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จากจุดนีQ เป็นตน้ไป ไฮไลฟ์เน็ตเวิร์ค จะเรียกวา่ “ ไฮไลฟ์” ในขณะทีEผูแ้ทนจาํหน่ายอิสระไฮไลฟ์

จะเรียกว่า “ผูแ้ทนจาํหน่าย” นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัเหล่านีQ ใชเ้ป็นขอ้ปฏิบติัของผูแ้ทนจาํหน่ายใน

การดาํเนินธุรกิจกบัไฮไลฟ์ นโยบายและระเบียบปฏิบติัประกอบกบัใบสมคัรผูแ้ทนจาํหน่าย ไฮไลฟ์และ

ขอ้ตกลง (ขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย) และแผนตอบแทน (ต่อไปในฉบบันีQ จะเรียกรวมกนัว่า “ขอ้ตกลง”)   

ตามทีEปรากฏในปัจจุบนัหรือมีการแกไ้ขภายหลงัจะประกอบการเป็น ขอ้ตกลงทีEผูกพนัและสมบูรณ์และ

เป็นทีEเขา้ใจกนัระหว่างผูแ้ทนจาํหน่ายและ ไฮไลฟ์ หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงใด ๆ ในเอกสาร

เหล่านีQ อาจมีผลในการเพิกถอนขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายหากมีส่วนใดในขอ้กาํหนดนีQ  หรือเอกสารใด ๆ ทีE

เผยแพร่โดย ไฮไลฟ์ได้รับการประกาศให้เป็นโมฆะตามอาํนาจศาล ส่วนอืEนๆนอกเหนือจากนีQ  อาทิ 

กฎเกณฑ,์ ใบสมคัร หรือเอกสารอืEนๆยงัคงบงัคบัใชแ้ละมีผลสมบูรณ์        

1.1 กฎจรรยาบรรณผู้แทนจาํหน่าย 

* ขา้พเจา้จะซืEอสตัยแ์ละยติุธรรมในการดาํเนินธุรกิจในฐานะผูแ้ทนจาํหน่ายของ ไฮไลฟ์ 

*ขา้พเจา้จะดาํเนินธุรกิจของขา้พเจา้ในแนวทางทีEจะส่งเสริมชืEอเสียงของขา้พเจา้และส่งเสริมชืEอเสียงอนัดี

ทีEสร้างขึQนโดย ไฮไลฟ์ 

*ขา้พเจา้จะปฏิบติัตวัอยา่งสุภาพอ่อนนอ้มกบัทุกคนทีEขา้พเจา้ติดต่อดว้ยในการประกอบธุรกิจไฮไลฟ์ของ

ขา้พเจา้ 

*ขา้พเจา้จะปฏิบติัหนา้ทีEอยา่งสมบูรณ์ในฐานะสปอนเซอร์  ซึE งรวมถึงการฝึกอบรมการสนบัสนุนและการ

สืEอสารกบัผูแ้ทนจาํหน่ายในองคก์รของขา้พเจา้                                                                                                                                                          

- ขา้พเจา้จะไม่ใหข้อ้มูลทีEผดิเกีEยวกบัผลิตภณัฑแ์ละแผนปันผลตอบแทนของไฮไลฟ์ 

- ขา้พเจา้จะไม่สปอนเซอร์หรือพยายามทีEจะสปอนเซอร์ผูแ้ทนจาํหน่าย ไฮไลฟ์รายใดโดยตรงหรือทางออ้ม

เพืEอเขา้ร่วมแผนงานเครือข่ายการตลาดอืEน ๆ หรือขอ้งเกีEยวในการกระทาํอนัเป็นการหลอกลวงหรือผิด

กฎหมาย 

- ขา้พเจา้จะพึงระลึกวา่แมแ้ต่ประสบการณ์และประโยชน์ส่วนตวัของขา้พเจา้เองทีEไดร้ะบบจากผลิตภณัฑ,์ 

บริการหรือแผนงานของ ไฮไลฟ์ อาจถูกตีความไดว้า่เป็น “ขอ้กล่าวอา้งทีEนอกเหนือจากฉลากระบุ” ทีEไม่ได้

รับอนุญาต   

- ขา้พเจา้เขา้ใจและตกลงว่าขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในภาระผูกพนัทางการเงิน และ/ หรือ

ทางกฎหมายซึE งเกิดการดาํเนินธุรกิจของขา้พเจา้ในฐานะผูแ้ทนจาํหน่ายและจะชาํระหนีQทัQงหมดตามทีE

กาํหนดในฐานะผูแ้ทนจาํหน่าย                                          
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1.2  การดาํเนินธุรกจิ  

              ผู ้แทนจําหน่ายแต่ละรายจะดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตัวเองในแบบมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณซึE งจะช่วยส่งเสริมชืEอเสียงของผูแ้ทนจาํหน่ายและชืEอเสียงในดา้นบวกให้กบั ไฮไลฟ์ ผูแ้ทน

จาํหน่ายจะไม่ขอ้งเกีEยวในการกระทาํทีEส่งผลเสียแก่ ไฮไลฟ์หรือภาพลกัษณ์ของผูแ้ทนจาํหน่ายคนอืEน ๆ 

ผูแ้ทนจาํหน่ายจะปฏิบติัอย่างสุภาพและอ่อนนอ้มกบัทุกคนทีEติดต่อดว้ยรวมถึงลูกจา้งและผูบ้ริหารของ

บริษทัในสาํนกังานไฮไลฟ์และจะดาํเนินธุรกิจของตนเองในแนวทางทีEไดรั้บการนบัถือและมีความเป็นมือ

อาชีพของ ไฮไลฟ์และผูแ้ทนจาํหน่ายท่านอืEน ๆ ไม่วา่ในสถานการณ์ใด ๆกต็ามผูแ้ทนจาํหน่ายจะไม่ดูหมิEน

หรือละเมิดชืEอไฮไลฟ์หรือชืEอเสียงทางการตลาดของผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ หรือนาํไปใชใ้นทางทีEผิดซึE งขอ้มูล

อนัปกปิดหรือกรรมสิทธิj หรือนาํความลบัทางการคา้ (รวมถึงรายชืEอผูแ้ทนจาํหน่ายและทีEอยู)่ ของไฮไลฟ์

ไปใชโ้ดยผูแ้ทนจาํหน่ายหรือผูอื้Eน 

1.3  ข้อตกลงเรืDองความลบัทางการค้า 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายสามารถจะเขา้ถึงขอ้มูลอนัเป็นความลบัของไฮไลฟ์โดยเฉพาะอย่างยิEงการไม่มี

ขอ้จาํกดัดงัทีEไดก้ล่าวมาก่อนนีQ   ซึE งขอ้มูลอนัเป็นความลบัประกอบดว้ยผงัสายงานหรือรายงานดาวน์ไลน์ทีE

ถูกจดัเตรียมไวใ้ห้หรือทีEผูแ้ทนจาํหน่ายสามารถเขา้ถึงไดใ้นรายชืEอลูกคา้  ขอ้มูลผูผ้ลิต  คอมมิชชัEน  หรือ

รายงานการขาย  ส่วนผสมผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลทางการเงินและธุรกิจของ ไฮไลฟ์  ขอ้มูลดงักล่าวทัQงหมด 

(ไม่ว่าจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ วาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร) ถือเป็นกรรมสิทธิj และครอบครองโดย 

ไฮไลฟ์และไดรั้บการส่งผ่านหรือประโยชน์โดยผูแ้ทนจาํหน่ายโดยถือเป็นความลบัอยา่งเคร่งครัดผูแ้ทน

จาํหน่ายแต่ละรายตกลงว่าเขา/เธอจะไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัหรือเป็นกรรมสิทธิj ให้กบับุคคลทีE

สามไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือใช้ข้อมูลเพืEอแข่งขันกับไฮไลฟ์หรือเพืEอจุดประสงค์อืEน

นอกเหนือจากทีEไดรั้บอนุญาตอยา่งแจง้ชดัในขอ้ตกลงนีQผูแ้ทนจาํหน่ายและไฮไลฟ์ตกลงว่าหากไม่ไดรั้บ

ขอ้ตกลงเรืEองความลบัและการไม่เปิดเผยขอ้มูลทางการคา้  ไฮไลฟ์จะไม่จดัเตรียมขอ้มูลใหห้รืออนุญาตให้

ผูแ้ทนจาํหน่ายเขา้ถึงขอ้มูลได ้ ขอ้กาํหนดนีQ มีผลในการเพิกถอนหรือหมดอายขุองขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย 

 

 

1.4  สถานะของผู้แทนจาํหน่าย 

           ผูแ้ทนจาํหน่ายจะไม่ไดรั้บการปฏิบติัในฐานะพนกังานเพืEอเจตจาํนงในการจ่ายภาษีสหพนัธ์หรือ

รัฐ ผูแ้ทนจาํหน่ายทุกท่านเป็นระบบผูจ้า้งอิสระทีEมีความเกีEยวพนัโดยดาํเนินธุรกิจแยกเป็นอิสระของตวัเอง 
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ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่ไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นผูซื้Qอแฟรนไชส์ ,หรือขอ้ตกลงระหว่าง ไฮไลฟ์ และผูแ้ทน

จาํหน่ายไม่สร้างความสัมพนัธ์แบบนายจา้ง/ลูกจา้ง, ตวัแทน, หุ้นส่วน หรือผูร่้วมทุน ห้ามมิให้ผูแ้ทน

จาํหน่ายบอกกล่าวหรือแสดงนัยไม่ว่าจะทางวาจาหรือทางลายลกัษณ์อกัษรถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ไฮไลฟ์ และผูจ้าํหน่ายนอกเหนือจากทีEกล่าวไวข้า้งตน้เด็ดขาด ผูแ้ทนจาํหน่ายแต่ละรายตอ้งปกป้อง 

ไฮไลฟ์ จากความเสียหายในการร้องเรียน , ความเสียหาย หรือความรับผิดชอบทีEเกิดจากการดาํเนินธุรกิจ

ของผูแ้ทนจาํหน่ายไม่มีอาํนาจในการผูกมดั ไฮไลฟ์ กบัภาระผูกพนัใด ๆ ผูแ้ทนจาํหน่ายแต่ละรายจะได้

ระบบการส่งเสริมให้กาํหนดชัEวโมงการทาํงานของตนเองและกาํหนดวิธีการขายและส่งเสริมการขาย

ผูแ้ทนจาํหน่ายเองตราบเท่าทีEผูจ้าํหน่ายดาํเนินการสอดคลอ้งกบัเงืEอนไขของขอ้ตกลง 

1.5  ไม่กาํหนดการสัDงซื\อสินค้า 

ไม่มีผูแ้ทนจาํหน่าย ไฮไลฟ์รายใดถูกกาํหนดใหส้ัEงซืQอสินคา้ 

 

หมวดทีD 2 – การเป็นผู้แทนจาํหน่ายอสิระไฮไลฟ์ 

2.1 บริษทั  หุ้นส่วน  และทรัสต์ 

 บริษทั  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  หุน้ส่วนและ/หรือทรัสตอ์าจเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายไดเ้มืEอกรอกขอ้ตกลง

ผูแ้ทนจาํหน่ายเสร็จสมบูรณ์พร้อมแนบสาํเนาบริษทั  สาํเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล  สาํเนาการจด

ทะเบียนองคก์ร  สญัญาจดัตัQงหา้งหุน้ส่วน  หรือเอกสาร ทรัสตห์รือใบทะเบียนอืEนๆหรือเอกสารทาง

กฎหมายทีEขึQนทะเบียนไวก้บัหน่วยงานของรัฐ (ตามทีEมีส่วนเกีEยวขอ้ง)เพืEอใหม้ัEนใจวา่ไดป้ฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย  ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งเปิดเผยรายชืEอทีEครบถว้นของผูอ้าํนวยการ  เจา้หนา้ทีE  และผูถื้อ

หุน้ทีEเกีEยวขอ้งในบริษทัทัQงหมดบริษทัจาํกดัตอ้งเปิดเผยรายชืEอทัQงหมดของสมาชิก  เจา้หนา้ทีE  และผูจ้ดัการ

ทัQงหมดหา้งหุน้ส่วนตอ้งเปิดเผยหุน้ส่วนทัEวไปและหุน้ส่วนจาํกดัทัQงหมด ทรัสตต์อ้งเปิดเผยรายชืEอผูจ้ดัการ

ทรัพยสิ์น, ผูไ้ดรั้บผลประโยชน ์ ผูแ้ทนจาํหน่ายอาจจะส่งขอ้มูลนีQมาทางแฟกซ์หรืออีเมลม์ายงัไฮไลฟ์และ

ตอ้งทาํใหเ้ป็นปัจจุบนัโดยผูแ้ทนจาํหน่าย หลกัฐานการสมคัรทีEตอ้งจดัเตรียมใหไ้ดแ้ก่ หมายเลขประจาํผู ้

เสียภาษี, สาํนวนหนงัสือรับรองประจาํปีจากกระทรวงเพืEอกระทรวงพาณิชย ์ เพืEอรับรองการจดทะเบียน

ของบริษทั, องคก์รและหา้งหุน้ส่วน หากผูถื้อหุน้,หุน้ส่วน, สมาชิกพาณิชยแ์ละหรือผูจ้ดัการของผูแ้ทน

จาํหน่ายคนใดไดส้มคัรเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายเองดว้ย ใหผู้ถื้อหุน้, หุน้ส่วน, สมาชิกหรือผูจ้ดัการนัQนจดัเตรียม

ขอ้มูลดงัทีEกาํหนดไวข้า้งตน้สาํหรับการสมคัรผูแ้ทนจาํหน่ายมาดว้ยเช่นกนั ผูถื้อหุน้, สมาชิก, หุน้ส่วน, 

ผูรั้บผลประโยชน ์ และผูจ้ดัการทรัพยสิ์นผูมี้ส่วนเกีEยวขอ้งตกลงทีEจะรับผดิชอบเป็นการส่วนตวัต่อไฮไลฟ์
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และผกูพนัโดยขอ้ตกลงนีQ  ตอ้งส่งแบบฟอร์ม “การดาํเนินงานภายใตชื้Eอธุรกิจ” หรือ “ชืEอในการทาํธุรกิจ” 

ใหไ้ฮไลฟ์บนัทึกเกบ็ไว ้ในตาํแหน่งผูแ้ทนจาํหน่ายใดๆทีEเกีEยวขอ้งกบัความพยายามมากกวา่หนึEงบุคคล ไม่

วา่จะเป็นบริษทั, หา้งหุน้ส่วน, บริษทัจาํกดัหรือ ทรัสต ์การกระทาํของผูร่้วมสมคัรคนใดคนหนึEงละเมิดกฎ

และขอ้บงัคบัของขอ้ตกลงจะถือวา่ผูแ้ทนจาํหน่ายทัQงหมดละเมิดกฎ 

2.2  การสมคัรผู้แทนจาํหน่าย 

 ผูส้มคัรอาจส่งขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์พร้อมชาํระเงินค่าชุดสมคัร350 บาทมายงัสาํนกังาน

ไฮไลฟ์ประเทศไทยทางไปรษณีย  ์ สมคัรในเว็บไซต์ฉบบัสําเนาของสปอนเซอร์ผูแ้นะนาํ  วาระของ

ขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายมีอายุหนึE ง (1) ปีในจากวนัทีEไฮไลฟ์ไดรั้บใบสมคัรผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งต่ออายุ

ขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายทุกปีโดยชาํระเงินค่าต่ออายุประจาํปีเป็นเงิน 350 บาท ในวนัหรือก่อนถึงวนั

ครบรอบขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย  หากไม่มีการต่ออายสุมาชิกภายในสามสิบ (30) วนัหลงัวนัหมดอายใุน

วาระปัจจุบนัของขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย ขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายจะถูกเพิกถอน  ไฮไลฟ์อาจใชโ้ปรแกรม

การต่ออายสุมาชิกอตัโนมติั(ARP) เพืEอหลีกเลีEยงความล่าชา้ 

2.3  คู่สมรส 

 ผูส้มคัรร่วมแต่ละคนหรือนิติบุคคลถูกจาํกดัใหเ้ป็นหนึEง (1) สิทธิผูแ้ทนจาํหน่ายสามี  ภรรยา  หรือ  

คู่สมรสทางกฎหมาย (เรียกรวมกนัว่า ”คู่สมรส”) ผูซึ้E งประสงคจ์ะเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์แบบบญัชี

ผูส้มคัรร่วมสามารถสมคัรเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ไดเ้พียงหนึE งบญัชีเท่านัQนและไม่อาจเขา้ร่วมโดย

ทางตรงหรือทางออ้มกบัตาํแหน่งผูแ้ทนจาํหน่ายในสายงานผูแ้ทนจาํหน่ายอืEน  การกระทาํของคู่สมรสคน

ใดคนหนึE งให้ถือว่าเป็นทัQงคู่ในตาํแหน่งผูแ้ทนจาํหน่าย  ในกรณีทีEผูแ้ทนจาํหน่ายสอง (2) ท่านสมรสกนั  

ทัQงคู่ยงัคงสิทธิในตาํแหน่งผูแ้ทนจาํหน่ายทีEมีมาก่อนการสมรส 

2.4  บรรลนิุตภิาวะ 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะตามกฎหมาย     จึงจะเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ได ้

 

 

 

2.5   ชืDอปลอมและ/หรือชืDอทีDตั\งขึ\นเอง 

           บุคคลหรือนิติบุคคลไม่อาจสมคัรเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายโดยใชชื้EอปลอมหรือชืEอทีEตัQงขึQนหรือใชอ้ตั

ลกัษณ์ของบุคคลอืEนหรือนิติบุคคลทีEไม่เกีEยวขอ้งในการสมคัรเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายไม่อนุญาตให้ผูใ้ดใช้
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เลขทีEประกนัสังคมหรือเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีซึE งไม่ใช่ของบุคคลหรือนิติบุคคลบุคคลของตนเอง มา

สมคัรเป็นผูแ้ทนจาํหน่าย 

2.6     เลขประจาํตวัผู้เสียภาษ ี

ผูแ้ทนจาํหน่ายทุกท่านตอ้งมอบเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีใหแ้ก่ไฮไลฟ์  และไฮไลฟ์จะใชเ้ลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษีดงักล่าวเพืEอวตัถุประสงคใ์นการทาํรายงานแก่รัฐบาลทัQงสิQน 

2.7     ภาษี 

ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์จะได้รับการปฏิบติัเช่นเดียวกับนายหน้าอิสระเพืEอจุดประสงค์ในการ

คาํนวณภาษี ผูแ้ทนจาํหน่ายในฐานะนายหนา้อิสระจะไดจ้ะไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกจา้ง, ผูไ้ดรั้บแฟ

รนไชส์, ผูร่้วมลงทุน, หุน้ส่วน หรือตวัแทนตาม พ.ร.บ. การเสียภาษี, การประกนัสงัคม, การวา่งงาน, หรือ

ตามพระราชบญัญติั, ผูแ้ทนจาํหน่ายเป็นผูรั้บผดิชอบในการชาํระเงินไดท้ัQงหมด, การวา่จา้งตวัเองและภาษี

อืEนๆทีEเกีEยวขอ้งกบัธุรกิจอืEนและรายได ้เมืEอสิQนสุดปีปฏิทิน ไฮไลฟ์จะออกเอกสารในการรับรายไดใ้ห้แก่

ผูแ้ทนจาํหน่ายตามทีEกาํหนดโดยกฎหมาย 

2.8  สิทธิของผู้แทนจาํหน่ายระดบันักธุรกจิ 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ระดบันกัธุรกิจ ตอ้งมีการสัEงซืQอสินคา้ไฮไลฟ์ 1,000 PV ในคราวเดียวกนั 

หรือสามารถซืQอสินคา้ไฮไลฟ์เพืEอสะสมคะแนนไวจ้นกว่าจะครบ 1,000 PV ภายในสามรอบนบัจากการ

สมคัรสมาชิกไฮไลฟ์ แต่ถา้หากผูแ้ทนหน่ายผูนี้Q  ไดมี้การแนะนาํผูแ้ทนจาํหน่ายคนใหม่เขา้มาในเวลาทีE

ผูแ้ทนจาํหน่ายคนนีQ  ยงัมีการสะสมคะแนนไม่ครบ 1,000PV ผูแ้ทนจาํหน่ายคนนีQ ไม่มีสิทธิj ในการรับ

ผลประโยชน์ระดบันกัธุรกิจจากการแนะนาํผูแ้ทนจาํหน่ายรายใหม่คนนีQ  เวน้เสียแต่ว่ามีการซืQอสินคา้ให้

ครบ 1,000 PV ภายในสามรอบของการทาํธุรกิจ 

 

หมวดทีD  3-การปฏบิัตติามกฎหมาย 

3.1   การปฏบิัตติามกฎหมาย 

ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ทุกรายจะตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ของประเทศไทย และกฎระเบียบทีE

เกีEยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของพวกเขาผูแ้ทนจาํหน่ายทัQงหมดรับผดิชอบในการตดัสินใจเรืEองการบริหาร

จดัการและงบประมาณดว้ยตนเอง  เนืEองจากผูแ้ทนจาํหน่ายไม่ใช่ลูกจา้งของไฮไลฟ์ไฮไลฟ์จะไม่

รับผดิชอบในการจ่ายหรือร่วมจ่ายในสิทธิประโยชนข์องลูกจา้งใดๆ 

3.2    ตวัแทนเพืDอให้คาํรับรองจากรัฐบาล 
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หน่วยงานควบคุมของรัฐไม่ไดใ้หค้าํรับรองในโปรแกรมหรือผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์หรือบริการใน

การขายตรง  ด้วยเหตุนีQ ผูแ้ทนจําหน่ายจึงไม่มีสิทธิแสดงในทางตรงหรือโดยทางอ้อมในแผนปัน

ผลตอบแทนไฮไลฟ์หรือผลิตภณัฑห์รือบริการไดรั้บการอนุมติั, ทบทวนหรือลงนามรับรองโดยหน่วยงาน

รัฐใดๆ 

3.3   ข้อมูลส่วนตวั 

ขอ้มูลส่วนตวัอาทิหมายเลขบตัรประชาชนของผูแ้ทนจาํหน่าย  ทีEอยูข่องผูแ้ทนจาํหน่าย หมายเลข

โทรศพัท ์ฯลฯ จะถือว่าเป็นความลบัและจะไม่มีการนาํไปใชย้กเวน้กรณีทีEเกีEยวขอ้งกบัธุรกิจของไฮไลฟ์

เว ้นแต่ทีE ถูกกําหนดโดยกฎหมาย  ในกรณีฉุกเฉินหน่วยงานทีEต้องการสอบถามอาจติดต่อกับฝ่าย

ประสานงานไฮไลฟ์เพืEอแจง้แก่ผูแ้ทนจาํหน่ายวา่มีหน่วยงานตอ้งการติดต่อกบัผูแ้ทนจาํหน่ายนัQนๆ 

3.4    การรักษาพยาบาลการอนุมตัแิละการบําบัด 

ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ตอ้งเขา้ใจว่าเขา/เธอไม่มีสิทธิพูดโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มในการ

บรรยายหรือแนะนาํการวินิจฉยัโรค, การประเมินผล, การพยากรณ์โรค, รายละเอียดการรักษา, การบาํบดั 

หรือการจดัการหรือการบรรเทาความเจบ็ปวด, อาการป่วยหรือโรคภยัสามารถดีขึQนไดด้ว้ยการบริโภค, ใช ้

หรือทาผลิตภณัฑ ์ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งเขา้ใจวา่ผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ไม่ไดน้าํเสนอขาย, มุ่งหมายหรือพิจารณา

วา่เป็นการรักษาพยาบาลอาการผิดปกติใดๆ หรือโรคภยัไม่วา่จะเป็นทางจิตใจหรือร่างกาย ผูแ้ทนจาํหน่าย

ไฮไลฟ์ไม่มีสิทธิกล่าวอา้งในผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์เวน้แต่ทีEไดรั้บอนุญาตอยา่งแจง้ชดัเป็นหนงัสือโดยไฮไลฟ์ 

3.5   ความรับผดิชอบ 

การละเมิดในขอ้ตกลงใดอาจเป็นมูลเหตุใหเ้กิดการระงบัสิทธิชัEวคราวและ/หรือเพิกถอนสิทธิการ

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของแต่ละบุคคลนัQนๆ ผูล้ะเมิดอาจตอ้งมีความผิดทางแพ่งหรือความผิดทางอาญาอนั

เป็นผลจากการละเมิดในขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายตามกฎจรรยาบรรณมืออาชีพ  นโยบายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัของไฮไลฟ์  หรือกฎหมาย นอกจากนีQ ไฮไลฟ์อาจระงบัการจ่ายเงินให้กบัผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์

เพืEอชดเชยความเสียหายของไฮไลฟ์ซึE งเป็นผลจากการละเมิดของผูแ้ทนจาํหน่ายในขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย

ตาม กฎจรรยาบรรณมืออาชีพ นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของไฮไลฟ์หรือกฎหมาย 

 

3.6    การรับรอง 

การรับรองโดยบุคคลทีEสามไม่สามารถนาํมาใชอ้า้งได ้ ยกเวน้การสืEอสารอยา่งแจง้ชดัในเอกสาร

และการสืEอสารของไฮไลฟ์  ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ไม่มีสิทธิกล่าวโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมว่า
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ผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์ใดๆไดรั้บการอนุมติัจากองคก์ารอาหารและยาหรือหน่วยงานรัฐบาลใดๆหรือทาํการ

กล่าวอา้งใดๆ เกีEยวกบัผลิตภณัฑที์Eไม่ไดรั้บการอนุญาตอยา่งแจง้ชดัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ 

3.7   ไม่มกีารแบ่งอาณาเขตผูกขาด 

ไม่มีการแบ่งอาณาเขตผกูขาดในการชกัชวนคนเขา้ร่วมกลุ่มธุรกิจหรือไม่มีผูแ้ทนจาํหน่ายรายใด

สามารถแสดงนัยหรือบอกกล่าวไดว้่าเขา/เธอมีเอกสิทธิผูกขาดในอาณาเขตใดๆไม่มีขอ้จาํกดัทางดา้น

ภูมิศาสตร์ในการสปอนเซอร์ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ 

3.8   ไม่ทาํการแข่งขนั 

เพืEอปกป้องผลประโยชน์ในธุรกิจของไฮไลฟ์ผูแ้ทนจาํหน่ายตกลงทีEจะไม่ทาํการแข่งขนัโดยขาย

หรือส่งเสริมอืEนหรือโอกาสอืEน(ยกเวน้ในรายละเอียดทีEระบุไวใ้นหัวขอ้บริการและผลิตภณัฑ์อืEน) ใน

ระหว่างทีEขอ้ตกลงผลิตภณัฑข์องผูแ้ทนจาํหน่ายยงัอยูใ่นวาระ  ผูแ้ทนจาํหน่ายรับทราบและตระหนกัดีว่า

ขอ้หา้มเหล่านีQ เป็นสิEงจาํเป็นสาํหรับไฮไลฟ์เพืEอปกป้องผลประโยชน์อนัลํQาค่าและยอมรับวา่คาํสัEงหา้มใดๆ

และ/หรือการแกไ้ขเป็นสิEงจาํเป็นและเหมาะสมสาํหรับไฮไลฟ์เพืEอปกป้องผลประโยชนด์งักล่าว 

3.9   ไม่ชักชวน 

ในระหว่างวาระนบัจากนีQ และเป็นระยะเวลาสิบสอง(12)เดือนหลงัจากถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ

ขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย  ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามผูแ้ทนจาํหน่ายไม่มีสิทธิj   ในนามของ เขา/เธอ  หรือ

ในนามของบุคคลอืEนใดหรือนิติบุคคลอืEนๆ   จา้ง   ชกัชวน  หรือรับสมคัรลูกจา้ง  ผูแ้ทนจาํหน่าย  ลูกคา้ 

(รวมทัQงลูกคา้คนโปรด)  ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาวตัถุดิบของไฮไลฟ์ใดๆหรือบริษทัในเครือใดๆหรือมีความ

พยายามกระทาํเพืEอโน้มน้าวหรือชกัชวนลูกจา้ง  ผูแ้ทนจาํหน่าย  ลูกคา้  ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาวตัถุดิบของ

ไฮไลฟ์ใดๆหรือบริษทัในเครือใดๆเพืEอเปลีEยนหรือยติุการจา้งงานของพวกเขาหรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบัไฮไลฟ์หรือบริษทัในเครือหรือเพืEอเขา้ร่วมกบับริษทัการตลาดเครือข่ายอืEน ไม่มีผูแ้ทนจาํหน่ายใดมีสิทธิj

ใชห้รือเปิดเผยกบับุคคลใดๆในขอ้มูลของไฮไลฟ์ ซึE งไดม้าระหวา่งทีEขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายมีผลบงัคบัใช้

รวมทัQ งชืEอและทีEอยู่ของไฮไลฟ์หรือลูกจ้างของบริษทัในเครือหรือผูแ้ทนจาํหน่าย  เป็นทีEตกลงกนัว่า

ขอ้กาํหนดยงัมีผลบงัคบัใชใ้นการเพิกถอนหรือยติุขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายการชกัชวนรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

ในการ 

(1) ผลิตหรือเสนอวสัดุส่งเสริมการขายเพืEอบริษทัการตลาดเครือข่ายอืEนซึEงใชเ้พืEอชกัชวนผูแ้ทนจาํหน่าย

ไฮไลฟ์ ใหเ้ขา้ร่วมกบับริษทันัQนๆ 
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(2) ส่งเสริมหรือขายผลิตภณัฑที์Eแข่งขนักบัผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์ใหก้บัลูกคา้  หรือผูแ้ทนจาํหน่ายของ

ไฮไลฟ์ 

(3) แนะนาํหรือนาํเสนอโดยตรงหรือโดยออ้มเกีEยวกบัธุรกิจการตลาดบริษทัการตลาดเครือข่ายอืEนใหก้บั

ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ใดๆหรือ 

(4) นาํเสนอผลิตภณัฑห์รือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัอืEนในการประชุมหรืองานของไฮไลฟ์ใดๆ 

3.10    การชักชวนให้ข้ามสายงาน 

การชกัชวนผูอื้Eนโดยตรงหรือโดยออ้มไม่วา่จะเป็นทางการเขียน  พดู หรือแสดงนยัใหผู้แ้ทน

จาํหน่ายในสายงานหนึEงยา้ยมาอยูอี่กสายงานหนึEงถือเป็นขอ้หา้มอยา่งเคร่งครัด 

3.11   บริการและผลติภณัฑ์อืDนๆ 

ผูแ้ทนจาํหน่ายถูกสัEงห้ามการขายบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอืEนในระหว่างวาระของ

ขอ้ตกลง อยา่งไรก็ดีการส่งเสริมทางตรงหรือทางออ้มเกีEยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการเหล่านัQนใหก้บัผูแ้ทน

จาํหน่าย ไฮไลฟ์จาํกดัเฉพาะผูไ้ดรั้บการสปอนเซอร์ส่วนตวัจากผูแ้ทนจาํหน่ายเท่านัQน 

3.12    ความลบัของผู้ค้า 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของไฮไลฟ์กบัผูค้า้  ผูผ้ลิต  และผูจ้ดัหาวตัถุดิบถือเป็นความลบั  ผูแ้ทน

จาํหน่ายไม่มีสิทธิติดต่อโดยตรงหรือโดยออ้ม  พูดดว้ย  หรือติดต่อสืEอสารกบัตวัแทนใดๆหรือผูจ้ดัหา

วตัถุดิบใดๆ ผูผ้ลิต  หรือผูค้า้  ยกเวน้งานทีEไฮไลฟ์อุปถมัภ์ซึE งตวัแทนไดป้รากฏตวัตามคาํร้องขอของ

ไฮไลฟ์ 

 

หมวดทีD 4- การสปอนเซอร์ & อบรม และเงืDอนไขการเพกิถอน 

4.1    การสปอนเซอร์ 

ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ไดรั้บสิทธิในการสปอนเซอร์บุคคลอืEนๆเขา้มาอยูใ่นสายงานของตวัเองใน 

ประเทศไทย อาณาเขตและประเทศอืEนๆ ทีEไดเ้ปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการโดยไฮไลฟ์ 

4.2     การโอนสิทธิการเป็นผู้แทนจาํหน่าย 

ตาํแหน่งผูแ้ทนจาํหน่ายอิสระไฮไลฟ์สามารถนาํไปโอนสิทธิให้กบัผูที้Eมิไดเ้ป็นผูแ้ทนจาํหน่าย

เท่านัQนและหลงัจากผูแ้ทนจาํหน่ายเริEมตน้ธุรกิจเป็นระยะเวลา 6 เดือน แบบฟอร์มการโอนสิทธิทีEสมบูรณ์

และไดรั้บการรับรองตอ้งถูกส่งไปยงัไฮไลฟ์ในทางใดทางหนึEงโดยทางไปรษณีย ์อีเมลห์รือโทรสาร โดยมี

ค่าธรรมเนียมการโอนยา้ย ห้าพนับาท (5,000 บาท)  เมืEอการโอนยา้ยนัQนไดรั้บการอนุมติัและยอมรับโดย
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ไฮไลฟ์ ยอดทีEสะสมมาก่อนหน้านีQ จะถูกลบออก การเปลีEยนแปลงในสถานะธุรกิจ (จากบุคคลไปเป็น

บริษัทหรือในทางกลับกัน) ต้องมีแบบฟอร์มการโอนสิทธิทีEสมบูรณ์และได้รับการรับรอง และมี

ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมทัQงหมดใหช้าํระทีEไฮไลฟ์ 

4.3    การสมคัรซํ\า 

หากผูส้มคัรรายใดยืEนแบบฟอร์มขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายซํQ าโดยมีผูส้ปอนเซอร์ต่างบญัชีกัน 

ไฮไลฟ์จะยอมรับเฉพาะแบบฟอร์มทีEสมบูรณ์ทีEไดรั้บเป็นใบแรกเท่านัQนไฮไลฟ์สงวนสิทธิj ภายใตดุ้ลยพินิจ

แต่เพียงผูเ้ดียวในการตดัสินใจขัQนสุดทา้ยในเรืEองทีEเกีEยวกบัขอ้โตแ้ยง้นัQน 

4.4     การเปลีDยนตาํแหน่ง/การแก้ไข 

การเปลีEยนฝัEง/การแกไ้ขอพัไลน์ (Up Line) อนุญาตให้กระทาํไดภ้ายในสิบ (10) วนัหลงัจากวนั

สมคัร โดยการเปลีEยนแปลงดงักล่าวตอ้งมีหนงัสือยนิยอมทัQงจากผูแ้นะนาํและผูส้มคัร และส่งตรงมาทีEฝ่าย

ประสานงานลูกคา้ของไฮไลฟ์ และตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการเปลีEยน 3,000 บาท ค่าธรรมเนียมทัQงหมดให้

ชาํระทีEไฮไลฟ์ 

การเปลีEยนฝัEง/การแกไ้ขผูแ้นะนาํ (Sponsors) อนุญาตใหก้ระทาํไดภ้ายในสิบ (10) วนัหลงัจากวนั

สมคัร โดยการเปลีEยนแปลงดงักล่าวตอ้งมีหนงัสือยนิยอมทัQงจากอพัไลน์และผูส้มคัร และส่งตรงมาทีEฝ่าย

ประสานงานลูกคา้ของไฮไลฟ์ และตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการเปลีEยน 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมทัQงหมดให้

ชาํระทีEไฮไลฟ์ 

4.5    การแก้ไขผู้แนะนํา 

ไม่อนุญาตให้มีการเปลีEยนผูแ้นะนาํ อย่างไรก็ดีการแกไ้ขผูแ้นะนาํสามารถกระทาํไดถ้า้มีการ

รายงานความผิดพลาดมายงัไฮไลฟ์ภายใน 10 วนั หลงัจากสมคัร หรือก่อนวนัตดัยอดค่าคอมมิชชัEน โดยผู ้

แนะนาํคนปัจจุบนั(ดัQงเดิม) เป็นผูร้้องขอพร้อมกล่าวถึงเหตุผลทีEจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 

4.6     การเพิDมผู้สมคัรร่วม   

เมืEอเพิEมผูส้มคัรร่วม(ไม่วา่จะเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคล)ในสิทธิของผูแ้ทนจาํหน่ายเดิม ไฮไลฟ์

กาํหนดให้มีการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรและอย่างถูกตอ้งโดยดาํเนินการในขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย

ลายเซ็นของทัQงผูส้มคัรและผูร่้วมสมคัร หากผูแ้ทนจาํหน่ายเดิมตอ้งการทีEจะเพิกถอนความสัมพนัธ์ในการ

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของเขา/เธอกบัไฮไลฟ์ เขา/เธอตอ้งทาํตามนโยบายของไฮไลฟ์ ถา้หากไม่เป็นไปตาม

นโยบายธุรกิจอาจถูกเพิกถอนเมืEอผูแ้ทนจาํหน่ายเดิมถอนตวั ค่าโบนสั และคอมมิชชัEนทัQงหมด จะถูกส่งไป
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ยงัทีEอยูต่ามทีEบนัทึกไวส้าํหรับตาํแหน่งผูแ้ทนจาํหน่าย ผูส้มคัรร่วมไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามไม่อาจมีส่วน

เกีEยวขอ้งกบัสิทธิของผูแ้ทนจาํหน่ายอีกท่านหนึEง  

4.7     ข้อกาํหนดเรืDองการอบรม 

ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งให้การฝึกอบรมอย่างพอเพียงกบัผูแ้ทนจาํหน่ายทีEไดส้ปอนเซอร์เขา้มา การ

อบรมอยา่งพอเพียง อาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัในการ ใหค้วามรู้เกีEยวกบันโยบายและระเบียบปฏิบติั แผนปัน

ผลตอบแทน ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ กลยทุธ์การขาย และจรรยาบรรณใน

การดาํเนินธุรกิจ ผูแ้นะนาํตอ้งคงไวใ้นความเป็นผูน้าํมืออาชีพกบัผูแ้ทนจาํหน่ายในสายงานของเขา/เธอ

อยา่งต่อเนืEอง และตอ้งมีภาระผกูพนัในการกาํกบัดูแลโดยสุจริต ในการขายหรือแบ่งหนา้ทีEในการขายหรือ

จดัส่งสินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภค 

4.8     การลาออก 

ผูแ้ทนจาํหน่ายอาจลาออกจากสถานภาพผูแ้ทนจาํหน่ายไดโ้ดยสมคัรใจโดยงดการต่ออายสุมาชิก

เมืEอถึงเวลาหรือโดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือมายงัฝ่ายประสานงานไฮไลฟ์ การลาออกจะมีผลเมืEอไดรั้บ

หนงัสือแจง้ความจาํนงนัQน ผูแ้ทนจาํหน่ายทีEงดการต่ออายหุรือลาออกจากการเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายไม่อาจ

สมคัรใหม่ได ้ไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินในนิติบุคคลของผูแ้ทนจาํหน่าย

อืEนๆเป็นระยะเวลา6 เดือน นบัจากวนัทีEลาออก 

4.9     การระงบัสิทธิชัDวคราว 

ไฮไลฟ์สงวนสิทธิในการระงบัสิทธิชัEวคราวตาํแหน่งผูแ้ทนจาํหน่ายในเวลาใดก็ตามดว้ยเหตุอนั

เชืEอวา่ผูแ้ทนจาํหน่ายอาจจะละเมิดขอ้กาํหนดแห่งขอ้ตกลงนีQ  เนืEองจากอาจมีการเปลีEยนแปลงเป็นครัQ งคราว

หรือขอ้กาํหนดตามทีEกฎหมายบงัคบัใชม้าตรฐานการซืQอขายทีEเป็นธรรม ไฮไลฟ์มีสิทธิในการระงบัสิทธิ

ชัEวคราวโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมและโดยมีสิทธิขาดในการตดัสินใจในระหว่างการไต่สวนความ

เป็นไปไดใ้นการละเมิดนโยบาย  

โดยไฮไลฟ์จะแจง้ใหผู้แ้ทนจาํหน่ายทราบโดยทางไปรษณียแ์ละ /หรืออีเมลส่์งไปยงัทีEอยูล่่าสุดทีE

อยูใ่นทะเบียนกบัไฮไลฟ์สาํหรับผูแ้ทนจาํหน่ายนัQน ในระหวา่งการระงบัสิทธิชัEวคราวผูแ้ทนจาํหน่ายตกลง

ทีEจะระงบัการแสดงตนในฐานะผูแ้ทนจาํหน่ายของไฮไลฟ์ในทนัที 

ในระหว่างการไต่สวนและช่วงเวลาการระงบัสิทธิชัEวคราว ค่าคอมมิชชัEน ค่าตอบแทนการขาย 

หรือโบนสั ซึE งอาจถึงกาํหนดจ่ายถา้มีจะถูกระงบัไวช้ัEวคราวจนกวา่จะไดข้อ้ยติุหากไฮไลฟ์ลงความเห็นวา่

การละเมิดนัQนไม่สามารถพิสูจนไ์ด ้ไฮไลฟ์จะยกเลิกการระงบัสิทธิชัEวคราว และค่าคอมมิชชัEน ค่าตอบแทน



	

	
	

	  

	
17 

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 

	

อพัเดท 7 ธ.ค. 2560 

การขาย หรือโบนสัจะจ่ายคืนเขา้บญัชีให้ผูแ้ทนจาํหน่าย ในช่วงระหว่างการระงบัสิทธิชัEวคราวไฮไลฟ์

สงวนสิทธิทีEจะห้ามผูแ้ทนจาํหน่ายทีEถูกระงบัสิทธิชัEวคราวไม่ให้ซืQอผลิตภณัฑ์และบริการ อย่างไรก็ดี

ผูแ้ทนจาํหน่ายทีEถูกระงบัสิทธิชัEวคราวไม่มีสิทธิแสดงตนในฐานะผูแ้ทนจาํหน่าย หรือส่งเสริมธุรกิจของ

ผูแ้ทนจาํหน่ายหรือผลิตภณัฑใ์นระหวา่งทีEถูกระงบัสิทธิชัEวคราว 

4.10    การเพกิถอน 

ผูแ้ทนจาํหน่ายอาจถูกเพิกถอนเนืEองจากการละเมิดเงืEอนไขในขอ้ตกลงใดๆ หนงัสือแจง้การเพิก

ถอนสถานภาพระบุถึงสาเหตุในการเพิกถอนจะถูกส่งไปยงัผูแ้ทนจาํหน่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยจดัส่ง

ทางไปรษณียห์รือทางอีเมล ์การเพิกถอนจะมีผลตามทีEกาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบันีQ  หากผูแ้ทนจาํหน่ายไม่

กระทาํการอุทธรณ์ตามเวลาทีEกาํหนดในขัQนตอนการอุทธรณ์ทีEกาํหนดไวข้า้งล่างนีQผูแ้ทนจาํหน่ายทีEถูกเพิก

ถอนสิทธิตอ้งดาํเนินการต่อไปนีQทนัที 

1.  ตอ้งระงบัและเลิกใชเ้ครืEองหมายการคา้ เครืEองหมายบริการ ชืEอทางการคา้และสัญลกัษณ์ ป้าย อุปกรณ์

เครืEองเขียนหรือโฆษณาทีEกล่าวถึงหรือเกีEยวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ผนหรือแผนงานของไฮไลฟ์ใดๆ 

2.  ตอ้งยติุการนาํเสนอตวัเองในฐานะผูแ้ทนจาํหน่ายของไฮไลฟ์ 

3.  เสียสิทธิทัQงหมดในการเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายและตาํแหน่งในแผนปันผลตอบแทนและค่าคอมมิชชัEนทีE

เกิดขึQนในอนาคตและรายไดที้Eมีผลจากไฮไลฟ์ 

4.  ตอ้งดาํเนินการทัQงหมดอยา่งเหมาะสมตามทีEไฮไลฟ์กาํหนดในส่วนทีEเกีEยวขอ้งกบัวสัดุส่งเสริมการขาย

และการป้องกนัขอ้มูลอนัเป็นความลบัและทรัพยสิ์นทางปัญญาของไฮไลฟ์ไฮไลฟ์มีสิทธิทีEจะหักเงินใน

จาํนวนทีEผูแ้ทนจาํหน่ายเป็นหนีQ คา้งอยู่กบัไฮไลฟ์หากมีกฎหมายเกีEยวการเพิกถอนทีEไม่สอดคลอ้งกบั

นโยบายฉบบันีQจะบงัคบัใชใ้นกฎหมายทีEนาํไปปฏิบติัไดแ้ทน 

4.11     การอทุธรณ์ 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายทีEถูกเพิกถอนมีสิทธิในการดาํเนินการอุทธรณ์โดยส่งหนงัสือมายงัฝ่ายประสานงาน

ไฮไลฟ์แจง้ถึงเหตุในการอุทธรณ์ (หมายเหตุ ไม่ยอมรับการโทรศพัทอ์ุทธรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆ) ไฮไลฟ์

ตอ้งไดรั้บหนงัสือแจง้อุทธรณ์ภายใน 10 วนัทาํการนบัจากวนัทีEไดรั้บหนงัสือแจง้การเพิกถอน หรือตามทีE

แจง้ไวใ้นหนงัสือเพิกถอน หากไฮไลฟ์ไม่ไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ภายในเวลาทีEกาํหนดใหถื้อวา่การเพิกถอน

โดยจาํยอมนัQนเป็นอนัสิQนสุดโดยอตัโนมติัหากผูแ้ทนจาํหน่ายยืEนเรืEองอุทธรณ์ภายในเวลาทีEกาํหนด ไฮไลฟ์

จะใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการทบทวนและแจง้ให้ผูแ้ทนจาํหน่ายทราบถึงการตดัสินใจ การตดัสิน
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ของไฮไลฟ์ใหถื้อเป็นอนัสิQนสุดและไม่มีสิทธิยืEนเรืEองเพืEอการทบทวนไดอี้กต่อไปในกรณีทีEการอุทธรณ์ถูก

ปฏิเสธ การเพิกถอนยงัคงมีผลตามวนัทีEระบุไวใ้นหนงัสือแจง้ของไฮไลฟ์ฉบบัเดิม 

4.12    การชดใช้ค่าเสียหายเพิDมเตมิในภายหลงั 

 สิทธิ อาํนาจ และการชดใชค้่าเสียหายทัQงหมด ไฮไลฟ์สามารถเรียกร้องให้ชดใชเ้พิEมเติมไดใ้น

ภายหลงั โดยไม่จาํกดัเฉพาะนอกเหนือจากสิทธิใดและอืEนๆทัQงหมดทีEกาํหนดโดยกฎหมาย เมืEอผูแ้ทน

จาํหน่ายฝ่าฝืนขอ้ตกลงนอกเหนือไปจากการระงบัสิทธิชัEวคราว/หรือการเพิกถอนแลว้ ไฮไลฟ์มีสิทธิทีEจะ

เรียกเก็บค่าปรับตามทีEกาํหนดขึQนโดยไฮไลฟ์เป็นครัQ งคราวและ/หรือดาํเนินการดา้นกฎหมายและเรียก

ชดใชค้่าเสียหายโดยชอบธรรมเพืEอบงัคบัใชสิ้ทธิภายใตข้อ้ตกลงทีEกาํหนดไว ้ไฮไลฟ์มีสิทธิทีEจะหักเงิน

คอมมิชชัEนจากผูแ้ทนจาํหน่ายในจาํนวนเงินทีEเป็นหนีQคา้งชาํระอยูก่บัไฮไลฟ์โดยผูแ้ทนจาํหน่ายนัQนๆ 

 

หมวดทีD 5 การสืบมรดก การหย่าหรือการเลกินิตบุิคคล 

5.1 การสืบมรดก 

 โดยไม่คาํนึงถึงขอ้กาํหนดอืEนๆในหมวดนีQ  อนัเนืEองมาจากการเสียชีวิตของผูแ้ทนจาํหน่าย สิทธิ

ของผูแ้ทนจาํหน่ายอาจส่งต่อใหแ้ก่ผูสื้บมรดกในผลประโยชน์ตามทีEกฎหมายบญัญติั อยา่งไรกดี็ไฮไลฟ์ยงั

ไม่รับรองการโอนสิทธิจนกวา่ผูสื้บมรดกในผลประโยชน์ไดย้ืEนแบบฟอร์มขาย/โอนสิทธิทีEสมบูรณ์ใหแ้ก่

ไฮไลฟ์พร้อมกบัใบมรณะบตัรและพินยักรรมหรือตราสารใดๆ และดาํเนินการตามขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย 

ผูสื้บมรดกจะไดรั้บสิทธินบัจากนัQนและอยูใ่นขอ้ผกูพนัเช่นเดียวกบัผูแ้ทนจาํหน่ายท่านอืEนๆ นอกจากนีQ  ผู ้

สืบทอดในผลประโยชนต์อ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 

5.2    การหย่าหรือการเลกินิตบุิคคล 

ในระหว่างการดาํเนินการหยา่ร้างหรือนิติบุคคล คู่กรณีทัQงสองฝ่ายตอ้งปฏิบติัตามวิธีดาํเนินการ

อยา่งใดอยา่งหนึEงดงัต่อไปนีQ ฝ่ายหนึEงมีสิทธิโดยหนงัสือแสดงความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอีกฝ่าย

หนึEงเพืEอดาํเนินธุรกิจกบัไฮไลฟ์โดยตรงและเพียงลาํพงักบัคู่สมรสอีกฝ่ายหนึEงหรือผูถื้อหุน้ หุน้ส่วน หรือ

ผูดู้แลทรัพยสิ์นทีEไม่สละสิทธิทุกฝ่ายอาจจะดาํเนินธุรกิจไฮไลฟ์ต่อร่วมกนัตามรูปแบบธุรกิจปกติ ดว้ยเหตุ

นัQนค่าปันผลตอบแทนทีEจะจ่ายโดยไฮไลฟ์จะจ่ายโดยใชชื้Eอร่วมของผูแ้ทนจาํหน่ายทัQงสองฝ่ายหรือในนาม

ของนิติบุคคลเพืEอทาํการแบ่งตามทีEคู่กรณีมีสิทธิตกลงกนัเองอยา่งอิสระไม่ว่ากรณีใดๆไฮไลฟ์จะไม่แบ่ง

เช็คค่าคอมมิชชัEนและโบนสัระหวา่งคู่สมรสทีEกาํลงัหยา่หรือสมาชิกทีEกาํลงัเลิกนิติบุคคล ไฮไลฟ์จะรับรอง

เพียงหนึEง (1) สายดาวน์ไลน์เท่านัQน และจะออกเช็คค่าคอมมิชชัEนเพียงหนึEงใบต่อธุรกิจไฮไลฟ์ต่อรอบบิล
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คอมมิชชัEนเช็คค่าคอมมิชชัEนจะออกในนามบุคคลคนเดิมหรือนิติบุคคลเดิม ในกรณีทีEการดาํเนินการหยา่

หรือการเลิกนิติบุคคลไม่สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ในการจดัการเรืEองคอมมิชชัEนและกรรมสิทธิj ใน

ธุรกิจได ้ขอ้ตกลงของผูแ้ทนจาํหน่ายอาจถูกยกเลิกโดยจาํยอมได ้

 

หมวดทีD 6 – เครืDองหมายการค้า  สิDงตพีมิพ์และการโฆษณา 

6.1 เครืDองหมายการค้า 

ชืEอของไฮไลฟ์และชืEอของผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ทัQงหมด  ผลิตภณัฑ ์ และแผนงาน เป็นเครืEองหมาย

การคา้ของและเป็นกรรมสิทธ์ของไฮไลฟ์  มีเพียงไฮไลฟ์เท่านัQนทีEได้รับอนุญาตในการผลิตและทาํ

การตลาดผลิตภณัฑแ์ละสิEงตีพิมพภ์ายใตเ้ครืEองหมายการคา้เหล่านัQน  ซึE งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัในภาพนิEง  การ

ฉายภาพ  แผ่นพบั วีดีทศัน์  ทีEอยูโ่ดเมนและการอบรม และ/หรือวสัดุทางการตลาดและวสัดุส่งเสริมการ

ขายทัQงหมด  อาทิเช่นแต่ไม่จาํกดัถึงเสืQอยดื  หมวก  เขม็กลดั  ป้ายแม่เหลก็  ฯลฯ  การใชชื้Eอไฮไลฟ์ลงบนสิEง

ใดๆทีEไม่ไดผ้ลิตหรือไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการโดยไฮไลฟ์ถือเป็นขอ้หา ผูแ้ทนจาํหน่ายรับทราบว่า

สิทธิในการใชเ้ครืEองหมายการคา้ของไฮไลฟ์และวสัดุทีEมีลิขสิทธิj ใดๆไม่ไดเ้ป็นแบบผกูขาด  และไฮไลฟ์มี

สิทธิj และดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการอนุญาตผูอื้Eนให้มีสิทธิในการใชเ้ครืEองหมายการคา้และวสัดุทีEมี

ลิขสิทธิj นัQ นๆ  ผูแ้ทนจาํหน่ายตระหนักอย่างแจ้งชัดว่าค่าความนิยมใดๆ และทัQ งหมดทีEเกีEยวข้องกับ

เครืEองหมายการคา้และวสัดุทีEมีลิขสิทธิj  (รวมถึงค่าความนิยมทีEเป็นผลจากการใชข้องผูแ้ทนจาํหน่าย) มีผล

โดยทางตรงและแต่ผูเ้ดียวในประโยชน์ของไฮไลฟ์และเป็นทรัพยสิ์นของไฮไลฟ์และดงัทีEกล่าวมา ในการ

หมดอายหุรือการเพิกถอนขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย  ไม่มีการเรียกร้องเงินในค่านิยมทีEเกีEยวขอ้งกบัการใช้

เครืEองหมายการคา้หรือวสัดุทีEมีลิขสิทธิj ของผูแ้ทนจาํหน่าย  

6.2  รายชืDอในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองและหน้าขาว 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชชื้Eอทางการคา้ของไฮไลฟ์ในการโฆษณาเบอร์โทรศพัทแ์ละ

โทรสารของพวกเขาในส่วนของสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทใ์นหนา้ขาวหรือหนา้เหลืองหรือสมุดรายนาม

โทรศพัทท์างอินเตอร์เน็ทโดยไม่มีการแสดงตวัวา่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายอิสระหรือรับจา้งอิสระ 

6.3 รายนามหมายเลขโทรศัพท์ (โทรฟรี) 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ไม่ไดรั้บอนุญาตให้ลงรายนามชืEอของเขาในบริการโทรศพัท์(โทรฟรี) 

ภายใตชื้Eอทางการคา้ไฮไลฟ์โดยปราศจากการยืEนหนงัสือคาํร้องขออนุมติัจากฝ่ายประสานงานของไฮไลฟ์  

ถา้ไดรั้บการอนุมติัตอ้งประกาศในรูปแบบดงันีQ  “สมชาย ผูแ้ทนจาํหน่ายอิสระไฮไลฟ์” 
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6.4 การประทบัตราเช็ค 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชชื้Eอทางการคา้ของไฮไลฟ์หรือเครืEองหมายการคา้ใดๆ

ของไฮไลฟ์ในบญัชีธุรกิจหรือกระแสรายวนัส่วนตวั 

6.5 การประทบัตราในนามบัตรหรือหัวจดหมาย 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ไม่ไดรั้บอนุญาตให้สร้างนามบตัรหรือหวัจดหมายของตวัเองโดยชืEอหรือ

เครืEองหมายการคา้ของไฮไลฟ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ 

6.6 สิDงตพีมิพ์ไฮไลฟ์ 

 สิEงตีพิมพอ์ยา่งเป็นทางการของไฮไลฟ์เท่านัQนทีEสามารถใชใ้นการนาํเสนอผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์แหรือ

แผนปันผลตอบแทนและธุรกิจไฮไลฟ์  ไม่อนุญาตให้ทาํซํQ าหรือพิมพซ์ํQ าสิEงตีพิมพไ์ฮไลฟ์โดยไม่ไดรั้บ

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากไฮไลฟ์ก่อนซึE งอาจขออนุญาตได้โดยการติดต่อสืE อสารทางอีเมล์  

ไปรษณีย ์ หรือโทรสารมายงัฝ่ายประสานงาน  ป้ายแบนเนอร์  วสัดุงานแสดงสินคา้ และวสัดุส่งเสริมการ

ขายอืEนๆทีEเกีEยวขอ้งตอ้งไดรั้บอนุมติัล่วงหนา้และเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ สิEงทีEอยูบ่นเวบ็ไซตข์อง

บริษทัและเวบ็ไซดฉ์บบัสาํเนาถูกตอ้งอาจดาวนโ์หลดเพืEอวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการขายได ้

6.7  การโฆษณา 

 เฉพาะวสัดุทีEไดรั้บการอนุมติัจากไฮไลฟ์เท่านัQนทีEสามารถใชใ้นการจดัวางของการโฆษณาใดๆใน

สิEงพิมพ  ์ วิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ท อิเล็กทรอนิกส์หรือสืEออืEนๆ  ไม่มีผูใ้ดมีสิทธิใช้ชืEอไฮไลฟ์  ตรา

สัญลกัษณ์ เครืE องหมายการคา้ หรือวสัดุทีEมีลิขสิทธิj ในการผลิตโฆษณาของไฮไลฟ์โดยปราศจากการ

อนุญาตอย่างแจ้งชัดเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายประสานงานไฮไลฟ์  โดยขออนุญาตทางไปรษณีย์

โทรสาร หรืออีเมลส์าํเนาของวสัดุการโฆษณาทีEจะนาํเสนอมายงัฝ่ายประสานงานไฮไลฟ์  เมืEอไดรั้บการ

อนุญาตแลว้ไม่สามารถแกไ้ขหรือเปลีEยนแปลงขอ้ความได ้ หากมีการเปลีEยนแปลงใดๆก็ตามตอ้งยืEนเรืEอง

ขออนุญาตใหม่  ผูแ้ทนจาํหน่ายควรใหเ้วลา 48 ชัEวโมง หลงัจากรับคาํร้องในการดาํเนินการอนุมติั 

6.8  นโยบายอนิเตอร์เน็ทและเวบ็ไซต์ 

               ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์สามารถส่งเสริมธุรกิจของผูแ้ทนจาํหน่ายไดผ้่านทางเวบ็ไซตฉ์บบัสาํเนา

ของไฮไลฟ์เท่านัQน  เวบ็ไซต์ทีEเชืEอมประสานโดยตรงไปยงัเวบ็ไซต์ทางการของไฮไลฟ์จะทาํให้ผูแ้ทน

จาํหน่ายเป็นมืออาชีพและเป็นการแสดงตวัทีEไดรั้บอนุญาตจากไฮไลฟ์ทางอินเตอร์เน็ท  ไม่มีผูแ้ทจาํหน่าย

รายใดไดรั้บอนุญาตให้ออกแบบเวบ็ไซตข์องตวัเองทีEใชชื้Eอ  ตราสัญลกัษณ์  หรือรายละเอียดผลิตภณัฑ์

ของไฮไลฟ์หรืออีกนยัหนึE งส่งเสริม (โดยตรงหรือโดยออ้ม) ผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์หรือแผนปันผลตอบแทน 
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ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ครืEองหมายการคา้ของไฮไลฟ์หรือคาํแผลงหรือคาํยอ่จากไฮไลฟ์เป็น

โดเมนหรือทีEอยูอี่เมล ์ ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถโฆษณาหรือส่งเสริมธุรกิจของผูแ้ทนจาํหน่ายหรือธุรกิจ

ของไฮไลฟ์  ผลิตภณัฑ ์ หรือแผนการตลาด  หรือใชชื้Eอไฮไลฟ์ในสืEอของอิเลก็ทรอนิกส์การส่งต่อรวมถึง

ในอินเตอร์เน็ตผา่นทางเวบ็ไซตห์รือประการอืEนโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์

ก่อน  ถือเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวของไฮไลฟ์ในการระงบัการอนุมติั  หากไดรั้บการอนุญาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรแลว้ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งปฏิบติัตามแนวทางทีEกาํหนดไวโ้ดยไฮไลฟ์  รวมถึงแต่ไม่จาํกดัในสิEง

ต่อไปนีQ  

 (1) ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถให้ขอ้เสนอหรือชกัชวนโดยแอบแฝงในรูปการวิจยั  การสาํรวจ  หรือการ

สืEอสารแบบไม่เป็นทางการ  โดยทีEความตัQงใจจริงคือการขายผลิตภณัฑห์รือบริการหรือสปอนเซอร์ผูแ้ทน

จาํหน่าย  

(2) ผูแ้ทนจาํหน่ายทีEดาํเนินธุรกิจทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์  ไม่ว่าพวกเขาจะเก็บขอ้มูลส่วนตวัจากผูบ้ริโภค

รายบุคคลหรือไม่ตอ้งเปิดเผยกบัผูบ้ริโภคในทีEทีEเห็นเด่นชดับนเวบ็ไซตว์า่จะใชข้อ้มูลของผูบ้ริโภคอยา่งไร  

(3) ผูแ้ทนจาํหน่ายทีEแบ่งขอ้มูลส่วนตวัทีEรวบรวมไดจ้ากออนไลน์ตอ้งใหโ้อกาสผูบ้ริโภคแต่ละรายในการ

หา้มการเผยแพร่ขอ้มูลนัQนๆ และถา้มีผูบ้ริโภครายใดเรียกร้องไม่ใหมี้การแบ่งขอ้มูลส่วนตวัของเขา  ผูแ้ทน

จาํหน่ายตอ้งละเวน้การแบ่งปันขอ้มูลนัQนๆ 

 (4) ผูแ้ทนจาํหน่ายสามารถให้ทางเลือกผูบ้ริโภคแต่ละรายทีEจะยุติการได้รับการติดต่อสืEอสารต่อไป

ระหวา่งผูแ้ทนจาํหน่ายและผูบ้ริโภค  และถา้ผูบ้ริโภคเรียกร้องใหผู้แ้ทนจาํหน่ายนัQนระงบัการติดต่อสืEอสาร  

ผูแ้ทนจาํหน่ายจะตอ้งหยดุการติดต่อสืEอสารในทนัทีทีEมีการเรียกร้อง 

 (5) ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีEยวกบัการติดต่อสืEอสารทางอิเลก็ทรอนิกส์  

(6)  ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถเผยแพร่เนืQอหาโดยใชร้ายชืEอผูแ้ทนจาํหน่ายหรือถึงผูใ้ดทีEไม่ไดใ้ห้อนุญาต

โดยเจาะจงให้รวมอยู่ในกระบวนการดงักล่าว ไม่อนุญาตให้ส่งโฆษณาขยะทางอีเมล์หรือการเผยแพร่

จดหมายลูกโซ่  หรือจดหมายขยะ  

(7) ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถเผยแพร่ขอ้มูลทีEไม่ถูกกฎหมาย รังควาน หมิEนประมาท ใส่ร้าย เหยยีดหยาม 

ข่มขู่  เป็นภยั หยาบคายลามก  หรืออืEนๆทีEเป็นวสัดุทีEน่ารังเกียจหรือซึE งทาํใหเ้กิดความรับผิดทางแพ่งหรือ

อืEนๆทีEฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัของรัฐ ประเทศ หรือนานาชาติ  

 (8) ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส่งอีเมลไ์ม่พึงประสงคจ์าํนวนมากแก่

บุคคลทีEไม่มีความสมัพนัธ์ส่วนตวัหรือทางธุรกิจมาก่อน 
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6.9 ชืDอโดเมน 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถใชห้รือพยายามทีEจะจดทะเบียนชืEอทางการคา้ของไฮไลฟ์เครืEองหมาย

การคา้  เครืEองหมายบริการ  ชืEอผลิตภณัฑ ์ ชืEอไฮไลฟ์หรือชืEอแผลงจากชืEอดงักล่าวเพืEอการตัQงชืEอโดเมนใน

อินเตอร์เน็ต 

6.10   อเีมล์และการตลาดกลุ่มข่าว 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายทีEส่งอีเมล์หรือว่าจา้งบริการให้ส่งใบปลิวอีเมล์อนัไม่พึงประสงค์และไม่ไดรั้บ

อนุญาต  จะเป็นผูรั้บผดิชอบเตม็ตวัสาํหรับขอ้มูลทัQงหมดเกีEยวกบัผลิตภณัฑแ์ละแผนงานการตลาดซึEงไม่ได้

บรรจุอยา่งแจง้ชดัในโฆษณาและวสัดุส่งเสริมการขายทีEจดัหาให้โดยตรงจากไฮไลฟ์  เช่นเดียวกบัการส่ง

สแปมขยะอีเมลห์รือการโทรศพัทห์รือการโทรสารโดยปราศจากความยนิยอมซึEงตามตวับทกฎหมายต่างๆ

ถือเป็นขอ้หา้มอยา่งเคร่งครัด  ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถหมิEนประมาท  ละเมิด  รังควาน  ไล่ตาม ข่มขู่ หรือ

กระทาํการอืEนใดทีEเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูอื้Eน (อย่างเช่นสิทธิเฉพาะส่วนตวัและการ

เผยแพร่) ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถตีพิมพ ์ ประกาศ  อพัโหลด  เผยแพร่  หรือติดต่อสืEอสารในทางทีEไม่

เหมาะสม  ดูหมิEน  หมิEนประมาท  ละเมิด  หยาบโลน  อนาจารหรือสิEงทีEไม่ชอบดว้ยกฎหมายซึEงหวัขอ้  ชืEอ 

วสัดุหรือขอ้มูล  ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถโฆษณาหรือเสนอทีEจะขายสินคา้หรือบริการเพืEอจุดประสงค์

ทางการคา้หรือจดัทาํหรือส่งต่อการสาํรวจ  การประกวด  แผนงานแบบปีรามิดหรือจดหมายลูกโซ่  ผูใ้ช้

เวบ็ไซตข์องไฮไลฟ์จะไม่เขา้ร่วมในกิจกรรมใดๆทีEจาํกดัเฉพาะหรือหา้มผูใ้ชท่้านอืEนเขา้ไปใชแ้ละใชสิ้ทธิ

ในเวบ็ไซตน์ัQน 

6.11     การประมูลขาย 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถขายผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์หรือส่งเสริมแผนงานไฮไลฟ์ผา่นการประมูลสด  

การประมูลไม่ออกเสียง  การประมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือการประมูลในรูปแบบอืEนๆแมแ้ต่การเสนอใน

ราคาแนะนาํขายปลีกของผูแ้ทนจาํหน่าย 

6.12     การอ้างองิเรืDองรายได้ 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถแสดงเช็คค่าคอมมิชชัEนหรืออา้งเรืEองรายไดที้Eแน่นอนหรือการรับรอง

หรือกระทาํการใดๆเพืEอจุดประสงคใ์นการรับสมคัรหรือเหตุผลอืEนใด 

6.13    งานแสดงสินค้า 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายสามารถแสดงผลิตภณัฑ ์และโอกาสไฮไลฟ์ในงานแสดงสินคา้ไดโ้ดยตอ้งไดรั้บ

อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ก่อน  ไฮไลฟ์ตอ้งไดรั้บใบคาํร้องเพืEอเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้เป็น
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ลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองสปัดาห์ก่อนถึงงานผลิตภณัฑแ์ละธุรกิจไฮไลฟ์เป็นเพียงผลิตภณัฑ์

และบริการทีEสามารถนาํเสนอโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มทีEคูหาหรือโตะ๊แสดงสินคา้  เฉพาะอุปกรณ์ทาง

การตลาดทีEไดรั้บการอนุมติัจากไฮไลฟ์เท่านัQนทีEสามารถนาํไปจดัแสดงหรือเผยแพร่ได ้

6.14    ห้ามการบรรจุใหม่ 

 หา้มบรรจุผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ใหม่เพืEอการขายใหม่หรือเหตุผลอืEนใดกต็าม 

6.15   การบันทกึ 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถผลิตหรือทาํซํQ าในวสัดุโสตทศัน์หรือวีดีทศัน์เพืEอให้ขอ้มูลเกีEยวกบั

โอกาสหรือผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์  ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถบนัทึกเสียงหรือกระทาํการใดๆซึEงเป็นหนา้ทีEของ

ไฮไลฟ์ 

6.16   การตอบรับโทรศัพท์ 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถตอบทางโทรศพัทห์รือบนัทึกเสียงตอบว่า “ไฮไลฟ์” หรือกระทาํการ

ใดๆทีEทาํใหผู้เ้รียกสายเชืEอวา่ไดโ้ทรไปทีEสาํนกังานบริษทัของไฮไลฟ์ 

6.17   ระบบฝากข้อความเสียง 

 ไฮไลฟ์ไดจ้ดัเตรียมระบบฝากขอ้ความเสียงไวเ้พืEอใหผู้แ้ทนจาํหน่ายใช ้ ระบบนีQ เป็นเครืEองมือทีEมี

เจตนาเพืEอให้ส่งเสริมการสืEอสารในสายงานดาวน์ไลน์  ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่สามารถใช้

ระบบฝากขอ้ความเสียงเพืEอส่งเสริมการขายและบริการอืEนหรือแผนงานหรือโอกาสทีEมิใช่ของไฮไลฟ์ 

6.18    การสัมภาษณ์ออกสืDอ 

 หา้มผูร่้วมธุรกิจใหส้ัมภาษณ์ทางวิทย ุ โทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์ จุลสาร  อินเตอร์เน็ทหรือวารสาร

หรือใชก้ารปรากฏตวัในทีEสาธารณะ  มีส่วนร่วมในการพูดในทีEสาธารณะ  หรือทาํการแถลงการณ์ใดๆ 

ให้กบัสืEอสาธารณะเพืEอเผยแพร่ไฮไลฟ์  ผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์หรือธุรกิจไฮไลฟ์ของผูแ้ทนจาํหน่ายโดย

ปราศจากการอนุมติัเป็นหนงัสืออยา่งแจง้ชดัจากไฮไลฟ์ก่อน  การสอบถามของสืEอทุกประเภทใหติ้ดต่อไป

ทีEสาํนกังานบริษทัไฮไลฟ์ 
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หมวดทีD 7-  การจ่ายโบนัสและค่าคอมมชิชัDนจากสายงาน 

7.1  ข้อตกลงผู้แทนจาํหน่าย 

 ไม่สามารถจ่ายโบนัสและค่าคอมมิชชัEนจากสายงานได้จนกว่าไฮไลฟ์จะได้รับและยอมรับ

ขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ทีEสมบูรณ์  จ่ายโบนสัใหเ้ฉพาะการขายผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์เท่านัQน  ไม่มีการ

จ่ายโบนสัสาํหรับการซืQอวสัดุส่งเสริมการขายอุปกรณ์ช่วยการขาย  หรือการรับสมคัรผูแ้ทนจาํหน่าย 

7.2   การจ่ายเช็คค่าคอมมชิชัDน 

 ยอดขัQนตํEาในการจ่ายเช็คค่าคอมมิชชัEนคือหนึEงร้อยบาท (100 บาท) หรือตามทีEกาํหนดโดยประเทศ

ใดๆ ทีEซึE งไฮไลฟ์ดาํเนินธุรกิจ  หากจาํนวนรายไดน้อ้ยกวา่ยอดขายขัQนตํEาจะนาํไปรวมสะสมยอดจนกวา่จะ

เกินยอดขัQนตํEา 100 บาท 

7.3   การหักค่าดาํเนินการ 

 ค่าดาํเนินการจ่ายค่าคอมมิชชัEนหา้สิบบาท (50.00 บาท) จะถูกหกัออกจากเชค็ค่าคอมมิชชัEน

ทัQงหมด 

 

หมวดทีD 8 – การซื\อและขายสินค้า 

  8.1  การนําเสนอขาย     

 ในการนาํเสนอขายผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งแนะนาํตวัเอง  ผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์และจุดประสงคใ์นการ

ดาํเนินธุรกิจของพวกเขาอยา่งจริงใจให้กบัลูกคา้ผูมุ่้งหวงั  ผูแ้ทนจาํหน่าย ไม่สามารถดาํเนินการขายทีEทาํ

ใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ  หลอกลวง  หรือไม่ยติุธรรม  การอธิบาย  และการสาธิตเกีEยวกบัผลิตภณัฑต์อ้งกระทาํ

อย่างถูกต้องและสมบูรณ์  รวมถึงแต่ไม่จาํกัด  เกีEยวกับราคา  ระยะเวลาจ่ายเงิน  สิทธิการคืน  การ

รับประกนั  และบริการหลงัการขาย  และการส่งสินคา้  ควรมีการติดต่อส่วนบุคคลหรือทางโทรศพัทใ์น

รูปแบบทีEเหมาะสมและ  ระหวา่งช่วงเวลาทีEเหมาะสมเพืEอหลีกเลีEยงการบุกรุก  ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งหยดุการ

สาธิต หรือการนาํเสนอขายในทนัทีทีEลูกคา้ร้องขอ  ผูแ้ทนจาํหน่ายจะไม่กล่าววา่ร้ายโดยทางตรง หรือโดย

แสดงนยัเกีEยวกบับริษทัอืEนหรือผลิตภณัฑอื์Eน  ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งละเวน้การใชก้าร เปรียบเทียบซึE งอาจทาํ

ให้เกิดการเขา้ใจผิดและไม่สอดคลอ้งกบัการแข่งขนัอย่างยุติธรรม ขอ้ทีEนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบจะ

ไม่ไดเ้ลือกสรรอยา่งยติุธรรมและอิงจากขอ้เทจ็จริงซึE ง สามารถพิสูจน์ได ้ ผูแ้ทนจาํหน่ายจะไม่ดูแคลนใน

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในรายบุคคล  และตอ้งเคารพในการขาดประสบการณ์ทางการคา้ของผูบ้ริโภค  
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และไม่สามารถหาผลประโยชน์จากอาย ุ ความเจ็บป่วย  ขาดความเขา้ใจ  หรือขาดความชาํนาญดา้นภาษา

ของ ผูบ้ริโภค 

  8.2  ซื\อสินค้าในราคาส่วนลด 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ไดรั้บสิทธิในการซืQอสินคา้จากไฮไลฟ์ในราคาทีEไดรั้บส่วนลด 

 8.3 ห้ามการกกัตุนสินค้า 

 ความสาํเร็จของไฮไลฟ์อยูที่Eการขายปลีกใหก้บัผูบ้ริโภคปลายทางดงันัQนจึงไม่สนบัสนุนใหก้กัตุน

สินคา้ในทุกรูปแบบ  ไฮไลฟ์ตระหนกัดีวา่ผูแ้ทนจาํหน่ายอาจประสงคที์EจะซืQอ สินคา้บางอยา่งในจาํนวนทีE

เหมาะสมเพืEอการใชเ้อง  เพืEอเป็นสินคา้คงคลงัและเพืEอจุดประสงค ์ในการเตรียมการใหผู้แ้ทนจาํหน่ายใหม่

ทีEสปอนเซอร์เขา้มา  อยา่งไรก็ดีไฮไลฟ์หา้มอยา่ง เดด็ขาดในการสัEงซืQอผลิตภณัฑเ์พียงเพืEอพยายามใหค้รบ

คุณสมบติัในการขึQนตาํแหน่งของ แผนปันผลตอบแทนเท่านัQน      

 8.4  การสัDงซื\อล่วงหน้า 

 หากผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ใดๆ หรือวสัดุส่งเสริมการขายไม่มีพร้อมจาํหน่ายในช่วง  ระยะเวลาใดเวลา

หนึE ง  ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์จะไดรั้บทางเลือกให้สัEงซืQอสินคา้และ รอจนกว่าสินคา้จะพร้อมขาย  หรือ

ยกเลิกการสัEงซืQอพร้อมรับเงินคืนเต็มจาํนวนโดยไม่มีค่าปรับจนกว่าสินคา้เหล่านัQนจะพร้อมสําหรับการ

จดัส่ง 

 8.5  กฎ 70% Rules 

 เพืEอทีEจะควบคุมคุณสมบติัในการรับคอมมิชชัEนและรายไดจ้ากสายงาน  ผูแ้ทนจาํหน่าย แต่ละท่าน

ตอ้งรับรองว่าสินคา้ทีEผูแ้ทนจาํหน่ายไดซื้QอไปนัQนไดน้าํไปขายให้กบัลูกคา้ปลีกและ/หรือมีการบริโภคไป

ใชอ้ตัราร้อยละเจ็ดสิบ (70) ของผลิตภณัฑท์ัQงหมดทีEไดซื้Qอไปก่อนหนา้นีQ  ซึE งเป็นทีEรู้จกัในวงการ “กฎเจ็ด

สิบเปอร์เซ็นต์” 

8.6  กาํหนดการขายปลกี 

 เพืEอทีEจะครบคุณสมบติัในการจ่ายเงินปันผลตอบแทนภายใตแ้ผนปันผลตอบแทน  ของไฮไลฟ์ 

ผูแ้ทนจาํหน่ายควรมีการขายปลีกใหก้บัผูบ้ริโภคปลายทาง 

 8.7  ทีDอยู่ในการจดัส่งสินค้า 

 ไฮไลฟ์จะยอมรับเฉพาะทีEอยูที่Eเป็นถนนเพืEอการจดัส่งสินคา้เท่านัQน  สินคา้ทีEสัEงซืQอ จะถูกจดัส่งทาง 

การจดัส่งตามทีEกาํหนดโดยไฮไลฟ์เพืEอให้สามารถติดตามการขนส่งได  ้ และถา้จาํเป็นสามารถเปลีEยน

ทดแทนไดใ้นเวลาทีEเหมาะสม   
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8.8  การสัDงซื\อโดยตรง 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ควรสัEงซืQอสินคา้ทีEตอ้งการจากไฮไลฟ์โดยตรง  ในกรณีทีE ผูแ้ทนจาํหน่ายรับ

สินคา้มาจากสินคา้ส่วนตวัของสปอนเซอร์หรืออพัไลน์  ค่าคอมมิชชัEน จากการสัEงซืQอนัQนจะถือวา่เป็นของ

สปอนเซอร์หรืออพัไลนที์EซืQอสินคา้นัQน 

 8.9   การซื\อโดยเครดติการ์ด 

 การสัEงซืQอโดยเครดิตการ์ดสามารถทาํไดเ้ฉพาะบุคคลทีEมีชืEอและทีEอยูต่ามทีEปรากฏใน เครดิตการ์ด

เท่านัQน  ผูแ้ทนจาํหน่ายคนใดทีEใชเ้ครดิตการ์ดรายบุคคลของผูอื้Eนในการจ่ายเงิน  สาํหรับการสัEงซืQอสินคา้  

ตอ้งส่งแบบฟอร์มขออนุมติัการใชเ้ครดิตการ์ดมายงัไฮไลฟ์พร้อม กบัใบสัEงซืQอก่อนทีEจะทาํการสัEงซืQอสินคา้  

ไฮไลฟ์พิจารณาว่าการใช้เครดิตการ์ดทีEไม่ไดรั้บ อนุญาตถือเป็นการฉ้อฉลและจะรายงานการกระทาํ

ดงักล่าวไปยงัเจา้หนา้ทีEทีEเหมาะสมเพืEอ ดาํเนินการต่อไป 

  8.10   การเรียกเงนิคืนโดยเครดติการ์ด 

 ไม่ว่ากรณีใดๆ ผูแ้ทนจาํหน่ายไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจากการซืQอสินคา้โดยเครดิตการ์ด ผูแ้ทน

จาํหน่ายรายใดทีEกระทาํการดงักล่าวจะเสียเอกสิทธิj ในการสัEงซืQอโดยเครดิตการทัQงหมดจนกวา่จะใชคื้นโดย

เงินทีEรับรองแลว้  หากมีความผิดพลาดในการเรียกเงินคืนของเครดิตการ์ดของผูแ้ทนจาํหน่าย  ให้ผูแ้ทน

จาํหน่ายติดต่อกบัไฮไลฟ์ในทนัทีเพืEอดาํเนินการสืบสวนและหาขอ้ยติุ 

 8.11  การปรับค่าคอมมชิชัDน 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายอพัไลน์รายใดทีEไดรั้บผลกระทบจากการคืนสินคา้ใหก้บัไฮไลฟ์จะ ตอ้งมีการปรับ

ให้สอดคล้องกันในค่าคอมมิชชัEน รายได้จากสายงาน และบญัชีโบนัส ยอด ส่วนตวั ฯลฯ ขึQ นอยู่กับ

คอมมิชชัEน และโบนสัทีEไดจ่้ายไปสาํหรับสินคา้ทีEส่งคืน 

8.12  การซื\อโบนัส 

การซืQอโบนสัรวมถึง 

 (1) การรับสมคัรบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์โดยปราศจากการรับรู้และ/

หรือไม่มีการดาํเนินการในขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายโดยบุคคล หรือนิติบุคคลนัQนๆ  

 (2) การรับสมคัรอนัฉอ้ฉลของบุคคลหรือนิติบุคคลในฐานะผูแ้ทน จาํหน่าย  

 (3) การสมคัรหรือพยายามทีEจะสมคัรบุคคลหรือนิติบุคคลทีEไม่มีอยูจ่ริงเป็นผูแ้ทนจาํหน่าย (ไม่มี

ตวัตน) หรือการใชเ้ครดิตการ์ดในนามของผูแ้ทนจาํหน่ายเมืEอผูแ้ทนจาํหน่าย มิไดเ้ป็นผูถื้อเครดิตการ์ด

นัQนๆ  การซืQอโบนสัถือเป็นการละเมิดนโยบายและระเบียบปฏิบติัและเป็นขอ้หา้มอยา่งเคร่งครัด 
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  8.13  ค่าขนส่ง 

 ถือเป็นความรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวของผูแ้ทนจาํหน่ายในการสัEงซืQอและแจง้ถึง  

 (1) วธีิการและหนทางในการจดัส่งสินคา้ และจาํหน่าย 

 (2) ทีEอยูป่ลายทาง สามารถเลือกวิธีการขนส่งสินคา้ไดต้ามทีEแจง้ไวใ้นแบบฟอร์มการสัEงซืQอสินคา้

แต่ละใบและในเวบ็ไซตไ์ฮไลฟ์พร้อมชาํระค่าขนส่งล่วงหนา้  ค่าขนส่งจะถูกคาํนวณโดยอตัโนมติั ถึงวนัทีE

และสถานทีE 

 หากผูรั้บสินคา้ทีEไดรั้บการสัEงซืQอและจดัส่งจากไฮไลฟ์ปฏิเสธการรับและสินคา้ถูกส่งคืนมายงัไฮ

ไลฟ์  สถานะใบสัEงซืQอของผูแ้ทนจาํหน่ายจะเป็น “ระงบัชัEวคราว” เพืEอรอขอ้ ยุติจากการปฏิเสธการรับ

สินคา้  ค่าส่งสินคา้จะถูกหกัจากบญัชีของผูแ้ทนจาํหน่ายอยา่งไรก็ตาม ถา้สมาชิก ตอ้งการใหส่้งสินคา้ ไป

ยงัต่างจงัหวดั จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิEมเติม ขึQนอยูก่บัระยะทาง และบริษทัฯ ทีEใชใ้นการขนส่ง 

8.14  หีบห่อทีDถูกส่งคืน 

 ในกรณีทีEหีบห่อถูกส่งคืนเนืEองจากความผิดพลาดของผูแ้ทนจาํหน่ายหรือไม่มีผูรั้บ หีบห่อภายใน

เวลาทีEกาํหนดและถูกส่งคืน  ไฮไลฟ์จะคิดค่าขนส่งใหม่กบัผูแ้ทนจาํหน่ายในกรณีทีEตอ้งการใหท้างบริษทั 

จดัส่งสินคา้ ใหอี้กครัQ ง 

 8.15   การขนส่งสินค้า 

 ไฮไลฟ์จะไม่ ”หน่วงเหนีEยว” การสัEงซืQอหรือชะลอการขนส่งสินคา้ทีEไดด้าํเนินการ ไปแลว้  เมืEอ

ไดรั้บชาํระเงินเรียบร้อยแลว้สินคา้ทีEสัEงซืQอทัQงหมดจะถูกจดัการเพืEอการขนส่งเวน้แต่เป็นการขาดช่วงของ

การผลิตจากการสัEงซืQอจาํนวนมาก 

8.16   สินค้าฝากขาย 

 เพืEอทีEจะปกป้องธุรกิจไฮไลฟ์และบูรณภาพแห่งไฮไลฟ์  ผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์จะ ไม่ถูกจดัส่งไปให้

ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์หรือฝ่ายอืEนใดเพืEอการฝากขาย  มีเพียงผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ทีEไดรั้บอนุญาตเท่านัQน

ทีEมีสิทธิขายผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ 

8.17   ความเสียหายอนัเกดิจากการขนส่ง 

 (1)ทาํการยอมรับการส่งสินคา้ 

 (2) ก่อนทีEคนขบัจะออกเอกสารใบรับสินคา้ แจง้จาํนวนกล่องทีEดูเหมือน เสียหายและถ่ายรูปไว้

เป็นหลกัฐานซึEงความเสียหายดงักล่าว 

 (3) เกบ็ผลิตภณัฑแ์ละกล่องทีEเสียหาย  เพืEอรอการตรวจสอบโดยตวัแทนการขนส่งสินคา้ 
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 (4) นดัหมายกบับริษทัขนส่งเพืEอใหม้าตรวจสอบสินคา้ทีEเสียหาย 

 (5) ยืEนคาํร้องเรียกเงินทดแทนจากบริษทัขนส่งสินคา้ 

 (6) แจง้แผนกบริการลูกคา้ของไฮไลฟ์ 

8.18  การส่งสินค้าไม่ครบ 

 ไฮไลฟ์มีความภูมิใจทีEจะดาํเนินการส่งสินค้าทีEสัEงซืQ อได้อย่างถูกต้องและใน เวลาทีEรวดเร็ว  

อย่างไรก็ดีในบางกรณีทีEเป็นไปไดย้ากซึE งอาจเกิดความผิดพลาดขึQน  การแกไ้ขปัญหาจะเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว  เพืEอหลีกเลีEยงความล่าชา้ออกไปในการไดรั้บสินคา้ ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งรายงานความเสียหาย

ภายในหา้ (5) วนัทาํการ  เมืEอไดรั้บแจง้และตรวจ สอบแลว้ไฮไลฟ์จะจดัส่งรายการทีEสูญหายไปยงัทีEอยูต่าม

ใบสัEงสินคา้เดิม 

 8.19  ภาษกีารขาย 

 สําหรับการสัEงซืQอจากไฮไลฟ์ไฮไลฟ์จะเก็บและนาํส่งภาษีไปยงักรมสรรพากรและทอ้งถิEนทีE 

เกีEยวขอ้งโดยเกบ็จากราคาแนะนาํขายปลีกของผลิตภณัฑแ์ละ/หรือวสัดุส่งเสริมการขาย อตัราการเกบ็ภาษี

ทีEใชใ้นการคาํนวณจะยดึหลกัจากทีEอยูที่Eผลิตภณัฑแ์ละ/หรือวสัดุส่งเสริม การขายทีEไดถู้กจดัส่งไป  

 

หมวดทีD 9-การขายและการตั\งราคา 

9.1   ราคาแนะนําขายปลกี 

 ไฮไลฟ์จดัเตรียมราคาแนะนาํขายปลีกไวใ้ห้เป็นแนวทาง ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์สามารถขาย

ผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ในราคาใดก็ไดที้Eผูแ้ทนจาํหน่ายและลูกคา้ตกลงร่วมกนัอยา่งไรก็ดีผูแ้ทนจาํหน่ายไม่ได้

รับอนุญาตใหโ้ฆษณาในราคาทีEต ํEากวา่ราคาแนะนาํขายปลีกซึE งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัผลิตภณัฑใ์ห ้“ฟรี” หรือ

การตัQงราคาพิเศษอืEนใดทีEอาจตํEากวา่ราคาแนะนาํขายปลีก หา้มนาํเสนอผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ ร่วมกบัผลิตภณัฑ์

จากบริษทัอืEน ไม่วา่ผลิตภณัฑน์ัQนจะนาํเสนอผา่นช่องทางการตลาดเครือข่ายหรือช่องทางอืEนใดกต็าม 

9.2  การเปลีDยนราคา 

 ราคาผลิตภณัฑ์และสิEงตีพิมพไ์ฮไลฟ์ทัQงหมดอาจมีการเปลีEยนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้ 

9.3    ใบเสร็จรับเงนิ ลูกค้าปลกี 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์จะตอ้งจดัหาใบเสร็จรับเงินใหลู้กคา้ปลีกทีEซืQอผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ทัQงหมด 
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หมวดทีD 10-การรับประกนัค้าปลกีและนโยบายคืนเงนิ 

10.1    ความรับผดิชอบของผู้แทนจาํหน่าย   

 หากลูกคา้ปลีกส่งไปรษณียห์รือส่งใบแจง้การยกเลิกทีEสมบูรณ์มายงัผูแ้ทนจาํหน่ายก่อนเทีEยงคืน

ของวนัทาํการทีEสาม (3) หลงัจากสัEงซืQอหรือซืQอสินคา้ ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งเป็นผูรั้บภาระหากผูซื้Qอรับสินคา้

ไปแลว้ ผลิตภณัฑน์ัQนตอ้งถูกส่งคืนมาพร้อมกบัใบแจง้การคืนในสภาพทีEดีเช่นเดียวกบัทีEส่งไปภายในสิบ 

(10) วนัทาํการหลงัจากไดรั้บใบแจง้ ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งคืนเงินทัQงหมดภายใตส้ญัญาการขายนัQนหากลูกคา้

ปลีกติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้เกีEยวกบัการทีEผูแ้ทนจาํหน่ายปฏิเสธการจ่ายคืนเงินในจาํนวนทีEเหมาะสมตาม

เวลาทีEระบุ ผูแ้ทนจาํหน่ายคนนัQนจะถูกยืEนระงบัสิทธิผูแ้ทนจาํหน่ายจนกว่าจะไดข้อ้ยติุของการร้องเรียน

นัQน 

10.2   การควบคุมคุณภาพ (QC) 

 ไฮไลฟ์จะส่งสินคา้ทดแทนภายในสามสิบ (30) วนัของการสัEงผลิตภณัฑ์ทีEพบว่ามีขอ้บกพร่อง 

อย่างไรก็ดีไม่ควรคืนผลิตภณัฑ์มายงัไฮไลฟ์ก่อนไดรั้บอนุมติัให้คืนจากฝ่ายบริการลูกคา้ไฮไลฟ์ โดย

สามารถส่งคาํร้องมาไดท้ัQงทางโทรศพัท ์โทรสาร หรืออีเมล ์เพืEอให้มัEนใจว่าจะไดรั้บผลิตภณัฑท์ดแทน 

ตอ้งดาํเนินการตามขัQนตอนอยา่งเคร่งครัดดงัต่อไปนีQ  

 1) ยืEนคาํร้องขอทดแทนผลิตภณัฑเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุเหตุผลในการร้องขอพร้อมแนบ

หลกัฐานยนืยนัการชาํระเงินและสาํเนาใบสัEงซืQอสินคา้และใบส่งสินคา้ 

 2 ) เมืEอไดรั้บแจง้ ไฮไลฟ์จะแนะนาํผูแ้ทนจาํหน่ายใหน้าํผลิตภณัฑห์รือจดัส่งผลิตภณัฑไ์ปยงัทีEใด 

เมืEอไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ไฮไลฟ์จะเปลีEยนหรือจดัส่งผลิตภณัฑท์ดแทนออกไป 

10.3   สิทธิการยกเลกิของผู้ซื\อ 

 ตามกฎหมาย ให้อาํนาจผูซื้QอในการยกเลิกการขายนัQนๆโดยไม่มีค่าปรับภายในก่อนเทีEยงคืนของ

วนัทีEสาม (3) หลงัจากมีการซืQอขาย กฎนีQครอบคลุมถึงการขายปลีกให้ผูบ้ริโภคซึE งเกิดขึQนนอกสาํนกังาน

ใหญ่ของผูค้า้ปลีก นอกจากนีQ ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งบอกกล่าวทางวาจากบัผูซื้Qอถึงสิทธิสาม (3)วนัในการ

ยกเลิก ณ เวลาทีEลูกคา้เซ็นสญัญาการขายหรือซืQอผลิตภณัฑ ์

10.4   การขออนุญาตคืนผลติภณัฑ์  

ก่อนทีEผลิตภณัฑใ์ดๆจะถูกส่งคืนมายงัไฮไลฟ์ ไม่วา่จะเป็นเพราะการขนส่งผดิพลาดลูกคา้ปลีกคืน 

ผลิตภณัฑเ์สียหาย หรือการลาออก ผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งติดต่อกบัฝ่ายบริการลูกคา้ไม่วา่จะโดยทางโทรสาร 

การส่งไปรษณีย ์หรืออีเมล ์
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10.5  การคืนผลติภณัฑ์โดยลูกค้าปลกี 

 ไฮไลฟ์มีการรับประกนัผลิตภณัฑสิ์บห้า(15)วนั คืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต(์100%) โดยไม่มีเงืEอนไข

ใหก้บัลูกคา้ปลีกทุกคน  ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ทุกรายมีขอ้ผกูพนัในขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายและนโยบาย

และระเบียบปฏิบติัทีEจะยึดถือตามการรับประกนันีQ   ก่อนทีEจะจบการขายปลีกผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งปิดการ

ขายทางวาจาว่าลูกคา้มีสิทธิทีEจะยกเลิกการสัEงซืQอหากลูกคา้ปลีกไม่พอใจในผลิตภณัฑ์ของไฮไลฟ์ดว้ย

เหตุผลใดๆก็ตาม ลูกคา้ปลีกสามารถคืนผลิตภณัฑ์ในส่วนทีEยงัไม่ได้ใช้มายงัผูแ้ทนจาํหน่ายทีEได้ซืQ อ

ผลิตภณัฑไ์ปภายในสิบห้า (15) วนันบัจากวนัทีEซืQอผลิตภณัฑ ์ไม่ว่าจะเพืEอทดแทน เปลีEยนเป็นผลิตภณัฑ์

อืEนหรือรับเงินคืนเต็มจาํนวนตามราคาทีEไดซื้Qอผลิตภณัฑ์นัQนไปไฮไลฟ์จะทดแทนผลิตภณัฑ์ทีEถูกส่งคืน

ผา่นทางผูแ้ทนจาํหน่ายโดยตอ้งปฏิบติัตามขัQนตอนต่อไปนีQและอยูภ่ายใตเ้งืEอนไข 

 - ไฮไลฟ์ไดรั้บหนงัสือแจง้วา่มีผลิตภณัฑก์าํลงัถูกส่งคืนจากลูกคา้ปลีก 

 - ผูแ้ทนจาํหน่ายทีEไดถู้กสัEงซืQอผลิตภณัฑไ์ปตัQงแต่แรกคืนผลิตภณัฑม์ายงัไฮไลฟ์ 

 - ทาํตามคาํแนะนาํของฝ่ายบริการลูกคา้ไฮไลฟ์ 

- ไฮไลฟ์ไดรั้บคืนผลิตภณัฑภ์ายในสิบห้าวนั (15) วนัหลงัจากทีEผลิตภณัฑถู์กส่งคืนไปยงัผูแ้ทน

จาํหน่ายแลว้  

 -การคืน*ตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนีQ  

 : ขอ้ความจากลูกคา้ปลีกพร้อมลายเซ็นระบุถึงเหตุผลในการส่งคืนรวมทัQง 

 : สาํเนาใบเสร็จรับเงินตวัจริงซึEงลงวนัทีEกาํกบั 

 : ผลิตภณัฑต์ามทีEไดรั้บจากลูกคา้ปลีก 

 : ชืEอ ทีEอยู่และเบอร์โทรศพัท์ของลูกคา้ปลีกท่านนัQนตอ้งใชก้ล่องและหีบห่อทีEเหมาะสมในการ

บรรจุผลิตภณัฑที์Eส่งคืนเพืEอการทดแทนโดยใชว้ธีิขนส่งทีEประหยดัและดีทีEสุด ไฮไลฟ์จะเป็นผูจ่้ายค่าขนส่ง

ผลิตภณัฑท์ดแทนไปยงัผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์จะไม่คืนเงินใหก้บัผูแ้ทนจาํหน่ายรายใดในราคาทีEลูกคา้ปลีก

ไดซื้QอไปซึE งผลิตภณัฑที์Eส่งคืน และจะไม่ส่งผลิตภณัฑท์ดแทนถา้หากว่าไม่สอดคลอ้งกบัเงืEอนไขของกฎ

การคืนสินคา้ 

 *คาํร้องขอคืนสินคา้ขายปลีกตอ้งเขียนอย่างแจง้ชัดดว้ยรายละเอียดทีEสมบูรณ์ (ชืEอทีEอยู่ เบอร์

โทรศพัท ์อีเมล-์ถา้มี และขอ้มูลอืEนๆเพืEอใหไ้ฮไลฟ์สามารถยนืยนัความถูกตอ้งในการขายและการคืนหลงั

จากนัQน) การขายปลีกทีEไม่สามารถพิสูจน์ไดจ้ะไม่ไดรั้บการทดแทน ขอ้มูลทีEเป็นเท็จอาจนาํไปสู่การ

สืบสวนเพิEมเติมและอาจทาํใหเ้กิดการระงบัสิทธิชัEวคราวของผูแ้ทนจาํหน่าย 
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10.6  การคืนผลติภณัฑ์โดยลูกค้าทีDสัDงซื\อทางอนิเตอร์เน็ต และ ลูกค้าแบบบอกต่อ 

 ไฮไลฟ์มีการรับประกันผลิตภณัฑ์สิบห้า (15) วนั โดยไม่มีเงืEอนไขให้กับลูกค้าทีEสัEงซืQ อทาง

อินเตอร์เน็ต และ ลูกคา้แบบบอกต่อ หากดว้ยเหตุผลใดกต็ามลูกคา้ทีEสัEงซืQอทางอินเตอร์เน็ต และลูกคา้แบบ

บอกต่อพึงพอใจในผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ใดๆ ลูกคา้สามารถคืนผลิตภณัฑจ์ากการสัEงซืQอผลิตภณัฑน์ัQนเป็นครัQ ง

แรกภายในสิบหา้ (15) วนัเพืEอการทดแทน เปลีEยน หรือคืนเงินเตม็จาํนวนในราคาทีEซืQอไป (หกัค่าขนส่ง) 

10.7  การคืนผลติภณัฑ์เนืDองจากการลาออก 

 หากผูแ้ทนจาํหน่ายประสงคที์Eจะคืนผลิตภณัฑที์EซืQอไปเพืEอการใชส่้วนตวั เพืEอเป็นสินคา้คงคลงั 

หรือวสัดุช่วยการขายในขณะทีEขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายยงัมีผลใชบ้งัคบัผลิตภณัฑท์ัQงหมดตอ้งอยูใ่นสภาพ

ทีEเป็นปัจจุบนั นาํมาใชใ้หม่ได ้และนาํไปขายใหม่ได ้ซึE งทาํการซืQอไปภายในสาม (3) เดือน สามารถยืEน

เรืEองมาทีEฝ่ายประสานงานเพืEอขอรับ ซืQอคืนไดต้ามกฎเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ์(ดูหวัขอ้ 8.5) การซืQอคืนจะอยูใ่น

ราคาทีEไม่นอ้ยกวา่เจด็สิบเปอร์เซ็นต ์(70%) ของราคาสุทธิดัQงเดิมทีEผูส้มคัรไดซื้Qอไป ลบดว้ยค่าขนส่งต่างๆ

และค่าคอมมิชชัEนทีEจ่ายให้กบัผูแ้ทนจาํหน่าย การร้องขอเช่นนีQ ให้พิจารณาว่าเป็นการขอลาออกจากสิทธิ

การเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายสาํหรับการคืนสินคา้จากต่างประเทศตอ้งทาํภายในเกา้สิบ (90) วนั**นบัจากวนัทีE

ซืQอสินคา้ และอยู่ภายใตคู้่มืออืEนๆทัQงหมดดงักล่าวในทีEนีQ ในกรณีทีEสินคา้คงคลงัทีEถูกส่งคืนไม่อยู่ภายใต้

เงืEอนไงการคืนขา้งตน้สินคา้ดงักล่าวจะถูกเก็บไวเ้ป็นระยะเวลาสามสิบ (30)วนั ในระหว่างนัQนผูแ้ทน   

จาํหน่ายมีสิทธิทีEจะร้องขอคืนสินคา้ดงักล่าว ผูแ้ทนจาํหน่ายจะตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าขนส่งทัQงหมด หากฝ่าย

บริการลูกคา้ ไม่ไดรั้บใบคาํร้องในช่วงเวลาทีEกาํหนดไวไ้ฮไลฟ์สงวนสิทธิทีEจะทาํลายสินคา้ดงักล่าวโดยไม่

มีการจ่ายเงินชดเชยใหก้บัผูแ้ทนจาํหน่ายคนนัQนอีกต่อไป 

               **ระยะเวลาในการขอคืนอาจเปลีEยนไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศและรัฐ** 

เพืEอใหแ้น่ใจวา่สามารถออกเงินคืนใหผู้แ้ทนจาํหน่ายไดใ้นเวลาทีEเหมาะสม ควรทาํตามขัQนตอนต่อไปนีQ  

 1. ยืEนคาํร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าจะโดยทางโทรสาร การส่งไปรษณีย ์หรือทางอีเมลม์ายงั

ฝ่ายบริการลูกคา้ไฮไลฟ์ ระบุเหตุผลอยา่งแจง้ชดัในการขอลาออกและเพืEอการคืนผลิตภณัฑแ์ละ/หรือวสัดุ

ส่งเสริมการขาย 

 2. เมืEอไดรั้บขอ้มูลทีEถูกตอ้ง ไฮไลฟ์จะแนะนาํผูแ้ทนจาํหน่ายใหจ้ดัส่งผลิตภณัฑ ์ไฮไลฟ์จะคืนเงิน

ใหภ้ายในระยะเวลาโดยประมาณสิบหา้ (15) วนันบัจากวนัทีEไดรั้บสินคา้ทีEไดรั้บอนุญาตคืน 

 3.  ผูแ้ทนจาํหน่ายประมาณค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้มายงัไฮไลฟ์ 
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 4. ผูแ้ทนจาํหน่ายเป็นผูรั้บผิดชอบในการบรรจุและจดัส่งผลิตภณัฑ ์โดยวิธีทีEมัEนใจว่าไฮไลฟ์จะ

ไดรั้บคืนภายในระยะเวลาทีEกาํหนดและมีความเสียหายนอ้ยทีEสุด ไฮไลฟ์จะไม่ยอมรับสินคา้ทีEไดรั้บความ

เสียหายเพืEอการคืนเงิน 

5. การคืนเงินจะออกใหต้ามรูปแบบการจ่ายเงินทีEไฮไลฟ์ไดรั้บ หมายความวา่ถา้ใชเ้ครดิตการ์ดใน

การสัEงซืQอสินคา้ การชาํระเงินคืนกจ็ะกลบัไปทีEเครดิตการ์ดใบเดิม หากการจ่ายเงินทาํโดยเช็ค การคืนเงินก็

จะออกในรูปเชค็ชืEอเดียวกบัทีEไดรั้บเชค็ 

10.8  การเปลีDยน 

 ไฮไลฟ์ จะไม่ยอมรับผลิตภณัฑเ์พืEอการเปลีEยนจากผูแ้ทนจาํหน่าย เวน้แต่การชาํรุดของผลิตภณัฑ์

ทีEเกิดจากไฮไลฟ์ 

10.9  การคืนทีDไม่ได้รับอนุญาต  

 หากผูแ้ทนจาํหน่ายปฏิเสธการรับสินคา้ทีEจดัส่งจากไฮไลฟ์หรือร้องขอคืนผลิตภณัฑที์EซืQอไปก่อน

หนา้นีQ เพืEอขอคืนเงิน การร้องขอเช่นนัQนใหถื้อวา่เป็นการระงบัสิทธิโดยสมคัรใจ 

 

หมวดทีD 11 – ข้อกาํหนดทัDวไป 

11.1 การเกบ็บันทกึ 

 ไฮไลฟ์สนับสนุนให้ผูแ้ทนจาํหน่ายทุกรายเก็บรักษาบันทึกทีEสมบูรณ์และถูกต้องในการทาํ

ธุรกรรมทางการคา้ของผูแ้ทนจาํหน่าย ไฮไลฟ์อาจดาํเนินการขอดูบนัทึกทีE เกีEยวขอ้งกบัการขายปลีกหรือ

ในเรืEองอืEนๆ ดงัทีEอธิบายไวใ้นทีEนีQหรือตามทีEกฎหมายกาํหนด 

11.2 การแก้ไข 

 ไฮไลฟ์โดยดุลยพินิจแต่ผูเ้ดียวสงวนสิทธิj ทีEจะแกไ้ขนโยบายและระเบียบปฏิบติัตามทีEกาํหนดไว้

ในเรืEองต่อไปนีQ  ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์หรือราคาแนะนาํขายปลีก การมีจาํหน่ายและสูตรผลิตภณัฑ ์และ

แผนปันผลตอบแทนตามทีEเห็นว่าสมควรโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การแกไ้ขและเปลีEยนแปลง

นโยบายและระเบียบปฏิบติัและแผนปันผลตอบแทนทัQงหมดดงักล่าวขา้งตน้ให้ถือเป็นส่วนผูกพนักบั

ขอ้ตกลงเมืEอไดรั้บการเผยแพร่ในเวบ็ไซตท์างการไฮไลฟ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผูแ้ทนจาํหน่ายทีE

จะตอ้งปรับตวัใหท้นัขอ้มูลทีEเป็นปัจจุบนัและทนัสมยั และไฮไลฟ์ไม่รับผดิชอบในทุกทางเกีEยวกบัการขาด

ซึE งความรู้และขอ้มูลทีE ทนัสมยัและปัจจุบนัของผูแ้ทนจาํหน่าย ในกรณีทีEมีความขดัแยง้ระหวา่งขอ้ตกลงทีE

ใชอ้ยู่และการแกไ้ขใหม่ ให้นาํขอ้ทีEแกไ้ขใหม่มาใชใ้นการกาํกบัดูแล หากแผ่นพบัไฮไลฟ์แคตตาล็อก
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ผลิตภณัฑ ์รายการราคาสินคา้ สิEงตีพิมพ ์เวบ็ไซต ์การส่งขอ้มูลโทรสารเมืEอ ไดรั้บการแกไ้ข อนุญาตให้

ผูแ้ทนจาํหน่ายไฮไลฟ์ใชเ้ฉพาะฉบบัทีEเป็นทีEเป็นล่าสุดเท่านัQน 

11.3   ข้อกาํหนดเรืDองการไม่สละสิทธิ 

 ไฮไลฟ์มีสิทธิเตม็ทีEทีEจะบงัคบัใชภ้ายใตอ้าํนาจของนโยบายและระเบียบปฏิบติัเหล่านีQหรือผูแ้ทน

จาํหน่ายตอ้งยืนยนัหรือปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดด้วยสัญญาผูกมดัในขอ้กาํหนดในทีEนีQ  และไม่มีการ

กาํหนดเองหรือการปฏิบติัของฝ่ายใดทีEแตกต่างในนโยบายและระเบียบปฏิบติัเหล่านีQ  ซึE งทาํใหไ้ฮไลฟ์สละ

สิทธิในการเรียกร้องใหป้ฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัทีEแน่นอนเหล่านีQ  การสละสิทธิโดยไฮไลฟ์

จะมีผลบงัคบัใชเ้มืEอเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเจา้หนา้ทีEผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจจากไฮไลฟ์เท่านัQน การสละ

สิทธิของไฮไลฟ์ในการผิดสัญญาของผูแ้ทนจาํหน่ายเฉพาะรายไม่มีผลหรือทาํให้ไฮไลฟ์เสียสิทธิหรือขอ้

ผูกมัดในผูแ้ทนจาํหน่ายรายอืEน และไม่ทาํให้เกิดความล่าช้าหรือละเลยในการใช้สิทธิทีE เกิดขึQนจาก

ผลกระทบของการผิดสัญญาหรือเสียสิทธิของไฮไลฟ์ทีEเกีEยวกบัการนัQนหรือการผิดสัญญาทีEเกิดขึQนใน

ภายหลงั 

11.4   รายงานการละเมดินโยบาย 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายทีEพบเห็นการละเมิดนโยบายผูแ้ทนจาํหน่ายอืEนตอ้งส่งรายงานเป็นหนงัสือเกีEยวกบั

การละเมิดมายงัฝ่ายประสานงานของไฮไลฟ์ไม่ว่าจะโดยทางโทรสารการส่งทางไปรษณียห์รืออีเมล์ 

เอกสารเหล่านัQนตอ้งเซ็นใบรับรองโดยผูแ้ทนจาํหน่าย และแจง้รหสัประจาํตวั บริษทัจะไม่รับการร้องเรียน

โดยไม่ประสงคอ์อกนาม ไม่วา่ในกรณีใดๆไม่รับโทรศพัทเ์พืEอการร้องเรียน ในขณะทีEการส่งเอกสารตอ้ง

ทาํเป็นหนังสือทัQงจากฝ่ายทีEร้องเรียนและทา้ยสุดจากบุคคลทีEระบุถึงการละเมิดนโยบาย ควรรวบรวม

รายละเอียดของกรณีดงักล่าวระบุในรายงาน อาทิ วนัทีE จาํนวนครัQ งทีEเกิดขึQน บุคคลทีEเกีEยวขอ้ง พยานและ

เอกสารสนบัสนุน 

11.5   การตดัสินชี\ขาด 

 ขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องทีEเกีEยวกบัไฮไลฟ์ทัQงหมด ขอ้ตกลง หรือผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์ สิทธิและ

ขอ้ผูกพนัของผูแ้ทนจาํหน่ายของไฮไลฟ์ หรือขอ้เรียกร้องใดๆหรือเหตุแห่งการกระทาํเกีEยวกับการ

ดาํเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นของผูแ้ทนจาํหน่ายหรือไฮไลฟ์ภายใตข้อ้ตกลงนีQ  และ/หรือการซืQอผลิตภณัฑข์อง

ผูแ้ทนจาํหน่าย สามารถตกลงกนัไดโ้ดยสมบูรณ์และโดยเด็ดขาดโดยอนุญาโตตุลาการหรือในสถานทีEทีE

ไฮไลฟ์กาํหนดไวโ้ดยสอดคล้องกับพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ.และกฎกระทรวงพาณิชย์ โดยมีหนึE ง 

(1)อนุญาโตตุลาการ ทนายดา้นกฎหมายผูซึ้E งมีความเชีEยวชาญในกฎหมายธุรกิจดา้นการทาํธุรกรรม โดยพึง
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ใจมากกวา่ในทนายทีEมีความรู้ในวงการขายตรง หากผูแ้ทนจาํหน่ายยืEนคาํร้องหรือฟ้องแยง้ไฮไลฟ์ ผูแ้ทน

จาํหน่ายสามารถทาํไดเ้ป็นรายบุคคลและไม่รวมกบัผูแ้ทนจาํหน่ายอืEนหรือเป็นส่วนหนึE งของการฟ้องคดี

ในนามกลุ่มบุคคล การตดัสินใจของอนุญาโตตุลาการถือเป็นอนัสิQนสุดและผกูพนักบัทุกฝ่าย และในกรณี

จาํเป็นอาจจะลดขัQนตอนการตดัสินทีEอยูใ่นขอบเขตอาํนาจศาล ขอ้ตกลงจากการตดัสินชีQขาดนีQ จะคงไวซึ้E ง

การเพิกถอนหรือการหมดอายุขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่าย แมก้ระนัQนตามทีEกล่าวเบืQองตน้ไม่มีอาํนาจในขอ้

โตแ้ยง้เกีEยวกบักรรมสิทธิj  ความถูกตอ้ง หรือการจดทะเบียน หรือเครืEองหมายใดๆของทรัพยสิ์นทางปัญญา

อืEนๆหรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นหรือขอ้มูลความลบัของไฮไลฟ์โดยปราศจากหนงัสือยนิยอมจากไฮไลฟ์

ไฮไลฟ์มีสิทธิเสาะหาการแกไ้ขทดแทนทีEทาํไดจ้ากศาลทีEมีอาํนาจพิจารณาคดีอนัเนืEองจากขอ้พิพาทและอนั

เนืEองจากการเงินทีEเป็นหนีQ ต่อแอลแวย ์นอกเหนือไปจากความเสียหายทางการเงิน ไฮไลฟ์อาจขอคาํสัEงศาล

ต่อผูแ้ทนจาํหน่ายทีEละเมิดขอ้ตกลงและสาํหรับการละเมิดในการนาํเครืEองหมายการคา้ของไฮไลฟ์ไปใช้

ในทางทีEผิด ลิขสิทธิj  หรือนโยบายขอ้มูลทีEเป็นความลบัไม่มีอะไรในกฎนีQ ทีEจะขดัขวางไฮไลฟ์จากการเพิก

ถอนขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายหรือจากการร้องขอและการไดม้าจากศาลใดๆทีEอยูใ่นเขตอาํนาจศาลในการขอ

หมายยดึทรัพยค์าํสัEงหา้มชัEวคราวก่อนพิพากษา คาํสัEงก่อนชีQขาดตดัสินคดีและ/หรือคาํสัEงหา้มของศาลหรือ

การผอ่นปรนฉุกเฉินเพืEอคุม้ครองและปกป้องผลประโยชน์ของไฮไลฟ์ก่อนทีEจะยืEนเรืEองหรือระหวา่งหรือ

หลงัจากการตดัสินชีQขาดหรือกระบวนการอืEนๆหรือระหวา่งรอคาํพิพากษาหรือคาํตดัสินทีEเกีEยวขอ้งกบัการ

ตดัสินชีQขาดหรือกระบวนพิจารณาอืEนๆไม่มีสิEงใดทีEกล่าวถึงในทีEนีQ ทีEถือวา่เป็นการใหอ้นุญาโตตุลาการซึE ง

ความชอบธรรมอาํนาจหรือสิทธิทีEจะเปลีEยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลง เพิEมขึQ น หรือลดลงซึE ง

ขอ้กาํหนดใดๆในนโยบายหรือกฎระเบียบ แผนปันผลตอบแทน หรือขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายขอ้เรียกร้อง

หรือมูลฟ้องทีEยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์ของผูแ้ทนจาํหน่ายทีEมีต่อไฮไลฟ์ไม่วา่จะไดรั้บการวนิิจฉยัในขอ้ตกลง

ของผูแ้ทนจาํหน่ายหรืออืEนใด ไม่สามารถขดัขวางไฮไลฟ์ในการบงัคบัใช้สัญญาและขอ้ตกลงทีEมีใน

ขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายนีQ  

11.6   ข้อตกลงทีDกาํหนดเหมือนกนัทั\งสองฝ่าย 

 ข้อตกลงนีQ  (ประกอบด้วยนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ข้อตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายและแผนปัน

ผลตอบแทน) ตามทีEมีอยูห่รือแกไ้ขหลงัจากนีQทาํให้เกิดขอ้ตกลงทีEกาํหนดเหมือนกนัทัQงสองฝ่ายเกีEยวกบั

ความสมัพนัธ์ ประเดน็ในเรืEองนีQและเรืEองทีEเกีEยวขอ้งในประเดน็นีQ  
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11.7   การเป็นโมฆะบางส่วน 

 หากภายใตก้ฎหมายทีEนําไปใช้บงัคบัใช้และผูกพนัและกฎบงัคบัใช้ในเขตอาํนาจศาลใดๆ มี

ขอ้กาํหนดในขอ้ตกลงใดๆ ซึE งรวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบติั หรือรายละเอียดใดๆ มาตรฐานหรือ

ขัQนตอนการดาํเนินการใดซึE งไฮไลฟ์ไดว้างเงืEอนไขไวถู้กระงบัใหเ้ป็นโมฆะหรือไม่มีผลบงัคบัใช ้ไฮไลฟ์มี

สิทธิทีEจะปรับเปลีEยนส่วนทีEเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบงัคบัใชใ้นขอ้กาํหนด รายละเอียด มาตรฐาน ขัQนตอน

การดาํเนินงาน หรือส่วนใดดงักล่าวไปจนถึงส่วนทีEตอ้งเพิEมเติมใหมี้ผลใชไ้ดแ้ละมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ผูแ้ทน

จาํหน่ายตอ้งมีผลผกูพนัในการปรับเปลีEยนดงักล่าว การปรับเปลีEยนจะมีผลตามขอ้กาํหนดแห่งกฎหมาย 

11.8   การจาํกดัความเสียหาย 

 ตามขอบเขตอาํนาจของกฎหมาย ไฮไลฟ์และบริษทัในเครือ เจา้หน้าทีEผูอ้าํนวยการ ลูกจา้งและ

ผูแ้ทนจาํหน่ายอืEนไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหาย  และโดยวธีินีQผูแ้ทนจาํหน่ายทุกรายสละสิทธิj ดงักล่าว

จากขา้งตน้จาก และสละสิทธิj ในขอ้เรียกร้องใดๆสาํหรับความเสียหายในการขาดทุนกาํไร ความเสียหาย

อนัเนืEองมาจากการผดิสญัญาค่าเสียหายจาํเพาะ ผลเสียหายทีEเกิดขึQนหรือการชดใชค้วามเสียหาย ซึE งอาจเป็น

ผลมาจากการเรียกร้องใดๆ ก็ตามทีEเกีEยวกบัการดาํเนินงาน การไม่ดาํเนินงาน การละเวน้การกระทาํของ

ไฮไลฟ์ซึE งเกีEยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือประเด็นอืEนๆระหวา่งผูแ้ทนจาํหน่ายและไฮไลฟ์ ไม่วา่

จะเป็นสัญญา  การละเมิด หรือความรับผิดสิQนเชิง นอกจากนีQ เป็นทีEตกลงกนัว่าความเสียหายใดๆ ของ

ผูแ้ทนจาํหน่ายจะไม่เกินและจาํกดัอย่างแจง้ชดัโดยวิธีนีQ ในจาํนวนของผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์ทีEยงัไม่ไดข้าย  

และครอบครองโดยผูแ้ทนจาํหน่ายซึE งซืQอโดยตรงจากไฮไลฟ์และในคอมมิชชัEนหรือโบนสัทีEถึงกาํหนด

ใดๆ 

11.9   ข้อตกลงการชดใช้ค่าเสียหาย 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายแต่ละรายและทุกรายตกลงทีEจะชดใชค้่าเสียหายและไม่ทาํให้เกิดความเสียหาย

กบัไฮไลฟ์ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ผูอ้าํนวยการ ลูกจา้ง ตวัแทน และผูสื้บมรดกในผลประโยชน์และต่อขอ้

เรียกร้อง การเรียกเอา ความรับผิดชอบ การขาดทุนค่าใชจ่้ายรวมถึงแต่ไม่จาํกดัในค่าศาลและค่าจา้งทนาย

ในการอา้งสิทธิj ต่อหรือเสียหายหรือก่อให้เกิดโดยใครก็ตามโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ซึE งเกิดขึQนจาก

การเกีEยวขอ้งในทางใดหรือถูกกล่าวหาวา่เกีEยวพนัหรืออืEนใดของผูแ้ทนจาํหน่ายใน  

 (1) กิจกรรมของผูแ้ทนจาํหน่าย  

 (2) ฝ่าฝืนเงืEอนไขในขอ้ตกลงผูแ้ทนจาํหน่ายหรือนโยบายและระเบียบปฏิบติัเหล่านีQ   

 (3) ละเมิดหรือละเลยทีEจะปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถิEน หรือกฎทีEบงัคบัใช ้
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11.10 เหตุสุดวสัิย 

 ไฮไลฟ์จะไม่รับผดิชอบในความล่าชา้หรือความขดัขอ้งในการดาํเนินงานซึEงเกิดจากสถานการณทีE

อยูน่อกเหนือการควบคุม อาทิ การประทว้ง ปัญหาแรงงาน ไฟไหมส้งคราม การประกาศพระราชกฤษฎีกา

ของรัฐบาลหรือคาํสัEง หรือการตดัทอนการจดัหาสินคา้ใหข้องฝ่ายหนึEง 

11.11 กฎหมายทีDใช้บังคบั 

 ขอ้ตกลงนีQ ใชบ้งัคบัตามกฎหมายของประเทศไทย 

 


