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บทน า 
 

ตามกฎ  ระเบียบและจรรยาบรรณฉบบัน้ี  ใหค้  านิยามของค าจ ากดัความไว ้ดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1.  บริษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวร์ิค จ ากดั จดทะเบียนตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง ตามพระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ  2542 จากส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (นายทะเบียน) โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “ไฮไลฟ์” 
ขอ้ 2.  บริษทั ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จ  ากดั ประกอบการกิจการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “ผลิตภัณฑ์”  
ตามคู่มือรายการสินคา้ ประกอบดว้ย 

  2.1 ผลิตภณัฑเ์พื่อความงาม 
  2.2 ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพ 
  2.3 ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน 
  2.4 ผลิตทางการเกษตร 

ขอ้ 3.  บุคคลท่ีสมคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายอิสระของไฮไลฟ์  ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “ผู้แทนจ าหน่าย”  
ขอ้ 4.  นโยบาย กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณฉบบัน้ีให้ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัของผูแ้ทนจ าหน่ายในการด าเนิน
ธุรกิจกบัไฮไลฟ์และผูแ้ทนจ าหน่ายตกลงยอมรับท่ีจะปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด  จึงจะไดรั้บค่าตอบแทนตามแผนการ
จ่ายค่าตอบแทนซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้อตกลง” ตามท่ีปรากฏในขอ้ตกลงน้ี ณ ปัจจุบนัหรือท่ีอาจมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

  
  กรณี ผูแ้ทนจ าหน่ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงอาจมีผลท าให้ถูกระงบัการจ่ายค่าตอบแทน 
หรือถูกเพิกถอนสถานะผูแ้ทนจ าหน่าย 
  กรณี หากมีขอ้ความในขอ้ตกลงน้ีส่วนใดส่วนหน่ึง  หรือเอกสารใดๆท่ีเผยแพร่โดยไฮไลฟ์อาจ
ตกเป็นโมฆะตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก็ตาม  จะไม่มีผลกระทบต่อขอ้ตกลงส่วนอ่ืนๆ  ให้ถือวา่ยงัคงมีบงัคบัใช้
โดยสมบูรณ์ 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
                                                                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท  ไฮไลฟ์  เน็ทเวร์ิค  จ ากดั 
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หมวดที ่1   กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณผู้แทนจ าหน่าย 
 1.1  กฎ  ระเบียบ  และจรรยาบรรณ 
 1.1.1 ผูแ้ทนจ าหน่ายจะซ่ือสัตยแ์ละยติุธรรมในการด าเนินธุรกิจของไฮไลฟ์ 
  1.1.2 ผูแ้ทนจ าหน่ายจะด าเนินธุรกิจของไฮไลฟ์อยา่งสร้างสรรค ์ และส่งเสริมช่ือเสียง  และ
 ภาพลกัษณ์ของไฮไลฟ์ใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  1.1.3 ผูแ้ทนจ าหน่ายจะปฏิบัติตัวอย่างสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน  กับบุคคลทัว่ไปท่ีมีนิติ
 สัมพนัธ์ดว้ยในการประกอบธุรกิจของไฮไลฟ์ 
  1.1.4 ผูแ้ทนจ าหน่ายจะท าหนา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์ในฐานะสปอนเซอร์หรืออพัไลน์  ซ่ึงรวมถึง
 การฝึกอบรม  ให้การสนับสนุน  ให้ความช่วยเหลือ  และการส่ือสารกับผูแ้ทนจ าหน่ายอ่ืนภายใน
 องคก์รเดียวกนัของไฮไลฟ์ 
  1.1.5 ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่ให้ขอ้มูลท่ีผิดจากความจริงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  และแผนการการ
 ประกอบธุรกิจรวมถึงแผนการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทน 
  1.1.6 ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่สปอนเซอร์ผูแ้ทนจ าหน่ายรายอ่ืนของไฮไลฟ์  ไม่วา่โดยทางตรง
 หรือทางออ้ม  เพื่อใหเ้ขา้ร่วมแผนงานเครือข่ายการตลาดอ่ืนๆและ/หรือธุรกิจการคา้อ่ืน  หรือกระท าการ
 อนัเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉลหรือผดิกฎหมาย 
  1.1.7     ผูแ้ทนจ าหน่ายยอมรับและทราบดีว่า  แมต้นเองจะมีแต่ประสบการณ์ในการด าเนิน
 ธุรกิจให้ไฮไลฟ์เป็นเวลานานก็ตาม  แต่จะไม่กล่าวอา้งขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ถูกตอ้งตามความ
 เป็นจริง นอกเหนือจากท่ีฉลากไดร้ะบุไว ้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากไฮไลฟ์ก่อน  เพื่อให้ตนเองไดรั้บ
 ประโยชนเ์พิ่มข้ึนตามแผนงานการจ่ายค่าตอบแทน 
  1.1.8    ผูแ้ทนจ าหน่ายยอมรับและตกลงว่า  จะเป็นผูรั้บผิดชอบในภาระขอ้ผูกพนัทางการเงิน
 หรือทางกฎหมายใดต่อบุคคลท่ีสาม  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของไฮไลฟ์  และจะช าระหน้ีท่ีคา้ง
 ช าระทั้งหมดดว้ยตนเอง  
  1.1.9    ผูแ้ทนจ าหน่ายยอมรับและตกลงว่าจะไม่ท าการแข่งขนั  โดยการผลิต  จ  าหน่าย  จ่าย  
 แจก  โปรโมทผลิตภณัฑอ่ื์นนอกจากไฮไลฟ์ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม   
  1.1.10  ผูแ้ทนจ าหน่ายยอมรับและตกลงว่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในกรณีการถูก

 ร้องเรียน  จากผูบ้ริโภค  และ/หรือผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ และ/หรือทีมงานใต้สายงานของผูแ้ทน

 จ าหน่ายเอง  ซ่ึงเกิดจากการด าเนินธุรกิจของผูแ้ทนจ าหน่ายเอง  โดยตกลงปฎิบติัตามขอ้ตกลง ค าสั่ง  ค  า

 วินิจฉัย หรือค าตดัสินของไฮไลฟ์ทุกประการโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ  เพื่อเป็นการแก้ไขการกระท า

 ความผดิใหร้ะงบัส้ินลง  และเยยีวยาบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัการประกอบธุรกิจไฮไลฟ์                                      
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 1.2  การด าเนินธุรกจิ  
  1.2.1  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะด าเนินธุรกิจของตวัเองแบบมืออาชีพโดยรักษา กฎ ระเบียบและ
 จรรยาบรรณซ่ึงจะช่วยส่งเสริมช่ือเสียงใหก้บัไฮไลฟ์ในเชิงบวก  
  1.2.2  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่ท าให้เสียช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของผูแ้ทนจ าหน่ายคนอ่ืนๆ และ
 จะปฏิบติัตวัอย่างสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนกบับุคคลทัว่ไปท่ีมีนิติสัมพนัธ์  รวมทั้งถึงลูกจา้งและ
 ผูบ้ริหารของไฮไลฟ์ 
  1.2.3  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่กระท าการโดยละเมิดลิขสิทธิ  เคร่ืองหมายการคา้  ค่าความนิยม 
 หรืออ่ืนๆ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์  หรือน าไปใชโ้ดยเปิดเผยซ่ึงขอ้มูลอนัปกปิด  หรือความลบัทาง
 การคา้ ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิของไฮไลฟ์ 
  1.3  ไม่เปิดเผยความลบั 
  1.3.1  ผูแ้ทนจ าหน่ายสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนบุคคล  ซ่ึงเป็นความลับของไฮไลฟ์
 ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัน้ี 
   (1)  แผนผงัสายงาน  หรือรายงานดาวน์ไลน์ (ทีมงานใตส้ายงาน) 
    (2)  รายช่ือลูกคา้  ขอ้มูลผูผ้ลิต  ค่าตอบแทน หรือรายงานการขายประจ าเดือน   
    (3)  ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์
    (4)  ขอ้มูลทางการเงินและการด าเนินธุรกิจทัว่ไป 
  1.3.2 ไม่ว่าจะด้วยวาจา  หนังสือลายลักษณ์อักษร ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ หรือรูปแบบข้อมูล
 อิเล็กทรอนิกส์ท่ีถือเป็นกรรมสิทธ์ิและครอบครองโดยไฮไลฟ์ 
  1.3.3 ผูแ้ทนจ าหน่ายยอมรับและรับทราบว่า  ถือเป็นการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับท่ีมี
 ความส าคญั  และจะปฎิบติัตาม กฎ ระเบียบและจรรณยาบรรณฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัดจะไม่เปิดเผยขอ้มูล
 กบับุคคลท่ีสามไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อแข่งขนักบัไฮไลฟ์นอกเหนือจาก
 ท่ีไดรั้บอนุญาตในขอ้ตกลงน้ี 
 1.4   สถานะของผู้แทนจ าหน่าย 
  1.4.1  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่มีสถานะเป็นนายจา้งกบัลูกจา้ง ตวัแทน หุ้นส่วน  ผูร่้วมลงทุนหรือ
 ไดรั้บประโยชน์สวสัดิการใดๆจากไฮไลฟ์  ตามกฎหมายแรงงานแต่อยา่งใด 

 1.4.2 ผูแ้ทนจ าหน่ายทุกคนสมคัรใจเขา้ร่วมด าเนินธุรกิจในลกัษณะผูจ้  าหน่ายอิสระเท่านั้น 
  1.4.3 ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูซ้ื้อแฟรนไชส์แต่อยา่งใด  

  1.4.4  ห้ามมิให้ผู ้แทนจ าหน่าย  กล่าวอ้างด้วยวาจา  หรือหนังสือลายลักษณ์อักษรถึง
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูแ้ทนจ าหน่ายกบัไฮไลฟ์ นอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
  1.4.5  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งด าเนินการอย่างใดๆ  เพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึนกบั 
 ไฮไลฟ์ กรณีท่ีเกิดจากการร้องเรียนจากบุคคลอ่ืนๆ เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของผูแ้ทนจ าหน่าย 
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  1.4.6  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไดรั้บการสนบัสนุนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ล่าสุดจากไฮไลฟ์
 ตลอดระยะเวลาท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายด าเนินธุรกิจโดยปฎิบติัตาม กฎ ระเบียบและจรรณยาบรรณฉบบัน้ี
 อยา่งเคร่งครัด 
 1.5   ไม่มีการก าหนดจ านวนส่ังซ้ือสินค้าขั้นต ่า 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่มีการก าหนดจ านวนการสั่งซ้ือสินคา้ขั้นต ่าจากไฮไลฟ์อยา่งใด 
 
หมวดที ่2  -  การเป็นผู้แทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ 
 2.1  ความหมายของผู้แทนจ าหน่าย 
  ผูแ้ทนจ าหน่าย หมายความวา่ บริษทัจ ากดั หุ้นส่วน บุคคลธรรมดาและทรัสตเ์ม่ือไดแ้จง้ความ
 ประสงค์สมคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายและกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลครบถ้วนในใบสมคัร พร้อมทั้งแนบ
 เอกสารส าคญัต่างๆ  โดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี เพื่อแสดงตวัอยา่งเปิดเผย 
 2.2  การสมัครผู้แทนจ าหน่าย 

   บุคคลท่ีมีความประสงคส์มคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
   (1)    จะตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริงให้ครบถว้นในใบสมคัรตาม
 แบบฟอร์มของไฮไลฟ์  พร้อมทั้งแนบเอกสารส าคญัโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดไว ้
 และช าระเงินค่าสมคัรจ านวน 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถว้น)  โดยยื่นใบสมคัรไปยงัไฮไลฟ์ดว้ย
 ตนเอง  ณ  สถานประกอบการส านกังานของไฮไลฟ์ หรือ 
   (2)    สมคัรในเว็บไซต์ของไฮไลฟ์ (On Line) ให้ระบุการสปอนเซอร์ด้วยกรณีใบ
 สมคัรตาม (1) และ (2) ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากไฮไลฟ์ให้ท่ีมีก าหนดระยะเวลา 1 ปี  นบัแต่วนัใบสมคัร
 ไดรั้บการการอนุมติั 
   (3)    ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตาม (1) วรรคสองผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งต่ออายุการ
 เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายล่วงหนา้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนั  และช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
 จ านวน 350 บาท ก่อนถึงวนัครบรอบขอ้ตกลงผูแ้ทนจ าหน่าย 
   กรณี ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่มีการต่ออายุสถานะเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายภายในก าหนดเวลา (3) 
 ผูแ้ทนจ าหน่ายคนนั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์  และระงบัการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ
 จากไฮไลฟ์  บางส่วนหรือทั้งหมด  
   อน่ึง กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายมีความประสงค์ต่ออายุตามท่ีกล่าวตามวรรคหน่ึงและวรรค
 สอง แต่มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวไดก้รณีเช่นน้ีไฮไลฟ์อาจใช้วิธีการต่ออายุผูแ้ทน
 จ าหน่ายแบบระบบอตัโนมติั (ARP)  เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาอนัเกิดความล่าชา้นั้นได ้
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 2.3   คู่สมรสของผู้แทนจ าหน่าย 
  บุคคลท่ีผูส้มคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายจะไดรั้บรหสัประจ าตวัเพียงคนละหน่ึงบญัชีเท่านั้น กรณีท่ีคู่
 สมรสของผูแ้ทนจ าหน่ายมีประสงค์จะสมคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์  แบบบญัชีร่วมกับผูแ้ทน
 จ าหน่ายไฮไลฟ์เดิมเพียงบญัชีเดียวนั้น  ก็สามารถท าได ้ แต่จะไม่สามารถเขา้ร่วมกบัผูแ้ทนจ าหน่ายใน
 สายงานอ่ืนได ้
   เวน้แต่กรณี ท่ีบุคคลนั้นเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บรหสัประจ าตวัคนละหน่ึงบญัชีอยู่
 ก่อนแลว้ ต่อมาไดส้มรสกนัก็ยงัใหค้งสถานภาพผูแ้ทนจ าหน่ายของแต่ละคนไวเ้หมือนเช่นเดิม 
 2.4   การบรรลุนิติภาวะ 
  บุคคลธรรมดาท่ีจะสมคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ได้จะตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะตาม
 กฎหมายเม่ืออายคุรบ  20  ปีบริบูรณ์ในวนัท่ีสมคัร 
 2.5   การกล่าวอ้างช่ือหรือใช้ข้อมูลของบุคคลอ่ืน 
  บุคคลไม่สามารถกล่าวอา้งช่ือหรือใช้ขอ้มูลของบุคคลอ่ืนๆในการสมคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย
 ของไฮไลฟ์ 
 2.6   แจ้งข้อมูลเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายทุกคนจะตอ้งแจง้เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของตนเอง พร้อมส่งมอบส าเนาเอกสาร
 ให้แก่ไฮไลฟ์ทราบ  เพื่อวตัถุประสงค์ในจดัเอกสารหรือรายงานเก่ียวกบัรายได้ในการเสียภาษีตาม
 กฎหมาย 
 2.7   ความรับผดิชอบในการเสียภาษีจากรายได้ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการเสียภาษีจากรายไดท่ี้ไดรั้บจากการเป็น
 ผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ดว้ยตนเองตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.8   สิทธิประโยชน์ผู้แทนจ าหน่ายระดับนักธุรกจิ 
  (1)  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ท่ีมีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์จากไฮไลฟ์ 1,000 PV ในคราวเดียวกนัจะได้
 ข้ึนต าแหน่งระดบันกัธุรกิจ หรือ 
  (2)  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ท่ีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์  เพื่อสะสมคะแนนไวจ้นกว่าจะครบ  
 1,000 PV ภายในสามรอบ  นบัจากวนัท่ีสมคัรสมาชิกไฮไลฟ์  และมีการแนะน า ผูแ้ทนจ าหน่ายคนใหม่
 เขา้มาร่วมในสายงานเวลาผูแ้ทนจ าหน่ายคนนั้น  จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บผลประโยชน์ผูแ้ทนจ าหน่ายระดบั
 นกัธุรกิจ 
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หมวดที ่3  -  หน้าทีป่ฏิบัติตามกฎหมาย 
 3.1   ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ทุกคนมีหน้าท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวของประเทศไทย  ในการ
 ด าเนินธุรกิจของผูแ้ทนจ าหน่าย  และมีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าของตนเอง  เน่ืองจาก
 ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่มีสถานะลูกจา้งของไฮไลฟ์ไฮไลฟ์แต่อยา่งใด 
 3.2   การให้ค ารับรองของผู้แทนจ าหน่าย 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์จะตอ้งไม่ให้ค  ารับรองใดๆ ในโปรแกรม  ผลิตภณัฑ์  หรือบริการของ
 ไฮไลฟ์ในสถานะผูแ้ทนจ าหน่ายวา่ไดรั้บการอนุมติั  หรือรับรองโดยหน่วยงานของราชการท่ีมิใช่ขอ้มูล
 ท่ีเผยแพร่จากไฮไลฟ์โดยตรง 
 3.3   ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ไฮไลฟ์จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูแ้ทนจ าหน่ายต่อบุคคลอ่ืนๆ เช่น ช่ือสกุล ท่ีอยู่ 
 ภูมิล าเนา สถานะครอบครัว รายได ้หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศพัท ์ฯลฯ ซ่ึงจะ
 ถือวา่เป็นความลบัท่ีไม่อาจเปิดเผยได ้  
   เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไฮไลฟ์มีหนา้ท่ีตอ้งปฎิบติัการตามกฎหมาย เช่น ตามหมายเรียกของ
 เจา้หนา้ท่ีต ารวจ  พนกังานอยัการ และ ศาล  เป็นตน้ 
 3.4   การไม่กล่าวอ้างว่าผลติภัณฑ์มีสรรพคุณเป็นการบ าบัดรักษาทางการแพทย์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์จะตอ้งไม่กล่าวอา้งวา่  การบริโภคผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์แลว้  มีผลเป็น 
 การรักษา, การบ าบดั การบรรเทาความเจบ็ปวด, อาการป่วยหรือรักษาโรคภยัต่างๆได ้
 3.5   การระงับสิทธิประโยชน์ช่ัวคราว  และ/หรือถูกเพกิถอนสถานภาพ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายอาจถูกระงบัสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากไฮไลฟ์เป็นการชัว่คราว  และ/หรือถูก
 เพิกถอนสถานะผูแ้ทนจ าหน่าย  หากเกิดความเสียหายต่อบุคคลท่ีสามแลว้แต่กรณี  หากปรากฎวา่ผูแ้ทน
 จ าหน่าย  ฝ่าฝืนไม่ปฎิบติัตาม กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณ  หรือกระท าการ รวมทั้ง มีความรับผิดทาง
 แพง่ หรือ ความรับผดิทางอาญา 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ยอมรับและตกลงให้ไฮไลฟ์มีสิทธิในการระงบัการจ่ายผลตอบแทน  
 และ/หรือริบเอาเงินค่าผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บของตนไดท้นัที  เพื่อชดเชยความเสียหายต่อไฮไลฟ์หรือ
 บุคคลท่ีสามจากกรณีอนัเป็นการละเมิดต่อขอ้ตกลงของไฮไลฟ์ 
 3.6   ไม่มีการก าหนดพืน้ทีข่ยายสายงาน 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายคนใดไม่สามารถก าหนดอนัเป็นการจ ากดัพื้นท่ีขยายสายงานของตนเองกับ
 ผูแ้ทนจ าหน่ายคนอ่ืนได ้ เพราะเหตุประสบการณ์ส่วนบุคคล  หรือต าแหน่งผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีมีระดบัท่ี
 สูงกวา่ 
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 3.7   ไม่ประกอบการค้าแข่งขัน 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ยอมรับและตกลง  ไม่ประกอบการค้าแข่งขนัลกัษณะอย่างเดียวกัน
 กบัไฮไลฟ์  หรือผลิต  จ  าหน่าย จ่าย แจกผลิตภณัฑ์ในกลุ่มประเภทเดียวกนักบัไฮไลฟ์  ระหว่างท่ีมี
 สถานะเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย รวมทั้ง ปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของไฮไลฟ์ 
 3.8   การไม่ชักชวนสายงานเดิม 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีหมดอายุสมาชิก  หรือถูกเพิกถอนสถานะผูแ้ทนจ าหน่ายภายในก าหนด
 ระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน นบัแต่วนัท่ีหมดอายุสมาชิก  หรือถูกเพิกถอนสถานะห้ามมิให้ชกัชวน  
 บุคคลใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฮไลฟ์  เช่น  ผูแ้ทนจ าหน่ายสายงานอ่ืน  ลูกจา้งประจ า  ลูกคา้  คู่สัญญาจดัซ้ือ
 จดัจา้งเขา้ร่วมด าเนินธุรกิจเป็นเครือข่ายเสมือนหน่ึงวา่ยงัคงมีสถานะผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์  และไม่
 มีสิทธ์ิเปิดเผยขอ้มูลการประกอบธุรกิจของไฮไลฟ์ในระหวา่งท่ีเป็นสถานะผูแ้ทนจ าหน่าย  
 3.9   การไม่ชักชวนให้ข้ามสายงาน 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายทุกคนไม่สามารถชกัชวนบุคคลอ่ืน  ท่ีเป็นสายงานของผูแ้ทนจ าหน่ายคนอ่ืนไม่
 วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  โดยวาจาหรือลายลกัษณอกัษร หรือลกัษณะอ่ืนในท านองเดียวกนัจากสาย
 งานหน่ึงยา้ยขา้มมาอยูอี่กสายงานหน่ึง 

 3.10   ไม่สนับสนุน หรือจ าหน่ายผลติภัณฑ์ของผู้ประกอบการอ่ืนๆ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งไม่ท าการจ าหน่าย  จ่าย  แจกผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการรายอ่ืน  หรือมี
 สถานะเป็นผูถื้อหุ้น  หุ้นส่วนในกิจการค้าอ่ืน  ในระหว่างท่ีมีสถานะผูแ้ทนของไฮไลฟ์ รวมถึงการ
 สนบัสนุน  ส่งเสริม  เขา้ร่วมประชุมเพื่อพฒันากิจการของผูป้ระกอบการรายอ่ืน  
 3.11   ไม่เปิดเผยความลบัทางการค้า 
  การประกอบธุรกิจของไฮไลฟ์ท่ีมีนิติสัมพนัธ์กับคู่สัญญา เช่น ผูผ้ลิต  ผูจ้ดัจ  าหน่าย  และผู ้
 จดัซ้ือจดัจา้ง ส่วนประกอบหรือวตัถุดิบในกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ถือวา่เป็นความลบัทางการคา้ของ
 ไฮไลฟ์  
  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไม่เปิดเผยความลับทางการค้าต่อบุคคลอ่ืนๆ  รวมถึงการประสานงาน 
 ติดต่อส่ือสารทั้งทางตรงและทางออ้ม  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากไฮไลฟ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร   
 
 
หมวดที ่4  -  การแนะน า (สปอนเซอร์) & ฝึกอบรม และการเพกิถอนสถานะผู้แทนจ าหน่าย 
 4.1  การแนะน า (สปอนเซอร์) 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ไดมี้หนา้ท่ีในการสปอนเซอร์บุคคลอ่ืนๆ เขา้มาอยูใ่นสายงานของตวัเอง
 ในการประกอบกิจการของไฮไลฟ์ในประเทศไทย  
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 4.2   การโอนสิทธิประโยชน์ (สปอนเซอร์) 
  (1)   ผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์สามารถแสดงความประสงคโ์อนสิทธิประโยชน์ท่ีตนเองมีสิทธิ
 ไดรั้บให้กบับุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูแ้ทนจ าหน่ายๆก็ได ้ แต่จะตอ้งเป็นระยะเวลาภายหลงัจากผูแ้ทนจ าหน่าย
 นั้นด าเนินธุรกิจกบัไฮไลฟ์มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนตามแบบฟอร์มท่ีไฮไลฟ์ก าหนด  
 โดยส่งทางอีเมล์หรือจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  และไฮไลฟ์ไดแ้จง้ตอบรับและรับรอง
 วา่การโอนสิทธิประโยชน์นั้นถูกตอ้งแลว้ 
  (2)   ผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงในสถานะธุรกิจ กล่าวคือ จากบุคคล
 ธรรมดาเป็นนิติบุคคลหรือในลกัษณะกลบักนั  ใหด้ าเนินการตาม ขอ้ 4.2 (1) ไดเ้ป็นการอนุโลม 
  (3)  ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีแสดงความประสงคโ์อนสิทธิตาม (1) และ (2) จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
 การโอน สิทธิจ านวน 5,000 บาทต่อคร้ังท่ีมีการโอนสิทธิประโยชน์นั้น 
 
   เม่ือการโอนสิทธิประโยชน์นั้นไดรั้บการตอบรับและรับรองจากไฮไลฟ์แลว้วา่ถูกตอ้ง
 ยอดของคะแนนสะสมของผูแ้ทนจ าหน่ายเดิม (ผูโ้อนสิทธิ) จะถูกลบออกจากระบบ  และเปล่ียนแปลง
 ไปเป็นยอดคะแนนสะสมของบุคคลซ่ึงเป็น (ผูรั้บโอน) โดยปริยาย  
 4.3   การสมัครทีซ่ ้าซ้อน  
  บุคคลท่ีมีความประสงค์สมัครเป็นผู ้แทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์   โดยอ้างอิงผู ้แนะน า  
 (สปอนเซอร์) ต่างบญัชีกนั  ไฮไลฟ์จะยอมรับเฉพาะขอ้มูลตามแบบฟอร์มใบสมคัรท่ีถูกตอ้งครบถว้น
 ฉบบัแรกเท่านั้น  ท่ีมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ในบญัชีของตนเอง  และการใช้ดุลยพินิจของไฮไลฟ์
 กรณีน้ีมีค าวนิิจฉยัเป็นอยา่งไรแลว้ใหถื้อวา่เป็นท่ีสุด 
 4.4   การเปลีย่นแปลงสายงานระดับผู้น า 
  บุคคลท่ีสมคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ท่ีมีความประสงคเ์ปล่ียนแปลง สายงานระดบัผูน้ า 
 (Up Line และ Sponsors) ของตนเอง หรือแกไ้ขฐานขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้งให้กระท าไดภ้ายใน
 ก าหนดระยะเวลาสิบ (10) วนันบัจากวนัท่ีสมคัร ดงัน้ี 
   (1)   จดัท าเป็นหนงัสือแจง้ความประสงคข์อเปล่ียนแปลงอพัไลน์(Up Line)   พร้อมทั้ง
 ลงลายมือช่ือให้ความยินยอมทั้งผูส้มคัรและผูแ้ทนจ าหน่ายระดบัผูน้ า  โดยตอ้งยื่นเอกสารทั้งหมดต่อ
 ไฮไลฟ์ และช าระค่าธรรมเนียมจ านวน  3,000 บาท  
   (2)   จดัท าเป็นหนงัสือแจง้ความประสงคข์อเปล่ียนแปลงผูแ้นะน า (Sponsors) พร้อม
 ทั้งลงลายมือช่ือให้ความยินยอมทั้งผูส้มคัร  และแนะน าจดัส่งไปท่ีสถานประกอบการของไฮไลฟ์  และ
 ช าระค่าธรรมเนียมจ านวน 5,000 บาท   
   (3)   กรณีแกไ้ขฐานขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้ง ให้ผูแ้นะน าเดิมจดัท าเป็นหนงัสือ
 แจ้งความประสงค์ขอเปล่ียนแปลง   และช้ีแจงเหตุจ าเป็นให้ไฮไลฟ์ทราบ  กรณีน้ีไม่ต้องช าระ
 ค่าธรรมเนียมแต่อยา่งใด  
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 4.5    การเพิม่ช่ือบุคคลเข้าเป็นผู้สมัครร่วม   
  ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีมีความประสงค์เพิ่มช่ือบุคคลอ่ืนเขา้เป็นผูส้มคัรร่วมของตน  ให้แจง้ความ
 ประสงค์เป็นหนังสือลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือทั้งผูส้มคัรเดิม  และผูส้มคัรร่วมของ
 ตนเองต่อไฮไลฟ์เพื่อพิจารณาอนุมติัก่อน 
   กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายเดิมมีสิทธิแจง้เพิกถอนสถานะภาพผูส้มคัรร่วมของตนเองไดห้าก
 ปรากฎวา่ผูส้มคัรร่วมไม่ปฎิบติัตาม กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณหรือผูส้มคัรร่วมขอถอนตวัจากการ
 เป็นผูส้มคัรร่วมดว้ยตนเอง จะซ่ึงท าให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีผูส้มคัรร่วมมีสิทธิได้รับจะถูกยกเลิก
 ในทนัทีโดยปริยาย 
 4.6   การฝึกอบรมสายงาน 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายมีหนา้ท่ีฝึกอบรมสายงานของตนท่ีไดแ้นะน าเขา้มาอยา่งสม ่าเสมอ  ใหรั้บทราบ
 ขอ้มูลเก่ียวกบั ดงัต่อไปน้ี 
   (1)  นโยบายการด าเนินธุรกิจ  กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณของผูแ้ทนจ าหน่ายของ 
   ไฮไลฟ์  
   (2)  แผนการจ่ายค่าตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจ  
   (3)  ขอ้มูลของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งด าเนินธุรกิจตามกลยทุธ์  อยา่งมีประสิทธิภาพและปฎิบติัตามกฎ   ระเบียบ
 และจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัดอยา่งมืออาชีพ  เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของตนเองและไฮไลฟ์ 
 4.7   การส้ินสถานะผู้แทนจ าหน่าย 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะส้ินสถานะของผูแ้ทนจ าหน่ายในกรณีดงัต่อไปน้ี 
   (1)  แจ้งความประสงค์ลาออกจากสถานภาพผูแ้ทนจ าหน่ายด้วยความสมคัรใจให้
 ไฮไลฟ์ทราบเป็นระยะเวลาล่วงหนา้ก่อนไม่นอ้ยกวา่    30   วนั 
   (2)  เม่ือครบก าหนดระยะเวลา  1  ปีนบัแต่วนัท่ีของการสมคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย  และ
 มิไดแ้จง้ความประสงคต่์ออายกุารสมคัร  
   (3)  ไม่ท าการสั่งซ้ือสินคา้ภายในก าหนดระยะเวลา  1 ปี นบัแต่วนัท่ีของการสมคัรเป็น
 ผูแ้ทนจ าหน่าย 
   (4)  ถูกเพิกถอนสถานะผูแ้ทนจ าหน่าย  เน่ืองจากไม่ด าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ อย่างมี
 ประสิทธิภาพ  และปฎิบติัตามกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณของไฮไลฟ์อยา่งเคร่งครัด 
    
   กรณีท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายส้ินสภาพเพราะเหตุกรณี (1)  จะไม่สามารถสมคัรเขา้เป็นผูแ้ทน
 จ าหน่ายใหม่ไดภ้ายในก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีการส้ินสถานะผูแ้ทนจ าหน่าย  เวน้แต่เป็น
 กรณีส้ินสภาพเพราะเหตุกรณี (4) จะไม่สามารถกลบัมาสมคัรเขา้เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายใหม่ได้เป็นการ
 ถาวร 
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 4.8    การระงับสิทธิประโยชน์เป็นการช่ัวคราว 
  ไฮไลฟ์ขอสงวนสิทธิในการระงบัสิทธิประโยชน์ของผูแ้ทนจ าหน่ายเป็นการชั่วคราว หาก
 ปรากฎวา่ 
   ผูแ้ทนจ าหน่ายฝ่าฝืนไม่ปฎิบติั กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณฉบบัน้ีหรือกระท าการ
 โดยละเมิดท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน  
   โดยไฮไลฟ์จะแจง้เป็นหนงัสือให้ผูแ้ทนจ าหน่ายทราบโดยส่งอีเมล์หรือเป็นจดหมาย
 ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  และในระหวา่งท่ีมีการระงบัสิทธิประโยชน์ชัว่คราว  และห้ามผูแ้ทน
 จ าหน่าย มีการกระท าดงัต่อไปน้ี 
   (1)  หา้มแสดงตนวา่เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์โดยทนัที  
   (2)  ห้ามไม่ให้มีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ของไฮไลฟ์  และระงบัสิทธิการจ่ายค่าตอบแทน
 ตามแผนการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้ง คอมมิชชัน่  หรือโบนสัเป็นการชัว่คราวดว้ยจนกวา่ผูแ้ทนจ าหน่าย
 จะสามารถช้ีแจงให้เป็นท่ีพอใจต่อไฮไลฟ์  และได้ขอ้ยุติว่ามิได้มีการกระท าอนัเป็นการละเมิดต่อ
 ไฮไลฟ์หรือบุคคลภายนอก 
   ไฮไลฟ์ก็จะแจง้ยกเลิกการระงบัสิทธิประโยชน์ชัว่คราว  และจ่ายค่าตอบแทนฯคืนเขา้
 บญัชีให้กบัผูแ้ทนจ าหน่ายภายในรอบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรอบถดัไป  นบัแต่วนัท่ีมีหนงัสือ
 แจง้ยกเลิก  ทั้งน้ีผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ สามารถเรียกร้องไฮไลฟ์ให้ช าระบรรดาค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์
 อนัอาจเกิดข้ึนจากการระงบัสิทธิประโยชน์ขอ้ 4.8ได ้
 4.9    การเพกิถอนสถานะผู้แทนจ าหน่าย  
  ผูแ้ทนจ าหน่ายอาจถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์  หากปรากฎวา่ ฝ่าฝืนไม่
 ปฎิบติัตาม กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณฉบบัน้ีอนัเป็นการละเมิดต่อไฮไลฟ์  หรือบุคคลภายนอกโดย
 จะท าเป็นหนงัสือลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อแจง้เพิกถอนสถานะผูแ้ทนจ าหน่ายจดัส่งทางอีเมล์  หรือทาง
 ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ฉบบัน้ี 
   ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บทราบหนังสือแจง้เพิกถอนสถานะผูแ้ทนจ าหน่ายสามารถใช้
 สิทธิอุทธรณ์ไดภ้ายใน 10 วนั  นบัวนัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ 
   กรณีผู ้แทนจ าหน่ายไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผูแ้ทน
 จ าหน่ายถูกเพิกถอนสถานะผูแ้ทนจ าหน่ายอยา่งถาวร  และให้ถือวา่เป็นท่ีสุด และไฮไลฟ์จะด าเนินการ 
 ดงัน้ี  
   (1)   ยกเลิกการใช้เคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายบริการ  ช่ือทางการค้า และ
 สัญลกัษณ์  วสัดุอุปกรณ์ ชุดคู่มือท่ี เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์     
   (2)   ยกเลิกต าแหน่งและสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรั้บจากไฮไลฟ์  
   (3)  กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายมีค่าใช้จ่ายท่ีค้างช าระเก่ียวกับ วสัดุ อุปกรณ์ ชุดคู่มือท่ี
 เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการขาย และค่าซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ส่งคืน  ไฮไลฟ์มีสิทธิท่ีจะหกัเงินค่าใชจ่้ายท่ี
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 คา้งช าระออกจากค่าตอบแทนของผูแ้ทนจ าหน่ายได้ทนัทีจนครบถ้วนตามจ านวน  และไฮไลฟ์ยงั
 สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่ไดอี้กดว้ย 
 4.10    การอุทธรณ์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้เพิกถอนสถานะผูแ้ทนจ าหน่าย  มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นได้
 ภายใน 10 วนั  นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือนั้น  โดยจดัท าเป็นค าร้องช้ีแจงเหตุผลท่ีขออุทธรณ์ค าสั่ง
 ดงักล่าวส่งไปยงัฝ่ายบริหารของไฮไลฟ์  ซ่ึงฝ่ายบริหารจะใชดุ้ลยพินิจ  เพื่อทบทวนค าสั่งโดยพิจารณา
 จากเหตุผลในการช้ีแจงของผูแ้ทนจ าหน่าย  และหากฝ่ายบริหารของไฮไลฟ์มีผลการพิจารณาเป็น
 ประการใด  และแจง้ใหผู้แ้ทนจ าหน่ายทราบแลว้ใหถื้อเป็นอนัส้ินสุด 
 4.11    ความรับผดิชดใช้ค่าเสียหาย 
  กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายฝ่าฝืน กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณฉบบัน้ี  ซ่ึงถือเป็นการกระท าโดย
 ละเมิดท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายข้ึน  นอกจากไฮไลฟ์จะสามารถแจง้ระงบัสิทธิประโยชน์ชัว่คราว  หรือ
 เพิกถอนต าแหน่งแลว้  ไฮไลฟ์ยงัมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าปรับเป็นจ านวน  10,000.00   บาท(หน่ึงหม่ืน) 
 ต่อวนัจนกวา่ผูแ้ทนจ าหน่ายจะด าเนินการแกไ้ขเสร็จส้ินตามค าสั่งของไฮไลฟ์ หรือ หกัค่าความเสียหาย
 ท่ีเกิดข้ึนตามจริงจากค่าตอบแทนท่ีมีสิทธิไดรั้บเต็มจ านวนไดท้นัที รวมทั้งสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องค่า
 ความเสียหายทางแพง่ไดอี้กดว้ย 
 
หมวดที ่5  -  การตกทอดทางมรดก  การหย่าหรือการเลกินิติบุคคล 
 5.1   การตกทอดทางมรดก 
  กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายถึงแก่ความตายให้สิทธิประโยชน์ในค่าตอบแทนต่างๆท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายจะ
 ได้รับตกทอดเป็นมรดกไปยงัทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย  แต่ทั้งน้ีให้ทายาทโดยธรรมแจง้ความ
 ประสงคท่ี์จะขอรับสิทธิประโยชน์ในค่าตอบแทนต่างๆดงักล่าวแทน ณ สถานประกอบการของไฮไลฟ์ 
 ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารส าคญัท่ีแสดงไดว้า่ตนเองเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บมรดก เช่น 
   (1) พินยักรรมของเจา้มรดก 
   (2) ค าสั่งของศาลแต่งตั้งผูจ้ดัการมรดก 
   (3) ใบมรณะบตัร 
   (4) บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น 
   (5) ทะเบียนสมรส 
   (6) อ่ืนๆ 
 5.2    การจดทะเบียนหย่าหรือการจดทะเบียนเลกินิติบุคคล 
  กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  มีการแจง้ช่ือคู่สมรสเป็นผูส้มคัรร่วม  และต่อมามีการ
 จดทะเบียนหยา่หรือกรณีมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล  และในระหวา่งการด าเนินการจดทะเบียนหยา่
 หรือเลิกนิติบุคคล คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะตอ้งปฏิบติัตามวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี   
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   (1)  คู่กรณีฝ่ายหน่ึงให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึง  เพื่อด าเนิน 
 ธุรกิจกบัไฮไลฟ์ต่อไป  
   (2)  ผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลท่ีมีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจไฮไลฟ์ต่อไป  จะต้องมี
 ขอ้ตกลงระหวา่งกนั  และให้ความยินยอมระบุวา่จะให้ผูถื้อหุ้นคนใดเป็นตวัแทน  ในการด าเนินธุรกิจ
 กบัไฮไลฟ์ต่อไปก็ได ้  
     
  โดยไฮไลฟ์จะจ่ายสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนท่ีมีสิทธิไดรั้บใหก้บับุคคลตาม  (1 ) ห รื อ  (2) 
 แลว้แต่กรณีรับรองเพียงหน่ึง (1) สายดาวน์ไลน์เท่านั้น  โดยจะสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุช่ือผูแ้ทน
 จ าหน่ายเดิมเพียง 1 ฉบบัเท่านั้น 
 
หมวดที ่6  -  ทรัพย์สินทางปัญญา  ประเภทเคร่ืองหมายการค้า  ค่าความนิยม  อุปกรณ์ ส่ิงตีพมิพ์เพ่ือการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์  
 6.1   ไฮไลฟ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ดังต่อไปนี ้
   (1) เคร่ืองหมายการคา้ ( Trade Marks ) และค่าความนิยม ( Good Will ) 
   (2) ช่ือของผลิตภณัฑ ์
   (3) วสัดุ  อุปกรณ์ ส่ิงตีพิมพเ์พื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้
 ตาม (1) และ (2) ปรากฎอยูไ่ม่ว่ากระท าลงบนวสัดุใดๆ รวมทั้ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง  การฉายภาพ 
 แผน่พบั  วดีีทศัน์  โดเมนเนม  เส้ือยดื หมวก เขม็กลดั  ป้ายแม่เหล็ก ฯลฯ  
   การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาตามวรรคหน่ึงของไฮไลฟ์  ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเป็นลาย
 ลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ถือเป็นการกระท าโดยละเมิด  ผูแ้ทนจ าหน่ายรับทราบว่าไฮไลฟ์มีสิทธิแต่
 เพียงผูเ้ดียวในอนุญาตใหใ้ชท้รัพยสิ์นทางปัญญา 
   ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ โดยกล่าวอา้งต่อบุคคลภายนอกว่าตนเองเป็น
 เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา  เพราะเหตุวา่การผูแ้ทนจ าหน่ายด าเนินธุรกิจของไฮไลฟ์แต่อยา่งใด 
 6.2  การใช้ช่ือไฮไลฟ์แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใชช่ื้อของไฮไลฟ์  ในการแจง้หมายเลขโทรศพัท์  และ
 โทรสารของตนเองในสมุดรายนามผูใ้ช้โทรศพัท์ในหน้าขาว  หรือหนา้เหลือง  หรือสมุดรายนาม
 ผูใ้ชโ้ทรศพัทท์างอินเตอร์เน็ตในนามของตนเอง 
 6.3  การใช้ช่ือไฮไลฟ์เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณชิย์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ไดรั้บอนุญาต  ให้ใช้ช่ือของไฮไลฟ์น าไปบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
 ในนามของตนเอง 
 6.4  การใช้ช่ือไฮไลฟ์จัดท านามบัตรหรือกระดาษหัวจดหมาย 



 

 

 
  

 
18 

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 

 
 

  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใชช่ื้อของไฮไลฟ์  จดัท านามบตัรหรือกระดาษหวัจดหมาย
 ของตวัเอง 
 
 6.5  การน าเสนอเผยแพร่ข้อมูลธุรกจิของไฮไลฟ์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งน าเสนอเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  และแผนการจ่ายค่าตอบแทน
 จากเอกสารเผยแพร่ท่ีเป็นส่ิงตีพิมพอ์ย่างเป็นทางการของไฮไลฟ์เท่านั้น  ห้ามท าซ ้ า  ดดัแปลง  แกไ้ข
 เปล่ียนแปลง  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ก่อน 
 6.6  การน าวสัดุ อุปกรณ์ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีจะน าวสัดุ อุปกรณ์ไปใช้ในการโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของไฮไลฟ์
 จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากไฮไลฟ์เท่านั้น  จึงจะสามารถน าไปโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือส่ิงพิมพ ์ วทิยุ 
 โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ท หรืออ่ืนๆ   
  การขออนุญาตให้ผูแ้ทนจ าหน่ายจดัท าเป็นหนงัสือลายลกัษณ์อกัษร  แจง้ความประสงคไ์ปยงั
 ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ของไฮไลฟ์ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  โทรสาร หรืออีเมล์ พร้อมแนบส าเนา
 เอกสารแบบรายการ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะน าไปการโฆษณาประชาสัมพนัธ์    และไฮไลฟ์จะแจง้ผลการ
 พิจารณาอนุญาตภายใน 30   วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือดงักล่าว  
  เม่ือผูแ้ทนจ าหน่ายไดรั้บการอนุญาตวรรคสองแลว้  จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายการวสัดุ 
 อุปกรณ์ท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ได ้ เวน้แต่ มีการอนุญาตท่ีรายการมีขอ้ผิดพลาดไม่ตรงตามประสงค์ของ
 การน าไปใช้ให้ผู ้แทนจ าหน่ายจะต้องแจ้งขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการวสัดุ อุปกรณ์ฯภายใน
 ก าหนดเวลา  2  วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการอนุญาต 
 6.7  นโยบายการใช้อนิเตอร์เน็ทและเวบ็ไซต์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์สามารถด าเนินธุรกิจโดยใช้ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของไฮไลฟ์อย่างมือ
 อาชีพ  และแสดงตวัอยา่งเปิดเผย  
  โดยจะไม่ท าซ ้ า  แก้ไขดัดแปลง ข้อมูลบนเว็บไซต์ว่า เป็นของตัวเองโดยใช้ช่ือ  ตรา
 สัญลกัษณ์  หรือรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละแผนการจ่ายค่าตอบแทนซ่ึงเป็นของไฮไลฟ์ 
  ไฮไลฟ์ไม่อนุญาตให้ผูแ้ทนจ าหน่ายใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา  ประเภทเคร่ืองหมายการคา้ ท่ี
 อยู่ของอีเมล์ (โดเมนเนม) ขอ้มูลผลิตภณัฑ์และแผนการจ่ายค่าตอบแทน  เพื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์  
 หรือส่งเสริมธุรกิจในลกัษณะการส่งต่อขอ้มูลไปยงับุคคลภายนอก  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
 อกัษรจากไฮไลฟ์ก่อน และใหห้มายความรวมถึงกรณีต่อไปน้ี 
   (1)  ห้ามน าเสนอขอ้มูล  หรือชักชวนเครือข่าย  โดยกล่าวอา้งว่า  เพื่อวตัถุประสงค์
 ในงานคน้ควา้ วิจยั  การตอบแบบสอบถาม หรือลกัษณะอ่ืนๆท านองเดียวกนัเพื่อขายผลิตภณัฑ์ของ
 ไฮไลฟ์ 
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   (2)  หา้มคดัลอก จดัเก็บขอ้มูลส่วนตวัจากผูบ้ริโภครายบุคคลไม่วา่จะไดน้ าไป เปิดเผย
 ต่อสาธารณะหรือไม่ก็ตาม 
   (3)  กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายได้รับแจ้งจากผูบ้ริโภค  ให้ระงับการส่งต่อข้อมูลผูแ้ทน
 จ าหน่ายจะตอ้งยติุการส่งต่อขอ้มูลดงักล่าวในทนัที 
   (4)  ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท า
 ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  
   (5)  หา้มผูแ้ทนจ าหน่ายส่งต่อขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นจดหมายลูกโซ่หรือจดหมายขยะ  
   (6)  ห้ามผูแ้ทนจ าหน่ายเผยแพร่ขอ้มูลท่ีท าให้บุคคลอ่ืน เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
 หม่ินประมาท ใส่ร้าย เหยยีดหยาม ข่มขู่  ลามกอนาจาร 
 6.8  ทีอ่ยู่ของเวป็ไซด์  ( DOMAIN  NAME ) 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถใช้ค่าความนิยมทางการคา้  เคร่ืองหมายการคา้  เคร่ืองหมายบริการ  
 ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ในการจดทะเบียนโดเมนเนมเวป็ไซดข์องตนเอง 
 6.9  ความรับผดิชอบในการส่งต่อข้อมูลทีผ่ดิกฎหมาย 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีส่งต่อข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  แผนการตลาด  และแผนการจ่าย
 ผลประโยชน์ตอบแทน  โดยอีเมล์หรือวา่จา้งบุคคลอ่ืนเผยแพร่เป็นใบปลิว แผน่พบั ส่ิงพิมพอ์ยา่งอ่ืนซ่ึง
 ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของไฮไลฟ์  และแผนการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมิใช่ของไฮไลฟ์  ต้องเป็น
 ผูรั้บผดิชอบต่อการน าเสนอขอ้มูลกรณีท าให้เกิดเสียหายต่อบุคคลอ่ืน กรณีดงัต่อไปน้ี 
   (1)  สร้างความเดือดร้อนร าคาญเป็นขอ้มูลขยะ 
   (2)  หม่ินประมาท ดูหม่ิน ข่มขู่ หรือ เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 
   (3)  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์หรือน าเสนอท่ีจะขายผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์
 ประกอบการคา้แข่งขนักบัธุรกิจของไฮไลฟ์ 
 6.10  วธีิการประมูลขายผลติภัณฑ์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถขายผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์  หรือส่งเสริมแผนงานธุรกิจของไฮไลฟ์
 ดว้ยวธีิการประมูลผา่นทางอินเตอร์เน็ตได ้
 6.11  ไม่เปิดเผยข้อมูลเร่ืองรายได้ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล  หรือกล่าวอ้างเร่ืองรายได้  เพื่อชักชวนหรือจูงใจ
 บุคคลใดใหส้มคัรเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์ 
 6.12  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยจัดงานแสดงสินค้า 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายสามารถการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์  โดยน าไปจดังานแสดง
 สินคา้ได ้ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ก่อน   
  โดยผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งแจง้ความประสงค์  เพื่อจะน าผลิตภณัฑ์รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์  ไปจดั
 งานแสดงสินคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหไ้ฮไลฟ์ทราบเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  2  สัปดาห์ก่อนถึงวนั
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 ก าหนดการจดังาน  และจะตอ้งได้รับอนุญาตจากไฮไลฟ์ก่อนแล้วเท่านั้น  จึงสามาถจะน าไปใช้ได้  
 ตามวตัถุประสงคต่์อไป 
 6.13  ห้ามเปลีย่นแปลงการบรรจุหีบห่อใหม่ 
  หา้มผูแ้ทนจ าหน่าย  เปล่ียนแปลงการบรรจุหีบห่อของผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ใหม่  เพื่อให้บุคคลอ่ืน
 เขา้ใจวา่เป็นผลิตภณัฑช์นิดใหม่ของไฮไลฟ์ 
 6.14  การบันทกึข้อมูลผลติภัณฑ์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถบนัทึกภาพ  และเสียง ท าซ ้ า แก้ไขเปล่ียนแปลง  ในลกัษณะวสัดุ  
 อุปกรณ์ โสตทศัน์  หรือวีดีทศัน์  ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์  โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลาย
 ลกัษณ์อกัษรจากไฮไลฟ์ 
 6.15  การใช้ระบบโทรศัพท์ตอบรับ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถใช้ระบบโทรศพัท์ตอบรับในนามของตนเอง  ดว้ยการบนัทึกเสียง
 ตอบรับวา่เป็นไฮไลฟ์  ท่ีอาจท าใหผู้ท่ี้มีเรียกสายรับเขา้ใจวา่ไดติ้ดต่อมายงัสถานประกอบของไฮไลฟ์ 
 6.16  ระบบฝากข้อความเสียง 
  ไฮไลฟ์ไดจ้ดัเตรียมระบบฝากขอ้ความเสียงไว ้ เพื่อให้ผูแ้ทนจ าหน่ายใชร้ะบบน้ี  เพื่อส่งเสริม
 และสนบัสนุนการติดต่อส่ือสารในสายงานดาวน์ไลน์ของตน  ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถใชร้ะบบฝาก
 ขอ้ความเสียงเพื่อการอ่ืนท่ีมิใช่ด าเนินธุรกิจของไฮไลฟ์ 
 6.17  การน าเสนอข้อมูลผลติภัณฑ์ออกส่ือสาธารณะ 
  ห้ามผูแ้ทนจ าหน่ายน าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑ์ออกไม่วา่ดว้ยวาจา  หรือค าแถลงการต่าง ๆ ผา่น
 ส่ือสาธารณะ เช่น  วิทยุ  โทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์ จุลสาร  วารสาร เป็นตน้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก
 ไฮไลฟ์ก่อน   
 
หมวดที ่7  -  การจ่ายค่าตอบแทนตามแผน  โบนัส ค่าคอมมิชช่ันการบริหารสายงาน 
 7.1  การยอมรับและปฎบิัติตาม กฎ ระเบียบและจรรณยาบรรณ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งยอมรับและปฎิบติัตาม กฎ ระเบียบและจรรณยาบรรณฉบบัน้ี และ
 แผนการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเคร่งครัด ไฮไลฟ์จึงจะสามารถจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัส ค่า
 คอมมิชชัน่การบริหารสายงานใหก้บัผูแ้ทนจ าหน่ายได ้
   อน่ึง การค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้จะค านวณให้จากยอดสะสมคะแนนจากการขาย
 ผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์เท่านั้น  ไม่รวมถึง การซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ช่วยการขาย  และการแนะน าผูแ้ทน
 จ าหน่ายคนใหม ่
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 7.2  จ านวนยอดขั้นต ่าส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเช็ค 
  จ านวนยอดขั้นต ่าท่ีไฮไลฟ์จะการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเช็คใหก้บัผูแ้ทนจ าหน่าย คือ จ านวน 
 100 บาท(หน่ึงร้อยบาทถว้น) กรณีมีจ านวนไม่ถึง 100 บาท ไฮไลฟ์จะน ายอดยกไปรวมกบัยอด
 สะสมของรอบถดัไปจนกวา่จะมีจ านวนยอดขั้นต ่าจ  านวน  100  บาท 
 7.3  การหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการ 
  ไฮไลฟ์จะหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นจ านวน 30.00 บาทต่อคร้ัง  ซ่ึงจะถูกหักออก
 ค่าตอบแทนท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายไดรั้บทั้งหมด 
 
หมวดที ่8  -  วธีิการน าเสนอขายผลติภัณฑ์ 
  8.1  การน าเสนอขาย 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งแสดงตวัอยา่งเปิดเผย  แสดงบตัรประจ าตวั  แจง้วตัถุประสงคใ์นการด าเนิน
 ธุรกิจของไฮไลฟ์ใหก้บัผูบ้ริโภคทราบ  และน าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งครบถว้น ดงัน้ี 
   (1)  ราคาท่ีขาย ส่วนลด  สิทธิในการคืน การรับประกนั  เง่ือนไขการจ่ายเงิน วิธีการ
 จดัส่งผลิตภณัฑ ์ การสาธิตการบริโภค  หรือการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
   (2)  ไม่กล่าวอา้งขอ้มูลท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจผดิ  หลอกลวง ใส่ร้ายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
 โดยน าไปเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน 
 8.2  ส่วนลดในการซ้ือผลติภัณฑ์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ได้รับสิทธิในการซ้ือผลิตภณัฑ์จากไฮไลฟ์  ในราคาท่ีได้รับส่วนลด
 การคา้ 
 8.3  ห้ามการกกัตุนผลติภัณฑ์ 
  ห้ามผูแ้ทนจ าหน่ายสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ในปริมาณมาก  เพื่อน าไปจดัเก็บไวเ้ป็นคลงัสินคา้ของ
 ตนเอง  โดยท่ียงัไม่มีการสั่งซ้ือของผูบ้ริโภค  หรือสายการบริหารของตนตามความเป็นจริง  โดยมี
 จุดประสงคเ์พื่อการข้ึนต าแหน่ง  เเละไดรั้บค่าตอบแทนซ่ึงถือเป็นการกกัตุนผลิตภณัฑ์ เวน้แต่เป็นซ้ือ
 ไปเพื่อบริโภคหรือใชเ้องในปริมาณท่ีเหมาะสม 
 8.4  การส่ังซ้ือผลติภัณฑ์ล่วงหน้า 
  กรณีผลิตภณัฑ์ไฮไลฟ์หมดจากสินคา้คงคลงั  รอการผลิตไม่พร้อมส าหรับการขายในจ านวน
 มาก  ไฮไลฟ์จะให้สิทธิแก่ผูแ้ทนจ าหน่ายในการสั่งจองผลิตภณัฑล่์วงหนา้  จนกวา่จะผลิตผลิตภณัฑไ์ด้
 ปริมาณมากพร้อมขายเป็นปกติ  และกรณีมีการยกเลิกในภายหลงัก็จะไดรั้บเงินคืนเต็มจ านวน  โดยไม่มี
 การหกัค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 
 8.5  หลกัเกณฑ์การส่ังซ้ือผลติภัณฑ์เพ่ือขายต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  ไฮไลฟ์มีนโยบายควบคุมปริมาณการสั่งซ้ือผลิตภณัฑข์องผูแ้ทนจ าหน่าย  เพื่อน าไปขายต่อ
 เพื่อมิให้เขา้ลกัษณะการกกัตุนผลิตภณัฑ์ตามขอ้ 8.3 ดงันั้น ผูแ้ทนจ าหน่ายทุกคนตอ้งรับรองว่า 
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 ผลิตภณัฑ์ท่ีสั่งซ้ือไปนั้น  จะน าไปขายต่อให้กบัผูบ้ริโภคหรือใชเ้องจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 ของผลิตภณัฑท์ั้งหมดท่ีไดซ้ื้อไป 
 8.6  สถานทีใ่นการจัดส่งผลติภัณฑ์ 
  ไฮไลฟ์จะจดัส่งผลิตภณัฑใ์หก้บัผูแ้ทนจ าหน่าย  หรือผูบ้ริโภคตามสถานท่ีท่ีระบุตาม เอกสาร
 ใบสัง่ซ้ือและ/หรือใบสมคัร เท่านั้น  
 8.7  การส่ังซ้ือผลติภัณฑ์โดยตรง 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์จะสั่งซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไฮไลฟ์โดยตรง  และถือวา่เป็นยอดสะสมคะแนน
 และค่าตอบแทนของผูแ้ทนจ าหน่ายคนนั้น 
  กรณีท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายรับมอบผลิตภณัฑ์มาจากสปอนเซอร์  หรืออพัไลน์อีกทอดหน่ึงยอด
 สะสมคะแนน  และค่าตอบแทนจากการสั่งซ้ือนั้น  จะเป็นของสปอนเซอร์หรืออพัไลน์ท่ีซ้ือ 
 8.8  การส่ังซ้ือผลติภัณฑ์ด้วยบัตรเครดิต 
  การสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ด้วยบตัรเครดิตสามารถท าได้  แต่เฉพาะบุคคลท่ีมีช่ือและท่ีอยู่ตามท่ี
 ปรากฏในบัตรเครดิตเท่านั้ น  กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายใช้บัตรเครดิตท่ีระบุช่ือและท่ีอยู่ของบุคคลอ่ืน  
 ส าหรับการจ่ายเงินค่าซ้ือผลิตภณัฑ ์ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
   (1)  จะตอ้งส่งแบบฟอร์มขออนุมติัการใชบ้ตัรเครดิตของบุคคลอ่ืนมายงัไฮไลฟ์พร้อม
 กบัใบสั่งซ้ือก่อนท่ีจะท าการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์  กรณีได้รับการอนุมติัให้จดัส่งผลิตภณัฑ์ตามขั้นตอน
 ต่อไป  
   (2)  กรณีไม่ได้รับการอนุมติัให้ใช้บตัรเครดิตของบุคคลอ่ืน  ในการสั่งซ้ือให้ถือว่า
 ใบสั่งซ้ือฉบบันั้นแป็นอนัยกเลิก 
 8.9  การยกเลกิการส่ังซ้ือด้วยบัตรเครดิต 
  กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายยกเลิกการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ดว้ยบตัรเครดิตไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินคืนจนกวา่
 ไฮไลฟ์จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงเป็นเจา้ของบตัรเครดิตเรียบร้อยแลว้ เวน้แต่เป็นกรณีมี
 ความผิดพลาดในขอ้มูลการเรียกเงินตามบตัรเครดิต  ให้ผูแ้ทนจ าหน่ายติดต่อกบัไฮไลฟ์  เพื่อช้ีแจงถึง
 ความผดิพลาดนั้นโดยทนัที  เพื่อการตรวจสอบและหาขอ้ยติุในการแกปั้ญหาต่อไป 
 8.10  การปรับลดค่าตอบแทนตามแผน 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีใช้สิทธิคืนผลิตภณัฑ์ให้กบัไฮไลฟ์  จะตอ้งถูกปรับลดค่าตอบแทนท่ีมีสิทธิ
 ไดรั้บใหส้อดคลอ้งกบัยอดคะแนนสะสมส่วนตวัตามความเป็นจริง   
 8.11  การกระท าทีถื่อเป็นการละเมิด  
  ผูแ้ทนจ าหน่ายการท่ีมีซ้ือ – ขาย คะแนนสะสม โบนสั เพื่อมุ่งประสงค์ให้ตนเองข้ึนต าแหน่ง
 ระดบัผูน้ าหรือไดรั้บค่าตอบแทนมากข้ึน  โดยไม่เป็นไปตามแผนการจ่ายค่าตอบแทนของไฮไลฟ์ใหถื้อ
 วา่เป็นการกระท าโดยละเมิด และใหห้มายความรวมถึง 
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   (1)  การรับสมัครบุคคลเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์  โดยไม่มีการด าเนินการตาม
 ขอ้ตกลง กฎ ระเบียบ และจรรณยาบรรณ  
   (2)  การรับสมคัรบุคคลเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีมีการฉอ้ฉล 
   (3)  การรับสมคัรบุคคลเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไม่มีบุคคลนั้นอยู่จริง  และกรณีใช้
 บตัรเครดิตท่ีระบุช่ือและท่ีอยูข่องบุคคลอ่ืน 
 8.12  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลติภัณฑ์ 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปถึงผู ้ซ้ือตามท่ีอยู่
 ปลายทาง กรุงเทพและปริมณฑล ท่ีระบุในแบบฟอร์มการสั่งซ้ือ พร้อมทั้งส่งมอบผลิตภณัฑ์และ
 ช าระค่าใชจ่้ายใหผู้ข้นส่งเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  อน่ึง กรณีตอ้งการใหจ้ดัส่งไปยงัจงัหวดัอ่ืน นอกจาก กรุงเทพและปริมณฑล จะต้องเรียก
 เก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมข้ึนอยูก่บัระยะทาง 
  กรณีไม่มีผูรั้บปลายทางและถูกส่งกลบัคืนมายงัไฮไลฟ์  ใบสั่งซ้ือของผูแ้ทนจ าหน่ายนั้นถูก
 ระงบัชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบ  กรณีน้ีค่าใช้จ่ายในการจดัส่งจะถูกหักจากบญัชีของผูแ้ทน
 จ าหน่าย และท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายมีความประสงคใ์ห้จดัส่งผลิตภณัฑ์อีกคร้ังหน่ึง  ไฮไลฟ์คิดค่าใชจ่้าย
 ในการจดัส่งใหม่อีกคร่ังหน่ึงเช่นเดียวกนั 
 8.13  การไม่รับฝากขายผลติภัณฑ์ 
  ไฮไลฟ์ประกอบธุรกิจขายผลิตภณัฑล์กัษณะการส่งมอบให้กบัผูแ้ทนจ าหน่าย  ไปน าเสนอขาย
 ต่อให้กบัผูบ้ริโภค แบบขายเสร็จเด็ดขาด โดยมิได้เป็นการแต่งตั้งตวัแทน  เพื่อรับผลิตภณัฑ์ไปขาย
 เหมือนเช่นกรณีการฝากขายแต่อยา่งใด 
 8.14  แนวทางปฎบิัติและความรับผดิของผู้ขนส่ง 
  ผูข้นส่งจะตอ้งถือเป็นแนวทางปฎิบติัในการขนส่งผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
  (1)  เจา้ของผลิตภณัฑส่์งมอบใหผู้ข้นส่ง 
  (2)  ผูข้นส่งตรวจสอบ สภาพ  จ  านวน ชนิด ประเภท  และปริมาณให้ถูกต้องตรงกันออก
 เอกสารใบรับมอบและถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  (3)  กรณีเกิดความเสียหายระหวา่งการขนส่งใหเ้จา้ของจดัเก็บผลิตภณัฑ ์ และกล่องบรรจุท่ีเกิด
 ความเสียหายเพื่อรอการตรวจสอบ 
  (4)  แจง้ผูข้นส่งเพื่อใหม้าตรวจสอบผลิตภณัฑท่ี์เสียหาย 
  (5)  เรียกร้องเงินทดแทนจากผูข้นส่ง 
  (6)  แจง้แผนกบริการลูกคา้ของไฮไลฟ์ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 8.15  การส่งมอบผลติภัณฑ์ทดแทนของทีเ่กดิความเสียหาย 
  ไฮไลฟ์จะจดัส่งผลิตภณัฑ์ท่ีสั่งซ้ือตามสถานท่ีท่ีระบุ  และตามก าหนดเวลาตามใบสั่งซ้ือกรณี
 เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง  และ/หรือไดรั้บสินคา้ไม่ครบถว้นตามใบสั่งซ้ือ  หรืออยู่ระหว่าง
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 การด าเนินการตามขอ้ 8.14  และเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้ผูแ้ทนจ าหน่ายแจง้รายงานความเสียหายให้
 ไฮไลฟ์ทราบภายใน 5 วนัท าการเม่ือไดรั้บ รายงานความเสียหาย  และไดต้รวจสอบแลว้เห็นว่ามีความ
 เสียหายเกิดข้ึนจริง  ไฮไลฟ์จะจดัส่งผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่  ไปทดแทนผลิตภณัฑ์เดิมท่ีเสียหายยงัสถานท่ีท่ี
 ระบุตามใบสั่งซ้ือเดิม 
 
หมวดที ่9  -  การก าหนดราคาขายของผลติภัณฑ์ 
 9.1  ก าหนดราคาขาย 
  ไฮไลฟ์ก าหนดราคาขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนลดการคา้ (ขายปลีก) เพื่อให้ผูแ้ทนจ าหน่าย
 สามารถน าไปจ าหน่ายต่อยงัผูบ้ริโภคตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั  แต่จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาขายปลีกท่ี
 ก าหนดโดยไฮไลฟ์  และห้ามน าเสนอผลิตภณัฑไ์ฮไลฟ์ร่วมกบัผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการอ่ืน ไม่
 วา่จะน าเสนอผา่นช่องทางการตลาดเครือข่าย  หรือช่องทางอ่ืนใดก็ตาม 
 9.2  ข้อสงวนสิทธิ 
  ไฮไลฟ์ของสงวนสิทธิในการแก้ไข  เปล่ียนแปลง  เง่ือนไขและการก าหนดราคาท่ีขาย
 ผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 9.3  การออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี  
  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งส่งมอบใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษีให้กบัผูซ้ื้อทุกคร้ังท่ีส่งมอบ
 ผลิตภณัฑ ์ทั้งไม่วา่จะไดรั้บช าระเงินค่าผลิตภณัฑค์รบถว้นแลว้หรือไม่ 
 
หมวดที ่10  -  นโยบายการรับซ้ือคืนและคืนเงิน 
  10.1  การยกเลกิ   
  (1) ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์สามารถแจง้ยกเลิกการสั่งซ้ือไดภ้ายใน 7 วนันบัแต่
 วนัท่ีส่งมอบ  โดยผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน พร้อมทั้งส่งคืนเอกสาร
 ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบก ากบัภาษี  
  (2) ผลิตภณัฑท่ี์ส่งคืนจะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดีเหมือนเช่นเดียวกนักบั ณ วนัท่ีส่งมอบ  
  (3) ผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งคืนเงินท่ีช าระท่ีทั้งหมดใหก้บัผูบ้ริโภคภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
 ไดรั้บแจง้ตาม (1) และรับมอบผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นสภาพดีตาม (2) เรียบร้อยแลว้ 
  กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายไม่ด าเนินการตาม (1) (2) และ (3) ให้ถือว่าเขา้ลกัษณะเป็นการละเมิดกฎ 
 ระเบียบ  จรรยาบรรณ ไฮไลฟ์จะระงับสิทธิประโยชน์ของผูแ้ทนจ าหน่ายเป็นการชั่วคราว  เพื่อ
 ตรวจสอบ  เเละแกไ้ขปัญหาจนกวา่จะไดข้อ้ยติุและไดเ้ยยีวยาแก่ผูบ้ริโภคนั้นเรียบร้อยแลว้ 
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 10.2  การควบคุมคุณภาพและการเปลีย่นผลติภัณฑ์ (QC) 
  กรณีท่ีผลิตภณัฑ์ของไฮไลฟ์ท่ีจ าหน่ายให้กบัผูแ้ทนจ าหน่าย  หรือผูบ้ริโภคเกิดความช ารุด
 บกพร่อง  เส่ือมคุณภาพ  หมดอายุ ไม่สามารถใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคใ์ห้ผูแ้ทนจ าหน่าย  หรือผูบ้ริโภค
 ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
  (1)  แจ้งความประสงค์ระบุถึงสาเหตุท่ีขอเปล่ียนพร้อมทั้งแนบหลกัฐานการ ช าระเงินและ
 ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี และส่งคืนผลิตภณัฑม์าท่ีไฮไลฟ์  
  (2)  ไฮไลฟ์จะตรวจสอบชนิด ประเภท ปริมาณของผลิตภณัฑ์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  หาก
 มีความเห็นว่าถูกตอ้งตรงกนัก็จะอนุมติั  ไดเ้ปล่ียนผลิตภณัฑ์ช้ินใหม่ให้แจง้ความประสงค์  และจะ
 จดัส่งผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่มาทดแทนใหภ้ายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการอนุมติั 
  (3)  ก าหนดให้ปริมาณคงเหลือของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถท าการขอเปล่ียนช้ินใหม่ได ้ ตอ้งไม่
 นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของปริมาณสุทธิท่ีไดร้ะบุไว ้
 10.3  การยกเลกิการส่ังซ้ือของผู้บริโภค 
  กรณีผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์มีความประสงค์ยกเลิกการสั่งซ้ือ  ให้น าหลักเกณฑ์การ
 ยกเลิกตามขอ้ 10.1 วรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
  อน่ึง การยกเลิกการสั่งซ้ือตามก าหนดเวลาของวรรคหน่ึงนั้น  จะไม่มีค่าปรับเน่ืองจากการ
 ยกเลิกการสั่งซ้ือแต่อยา่งใด 
 10.4  การส่งคืนผลติภัณฑ์เน่ืองจากส้ินสถานะผู้แทนจ าหน่าย 
  กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีส้ินสภาพผูแ้ทนจ าหน่ายของไฮไลฟ์  เพราะลาออกโดยสมคัรใจ  หรือถูก
 เพิกถอน ตามหมวดท่ี 4 หากมีผลิตภณัฑ์ของไฮไลฟ์คงเหลืออยูใ่นความครอบครอง  และตอ้งการส่งคืน
 ผลิตภณัฑ์นั้นไปยงัสถานประกอบการของไฮไลฟ์  ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งด าเนินการตามขอ้ 10.6 ด้วย
 ค่าใชจ่้ายของตนเอง 
  และไฮไลฟ์จะรับซ้ือคืนตามราคาท่ีไม่นอ้ยกวา่เจด็สิบเปอร์เซ็นต ์(70%) ของราคาสุทธิ ดั้งเดิมท่ี
 ผูแ้ทนจ าหน่ายไดท้  าการซ้ือไป  โดยสามารถหกัค่าขนส่งต่างๆ และค่าผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายให ้
 กบัผูแ้ทนจ าหน่ายเรียบร้อยแลว้ตามสายงาน 
 10.5  การรับประกนัซ้ือคืนผลติภัณฑ์ของผู้บริโภค 
  (1)  ไฮไลฟ์มีนโยบายการรับประกนัซ้ือคืนผลิตภณัฑ์กรณีผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่พึง
 พอใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์  และคืนเงินให้อตัราร้อยละ 
 100   โดยผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งปฎิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   (ก)  แจง้ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์ระบุถึงสาเหตุท่ีขอคืน  พร้อมทั้งแนบหลกัฐาน
 การช าระเงิน  และใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี มายงัฝ่ายบริการลูกคา้ไฮไลฟ์ 
   (ข)  ไฮไลฟ์จะตรวจสอบขอ้มูลและนดัหมายวนั  เพื่อให้ผูแ้ทนจ าหน่ายน าผลิตภณัฑ์
 มาคืนต่อเจา้หนา้ท่ีของไฮไลฟ์ 
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   (ค)  ไฮไลฟ์จะตรวจสอบชนิด ประเภท ปริมาณ คุณภาพ  ความสมบูรณ์ของผลิตภณัฑ์
 และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหากมีความเห็นว่าถูกตอ้งตรงกนัก็รับซ้ือคืน  และจะคืนเงินให้ภายใน  15  วนั 
 นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคืนผลิตภณัฑ ์
  (2)  ผูแ้ทนจ าหน่ายไฮไลฟ์ทุกคนมีหน้าท่ีจะต้องแจ้งให้ผูบ้ริโภคทุกคนท่ีสั่งซ้ือทราบถึง
 นโยบายการรับประกันซ้ือคืนผลิตภณัฑ์น้ี  และถือว่าเป็นกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณของผูแ้ทน
 จ าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
 
   อน่ึง การรับประกนัซ้ือคืนผลิตภณัฑ์ ตาม (1) และ (2) ให้น ามาใชบ้งัคบักบักรณีการ
 สั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ตดว้ยโดยอนุโลม  
 10.6  การรับประกนัซ้ือคืนผลติภัณฑ์ของผู้แทนจ าหน่าย 
  ไฮไลฟ์มีนโยบายการรับประกนัซ้ือคืนผลิตภณัฑ์  กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์  เพื่อ
 น าไปจ าหน่ายต่อนอ้ยกวา่ร้อยละ70 ตามขอ้ 10.4 ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีสั่งซ้ือ  และคืนเงินให้อตัรา
 ร้อยละ 70 หักด้วยค่าใช้จ่าย  และค่าตอบแทนท่ีมีสิทธิไดรั้บเป็นจ านวนสุทธิ  โดยให้ผูแ้ทนจ าหน่าย
 ด าเนินการ ดงัน้ี 
   (1)  แจง้ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุถึงสาเหตุท่ีขอคืน  พร้อมทั้งแนบ
 หลกัฐานการช าระเงิน  และใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี มายงัฝ่ายบริการลูกคา้ไฮไลฟ์ 
   (2)  ไฮไลฟ์จะตรวจสอบข้อมูล และนัดหมายวนัเข้าพบ  เพื่อให้ผูแ้ทนจ าหน่ายน า
 ผลิตภณัฑม์าคืนต่อเจา้หนา้ท่ีของไฮไลฟ์ 
   (3)  ไฮไลฟ์จะตรวจสอบชนิด ประเภท ปริมาณ คุณภาพ  ความสมบูรณ์ของ
 ผลิตภณัฑ์  และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  หากมีความเห็นว่าถูกตอ้งตรงกนัก็รับซ้ือคืน  และจะคืนเงินให้
 ภายใน  15  วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการอนุญาตรับคืน ดงัน้ี 
    (ก)  กรณีใชบ้ตัรเครดิตในการสั่งซ้ือ  จะช าระเงินคืนใหต้ามบตัรเครดิตใบเดิม 
    (ข)  กรณีใช้เงินสดในการสั่งซ้ือ  จะช าระเงินคืนให้ด้วยเช็คระบุช่ือบุคคล  
 หรือผา่นบญัชีธนาคารพาณิชย ์ โดยตอ้งเป็นบญัชีของผูแ้ทนจ าหน่ายเองเท่านั้น 
 
หมวดที ่11  -  ข้อก าหนดทัว่ไป 
 11.1  การบันทกึข้อมูลการท าธุรกจิของผู้แทนจ าหน่าย 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งบนัทึกข้อมูลการท าธุรกิจของตนเองกบัผูบ้ริโภคทุกรายด้วยขอ้มูลท่ี
 เป็นความจริง  ห้ามแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมใดๆ  ท่ีอาจท าให้ขอ้มูลดงักล่าวผิดพลาดคลาดเคล่ือนกบั
 ความเป็นจริง  หรือเป็นความเทจ็เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น 
  ซ่ึงไฮไลฟ์ท่ีสิทธิท่ีจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาท่ีมีสถานะผูแ้ทน
 จ าหน่ายของไฮไลฟ์ 
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 11.2  การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นโยบาย กฎ ระเบียบและจรรณยาบรรณและแผนการจ่าย
 ค่าตอบแทน 
  ไฮไลฟ์มีสิทธิท่ีจะการแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง นโยบาย กฎ ระเบียบและจรรณยาบรรณ
 ฉบบัน้ีและแผนการจ่ายค่าตอบแทนไดใ้ห้เหมาะสมกบั สภาวะเศรษฐกิจ และโครงสร้างของไฮไลฟ์  
 โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 11.3  รายงานการพบเห็นการกระท าโดยละเมิด 
  ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีพบเห็นการกระท าโดยละเมิดนโยบาย กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณของ
 ผูแ้ทนจ าหน่ายคนอ่ืน จะตอ้งส่งรายงานแจง้การพบเห็นนั้นเป็นหนังสือไปยงัฝ่ายประสานงานของ
 ไฮไลฟ์  โดยโทรสาร  หรืออีเมล ์ หรือจดหมายลงทะเบียนไปรษณียต์อบรับ  
  โดยผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีส่งรายงานจะตอ้งระบุรายละเอียด ของการกระท า วนัเดือนปีบุคคล ท่ี
 เก่ียวขอ้ง พยานและเอกสารหลกัฐานลงลายมือช่ือรับรอง  และแจง้รหสัประจ าตวั 
 11.4  การระงับข้อพพิาท 
  กรณีเกิดขอ้พิพาท  หรือขอ้เรียกร้องระหว่างไฮไลฟ์กบัผูแ้ทนจ าหน่าย  เก่ียวกบั กฎ ระเบียบ
 และจรรยาบรรณฉบบัน้ีอนัเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ  หรือการสั่งซ้ือผลิตภณัฑข์องไฮไลฟ์  โดยทั้งสอง
 ฝ่ายตกลงให้มีการระงบัขอ้พิพาทดว้ยการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ตามกฎหมายว่าอนุญาโตตุลาการ 
 พ.ศ  2545  จ  านวน 3 คน ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลดงัน้ี ทั้งน้ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
 ในการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการฝ่ายละก่ึงหน่ึง 
  (1) อนุญาโตตุลาการผูเ้ช่ียวชาญกฎหมายแพง่และพาณิชย ์จ  านวน  1  คน 
  (2) อนุญาโตตุลาการผูเ้ช่ียวชาญกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงจ านวน 1 คน 
  (3) อนุญาโตตุลาการผูเ้ช่ียวชาญกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาจ านวน 1 คน  
  อน่ึง ค าวนิิจฉยัช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการใหถื้อเป็นท่ีสุดและใหมี้ผลผกูพนัธ์ คู่สัญญา
 ทั้งสองฝ่ายท่ีจะตอ้งปฎิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
 11.5  การเป็นโมฆะบางส่วน 
  กรณีท่ีปรากฏว่ากฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณมีข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงของเป็นโมฆะ
 ให้ถือว่าข้อความส่วนท่ีเป็นโมฆะไม่มีผลบงัคบัในสัญญาน้ี  และขอ้ความดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
 กระเทือนถึงความสมบูรณ์ของขอ้ความในส่วนอ่ืนๆ 
 11.6  การจ ากดัความรับผดิชอบต่อเสียหาย 
  ไฮไลฟ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเป็นการกระท าโดยละเมิดตามกฎหมาย  ผล
 ขาดทุน สิทธิเรียกร้องใดๆของผูแ้ทนจ าหน่ายทุกคนจากการด าเนินธุรกิจของไฮไลฟ์ 
 11.7  เหตุสุดวสัิย 
  ไฮไลฟ์ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  อนัเป็นพฤติการณ์ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
 อยูน่อกเหนือการควบคุม อาทิ  การประทว้งปิดงาน การจลาจล สงคราม แผน่ดินไหว เป็นตน้ 
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 11.8  กฎหมายทีใ่ช้บังคับ 
  กรณีเกิดข้อพิพาทหรือโต้แย ้งสิทธิหรือใช้สิทธิเรียร้องตามนโยบาย กฎ ระเบียบ  และ
 จรรยาบรรณฉบบัน้ี  ระหว่างไฮไลฟ์กบัผูแ้ทนจ าหน่าย  หรือบุคคลภายนอกใช้บงัคบักฎหมายของ
 ประเทศไทยในการหาขอ้ยติุ 
 


