว 

 (3) เกบ็ผลิตภณัฑแ์ละกล่องท่ีเสียหายเพ่ือรอการตรวจสอบโดยตวัแทนการขนส่งสินคา้ 

 (4) นดัหมายกบับริษทัขนส่งเพ่ือใหม้าตรวจสอบสินคา้ท่ีเสียหาย 

 (5) ยื่นค าร้องเรียกเงินทดแทนจากบริษทัขนส่งสินคา้ 

 (6) แจง้แผนกบริการลูกคา้ของไฮไลฟ์ 

 

8.18  การส่งสินค้าไม่ครบ 

 ไฮไลฟ์มีความภูมิใจท่ีจะด าเนินการส่งสินคา้ท่ีสั่งซ้ือไดอ้ย่างถูกตอ้งและใน เวลาท่ีรวดเร็ว  อย่างไรก็ดีในบาง

กรณีท่ีเป็นไปไดย้ากซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดข้ึน  การแกไ้ขปัญหาจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เพ่ือหลีกเล่ียงความล่าช้า

ออกไปในการไดรั้บสินคา้ ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งรายงานความเสียหายภายในห้า (5) วนัท าการ  เม่ือไดรั้บแจง้และตรวจ 
สอบแลว้ไฮไลฟ์จะจดัส่งรายการท่ีสูญหายไปยงัท่ีอยูต่ามใบสัง่สินคา้เดิม 

 8.19  ภาษกีารขาย 

 ส าหรับการสั่งซ้ือจากไฮไลฟ์ไฮไลฟ์จะเก็บและน าส่งภาษีไปยงักรมสรรพากรและทอ้งถ่ินท่ี เก่ียวขอ้งโดยเก็บ

จากราคาแนะน าขายปลีกของผลิตภณัฑแ์ละ/หรือวสัดุส่งเสริมการขาย อตัราการเก็บภาษีท่ีใชใ้นการค านวณจะยึดหลกั
จากท่ีอยูท่ี่ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือวสัดุส่งเสริม การขายท่ีไดถู้กจดัส่งไป  

หมวดที่ 9-การขายและการตั้งราคา 

9.1   ราคาแนะน าขายปลกี 

  ไฮไลฟ์จดัเตรียมราคาแนะน าขายปลีกไวใ้หเ้ป็นแนวทาง ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์สามารถขายผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์

ในราคาใดก็ไดท่ี้ผูแ้ทนจ าหน่ายและลูกคา้ตกลงร่วมกนัอยา่งไรก็ดีผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ไดรั้บอนุญาตใหโ้ฆษณาในราคาท่ี

ต ่ากว่าราคาแนะน าขายปลีกซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัผลิตภณัฑ์ให้ “ฟรี” หรือการตั้งราคาพิเศษอ่ืนใดท่ีอาจต ่ากว่าราคา

แนะน าขายปลีก ห้ามน าเสนอผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์ ร่วมกบัผลิตภณัฑ์จากบริษทัอ่ืน ไม่ว่าผลิตภณัฑ์นั้นจะน าเสนอผ่าน

ช่องทางการตลาดเครือข่ายหรือช่องทางอ่ืนใดกต็าม 
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9.2  การเปลีย่นราคา 

  ราคาผลิตภณัฑแ์ละส่ิงตีพิมพไ์ฮไลฟ์ทั้งหมดอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

9.3    ใบเสร็จรับเงนิ ลูกค้าปลกี 

  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์จะตอ้งจดัหาใบเสร็จรับเงินใหลู้กคา้ปลีกท่ีซ้ือผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ทั้งหมด 

หมวดที่ 10-การรับประกนัค้าปลกีและนโยบายคืนเงนิ 

10.1    ความรับผดิชอบของผู้แทนจ าหน่าย   

  หากลูกคา้ปลีกส่งไปรษณียห์รือส่งใบแจง้การยกเลิกท่ีสมบูรณ์มายงัผูแ้ทนจ าหน่ายก่อนเท่ียงคืนของวนัท าการ

ท่ีสาม (3) หลงัจากสั่งซ้ือหรือซ้ือสินคา้ ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งเป็นผูรั้บภาระหากผูซ้ื้อรับสินคา้ไปแลว้ ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้ง

ถูกส่งคืนมาพร้อมกบัใบแจง้การคืนในสภาพท่ีดีเช่นเดียวกบัท่ีส่งไปภายในสิบ (10) วนัท าการหลงัจากไดรั้บใบแจง้ 

ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งคืนเงินทั้งหมดภายใตส้ัญญาการขายนั้นหากลูกคา้ปลีกติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้เก่ียวกบัการท่ีผูแ้ทน

จ าหน่ายปฏิเสธการจ่ายคืนเงินในจ านวนท่ีเหมาะสมตามเวลาท่ีระบุ ผูแ้ทนจ าหน่ายคนนั้นจะถูกยื่นระงบัสิทธิผูแ้ทน
จ าหน่ายจนกวา่จะไดข้อ้ยติุของการร้องเรียนนั้น 

10.2   การควบคุมคุณภาพ (QC) 

  ไฮไลฟ์จะส่งสินคา้ทดแทนภายในสามสิบ (30) วนัของการสั่งผลิตภณัฑท่ี์พบว่ามีขอ้บกพร่อง อย่างไรก็ดีไม่

ควรคืนผลิตภณัฑม์ายงัไฮไลฟ์ก่อนไดรั้บอนุมติัให้คืนจากฝ่ายบริการลูกคา้ไฮไลฟ์ โดยสามารถส่งค าร้องมาไดท้ั้งทาง

โทรศพัท์ โทรสาร หรืออีเมล ์เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะไดรั้บผลิตภณัฑ์ทดแทน ตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ดงัต่อไปน้ี 

  1) ยื่นค าร้องขอทดแทนผลิตภณัฑ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุเหตุผลในการร้องขอพร้อมแนบหลกัฐาน
ยืนยนัการช าระเงินและส าเนาใบสัง่ซ้ือสินคา้และใบส่งสินคา้ 

 2 ) เม่ือไดรั้บแจง้ ไฮไลฟ์จะแนะน าผูแ้ทนจ าหน่ายให้น าผลิตภณัฑ์หรือจดัส่งผลิตภณัฑไ์ปยงัท่ีใด เม่ือไดรั้บ
ผลิตภณัฑแ์ละตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ไฮไลฟ์จะเปล่ียนหรือจดัส่งผลิตภณัฑท์ดแทนออกไป 

10.3   สิทธิการยกเลกิของผู้ซ้ือ 

 ตามกฎหมาย ใหอ้  านาจผูซ้ื้อในการยกเลิกการขายนั้นๆโดยไม่มีค่าปรับภายในก่อนเท่ียงคืนของวนัท่ีสาม (3) 

หลงัจากมีการซ้ือขาย กฎน้ีครอบคลุมถึงการขายปลีกใหผู้บ้ริโภคซ่ึงเกิดข้ึนนอกส านกังานใหญ่ของผูค้า้ปลีก นอกจากน้ี
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ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งบอกกล่าวทางวาจากบัผูซ้ื้อถึงสิทธิสาม (3)วนัในการยกเลิก ณ เวลาท่ีลูกคา้เซ็นสัญญาการขายหรือ
ซ้ือผลิตภณัฑ ์

10.4   การขออนุญาตคืนผลติภัณฑ์ 

 ก่อนท่ีผลิตภณัฑใ์ดๆจะถูกส่งคืนมายงัไฮไลฟ์ ไม่ว่าจะเป็นเพราะการขนส่งผิดพลาดลูกคา้ปลีกคืน ผลิตภณัฑ์

เสียหาย หรือการลาออก ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งติดต่อกบัฝ่ายบริการลูกคา้ไม่ว่าจะโดยทางโทรสาร การส่งไปรษณีย ์หรือ
อีเมล ์

10.5  การคืนผลติภัณฑ์โดยลูกค้าปลกี 

  ไฮไลฟ์มีการรับประกนัผลิตภณัฑ์สิบห้า(15)วนั คืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์(100%)โดยไม่มีเง่ือนไขให้กบัลูกคา้

ปลีกทุกคน  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ทุกรายมีขอ้ผูกพนัในขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายและนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีจะ

ยึดถือตามการรับประกนัน้ี  ก่อนท่ีจะจบการขายปลีกผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งปิดการขายทางวาจาว่าลูกคา้มีสิทธิท่ีจะยกเลิก

การสั่งซ้ือหากลูกคา้ปลีกไม่พอใจในผลิตภณัฑ์ของไฮไลฟ์ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ลูกคา้ปลีกสามารถคืนผลิตภณัฑ์ใน

ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชม้ายงัผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดซ้ื้อผลิตภณัฑไ์ปภายในสิบหา้ (15) วนันบัจากวนัท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์ไม่ว่าจะเพ่ือ

ทดแทน เปล่ียนเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนหรือรับเงินคืนเต็มจ านวนตามราคาท่ีได้ซ้ือผลิตภัณฑ์นั้นไปไฮไลฟ์จะทดแทน
ผลิตภณัฑท่ี์ถูกส่งคืนผา่นทางผูแ้ทนจ าหน่ายโดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ีและอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข 

 - ไฮไลฟ์ไดรั้บหนงัสือแจง้วา่มีผลิตภณัฑก์ าลงัถูกส่งคืนจากลูกคา้ปลีก 

 - ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดถู้กสัง่ซ้ือผลิตภณัฑไ์ปตั้งแต่แรกคืนผลิตภณัฑม์ายงัไฮไลฟ์ 

 - ท าตามค าแนะน าของฝ่ายบริการลูกคา้ไฮไลฟ์ 

 - ไฮไลฟ์ไดรั้บคืนผลิตภณัฑภ์ายในสิบหา้วนั (15) วนัหลงัจากท่ีผลิตภณัฑถู์กส่งคืนไปยงัผูแ้ทนจ าหน่ายแลว้  

 -การคืน*ตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 : ขอ้ความจากลูกคา้ปลีกพร้อมลายเซ็นระบุถึงเหตุผลในการส่งคืนรวมทั้ง 

 : ส าเนาใบเสร็จรับเงินตวัจริงซ่ึงลงวนัท่ีก ากบั 

 : ผลิตภณัฑต์ามท่ีไดรั้บจากลูกคา้ปลีก 

 : ช่ือ ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทข์องลูกคา้ปลีกท่านนั้นตอ้งใชก้ล่องและหีบห่อท่ีเหมาะสมในการบรรจุผลิตภณัฑ์

ท่ีส่งคืนเพ่ือการทดแทนโดยใช้วิธีขนส่งท่ีประหยดัและดีท่ีสุด ไฮไลฟ์จะเป็นผูจ่้ายค่าขนส่งผลิตภณัฑ์ทดแทนไปยงั
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ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์จะไม่คืนเงินใหก้บัผูแ้ทนจ าหน่ายรายใดในราคาท่ีลูกคา้ปลีกไดซ้ื้อไปซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ส่งคืน และ
จะไม่ส่งผลิตภณัฑท์ดแทนถา้หากวา่ไม่สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของกฎการคืนสินคา้ 

 *ค าร้องขอคืนสินคา้ขายปลีกตอ้งเขียนอยา่งแจง้ชดัดว้ยรายละเอียดท่ีสมบูรณ์ (ช่ือท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล-์ถา้

มี และข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือให้ไฮไลฟ์สามารถยืนยนัความถูกตอ้งในการขายและการคืนหลงัจากนั้น) การขายปลีกท่ีไม่

สามารถพิสูจน์ไดจ้ะไม่ไดรั้บการทดแทน ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จอาจน าไปสู่การสืบสวนเพ่ิมเติมและอาจท าให้เกิดการระงบั
สิทธิชัว่คราวของผูแ้ทนจ าหน่าย 

10.6  การคืนผลติภัณฑ์โดยลูกค้าที่ส่ังซ้ือทางอนิเตอร์เน็ต และ ลูกค้าแบบบอกต่อ 

 ไฮไลฟ์มีการรับประกนัผลิตภณัฑ์สิบห้า (15) วนั โดยไม่มีเง่ือนไขให้กบัลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต และ 

ลูกคา้แบบบอกต่อ หากดว้ยเหตุผลใดก็ตามลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต และลูกคา้แบบบอกต่อพึงพอใจในผลิตภณัฑ์

ไฮไลฟ์ใดๆ ลูกคา้สามารถคืนผลิตภณัฑจ์ากการสั่งซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นเป็นคร้ังแรกภายในสิบหา้ (15) วนัเพ่ือการทดแทน 
เปล่ียน หรือคืนเงินเตม็จ านวนในราคาท่ีซ้ือไป (หกัค่าขนส่ง) 

10.7  การคืนผลติภัณฑ์เน่ืองจากการลาออก 

 หากผูแ้ทนจ าหน่ายประสงคท่ี์จะคืนผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือไปเพ่ือการใชส่้วนตวั เพ่ือเป็นสินคา้คงคลงั หรือวสัดุช่วย

การขายในขณะท่ีขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายยงัมีผลใชบ้งัคบัผลิตภณัฑท์ั้งหมดตอ้งอยู่ในสภาพท่ีเป็นปัจจุบนั น ามาใชใ้หม่

ได ้และน าไปขายใหม่ได ้ซ่ึงท าการซ้ือไปภายในสาม (3) เดือน สามารถยื่นเร่ืองมาท่ีฝ่ายประสานงานเพ่ือขอรับ ซ้ือคืน

ไดต้ามกฎเจด็สิบเปอร์เซ็นต ์(ดูหวัขอ้ 8.5) การซ้ือคืนจะอยู่ในราคาท่ีไม่นอ้ยกวา่เจด็สิบเปอร์เซ็นต ์(70%) ของราคาสุทธิ

ดั้งเดิมท่ีผูส้มคัรไดซ้ื้อไป ลบดว้ยค่าขนส่งต่างๆและค่าคอมมิชชั่นท่ีจ่ายให้กบัผูแ้ทนจ าหน่าย การร้องขอเช่นน้ีให้

พิจารณาวา่เป็นการขอลาออกจากสิทธิการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายส าหรับการคืนสินคา้จากต่างประเทศตอ้งท าภายในเกา้สิบ 

(90) วนั**นบัจากวนัท่ีซ้ือสินคา้ และอยู่ภายใตคู่้มืออ่ืนๆทั้งหมดดงักล่าวในท่ีน้ีในกรณีท่ีสินคา้คงคลงัท่ีถูกส่งคืนไม่อยู่

ภายใตเ้ง่ือนไงการคืนขา้งตน้สินคา้ดงักล่าวจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นระยะเวลาสามสิบ (30)วนั ในระหว่างนั้นผูแ้ทน   จ าหน่ายมี

สิทธิท่ีจะร้องขอคืนสินคา้ดงักล่าว ผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าขนส่งทั้งหมด หากฝ่ายบริการลูกคา้ ไม่ไดรั้บใบค า

ร้องในช่วงเวลาท่ีก าหนดไวไ้ฮไลฟ์สงวนสิทธิท่ีจะท าลายสินคา้ดงักล่าวโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยใหก้บัผูแ้ทนจ าหน่าย
คนนั้นอีกต่อไป 

               **ระยะเวลาในการขอคืนอาจเปล่ียนไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศและรัฐ** 

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่สามารถออกเงินคืนใหผู้แ้ทนจ าหน่ายไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม ควรท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
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 1. ยื่นค าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าจะโดยทางโทรสาร การส่งไปรษณีย ์หรือทางอีเมลม์ายงัฝ่ายบริการ
ลูกคา้ไฮไลฟ์ ระบุเหตุผลอยา่งแจง้ชดัในการขอลาออกและเพ่ือการคืนผลิตภณัฑแ์ละ/หรือวสัดุส่งเสริมการขาย 

 2. เม่ือไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไฮไลฟ์จะแนะน าผูแ้ทนจ าหน่ายให้จดัส่งผลิตภณัฑ ์ไฮไลฟ์จะคืนเงินให้ภายใน
ระยะเวลาโดยประมาณสิบหา้ (15) วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บสินคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตคืน 

 3.ผูแ้ทนจ าหน่ายประมาณค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้มายงัไฮไลฟ์ 

 4.ผูแ้ทนจ าหน่ายเป็นผูรั้บผิดชอบในการบรรจุและจดัส่งผลิตภณัฑ ์โดยวิธีท่ีมัน่ใจว่าไฮไลฟ์จะไดรั้บคืนภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดและมีความเสียหายนอ้ยท่ีสุด ไฮไลฟ์จะไม่ยอมรับสินคา้ท่ีไดรั้บความเสียหายเพ่ือการคืนเงิน 

5.การคืนเงินจะออกให้ตามรูปแบบการจ่ายเงินท่ีไฮไลฟ์ไดรั้บ หมายความว่าถา้ใชเ้ครดิตการ์ดในการสั่งซ้ือสินคา้ การ

ช าระเงินคืนก็จะกลบัไปท่ีเครดิตการ์ดใบเดิม หากการจ่ายเงินท าโดยเช็ค การคืนเงินก็จะออกในรูปเช็คช่ือเดียวกบัท่ี

ไดรั้บเช็ค 

10.8   การเปลีย่น 

 ไฮไลฟ์ จะไม่ยอมรับผลิตภณัฑเ์พ่ือการเปล่ียนจากผูแ้ทนจ าหน่าย 

10.9    การคืนที่ไม่ได้รับอนุญาต  

  หากผูแ้ทนจ าหน่ายปฏิเสธการรับสินคา้ท่ีจดัส่งจากไฮไลฟ์หรือร้องขอคืนผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือไปก่อนหนา้น้ีเพ่ือขอ

คืนเงิน การร้องขอเช่นนั้นใหถื้อวา่เป็นการระงบัสิทธิโดยสมคัรใจ 

หมวดที่ 11 – ข้อก าหนดทั่วไป 

11.1 การเกบ็บันทึก 

 ไฮไลฟ์สนบัสนุนใหผู้แ้ทนจ าหน่ายทุกรายเกบ็รักษาบนัทึกท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้งในการท าธุรกรรมทางการคา้

ของผูแ้ทนจ าหน่าย ไฮไลฟ์อาจด าเนินการขอดูบนัทึกท่ี เก่ียวขอ้งกบัการขายปลีกหรือในเร่ืองอ่ืนๆ ดงัท่ีอธิบายไวใ้นท่ีน้ี
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

11.2 การแก้ไข 

 ไฮไลฟ์โดยดุลยพินิจแต่ผูเ้ดียวสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามท่ีก าหนดไวใ้นเร่ือง

ต่อไปน้ี ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์หรือราคาแนะน าขายปลีก การมีจ าหน่ายและสูตรผลิตภณัฑ ์และแผนปันผลตอบแทน

ตามท่ีเห็นว่าสมควรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การแกไ้ขและเปล่ียนแปลงนโยบายและระเบียบปฏิบติัและแผน
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ปันผลตอบแทนทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ให้ถือเป็นส่วนผูกพนักบัขอ้ตกลงเม่ือไดรั้บการเผยแพร่ในเว็บไซต์ทางการ

ไฮไลฟ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีจะตอ้งปรับตวัใหท้นัขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและทนัสมยั และไฮไลฟ์

ไม่รับผิดชอบในทุกทางเก่ียวกบัการขาดซ่ึงความรู้และขอ้มูลท่ี ทนัสมยัและปัจจุบนัของผูแ้ทนจ าหน่าย ในกรณีท่ีมีความ

ขดัแยง้ระหวา่งขอ้ตกลงท่ีใชอ้ยูแ่ละการแกไ้ขใหม่ ใหน้ าขอ้ท่ีแกไ้ขใหม่มาใชใ้นการก ากบัดูแล หากแผ่นพบัไฮไลฟ์แคต

ตาล็อกผลิตภณัฑ ์รายการราคาสินคา้ ส่ิงตีพิมพ ์เวบ็ไซต ์การส่งขอ้มูลโทรสารเม่ือ ไดรั้บการแกไ้ข อนุญาตให้ผูแ้ทน
จ าหน่ายไฮไลฟ์ใชเ้ฉพาะฉบบัท่ีเป็นท่ีเป็นล่าสุดเท่านั้น 

11.3   ข้อก าหนดเร่ืองการไม่สละสิทธิ 

 ไฮไลฟ์มีสิทธิเต็มท่ีท่ีจะบงัคบัใชภ้ายใตอ้  านาจของนโยบายและระเบียบปฏิบติัเหล่าน้ีหรือผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้ง

ยืนยนัหรือปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดดว้ยสัญญาผูกมดัในขอ้ก าหนดในท่ีน้ี และไม่มีการก าหนดเองหรือการปฏิบติัของ

ฝ่ายใดท่ีแตกต่างในนโยบายและระเบียบปฏิบติัเหล่าน้ี ซ่ึงท าใหไ้ฮไลฟ์สละสิทธิในการเรียกร้องใหป้ฏิบติัตามนโยบาย

และระเบียบปฏิบัติท่ีแน่นอนเหล่าน้ี การสละสิทธิโดยไฮไลฟ์จะมีผลบังคับใช้เม่ือเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย

เจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากไฮไลฟ์เท่านั้น การสละสิทธิของไฮไลฟ์ในการผิดสัญญาของผูแ้ทนจ าหน่ายเฉพาะราย

ไม่มีผลหรือท าใหไ้ฮไลฟ์เสียสิทธิหรือขอ้ผูกมดัในผูแ้ทนจ าหน่ายรายอ่ืน และไม่ท าใหเ้กิดความล่าชา้หรือละเลยในการ

ใชสิ้ทธิท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบของการผิดสัญญาหรือเสียสิทธิของไฮไลฟ์ท่ีเก่ียวกบัการนั้นหรือการผิดสัญญาท่ีเกิดข้ึน
ในภายหลงั 

11.4   รายงานการละเมดินโยบาย 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีพบเห็นการละเมิดนโยบายผูแ้ทนจ าหน่ายอ่ืนตอ้งส่งรายงานเป็นหนงัสือเก่ียวกบัการละเมิด

มายงัฝ่ายประสานงานของไฮไลฟ์ไม่ว่าจะโดยทางโทรสารการส่งทางไปรษณียห์รืออีเมล์ เอกสารเหล่านั้นตอ้งเซ็น

ใบรับรองโดยผูแ้ทนจ าหน่าย และแจง้รหัสประจ าตวั บริษทัจะไม่รับการร้องเรียนโดยไม่ประสงค์ออกนาม ไม่ว่าใน

กรณีใดๆไม่รับโทรศพัทเ์พ่ือการร้องเรียน ในขณะท่ีการส่งเอกสารตอ้งท าเป็นหนงัสือทั้งจากฝ่ายท่ีร้องเรียนและทา้ยสุด

จากบุคคลท่ีระบุถึงการละเมิดนโยบาย ควรรวบรวมรายละเอียดของกรณีดงักล่าวระบุในรายงาน อาทิ วนัท่ี จ านวนคร้ัง

ท่ีเกิดข้ึน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง พยานและเอกสารสนบัสนุน 

11.5   การตดัสินช้ีขาด 

 ขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวกบัไฮไลฟ์ทั้งหมด ขอ้ตกลง หรือผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์ สิทธิและขอ้ผูกพนั

ของผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ หรือขอ้เรียกร้องใดๆหรือเหตุแห่งการกระท าเก่ียวกบัการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นของ

ผูแ้ทนจ าหน่ายหรือไฮไลฟ์ภายใตข้อ้ตกลงน้ี และ/หรือการซ้ือผลิตภณัฑข์องผูแ้ทนจ าหน่าย สามารถตกลงกนัไดโ้ดย

สมบูรณ์และโดยเด็ดขาดโดยอนุญาโตตุลาการหรือในสถานท่ีท่ี ไฮไลฟ์ก าหนดไว้โดยสอดคล้องกับพ.ร.บ.
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อนุญาโตตุลาการ.และกฎกระทรวงพาณิชย ์โดยมีหน่ึง (1)อนุญาโตตุลาการ ทนายดา้นกฎหมายผูซ่ึ้งมีความเช่ียวชาญใน

กฎหมายธุรกิจดา้นการท าธุรกรรม โดยพึงใจมากกวา่ในทนายท่ีมีความรู้ในวงการขายตรง หากผูแ้ทนจ าหน่ายยื่นค าร้อง

หรือฟ้องแยง้ไฮไลฟ์ ผูแ้ทนจ าหน่ายสามารถท าไดเ้ป็นรายบุคคลและไม่รวมกบัผูแ้ทนจ าหน่ายอ่ืนหรือเป็นส่วนหน่ึงของ

การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การตดัสินใจของอนุญาโตตุลาการถือเป็นอนัส้ินสุดและผูกพนักบัทุกฝ่าย และในกรณี

จ าเป็นอาจจะลดขั้นตอนการตดัสินท่ีอยู่ในขอบเขตอ านาจศาล ขอ้ตกลงจากการตดัสินช้ีขาดน้ีจะคงไวซ่ึ้งการเพิกถอน

หรือการหมดอายุขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่าย แมก้ระนั้นตามท่ีกล่าวเบ้ืองตน้ไม่มีอ านาจในขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบักรรมสิทธ์ิ 

ความถูกตอ้ง หรือการจดทะเบียน หรือเคร่ืองหมายใดๆของทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆหรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นหรือ

ขอ้มูลความลบัของไฮไลฟ์โดยปราศจากหนงัสือยินยอมจากไฮไลฟ์ไฮไลฟ์มีสิทธิเสาะหาการแกไ้ขทดแทนท่ีท าไดจ้าก

ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีอนัเน่ืองจากขอ้พิพาทและอนัเน่ืองจากการเงินท่ีเป็นหน้ีต่อแอลแวย ์นอกเหนือไปจากความ

เสียหายทางการเงิน ไฮไลฟ์อาจขอค าสั่งศาลต่อผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีละเมิดข้อตกลงและส าหรับการละเมิดในการน า

เคร่ืองหมายการคา้ของไฮไลฟ์ไปใช้ในทางท่ีผิด ลิขสิทธ์ิ หรือนโยบายขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไม่มีอะไรในกฎน้ีท่ีจะ

ขดัขวางไฮไลฟ์จากการเพิกถอนข้อตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายหรือจากการร้องขอและการไดม้าจากศาลใดๆท่ีอยู่ในเขต

อ านาจศาลในการขอหมายยึดทรัพยค์  าสั่งหา้มชัว่คราวก่อนพิพากษา ค าสั่งก่อนช้ีขาดตดัสินคดีและ/หรือค าสั่งหา้มของ

ศาลหรือการผ่อนปรนฉุกเฉินเพ่ือคุม้ครองและปกป้องผลประโยชน์ของไฮไลฟ์ก่อนท่ีจะยื่นเร่ืองหรือระหว่างหรือ

หลงัจากการตดัสินช้ีขาดหรือกระบวนการอ่ืนๆหรือระหว่างรอค าพิพากษาหรือค าตดัสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินช้ีขาด

หรือกระบวนพิจารณาอ่ืนๆไม่มีส่ิงใดท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ีท่ีถือว่าเป็นการให้อนุญาโตตุลาการซ่ึงความชอบธรรมอ านาจ

หรือสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แกไ้ข ปรับปรุง ดดัแปลง เพ่ิมข้ึน หรือลดลงซ่ึงขอ้ก าหนดใดๆในนโยบายหรือกฎระเบียบ 

แผนปันผลตอบแทน หรือขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายขอ้เรียกร้องหรือมูลฟ้องท่ียงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์ของผูแ้ทนจ าหน่ายท่ี

มีต่อไฮไลฟ์ไม่วา่จะไดรั้บการวินิจฉยัในขอ้ตกลงของผูแ้ทนจ าหน่ายหรืออ่ืนใด ไม่สามารถขดัขวางไฮไลฟ์ในการบงัคบั
ใชส้ญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีในขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายน้ี 

 

11.6   ข้อตกลงที่ก าหนดเหมือนกนัทั้งสองฝ่าย 

 ขอ้ตกลงน้ี (ประกอบดว้ยนโยบายและระเบียบปฏิบติั ขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายและแผนปันผลตอบแทน) ตามท่ี

มีอยูห่รือแกไ้ขหลงัจากน้ีท าใหเ้กิดขอ้ตกลงท่ีก าหนดเหมือนกนัทั้งสองฝ่ายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ ประเด็นในเร่ืองน้ีและ
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในประเดน็น้ี 

11.7   การเป็นโมฆะบางส่วน 
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 หากภายใตก้ฎหมายท่ีน าไปใช้บงัคบัใช้และผูกพนัและกฎบังคับใช้ในเขตอ านาจศาลใดๆ มีขอ้ก าหนดใน

ขอ้ตกลงใดๆ ซ่ึงรวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบติั หรือรายละเอียดใดๆ มาตรฐานหรือขั้นตอนการด าเนินการใดซ่ึง

ไฮไลฟ์ไดว้างเง่ือนไขไวถู้กระงบัให้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบงัคบัใช้ ไฮไลฟ์มีสิทธิท่ีจะปรับเปล่ียนส่วนท่ีเป็นโมฆะ

หรือไม่มีผลบงัคบัใชใ้นขอ้ก าหนด รายละเอียด มาตรฐาน ขั้นตอนการด าเนินงาน หรือส่วนใดดงักล่าวไปจนถึงส่วนท่ี

ต้องเพ่ิมเติมให้มีผลใช้ได้และมีผลบังคับใช้ได้ ผูแ้ทนจ าหน่ายต้องมีผลผูกพันในการปรับเปล่ียนดังกล่าว การ
ปรับเปล่ียนจะมีผลตามขอ้ก าหนดแห่งกฎหมาย 

11.8   การจ ากดัความเสียหาย 

 ตามขอบเขตอ านาจของกฎหมาย ไฮไลฟ์และบริษทัในเครือ เจา้หนา้ท่ีผูอ้  านวยการ ลูกจา้งและผูแ้ทนจ าหน่าย

อ่ืนไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหาย  และโดยวิธีน้ีผูแ้ทนจ าหน่ายทุกรายสละสิทธ์ิดงักล่าวจากขา้งตน้จาก และสละ

สิทธ์ิในขอ้เรียกร้องใดๆส าหรับความเสียหายในการขาดทุนก าไร ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการผิดสัญญาค่าเสียหาย

จ าเพาะ ผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือการชดใชค้วามเสียหาย ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการเรียกร้องใดๆ ก็ตามท่ีเก่ียวกบัการ

ด าเนินงาน การไม่ด าเนินงาน การละเวน้การกระท าของไฮไลฟ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือประเดน็อ่ืนๆ

ระหว่างผูแ้ทนจ าหน่ายและไฮไลฟ์ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา  การละเมิด หรือความรับผิดส้ินเชิง นอกจากน้ีเป็นท่ีตกลงกนัว่า

ความเสียหายใดๆ ของผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่เกินและจ ากดัอย่างแจง้ชัดโดยวิธีน้ีในจ านวนของผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์ท่ียงั
ไม่ไดข้ายและครอบครองโดยผูแ้ทนจ าหน่ายซ่ึงซ้ือโดยตรงจากไฮไลฟ์และในคอมมิชชัน่หรือโบนสัท่ีถึงก าหนดใดๆ 

11.9   ข้อตกลงการชดใช้ค่าเสียหาย 

 ผูแ้ทนจ าหน่ายแต่ละรายและทุกรายตกลงท่ีจะชดใชค่้าเสียหายและไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายกบัไฮไลฟ์ ผูถื้อ

หุ้น พนักงาน ผูอ้  านวยการ ลูกจา้ง ตัวแทน และผูสื้บมรดกในผลประโยชน์และต่อข้อเรียกร้อง การเรียกเอา ความ

รับผิดชอบ การขาดทุนค่าใช้จ่ายรวมถึงแต่ไม่จ ากดัในค่าศาลและค่าจา้งทนายในการอา้งสิทธ์ิต่อหรือเสียหายหรือ

ก่อใหเ้กิดโดยใครก็ตามโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเก่ียวขอ้งในทางใดหรือถูกกล่าวหาว่าเก่ียวพนั
หรืออ่ืนใดของผูแ้ทนจ าหน่ายใน  

 (1) กิจกรรมของผูแ้ทนจ าหน่าย  

 (2)ฝ่าฝืนเง่ือนไขในขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่ายหรือนโยบายและระเบียบปฏิบติัเหล่าน้ี และ/หรือ 

 (3) ละเมิดหรือละเลยท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถ่ิน หรือกฎท่ีบงัคบัใช ้
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11.10 เหตุสุดวสัิย 

 ไฮไลฟ์จะไม่รับผิดชอบในความล่าชา้หรือความขดัขอ้งในการด าเนินงานซ่ึงเกิดจากสถานการณท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคุม อาทิ การประทว้ง ปัญหาแรงงาน ไฟไหมส้งคราม การประกาศพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลหรือค าสัง่ หรือ
การตดัทอนการจดัหาสินคา้ใหข้องฝ่ายหน่ึง 

11.11 กฎหมายที่ใช้บังคับ 

 ขอ้ตกลงน้ีใชบ้งัคบัตามกฎหมายของประเทศไทย 
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ตวัอยา่งการกรอกใบสมคัร 
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ตวัอย่างการกรอกเขียน ใบเสร็จรับเงนิ 

 

 


