กฎระเบียบและกฎจรรยาบรรณผู้แทนจําหน่ าย
บริษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จํากัด
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จากจุดนีQ เป็ นต้นไป ไฮไลฟ์ เน็ตเวิร์ค จะเรี ยกว่า “ ไฮไลฟ์ ” ในขณะทีEผแู ้ ทนจําหน่ายอิสระไฮไลฟ์
จะเรี ยกว่า “ผูแ้ ทนจําหน่าย” นโยบายและระเบียบข้อบังคับเหล่านีQ ใช้เป็ นข้อปฏิบตั ิของผูแ้ ทนจําหน่ายใน
การดําเนิ นธุ รกิจกับไฮไลฟ์ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิประกอบกับใบสมัครผูแ้ ทนจําหน่าย ไฮไลฟ์ และ
ข้อตกลง (ข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ าย) และแผนตอบแทน (ต่อไปในฉบับนีQ จะเรี ยกรวมกันว่า “ข้อตกลง”)
ตามทีEปรากฏในปั จจุบนั หรื อมีการแก้ไขภายหลังจะประกอบการเป็ น ข้อตกลงทีEผูกพันและสมบูรณ์และ
เป็ นทีEเข้าใจกันระหว่างผูแ้ ทนจําหน่ ายและ ไฮไลฟ์ หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงใด ๆ ในเอกสาร
เหล่านีQ อาจมีผลในการเพิกถอนข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายหากมีส่วนใดในข้อกําหนดนีQ หรื อเอกสารใด ๆ ทีE
เผยแพร่ โ ดย ไฮไลฟ์ ได้รั บ การประกาศให้เ ป็ นโมฆะตามอํา นาจศาล ส่ ว นอืE น ๆนอกเหนื อ จากนีQ อาทิ
กฎเกณฑ์, ใบสมัคร หรื อเอกสารอืEนๆยังคงบังคับใช้และมีผลสมบูรณ์
1.1 กฎจรรยาบรรณผู้แทนจําหน่ าย
* ข้าพเจ้าจะซืE อสัตย์และยุติธรรมในการดําเนินธุรกิจในฐานะผูแ้ ทนจําหน่ายของ ไฮไลฟ์
*ข้าพเจ้าจะดําเนิ นธุรกิจของข้าพเจ้าในแนวทางทีEจะส่ งเสริ มชืEอเสี ยงของข้าพเจ้าและส่ งเสริ มชืEอเสี ยงอันดี
ทีEสร้างขึQนโดย ไฮไลฟ์
*ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตวั อย่างสุ ภาพอ่อนน้อมกับทุกคนทีEขา้ พเจ้าติดต่อด้วยในการประกอบธุ รกิจไฮไลฟ์ ของ
ข้าพเจ้า
*ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิหน้าทีEอย่างสมบูรณ์ในฐานะสปอนเซอร์ ซึE งรวมถึงการฝึ กอบรมการสนับสนุนและการ
สืE อสารกับผูแ้ ทนจําหน่ายในองค์กรของข้าพเจ้า
- ข้าพเจ้าจะไม่ให้ขอ้ มูลทีEผดิ เกีEยวกับผลิตภัณฑ์และแผนปั นผลตอบแทนของไฮไลฟ์
- ข้าพเจ้าจะไม่สปอนเซอร์หรื อพยายามทีEจะสปอนเซอร์ผแู ้ ทนจําหน่าย ไฮไลฟ์ รายใดโดยตรงหรื อทางอ้อม
เพืEอเข้าร่ วมแผนงานเครื อข่ายการตลาดอืEน ๆ หรื อข้องเกีE ยวในการกระทําอันเป็ นการหลอกลวงหรื อผิด
กฎหมาย
- ข้าพเจ้าจะพึงระลึกว่าแม้แต่ประสบการณ์และประโยชน์ส่วนตัวของข้าพเจ้าเองทีEได้ระบบจากผลิตภัณฑ์,
บริ การหรื อแผนงานของ ไฮไลฟ์ อาจถูกตีความได้วา่ เป็ น “ข้อกล่าวอ้างทีEนอกเหนือจากฉลากระบุ” ทีEไม่ได้
รับอนุญาต
- ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงว่าข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในภาระผูกพันทางการเงิน และ/ หรื อ
ทางกฎหมายซึE งเกิ ดการดําเนิ นธุ รกิ จของข้าพเจ้าในฐานะผูแ้ ทนจําหน่ ายและจะชําระหนีQ ทQ งั หมดตามทีE
กําหนดในฐานะผูแ้ ทนจําหน่าย
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1.2 การดําเนินธุรกิจ
ผู ้แ ทนจํา หน่ า ยแต่ ล ะรายจะดํา เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ของตัว เองในแบบมื อ อาชี พ และมี
จรรยาบรรณซึE งจะช่วยส่ งเสริ มชืE อเสี ยงของผูแ้ ทนจําหน่ ายและชืE อเสี ยงในด้านบวกให้กบั ไฮไลฟ์ ผูแ้ ทน
จําหน่ ายจะไม่ขอ้ งเกีEยวในการกระทําทีEส่งผลเสี ยแก่ ไฮไลฟ์ หรื อภาพลักษณ์ของผูแ้ ทนจําหน่ ายคนอืEน ๆ
ผูแ้ ทนจําหน่ ายจะปฏิบตั ิอย่างสุ ภาพและอ่อนน้อมกับทุกคนทีEติดต่อด้วยรวมถึงลูกจ้างและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ในสํานักงานไฮไลฟ์ และจะดําเนินธุรกิจของตนเองในแนวทางทีEได้รับการนับถือและมีความเป็ นมือ
อาชีพของ ไฮไลฟ์ และผูแ้ ทนจําหน่ายท่านอืEน ๆ ไม่วา่ ในสถานการณ์ใด ๆก็ตามผูแ้ ทนจําหน่ายจะไม่ดูหมิEน
หรื อละเมิดชืEอไฮไลฟ์ หรื อชืEอเสี ยงทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ หรื อนําไปใช้ในทางทีEผิดซึE งข้อมูล
อันปกปิ ดหรื อกรรมสิ ทธิj หรื อนําความลับทางการค้า (รวมถึงรายชืEอผูแ้ ทนจําหน่ายและทีEอยู)่ ของไฮไลฟ์
ไปใช้โดยผูแ้ ทนจําหน่ายหรื อผูอ้ ืEน
1.3 ข้ อตกลงเรืD องความลับทางการค้ า
ผูแ้ ทนจําหน่ ายสามารถจะเข้าถึงข้อมูลอันเป็ นความลับของไฮไลฟ์ โดยเฉพาะอย่างยิEงการไม่มี
ข้อจํากัดดังทีEได้กล่าวมาก่อนนีQ ซึE งข้อมูลอันเป็ นความลับประกอบด้วยผังสายงานหรื อรายงานดาวน์ไลน์ทีE
ถูกจัดเตรี ยมไว้ให้หรื อทีEผูแ้ ทนจําหน่ ายสามารถเข้าถึงได้ในรายชืEอลูกค้า ข้อมูลผูผ้ ลิต คอมมิชชันE หรื อ
รายงานการขาย ส่ วนผสมผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางการเงินและธุ รกิจของ ไฮไลฟ์ ข้อมูลดังกล่าวทัQงหมด
(ไม่ ว่าจะอยู่ในรู ป อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ วาจา หรื อ ลายลัก ษณ์ อ กั ษร) ถื อ เป็ นกรรมสิ ท ธิj และครอบครองโดย
ไฮไลฟ์ และได้รับการส่ งผ่านหรื อประโยชน์โดยผูแ้ ทนจําหน่ ายโดยถือเป็ นความลับอย่างเคร่ งครัดผูแ้ ทน
จําหน่ ายแต่ละรายตกลงว่าเขา/เธอจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับหรื อเป็ นกรรมสิ ทธิj ให้กบั บุคคลทีE
สามไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม หรื อ ใช้ข ้อ มู ล เพืE อ แข่ ง ขัน กับ ไฮไลฟ์ หรื อ เพืE อ จุ ด ประสงค์อืE น
นอกเหนื อจากทีEได้รับอนุ ญาตอย่างแจ้งชัดในข้อตกลงนีQ ผูแ้ ทนจําหน่ายและไฮไลฟ์ ตกลงว่าหากไม่ได้รับ
ข้อตกลงเรืE องความลับและการไม่เปิ ดเผยข้อมูลทางการค้า ไฮไลฟ์ จะไม่จดั เตรี ยมข้อมูลให้หรื ออนุญาตให้
ผูแ้ ทนจําหน่ายเข้าถึงข้อมูลได้ ข้อกําหนดนีQมีผลในการเพิกถอนหรื อหมดอายุของข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่าย

1.4 สถานะของผู้แทนจําหน่ าย
ผูแ้ ทนจําหน่ายจะไม่ได้รับการปฏิบตั ิในฐานะพนักงานเพืEอเจตจํานงในการจ่ายภาษีสหพันธ์หรื อ
รัฐ ผูแ้ ทนจําหน่ายทุกท่านเป็ นระบบผูจ้ า้ งอิสระทีEมีความเกีEยวพันโดยดําเนินธุรกิจแยกเป็ นอิสระของตัวเอง
อัพเดท 7 ธ.ค. 2560
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ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็ นผูซ้ Qื อแฟรนไชส์ ,หรื อข้อตกลงระหว่าง ไฮไลฟ์ และผูแ้ ทน
จําหน่ ายไม่สร้ างความสัมพันธ์แบบนายจ้าง/ลูกจ้าง, ตัวแทน, หุ ้นส่ วน หรื อผูร้ ่ วมทุ น ห้ามมิ ให้ผูแ้ ทน
จําหน่ ายบอกกล่ าวหรื อ แสดงนัย ไม่ ว่าจะทางวาจาหรื อ ทางลายลัก ษณ์ อ กั ษรถึ ง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่าง
ไฮไลฟ์ และผูจ้ าํ หน่ า ยนอกเหนื อ จากทีE ก ล่ า วไว้ข า้ งต้น เด็ด ขาด ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยแต่ ล ะรายต้อ งปกป้ อ ง
ไฮไลฟ์ จากความเสี ยหายในการร้องเรี ยน , ความเสี ยหาย หรื อความรับผิดชอบทีEเกิดจากการดําเนิ นธุ รกิจ
ของผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่มีอาํ นาจในการผูกมัด ไฮไลฟ์ กับภาระผูกพันใด ๆ ผูแ้ ทนจําหน่ ายแต่ละรายจะได้
ระบบการส่ งเสริ มให้กาํ หนดชัวE โมงการทํางานของตนเองและกําหนดวิธีการขายและส่ งเสริ มการขาย
ผูแ้ ทนจําหน่ายเองตราบเท่าทีEผจู ้ าํ หน่ายดําเนินการสอดคล้องกับเงืEอนไขของข้อตกลง
1.5 ไม่ กาํ หนดการสัD งซื\อสิ นค้ า
ไม่มีผแู ้ ทนจําหน่าย ไฮไลฟ์ รายใดถูกกําหนดให้สงัE ซืQ อสิ นค้า
หมวดทีD 2 – การเป็ นผู้แทนจําหน่ ายอิสระไฮไลฟ์
2.1 บริษทั หุ้นส่ วน และทรัสต์
บริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด หุน้ ส่ วนและ/หรื อทรัสต์อาจเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายได้เมืEอกรอกข้อตกลง
ผูแ้ ทนจําหน่ายเสร็ จสมบูรณ์พร้อมแนบสําเนาบริ ษทั
ทะเบียนองค์กร

สัญญาจัดตัQงห้างหุน้ ส่ วน

กฎหมายทีEขQ ึนทะเบียนไว้กบั หน่วยงานของรัฐ

สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล

สําเนาการจด

หรื อเอกสาร ทรัสต์หรื อใบทะเบียนอืEนๆหรื อเอกสารทาง
(ตามทีEมีส่วนเกีEยวข้อง)เพืEอให้มนัE ใจว่าได้ปฏิบตั ิตาม

ข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่าย ผูแ้ ทนจําหน่ายต้องเปิ ดเผยรายชืEอทีEครบถ้วนของผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าทีE และผูถ้ ือ
หุน้ ทีEเกีEยวข้องในบริ ษทั ทัQงหมดบริ ษทั จํากัดต้องเปิ ดเผยรายชืEอทัQงหมดของสมาชิก เจ้าหน้าทีE และผูจ้ ดั การ
ทัQงหมดห้างหุน้ ส่ วนต้องเปิ ดเผยหุน้ ส่ วนทัวE ไปและหุน้ ส่ วนจํากัดทัQงหมด ทรัสต์ตอ้ งเปิ ดเผยรายชืEอผูจ้ ดั การ
ทรัพย์สิน, ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ ผูแ้ ทนจําหน่ายอาจจะส่ งข้อมูลนีQมาทางแฟกซ์หรื ออีเมล์มายังไฮไลฟ์ และ
ต้องทําให้เป็ นปั จจุบนั โดยผูแ้ ทนจําหน่าย หลักฐานการสมัครทีEตอ้ งจัดเตรี ยมให้ได้แก่ หมายเลขประจําผู ้
เสี ยภาษี, สํานวนหนังสื อรับรองประจําปี จากกระทรวงเพืEอกระทรวงพาณิ ชย์ เพืEอรับรองการจดทะเบียน
ของบริ ษทั , องค์กรและห้างหุน้ ส่ วน หากผูถ้ ือหุน้ ,หุน้ ส่ วน, สมาชิกพาณิ ชย์และหรื อผูจ้ ดั การของผูแ้ ทน
จําหน่ายคนใดได้สมัครเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายเองด้วย ให้ผถู ้ ือหุน้ , หุน้ ส่ วน, สมาชิกหรื อผูจ้ ดั การนัQนจัดเตรี ยม
ข้อมูลดังทีEกาํ หนดไว้ขา้ งต้นสําหรับการสมัครผูแ้ ทนจําหน่ายมาด้วยเช่นกัน ผูถ้ ือหุน้ , สมาชิก, หุน้ ส่ วน,
ผูร้ ับผลประโยชน์ และผูจ้ ดั การทรัพย์สินผูม้ ีส่วนเกีEยวข้องตกลงทีEจะรับผิดชอบเป็ นการส่ วนตัวต่อไฮไลฟ์
อัพเดท 7 ธ.ค. 2560
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และผูกพันโดยข้อตกลงนีQ ต้องส่ งแบบฟอร์ม “การดําเนินงานภายใต้ชืEอธุรกิจ” หรื อ “ชืEอในการทําธุรกิจ”
ให้ไฮไลฟ์ บันทึกเก็บไว้ ในตําแหน่งผูแ้ ทนจําหน่ายใดๆทีEเกีEยวข้องกับความพยายามมากกว่าหนึEงบุคคล ไม่
ว่าจะเป็ นบริ ษทั , ห้างหุน้ ส่ วน, บริ ษทั จํากัดหรื อ ทรัสต์ การกระทําของผูร้ ่ วมสมัครคนใดคนหนึEงละเมิดกฎ
และข้อบังคับของข้อตกลงจะถือว่าผูแ้ ทนจําหน่ายทัQงหมดละเมิดกฎ
2.2 การสมัครผู้แทนจําหน่ าย
ผูส้ มัครอาจส่ งข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ พร้อมชําระเงินค่าชุดสมัคร350 บาทมายังสํานักงาน
ไฮไลฟ์ ประเทศไทยทางไปรษณี ย ์ สมัค รในเว็บ ไซต์ฉ บับ สําเนาของสปอนเซอร์ ผูแ้ นะนํา วาระของ
ข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ ายมี อายุหนึE ง (1) ปี ในจากวันทีE ไฮไลฟ์ ได้รับใบสมัครผูแ้ ทนจําหน่ ายต้องต่ออายุ
ข้อ ตกลงผูแ้ ทนจําหน่ ายทุ ก ปี โดยชําระเงิ น ค่าต่ อ อายุป ระจําปี เป็ นเงิ น 350 บาท ในวัน หรื อ ก่ อ นถึ ง วัน
ครบรอบข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่าย หากไม่มีการต่ออายุสมาชิกภายในสามสิ บ (30) วันหลังวันหมดอายุใน
วาระปั จจุบนั ของข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่าย ข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายจะถูกเพิกถอน ไฮไลฟ์ อาจใช้โปรแกรม
การต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ(ARP) เพืEอหลีกเลีEยงความล่าช้า
2.3 คู่สมรส
ผูส้ มัครร่ วมแต่ละคนหรื อนิติบุคคลถูกจํากัดให้เป็ นหนึEง (1) สิ ทธิผแู ้ ทนจําหน่ายสามี ภรรยา หรื อ
คู่สมรสทางกฎหมาย (เรี ยกรวมกันว่า ”คู่สมรส”) ผูซ้ E ึ งประสงค์จะเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์ แบบบัญชี
ผูส้ มัครร่ วมสามารถสมัครเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์ ได้เพียงหนึE งบัญชี เท่านัQนและไม่อาจเข้าร่ วมโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมกับตําแหน่งผูแ้ ทนจําหน่ายในสายงานผูแ้ ทนจําหน่ายอืEน การกระทําของคู่สมรสคน
ใดคนหนึE งให้ถือว่าเป็ นทัQงคู่ในตําแหน่ งผูแ้ ทนจําหน่ าย ในกรณี ทีEผูแ้ ทนจําหน่ ายสอง (2) ท่านสมรสกัน
ทัQงคู่ยงั คงสิ ทธิในตําแหน่งผูแ้ ทนจําหน่ายทีEมีมาก่อนการสมรส
2.4 บรรลุนิตภิ าวะ
ผูแ้ ทนจําหน่ายต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะตามกฎหมาย จึงจะเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ได้

2.5 ชืD อปลอมและ/หรื อชืD อทีตD \งั ขึน\ เอง
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลไม่อาจสมัครเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายโดยใช้ชืEอปลอมหรื อชืE อทีE ตQ งั ขึQนหรื อใช้อตั
ลักษณ์ของบุคคลอืEนหรื อนิ ติบุคคลทีE ไม่เกีE ยวข้องในการสมัครเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่อนุ ญาตให้ผูใ้ ดใช้
อัพเดท 7 ธ.ค. 2560
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เลขทีE ประกันสังคมหรื อเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีซE ึ งไม่ใช่ ของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลบุคคลของตนเอง มา
สมัครเป็ นผูแ้ ทนจําหน่าย
2.6 เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี
ผูแ้ ทนจําหน่ายทุกท่านต้องมอบเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีให้แก่ไฮไลฟ์ และไฮไลฟ์ จะใช้เลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีดงั กล่าวเพืEอวัตถุประสงค์ในการทํารายงานแก่รัฐบาลทัQงสิQ น
2.7 ภาษี
ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยไฮไลฟ์ จะได้รั บ การปฏิ บ ตั ิ เ ช่ น เดี ย วกับ นายหน้า อิ ส ระเพืE อ จุ ด ประสงค์ใ นการ
คํานวณภาษี ผูแ้ ทนจําหน่ายในฐานะนายหน้าอิสระจะได้จะได้รับการปฏิบตั ิเช่นเดียวกับลูกจ้าง, ผูไ้ ด้รับแฟ
รนไชส์, ผูร้ ่ วมลงทุน, หุ น้ ส่ วน หรื อตัวแทนตาม พ.ร.บ. การเสี ยภาษี, การประกันสังคม, การว่างงาน, หรื อ
ตามพระราชบัญญัติ, ผูแ้ ทนจําหน่ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการชําระเงินได้ทQ งั หมด, การว่าจ้างตัวเองและภาษี
อืEนๆทีEเกีEยวข้องกับธุ รกิจอืEนและรายได้ เมืEอสิQ นสุ ดปี ปฏิทิน ไฮไลฟ์ จะออกเอกสารในการรับรายได้ให้แก่
ผูแ้ ทนจําหน่ายตามทีEกาํ หนดโดยกฎหมาย
2.8 สิ ทธิของผู้แทนจําหน่ ายระดับนักธุรกิจ
ผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์ ระดับนักธุ รกิจ ต้องมีการสัEงซืQ อสิ นค้าไฮไลฟ์ 1,000 PV ในคราวเดียวกัน
หรื อสามารถซืQ อสิ นค้าไฮไลฟ์ เพืEอสะสมคะแนนไว้จนกว่าจะครบ 1,000 PV ภายในสามรอบนับจากการ
สมัครสมาชิ กไฮไลฟ์ แต่ถา้ หากผูแ้ ทนหน่ ายผูน้ Q ี ได้มีการแนะนําผูแ้ ทนจําหน่ ายคนใหม่เข้ามาในเวลาทีE
ผูแ้ ทนจําหน่ ายคนนีQ ยัง มี ก ารสะสมคะแนนไม่ ค รบ 1,000PV ผูแ้ ทนจําหน่ ายคนนีQ ไ ม่ มี สิ ท ธิj ในการรั บ
ผลประโยชน์ระดับนักธุ รกิจจากการแนะนําผูแ้ ทนจําหน่ ายรายใหม่คนนีQ เว้นเสี ยแต่ว่ามีการซืQ อสิ นค้าให้
ครบ 1,000 PV ภายในสามรอบของการทําธุรกิจ
หมวดทีD 3-การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
3.1 การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ทุกรายจะต้องปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ของประเทศไทย และกฎระเบียบทีE
เกีEยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของพวกเขาผูแ้ ทนจําหน่ายทัQงหมดรับผิดชอบในการตัดสิ นใจเรืE องการบริ หาร
จัดการและงบประมาณด้วยตนเอง เนืEองจากผูแ้ ทนจําหน่ายไม่ใช่ลูกจ้างของไฮไลฟ์ ไฮไลฟ์ จะไม่
รับผิดชอบในการจ่ายหรื อร่ วมจ่ายในสิ ทธิประโยชน์ของลูกจ้างใดๆ
3.2 ตัวแทนเพืDอให้ คาํ รับรองจากรัฐบาล
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หน่วยงานควบคุมของรัฐไม่ได้ให้คาํ รับรองในโปรแกรมหรื อผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์ หรื อบริ การใน
การขายตรง ด้ว ยเหตุ นQ ี ผู แ้ ทนจํา หน่ า ยจึ ง ไม่ มี สิ ท ธิ แ สดงในทางตรงหรื อ โดยทางอ้อ มในแผนปั น
ผลตอบแทนไฮไลฟ์ หรื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การได้รับการอนุมตั ิ, ทบทวนหรื อลงนามรับรองโดยหน่วยงาน
รัฐใดๆ
3.3 ข้ อมูลส่ วนตัว
ข้อมูลส่ วนตัวอาทิหมายเลขบัตรประชาชนของผูแ้ ทนจําหน่าย ทีEอยูข่ องผูแ้ ทนจําหน่าย หมายเลข
โทรศัพท์ ฯลฯ จะถือว่าเป็ นความลับและจะไม่มีการนําไปใช้ยกเว้นกรณี ทีEเกีEยวข้องกับธุ รกิจของไฮไลฟ์
เว้น แต่ ทีE ถู ก กํา หนดโดยกฎหมาย ในกรณี ฉุ ก เฉิ น หน่ ว ยงานทีE ต ้อ งการสอบถามอาจติ ด ต่ อ กับ ฝ่ าย
ประสานงานไฮไลฟ์ เพืEอแจ้งแก่ผแู ้ ทนจําหน่ายว่ามีหน่วยงานต้องการติดต่อกับผูแ้ ทนจําหน่ายนัQนๆ
3.4 การรักษาพยาบาลการอนุมตั แิ ละการบําบัด
ผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์ ต้องเข้าใจว่าเขา/เธอไม่มีสิทธิ พูดโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมในการ
บรรยายหรื อแนะนําการวินิจฉัยโรค, การประเมินผล, การพยากรณ์โรค, รายละเอียดการรักษา, การบําบัด
หรื อการจัดการหรื อการบรรเทาความเจ็บปวด, อาการป่ วยหรื อโรคภัยสามารถดีขQ ึนได้ดว้ ยการบริ โภค, ใช้
หรื อทาผลิตภัณฑ์ ผูแ้ ทนจําหน่ายต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ไม่ได้นาํ เสนอขาย, มุ่งหมายหรื อพิจารณา
ว่าเป็ นการรักษาพยาบาลอาการผิดปกติใดๆ หรื อโรคภัยไม่วา่ จะเป็ นทางจิตใจหรื อร่ างกาย ผูแ้ ทนจําหน่าย
ไฮไลฟ์ ไม่มีสิทธิกล่าวอ้างในผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ เว้นแต่ทีEได้รับอนุญาตอย่างแจ้งชัดเป็ นหนังสื อโดยไฮไลฟ์
3.5 ความรับผิดชอบ
การละเมิดในข้อตกลงใดอาจเป็ นมูลเหตุให้เกิดการระงับสิ ทธิ ชวัE คราวและ/หรื อเพิกถอนสิ ทธิ การ
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายของแต่ละบุคคลนัQนๆ ผูล้ ะเมิดอาจต้องมีความผิดทางแพ่งหรื อความผิดทางอาญาอัน
เป็ นผลจากการละเมิ ดในข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ ายตามกฎจรรยาบรรณมื ออาชี พ นโยบายและระเบี ยบ
ข้อบังคับของไฮไลฟ์ หรื อกฎหมาย นอกจากนีQ ไฮไลฟ์ อาจระงับการจ่ายเงินให้กบั ผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์
เพืEอชดเชยความเสี ยหายของไฮไลฟ์ ซึE งเป็ นผลจากการละเมิดของผูแ้ ทนจําหน่ายในข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่าย
ตาม กฎจรรยาบรรณมืออาชีพ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของไฮไลฟ์ หรื อกฎหมาย
3.6 การรับรอง
การรับรองโดยบุคคลทีEสามไม่สามารถนํามาใช้อา้ งได้ ยกเว้นการสืE อสารอย่างแจ้งชัดในเอกสาร
และการสืE อ สารของไฮไลฟ์ ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยไฮไลฟ์ ไม่ มี สิ ท ธิ ก ล่ า วโดยทางตรงหรื อ โดยทางอ้อ มว่า
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ผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ใดๆได้รับการอนุ มตั ิจากองค์การอาหารและยาหรื อหน่ วยงานรัฐบาลใดๆหรื อทําการ
กล่าวอ้างใดๆ เกีEยวกับผลิตภัณฑ์ทีEไม่ได้รับการอนุญาตอย่างแจ้งชัดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไฮไลฟ์
3.7 ไม่ มกี ารแบ่ งอาณาเขตผูกขาด
ไม่มีการแบ่งอาณาเขตผูกขาดในการชักชวนคนเข้าร่ วมกลุ่มธุ รกิจหรื อไม่มีผแู ้ ทนจําหน่ายรายใด
สามารถแสดงนัยหรื อบอกกล่าวได้ว่าเขา/เธอมี เอกสิ ทธิ ผูกขาดในอาณาเขตใดๆไม่มีขอ้ จํากัดทางด้าน
ภูมิศาสตร์ในการสปอนเซอร์ผแู ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์
3.8 ไม่ ทาํ การแข่ งขัน
เพืEอปกป้ องผลประโยชน์ในธุ รกิจของไฮไลฟ์ ผูแ้ ทนจําหน่ายตกลงทีEจะไม่ทาํ การแข่งขันโดยขาย
หรื อส่ งเสริ มอืE นหรื อโอกาสอืE น(ยกเว้นในรายละเอี ยดทีE ระบุไว้ในหัวข้อบริ การและผลิ ตภัณฑ์อืEน) ใน
ระหว่างทีEขอ้ ตกลงผลิตภัณฑ์ของผูแ้ ทนจําหน่ายยังอยูใ่ นวาระ ผูแ้ ทนจําหน่ายรับทราบและตระหนักดีว่า
ข้อห้ามเหล่านีQ เป็ นสิE งจําเป็ นสําหรับไฮไลฟ์ เพืEอปกป้ องผลประโยชน์อนั ลํQาค่าและยอมรับว่าคําสัEงห้ามใดๆ
และ/หรื อการแก้ไขเป็ นสิE งจําเป็ นและเหมาะสมสําหรับไฮไลฟ์ เพืEอปกป้องผลประโยชน์ดงั กล่าว
3.9 ไม่ ชักชวน
ในระหว่างวาระนับจากนีQ และเป็ นระยะเวลาสิ บสอง(12)เดือนหลังจากถูกเพิกถอนหรื อหมดอายุ
ข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่าย ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามผูแ้ ทนจําหน่ายไม่มีสิทธิj ในนามของ เขา/เธอ หรื อ
ในนามของบุคคลอืEนใดหรื อนิ ติบุคคลอืEนๆ จ้าง ชักชวน หรื อรับสมัครลูกจ้าง ผูแ้ ทนจําหน่ าย ลูกค้า
(รวมทัQงลูกค้าคนโปรด) ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาวัตถุดิบของไฮไลฟ์ ใดๆหรื อบริ ษทั ในเครื อใดๆหรื อมีความ
พยายามกระทําเพืEอโน้มน้าวหรื อชักชวนลูกจ้าง ผูแ้ ทนจําหน่ าย ลูกค้า ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาวัตถุดิบของ
ไฮไลฟ์ ใดๆหรื อบริ ษทั ในเครื อใดๆเพืEอเปลีEยนหรื อยุติการจ้างงานของพวกเขาหรื อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับไฮไลฟ์ หรื อบริ ษทั ในเครื อหรื อเพืEอเข้าร่ วมกับบริ ษทั การตลาดเครื อข่ายอืEน ไม่มีผแู ้ ทนจําหน่ายใดมีสิทธิj
ใช้หรื อเปิ ดเผยกับบุคคลใดๆในข้อมูลของไฮไลฟ์ ซึE งได้มาระหว่างทีEขอ้ ตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายมีผลบังคับใช้
รวมทัQง ชืE อ และทีE อ ยู่ข องไฮไลฟ์ หรื อ ลู ก จ้า งของบริ ษ ทั ในเครื อ หรื อ ผูแ้ ทนจํา หน่ า ย เป็ นทีE ต กลงกัน ว่า
ข้อกําหนดยังมีผลบังคับใช้ในการเพิกถอนหรื อยุติขอ้ ตกลงผูแ้ ทนจําหน่ ายการชักชวนรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
ในการ
(1) ผลิตหรื อเสนอวัสดุส่งเสริ มการขายเพืEอบริ ษทั การตลาดเครื อข่ายอืEนซึE งใช้เพืEอชักชวนผูแ้ ทนจําหน่าย
ไฮไลฟ์ ให้เข้าร่ วมกับบริ ษทั นัQนๆ
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(2) ส่ งเสริ มหรื อขายผลิตภัณฑ์ทีEแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์ ให้กบั ลูกค้า

หรื อผูแ้ ทนจําหน่ายของ

ไฮไลฟ์
(3) แนะนําหรื อนําเสนอโดยตรงหรื อโดยอ้อมเกีEยวกับธุรกิจการตลาดบริ ษทั การตลาดเครื อข่ายอืEนให้กบั
ผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ใดๆหรื อ
(4) นําเสนอผลิตภัณฑ์หรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั อืEนในการประชุมหรื องานของไฮไลฟ์ ใดๆ
3.10 การชักชวนให้ ข้ามสายงาน
การชักชวนผูอ้ ืEนโดยตรงหรื อโดยอ้อมไม่วา่ จะเป็ นทางการเขียน

พูด หรื อแสดงนัยให้ผแู ้ ทน

จําหน่ายในสายงานหนึEงย้ายมาอยูอ่ ีกสายงานหนึEงถือเป็ นข้อห้ามอย่างเคร่ งครัด
3.11 บริการและผลิตภัณฑ์ อืDนๆ
ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยถู ก สัE ง ห้า มการขายบริ ก ารและผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ัท อืE น ในระหว่ า งวาระของ
ข้อตกลง อย่างไรก็ดีการส่ งเสริ มทางตรงหรื อทางอ้อมเกีEยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การเหล่านัQนให้กบั ผูแ้ ทน
จําหน่าย ไฮไลฟ์ จํากัดเฉพาะผูไ้ ด้รับการสปอนเซอร์ส่วนตัวจากผูแ้ ทนจําหน่ายเท่านัQน
3.12 ความลับของผู้ค้า
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจของไฮไลฟ์ กับผูค้ า้ ผูผ้ ลิต และผูจ้ ดั หาวัตถุดิบถือเป็ นความลับ ผูแ้ ทน
จําหน่ ายไม่มีสิทธิ ติดต่อโดยตรงหรื อโดยอ้อม พูดด้วย หรื อติ ดต่อสืE อสารกับตัวแทนใดๆหรื อผูจ้ ดั หา
วัตถุ ดิบ ใดๆ ผูผ้ ลิ ต หรื อผูค้ า้ ยกเว้น งานทีE ไฮไลฟ์ อุป ถัมภ์ซE ึ งตัวแทนได้ปรากฏตัวตามคําร้ องขอของ
ไฮไลฟ์
หมวดทีD 4- การสปอนเซอร์ & อบรม และเงืDอนไขการเพิกถอน
4.1 การสปอนเซอร์
ผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ได้รับสิ ทธิ ในการสปอนเซอร์ บุคคลอืEนๆเข้ามาอยูใ่ นสายงานของตัวเองใน
ประเทศไทย อาณาเขตและประเทศอืEนๆ ทีEได้เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการโดยไฮไลฟ์
4.2 การโอนสิ ทธิการเป็ นผู้แทนจําหน่ าย
ตําแหน่ งผูแ้ ทนจําหน่ ายอิสระไฮไลฟ์ สามารถนําไปโอนสิ ทธิ ให้กบั ผูท้ ีEมิได้เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ าย
เท่านัQนและหลังจากผูแ้ ทนจําหน่ายเริE มต้นธุ รกิจเป็ นระยะเวลา 6 เดือน แบบฟอร์ มการโอนสิ ทธิ ทีEสมบูรณ์
และได้รับการรับรองต้องถูกส่ งไปยังไฮไลฟ์ ในทางใดทางหนึEงโดยทางไปรษณี ย ์ อีเมล์หรื อโทรสาร โดยมี
ค่าธรรมเนี ยมการโอนย้าย ห้าพันบาท (5,000 บาท) เมืEอการโอนย้ายนัQนได้รับการอนุ มตั ิและยอมรับโดย
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ไฮไลฟ์ ยอดทีE สะสมมาก่ อนหน้านีQ จะถูกลบออก การเปลีE ยนแปลงในสถานะธุ รกิ จ (จากบุคคลไปเป็ น
บริ ษ ัท หรื อ ในทางกลับ กัน ) ต้อ งมี แ บบฟอร์ ม การโอนสิ ท ธิ ทีE ส มบู ร ณ์ แ ละได้รั บ การรั บ รอง และมี
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมทัQงหมดให้ชาํ ระทีEไฮไลฟ์
4.3 การสมัครซํ\า
หากผูส้ มัค รรายใดยืEน แบบฟอร์ ม ข้อ ตกลงผูแ้ ทนจํา หน่ า ยซํQา โดยมี ผูส้ ปอนเซอร์ ต่ า งบัญ ชี ก ัน
ไฮไลฟ์ จะยอมรับเฉพาะแบบฟอร์ มทีEสมบูรณ์ทีEได้รับเป็ นใบแรกเท่านัQนไฮไลฟ์ สงวนสิ ทธิj ภายใต้ดุลยพินิจ
แต่เพียงผูเ้ ดียวในการตัดสิ นใจขัQนสุ ดท้ายในเรืE องทีEเกีEยวกับข้อโต้แย้งนัQน
4.4 การเปลียD นตําแหน่ ง/การแก้ ไข
การเปลีEยนฝัEง/การแก้ไขอัพไลน์ (Up Line) อนุ ญาตให้กระทําได้ภายในสิ บ (10) วันหลังจากวัน
สมัคร โดยการเปลีEยนแปลงดังกล่าวต้องมีหนังสื อยินยอมทัQงจากผูแ้ นะนําและผูส้ มัคร และส่ งตรงมาทีEฝ่าย
ประสานงานลูกค้าของไฮไลฟ์ และต้องมีค่าธรรมเนียมในการเปลีEยน 3,000 บาท ค่าธรรมเนียมทัQงหมดให้
ชําระทีEไฮไลฟ์
การเปลีEยนฝัEง/การแก้ไขผูแ้ นะนํา (Sponsors) อนุญาตให้กระทําได้ภายในสิ บ (10) วันหลังจากวัน
สมัคร โดยการเปลีEยนแปลงดังกล่าวต้องมีหนังสื อยินยอมทัQงจากอัพไลน์และผูส้ มัคร และส่ งตรงมาทีEฝ่าย
ประสานงานลูกค้าของไฮไลฟ์ และต้องมีค่าธรรมเนียมในการเปลีEยน 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมทัQงหมดให้
ชําระทีEไฮไลฟ์
4.5 การแก้ ไขผู้แนะนํา
ไม่อนุ ญ าตให้มีการเปลีE ยนผูแ้ นะนํา อย่างไรก็ดีการแก้ไขผูแ้ นะนําสามารถกระทําได้ถา้ มี การ
รายงานความผิดพลาดมายังไฮไลฟ์ ภายใน 10 วัน หลังจากสมัคร หรื อก่อนวันตัดยอดค่าคอมมิชชันE โดยผู ้
แนะนําคนปั จจุบนั (ดัQงเดิม) เป็ นผูร้ ้องขอพร้อมกล่าวถึงเหตุผลทีEจาํ เป็ นต้องได้รับการแก้ไข
4.6 การเพิมD ผู้สมัครร่ วม
เมืEอเพิEมผูส้ มัครร่ วม(ไม่วา่ จะเป็ นรายบุคคลหรื อนิ ติบุคคล)ในสิ ทธิ ของผูแ้ ทนจําหน่ายเดิม ไฮไลฟ์
กําหนดให้มีการร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและอย่างถูกต้องโดยดําเนิ นการในข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ าย
ลายเซ็นของทัQงผูส้ มัครและผูร้ ่ วมสมัคร หากผูแ้ ทนจําหน่ายเดิมต้องการทีEจะเพิกถอนความสัมพันธ์ในการ
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายของเขา/เธอกับไฮไลฟ์ เขา/เธอต้องทําตามนโยบายของไฮไลฟ์ ถ้าหากไม่เป็ นไปตาม
นโยบายธุรกิจอาจถูกเพิกถอนเมืEอผูแ้ ทนจําหน่ายเดิมถอนตัว ค่าโบนัส และคอมมิชชันE ทัQงหมด จะถูกส่ งไป
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ยังทีEอยูต่ ามทีEบนั ทึกไว้สาํ หรับตําแหน่ งผูแ้ ทนจําหน่ าย ผูส้ มัครร่ วมไม่ว่าในกรณี ใดๆก็ตามไม่อาจมีส่วน
เกีEยวข้องกับสิ ทธิของผูแ้ ทนจําหน่ายอีกท่านหนึEง
4.7 ข้ อกําหนดเรืD องการอบรม
ผูแ้ ทนจําหน่ ายต้องให้การฝึ กอบรมอย่างพอเพียงกับผูแ้ ทนจําหน่ ายทีEได้สปอนเซอร์ เข้ามา การ
อบรมอย่างพอเพียง อาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดในการ ให้ความรู ้เกีEยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ แผนปั น
ผลตอบแทน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กลยุทธ์การขาย และจรรยาบรรณใน
การดําเนิ นธุ รกิจ ผูแ้ นะนําต้องคงไว้ในความเป็ นผูน้ าํ มืออาชี พกับผูแ้ ทนจําหน่ ายในสายงานของเขา/เธอ
อย่างต่อเนืEอง และต้องมีภาระผูกพันในการกํากับดูแลโดยสุ จริ ต ในการขายหรื อแบ่งหน้าทีEในการขายหรื อ
จัดส่ งสิ นค้าและบริ การไปยังผูบ้ ริ โภค
4.8 การลาออก
ผูแ้ ทนจําหน่ายอาจลาออกจากสถานภาพผูแ้ ทนจําหน่ายได้โดยสมัครใจโดยงดการต่ออายุสมาชิก
เมืEอถึงเวลาหรื อโดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อมายังฝ่ ายประสานงานไฮไลฟ์ การลาออกจะมีผลเมืEอได้รับ
หนังสื อแจ้งความจํานงนัQน ผูแ้ ทนจําหน่ ายทีEงดการต่ออายุหรื อลาออกจากการเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่อาจ
สมัครใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นในนามบุคคลหรื อมีผลประโยชน์ทางการเงินในนิ ติบุคคลของผูแ้ ทนจําหน่ าย
อืEนๆเป็ นระยะเวลา6 เดือน นับจากวันทีEลาออก
4.9 การระงับสิ ทธิชัDวคราว
ไฮไลฟ์ สงวนสิ ทธิ ในการระงับสิ ทธิ ชวัE คราวตําแหน่ งผูแ้ ทนจําหน่ ายในเวลาใดก็ตามด้วยเหตุอนั
เชืEอว่าผูแ้ ทนจําหน่ายอาจจะละเมิดข้อกําหนดแห่งข้อตกลงนีQ เนืEองจากอาจมีการเปลีEยนแปลงเป็ นครัQงคราว
หรื อข้อกําหนดตามทีEกฎหมายบังคับใช้มาตรฐานการซืQ อขายทีEเป็ นธรรม ไฮไลฟ์ มีสิทธิ ในการระงับสิ ทธิ
ชัวE คราวโดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมและโดยมีสิทธิ ขาดในการตัดสิ นใจในระหว่างการไต่สวนความ
เป็ นไปได้ในการละเมิดนโยบาย
โดยไฮไลฟ์ จะแจ้งให้ผแู ้ ทนจําหน่ายทราบโดยทางไปรษณี ยแ์ ละ /หรื ออีเมล์ส่งไปยังทีEอยูล่ ่าสุ ดทีE
อยูใ่ นทะเบียนกับไฮไลฟ์ สําหรับผูแ้ ทนจําหน่ายนัQน ในระหว่างการระงับสิ ทธิ ชวัE คราวผูแ้ ทนจําหน่ายตกลง
ทีEจะระงับการแสดงตนในฐานะผูแ้ ทนจําหน่ายของไฮไลฟ์ ในทันที
ในระหว่างการไต่สวนและช่ วงเวลาการระงับสิ ทธิ ชวัE คราว ค่าคอมมิชชันE ค่าตอบแทนการขาย
หรื อโบนัส ซึE งอาจถึงกําหนดจ่ายถ้ามีจะถูกระงับไว้ชวัE คราวจนกว่าจะได้ขอ้ ยุติหากไฮไลฟ์ ลงความเห็นว่า
การละเมิดนัQนไม่สามารถพิสูจน์ได้ ไฮไลฟ์ จะยกเลิกการระงับสิ ทธิชวัE คราว และค่าคอมมิชชันE ค่าตอบแทน
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การขาย หรื อโบนัสจะจ่ายคืนเข้าบัญชี ให้ผูแ้ ทนจําหน่ าย ในช่ วงระหว่างการระงับสิ ทธิ ชวัE คราวไฮไลฟ์
สงวนสิ ทธิ ทีEจะห้ามผูแ้ ทนจําหน่ ายทีE ถูกระงับสิ ทธิ ชวัE คราวไม่ให้ซQื อผลิ ตภัณฑ์และบริ การ อย่างไรก็ดี
ผูแ้ ทนจําหน่ ายทีEถูกระงับสิ ทธิ ชวัE คราวไม่มีสิทธิ แสดงตนในฐานะผูแ้ ทนจําหน่ าย หรื อส่ งเสริ มธุ รกิจของ
ผูแ้ ทนจําหน่ายหรื อผลิตภัณฑ์ในระหว่างทีEถูกระงับสิ ทธิชวัE คราว
4.10 การเพิกถอน
ผูแ้ ทนจําหน่ ายอาจถูกเพิกถอนเนืE องจากการละเมิดเงืEอนไขในข้อตกลงใดๆ หนังสื อแจ้งการเพิก
ถอนสถานภาพระบุถึงสาเหตุในการเพิกถอนจะถูกส่ งไปยังผูแ้ ทนจําหน่ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยจัดส่ ง
ทางไปรษณี ยห์ รื อทางอีเมล์ การเพิกถอนจะมีผลตามทีEกาํ หนดไว้ในเอกสารฉบับนีQ หากผูแ้ ทนจําหน่ายไม่
กระทําการอุทธรณ์ตามเวลาทีEกาํ หนดในขัQนตอนการอุทธรณ์ทีEกาํ หนดไว้ขา้ งล่างนีQผแู ้ ทนจําหน่ายทีEถูกเพิก
ถอนสิ ทธิตอ้ งดําเนินการต่อไปนีQทนั ที
1. ต้องระงับและเลิกใช้เครืE องหมายการค้า เครืE องหมายบริ การ ชืEอทางการค้าและสัญลักษณ์ ป้ าย อุปกรณ์
เครืE องเขียนหรื อโฆษณาทีEกล่าวถึงหรื อเกีEยวข้องกับผลิตภัณฑ์แผนหรื อแผนงานของไฮไลฟ์ ใดๆ
2. ต้องยุติการนําเสนอตัวเองในฐานะผูแ้ ทนจําหน่ายของไฮไลฟ์
3. เสี ยสิ ทธิ ทQ งั หมดในการเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายและตําแหน่ งในแผนปั นผลตอบแทนและค่าคอมมิชชันE ทีE
เกิดขึQนในอนาคตและรายได้ทีEมีผลจากไฮไลฟ์
4. ต้องดําเนิ นการทัQงหมดอย่างเหมาะสมตามทีEไฮไลฟ์ กําหนดในส่ วนทีEเกีEยวข้องกับวัสดุส่งเสริ มการขาย
และการป้ องกันข้อมูลอันเป็ นความลับและทรัพย์สินทางปั ญญาของไฮไลฟ์ ไฮไลฟ์ มีสิทธิ ทีEจะหักเงินใน
จํานวนทีE ผูแ้ ทนจําหน่ ายเป็ นหนีQ ค า้ งอยู่ก บั ไฮไลฟ์ หากมี ก ฎหมายเกีE ยวการเพิก ถอนทีE ไม่ ส อดคล้อ งกับ
นโยบายฉบับนีQจะบังคับใช้ในกฎหมายทีEนาํ ไปปฏิบตั ิได้แทน
4.11 การอุทธรณ์
ผูแ้ ทนจําหน่ายทีEถูกเพิกถอนมีสิทธิในการดําเนินการอุทธรณ์โดยส่ งหนังสื อมายังฝ่ ายประสานงาน
ไฮไลฟ์ แจ้งถึงเหตุในการอุทธรณ์ (หมายเหตุ ไม่ยอมรับการโทรศัพท์อุทธรณ์ไม่ว่าในกรณี ใดๆ) ไฮไลฟ์
ต้องได้รับหนังสื อแจ้งอุทธรณ์ภายใน 10 วันทําการนับจากวันทีEได้รับหนังสื อแจ้งการเพิกถอน หรื อตามทีE
แจ้งไว้ในหนังสื อเพิกถอน หากไฮไลฟ์ ไม่ได้รับหนังสื ออุทธรณ์ภายในเวลาทีEกาํ หนดให้ถือว่าการเพิกถอน
โดยจํายอมนัQนเป็ นอันสิQ นสุ ดโดยอัตโนมัติหากผูแ้ ทนจําหน่ายยืนE เรืE องอุทธรณ์ภายในเวลาทีEกาํ หนด ไฮไลฟ์
จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการทบทวนและแจ้งให้ผูแ้ ทนจําหน่ ายทราบถึงการตัดสิ นใจ การตัดสิ น
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ของไฮไลฟ์ ให้ถือเป็ นอันสิQ นสุ ดและไม่มีสิทธิ ยนืE เรืE องเพืEอการทบทวนได้อีกต่อไปในกรณี ทีEการอุทธรณ์ถูก
ปฏิเสธ การเพิกถอนยังคงมีผลตามวันทีEระบุไว้ในหนังสื อแจ้งของไฮไลฟ์ ฉบับเดิม
4.12 การชดใช้ ค่าเสี ยหายเพิมD เติมในภายหลัง
สิ ทธิ อํานาจ และการชดใช้ค่าเสี ยหายทัQงหมด ไฮไลฟ์ สามารถเรี ยกร้ องให้ชดใช้เพิEมเติมได้ใน
ภายหลัง โดยไม่จาํ กัดเฉพาะนอกเหนื อจากสิ ทธิ ใดและอืEนๆทัQงหมดทีE กาํ หนดโดยกฎหมาย เมืE อผูแ้ ทน
จําหน่ายฝ่ าฝื นข้อตกลงนอกเหนื อไปจากการระงับสิ ทธิ ชวัE คราว/หรื อการเพิกถอนแล้ว ไฮไลฟ์ มีสิทธิ ทีEจะ
เรี ยกเก็บค่าปรั บตามทีE กาํ หนดขึQนโดยไฮไลฟ์ เป็ นครัQ งคราวและ/หรื อดําเนิ นการด้านกฎหมายและเรี ยก
ชดใช้ค่าเสี ยหายโดยชอบธรรมเพืEอบังคับใช้สิทธิ ภายใต้ขอ้ ตกลงทีEกาํ หนดไว้ ไฮไลฟ์ มีสิทธิ ทีEจะหักเงิน
คอมมิชชันE จากผูแ้ ทนจําหน่ายในจํานวนเงินทีEเป็ นหนีQคา้ งชําระอยูก่ บั ไฮไลฟ์ โดยผูแ้ ทนจําหน่ายนัQนๆ
หมวดทีD 5 การสื บมรดก การหย่ าหรื อการเลิกนิตบิ ุคคล
5.1 การสื บมรดก
โดยไม่คาํ นึ งถึงข้อกําหนดอืEนๆในหมวดนีQ อันเนืE องมาจากการเสี ยชี วิตของผูแ้ ทนจําหน่ าย สิ ทธิ
ของผูแ้ ทนจําหน่ายอาจส่ งต่อให้แก่ผสู ้ ื บมรดกในผลประโยชน์ตามทีEกฎหมายบัญญัติ อย่างไรก็ดีไฮไลฟ์ ยัง
ไม่รับรองการโอนสิ ทธิ จนกว่าผูส้ ื บมรดกในผลประโยชน์ได้ยนืE แบบฟอร์ มขาย/โอนสิ ทธิ ทีEสมบูรณ์ให้แก่
ไฮไลฟ์ พร้อมกับใบมรณะบัตรและพินยั กรรมหรื อตราสารใดๆ และดําเนินการตามข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่าย
ผูส้ ื บมรดกจะได้รับสิ ทธิ นบั จากนัQนและอยูใ่ นข้อผูกพันเช่นเดียวกับผูแ้ ทนจําหน่ายท่านอืEนๆ นอกจากนีQ ผู ้
สื บทอดในผลประโยชน์ตอ้ งเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
5.2 การหย่ าหรื อการเลิกนิตบิ ุคคล
ในระหว่างการดําเนิ นการหย่าร้างหรื อนิ ติบุคคล คู่กรณี ทQ งั สองฝ่ ายต้องปฏิบตั ิตามวิธีดาํ เนิ นการ
อย่างใดอย่างหนึEงดังต่อไปนีQฝ่ายหนึEงมีสิทธิโดยหนังสื อแสดงความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากอีกฝ่ าย
หนึE งเพืEอดําเนิ นธุ รกิจกับไฮไลฟ์ โดยตรงและเพียงลําพังกับคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึE งหรื อผูถ้ ือหุ น้ หุ น้ ส่ วน หรื อ
ผูด้ ูแลทรัพย์สินทีEไม่สละสิ ทธิ ทุกฝ่ ายอาจจะดําเนินธุรกิจไฮไลฟ์ ต่อร่ วมกันตามรู ปแบบธุรกิจปกติ ด้วยเหตุ
นัQนค่าปั นผลตอบแทนทีEจะจ่ายโดยไฮไลฟ์ จะจ่ายโดยใช้ชืEอร่ วมของผูแ้ ทนจําหน่ายทัQงสองฝ่ ายหรื อในนาม
ของนิ ติบุคคลเพืEอทําการแบ่งตามทีEคู่กรณี มีสิทธิ ตกลงกันเองอย่างอิสระไม่ว่ากรณี ใดๆไฮไลฟ์ จะไม่แบ่ง
เช็คค่าคอมมิชชันE และโบนัสระหว่างคู่สมรสทีEกาํ ลังหย่าหรื อสมาชิกทีEกาํ ลังเลิกนิติบุคคล ไฮไลฟ์ จะรับรอง
เพียงหนึE ง (1) สายดาวน์ไลน์เท่านัQน และจะออกเช็คค่าคอมมิชชันE เพียงหนึE งใบต่อธุ รกิจไฮไลฟ์ ต่อรอบบิล
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คอมมิชชันE เช็คค่าคอมมิชชันE จะออกในนามบุคคลคนเดิมหรื อนิ ติบุคคลเดิม ในกรณี ทีEการดําเนิ นการหย่า
หรื อการเลิกนิ ติบุคคลไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในการจัดการเรืE องคอมมิชชันE และกรรมสิ ทธิj ใน
ธุรกิจได้ ข้อตกลงของผูแ้ ทนจําหน่ายอาจถูกยกเลิกโดยจํายอมได้
หมวดทีD 6 – เครืD องหมายการค้ า สิD งตีพมิ พ์ และการโฆษณา
6.1 เครืD องหมายการค้ า
ชืE อของไฮไลฟ์ และชืE อของผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ทัQงหมด ผลิตภัณฑ์ และแผนงาน เป็ นเครืE องหมาย
การค้า ของและเป็ นกรรมสิ ท ธ์ ข องไฮไลฟ์ มี เ พี ย งไฮไลฟ์ เท่ า นัQน ทีE ไ ด้รั บ อนุ ญ าตในการผลิ ต และทํา
การตลาดผลิตภัณฑ์และสิE งตีพิมพ์ภายใต้เครืE องหมายการค้าเหล่านัQน ซึE งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดในภาพนิEง การ
ฉายภาพ แผ่นพับ วีดีทศั น์ ทีEอยูโ่ ดเมนและการอบรม และ/หรื อวัสดุทางการตลาดและวัสดุส่งเสริ มการ
ขายทัQงหมด อาทิเช่นแต่ไม่จาํ กัดถึงเสืQ อยืด หมวก เข็มกลัด ป้ายแม่เหล็ก ฯลฯ การใช้ชืEอไฮไลฟ์ ลงบนสิE ง
ใดๆทีEไม่ได้ผลิตหรื อได้รับอนุ ญาตอย่างเป็ นทางการโดยไฮไลฟ์ ถือเป็ นข้อหา ผูแ้ ทนจําหน่ ายรับทราบว่า
สิ ทธิ ในการใช้เครืE องหมายการค้าของไฮไลฟ์ และวัสดุทีEมีลิขสิ ทธิj ใดๆไม่ได้เป็ นแบบผูกขาด และไฮไลฟ์ มี
สิ ทธิj และดุ ลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดี ยวในการอนุ ญาตผูอ้ ืEนให้มีสิทธิ ในการใช้เครืE องหมายการค้าและวัสดุ ทีEมี
ลิ ข สิ ท ธิj นัQน ๆ ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยตระหนัก อย่า งแจ้ง ชัด ว่า ค่ า ความนิ ย มใดๆ และทัQง หมดทีE เ กีE ย วข้อ งกับ
เครืE องหมายการค้าและวัสดุทีEมีลิขสิ ทธิj (รวมถึงค่าความนิ ยมทีEเป็ นผลจากการใช้ของผูแ้ ทนจําหน่าย) มีผล
โดยทางตรงและแต่ผเู ้ ดียวในประโยชน์ของไฮไลฟ์ และเป็ นทรัพย์สินของไฮไลฟ์ และดังทีEกล่าวมา ในการ
หมดอายุหรื อการเพิกถอนข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ าย ไม่มีการเรี ยกร้องเงินในค่านิ ยมทีEเกีEยวข้องกับการใช้
เครืE องหมายการค้าหรื อวัสดุทีEมีลิขสิ ทธิjของผูแ้ ทนจําหน่าย
6.2 รายชืD อในสมุดโทรศัพท์ หน้ าเหลืองและหน้ าขาว
ผูแ้ ทนจําหน่ายไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชืEอทางการค้าของไฮไลฟ์ ในการโฆษณาเบอร์ โทรศัพท์และ
โทรสารของพวกเขาในส่ วนของสมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์ในหน้าขาวหรื อหน้าเหลืองหรื อสมุดรายนาม
โทรศัพท์ทางอินเตอร์เน็ทโดยไม่มีการแสดงตัวว่าเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายอิสระหรื อรับจ้างอิสระ
6.3 รายนามหมายเลขโทรศัพท์ (โทรฟรี)
ผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์ ไม่ได้รับอนุ ญ าตให้ลงรายนามชืE อของเขาในบริ การโทรศัพท์(โทรฟรี )
ภายใต้ชืEอทางการค้าไฮไลฟ์ โดยปราศจากการยืนE หนังสื อคําร้องขออนุมตั ิจากฝ่ ายประสานงานของไฮไลฟ์
ถ้าได้รับการอนุมตั ิตอ้ งประกาศในรู ปแบบดังนีQ “สมชาย ผูแ้ ทนจําหน่ายอิสระไฮไลฟ์ ”
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6.4 การประทับตราเช็ค
ผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชืEอทางการค้าของไฮไลฟ์ หรื อเครืE องหมายการค้าใดๆ
ของไฮไลฟ์ ในบัญชีธุรกิจหรื อกระแสรายวันส่ วนตัว
6.5 การประทับตราในนามบัตรหรื อหัวจดหมาย
ผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์ ไม่ได้รับอนุ ญาตให้สร้างนามบัตรหรื อหัวจดหมายของตัวเองโดยชืE อหรื อ
เครืE องหมายการค้าของไฮไลฟ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไฮไลฟ์
6.6 สิD งตีพมิ พ์ ไฮไลฟ์
สิE งตีพิมพ์อย่างเป็ นทางการของไฮไลฟ์ เท่านัQนทีEสามารถใช้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ แหรื อ
แผนปั นผลตอบแทนและธุ รกิ จไฮไลฟ์ ไม่อนุ ญาตให้ทาํ ซํQาหรื อพิมพ์ซQ าํ สิE งตีพิมพ์ไฮไลฟ์ โดยไม่ได้รับ
อนุ ญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรจากไฮไลฟ์ ก่ อ นซึE งอาจขออนุ ญ าตได้โ ดยการติ ด ต่ อ สืE อ สารทางอี เ มล์
ไปรษณี ย ์ หรื อโทรสารมายังฝ่ ายประสานงาน ป้ ายแบนเนอร์ วัสดุงานแสดงสิ นค้า และวัสดุส่งเสริ มการ
ขายอืEนๆทีEเกีEยวข้องต้องได้รับอนุมตั ิล่วงหน้าและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไฮไลฟ์ สิE งทีEอยูบ่ นเว็บไซต์ของ
บริ ษทั และเว็บไซด์ฉบับสําเนาถูกต้องอาจดาวน์โหลดเพืEอวัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการขายได้
6.7 การโฆษณา
เฉพาะวัสดุทีEได้รับการอนุมตั ิจากไฮไลฟ์ เท่านัQนทีEสามารถใช้ในการจัดวางของการโฆษณาใดๆใน
สิE งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อิ นเตอร์ เน็ ท อิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อสืE ออืE นๆ ไม่มีผูใ้ ดมี สิทธิ ใช้ชืEอไฮไลฟ์ ตรา
สัญ ลัก ษณ์ เครืE อ งหมายการค้า หรื อ วัส ดุ ทีE มี ลิ ข สิ ท ธิj ในการผลิ ต โฆษณาของไฮไลฟ์ โดยปราศจากการ
อนุ ญ าตอย่า งแจ้ง ชัด เป็ นลายลัก ษณ์ อ กั ษรจากฝ่ ายประสานงานไฮไลฟ์ โดยขออนุ ญ าตทางไปรษณี ย ์
โทรสาร หรื ออีเมล์สาํ เนาของวัสดุการโฆษณาทีEจะนําเสนอมายังฝ่ ายประสานงานไฮไลฟ์ เมืEอได้รับการ
อนุญาตแล้วไม่สามารถแก้ไขหรื อเปลีEยนแปลงข้อความได้ หากมีการเปลีEยนแปลงใดๆก็ตามต้องยืนE เรืE อง
ขออนุญาตใหม่ ผูแ้ ทนจําหน่ายควรให้เวลา 48 ชัวE โมง หลังจากรับคําร้องในการดําเนินการอนุมตั ิ
6.8 นโยบายอินเตอร์ เน็ทและเว็บไซต์
ผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์ สามารถส่ งเสริ มธุ รกิจของผูแ้ ทนจําหน่ ายได้ผ่านทางเว็บไซต์ฉบับสําเนา
ของไฮไลฟ์ เท่านัQน เว็บไซต์ทีEเชืE อมประสานโดยตรงไปยังเว็บไซต์ทางการของไฮไลฟ์ จะทําให้ผูแ้ ทน
จําหน่ายเป็ นมืออาชีพและเป็ นการแสดงตัวทีEได้รับอนุญาตจากไฮไลฟ์ ทางอินเตอร์ เน็ท ไม่มีผแู ้ ทจําหน่าย
รายใดได้รับอนุ ญาตให้ออกแบบเว็บไซต์ของตัวเองทีEใช้ชืEอ ตราสัญลักษณ์ หรื อรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ของไฮไลฟ์ หรื ออีกนัยหนึE งส่ งเสริ ม (โดยตรงหรื อโดยอ้อม) ผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ หรื อแผนปั นผลตอบแทน
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ผูแ้ ทนจําหน่ายไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืE องหมายการค้าของไฮไลฟ์ หรื อคําแผลงหรื อคําย่อจากไฮไลฟ์ เป็ น
โดเมนหรื อทีEอยูอ่ ีเมล์ ผูแ้ ทนจําหน่ายไม่สามารถโฆษณาหรื อส่ งเสริ มธุ รกิจของผูแ้ ทนจําหน่ายหรื อธุ รกิจ
ของไฮไลฟ์ ผลิตภัณฑ์ หรื อแผนการตลาด หรื อใช้ชืEอไฮไลฟ์ ในสืE อของอิเล็กทรอนิ กส์การส่ งต่อรวมถึง
ในอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์หรื อประการอืEนโดยปราศจากการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไฮไลฟ์
ก่อน ถือเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของไฮไลฟ์ ในการระงับการอนุ มตั ิ หากได้รับการอนุ ญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้วผูแ้ ทนจําหน่ายต้องปฏิบตั ิตามแนวทางทีEกาํ หนดไว้โดยไฮไลฟ์ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดในสิE ง
ต่อไปนีQ
(1) ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่สามารถให้ขอ้ เสนอหรื อชักชวนโดยแอบแฝงในรู ปการวิจยั การสํารวจ หรื อการ
สืE อสารแบบไม่เป็ นทางการ โดยทีEความตัQงใจจริ งคือการขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อสปอนเซอร์ ผแู ้ ทน
จําหน่าย
(2) ผูแ้ ทนจําหน่ ายทีEดาํ เนิ นธุ รกิจทางเว็บไซต์ออนไลน์ ไม่ว่าพวกเขาจะเก็บข้อมูลส่ วนตัวจากผูบ้ ริ โภค
รายบุคคลหรื อไม่ตอ้ งเปิ ดเผยกับผูบ้ ริ โภคในทีEทีEเห็นเด่นชัดบนเว็บไซต์วา่ จะใช้ขอ้ มูลของผูบ้ ริ โภคอย่างไร
(3) ผูแ้ ทนจําหน่ายทีEแบ่งข้อมูลส่ วนตัวทีEรวบรวมได้จากออนไลน์ตอ้ งให้โอกาสผูบ้ ริ โภคแต่ละรายในการ
ห้ามการเผยแพร่ ขอ้ มูลนัQนๆ และถ้ามีผบู ้ ริ โภครายใดเรี ยกร้องไม่ให้มีการแบ่งข้อมูลส่ วนตัวของเขา ผูแ้ ทน
จําหน่ายต้องละเว้นการแบ่งปั นข้อมูลนัQนๆ
(4) ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยสามารถให้ท างเลื อ กผูบ้ ริ โ ภคแต่ ล ะรายทีE จ ะยุติ ก ารได้รั บ การติ ด ต่ อ สืE อ สารต่ อ ไป
ระหว่างผูแ้ ทนจําหน่ายและผูบ้ ริ โภค และถ้าผูบ้ ริ โภคเรี ยกร้องให้ผแู ้ ทนจําหน่ายนัQนระงับการติดต่อสืE อสาร
ผูแ้ ทนจําหน่ายจะต้องหยุดการติดต่อสืE อสารในทันทีทีEมีการเรี ยกร้อง
(5) ผูแ้ ทนจําหน่ายต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเกีEยวกับการติดต่อสืE อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่สามารถเผยแพร่ เนืQ อหาโดยใช้รายชืEอผูแ้ ทนจําหน่ ายหรื อถึงผูใ้ ดทีEไม่ได้ให้อนุ ญาต
โดยเจาะจงให้รวมอยู่ในกระบวนการดังกล่าว ไม่อนุ ญาตให้ส่งโฆษณาขยะทางอีเมล์หรื อการเผยแพร่
จดหมายลูกโซ่ หรื อจดหมายขยะ
(7) ผูแ้ ทนจําหน่ายไม่สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลทีEไม่ถูกกฎหมาย รังควาน หมิEนประมาท ใส่ ร้าย เหยียดหยาม
ข่มขู่ เป็ นภัย หยาบคายลามก หรื ออืEนๆทีEเป็ นวัสดุทีEน่ารังเกียจหรื อซึE งทําให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรื อ
อืEนๆทีEฝ่าฝื นกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับของรัฐ ประเทศ หรื อนานาชาติ
(8) ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่สามารถไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมส่ งอีเมล์ไม่พึงประสงค์จาํ นวนมากแก่
บุคคลทีEไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรื อทางธุรกิจมาก่อน
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6.9 ชืD อโดเมน
ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่สามารถใช้หรื อพยายามทีEจะจดทะเบียนชืE อทางการค้าของไฮไลฟ์ เครืE องหมาย
การค้า เครืE องหมายบริ การ ชืEอผลิตภัณฑ์ ชืEอไฮไลฟ์ หรื อชืEอแผลงจากชืEอดังกล่าวเพืEอการตัQงชืEอโดเมนใน
อินเตอร์เน็ต
6.10 อีเมล์ และการตลาดกลุ่มข่ าว
ผูแ้ ทนจําหน่ ายทีE ส่งอี เมล์หรื อว่าจ้างบริ การให้ส่งใบปลิ วอี เมล์อนั ไม่พึงประสงค์และไม่ได้รับ
อนุญาต จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเต็มตัวสําหรับข้อมูลทัQงหมดเกีEยวกับผลิตภัณฑ์และแผนงานการตลาดซึE งไม่ได้
บรรจุอย่างแจ้งชัดในโฆษณาและวัสดุส่งเสริ มการขายทีEจดั หาให้โดยตรงจากไฮไลฟ์ เช่นเดียวกับการส่ ง
สแปมขยะอีเมล์หรื อการโทรศัพท์หรื อการโทรสารโดยปราศจากความยินยอมซึE งตามตัวบทกฎหมายต่างๆ
ถือเป็ นข้อห้ามอย่างเคร่ งครัด ผูแ้ ทนจําหน่ายไม่สามารถหมิEนประมาท ละเมิด รังควาน ไล่ตาม ข่มขู่ หรื อ
กระทํา การอืE น ใดทีE เ ป็ นการละเมิ ด สิ ท ธิ ต ามกฎหมายของผูอ้ ืE น (อย่า งเช่ น สิ ท ธิ เ ฉพาะส่ ว นตัว และการ
เผยแพร่ ) ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่สามารถตีพิมพ์ ประกาศ อัพโหลด เผยแพร่ หรื อติดต่อสืE อสารในทางทีEไม่
เหมาะสม ดูหมิEน หมิEนประมาท ละเมิด หยาบโลน อนาจารหรื อสิE งทีEไม่ชอบด้วยกฎหมายซึE งหัวข้อ ชืEอ
วัสดุหรื อข้อมูล ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่สามารถโฆษณาหรื อเสนอทีEจะขายสิ นค้าหรื อบริ การเพืEอจุดประสงค์
ทางการค้าหรื อจัดทําหรื อส่ งต่อการสํารวจ การประกวด แผนงานแบบปี รามิดหรื อจดหมายลูกโซ่ ผูใ้ ช้
เว็บไซต์ของไฮไลฟ์ จะไม่เข้าร่ วมในกิจกรรมใดๆทีEจาํ กัดเฉพาะหรื อห้ามผูใ้ ช้ท่านอืEนเข้าไปใช้และใช้สิทธิ
ในเว็บไซต์นQ นั
6.11 การประมูลขาย
ผูแ้ ทนจําหน่ายไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ หรื อส่ งเสริ มแผนงานไฮไลฟ์ ผ่านการประมูลสด
การประมูลไม่ออกเสี ยง การประมูลทางอินเตอร์ เน็ตหรื อการประมูลในรู ปแบบอืEนๆแม้แต่การเสนอใน
ราคาแนะนําขายปลีกของผูแ้ ทนจําหน่าย
6.12 การอ้ างอิงเรืD องรายได้
ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่สามารถแสดงเช็คค่าคอมมิชชันE หรื ออ้างเรืE องรายได้ทีEแน่ นอนหรื อการรับรอง
หรื อกระทําการใดๆเพืEอจุดประสงค์ในการรับสมัครหรื อเหตุผลอืEนใด
6.13 งานแสดงสิ นค้ า
ผูแ้ ทนจําหน่ ายสามารถแสดงผลิตภัณฑ์ และโอกาสไฮไลฟ์ ในงานแสดงสิ นค้าได้โดยต้องได้รับ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไฮไลฟ์ ก่อน ไฮไลฟ์ ต้องได้รับใบคําร้องเพืEอเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าเป็ น
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ลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนถึงงานผลิตภัณฑ์และธุรกิจไฮไลฟ์ เป็ นเพียงผลิตภัณฑ์
และบริ การทีEสามารถนําเสนอโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมทีEคูหาหรื อโต๊ะแสดงสิ นค้า เฉพาะอุปกรณ์ทาง
การตลาดทีEได้รับการอนุมตั ิจากไฮไลฟ์ เท่านัQนทีEสามารถนําไปจัดแสดงหรื อเผยแพร่ ได้
6.14 ห้ ามการบรรจุใหม่
ห้ามบรรจุผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ใหม่เพืEอการขายใหม่หรื อเหตุผลอืEนใดก็ตาม
6.15 การบันทึก
ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่ ส ามารถผลิ ต หรื อ ทําซํQาในวัส ดุ โ สตทัศ น์ห รื อ วีดี ท ศั น์เพืEอ ให้ข อ้ มู ล เกีE ย วกับ
โอกาสหรื อผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ผูแ้ ทนจําหน่ายไม่สามารถบันทึกเสี ยงหรื อกระทําการใดๆซึE งเป็ นหน้าทีEของ
ไฮไลฟ์
6.16 การตอบรับโทรศัพท์
ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่สามารถตอบทางโทรศัพท์หรื อบันทึกเสี ยงตอบว่า “ไฮไลฟ์ ” หรื อกระทําการ
ใดๆทีEทาํ ให้ผเู ้ รี ยกสายเชืEอว่าได้โทรไปทีEสาํ นักงานบริ ษทั ของไฮไลฟ์
6.17 ระบบฝากข้ อความเสี ยง
ไฮไลฟ์ ได้จดั เตรี ยมระบบฝากข้อความเสี ยงไว้เพืEอให้ผแู ้ ทนจําหน่ายใช้ ระบบนีQ เป็ นเครืE องมือทีEมี
เจตนาเพืEอให้ส่งเสริ มการสืE อสารในสายงานดาวน์ไลน์ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่สามารถใช้
ระบบฝากข้อความเสี ยงเพืEอส่ งเสริ มการขายและบริ การอืEนหรื อแผนงานหรื อโอกาสทีEมิใช่ของไฮไลฟ์
6.18 การสั มภาษณ์ ออกสืD อ
ห้ามผูร้ ่ วมธุรกิจให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ จุลสาร อินเตอร์ เน็ทหรื อวารสาร
หรื อใช้การปรากฏตัวในทีEสาธารณะ มีส่วนร่ วมในการพูดในทีEสาธารณะ หรื อทําการแถลงการณ์ใดๆ
ให้กบั สืE อสาธารณะเพืEอเผยแพร่ ไฮไลฟ์ ผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์ หรื อธุ รกิจไฮไลฟ์ ของผูแ้ ทนจําหน่ ายโดย
ปราศจากการอนุมตั ิเป็ นหนังสื ออย่างแจ้งชัดจากไฮไลฟ์ ก่อน การสอบถามของสืE อทุกประเภทให้ติดต่อไป
ทีEสาํ นักงานบริ ษทั ไฮไลฟ์
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หมวดทีD 7- การจ่ ายโบนัสและค่ าคอมมิชชัDนจากสายงาน
7.1 ข้ อตกลงผู้แทนจําหน่ าย
ไม่ ส ามารถจ่ า ยโบนัส และค่ า คอมมิ ช ชัEน จากสายงานได้จ นกว่า ไฮไลฟ์ จะได้รั บ และยอมรั บ
ข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ทีEสมบูรณ์ จ่ายโบนัสให้เฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ เท่านัQน ไม่มีการ
จ่ายโบนัสสําหรับการซืQ อวัสดุส่งเสริ มการขายอุปกรณ์ช่วยการขาย หรื อการรับสมัครผูแ้ ทนจําหน่าย
7.2 การจ่ ายเช็คค่ าคอมมิชชัDน
ยอดขัQนตํEาในการจ่ายเช็คค่าคอมมิชชันE คือหนึEงร้อยบาท (100 บาท) หรื อตามทีEกาํ หนดโดยประเทศ
ใดๆ ทีEซE ึ งไฮไลฟ์ ดําเนินธุรกิจ หากจํานวนรายได้นอ้ ยกว่ายอดขายขัQนตํEาจะนําไปรวมสะสมยอดจนกว่าจะ
เกินยอดขัQนตํEา 100 บาท
7.3 การหักค่ าดําเนินการ
ค่าดําเนินการจ่ายค่าคอมมิชชันE ห้าสิ บบาท (50.00 บาท) จะถูกหักออกจากเช็คค่าคอมมิชชันE
ทัQงหมด
หมวดทีD 8 – การซื\อและขายสิ นค้ า
8.1 การนําเสนอขาย
ในการนําเสนอขายผูแ้ ทนจําหน่ ายต้องแนะนําตัวเอง ผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ และจุดประสงค์ในการ
ดําเนิ นธุ รกิจของพวกเขาอย่างจริ งใจให้กบั ลูกค้าผูม้ ุ่งหวัง ผูแ้ ทนจําหน่าย ไม่สามารถดําเนิ นการขายทีEทาํ
ให้เกิดการเข้าใจผิด หลอกลวง หรื อไม่ยตุ ิธรรม การอธิ บาย และการสาธิ ตเกีEยวกับผลิตภัณฑ์ตอ้ งกระทํา
อย่า งถู ก ต้อ งและสมบู ร ณ์ รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ าํ กัด เกีE ย วกับ ราคา ระยะเวลาจ่ า ยเงิ น สิ ท ธิ ก ารคื น การ
รับประกัน และบริ การหลังการขาย และการส่ งสิ นค้า ควรมีการติดต่อส่ วนบุคคลหรื อทางโทรศัพท์ใน
รู ปแบบทีEเหมาะสมและ ระหว่างช่วงเวลาทีEเหมาะสมเพืEอหลีกเลีEยงการบุกรุ ก ผูแ้ ทนจําหน่ายต้องหยุดการ
สาธิ ต หรื อการนําเสนอขายในทันทีทีEลูกค้าร้องขอ ผูแ้ ทนจําหน่ายจะไม่กล่าวว่าร้ายโดยทางตรง หรื อโดย
แสดงนัยเกีEยวกับบริ ษทั อืEนหรื อผลิตภัณฑ์อืEน ผูแ้ ทนจําหน่ายต้องละเว้นการใช้การ เปรี ยบเทียบซึE งอาจทํา
ให้เกิ ดการเข้าใจผิดและไม่สอดคล้องกับการแข่งขันอย่างยุติธรรม ข้อทีE นาํ มาใช้ในการเปรี ยบเที ยบจะ
ไม่ได้เลือกสรรอย่างยุติธรรมและอิงจากข้อเท็จจริ งซึE ง สามารถพิสูจน์ได้ ผูแ้ ทนจําหน่ายจะไม่ดูแคลนใน
ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคในรายบุคคล และต้องเคารพในการขาดประสบการณ์ทางการค้าของผูบ้ ริ โภค
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และไม่สามารถหาผลประโยชน์จากอายุ ความเจ็บป่ วย ขาดความเข้าใจ หรื อขาดความชํานาญด้านภาษา
ของ ผูบ้ ริ โภค
8.2 ซื\อสิ นค้ าในราคาส่ วนลด
ผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ได้รับสิ ทธิในการซืQ อสิ นค้าจากไฮไลฟ์ ในราคาทีEได้รับส่ วนลด
8.3 ห้ ามการกักตุนสิ นค้ า
ความสําเร็ จของไฮไลฟ์ อยูท่ ีEการขายปลีกให้กบั ผูบ้ ริ โภคปลายทางดังนัQนจึงไม่สนับสนุนให้กกั ตุน
สิ นค้าในทุกรู ปแบบ ไฮไลฟ์ ตระหนักดีวา่ ผูแ้ ทนจําหน่ายอาจประสงค์ทีEจะซืQ อ สิ นค้าบางอย่างในจํานวนทีE
เหมาะสมเพืEอการใช้เอง เพืEอเป็ นสิ นค้าคงคลังและเพืEอจุดประสงค์ ในการเตรี ยมการให้ผแู ้ ทนจําหน่ายใหม่
ทีEสปอนเซอร์ เข้ามา อย่างไรก็ดีไฮไลฟ์ ห้ามอย่าง เด็ดขาดในการสัEงซืQ อผลิตภัณฑ์เพียงเพืEอพยายามให้ครบ
คุณสมบัติในการขึQนตําแหน่งของ แผนปั นผลตอบแทนเท่านัQน
8.4 การสัD งซื\อล่ วงหน้ า
หากผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ใดๆ หรื อวัสดุส่งเสริ มการขายไม่มีพร้อมจําหน่ายในช่วง ระยะเวลาใดเวลา
หนึE ง ผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์ จะได้รับทางเลือกให้สัEงซืQ อสิ นค้าและ รอจนกว่าสิ นค้าจะพร้ อมขาย หรื อ
ยกเลิกการสัEงซืQ อพร้อมรับเงินคืนเต็มจํานวนโดยไม่มีค่าปรับจนกว่าสิ นค้าเหล่านัQนจะพร้อมสําหรับการ
จัดส่ ง
8.5 กฎ 70% Rules
เพืEอทีEจะควบคุมคุณสมบัติในการรับคอมมิชชันE และรายได้จากสายงาน ผูแ้ ทนจําหน่าย แต่ละท่าน
ต้องรับรองว่าสิ นค้าทีEผแู ้ ทนจําหน่ายได้ซQื อไปนัQนได้นาํ ไปขายให้กบั ลูกค้าปลีกและ/หรื อมีการบริ โภคไป
ใช้อตั ราร้อยละเจ็ดสิ บ (70) ของผลิตภัณฑ์ทQ งั หมดทีEได้ซQื อไปก่อนหน้านีQ ซึE งเป็ นทีEรู้จกั ในวงการ “กฎเจ็ด
สิ บเปอร์ เซ็นต์ ”
8.6 กําหนดการขายปลีก
เพืEอทีEจะครบคุณสมบัติในการจ่ายเงินปั นผลตอบแทนภายใต้แผนปั นผลตอบแทน ของไฮไลฟ์
ผูแ้ ทนจําหน่ายควรมีการขายปลีกให้กบั ผูบ้ ริ โภคปลายทาง
8.7 ทีอD ยู่ในการจัดส่ งสิ นค้ า
ไฮไลฟ์ จะยอมรับเฉพาะทีEอยูท่ ีEเป็ นถนนเพืEอการจัดส่ งสิ นค้าเท่านัQน สิ นค้าทีEสงัE ซืQ อ จะถูกจัดส่ งทาง
การจัดส่ งตามทีE กาํ หนดโดยไฮไลฟ์ เพืEอให้สามารถติ ดตามการขนส่ งได้ และถ้าจําเป็ นสามารถเปลีE ยน
ทดแทนได้ในเวลาทีEเหมาะสม
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8.8 การสัD งซื\อโดยตรง
ผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ควรสังE ซืQ อสิ นค้าทีEตอ้ งการจากไฮไลฟ์ โดยตรง ในกรณี ทีE ผูแ้ ทนจําหน่ายรับ
สิ นค้ามาจากสิ นค้าส่ วนตัวของสปอนเซอร์ หรื ออัพไลน์ ค่าคอมมิชชันE จากการสัEงซืQ อนัQนจะถือว่าเป็ นของ
สปอนเซอร์หรื ออัพไลน์ทีEซQื อสิ นค้านัQน
8.9 การซื\อโดยเครดิตการ์ ด
การสังE ซืQ อโดยเครดิตการ์ดสามารถทําได้เฉพาะบุคคลทีEมีชืEอและทีEอยูต่ ามทีEปรากฏใน เครดิตการ์ด
เท่านัQน ผูแ้ ทนจําหน่ายคนใดทีEใช้เครดิตการ์ ดรายบุคคลของผูอ้ ืEนในการจ่ายเงิน สําหรับการสัEงซืQ อสิ นค้า
ต้องส่ งแบบฟอร์มขออนุมตั ิการใช้เครดิตการ์ดมายังไฮไลฟ์ พร้อม กับใบสังE ซืQ อก่อนทีEจะทําการสังE ซืQ อสิ นค้า
ไฮไลฟ์ พิจารณาว่าการใช้เครดิ ต การ์ ด ทีE ไม่ ได้รับ อนุ ญ าตถื อ เป็ นการฉ้อฉลและจะรายงานการกระทํา
ดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าทีEทีEเหมาะสมเพืEอ ดําเนินการต่อไป
8.10 การเรียกเงินคืนโดยเครดิตการ์ ด
ไม่ว่ากรณี ใดๆ ผูแ้ ทนจําหน่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกเงิ นคื นจากการซืQ อสิ นค้าโดยเครดิ ตการ์ ด ผูแ้ ทน
จําหน่ายรายใดทีEกระทําการดังกล่าวจะเสี ยเอกสิ ทธิjในการสังE ซืQ อโดยเครดิตการทัQงหมดจนกว่าจะใช้คืนโดย
เงินทีEรับรองแล้ว หากมีความผิดพลาดในการเรี ยกเงินคืนของเครดิตการ์ ดของผูแ้ ทนจําหน่ าย ให้ผูแ้ ทน
จําหน่ายติดต่อกับไฮไลฟ์ ในทันทีเพืEอดําเนินการสื บสวนและหาข้อยุติ
8.11 การปรับค่ าคอมมิชชัDน
ผูแ้ ทนจําหน่ายอัพไลน์รายใดทีEได้รับผลกระทบจากการคืนสิ นค้าให้กบั ไฮไลฟ์ จะ ต้องมีการปรับ
ให้ส อดคล้อ งกัน ในค่ า คอมมิ ช ชัEน รายได้จ ากสายงาน และบัญ ชี โ บนัส ยอด ส่ ว นตัว ฯลฯ ขึQ น อยู่ก ับ
คอมมิชชันE และโบนัสทีEได้จ่ายไปสําหรับสิ นค้าทีEส่งคืน
8.12 การซื\อโบนัส
การซืQ อโบนัสรวมถึง
(1) การรั บ สมัค รบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลเป็ นผูแ้ ทนจํา หน่ า ยไฮไลฟ์ โดยปราศจากการรั บ รู ้ แ ละ/
หรื อไม่มีการดําเนินการในข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายโดยบุคคล หรื อนิติบุคคลนัQนๆ
(2) การรับสมัครอันฉ้อฉลของบุคคลหรื อนิติบุคคลในฐานะผูแ้ ทน จําหน่าย
(3) การสมัครหรื อพยายามทีEจะสมัครบุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีEไม่มีอยูจ่ ริ งเป็ นผูแ้ ทนจําหน่าย (ไม่มี
ตัวตน) หรื อการใช้เครดิ ตการ์ ดในนามของผูแ้ ทนจําหน่ ายเมืEอผูแ้ ทนจําหน่ าย มิได้เป็ นผูถ้ ือเครดิ ตการ์ ด
นัQนๆ การซืQ อโบนัสถือเป็ นการละเมิดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและเป็ นข้อห้ามอย่างเคร่ งครัด
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8.13 ค่ าขนส่ ง
ถือเป็ นความรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวของผูแ้ ทนจําหน่ายในการสังE ซืQ อและแจ้งถึง
(1) วิธีการและหนทางในการจัดส่ งสิ นค้า และจําหน่าย
(2) ทีEอยูป่ ลายทาง สามารถเลือกวิธีการขนส่ งสิ นค้าได้ตามทีEแจ้งไว้ในแบบฟอร์ มการสัEงซืQ อสิ นค้า
แต่ละใบและในเว็บไซต์ไฮไลฟ์ พร้อมชําระค่าขนส่ งล่วงหน้า ค่าขนส่ งจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติ ถึงวันทีE
และสถานทีE
หากผูร้ ับสิ นค้าทีEได้รับการสัEงซืQ อและจัดส่ งจากไฮไลฟ์ ปฏิเสธการรับและสิ นค้าถูกส่ งคืนมายังไฮ
ไลฟ์ สถานะใบสัEงซืQ อของผูแ้ ทนจําหน่ ายจะเป็ น “ระงับชัวE คราว” เพืEอรอข้อ ยุติจากการปฏิเสธการรับ
สิ นค้า ค่าส่ งสิ นค้าจะถูกหักจากบัญชีของผูแ้ ทนจําหน่ายอย่างไรก็ตาม ถ้าสมาชิก ต้องการให้ส่งสิ นค้า ไป
ยังต่างจังหวัด จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิEมเติม ขึQนอยูก่ บั ระยะทาง และบริ ษทั ฯ ทีEใช้ในการขนส่ ง
8.14 หีบห่ อทีถD ูกส่ งคืน
ในกรณี ทีEหีบห่ อถูกส่ งคืนเนืE องจากความผิดพลาดของผูแ้ ทนจําหน่ายหรื อไม่มีผรู ้ ับ หี บห่ อภายใน
เวลาทีEกาํ หนดและถูกส่ งคืน ไฮไลฟ์ จะคิดค่าขนส่ งใหม่กบั ผูแ้ ทนจําหน่ายในกรณี ทีEตอ้ งการให้ทางบริ ษทั
จัดส่ งสิ นค้า ให้อีกครัQง
8.15 การขนส่ งสิ นค้ า
ไฮไลฟ์ จะไม่ ”หน่ วงเหนีE ยว” การสัEงซืQ อหรื อชะลอการขนส่ งสิ นค้าทีEได้ดาํ เนิ นการ ไปแล้ว เมืEอ
ได้รับชําระเงินเรี ยบร้อยแล้วสิ นค้าทีEสัEงซืQ อทัQงหมดจะถูกจัดการเพืEอการขนส่ งเว้นแต่เป็ นการขาดช่วงของ
การผลิตจากการสังE ซืQ อจํานวนมาก
8.16 สิ นค้ าฝากขาย
เพืEอทีEจะปกป้ องธุ รกิจไฮไลฟ์ และบูรณภาพแห่ งไฮไลฟ์ ผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ จะ ไม่ถูกจัดส่ งไปให้
ผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ หรื อฝ่ ายอืEนใดเพืEอการฝากขาย มีเพียงผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ทีEได้รับอนุญาตเท่านัQน
ทีEมีสิทธิขายผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์
8.17 ความเสี ยหายอันเกิดจากการขนส่ ง
(1)ทําการยอมรับการส่ งสิ นค้า
(2) ก่อนทีEคนขับจะออกเอกสารใบรับสิ นค้า แจ้งจํานวนกล่องทีEดูเหมือน เสี ยหายและถ่ายรู ปไว้
เป็ นหลักฐานซึE งความเสี ยหายดังกล่าว
(3) เก็บผลิตภัณฑ์และกล่องทีEเสี ยหาย เพืEอรอการตรวจสอบโดยตัวแทนการขนส่ งสิ นค้า
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(4) นัดหมายกับบริ ษทั ขนส่ งเพืEอให้มาตรวจสอบสิ นค้าทีEเสี ยหาย
(5) ยืนE คําร้องเรี ยกเงินทดแทนจากบริ ษทั ขนส่ งสิ นค้า
(6) แจ้งแผนกบริ การลูกค้าของไฮไลฟ์
8.18 การส่ งสิ นค้ าไม่ ครบ
ไฮไลฟ์ มี ค วามภู มิ ใ จทีE จ ะดํา เนิ น การส่ ง สิ น ค้า ทีE สัE ง ซืQ อ ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและใน เวลาทีE ร วดเร็ ว
อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ทีE เป็ นไปได้ยากซึE งอาจเกิ ด ความผิด พลาดขึQ น การแก้ไขปั ญ หาจะเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว เพืEอหลี กเลีE ยงความล่าช้าออกไปในการได้รับสิ นค้า ผูแ้ ทนจําหน่ ายต้องรายงานความเสี ยหาย
ภายในห้า (5) วันทําการ เมืEอได้รับแจ้งและตรวจ สอบแล้วไฮไลฟ์ จะจัดส่ งรายการทีEสูญหายไปยังทีEอยูต่ าม
ใบสังE สิ นค้าเดิม
8.19 ภาษีการขาย
สํา หรั บ การสัEง ซืQ อ จากไฮไลฟ์ ไฮไลฟ์ จะเก็บ และนํา ส่ ง ภาษี ไ ปยัง กรมสรรพากรและท้อ งถิE น ทีE
เกีEยวข้องโดยเก็บจากราคาแนะนําขายปลีกของผลิตภัณฑ์และ/หรื อวัสดุส่งเสริ มการขาย อัตราการเก็บภาษี
ทีEใช้ในการคํานวณจะยึดหลักจากทีEอยูท่ ีEผลิตภัณฑ์และ/หรื อวัสดุส่งเสริ ม การขายทีEได้ถูกจัดส่ งไป
หมวดทีD 9-การขายและการตั\งราคา
9.1 ราคาแนะนําขายปลีก
ไฮไลฟ์ จัด เตรี ย มราคาแนะนําขายปลี ก ไว้ให้เป็ นแนวทาง ผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์ สามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ในราคาใดก็ได้ทีEผแู ้ ทนจําหน่ายและลูกค้าตกลงร่ วมกันอย่างไรก็ดีผแู ้ ทนจําหน่ายไม่ได้
รับอนุญาตให้โฆษณาในราคาทีEตEาํ กว่าราคาแนะนําขายปลีกซึE งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดผลิตภัณฑ์ให้ “ฟรี ” หรื อ
การตัQงราคาพิเศษอืEนใดทีEอาจตํEากว่าราคาแนะนําขายปลีก ห้ามนําเสนอผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ร่ วมกับผลิตภัณฑ์
จากบริ ษทั อืEน ไม่วา่ ผลิตภัณฑ์นQ นั จะนําเสนอผ่านช่องทางการตลาดเครื อข่ายหรื อช่องทางอืEนใดก็ตาม
9.2 การเปลียD นราคา
ราคาผลิตภัณฑ์และสิE งตีพิมพ์ไฮไลฟ์ ทัQงหมดอาจมีการเปลีEยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
9.3 ใบเสร็จรับเงิน ลูกค้ าปลีก
ผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ จะต้องจัดหาใบเสร็ จรับเงินให้ลูกค้าปลีกทีEซQื อผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ทัQงหมด
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หมวดทีD 10-การรับประกันค้ าปลีกและนโยบายคืนเงิน
10.1 ความรับผิดชอบของผู้แทนจําหน่ าย
หากลูกค้าปลีกส่ งไปรษณี ยห์ รื อส่ งใบแจ้งการยกเลิกทีEสมบูรณ์มายังผูแ้ ทนจําหน่ ายก่อนเทีEยงคืน
ของวันทําการทีEสาม (3) หลังจากสัEงซืQ อหรื อซืQ อสิ นค้า ผูแ้ ทนจําหน่ายต้องเป็ นผูร้ ับภาระหากผูซ้ Qื อรับสิ นค้า
ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์นQ นั ต้องถูกส่ งคืนมาพร้อมกับใบแจ้งการคืนในสภาพทีEดีเช่นเดียวกับทีEส่งไปภายในสิ บ
(10) วันทําการหลังจากได้รับใบแจ้ง ผูแ้ ทนจําหน่ายต้องคืนเงินทัQงหมดภายใต้สญ
ั ญาการขายนัQนหากลูกค้า
ปลีกติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าเกีEยวกับการทีEผูแ้ ทนจําหน่ายปฏิเสธการจ่ายคืนเงินในจํานวนทีEเหมาะสมตาม
เวลาทีEระบุ ผูแ้ ทนจําหน่ ายคนนัQนจะถูกยืEนระงับสิ ทธิ ผูแ้ ทนจําหน่ ายจนกว่าจะได้ขอ้ ยุติของการร้องเรี ยน
นัQน
10.2 การควบคุมคุณภาพ (QC)
ไฮไลฟ์ จะส่ งสิ นค้าทดแทนภายในสามสิ บ (30) วันของการสัEงผลิตภัณฑ์ทีEพบว่ามีขอ้ บกพร่ อง
อย่างไรก็ดีไม่ควรคื นผลิ ตภัณฑ์มายังไฮไลฟ์ ก่ อนได้รับอนุ มตั ิ ให้คืนจากฝ่ ายบริ การลูกค้าไฮไลฟ์ โดย
สามารถส่ งคําร้องมาได้ทQ งั ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรื ออีเมล์ เพืEอให้มนัE ใจว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ทดแทน
ต้องดําเนินการตามขัQนตอนอย่างเคร่ งครัดดังต่อไปนีQ
1) ยืนE คําร้องขอทดแทนผลิตภัณฑ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุเหตุผลในการร้องขอพร้อมแนบ
หลักฐานยืนยันการชําระเงินและสําเนาใบสังE ซืQ อสิ นค้าและใบส่ งสิ นค้า
2 ) เมืEอได้รับแจ้ง ไฮไลฟ์ จะแนะนําผูแ้ ทนจําหน่ายให้นาํ ผลิตภัณฑ์หรื อจัดส่ งผลิตภัณฑ์ไปยังทีEใด
เมืEอได้รับผลิตภัณฑ์และตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้วไฮไลฟ์ จะเปลีEยนหรื อจัดส่ งผลิตภัณฑ์ทดแทนออกไป
10.3 สิ ทธิการยกเลิกของผู้ซื\อ
ตามกฎหมาย ให้อาํ นาจผูซ้ Qื อในการยกเลิกการขายนัQนๆโดยไม่มีค่าปรับภายในก่อนเทีEยงคืนของ
วันทีEสาม (3) หลังจากมีการซืQ อขาย กฎนีQ ครอบคลุมถึงการขายปลีกให้ผูบ้ ริ โภคซึE งเกิดขึQนนอกสํานักงาน
ใหญ่ของผูค้ า้ ปลีก นอกจากนีQ ผูแ้ ทนจําหน่ ายต้องบอกกล่าวทางวาจากับผูซ้ Qื อถึงสิ ทธิ สาม (3)วันในการ
ยกเลิก ณ เวลาทีEลูกค้าเซ็นสัญญาการขายหรื อซืQ อผลิตภัณฑ์
10.4 การขออนุญาตคืนผลิตภัณฑ์
ก่อนทีEผลิตภัณฑ์ใดๆจะถูกส่ งคืนมายังไฮไลฟ์ ไม่วา่ จะเป็ นเพราะการขนส่ งผิดพลาดลูกค้าปลีกคืน
ผลิตภัณฑ์เสี ยหาย หรื อการลาออก ผูแ้ ทนจําหน่ายต้องติดต่อกับฝ่ ายบริ การลูกค้าไม่วา่ จะโดยทางโทรสาร
การส่ งไปรษณี ย ์ หรื ออีเมล์
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10.5 การคืนผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้ าปลีก
ไฮไลฟ์ มีการรับประกันผลิตภัณฑ์สิบห้า(15)วัน คืนเงินร้อยเปอร์ เซ็นต์(100%) โดยไม่มีเงืEอนไข
ให้กบั ลูกค้าปลีกทุกคน ผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ทุกรายมีขอ้ ผูกพันในข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายและนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั ิทีEจะยึดถือตามการรับประกันนีQ ก่อนทีEจะจบการขายปลีกผูแ้ ทนจําหน่ ายต้องปิ ดการ
ขายทางวาจาว่าลูกค้ามี สิทธิ ทีEจะยกเลิ กการสัEงซืQ อหากลูกค้าปลี กไม่พอใจในผลิ ตภัณฑ์ของไฮไลฟ์ ด้วย
เหตุ ผ ลใดๆก็ต าม ลู ก ค้า ปลี ก สามารถคื น ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นส่ ว นทีE ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ม ายัง ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยทีE ไ ด้ซQื อ
ผลิตภัณฑ์ไปภายในสิ บห้า (15) วันนับจากวันทีEซQื อผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเพืEอทดแทน เปลีEยนเป็ นผลิตภัณฑ์
อืEนหรื อรับเงินคืนเต็มจํานวนตามราคาทีEได้ซQื อผลิตภัณฑ์นQ นั ไปไฮไลฟ์ จะทดแทนผลิตภัณฑ์ทีEถูกส่ งคืน
ผ่านทางผูแ้ ทนจําหน่ายโดยต้องปฏิบตั ิตามขัQนตอนต่อไปนีQและอยูภ่ ายใต้เงืEอนไข
- ไฮไลฟ์ ได้รับหนังสื อแจ้งว่ามีผลิตภัณฑ์กาํ ลังถูกส่ งคืนจากลูกค้าปลีก
- ผูแ้ ทนจําหน่ายทีEได้ถูกสังE ซืQ อผลิตภัณฑ์ไปตัQงแต่แรกคืนผลิตภัณฑ์มายังไฮไลฟ์
- ทําตามคําแนะนําของฝ่ ายบริ การลูกค้าไฮไลฟ์
- ไฮไลฟ์ ได้รับคืนผลิตภัณฑ์ภายในสิ บห้าวัน (15) วันหลังจากทีEผลิตภัณฑ์ถูกส่ งคืนไปยังผูแ้ ทน
จําหน่ายแล้ว
-การคืน*ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนีQ
: ข้อความจากลูกค้าปลีกพร้อมลายเซ็นระบุถึงเหตุผลในการส่ งคืนรวมทัQง
: สําเนาใบเสร็ จรับเงินตัวจริ งซึE งลงวันทีEกาํ กับ
: ผลิตภัณฑ์ตามทีEได้รับจากลูกค้าปลีก
: ชืE อ ทีEอยู่และเบอร์ โทรศัพท์ของลูกค้าปลีกท่านนัQนต้องใช้กล่องและหี บห่ อทีEเหมาะสมในการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ทีEส่งคืนเพืEอการทดแทนโดยใช้วธิ ีขนส่ งทีEประหยัดและดีทีEสุด ไฮไลฟ์ จะเป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์ทดแทนไปยังผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ จะไม่คืนเงินให้กบั ผูแ้ ทนจําหน่ายรายใดในราคาทีEลูกค้าปลีก
ได้ซQื อไปซึE งผลิตภัณฑ์ทีEส่งคืน และจะไม่ส่งผลิตภัณฑ์ทดแทนถ้าหากว่าไม่สอดคล้องกับเงืEอนไขของกฎ
การคืนสิ นค้า
*คําร้ องขอคื นสิ นค้าขายปลี กต้องเขี ยนอย่างแจ้งชัดด้วยรายละเอี ยดทีE สมบู รณ์ (ชืE อทีE อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล์-ถ้ามี และข้อมูลอืEนๆเพืEอให้ไฮไลฟ์ สามารถยืนยันความถูกต้องในการขายและการคืนหลัง
จากนัQน ) การขายปลี ก ทีE ไม่ ส ามารถพิสู จน์ได้จะไม่ ได้รับ การทดแทน ข้อ มู ล ทีE เป็ นเท็จอาจนําไปสู่ ก าร
สื บสวนเพิEมเติมและอาจทําให้เกิดการระงับสิ ทธิชวัE คราวของผูแ้ ทนจําหน่าย
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10.6 การคืนผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้ าทีสD ัD งซื\อทางอินเตอร์ เน็ต และ ลูกค้ าแบบบอกต่ อ
ไฮไลฟ์ มี ก ารรั บ ประกัน ผลิ ต ภัณ ฑ์สิ บ ห้า (15) วัน โดยไม่ มี เ งืE อ นไขให้ก ับ ลู ก ค้า ทีE สัEง ซืQ อ ทาง
อินเตอร์เน็ต และ ลูกค้าแบบบอกต่อ หากด้วยเหตุผลใดก็ตามลูกค้าทีEสงัE ซืQ อทางอินเตอร์เน็ต และลูกค้าแบบ
บอกต่อพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ใดๆ ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์จากการสังE ซืQ อผลิตภัณฑ์นQ นั เป็ นครัQง
แรกภายในสิ บห้า (15) วันเพืEอการทดแทน เปลีEยน หรื อคืนเงินเต็มจํานวนในราคาทีEซQื อไป (หักค่าขนส่ ง)
10.7 การคืนผลิตภัณฑ์ เนืDองจากการลาออก
หากผูแ้ ทนจําหน่ ายประสงค์ทีEจะคืนผลิตภัณฑ์ทีEซQื อไปเพืEอการใช้ส่วนตัว เพืEอเป็ นสิ นค้าคงคลัง
หรื อวัสดุช่วยการขายในขณะทีEขอ้ ตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายยังมีผลใช้บงั คับผลิตภัณฑ์ทQ งั หมดต้องอยูใ่ นสภาพ
ทีEเป็ นปั จจุบนั นํามาใช้ใหม่ได้ และนําไปขายใหม่ได้ ซึE งทําการซืQ อไปภายในสาม (3) เดื อน สามารถยืEน
เรืE องมาทีEฝ่ายประสานงานเพืEอขอรับ ซืQ อคืนได้ตามกฎเจ็ดสิ บเปอร์ เซ็นต์ (ดูหวั ข้อ 8.5) การซืQ อคืนจะอยูใ่ น
ราคาทีEไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดสิ บเปอร์ เซ็นต์ (70%) ของราคาสุ ทธิ ดQ งั เดิมทีEผสู ้ มัครได้ซQื อไป ลบด้วยค่าขนส่ งต่างๆ
และค่าคอมมิชชันE ทีEจ่ายให้กบั ผูแ้ ทนจําหน่ าย การร้องขอเช่นนีQ ให้พิจารณาว่าเป็ นการขอลาออกจากสิ ทธิ
การเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายสําหรับการคืนสิ นค้าจากต่างประเทศต้องทําภายในเก้าสิ บ (90) วัน**นับจากวันทีE
ซืQ อสิ นค้า และอยู่ภายใต้คู่มืออืEนๆทัQงหมดดังกล่าวในทีEนQ ี ในกรณี ทีEสินค้าคงคลังทีEถูกส่ งคืนไม่อยู่ภายใต้
เงืE อนไงการคื นข้างต้นสิ นค้าดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็ นระยะเวลาสามสิ บ (30)วัน ในระหว่างนัQนผูแ้ ทน
จําหน่ ายมีสิทธิ ทีEจะร้ องขอคืนสิ นค้าดังกล่าว ผูแ้ ทนจําหน่ ายจะต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าขนส่ งทัQงหมด หากฝ่ าย
บริ การลูกค้า ไม่ได้รับใบคําร้องในช่วงเวลาทีEกาํ หนดไว้ไฮไลฟ์ สงวนสิ ทธิทีEจะทําลายสิ นค้าดังกล่าวโดยไม่
มีการจ่ายเงินชดเชยให้กบั ผูแ้ ทนจําหน่ายคนนัQนอีกต่อไป
**ระยะเวลาในการขอคืนอาจเปลีEยนไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศและรัฐ**
เพืEอให้แน่ใจว่าสามารถออกเงินคืนให้ผแู ้ ทนจําหน่ายได้ในเวลาทีEเหมาะสม ควรทําตามขัQนตอนต่อไปนีQ
1. ยืEนคําร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่ว่าจะโดยทางโทรสาร การส่ งไปรษณี ย ์ หรื อทางอีเมล์มายัง
ฝ่ ายบริ การลูกค้าไฮไลฟ์ ระบุเหตุผลอย่างแจ้งชัดในการขอลาออกและเพืEอการคืนผลิตภัณฑ์และ/หรื อวัสดุ
ส่ งเสริ มการขาย
2. เมืEอได้รับข้อมูลทีEถูกต้อง ไฮไลฟ์ จะแนะนําผูแ้ ทนจําหน่ายให้จดั ส่ งผลิตภัณฑ์ ไฮไลฟ์ จะคืนเงิน
ให้ภายในระยะเวลาโดยประมาณสิ บห้า (15) วันนับจากวันทีEได้รับสิ นค้าทีEได้รับอนุญาตคืน
3. ผูแ้ ทนจําหน่ายประมาณค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้ามายังไฮไลฟ์
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4. ผูแ้ ทนจําหน่ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบรรจุและจัดส่ งผลิตภัณฑ์ โดยวิธีทีEมนัE ใจว่าไฮไลฟ์ จะ
ได้รับคืนภายในระยะเวลาทีEกาํ หนดและมีความเสี ยหายน้อยทีEสุด ไฮไลฟ์ จะไม่ยอมรับสิ นค้าทีEได้รับความ
เสี ยหายเพืEอการคืนเงิน
5. การคืนเงินจะออกให้ตามรู ปแบบการจ่ายเงินทีEไฮไลฟ์ ได้รับ หมายความว่าถ้าใช้เครดิตการ์ ดใน
การสังE ซืQ อสิ นค้า การชําระเงินคืนก็จะกลับไปทีEเครดิตการ์ ดใบเดิม หากการจ่ายเงินทําโดยเช็ค การคืนเงินก็
จะออกในรู ปเช็คชืEอเดียวกับทีEได้รับเช็ค
10.8 การเปลียD น
ไฮไลฟ์ จะไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์เพืEอการเปลีEยนจากผูแ้ ทนจําหน่าย เว้นแต่การชํารุ ดของผลิตภัณฑ์
ทีEเกิดจากไฮไลฟ์
10.9 การคืนทีไD ม่ ได้ รับอนุญาต
หากผูแ้ ทนจําหน่ายปฏิเสธการรับสิ นค้าทีEจดั ส่ งจากไฮไลฟ์ หรื อร้องขอคืนผลิตภัณฑ์ทีEซQื อไปก่อน
หน้านีQเพืEอขอคืนเงิน การร้องขอเช่นนัQนให้ถือว่าเป็ นการระงับสิ ทธิโดยสมัครใจ
หมวดทีD 11 – ข้ อกําหนดทัวD ไป
11.1 การเก็บบันทึก
ไฮไลฟ์ สนับ สนุ น ให้ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยทุ ก รายเก็บ รั ก ษาบัน ทึ ก ทีE ส มบู ร ณ์ แ ละถู ก ต้อ งในการทํา
ธุ รกรรมทางการค้าของผูแ้ ทนจําหน่าย ไฮไลฟ์ อาจดําเนิ นการขอดูบนั ทึกทีE เกีEยวข้องกับการขายปลีกหรื อ
ในเรืE องอืEนๆ ดังทีEอธิบายไว้ในทีEนQ ีหรื อตามทีEกฎหมายกําหนด
11.2 การแก้ ไข
ไฮไลฟ์ โดยดุลยพินิจแต่ผูเ้ ดียวสงวนสิ ทธิj ทีEจะแก้ไขนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิตามทีEกาํ หนดไว้
ในเรืE องต่อไปนีQ ผูแ้ ทนจําหน่ ายไฮไลฟ์ หรื อราคาแนะนําขายปลีก การมีจาํ หน่ ายและสู ตรผลิตภัณฑ์ และ
แผนปั นผลตอบแทนตามทีEเห็ นว่าสมควรโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขและเปลีEยนแปลง
นโยบายและระเบี ยบปฏิ บตั ิ และแผนปั นผลตอบแทนทัQงหมดดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็ นส่ วนผูกพันกับ
ข้อตกลงเมืEอได้รับการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ทางการไฮไลฟ์ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูแ้ ทนจําหน่ ายทีE
จะต้องปรับตัวให้ทนั ข้อมูลทีEเป็ นปั จจุบนั และทันสมัย และไฮไลฟ์ ไม่รับผิดชอบในทุกทางเกีEยวกับการขาด
ซึE งความรู ้และข้อมูลทีE ทันสมัยและปั จจุบนั ของผูแ้ ทนจําหน่าย ในกรณี ทีEมีความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงทีE
ใช้อยู่และการแก้ไขใหม่ ให้นาํ ข้อทีE แก้ไขใหม่มาใช้ในการกํากับดู แล หากแผ่นพับไฮไลฟ์ แคตตาล็อก
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ผลิตภัณฑ์ รายการราคาสิ นค้า สิE งตีพิมพ์ เว็บไซต์ การส่ งข้อมูลโทรสารเมืEอ ได้รับการแก้ไข อนุ ญาตให้
ผูแ้ ทนจําหน่ายไฮไลฟ์ ใช้เฉพาะฉบับทีEเป็ นทีEเป็ นล่าสุ ดเท่านัQน
11.3 ข้ อกําหนดเรืD องการไม่ สละสิ ทธิ
ไฮไลฟ์ มีสิทธิ เต็มทีEทีEจะบังคับใช้ภายใต้อาํ นาจของนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเหล่านีQ หรื อผูแ้ ทน
จํา หน่ า ยต้อ งยืน ยัน หรื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามอย่า งเคร่ ง ครั ด ด้ว ยสัญ ญาผูก มัด ในข้อ กํา หนดในทีE นQ ี และไม่ มี ก าร
กําหนดเองหรื อการปฏิบตั ิของฝ่ ายใดทีEแตกต่างในนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเหล่านีQ ซึE งทําให้ไฮไลฟ์ สละ
สิ ทธิ ในการเรี ยกร้องให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิทีEแน่นอนเหล่านีQ การสละสิ ทธิ โดยไฮไลฟ์
จะมีผลบังคับใช้เมืEอเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเจ้าหน้าทีEผไู ้ ด้รับมอบอํานาจจากไฮไลฟ์ เท่านัQน การสละ
สิ ทธิ ของไฮไลฟ์ ในการผิดสัญญาของผูแ้ ทนจําหน่ายเฉพาะรายไม่มีผลหรื อทําให้ไฮไลฟ์ เสี ยสิ ทธิ หรื อข้อ
ผูก มัด ในผูแ้ ทนจํา หน่ า ยรายอืE น และไม่ ท าํ ให้เ กิ ด ความล่ า ช้า หรื อ ละเลยในการใช้สิ ท ธิ ทีE เ กิ ด ขึQ น จาก
ผลกระทบของการผิดสัญญาหรื อเสี ยสิ ทธิ ของไฮไลฟ์ ทีE เกีE ยวกับการนัQนหรื อการผิดสัญญาทีE เกิ ดขึQนใน
ภายหลัง
11.4 รายงานการละเมิดนโยบาย
ผูแ้ ทนจําหน่ายทีEพบเห็นการละเมิดนโยบายผูแ้ ทนจําหน่ายอืEนต้องส่ งรายงานเป็ นหนังสื อเกีEยวกับ
การละเมิ ด มายังฝ่ ายประสานงานของไฮไลฟ์ ไม่ ว่าจะโดยทางโทรสารการส่ งทางไปรษณี ยห์ รื อ อี เมล์
เอกสารเหล่านัQนต้องเซ็นใบรับรองโดยผูแ้ ทนจําหน่าย และแจ้งรหัสประจําตัว บริ ษทั จะไม่รับการร้องเรี ยน
โดยไม่ประสงค์ออกนาม ไม่วา่ ในกรณี ใดๆไม่รับโทรศัพท์เพืEอการร้องเรี ยน ในขณะทีEการส่ งเอกสารต้อง
ทําเป็ นหนังสื อทัQงจากฝ่ ายทีE ร้องเรี ยนและท้ายสุ ดจากบุคคลทีE ระบุถึงการละเมิ ดนโยบาย ควรรวบรวม
รายละเอียดของกรณี ดงั กล่าวระบุในรายงาน อาทิ วันทีE จํานวนครัQงทีEเกิดขึQน บุคคลทีEเกีEยวข้อง พยานและ
เอกสารสนับสนุน
11.5 การตัดสิ นชี\ขาด
ข้อพิพาทและข้อเรี ยกร้องทีEเกีEยวกับไฮไลฟ์ ทัQงหมด ข้อตกลง หรื อผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์ สิ ทธิ และ
ข้อ ผูก พัน ของผูแ้ ทนจํา หน่ า ยของไฮไลฟ์ หรื อ ข้อ เรี ย กร้ อ งใดๆหรื อ เหตุ แ ห่ ง การกระทํา เกีE ย วกับ การ
ดําเนิ นงาน ไม่ว่าจะเป็ นของผูแ้ ทนจําหน่ายหรื อไฮไลฟ์ ภายใต้ขอ้ ตกลงนีQ และ/หรื อการซืQ อผลิตภัณฑ์ของ
ผูแ้ ทนจําหน่ าย สามารถตกลงกันได้โดยสมบูรณ์และโดยเด็ดขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการหรื อในสถานทีEทีE
ไฮไลฟ์ กํา หนดไว้โ ดยสอดคล้อ งกับ พ.ร.บ.อนุ ญ าโตตุ ล าการ.และกฎกระทรวงพาณิ ช ย์ โดยมี ห นึE ง
(1)อนุญาโตตุลาการ ทนายด้านกฎหมายผูซ้ E ึ งมีความเชีEยวชาญในกฎหมายธุรกิจด้านการทําธุรกรรม โดยพึง
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ใจมากกว่าในทนายทีEมีความรู ้ในวงการขายตรง หากผูแ้ ทนจําหน่ายยืนE คําร้องหรื อฟ้องแย้งไฮไลฟ์ ผูแ้ ทน
จําหน่ ายสามารถทําได้เป็ นรายบุคคลและไม่รวมกับผูแ้ ทนจําหน่ ายอืEนหรื อเป็ นส่ วนหนึE งของการฟ้ องคดี
ในนามกลุ่มบุคคล การตัดสิ นใจของอนุญาโตตุลาการถือเป็ นอันสิQ นสุ ดและผูกพันกับทุกฝ่ าย และในกรณี
จําเป็ นอาจจะลดขัQนตอนการตัดสิ นทีEอยูใ่ นขอบเขตอํานาจศาล ข้อตกลงจากการตัดสิ นชีQขาดนีQ จะคงไว้ซE ึ ง
การเพิกถอนหรื อการหมดอายุขอ้ ตกลงผูแ้ ทนจําหน่ าย แม้กระนัQนตามทีEกล่าวเบืQองต้นไม่มีอาํ นาจในข้อ
โต้แย้งเกีEยวกับกรรมสิ ทธิj ความถูกต้อง หรื อการจดทะเบียน หรื อเครืE องหมายใดๆของทรัพย์สินทางปั ญญา
อืEนๆหรื อการเป็ นเจ้าของทรัพย์สินหรื อข้อมูลความลับของไฮไลฟ์ โดยปราศจากหนังสื อยินยอมจากไฮไลฟ์
ไฮไลฟ์ มีสิทธิเสาะหาการแก้ไขทดแทนทีEทาํ ได้จากศาลทีEมีอาํ นาจพิจารณาคดีอนั เนืEองจากข้อพิพาทและอัน
เนืEองจากการเงินทีEเป็ นหนีQต่อแอลแวย์ นอกเหนือไปจากความเสี ยหายทางการเงิน ไฮไลฟ์ อาจขอคําสังE ศาล
ต่อผูแ้ ทนจําหน่ ายทีEละเมิดข้อตกลงและสําหรับการละเมิดในการนําเครืE องหมายการค้าของไฮไลฟ์ ไปใช้
ในทางทีEผิด ลิขสิ ทธิj หรื อนโยบายข้อมูลทีEเป็ นความลับไม่มีอะไรในกฎนีQ ทีEจะขัดขวางไฮไลฟ์ จากการเพิก
ถอนข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายหรื อจากการร้องขอและการได้มาจากศาลใดๆทีEอยูใ่ นเขตอํานาจศาลในการขอ
หมายยึดทรัพย์คาํ สังE ห้ามชัวE คราวก่อนพิพากษา คําสังE ก่อนชีQขาดตัดสิ นคดีและ/หรื อคําสังE ห้ามของศาลหรื อ
การผ่อนปรนฉุ กเฉิ นเพืEอคุม้ ครองและปกป้ องผลประโยชน์ของไฮไลฟ์ ก่อนทีEจะยืนE เรืE องหรื อระหว่างหรื อ
หลังจากการตัดสิ นชีQขาดหรื อกระบวนการอืEนๆหรื อระหว่างรอคําพิพากษาหรื อคําตัดสิ นทีEเกีEยวข้องกับการ
ตัดสิ นชีQขาดหรื อกระบวนพิจารณาอืEนๆไม่มีสิEงใดทีEกล่าวถึงในทีEนQ ี ทีEถือว่าเป็ นการให้อนุญาโตตุลาการซึE ง
ความชอบธรรมอํา นาจหรื อ สิ ท ธิ ทีE จ ะเปลีE ย นแปลง แก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง ดัด แปลง เพิE ม ขึQ น หรื อ ลดลงซึE ง
ข้อกําหนดใดๆในนโยบายหรื อกฎระเบียบ แผนปั นผลตอบแทน หรื อข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายข้อเรี ยกร้อง
หรื อมูลฟ้องทีEยงั ไม่ได้รับการพิสูจน์ของผูแ้ ทนจําหน่ายทีEมีต่อไฮไลฟ์ ไม่วา่ จะได้รับการวินิจฉัยในข้อตกลง
ของผูแ้ ทนจํา หน่ า ยหรื อ อืE น ใด ไม่ ส ามารถขัด ขวางไฮไลฟ์ ในการบัง คับ ใช้สัญ ญาและข้อ ตกลงทีE มี ใ น
ข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายนีQ
11.6 ข้ อตกลงทีกD าํ หนดเหมือนกันทั\งสองฝ่ าย
ข้อ ตกลงนีQ (ประกอบด้ว ยนโยบายและระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข้อ ตกลงผูแ้ ทนจํา หน่ า ยและแผนปั น
ผลตอบแทน) ตามทีEมีอยูห่ รื อแก้ไขหลังจากนีQ ทาํ ให้เกิดข้อตกลงทีEกาํ หนดเหมือนกันทัQงสองฝ่ ายเกีEยวกับ
ความสัมพันธ์ ประเด็นในเรืE องนีQและเรืE องทีEเกีEยวข้องในประเด็นนีQ
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11.7 การเป็ นโมฆะบางส่ วน
หากภายใต้ก ฎหมายทีE น ํา ไปใช้บ งั คับ ใช้แ ละผูก พัน และกฎบัง คับ ใช้ใ นเขตอํา นาจศาลใดๆ มี
ข้อกําหนดในข้อตกลงใดๆ ซึE งรวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ หรื อรายละเอียดใดๆ มาตรฐานหรื อ
ขัQนตอนการดําเนินการใดซึE งไฮไลฟ์ ได้วางเงืEอนไขไว้ถูกระงับให้เป็ นโมฆะหรื อไม่มีผลบังคับใช้ ไฮไลฟ์ มี
สิ ทธิ ทีEจะปรับเปลีEยนส่ วนทีEเป็ นโมฆะหรื อไม่มีผลบังคับใช้ในข้อกําหนด รายละเอียด มาตรฐาน ขัQนตอน
การดําเนิ นงาน หรื อส่ วนใดดังกล่าวไปจนถึงส่ วนทีEตอ้ งเพิEมเติมให้มีผลใช้ได้และมีผลบังคับใช้ได้ ผูแ้ ทน
จําหน่ายต้องมีผลผูกพันในการปรับเปลีEยนดังกล่าว การปรับเปลีEยนจะมีผลตามข้อกําหนดแห่งกฎหมาย
11.8 การจํากัดความเสี ยหาย
ตามขอบเขตอํานาจของกฎหมาย ไฮไลฟ์ และบริ ษทั ในเครื อ เจ้าหน้าทีEผูอ้ าํ นวยการ ลูกจ้างและ
ผูแ้ ทนจําหน่ายอืEนไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย และโดยวิธีนQ ีผแู ้ ทนจําหน่ายทุกรายสละสิ ทธิjดังกล่าว
จากข้างต้นจาก และสละสิ ทธิj ในข้อเรี ยกร้องใดๆสําหรับความเสี ยหายในการขาดทุนกําไร ความเสี ยหาย
อันเนืEองมาจากการผิดสัญญาค่าเสี ยหายจําเพาะ ผลเสี ยหายทีEเกิดขึQนหรื อการชดใช้ความเสี ยหาย ซึE งอาจเป็ น
ผลมาจากการเรี ยกร้องใดๆ ก็ตามทีEเกีEยวกับการดําเนิ นงาน การไม่ดาํ เนิ นงาน การละเว้นการกระทําของ
ไฮไลฟ์ ซึE งเกีEยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อประเด็นอืEนๆระหว่างผูแ้ ทนจําหน่ายและไฮไลฟ์ ไม่วา่
จะเป็ นสัญญา การละเมิ ด หรื อความรั บผิดสิQ นเชิ ง นอกจากนีQ เป็ นทีE ตกลงกันว่าความเสี ยหายใดๆ ของ
ผูแ้ ทนจําหน่ ายจะไม่เกิ นและจํากัดอย่างแจ้งชัดโดยวิธีนQ ี ในจํานวนของผลิตภัณฑ์ไฮไลฟ์ ทีE ยงั ไม่ได้ขาย
และครอบครองโดยผูแ้ ทนจําหน่ ายซึE งซืQ อโดยตรงจากไฮไลฟ์ และในคอมมิชชันE หรื อโบนัสทีEถึงกําหนด
ใดๆ
11.9 ข้ อตกลงการชดใช้ ค่าเสี ยหาย
ผูแ้ ทนจําหน่ ายแต่ละรายและทุกรายตกลงทีE จะชดใช้ค่าเสี ยหายและไม่ทาํ ให้เกิ ดความเสี ยหาย
กับไฮไลฟ์ ผูถ้ ื อหุ ้น พนักงาน ผูอ้ าํ นวยการ ลูกจ้าง ตัวแทน และผูส้ ื บมรดกในผลประโยชน์และต่อข้อ
เรี ยกร้อง การเรี ยกเอา ความรับผิดชอบ การขาดทุนค่าใช้จ่ายรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดในค่าศาลและค่าจ้างทนาย
ในการอ้างสิ ทธิj ต่อหรื อเสี ยหายหรื อก่อให้เกิดโดยใครก็ตามโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม ซึE งเกิดขึQนจาก
การเกีEยวข้องในทางใดหรื อถูกกล่าวหาว่าเกีEยวพันหรื ออืEนใดของผูแ้ ทนจําหน่ายใน
(1) กิจกรรมของผูแ้ ทนจําหน่าย
(2) ฝ่ าฝื นเงืEอนไขในข้อตกลงผูแ้ ทนจําหน่ายหรื อนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเหล่านีQ
(3) ละเมิดหรื อละเลยทีEจะปฏิบตั ิตามกฎหมายท้องถิEน หรื อกฎทีEบงั คับใช้
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11.10 เหตุสุดวิสัย
ไฮไลฟ์ จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าหรื อความขัดข้องในการดําเนินงานซึE งเกิดจากสถานการณทีE
อยูน่ อกเหนือการควบคุม อาทิ การประท้วง ปั ญหาแรงงาน ไฟไหม้สงคราม การประกาศพระราชกฤษฎีกา
ของรัฐบาลหรื อคําสังE หรื อการตัดทอนการจัดหาสิ นค้าให้ของฝ่ ายหนึEง
11.11 กฎหมายทีใD ช้ บังคับ
ข้อตกลงนีQใช้บงั คับตามกฎหมายของประเทศไทย
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