กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณผู้แทนจาหน่ าย
บริษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จากัด
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สารบัญ
บทนา
หมวดที่ 1 กฎ ระเบียบ และจรรณยาบรรณ
1.1 กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ
1.2 การดาเนิ นธุ รกิจผูแ้ ทนจาหน่าย
1.3 การไม่เปิ ดเผยความลับทางการค้า
1.4 สถานะภาพของผูแ้ ทนจาหน่าย
1.5 ไม่มีกาหนดการสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ข้ นั ต่า
หมวดที่ 2 การเป็ นผู้แทนจาหน่ าย
2.1 ความหมายของผูแ้ ทนจาหน่าย
2.2 การสมัครเป็ นผูแ้ ทนจาหน่าย
2.3 คู่สมรสของผูแ้ ทนจาหน่าย
2.4 การบรรลุนิติภาวะ
2.5 การกล่าวอ้างชื่อหรื อใช้ขอ้ มูลของบุคคลอื่น
2.6 แจ้งข้อมูลเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
2.7 ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษีรายได้
2.8 สิ ทธิ ประโยชน์ของผูแ้ ทนจาหน่ายระดับนักธุ รกิจ
หมวดที่ 3 การปฏิบัติตามกฎหมาย
3.1 หน้าที่การปฎิบตั ิตามกฎหมาย
3.2 การให้คารับรองของผูแ้ ทนจาหน่าย
3.3 ข้อมูลส่ วนบุคคล
3.4 ไม่กล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณเป็ นการรักษาทางการแพทย์
3.5 การระงับสิ ทธิ ประโยชน์ชวั่ คราวและการเพิกถอนสิ ทธิ
3.6 ไม่มีการจากัดพื้นที่ขยายสายงาน
3.7 ไม่ประกอบการค้าแข่งขัน
3.8 ไม่ชกั ชวนสายงานเดิม
3.10 ไม่ชกั ชวนให้ขา้ มสายงาน
3.11 ไม่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบธุ รกิจอื่น
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หมวดที่ 4 การแนะนา (Sponsor) & ฝึ กอบรมและการเพิกถอนสถานะผู้แทนจาหน่ าย
4.1 การแนะนา
4.2 การโอนสิ ทธิประโยชน์
4.3 การสมัครที่อา้ งถึงผูแ้ นะนาซ้ าซ้อน
4.4 การเปลี่ยนแปลงสายงานระดับผูน้ า
4.5 การเพิ่มเติมชื่อบุคคลเป็ นผูส้ มัครร่ วม
4.6 การฝึ กอบรมสายงาน
4.7 การสิ้ นสถานะผูแ้ ทนจาหน่าย
4.8 การระงับสิ ทธิ ประโยชน์ชวั่ คราว
4.9 การเพิกถอนสถานะผูแ้ ทนจาหน่าย
4.10 การอุทธรณ์
4.11 ความรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหาย
หมวดที่ 5 การตกทอดทางมรดก การจดทะเบียนหย่ าหรื อการเลิกนิติบุคคล
5.1 การตกทอดทางมรดก
5.2 การจดทะเบียนหย่าหรื อเลิกนิติบุคคล
หมวดที่ 6 ทรัพย์ สินทางปั ญญา ค่ าความนิยม อุปกรณ์ สิ่งตีพมิ พ์ และการโฆษณาประชาสั มพันธ์
6.1 ประเภทของทรัพย์สินทางปั ญญา
6.2 การใช้ชื่อแจ้งหมายเลขโทรศัพท์
6.3 การใช้ชื่อเปิ ดบัญชีธนาคาร
6.4 การนาเสนอเผยแพร่ ขอ้ มูล
6.5 การใช้ชื่อทานามบัตรและกระดาษหัวจดหมาย
6.6 การนาวัสดุอุปกรณ์ไปใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์
6.7 นโยบายการให้ใช้อินเตอร์เน็ทและเว็บไซต์
6.8 ที่อยูข่ องเว็ปไซด์ (Domain Name)
6.9 ความรับผิดชอบในการส่ งต่อข้อมูลที่ผดิ กฎหมาย
6.10 ห้ามใช้วธิ ีการประมูลขายผลิตภัณฑ์
6.11 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลรายได้
6.12 การโฆษณาประชาสัมพันธ์จดั แสดงผลิตภัณฑ์
6.13 การห้ามเปลี่ยนแปลงบรรจุหีบห่อใหม่
6.14 การบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์
6.15 การใช้ระบบโทรศัพท์ตอบรับ
6.16 การใช้ระบบฝากข้อความเสี ยง
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6.17 การนาเสนอผลิตภัณฑ์ออกสื่ อสาธารณะ
หมวดที่ 7 การจ่ ายค่ าตอบแทนตามแผน โบนัสจากการบริหารสายงาน
7.1 การยอมรับและปฎิบตั ิตาม กฎ ระเบียบปฎิบตั ิและจรรยาบรรณ
7.2 จานวนเงินขั้นต่าสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเช็ค
7.3 การหักค่าใช้จ่ายดาเนิ นการ
หมวดที่ 8 การนาเสนอขายผลิตภัณฑ์
8.1 วิธีการนาเสนอขาย
8.2 การให้ส่วนลดการซื้ อผลิตภัณฑ์
8.3 การห้ามกักตุนผลิตภัณฑ์
8.4 การสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
8.5 หลักเกณฑ์การสัง่ ซื้ อเพื่อขายต่อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
8.6 สถานที่จดั ส่ งผลิตภัณฑ์
8.7 การสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์โดยตรง
8.8 การสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ยบัตรเครดิต
8.9 การยกเลิกการสั่งซื้ อด้วยบัตรเครดิต
8.10 การปรับลดค่าตอบแทนตามแผน
8.11 การกระทาที่ถือเป็ นการละเมิด
8.12 การไม่รับฝากขายผลิตภัณฑ์
8.13 แนวทางปฎิบตั ิและความรับผิดชอบของผูข้ นส่ ง
8.14 การส่ งมอบผลิตภัณฑ์ทดแทนของที่เกิดความเสี ยหาย
หมวดที่ 9 การกาหนดราคาขายผลิตภัณฑ์
9.1 ราคาบุคคลทัว่ ไปและราคาผูแ้ ทนจาหน่าย
9.2 ข้อสงวนสิ ทธิการเปลี่ยนแปลงราคาขาย
9.3 การออกหลักฐานใบเสร็ จรับเงินและใบกากับภาษี
หมวดที่ 10 นโยบายการรับประกันซื้อคืนและคืนเงิน
10.1 การใช้สิทธิยกเลิก
10.2 การควบคุมคุณภาพ (QC) และเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
10.3 การยกเลิกการสั่งซื้ อของผูบ้ ริ โภค
10.4 การส่ งขอคืนผลิตภัณฑ์เนื่ องจากสิ้ นสถานะผูแ้ ทนจาหน่าย
10.5 การรับประกันซื้ อคืนผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค
10.6 การรับประกันซื้ อคืนผลิตภัณฑ์ของผูแ้ ทนจาหน่าย
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หมวดที่ 11 ข้ อกาหนดทัว่ ไป
11.1 การบันทึกข้อมูลการทาธุ รกิจของผูแ้ ทนจาหน่าย
11.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณ
11.3 รายงานการพบเห็นการกระทาโดยละเมิด
11.4 การระงับข้อพิพาท
11.5 การตกเป็ นโมฆะเพียงบางส่ วน
11.6 การจากัดความรับผิดค่าเสี ยหาย
11.7 เหตุสุดวิสัย
11.8 กฎหมายที่ใช้บงั คับ

--------------------------------------------------------------------------
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บทนา
ตามกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณฉบับนี้ ให้คานิยามของคาจากัดความไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. บริ ษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จากัด จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ 2542 จากสานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (นายทะเบียน) โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ งต่อไปจะเรี ยกว่า “ไฮไลฟ์ ”
ข้อ 2. บริ ษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จากัด ประกอบการกิจการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งต่อไปจะเรี ยกว่า “ผลิตภัณฑ์ ”
ตามคู่มือรายการสิ นค้า ประกอบด้วย
2.1 ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
2.2 ผลิตภัณฑ์ดูแลสุ ขภาพ
2.3 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรื อน
2.4 ผลิตทางการเกษตร
ข้อ 3. บุคคลที่สมัครเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายอิสระของไฮไลฟ์ ซึ่ งต่อไปจะเรี ยกว่า “ผู้แทนจาหน่ าย”
ข้อ 4. นโยบาย กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณฉบับนี้ ให้ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของผูแ้ ทนจาหน่ายในการดาเนิ น
ธุ รกิจกับไฮไลฟ์ และผูแ้ ทนจาหน่ายตกลงยอมรับที่จะปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด จึงจะได้รับค่าตอบแทนตามแผนการ
จ่ายค่าตอบแทนซึ่ งต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้ อตกลง” ตามที่ ปรากฏในข้อตกลงนี้ ณ ปั จจุบนั หรื อที่อาจมี การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
กรณี ผูแ้ ทนจาหน่ ายฝ่ าฝื นไม่ปฏิ บตั ิตามข้อตกลงอาจมีผลทาให้ถูกระงับการจ่ายค่าตอบแทน
หรื อถูกเพิกถอนสถานะผูแ้ ทนจาหน่าย
กรณี หากมีขอ้ ความในข้อตกลงนี้ส่วนใดส่ วนหนึ่ง หรื อเอกสารใดๆที่เผยแพร่ โดยไฮไลฟ์ อาจ
ตกเป็ นโมฆะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงส่ วนอื่นๆ ให้ถือว่ายังคงมีบงั คับใช้
โดยสมบูรณ์
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จากัด
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หมวดที่ 1 กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณผู้แทนจาหน่ าย
1.1 กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ
1.1.1 ผูแ้ ทนจาหน่ายจะซื่ อสัตย์และยุติธรรมในการดาเนินธุ รกิจของไฮไลฟ์
1.1.2 ผูแ้ ทนจาหน่ายจะดาเนิ นธุ รกิจของไฮไลฟ์ อย่างสร้างสรรค์ และส่ งเสริ มชื่ อเสี ยง และ
ภาพลักษณ์ของไฮไลฟ์ ให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
1.1.3 ผูแ้ ทนจาหน่ า ยจะปฏิ บ ัติต ัว อย่า งสุ ภ าพอ่ อนน้อ มถ่ อมตน กับ บุ ค คลทัว่ ไปที่ มี นิ ติ
สัมพันธ์ดว้ ยในการประกอบธุ รกิจของไฮไลฟ์
1.1.4 ผูแ้ ทนจาหน่ายจะทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในฐานะสปอนเซอร์ หรื ออัพไลน์ ซึ่ งรวมถึง
การฝึ กอบรม ให้ก ารสนับ สนุ น ให้ค วามช่ วยเหลื อ และการสื่ อสารกับผูแ้ ทนจาหน่ า ยอื่ นภายใน
องค์กรเดียวกันของไฮไลฟ์
1.1.5 ผูแ้ ทนจาหน่ายจะไม่ให้ขอ้ มูลที่ผิดจากความจริ งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแผนการการ
ประกอบธุ รกิจรวมถึงแผนการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทน
1.1.6 ผูแ้ ทนจาหน่ายจะไม่สปอนเซอร์ ผแู ้ ทนจาหน่ายรายอื่นของไฮไลฟ์ ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม เพื่อให้เข้าร่ วมแผนงานเครื อข่ายการตลาดอื่นๆและ/หรื อธุ รกิจการค้าอื่น หรื อกระทาการ
อันเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉลหรื อผิดกฎหมาย
1.1.7 ผูแ้ ทนจาหน่ ายยอมรั บและทราบดี ว่า แม้ตนเองจะมี แต่ประสบการณ์ในการดาเนิ น
ธุ รกิจให้ไฮไลฟ์ เป็ นเวลานานก็ตาม แต่จะไม่กล่าวอ้างข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามความ
เป็ นจริ ง นอกเหนื อจากที่ฉลากได้ระบุไว้ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากไฮไลฟ์ ก่ อน เพื่อให้ตนเองได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นตามแผนงานการจ่ายค่าตอบแทน
1.1.8 ผูแ้ ทนจาหน่ ายยอมรับและตกลงว่า จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในภาระข้อผูกพันทางการเงิน
หรื อทางกฎหมายใดต่อบุคคลที่สาม ซึ่ งเกิดขึ้นจากการดาเนิ นธุ รกิจของไฮไลฟ์ และจะชาระหนี้ ที่คา้ ง
ชาระทั้งหมดด้วยตนเอง
1.1.9 ผูแ้ ทนจาหน่ ายยอมรับและตกลงว่าจะไม่ทาการแข่งขัน โดยการผลิต จาหน่ าย จ่าย
แจก โปรโมทผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากไฮไลฟ์ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
1.1.10 ผูแ้ ทนจาหน่ ายยอมรั บและตกลงว่าจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวในกรณี การถู ก
ร้ องเรี ย น จากผูบ้ ริ โภค และ/หรื อผูแ้ ทนจาหน่ า ยไฮไลฟ์ และ/หรื อที ม งานใต้ส ายงานของผูแ้ ทน
จาหน่ายเอง ซึ่ งเกิดจากการดาเนินธุ รกิจของผูแ้ ทนจาหน่ายเอง โดยตกลงปฎิบตั ิตามข้อตกลง คาสัง่ คา
วินิจฉัย หรื อคาตัดสิ นของไฮไลฟ์ ทุกประการโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ เพื่อเป็ นการแก้ไขการกระทา
ความผิดให้ระงับสิ้ นลง และเยียวยาบรรเทาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับการประกอบธุ รกิจไฮไลฟ์
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1.2 การดาเนินธุรกิจ
1.2.1 ผู แ้ ทนจาหน่ า ยจะดาเนิ นธุ รกิ จของตัวเองแบบมื ออาชี พ โดยรั ก ษา กฎ ระเบี ย บและ
จรรยาบรรณซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มชื่อเสี ยงให้กบั ไฮไลฟ์ ในเชิงบวก
1.2.2 ผูแ้ ทนจาหน่ ายจะไม่ทาให้เสี ยชื่ อเสี ยงหรื อภาพลักษณ์ ของผูแ้ ทนจาหน่ ายคนอื่นๆ และ
จะปฏิ บตั ิตวั อย่างสุ ภาพและอ่อนน้อมถ่ อมตนกับบุคคลทัว่ ไปที่ มีนิติสัมพันธ์ รวมทั้งถึ งลู กจ้างและ
ผูบ้ ริ หารของไฮไลฟ์
1.2.3 ผูแ้ ทนจาหน่ ายจะไม่กระทาการโดยละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ เครื่ องหมายการค้า ค่าความนิ ยม
หรื ออื่นๆ ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์ หรื อนาไปใช้โดยเปิ ดเผยซึ่งข้อมูลอันปกปิ ด หรื อความลับทาง
การค้า ซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ ของไฮไลฟ์
1.3 ไม่ เปิ ดเผยความลับ
1.3.1 ผู แ้ ทนจ าหน่ า ยสามารถเข้า ถึ ง ฐานข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ซึ่ งเป็ นความลับ ของไฮไลฟ์
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(1) แผนผังสายงาน หรื อรายงานดาวน์ไลน์ (ทีมงานใต้สายงาน)
(2) รายชื่อลูกค้า ข้อมูลผูผ้ ลิต ค่าตอบแทน หรื อรายงานการขายประจาเดือน
(3) ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์
(4) ข้อมูลทางการเงินและการดาเนินธุ รกิจทัว่ ไป
1.3.2 ไม่ ว่ า จะด้ว ยวาจา หนัง สื อ ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ต่ า งๆ หรื อ รู ป แบบข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ และครอบครองโดยไฮไลฟ์
1.3.3 ผูแ้ ทนจ าหน่ า ยยอมรั บ และรั บ ทราบว่า ถื อ เป็ นการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ที่ มี
ความสาคัญ และจะปฎิบตั ิตาม กฎ ระเบียบและจรรณยาบรรณฉบับนี้ อย่างเคร่ งครัดจะไม่เปิ ดเผยข้อมูล
กับบุคคลที่สามไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อนาข้อมูลไปใช้เพื่อแข่งขันกับไฮไลฟ์ นอกเหนือจาก
ที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงนี้
1.4 สถานะของผู้แทนจาหน่ าย
1.4.1 ผูแ้ ทนจาหน่ ายไม่มีสถานะเป็ นนายจ้างกับลู กจ้าง ตัวแทน หุ ้นส่ วน ผูร้ ่ วมลงทุ นหรื อ
ได้รับประโยชน์สวัสดิการใดๆจากไฮไลฟ์ ตามกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด
1.4.2 ผูแ้ ทนจาหน่ายทุกคนสมัครใจเข้าร่ วมดาเนินธุ รกิจในลักษณะผูจ้ าหน่ายอิสระเท่านั้น
1.4.3 ผูแ้ ทนจาหน่ายไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในฐานะผูซ้ ้ื อแฟรนไชส์แต่อย่างใด
1.4.4 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้แ ทนจ าหน่ า ย กล่ า วอ้า งด้ ว ยวาจา หรื อหนัง สื อ ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูแ้ ทนจาหน่ายกับไฮไลฟ์ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
1.4.5 ผูแ้ ทนจาหน่ ายจะต้องดาเนิ นการอย่างใดๆ เพื่อปกป้ องไม่ให้เกิ ดความเสี ยหายขึ้ นกับ
ไฮไลฟ์ กรณี ที่เกิดจากการร้องเรี ยนจากบุคคลอื่นๆ เนื่องจากการดาเนินธุ รกิจของผูแ้ ทนจาหน่าย
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1.4.6 ผูแ้ ทนจาหน่ ายจะได้รับการสนับสนุ นข้อมูลที่เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ใหม่ล่าสุ ดจากไฮไลฟ์
ตลอดระยะเวลาที่ผูแ้ ทนจาหน่ ายดาเนิ นธุ รกิ จโดยปฎิ บตั ิ ตาม กฎ ระเบี ยบและจรรณยาบรรณฉบับนี้
อย่างเคร่ งครัด
1.5 ไม่ มีการกาหนดจานวนสั่ งซื้อสิ นค้ าขั้นต่า
ผูแ้ ทนจาหน่ายจะไม่มีการกาหนดจานวนการสั่งซื้ อสิ นค้าขั้นต่าจากไฮไลฟ์ อย่างใด
หมวดที่ 2 - การเป็ นผู้แทนจาหน่ ายของไฮไลฟ์
2.1 ความหมายของผู้แทนจาหน่ าย
ผูแ้ ทนจาหน่าย หมายความว่า บริ ษทั จากัด หุ ้นส่ วน บุคคลธรรมดาและทรัสต์เมื่อได้แจ้งความ
ประสงค์ส มัครเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ ายและกรอกข้อมู ลส่ วนบุ ค คลครบถ้วนในใบสมัคร พร้ อมทั้ง แนบ
เอกสารสาคัญต่างๆ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อแสดงตัวอย่างเปิ ดเผย
2.2 การสมัครผู้แทนจาหน่ าย
บุคคลที่มีความประสงค์สมัครเป็ นผูแ้ ทนจาหน่าย ให้ดาเนิ นการ ดังนี้
(1) จะต้องกรอกข้อมู ลส่ วนบุ คคลตามความเป็ นจริ งให้ครบถ้วนในใบสมัครตาม
แบบฟอร์ มของไฮไลฟ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารสาคัญโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้
และชาระเงิ นค่าสมัครจานวน 350 บาท (สามร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) โดยยื่น ใบสมัครไปยังไฮไลฟ์ ด้วย
ตนเอง ณ สถานประกอบการสานักงานของไฮไลฟ์ หรื อ
(2) สมัค รในเว็บ ไซต์ของไฮไลฟ์ (On Line) ให้ระบุก ารสปอนเซอร์ ด้วยกรณี ใ บ
สมัครตาม (1) และ (2) ที่ได้รับการอนุมตั ิจากไฮไลฟ์ ให้ที่มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ใบสมัคร
ได้รับการการอนุมตั ิ
(3) ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตาม (1) วรรคสองผูแ้ ทนจาหน่ ายจะต้องต่ออายุการ
เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายล่วงหน้าก่อนครบกาหนดระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน และชาระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
จานวน 350 บาท ก่อนถึงวันครบรอบข้อตกลงผูแ้ ทนจาหน่าย
กรณี ผูแ้ ทนจาหน่ายไม่มีการต่ออายุสถานะเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายภายในกาหนดเวลา (3)
ผูแ้ ทนจาหน่ายคนนั้นจะถูกเพิกถอนสิ ทธิ ประโยชน์ และระงับการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ที่มีสิทธิ ได้รับ
จากไฮไลฟ์ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
อนึ่ ง กรณี ผูแ้ ทนจาหน่ ายมีความประสงค์ต่ออายุตามที่กล่าวตามวรรคหนึ่ งและวรรค
สอง แต่มีเหตุจาเป็ นที่ไม่สามารถดาเนิ นการดังกล่าวได้กรณี เช่ นนี้ ไฮไลฟ์ อาจใช้วิธีการต่ออายุผูแ้ ทน
จาหน่ายแบบระบบอัตโนมัติ (ARP) เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาอันเกิดความล่าช้านั้นได้
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2.3 คู่สมรสของผู้แทนจาหน่ าย
บุคคลที่ผสู ้ มัครเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายจะได้รับรหัสประจาตัวเพียงคนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น กรณี ที่คู่
สมรสของผูแ้ ทนจาหน่ า ยมี ป ระสงค์จะสมัค รเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ า ยไฮไลฟ์ แบบบัญชี ร่วมกับ ผูแ้ ทน
จาหน่ายไฮไลฟ์ เดิมเพียงบัญชีเดียวนั้น ก็สามารถทาได้ แต่จะไม่สามารถเข้าร่ วมกับผูแ้ ทนจาหน่ายใน
สายงานอื่นได้
เว้นแต่กรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายที่ได้รับรหัสประจาตัวคนละหนึ่ งบัญชี อยู่
ก่อนแล้ว ต่อมาได้สมรสกันก็ยงั ให้คงสถานภาพผูแ้ ทนจาหน่ายของแต่ละคนไว้เหมือนเช่นเดิม
2.4 การบรรลุนิติภาวะ
บุคคลธรรมดาที่ จะสมัครเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ ายของไฮไลฟ์ ได้จะต้องเป็ นผูบ้ รรลุ นิติภาวะตาม
กฎหมายเมื่ออายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์ในวันที่สมัคร
2.5 การกล่ าวอ้ างชื่ อหรื อใช้ ข้อมูลของบุคคลอื่น
บุคคลไม่สามารถกล่ าวอ้างชื่ อหรื อใช้ขอ้ มูลของบุคคลอื่ นๆในการสมัครเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ าย
ของไฮไลฟ์
2.6 แจ้ งข้ อมูลเลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี
ผูแ้ ทนจาหน่ายทุกคนจะต้องแจ้งเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของตนเอง พร้อมส่ งมอบสาเนาเอกสาร
ให้แก่ ไฮไลฟ์ ทราบ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในจัดเอกสารหรื อรายงานเกี่ ยวกับรายได้ในการเสี ยภาษี ตาม
กฎหมาย
2.7 ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษีจากรายได้
ผูแ้ ทนจาหน่ ายไฮไลฟ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากการเป็ น
ผูแ้ ทนจาหน่ายของไฮไลฟ์ ด้วยตนเองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.8 สิ ทธิประโยชน์ ผ้ แู ทนจาหน่ ายระดับนักธุรกิจ
(1) ผูแ้ ทนจาหน่ายไฮไลฟ์ ที่มีการสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์จากไฮไลฟ์ 1,000 PV ในคราวเดียวกันจะได้
ขึ้นตาแหน่งระดับนักธุ รกิจ หรื อ
(2) ผูแ้ ทนจาหน่ายไฮไลฟ์ ที่การสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ เพื่อสะสมคะแนนไว้จนกว่าจะครบ
1,000 PV ภายในสามรอบ นับจากวันที่สมัครสมาชิกไฮไลฟ์ และมีการแนะนา ผูแ้ ทนจาหน่ายคนใหม่
เข้ามาร่ วมในสายงานเวลาผูแ้ ทนจาหน่ายคนนั้น จึงจะมีสิทธิ์ ได้รับผลประโยชน์ผแู ้ ทนจาหน่ายระดับ
นักธุ รกิจ
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หมวดที่ 3 - หน้ าทีป่ ฏิบัติตามกฎหมาย
3.1 ผูแ้ ทนจาหน่ ายไฮไลฟ์ ทุกคนมีหน้าที่จะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายที่เกี่ ยวของประเทศไทย ในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จของผูแ้ ทนจาหน่ าย และมี ความรั บผิดชอบต่อผลของการกระทาของตนเอง เนื่ องจาก
ผูแ้ ทนจาหน่ายไม่มีสถานะลูกจ้างของไฮไลฟ์ ไฮไลฟ์ แต่อย่างใด
3.2 การให้ คารับรองของผู้แทนจาหน่ าย
ผูแ้ ทนจาหน่ ายไฮไลฟ์ จะต้องไม่ให้คารับรองใดๆ ในโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของ
ไฮไลฟ์ ในสถานะผูแ้ ทนจาหน่ายว่าได้รับการอนุมตั ิ หรื อรับรองโดยหน่วยงานของราชการที่มิใช่ขอ้ มูล
ที่เผยแพร่ จากไฮไลฟ์ โดยตรง
3.3 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ไฮไลฟ์ จะไม่ เปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลของผูแ้ ทนจาหน่ า ยต่อบุ คคลอื่ นๆ เช่ น ชื่ อสกุล ที่ อยู่
ภูมิลาเนา สถานะครอบครัว รายได้ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่ งจะ
ถือว่าเป็ นความลับที่ไม่อาจเปิ ดเผยได้
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ไฮไลฟ์ มีหน้าที่ตอ้ งปฎิบตั ิการตามกฎหมาย เช่น ตามหมายเรี ยกของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ พนักงานอัยการ และ ศาล เป็ นต้น
3.4 การไม่ กล่ าวอ้ างว่ าผลิตภัณฑ์ มีสรรพคุณเป็ นการบาบัดรักษาทางการแพทย์
ผูแ้ ทนจาหน่ายไฮไลฟ์ จะต้องไม่กล่าวอ้างว่า การบริ โภคผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์ แล้ว มีผลเป็ น
การรักษา, การบาบัด การบรรเทาความเจ็บปวด, อาการป่ วยหรื อรักษาโรคภัยต่างๆได้
3.5 การระงับสิ ทธิประโยชน์ ชั่วคราว และ/หรื อถูกเพิกถอนสถานภาพ
ผูแ้ ทนจาหน่ายอาจถู กระงับสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจากไฮไลฟ์ เป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อถูก
เพิกถอนสถานะผูแ้ ทนจาหน่าย หากเกิดความเสี ยหายต่อบุคคลที่สามแล้วแต่กรณี หากปรากฎว่าผูแ้ ทน
จาหน่าย ฝ่ าฝื นไม่ปฎิบตั ิตาม กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณ หรื อกระทาการ รวมทั้ง มีความรับผิดทาง
แพ่ง หรื อ ความรับผิดทางอาญา
ผูแ้ ทนจาหน่ ายไฮไลฟ์ ยอมรั บ และตกลงให้ไฮไลฟ์ มี สิทธิ ในการระงับ การจ่ายผลตอบแทน
และ/หรื อริ บเอาเงินค่าผลตอบแทนที่จะได้รับของตนได้ทนั ที เพื่อชดเชยความเสี ยหายต่อไฮไลฟ์ หรื อ
บุคคลที่สามจากกรณี อนั เป็ นการละเมิดต่อข้อตกลงของไฮไลฟ์
3.6 ไม่ มีการกาหนดพืน้ ทีข่ ยายสายงาน
ผูแ้ ทนจาหน่ ายคนใดไม่สามารถกาหนดอันเป็ นการจากัดพื้นที่ ข ยายสายงานของตนเองกับ
ผูแ้ ทนจาหน่ายคนอื่นได้ เพราะเหตุประสบการณ์ ส่วนบุคคล หรื อตาแหน่ งผูแ้ ทนจาหน่ายที่มีระดับที่
สู งกว่า
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3.7 ไม่ ประกอบการค้ าแข่ งขัน
ผูแ้ ทนจาหน่ า ยไฮไลฟ์ ยอมรั บ และตกลง ไม่ ประกอบการค้า แข่ ง ขันลัก ษณะอย่า งเดี ยวกัน
กับไฮไลฟ์ หรื อผลิ ต จาหน่ าย จ่าย แจกผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่ มประเภทเดี ยวกันกับไฮไลฟ์ ระหว่างที่ มี
สถานะเป็ นผูแ้ ทนจาหน่าย รวมทั้ง ปกป้ องผลประโยชน์ทางธุ รกิจของไฮไลฟ์
3.8 การไม่ ชักชวนสายงานเดิม
ผูแ้ ทนจ าหน่ า ยที่ ห มดอายุ ส มาชิ ก หรื อถู ก เพิ ก ถอนสถานะผู แ้ ทนจ าหน่ า ยภายในก าหนด
ระยะเวลาสิ บสอง (12) เดื อน นับแต่วนั ที่หมดอายุสมาชิ ก หรื อถูกเพิกถอนสถานะห้ามมิให้ชกั ชวน
บุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับไฮไลฟ์ เช่น ผูแ้ ทนจาหน่ายสายงานอื่น ลูกจ้างประจา ลูกค้า คู่สัญญาจัดซื้ อ
จัดจ้างเข้าร่ วมดาเนินธุ รกิจเป็ นเครื อข่ายเสมือนหนึ่งว่ายังคงมีสถานะผูแ้ ทนจาหน่ายของไฮไลฟ์ และไม่
มีสิทธิ์ เปิ ดเผยข้อมูลการประกอบธุ รกิจของไฮไลฟ์ ในระหว่างที่เป็ นสถานะผูแ้ ทนจาหน่าย
3.9 การไม่ ชักชวนให้ ข้ามสายงาน
ผูแ้ ทนจาหน่ายทุกคนไม่สามารถชักชวนบุคคลอื่น ที่เป็ นสายงานของผูแ้ ทนจาหน่ายคนอื่นไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม โดยวาจาหรื อลายลักษณอักษร หรื อลักษณะอื่นในทานองเดียวกันจากสาย
งานหนึ่งย้ายข้ามมาอยูอ่ ีกสายงานหนึ่ง
3.10 ไม่ สนับสนุน หรื อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการอื่นๆ
ผูแ้ ทนจาหน่ายจะต้องไม่ทาการจาหน่าย จ่าย แจกผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการรายอื่น หรื อมี
สถานะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น หุ ้นส่ วนในกิ จการค้าอื่ น ในระหว่างที่ มีสถานะผูแ้ ทนของไฮไลฟ์ รวมถึ งการ
สนับสนุน ส่ งเสริ ม เข้าร่ วมประชุมเพื่อพัฒนากิจการของผูป้ ระกอบการรายอื่น
3.11 ไม่ เปิ ดเผยความลับทางการค้ า
การประกอบธุ รกิ จของไฮไลฟ์ ที่ มีนิติสั มพันธ์ ก ับคู่สัญญา เช่ น ผูผ้ ลิ ต ผูจ้ ดั จาหน่ าย และผู ้
จัดซื้ อจัดจ้าง ส่ วนประกอบหรื อวัตถุดิบในกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ถือว่าเป็ นความลับทางการค้าของ
ไฮไลฟ์
ผูแ้ ทนจ าหน่ า ยจะไม่ เ ปิ ดเผยความลับ ทางการค้า ต่ อ บุ ค คลอื่ น ๆ รวมถึ ง การประสานงาน
ติดต่อสื่ อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากไฮไลฟ์ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

หมวดที่ 4 - การแนะนา (สปอนเซอร์ ) & ฝึ กอบรม และการเพิกถอนสถานะผู้แทนจาหน่ าย
4.1 การแนะนา (สปอนเซอร์ )
ผูแ้ ทนจาหน่ายไฮไลฟ์ ได้มีหน้าที่ในการสปอนเซอร์ บุคคลอื่นๆ เข้ามาอยูใ่ นสายงานของตัวเอง
ในการประกอบกิจการของไฮไลฟ์ ในประเทศไทย

12

Hylife Network Co., Ltd. (Thailand) 423-425 Sipraya Road, Sipraya, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. +66 (0) 2-258-5155 | Fax +66 (0) 2-258-5158 | www.hylifenetwork.com

4.2 การโอนสิ ทธิประโยชน์ (สปอนเซอร์ )
(1) ผูแ้ ทนจาหน่ายของไฮไลฟ์ สามารถแสดงความประสงค์โอนสิ ทธิ ประโยชน์ที่ตนเองมีสิทธิ
ได้รับให้กบั บุคคลอื่นที่มิใช่ ผแู ้ ทนจาหน่ายๆก็ได้ แต่จะต้องเป็ นระยะเวลาภายหลังจากผูแ้ ทนจาหน่าย
นั้นดาเนิ นธุ รกิ จกับไฮไลฟ์ มาแล้วเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดื อนตามแบบฟอร์ มที่ไฮไลฟ์ กาหนด
โดยส่ งทางอีเมล์หรื อจดหมายทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ และไฮไลฟ์ ได้แจ้งตอบรับและรับรอง
ว่าการโอนสิ ทธิ ประโยชน์น้ นั ถูกต้องแล้ว
(2) ผูแ้ ทนจาหน่ ายของไฮไลฟ์ ที่ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลงในสถานะธุ รกิ จ กล่ าวคื อ จากบุคคล
ธรรมดาเป็ นนิติบุคคลหรื อในลักษณะกลับกัน ให้ดาเนินการตาม ข้อ 4.2 (1) ได้เป็ นการอนุโลม
(3) ผูแ้ ทนจาหน่ายที่แสดงความประสงค์โอนสิ ทธิ ตาม (1) และ (2) จะต้องชาระค่าธรรมเนี ยม
การโอน สิ ทธิ จานวน 5,000 บาทต่อครั้งที่มีการโอนสิ ทธิ ประโยชน์น้ นั
เมื่อการโอนสิ ทธิ ประโยชน์น้ นั ได้รับการตอบรับและรับรองจากไฮไลฟ์ แล้วว่าถูกต้อง
ยอดของคะแนนสะสมของผูแ้ ทนจาหน่ายเดิม (ผูโ้ อนสิ ทธิ ) จะถูกลบออกจากระบบ และเปลี่ยนแปลง
ไปเป็ นยอดคะแนนสะสมของบุคคลซึ่งเป็ น (ผูร้ ับโอน) โดยปริ ยาย
4.3 การสมัครทีซ่ ้าซ้ อน
บุ ค คลที่ มี ค วามประสงค์ ส มัค รเป็ นผู ้แ ทนจ าหน่ า ยของไฮไลฟ์ โดยอ้า งอิ ง ผู ้แ นะน า
(สปอนเซอร์ ) ต่างบัญชี กนั ไฮไลฟ์ จะยอมรับเฉพาะข้อมูลตามแบบฟอร์ มใบสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน
ฉบับแรกเท่านั้น ที่มีสิทธิ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ในบัญชี ของตนเอง และการใช้ดุลยพินิจของไฮไลฟ์
กรณี น้ ีมีคาวินิจฉัยเป็ นอย่างไรแล้วให้ถือว่าเป็ นที่สุด
4.4 การเปลีย่ นแปลงสายงานระดับผู้นา
บุคคลที่สมัครเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายของไฮไลฟ์ ที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลง สายงานระดับผูน้ า
(Up Line และ Sponsors) ของตนเอง หรื อแก้ไขฐานข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องให้กระทาได้ภายใน
กาหนดระยะเวลาสิ บ (10) วันนับจากวันที่สมัคร ดังนี้
(1) จัดทาเป็ นหนังสื อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอัพไลน์(Up Line) พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่ อให้ความยินยอมทั้งผูส้ มัครและผูแ้ ทนจาหน่ายระดับผูน้ า โดยต้องยื่นเอกสารทั้งหมดต่อ
ไฮไลฟ์ และชาระค่าธรรมเนียมจานวน 3,000 บาท
(2) จัดทาเป็ นหนังสื อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงผูแ้ นะนา (Sponsors) พร้อม
ทั้งลงลายมือชื่อให้ความยินยอมทั้งผูส้ มัคร และแนะนาจัดส่ งไปที่สถานประกอบการของไฮไลฟ์ และ
ชาระค่าธรรมเนียมจานวน 5,000 บาท
(3) กรณี แก้ไขฐานข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ให้ผูแ้ นะนาเดิมจัดทาเป็ นหนังสื อ
แจ้ง ความประสงค์ข อเปลี่ ย นแปลง และชี้ แจงเหตุ จ าเป็ นให้ไ ฮไลฟ์ ทราบ กรณี น้ ี ไม่ ต้อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
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4.5 การเพิม่ ชื่ อบุคคลเข้ าเป็ นผู้สมัครร่ วม
ผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ มีความประสงค์เพิ่มชื่ อบุคคลอื่ นเข้าเป็ นผูส้ มัครร่ วมของตน ให้แจ้งความ
ประสงค์เป็ นหนัง สื อลายลักษณ์ อกั ษร พร้ อมทั้งลงลายมื อชื่ อทั้ง ผูส้ มัค รเดิ ม และผูส้ มัครร่ วมของ
ตนเองต่อไฮไลฟ์ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิก่อน
กรณี ผแู ้ ทนจาหน่ายเดิมมีสิทธิ แจ้งเพิกถอนสถานะภาพผูส้ มัครร่ วมของตนเองได้หาก
ปรากฎว่าผูส้ มัครร่ วมไม่ปฎิ บตั ิตาม กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณหรื อผูส้ มัครร่ วมขอถอนตัวจากการ
เป็ นผูส้ มัครร่ วมด้วยตนเอง จะซึ่ งทาให้สิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ที่ผูส้ มัครร่ วมมีสิทธิ ได้รับจะถู กยกเลิ ก
ในทันทีโดยปริ ยาย
4.6 การฝึ กอบรมสายงาน
ผูแ้ ทนจาหน่ายมีหน้าที่ฝึกอบรมสายงานของตนที่ได้แนะนาเข้ามาอย่างสม่าเสมอ ให้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ ดังต่อไปนี้
(1) นโยบายการดาเนินธุ รกิจ กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณของผูแ้ ทนจาหน่ายของ
ไฮไลฟ์
(2) แผนการจ่ายค่าตอบแทนจากการดาเนินธุ รกิจ
(3) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
ผูแ้ ทนจาหน่ายต้องดาเนินธุ รกิจตามกลยุทธ์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปฎิบตั ิตามกฎ ระเบีย บ
และจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัดอย่างมืออาชีพ เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าของตนเองและไฮไลฟ์
4.7 การสิ้นสถานะผู้แทนจาหน่ าย
ผูแ้ ทนจาหน่ายจะสิ้ นสถานะของผูแ้ ทนจาหน่ายในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งความประสงค์ลาออกจากสถานภาพผูแ้ ทนจาหน่ า ยด้วยความสมัค รใจให้
ไฮไลฟ์ ทราบเป็ นระยะเวลาล่วงหน้าก่อนไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(2) เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ของการสมัครเป็ นผูแ้ ทนจาหน่าย และ
มิได้แจ้งความประสงค์ต่ออายุการสมัคร
(3) ไม่ทาการสั่งซื้ อสิ นค้าภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ของการสมัครเป็ น
ผูแ้ ทนจาหน่าย
(4) ถู กเพิกถอนสถานะผูแ้ ทนจาหน่ าย เนื่ องจากไม่ดาเนิ นธุ รกิจตามกลยุทธ์ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และปฎิบตั ิตามกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณของไฮไลฟ์ อย่างเคร่ งครัด
กรณี ที่ผแู ้ ทนจาหน่ายสิ้ นสภาพเพราะเหตุกรณี (1) จะไม่สามารถสมัครเข้าเป็ นผูแ้ ทน
จาหน่ายใหม่ได้ภายในกาหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่การสิ้ นสถานะผูแ้ ทนจาหน่าย เว้นแต่เป็ น
กรณี สิ้นสภาพเพราะเหตุกรณี (4) จะไม่สามารถกลับมาสมัครเข้าเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ ายใหม่ได้เป็ นการ
ถาวร
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4.8 การระงับสิ ทธิประโยชน์ เป็ นการชั่วคราว
ไฮไลฟ์ ขอสงวนสิ ทธิ ในการระงับสิ ทธิ ประโยชน์ของผูแ้ ทนจาหน่ ายเป็ นการชั่วคราว หาก
ปรากฎว่า
ผูแ้ ทนจาหน่ ายฝ่ าฝื นไม่ปฎิ บตั ิ กฎ ระเบี ยบและจรรยาบรรณฉบับนี้ หรื อกระทาการ
โดยละเมิดทาให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลอื่น
โดยไฮไลฟ์ จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผูแ้ ทนจาหน่ ายทราบโดยส่ งอีเมล์หรื อเป็ นจดหมาย
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ และในระหว่างที่มีการระงับสิ ทธิ ประโยชน์ชวั่ คราว และห้ามผูแ้ ทน
จาหน่าย มีการกระทาดังต่อไปนี้
(1) ห้ามแสดงตนว่าเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายของไฮไลฟ์ โดยทันที
(2) ห้ามไม่ให้มีการสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์ และระงับสิ ทธิ การจ่ายค่าตอบแทน
ตามแผนการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้ง คอมมิชชัน่ หรื อโบนัสเป็ นการชัว่ คราวด้วยจนกว่าผูแ้ ทนจาหน่าย
จะสามารถชี้ แจงให้เป็ นที่ พ อใจต่อไฮไลฟ์ และได้ขอ้ ยุติว่า มิ ไ ด้มีก ารกระท าอันเป็ นการละเมิ ดต่ อ
ไฮไลฟ์ หรื อบุคคลภายนอก
ไฮไลฟ์ ก็จะแจ้งยกเลิกการระงับสิ ทธิ ประโยชน์ชวั่ คราว และจ่ายค่าตอบแทนฯคืนเข้า
บัญชี ให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่ ายภายในรอบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรอบถัดไป นับแต่วนั ที่มีหนังสื อ
แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ผแู ้ ทนจาหน่ายไม่ สามารถเรี ยกร้องไฮไลฟ์ ให้ชาระบรรดาค่าเสี ยหาย ค่าขาดประโยชน์
อันอาจเกิดขึ้นจากการระงับสิ ทธิ ประโยชน์ขอ้ 4.8ได้
4.9 การเพิกถอนสถานะผู้แทนจาหน่ าย
ผูแ้ ทนจาหน่ายอาจถูกเพิกถอนสิ ทธิ การเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายของไฮไลฟ์ หากปรากฎว่า ฝ่ าฝื นไม่
ปฎิบตั ิตาม กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณฉบับนี้ อนั เป็ นการละเมิดต่อไฮไลฟ์ หรื อบุคคลภายนอกโดย
จะทาเป็ นหนังสื อลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อแจ้งเพิกถอนสถานะผูแ้ ทนจาหน่ ายจัดส่ งทางอีเมล์ หรื อทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ โดยให้มีผลนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งฉบับนี้
ผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ได้รับทราบหนังสื อแจ้งเพิกถอนสถานะผูแ้ ทนจาหน่ ายสามารถใช้
สิ ทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 10 วัน นับวันแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้ง
กรณี ผู ้แ ทนจ าหน่ า ยไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต ามก าหนดเวลาดัง กล่ า วให้ ถื อ ว่า ผู แ้ ทน
จาหน่ายถูกเพิกถอนสถานะผูแ้ ทนจาหน่ายอย่างถาวร และให้ถือว่าเป็ นที่สุด และไฮไลฟ์ จะดาเนิ นการ
ดังนี้
(1) ยกเลิ ก การใช้เ ครื่ อ งหมายการค้า เครื่ อ งหมายบริ ก าร ชื่ อ ทางการค้า และ
สัญลักษณ์ วัสดุอุปกรณ์ ชุดคู่มือที่ เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์
(2) ยกเลิกตาแหน่งและสิ ทธิ ประโยชน์ผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับจากไฮไลฟ์
(3) กรณี ผู แ้ ทนจ าหน่ า ยมี ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ค ้า งช าระเกี่ ย วกับ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ชุ ด คู่ มื อ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการขาย และค่าซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งคืน ไฮไลฟ์ มีสิทธิ ที่จะหักเงินค่าใช้จ่ายที่
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ค้า งช าระออกจากค่ า ตอบแทนของผูแ้ ทนจาหน่ า ยได้ทนั ที จนครบถ้วนตามจานวน และไฮไลฟ์ ยัง
สามารถใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายทางแพ่งได้อีกด้วย
4.10 การอุทธรณ์
ผูแ้ ทนจาหน่ายที่ได้รับหนังสื อแจ้งเพิกถอนสถานะผูแ้ ทนจาหน่าย มีสิทธิ อุทธรณ์คาสั่งนั้นได้
ภายใน 10 วัน นับแต่ วนั ที่ ไ ด้รับ หนัง สื อนั้น โดยจัดท าเป็ นค าร้ องชี้ แจงเหตุ ผ ลที่ ข ออุ ท ธรณ์ คาสั่ ง
ดังกล่าวส่ งไปยังฝ่ ายบริ หารของไฮไลฟ์ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารจะใช้ดุลยพินิจ เพื่อทบทวนคาสั่งโดยพิจารณา
จากเหตุ ผ ลในการชี้ แจงของผูแ้ ทนจาหน่ าย และหากฝ่ ายบริ หารของไฮไลฟ์ มีผลการพิจารณาเป็ น
ประการใด และแจ้งให้ผแู ้ ทนจาหน่ายทราบแล้วให้ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
4.11 ความรับผิดชดใช้ ค่าเสี ยหาย
กรณี ผูแ้ ทนจาหน่ า ยฝ่ าฝื น กฎ ระเบี ย บและจรรยาบรรณฉบับ นี้ ซึ่ งถื อเป็ นการกระทาโดย
ละเมิดที่ทาให้เกิดความเสี ยหายขึ้น นอกจากไฮไลฟ์ จะสามารถแจ้งระงับสิ ทธิ ประโยชน์ชวั่ คราว หรื อ
เพิกถอนตาแหน่งแล้ว ไฮไลฟ์ ยังมีสิทธิ ที่จะเรี ยกเก็บค่าปรับเป็ นจานวน 10,000.00 บาท(หนึ่ งหมื่น)
ต่อวันจนกว่าผูแ้ ทนจาหน่ายจะดาเนิ นการแก้ไขเสร็ จสิ้ นตามคาสั่งของไฮไลฟ์ หรื อ หักค่าความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นตามจริ งจากค่าตอบแทนที่มีสิทธิ ได้รับเต็มจานวนได้ทนั ที รวมทั้งสามารถใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่า
ความเสี ยหายทางแพ่งได้อีกด้วย
หมวดที่ 5 - การตกทอดทางมรดก การหย่ าหรื อการเลิกนิติบุคคล
5.1 การตกทอดทางมรดก
กรณี ผแู ้ ทนจาหน่ายถึงแก่ความตายให้สิทธิ ประโยชน์ในค่าตอบแทนต่างๆที่ผแู ้ ทนจาหน่ายจะ
ได้รับตกทอดเป็ นมรดกไปยัง ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย แต่ท้ งั นี้ ใ ห้ทายาทโดยธรรมแจ้งความ
ประสงค์ที่จะขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ในค่าตอบแทนต่างๆดังกล่าวแทน ณ สถานประกอบการของไฮไลฟ์
ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารสาคัญที่แสดงได้วา่ ตนเองเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับมรดก เช่น
(1) พินยั กรรมของเจ้ามรดก
(2) คาสั่งของศาลแต่งตั้งผูจ้ ดั การมรดก
(3) ใบมรณะบัตร
(4) บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
(5) ทะเบียนสมรส
(6) อื่นๆ
5.2 การจดทะเบียนหย่ าหรื อการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล
กรณี ผแู ้ ทนจาหน่ายที่เป็ นบุคคลธรรมดา มีการแจ้งชื่อคู่สมรสเป็ นผูส้ มัครร่ วม และต่อมามีการ
จดทะเบียนหย่าหรื อกรณี มีการจดทะเบียนเลิกนิ ติบุคคล และในระหว่างการดาเนินการจดทะเบียนหย่า
หรื อเลิกนิติบุคคล คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายจะต้องปฏิบตั ิตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(1) คู่กรณี ฝ่ายหนึ่ งให้ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแก่อีกฝ่ ายหนึ่ ง เพื่อดาเนิ น
ธุ รกิจกับไฮไลฟ์ ต่อไป
(2) ผูถ้ ื อหุ ้นในนิ ติบุ คคลที่ มีค วามประสงค์จะดาเนิ นธุ รกิ จไฮไลฟ์ ต่ อไป จะต้องมี
ข้อตกลงระหว่างกัน และให้ความยินยอมระบุวา่ จะให้ผูถ้ ือหุ ้นคนใดเป็ นตัวแทน ในการดาเนิ นธุ รกิ จ
กับไฮไลฟ์ ต่อไปก็ได้
โดยไฮไลฟ์ จะจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์ค่าตอบแทนที่มีสิทธิ ได้รับให้กบั บุคคลตาม (1 ) ห รื อ (2)
แล้วแต่กรณี รับรองเพียงหนึ่ ง (1) สายดาวน์ไลน์เท่านั้น โดยจะสั่งจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมระบุชื่อผูแ้ ทน
จาหน่ายเดิมเพียง 1 ฉบับเท่านั้น
หมวดที่ 6 - ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเครื่ องหมายการค้ า ค่ าความนิยม อุปกรณ์ สิ่ งตีพมิ พ์ เพื่อการโฆษณา
ประชาสั มพันธ์
6.1 ไฮไลฟ์ เป็ นเจ้ าของทรัพย์ สินทางปัญญา ดังต่ อไปนี้
(1) เครื่ องหมายการค้า ( Trade Marks ) และค่าความนิยม ( Good Will )
(2) ชื่อของผลิตภัณฑ์
(3) วัสดุ อุปกรณ์ สิ่ งตีพิมพ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีเครื่ องหมายการค้า
ตาม (1) และ (2) ปรากฎอยูไ่ ม่ว่ากระทาลงบนวัสดุใดๆ รวมทั้ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ ง การฉายภาพ
แผ่นพับ วีดีทศั น์ โดเมนเนม เสื้ อยืด หมวก เข็มกลัด ป้ ายแม่เหล็ก ฯลฯ
การใช้ทรั พย์สินทางปั ญญาตามวรรคหนึ่ งของไฮไลฟ์ ที่ ไ ม่ไ ด้รับอนุ ญาตเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรจากไฮไลฟ์ ถื อเป็ นการกระท าโดยละเมิ ด ผูแ้ ทนจาหน่ า ยรั บทราบว่าไฮไลฟ์ มี สิ ทธิ แต่
เพียงผูเ้ ดียวในอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
ผูแ้ ทนจาหน่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องใดๆ โดยกล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกว่าตนเองเป็ น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพราะเหตุวา่ การผูแ้ ทนจาหน่ายดาเนินธุ รกิจของไฮไลฟ์ แต่อย่างใด
6.2 การใช้ ชื่อไฮไลฟ์ แจ้ งหมายเลขโทรศัพท์
ผูแ้ ทนจาหน่ายไม่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้ชื่อของไฮไลฟ์ ในการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และ
โทรสารของตนเองในสมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์ในหน้าขาว หรื อหน้าเหลือง หรื อสมุดรายนาม
ผูใ้ ช้โทรศัพท์ทางอินเตอร์เน็ตในนามของตนเอง
6.3 การใช้ ชื่อไฮไลฟ์ เปิ ดบัญชี เงินฝากธนาคารพาณิชย์
ผูแ้ ทนจาหน่ายไม่ได้รับอนุ ญาต ให้ใช้ชื่อของไฮไลฟ์ นาไปบัญชี เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
ในนามของตนเอง
6.4 การใช้ ชื่อไฮไลฟ์ จัดทานามบัตรหรื อกระดาษหัวจดหมาย
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ผูแ้ ทนจาหน่ายไม่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้ชื่อของไฮไลฟ์ จัดทานามบัตรหรื อกระดาษหัวจดหมาย
ของตัวเอง
6.5 การนาเสนอเผยแพร่ ข้อมูลธุรกิจของไฮไลฟ์
ผูแ้ ทนจาหน่ายจะต้องนาเสนอเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ และแผนการจ่ายค่าตอบแทน
จากเอกสารเผยแพร่ ที่เป็ นสิ่ งตีพิมพ์อย่างเป็ นทางการของไฮไลฟ์ เท่านั้น ห้ามทาซ้ า ดัดแปลง แก้ไข
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไฮไลฟ์ ก่อน
6.6 การนาวัสดุ อุปกรณ์ ไปใช้ ในการโฆษณาประชาสั มพันธ์
ผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ จะนาวัสดุ อุ ปกรณ์ ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ธุรกิ จของไฮไลฟ์
จะต้องได้รับอนุญาตจากไฮไลฟ์ เท่านั้น จึงจะสามารถนาไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท หรื ออื่นๆ
การขออนุ ญาตให้ผูแ้ ทนจาหน่ายจัดทาเป็ นหนังสื อลายลักษณ์ อกั ษร แจ้งความประสงค์ไปยัง
ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ ของไฮไลฟ์ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ โทรสาร หรื ออีเมล์ พร้อมแนบสาเนา
เอกสารแบบรายการ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนาไปการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และไฮไลฟ์ จะแจ้งผลการ
พิจารณาอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อดังกล่าว
เมื่อผูแ้ ทนจาหน่ ายได้รับการอนุ ญาตวรรคสองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ได้รับอนุ ญาตแล้วได้ เว้นแต่ มีการอนุ ญาตที่รายการมีขอ้ ผิดพลาดไม่ตรงตามประสงค์ของ
การน าไปใช้ ใ ห้ ผู ้แ ทนจ าหน่ า ยจะต้อ งแจ้ง ขอแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการวัส ดุ อุ ป กรณ์ ฯ ภายใน
กาหนดเวลา 2 วันนับแต่วนั ที่ได้รับการอนุญาต
6.7 นโยบายการใช้ อนิ เตอร์ เน็ทและเว็บไซต์
ผูแ้ ทนจาหน่ า ยไฮไลฟ์ สามารถดาเนิ นธุ รกิ จโดยใช้ขอ้ มู ล ผ่า นเว็บ ไซต์ข องไฮไลฟ์ อย่า งมื อ
อาชีพ และแสดงตัวอย่างเปิ ดเผย
โดยจะไม่ ท าซ้ า แก้ ไ ขดั ด แปลง ข้อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ว่ า เป็ นของตัว เองโดยใช้ ชื่ อ ตรา
สัญลักษณ์ หรื อรายละเอียดผลิตภัณฑ์และแผนการจ่ายค่าตอบแทนซึ่ งเป็ นของไฮไลฟ์
ไฮไลฟ์ ไม่อนุ ญาตให้ผูแ้ ทนจาหน่ ายใช้ทรั พย์สินทางปั ญญา ประเภทเครื่ องหมายการค้า ที่
อยู่ของอีเมล์ (โดเมนเนม) ข้อมูลผลิ ตภัณฑ์และแผนการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
หรื อส่ งเสริ มธุ รกิจในลักษณะการส่ งต่อข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากไฮไลฟ์ ก่อน และให้หมายความรวมถึงกรณี ต่อไปนี้
(1) ห้ามนาเสนอข้อมูล หรื อชักชวนเครื อข่าย โดยกล่ าวอ้างว่า เพื่อวัตถุ ประสงค์
ในงานค้นคว้า วิจยั การตอบแบบสอบถาม หรื อลักษณะอื่นๆทานองเดี ยวกันเพื่อขายผลิ ตภัณฑ์ของ
ไฮไลฟ์
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(2) ห้ามคัดลอก จัดเก็บข้อมูลส่ วนตัวจากผูบ้ ริ โภครายบุคคลไม่วา่ จะได้นาไป เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะหรื อไม่ก็ตาม
(3) กรณี ผู แ้ ทนจ าหน่ า ยได้รั บ แจ้ง จากผูบ้ ริ โ ภค ให้ร ะงับ การส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ผูแ้ ทน
จาหน่ายจะต้องยุติการส่ งต่อข้อมูลดังกล่าวในทันที
(4) ผูแ้ ทนจาหน่ายต้องปฏิบตั ิตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5) ห้ามผูแ้ ทนจาหน่ายส่ งต่อข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นจดหมายลูกโซ่หรื อจดหมายขยะ
(6) ห้ามผูแ้ ทนจาหน่ ายเผยแพร่ ขอ้ มู ลที่ ทาให้บุคคลอื่ น เกิ ดความเดื อดร้ อนราคาญ
หมิ่นประมาท ใส่ ร้าย เหยียดหยาม ข่มขู่ ลามกอนาจาร
6.8 ทีอ่ ยู่ของเว็ปไซด์ ( DOMAIN NAME )
ผูแ้ ทนจาหน่ายไม่สามารถใช้ค่าความนิ ยมทางการค้า เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในการจดทะเบียนโดเมนเนมเว็ปไซด์ของตนเอง
6.9 ความรับผิดชอบในการส่ งต่ อข้ อมูลทีผ่ ดิ กฎหมาย
ผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ ส่ งต่ อข้อมู ล ทั้งหมดเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์ แผนการตลาด และแผนการจ่ า ย
ผลประโยชน์ตอบแทน โดยอีเมล์หรื อว่าจ้างบุคคลอื่นเผยแพร่ เป็ นใบปลิว แผ่นพับ สิ่ งพิมพ์อย่างอื่นซึ่ ง
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องไฮไลฟ์ และแผนการจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ มิ ใ ช่ ข องไฮไลฟ์ ต้อ งเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่อการนาเสนอข้อมูลกรณี ทาให้เกิดเสี ยหายต่อบุคคลอื่น กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) สร้างความเดือดร้อนราคาญเป็ นข้อมูลขยะ
(2) หมิ่นประมาท ดูหมิ่น ข่มขู่ หรื อ เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ตามกฎหมาย
(3) การโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ห รื อ น าเสนอที่ จ ะขายผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ จุ ด ประสงค์
ประกอบการค้าแข่งขันกับธุ รกิจของไฮไลฟ์
6.10 วิธีการประมูลขายผลิตภัณฑ์
ผูแ้ ทนจาหน่ า ยไม่ ส ามารถขายผลิ ตภัณฑ์ ไ ฮไลฟ์ หรื อส่ ง เสริ ม แผนงานธุ รกิ จ ของไฮไลฟ์
ด้วยวิธีการประมูลผ่านทางอินเตอร์ เน็ตได้
6.11 ไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องรายได้
ผูแ้ ทนจ าหน่ า ยจะต้อ งไม่ เปิ ดเผยข้อมู ล หรื อ กล่ า วอ้า งเรื่ อ งรายได้ เพื่ อชัก ชวนหรื อจู งใจ
บุคคลใดให้สมัครเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายของไฮไลฟ์
6.12 การโฆษณาประชาสั มพันธ์ โดยจัดงานแสดงสิ นค้ า
ผูแ้ ทนจาหน่ายสามารถการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิ ตภัณฑ์ไฮไลฟ์ โดยนาไปจัดงานแสดง
สิ นค้าได้ ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไฮไลฟ์ ก่อน
โดยผูแ้ ทนจาหน่ ายจะต้องแจ้งความประสงค์ เพื่อจะนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ไปจัด
งานแสดงสิ นค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ไฮไลฟ์ ทราบเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนถึงวัน
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กาหนดการจัดงาน และจะต้องได้รับอนุ ญาตจากไฮไลฟ์ ก่ อนแล้วเท่านั้น จึงสามาถจะนาไปใช้ได้
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
6.13 ห้ ามเปลีย่ นแปลงการบรรจุหีบห่ อใหม่
ห้ามผูแ้ ทนจาหน่าย เปลี่ยนแปลงการบรรจุหีบห่ อของผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ใหม่ เพื่อให้บุคคลอื่น
เข้าใจว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ของไฮไลฟ์
6.14 การบันทึกข้ อมูลผลิตภัณฑ์
ผูแ้ ทนจาหน่ ายไม่สามารถบันทึ กภาพ และเสี ยง ทาซ้ า แก้ไขเปลี่ ยนแปลง ในลักษณะวัสดุ
อุปกรณ์ โสตทัศน์ หรื อวีดีทศั น์ ซึ่ งข้อมู ลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ไฮไลฟ์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากไฮไลฟ์
6.15 การใช้ ระบบโทรศัพท์ตอบรับ
ผูแ้ ทนจาหน่ ายไม่สามารถใช้ระบบโทรศัพท์ตอบรับในนามของตนเอง ด้วยการบันทึกเสี ยง
ตอบรับว่าเป็ นไฮไลฟ์ ที่อาจทาให้ผทู ้ ี่มีเรี ยกสายรับเข้าใจว่าได้ติดต่อมายังสถานประกอบของไฮไลฟ์
6.16 ระบบฝากข้ อความเสี ยง
ไฮไลฟ์ ได้จดั เตรี ยมระบบฝากข้อความเสี ยงไว้ เพื่อให้ผแู ้ ทนจาหน่ายใช้ระบบนี้ เพื่อส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นการติดต่อสื่ อสารในสายงานดาวน์ไลน์ของตน ผูแ้ ทนจาหน่ายไม่สามารถใช้ระบบฝาก
ข้อความเสี ยงเพื่อการอื่นที่มิใช่ดาเนินธุ รกิจของไฮไลฟ์
6.17 การนาเสนอข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ออกสื่ อสาธารณะ
ห้ามผูแ้ ทนจาหน่ายนาเสนอข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ออกไม่วา่ ด้วยวาจา หรื อคาแถลงการต่าง ๆ ผ่าน
สื่ อสาธารณะ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ จุลสาร วารสาร เป็ นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจาก
ไฮไลฟ์ ก่อน
หมวดที่ 7 - การจ่ ายค่ าตอบแทนตามแผน โบนัส ค่ าคอมมิชชั่นการบริหารสายงาน
7.1 การยอมรับและปฎิบัติตาม กฎ ระเบียบและจรรณยาบรรณ
ผูแ้ ทนจาหน่ายจะต้องยอมรับและปฎิบตั ิตาม กฎ ระเบียบและจรรณยาบรรณฉบับนี้ และ
แผนการจ่า ยค่ า ตอบแทนอย่า งเคร่ ง ครั ด ไฮไลฟ์ จึ งจะสามารถจ่ า ยค่า ตอบแทนที่ เป็ นโบนัส ค่ า
คอมมิชชัน่ การบริ หารสายงานให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่ายได้
อนึ่ ง การค่าตอบแทนที่ จ่ายให้จะคานวณให้จากยอดสะสมคะแนนจากการขาย
ผลิ ตภัณฑ์ไ ฮไลฟ์ เท่ า นั้น ไม่รวมถึ ง การซื้ อวัส ดุ อุ ป กรณ์ ช่ วยการขาย และการแนะนาผูแ้ ทน
จาหน่ายคนใหม่
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7.2 จานวนยอดขั้นต่าสาหรับการจ่ ายค่ าตอบแทนเป็ นเช็ค
จานวนยอดขั้นต่าที่ไฮไลฟ์ จะการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเช็คให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่าย คือ จานวน
100 บาท(หนึ่ งร้อยบาทถ้วน) กรณี มีจานวนไม่ถึง 100 บาท ไฮไลฟ์ จะนายอดยกไปรวมกับยอด
สะสมของรอบถัดไปจนกว่าจะมีจานวนยอดขั้นต่าจานวน 100 บาท
7.3 การหักค่ าใช้ จ่ายการดาเนินการ
ไฮไลฟ์ จะหัก ค่ า ใช้จ่า ยในการดาเนิ นการเป็ นจานวน 30.00 บาทต่ อครั้ ง ซึ่ งจะถู ก หัก ออก
ค่าตอบแทนที่ผแู ้ ทนจาหน่ายได้รับทั้งหมด
หมวดที่ 8 - วิธีการนาเสนอขายผลิตภัณฑ์
8.1 การนาเสนอขาย
ผูแ้ ทนจาหน่ายต้องแสดงตัวอย่างเปิ ดเผย แสดงบัตรประจาตัว แจ้งวัตถุประสงค์ในการดาเนิน
ธุ รกิจของไฮไลฟ์ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคทราบ และนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้
(1) ราคาที่ขาย ส่ วนลด สิ ทธิ ในการคืน การรับประกัน เงื่อนไขการจ่ายเงิ น วิธีการ
จัดส่ งผลิตภัณฑ์ การสาธิตการบริ โภค หรื อการใช้ผลิตภัณฑ์
(2) ไม่กล่าวอ้างข้อมูลที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด หลอกลวง ใส่ ร้ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โดยนาไปเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบธุ รกิจรายอื่น
8.2 ส่ วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์
ผูแ้ ทนจาหน่ ายไฮไลฟ์ ได้รับสิ ทธิ ในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากไฮไลฟ์ ในราคาที่ ได้รับส่ วนลด
การค้า
8.3 ห้ ามการกักตุนผลิตภัณฑ์
ห้ามผูแ้ ทนจาหน่ ายสั่งซื้ อผลิ ตภัณฑ์ในปริ มาณมาก เพื่อนาไปจัดเก็บไว้เป็ นคลังสิ นค้าของ
ตนเอง โดยที่ ยงั ไม่มีการสั่งซื้ อของผูบ้ ริ โภค หรื อสายการบริ หารของตนตามความเป็ นจริ ง โดยมี
จุดประสงค์เพื่อการขึ้นตาแหน่ ง เเละได้รับค่าตอบแทนซึ่ งถือเป็ นการกักตุนผลิ ตภัณฑ์ เว้นแต่เป็ นซื้ อ
ไปเพื่อบริ โภคหรื อใช้เองในปริ มาณที่เหมาะสม
8.4 การสั่ งซื้อผลิตภัณฑ์ ล่วงหน้ า
กรณี ผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ หมดจากสิ นค้าคงคลัง รอการผลิ ตไม่พร้ อมสาหรับการขายในจานวน
มาก ไฮไลฟ์ จะให้สิทธิ แก่ผแู ้ ทนจาหน่ายในการสั่งจองผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า จนกว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์ได้
ปริ มาณมากพร้อมขายเป็ นปกติ และกรณี มีการยกเลิกในภายหลังก็จะได้รับเงินคืนเต็มจานวน โดยไม่มี
การหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
8.5 หลักเกณฑ์ การสั่ งซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อขายต่ อไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 70
ไฮไลฟ์ มีนโยบายควบคุมปริ มาณการสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูแ้ ทนจาหน่าย เพื่อนาไปขายต่อ
เพื่อมิให้เข้าลักษณะการกักตุ นผลิ ตภัณฑ์ตามข้อ 8.3 ดังนั้น ผูแ้ ทนจาหน่ ายทุ กคนต้องรั บรองว่า
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ผลิ ตภัณฑ์ที่สั่งซื้ อไปนั้น จะนาไปขายต่อให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อใช้เองจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70
ของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดที่ได้ซ้ื อไป
8.6 สถานทีใ่ นการจัดส่ งผลิตภัณฑ์
ไฮไลฟ์ จะจัดส่ งผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่าย หรื อผูบ้ ริ โภคตามสถานที่ที่ระบุตาม เอกสาร
ใบสัง่ ซื้ อและ/หรื อใบสมัคร เท่านั้น
8.7 การสั่ งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยตรง
ผูแ้ ทนจาหน่ายไฮไลฟ์ จะสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์จากไฮไลฟ์ โดยตรง และถือว่าเป็ นยอดสะสมคะแนน
และค่าตอบแทนของผูแ้ ทนจาหน่ายคนนั้น
กรณี ที่ ผูแ้ ทนจาหน่ า ยรั บ มอบผลิ ตภัณฑ์ม าจากสปอนเซอร์ หรื ออัพ ไลน์อีก ทอดหนึ่ ง ยอด
สะสมคะแนน และค่าตอบแทนจากการสั่งซื้ อนั้น จะเป็ นของสปอนเซอร์ หรื ออัพไลน์ที่ซ้ื อ
8.8 การสั่ งซื้อผลิตภัณฑ์ ด้วยบัตรเครดิต
การสั่ ง ซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์ด้วยบัตรเครดิ ตสามารถท าได้ แต่ เฉพาะบุ ค คลที่ มี ชื่ อและที่ อยู่ตามที่
ปรากฏในบัตรเครดิ ตเท่ า นั้น กรณี ผู แ้ ทนจาหน่ า ยใช้บ ัตรเครดิ ตที่ ร ะบุ ชื่ อและที่ อ ยู่ข องบุ ค คลอื่ น
สาหรับการจ่ายเงินค่าซื้ อผลิตภัณฑ์ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) จะต้องส่ งแบบฟอร์ มขออนุมตั ิการใช้บตั รเครดิตของบุคคลอื่นมายังไฮไลฟ์ พร้อม
กับใบสั่งซื้ อก่ อนที่ จะทาการสั่งซื้ อผลิ ตภัณฑ์ กรณี ได้รับการอนุ มตั ิ ให้จดั ส่ งผลิ ตภัณฑ์ตามขั้นตอน
ต่อไป
(2) กรณี ไม่ได้รับการอนุ มตั ิ ให้ใช้บตั รเครดิ ตของบุ คคลอื่ น ในการสั่งซื้ อให้ถือว่า
ใบสั่งซื้ อฉบับนั้นแป็ นอันยกเลิก
8.9 การยกเลิกการสั่ งซื้อด้ วยบัตรเครดิต
กรณี ผแู ้ ทนจาหน่ายยกเลิกการสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ยบัตรเครดิตไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องเงินคืนจนกว่า
ไฮไลฟ์ จะเรี ยกเก็บเงินจากธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นเจ้าของบัตรเครดิตเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่เป็ นกรณี มี
ความผิดพลาดในข้อมูลการเรี ยกเงินตามบัตรเครดิต ให้ผูแ้ ทนจาหน่ายติดต่อกับไฮไลฟ์ เพื่อชี้ แจงถึ ง
ความผิดพลาดนั้นโดยทันที เพื่อการตรวจสอบและหาข้อยุติในการแก้ปัญหาต่อไป
8.10 การปรับลดค่ าตอบแทนตามแผน
ผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ ใช้สิทธิ คืนผลิ ตภัณฑ์ให้กบั ไฮไลฟ์ จะต้องถู กปรั บลดค่าตอบแทนที่มีสิทธิ
ได้รับให้สอดคล้องกับยอดคะแนนสะสมส่ วนตัวตามความเป็ นจริ ง
8.11 การกระทาทีถ่ ือเป็ นการละเมิด
ผูแ้ ทนจาหน่ ายการที่มีซ้ื อ – ขาย คะแนนสะสม โบนัส เพื่อมุ่งประสงค์ให้ตนเองขึ้นตาแหน่ ง
ระดับผูน้ าหรื อได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น โดยไม่เป็ นไปตามแผนการจ่ายค่าตอบแทนของไฮไลฟ์ ให้ถือ
ว่าเป็ นการกระทาโดยละเมิด และให้หมายความรวมถึง
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(1) การรั บ สมัค รบุ ค คลเป็ นผู แ้ ทนจ าหน่ า ยไฮไลฟ์ โดยไม่ มี ก ารด าเนิ นการตาม
ข้อตกลง กฎ ระเบียบ และจรรณยาบรรณ
(2) การรับสมัครบุคคลเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายที่มีการฉ้อฉล
(3) การรับสมัครบุคคลเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ไม่มีบุคคลนั้นอยู่จริ ง และกรณี ใช้
บัตรเครดิตที่ระบุชื่อและที่อยูข่ องบุคคลอื่น
8.12 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดส่ งผลิตภัณฑ์
ผู แ้ ทนจ าหน่ า ยเป็ นผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด ส่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ปถึ ง ผู ้ซ้ื อ ตามที่ อ ยู่
ปลายทาง กรุ งเทพและปริ มณฑล ที่ระบุในแบบฟอร์ มการสั่งซื้ อ พร้ อมทั้งส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์และ
ชาระค่าใช้จ่ายให้ผขู ้ นส่ งเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
อนึ่ง กรณี ตอ้ งการให้จดั ส่ งไปยังจังหวัดอื่น นอกจาก กรุ งเทพและปริ มณฑล จะต้อ งเรี ย ก
เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยูก่ บั ระยะทาง
กรณี ไม่มีผรู ้ ับปลายทางและถูกส่ งกลับคืนมายังไฮไลฟ์ ใบสั่งซื้ อของผูแ้ ทนจาหน่ายนั้นถูก
ระงับชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบ กรณี น้ ี ค่า ใช้จ่ายในการจัดส่ งจะถู กหักจากบัญชี ของผูแ้ ทน
จาหน่าย และที่ผแู ้ ทนจาหน่ายมีความประสงค์ให้จดั ส่ งผลิตภัณฑ์อีกครั้งหนึ่ ง ไฮไลฟ์ คิดค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่ งใหม่อีกครั่งหนึ่งเช่นเดียวกัน
8.13 การไม่ รับฝากขายผลิตภัณฑ์
ไฮไลฟ์ ประกอบธุ รกิจขายผลิตภัณฑ์ลกั ษณะการส่ งมอบให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่าย ไปนาเสนอขาย
ต่อให้กบั ผูบ้ ริ โภค แบบขายเสร็ จเด็ดขาด โดยมิ ได้เป็ นการแต่งตั้งตัวแทน เพื่อรับผลิตภัณฑ์ไปขาย
เหมือนเช่นกรณี การฝากขายแต่อย่างใด
8.14 แนวทางปฎิบัติและความรับผิดของผู้ขนส่ ง
ผูข้ นส่ งจะต้องถือเป็ นแนวทางปฎิบตั ิในการขนส่ งผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) เจ้าของผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้ผขู ้ นส่ ง
(2) ผูข้ นส่ ง ตรวจสอบ สภาพ จานวน ชนิ ด ประเภท และปริ ม าณให้ถู ก ต้องตรงกันออก
เอกสารใบรับมอบและถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
(3) กรณี เกิดความเสี ยหายระหว่างการขนส่ งให้เจ้าของจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และกล่องบรรจุที่เกิด
ความเสี ยหายเพื่อรอการตรวจสอบ
(4) แจ้งผูข้ นส่ งเพื่อให้มาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เสี ยหาย
(5) เรี ยกร้องเงินทดแทนจากผูข้ นส่ ง
(6) แจ้งแผนกบริ การลูกค้าของไฮไลฟ์ ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
8.15 การส่ งมอบผลิตภัณฑ์ ทดแทนของทีเ่ กิดความเสี ยหาย
ไฮไลฟ์ จะจัดส่ งผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้ อตามสถานที่ที่ระบุ และตามกาหนดเวลาตามใบสั่งซื้ อกรณี
เกิ ดความเสี ยหายระหว่างการขนส่ ง และ/หรื อได้รับสิ นค้าไม่ครบถ้วนตามใบสั่งซื้ อ หรื ออยูร่ ะหว่าง
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การดาเนินการตามข้อ 8.14 และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผแู ้ ทนจาหน่ายแจ้งรายงานความเสี ยหายให้
ไฮไลฟ์ ทราบภายใน 5 วันทาการเมื่อได้รับ รายงานความเสี ยหาย และได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความ
เสี ยหายเกิดขึ้นจริ ง ไฮไลฟ์ จะจัดส่ งผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ไปทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่เสี ยหายยังสถานที่ที่
ระบุตามใบสั่งซื้ อเดิม
หมวดที่ 9 - การกาหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์
9.1 กาหนดราคาขาย
ไฮไลฟ์ ก าหนดราคาขายผลิ ตภัณฑ์ที่ มีส่วนลดการค้า (ขายปลี ก ) เพื่อให้ผูแ้ ทนจาหน่ า ย
สามารถนาไปจาหน่ายต่อยังผูบ้ ริ โภคตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน แต่จะต้องไม่ต่ากว่าราคาขายปลีกที่
กาหนดโดยไฮไลฟ์ และห้ามนาเสนอผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ร่ วมกับผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการอื่น ไม่
ว่าจะนาเสนอผ่านช่องทางการตลาดเครื อข่าย หรื อช่องทางอื่นใดก็ตาม
9.2 ข้ อสงวนสิ ทธิ
ไฮไลฟ์ ของสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไข เปลี่ ยนแปลง เงื่ อนไขและการกาหนดราคาที่ ขาย
ผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.3 การออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี
ผูแ้ ทนจาหน่ ายจะต้องส่ งมอบใบเสร็ จรับเงิ น / ใบกากับภาษีให้กบั ผูซ้ ้ื อทุกครั้งที่ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งไม่วา่ จะได้รับชาระเงินค่าผลิตภัณฑ์ครบถ้วนแล้วหรื อไม่
หมวดที่ 10 - นโยบายการรับซื้อคืนและคืนเงิน
10.1 การยกเลิก
(1) ผูแ้ ทนจาหน่ ายที่สั่งซื้ อผลิตภัณฑ์สามารถแจ้งยกเลิ กการสั่งซื้ อได้ภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ส่งมอบ โดยผูแ้ ทนจาหน่ายจะต้องเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งคืน พร้อมทั้งส่ งคืนเอกสาร
ใบส่ งของ/ ใบเสร็ จรับเงิน/ ใบกากับภาษี
(2) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจะต้องอยูใ่ นสภาพที่ดีเหมือนเช่นเดียวกันกับ ณ วันที่ส่งมอบ
(3) ผูแ้ ทนจาหน่ายจะต้องคืนเงินที่ชาระที่ท้ งั หมดให้กบั ผูบ้ ริ โภคภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งตาม (1) และรับมอบผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นสภาพดีตาม (2) เรี ยบร้อยแล้ว
กรณี ผูแ้ ทนจาหน่ ายไม่ดาเนิ นการตาม (1) (2) และ (3) ให้ถือว่าเข้าลักษณะเป็ นการละเมิดกฎ
ระเบี ย บ จรรยาบรรณ ไฮไลฟ์ จะระงับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู แ้ ทนจ าหน่ า ยเป็ นการชั่ว คราว เพื่ อ
ตรวจสอบ เเละแก้ไขปั ญหาจนกว่าจะได้ขอ้ ยุติและได้เยียวยาแก่ผบู ้ ริ โภคนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
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10.2 การควบคุมคุณภาพและการเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ (QC)
กรณี ที่ผลิ ตภัณฑ์ข องไฮไลฟ์ ที่ จาหน่ า ยให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่ าย หรื อผูบ้ ริ โภคเกิ ดความช ารุ ด
บกพร่ อง เสื่ อมคุณภาพ หมดอายุ ไม่สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ให้ผแู ้ ทนจาหน่าย หรื อผูบ้ ริ โภค
ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งความประสงค์ระบุ ถึ งสาเหตุ ที่ขอเปลี่ ยนพร้ อมทั้งแนบหลักฐานการ ชาระเงิ นและ
ใบเสร็ จรับเงิน / ใบกากับภาษี และส่ งคืนผลิตภัณฑ์มาที่ไฮไลฟ์
(2) ไฮไลฟ์ จะตรวจสอบชนิ ด ประเภท ปริ มาณของผลิ ตภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ ยวข้อง หาก
มีความเห็ นว่าถู กต้องตรงกันก็จะอนุ มตั ิ ได้เปลี่ ยนผลิ ตภัณฑ์ชิ้นใหม่ให้แจ้งความประสงค์ และจะ
จัดส่ งผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่มาทดแทนให้ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับการอนุมตั ิ
(3) กาหนดให้ปริ มาณคงเหลื อของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทาการขอเปลี่ยนชิ้ นใหม่ได้ ต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริ มาณสุ ทธิ ที่ได้ระบุไว้
10.3 การยกเลิกการสั่ งซื้อของผู้บริโภค
กรณี ผู บ้ ริ โ ภคที่ สั่ ง ซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามประสงค์ย กเลิ ก การสั่ ง ซื้ อ ให้ น าหลัก เกณฑ์ก าร
ยกเลิกตามข้อ 10.1 วรรคหนึ่งมาใช้บงั คับด้วยโดยอนุโลม
อนึ่ ง การยกเลิ ก การสั่ งซื้ อตามกาหนดเวลาของวรรคหนึ่ งนั้น จะไม่มีค่า ปรั บเนื่ องจากการ
ยกเลิกการสัง่ ซื้ อแต่อย่างใด
10.4 การส่ งคืนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสิ้นสถานะผู้แทนจาหน่ าย
กรณี ผแู ้ ทนจาหน่ายที่สิ้นสภาพผูแ้ ทนจาหน่ายของไฮไลฟ์ เพราะลาออกโดยสมัครใจ หรื อถูก
เพิกถอน ตามหมวดที่ 4 หากมีผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์ คงเหลืออยูใ่ นความครอบครอง และต้องการส่ งคืน
ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ไปยังสถานประกอบการของไฮไลฟ์ ผูแ้ ทนจาหน่ ายต้องดาเนิ นการตามข้อ 10.6 ด้วย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง
และไฮไลฟ์ จะรับซื้ อคืนตามราคาที่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดสิ บเปอร์ เซ็นต์ (70%) ของราคาสุ ทธิ ดั้งเดิมที่
ผูแ้ ทนจาหน่ายได้ทาการซื้ อไป โดยสามารถหักค่าขนส่ งต่างๆ และค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้
กับผูแ้ ทนจาหน่ายเรี ยบร้อยแล้วตามสายงาน
10.5 การรับประกันซื้อคืนผลิตภัณฑ์ ของผู้บริ โภค
(1) ไฮไลฟ์ มีนโยบายการรับประกันซื้ อคืนผลิตภัณฑ์กรณี ผูบ้ ริ โภคที่สั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึง
พอใจในคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่สั่งซื้ อผลิ ตภัณฑ์ และคืนเงินให้อตั ราร้อยละ
100 โดยผูแ้ ทนจาหน่ายต้องปฎิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
(ก) แจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์ ระบุถึงสาเหตุที่ขอคืน พร้ อมทั้งแนบหลักฐาน
การชาระเงิน และใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี มายังฝ่ ายบริ การลูกค้าไฮไลฟ์
(ข) ไฮไลฟ์ จะตรวจสอบข้อมูลและนัดหมายวัน เพื่อให้ผแู ้ ทนจาหน่ายนาผลิ ตภัณฑ์
มาคืนต่อเจ้าหน้าที่ของไฮไลฟ์
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(ค) ไฮไลฟ์ จะตรวจสอบชนิด ประเภท ปริ มาณ คุณภาพ ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์
และเอกสารที่เกี่ ยวข้องหากมีความเห็ นว่าถูกต้องตรงกันก็รับซื้ อคืน และจะคืนเงินให้ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับคืนผลิตภัณฑ์
(2) ผู แ้ ทนจ าหน่ า ยไฮไลฟ์ ทุ ก คนมี ห น้า ที่ จ ะต้อ งแจ้ง ให้ ผู บ้ ริ โ ภคทุ ก คนที่ สั่ ง ซื้ อ ทราบถึ ง
นโยบายการรั บประกันซื้ อคื นผลิ ตภัณฑ์น้ ี และถื อว่าเป็ นกฎ ระเบี ยบ และจรรยาบรรณของผูแ้ ทน
จาหน่ายจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
อนึ่ ง การรับประกันซื้ อคืนผลิ ตภัณฑ์ ตาม (1) และ (2) ให้นามาใช้บงั คับกับกรณี การ
สั่งซื้ อทางอินเตอร์ เน็ตด้วยโดยอนุโลม
10.6 การรับประกันซื้อคืนผลิตภัณฑ์ ของผู้แทนจาหน่ าย
ไฮไลฟ์ มีนโยบายการรับประกันซื้ อคืนผลิ ตภัณฑ์ กรณี ผูแ้ ทนจาหน่ ายสั่งซื้ อผลิ ตภัณฑ์ เพื่อ
นาไปจาหน่ายต่อน้อยกว่าร้อยละ70 ตามข้อ 10.4 ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สั่งซื้ อ และคืนเงินให้อตั รา
ร้ อยละ 70 หักด้วยค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนที่มีสิทธิ ได้รับเป็ นจานวนสุ ทธิ โดยให้ผูแ้ ทนจาหน่ าย
ดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้ง ความประสงค์เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรระบุถึ งสาเหตุ ที่ขอคื น พร้ อมทั้งแนบ
หลักฐานการชาระเงิน และใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี มายังฝ่ ายบริ การลูกค้าไฮไลฟ์
(2) ไฮไลฟ์ จะตรวจสอบข้อมู ล และนัดหมายวันเข้าพบ เพื่อให้ผูแ้ ทนจาหน่ า ยนา
ผลิตภัณฑ์มาคืนต่อเจ้าหน้าที่ของไฮไลฟ์
(3) ไฮไลฟ์ จะตรวจสอบชนิ ด ประเภท ปริ มาณ คุ ณ ภาพ ความสมบู ร ณ์ ข อง
ผลิ ตภัณฑ์ และเอกสารที่เกี่ ยวข้อง หากมี ความเห็ นว่าถู กต้องตรงกันก็รับซื้ อคื น และจะคืนเงิ นให้
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการอนุญาตรับคืน ดังนี้
(ก) กรณี ใช้บตั รเครดิตในการสั่งซื้ อ จะชาระเงินคืนให้ตามบัตรเครดิตใบเดิม
(ข) กรณี ใช้เงิ นสดในการสั่งซื้ อ จะชาระเงิ นคื นให้ด้วยเช็คระบุ ชื่อบุ คคล
หรื อผ่านบัญชีธนาคารพาณิ ชย์ โดยต้องเป็ นบัญชีของผูแ้ ทนจาหน่ายเองเท่านั้น
หมวดที่ 11 - ข้ อกาหนดทัว่ ไป
11.1 การบันทึกข้ อมูลการทาธุรกิจของผู้แทนจาหน่ าย
ผูแ้ ทนจาหน่ า ยจะต้องบันทึ กข้อมู ล การทาธุ รกิ จของตนเองกับผูบ้ ริ โภคทุ กรายด้วยข้อมู ล ที่
เป็ นความจริ ง ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจทาให้ขอ้ มูลดังกล่าวผิดพลาดคลาดเคลื่อนกับ
ความเป็ นจริ ง หรื อเป็ นความเท็จเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
ซึ่ ง ไฮไลฟ์ ที่ สิท ธิ ที่จะเข้า ไปตรวจสอบข้อมู ล ดังกล่ าวได้ตลอดระยะเวลาที่ มีส ถานะผูแ้ ทน
จาหน่ายของไฮไลฟ์
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11.2 การแก้ ไ ข เพิ่ม เติ ม เปลี่ยนแปลง นโยบาย กฎ ระเบี ยบและจรรณยาบรรณและแผนการจ่ า ย
ค่ าตอบแทน
ไฮไลฟ์ มีสิทธิ ที่จะการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ ยนแปลง นโยบาย กฎ ระเบียบและจรรณยาบรรณ
ฉบับนี้ และแผนการจ่ายค่าตอบแทนได้ให้เหมาะสมกับ สภาวะเศรษฐกิ จ และโครงสร้ างของไฮไลฟ์
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.3 รายงานการพบเห็นการกระทาโดยละเมิด
ผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ พบเห็ นการกระทาโดยละเมิ ดนโยบาย กฎ ระเบี ยบ และจรรยาบรรณของ
ผูแ้ ทนจาหน่ ายคนอื่ น จะต้องส่ งรายงานแจ้งการพบเห็ นนั้นเป็ นหนังสื อไปยังฝ่ ายประสานงานของ
ไฮไลฟ์ โดยโทรสาร หรื ออีเมล์ หรื อจดหมายลงทะเบียนไปรษณี ยต์ อบรับ
โดยผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ ส่งรายงานจะต้องระบุรายละเอี ยด ของการกระทา วันเดื อนปี บุ คคล ที่
เกี่ยวข้อง พยานและเอกสารหลักฐานลงลายมือชื่อรับรอง และแจ้งรหัสประจาตัว
11.4 การระงับข้ อพิพาท
กรณี เกิ ดข้อพิพาท หรื อข้อเรี ยกร้ องระหว่างไฮไลฟ์ กับผูแ้ ทนจาหน่ าย เกี่ ยวกับ กฎ ระเบียบ
และจรรยาบรรณฉบับนี้อนั เนื่องจากการดาเนินธุ รกิจ หรื อการสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์ โดยทั้งสอง
ฝ่ ายตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยการตั้งคณะอนุ ญาโตตุลาการ ตามกฎหมายว่าอนุ ญาโตตุลาการ
พ.ศ 2545 จานวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังนี้ ทั้งนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการฝ่ ายละกึ่งหนึ่ง
(1) อนุญาโตตุลาการผูเ้ ชี่ยวชาญกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จานวน 1 คน
(2) อนุญาโตตุลาการผูเ้ ชี่ยวชาญกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงจานวน 1 คน
(3) อนุญาโตตุลาการผูเ้ ชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจานวน 1 คน
อนึ่ง คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็ นที่สุดและให้มีผลผูกพันธ์ คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ ายที่จะต้องปฎิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
11.5 การเป็ นโมฆะบางส่ วน
กรณี ที่ ป รากฏว่า กฎ ระเบี ย บ และจรรยาบรรณมี ข ้อความส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของเป็ นโมฆะ
ให้ถือว่าข้อความส่ วนที่ เป็ นโมฆะไม่ มี ผลบังคับ ในสั ญญานี้ และข้อความดัง กล่ า วไม่ มี ผลกระทบ
กระเทือนถึงความสมบูรณ์ของข้อความในส่ วนอื่นๆ
11.6 การจากัดความรับผิดชอบต่ อเสี ยหาย
ไฮไลฟ์ ไม่ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อความเสี ย หายที่ เป็ นการกระท าโดยละเมิ ด ตามกฎหมาย ผล
ขาดทุน สิ ทธิ เรี ยกร้องใดๆของผูแ้ ทนจาหน่ายทุกคนจากการดาเนินธุ รกิจของไฮไลฟ์
11.7 เหตุสุดวิสัย
ไฮไลฟ์ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น อันเป็ นพฤติการณ์ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
อยูน่ อกเหนือการควบคุม อาทิ การประท้วงปิ ดงาน การจลาจล สงคราม แผ่นดินไหว เป็ นต้น
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11.8 กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
กรณี เ กิ ด ข้อ พิ พ าทหรื อโต้แ ย้ง สิ ท ธิ ห รื อ ใช้ สิ ท ธิ เ รี ยร้ อ งตามนโยบาย กฎ ระเบี ย บ และ
จรรยาบรรณฉบับนี้ ระหว่างไฮไลฟ์ กับผูแ้ ทนจาหน่ า ย หรื อบุคคลภายนอกใช้บงั คับกฎหมายของ
ประเทศไทยในการหาข้อยุติ
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