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1.

Introduction

1. บทนำ

1.1.
Policies Incorporated into Affiliate Application and
Agreement. These Policies and Procedures (“Policies”), in
their present form and as amended at the sole discretion of
4LIFE (THAILAND) LIMITED (hereafter “4Life” or the
“Company”), are incorporated into, and form an integral
part of, the 4Life Affiliate Application and Agreement
(hereafter “Affiliate Agreement”). Throughout these
Policies, when the term “Agreement” is used, it
collectively refers to the 4Life Affiliate Agreement, these
Policies, and the Life Rewards Plan. These documents are
incorporated by reference into the Affiliate Agreement
(all in their current form and as amended by 4Life). It is
the responsibility of each Affiliate to read, understand,
adhere to, and ensure that he or she is aware of and
operating under the most current version of these
Policies. When sponsoring a new Affiliate, it is the
responsibility of the sponsoring Affiliate to ensure that the
applicant has access to the most current version of these
Policies prior to or at the time the applicant executes the
Affiliate Agreement. Capitalized terms throughout these
Polices are fully defined at the end of these Policies,
alphabetically under “Glossary of Terms.”

1.1.
นโยบายทีร่ วมอยูใ่ นใบสมัครและข ้อตกลงของพันธมิตรทางธุรกิ
จ นโยบายและขัน
้ ตอนเหล่านี้ (“นโยบาย”)
ทีอ
่ ยูใ่ นรูปแบบปั จจุบันและตามทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมตามดุลยพินจ
ิ แต่เ
พียงผู ้เดียวของ 4LIFE (THAILAND) LIMITED
(ต่อไปนี้เรียกว่า “4Life” หรือ “บริษัท”)
จะรวมอยูใ่ นและเป็ นส่วนหนึง่ ของใบสมัครและข ้อตกลงพันธมิตร
ทางธุรกิจของ 4Life (ต่อไปนี้เรียกว่า
“ข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ”) ตลอดนโยบายเหล่านี้
เมือ
่ ใช ้คาว่า “ข ้อตกลง”
จะหมายความรวมถึงข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจของ 4Life
นโยบายเหล่านี้ และแผนรางวัลชีวต
ิ
เอกสารเหล่านี้รวบรวมโดยการอ ้างอิงในข ้อตกลงพันธมิตรทางธุ
รกิจ
(ทัง้ หมดทีอ
่ ยูใ่ นรูปแบบปั จจุบันและตามทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมโดย
4Life) พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายมีความรับผิดชอบในการอ่าน
ทาความเข ้าใจ ปฏิบัตต
ิ าม
และรับรองว่าตนรับทราบและดาเนินการภายใต ้นโยบายฉบับล่าสุ
ดเหล่านี้ เมือ
่ ให ้สปอนเซอร์พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่
เป็ นความรับผิดชอบของพันธมิตรทางธุรกิจทีใ่ ห ้สปอนเซอร์ในก
ารรับรองว่าผู ้สมัครสามารถเข ้าถึงนโยบายฉบับล่าสุดเหล่านี้กอ
่ น
หรือในเวลาทีผ
่ ู ้สมัครได ้ทาข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ
คาทีเ่ ป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ในนโยบายเหล่านี้จะมีคาจากัดความอย่าง
สมบูรณ์อยูใ่ นตอนท ้ายของนโยบายเหล่านี้ตามตัวอักษรภายใต ้
“อภิธานศัพท์”

1.2.
Purpose of Policies. 4Life Affiliates are required to
comply with all the Terms and Conditions set forth in the
Agreement which 4Life may amend at its sole discretion
from time to time, as well as all federal and state laws
governing their 4Life business and their conduct. Because
Affiliates may be unfamiliar with many of these standards
of practice, it is very important that each Affiliate read
and abide by the Agreement. The information in these
Policies should be reviewed carefully. They explain and
govern the relationship between an Affiliate and the
Company.

1.2.
วัตถุประสงค์ของนโยบาย พันธมิตรทางธุรกิจของ 4Life
จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทัง้ หมดทีร่ ะบุไว ้ในข ้อต
่
กลงซึง 4Life
อาจแก ้ไขเพิม
่ เติมตามดุลยพินจ
ิ ของตนแต่เพียงผู ้เดียวเป็ นครัง้ ค
ราว
ตลอดจนกฎหมายของรัฐบาลกลางและมลรัฐทัง้ หมดทีค
่ วบคุมธุร
กิจ 4Life และพฤติกรรมของตน
เนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจอาจไม่คุ ้นเคยกับมาตรฐานการปฏิบั
ติหลายประการเหล่านี้
จึงเป็ นสิง่ สาคัญมากทีพ
่ ันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายจะต ้องอ่านแล
ะปฏิบัตต
ิ ามข ้อตกลง
ข ้อมูลในนโยบายเหล่านี้ควรได ้รับการทบทวนอย่างรอบคอบ
นโยบายเหล่านี้ได ้อธิบายและควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างพันธ
มิตรทางธุรกิจและบริษัท

1.3.
Changes to the Affiliate Agreement, Policies, Life
Rewards Plan and Product Price List. 4Life reserves the right
to amend the Agreement and the prices in its Product Price
List in its sole and absolute discretion. By signing the
Affiliate Agreement, an Affiliate agrees to abide by all
amendments or modifications that 4Life elects to make.
Notification of amendments shall appear in Official 4Life
Materials. Price changes are not subject to prior notice and
shall be effective upon publication in Official 4Life
Materials, including but not limited to, posting on
4life.com, email distribution, publication in 4Life’s

1.3.
การเปลีย
่ นแปลงในข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ
นโยบาย แผนรางวัลชีวต
ิ และรายการราคาสินค ้า 4Life
ขอสงวนสิทธิใ์ นการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อตกลงและราคาในรายการร
าคาสินค ้าตามดุลยพินจ
ิ ของตนแต่เพียงผู ้เดียวอย่างเต็มที่
เมือ
่ ลงนามในข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจตกลงทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามการแก ้ไขเพิม
่ เติมหรือกา
รเปลีย
่ นแปลงทัง้ หมดที่ 4Life เลือกทีจ
่ ะทา
การแจ ้งการแก ้ไขเพิม
่ เติมจะปรากฏในเอกสารอย่างเป็ นทางการ
ของ 4Life
การเปลีย
่ นแปลงราคาจะไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้การแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้
าและจะมีผลบังคับใช ้เมือ
่ มีการเผยแพร่ในเอกสารอย่างเป็ นทาง
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newsletter, product inserts, price sheets, or any other
commercially reasonable method. The continuation of an
Affiliate’s 4Life business or an Affiliate’s acceptance of
bonuses or commissions constitutes acceptance of any and
all amendments.

การของ 4Life ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการโพสต์บน
4life.com การเผยแพร่ทางอีเมล การตีพม
ิ พ์ในจดหมายข่าวของ
4Life ใบแทรกในสินค ้า แผ่นราคา
หรือวิธก
ี ารทีส
่ มเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อน
ื่ ๆ
ความต่อเนื่องของธุรกิจ 4Life
ของพันธมิตรทางธุรกิจหรือการยอมรับโบนัสหรือคอมมิชชันของ
พันธมิตรทางธุรกิจถือเป็ นการยอมรับการแก ้ไขเพิม
่ เติมใด ๆ
และทัง้ หมด

1.4.
Delays. 4Life shall not be responsible for delays and
failures in performance of its obligations when
performance is made commercially impractical due to
circumstances beyond its reasonable control. This
includes, without limitation, strikes, labor difficulties, riots,
war, fire, flood, death, pandemic, curtailment of a party’s
source of supply, or government decrees or orders.

1.4.
ความล่าช ้า 4Life
จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช ้าและการไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อผูกพันเมื่
อไม่สามารถปฏิบัตไิ ด ้ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากสถานการณ์ทอ
ี่ ยู่น
อกเหนือการควบคุมทีส
่ มเหตุสมผล
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการนัดหยุดงาน ปั ญหาด ้านแรงงาน
การจลาจล สงคราม อัคคีภัย อุทกภัย การเสียชีวต
ิ
การระบาดของโรค การลดแหล่งอุปทานของฝ่ าย
หรือกฤษฎีกาหรือคาสัง่ ของรัฐบาล

1.5.
Policies and Provisions Severable. If any provision of
the Agreement, in its current form or as may be amended,
is found to be invalid, or unenforceable for any reason,
only the invalid portion(s) of the provision shall be
severed and the remaining terms and provisions shall
remain in full force and effect and shall be construed as if
such invalid, or unenforceable provision never comprised a
part of the Agreement.

1.5.
บทแยกส่วนของนโยบายและบทบัญญัต ิ
หากพบว่าบทบัญญัตใิ ด ๆ ของข ้อตกลง
ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบปั จจุบันหรือตามทีอ
่ าจมีการแก ้ไขเพิม
่ เติม
พบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช ้ได ้ไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใด
ก็ตาม
เฉพาะส่วนของบทบัญญัตท
ิ ไี่ ม่สมบูรณ์เท่านัน
้ จะถูกแยกออกและ
ข ้อกาหนดและบทบัญญัตส
ิ ว่ นทีเ่ หลือจะยังคงอยูโ่ ดยสมบูรณ์แล
ะมีผลบังคับใช ้
และจะถูกตีความว่าบทบัญญัตด
ิ ังกล่าวทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือไม่สามา
รถบังคับใช ้ได ้ไม่เคยเป็ นส่วนหนึง่ ของข ้อตกลงนี้

1.6.
Titles Not Substantive. The titles and headings in
the Agreement are for reference purposes only, and do not
constitute, and shall not be construed as, substantive
terms of the Agreement.

่ หัวข ้อไม่มค
1.6.
ชือ
ี วามสาคัญ
่
ชือหัวข ้อและส่วนหัวในข ้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพือ
่ การอ ้างอิงเท่
านัน
้
และไม่ถอ
ื เป็ นและจะไม่ถูกตีความว่าเป็ นข ้อกาหนดทีส
่ าคัญของ
ข ้อตกลง

1.7.
Waiver. Neither party gives up its right to insist on
compliance with the Agreement and with the applicable
laws governing the conduct of a business. No failure of
either party to exercise any right or power under the
Agreement or to insist upon strict compliance by the other
party with any obligation or provision of the Agreement,
and no custom or practice of the parties at variance with the
terms of the Agreement, shall constitute a waiver of the
party’s right to demand exact compliance with the
Agreement. Waiver can be effectuated only in writing by an
authorized officer or representative of either party. A
party’s waiver of any particular breach by the other party
shall not affect or impair the party’s rights with respect
to any subsequent breach, nor shall it affect in any way the
rights or obligations of any other Affiliate, nor shall any
delay or omission by a party to exercise any right arising
from a breach affect or impair 4Life’s rights as to that or
any subsequent breach.

1.7.
การสละสิทธิ์
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะไม่สละสิทธิใ์ นการยืนยันการปฏิบัตต
คูส
่ ญ
ิ ามข ้
อตกลงและกฎหมายทีบ
่ ังคับใช ้ทีค
่ วบคุมการดาเนินธุรกิจ
ห ้ามมิให ้ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ทีจ
่ ะไม่ใช ้สิทธิหรืออานาจใด ๆ
ภายใต ้ข ้อตกลงหรือไม่ยน
ื ยันการปฏิบัตต
ิ ามภาระผูกพันหรือบท
บัญญัตใิ ด ๆ ของข ้อตกลงของอีกฝ่ ายหนึง่ อย่างเคร่งครัด
ั ญาทีไ่ ม่สอ
และจะไม่มธ
ี รรมเนียมปฏิบัตห
ิ รือแนวปฏิบัตข
ิ องคู่สญ
ดคล ้องกับข ้อกาหนดของข ้อตกลง
จะถือเป็ นการสละสิทธิข
์ องคูส
่ ัญญาในการเรียกร ้องให ้ปฏิบัตต
ิ าม
ข ้อตกลงอย่างถูกต ้อง
การสละสิทธิส
์ ามารถดาเนินการเป็ นลายลักษณ์อักษรโดยเจ ้าหน ้
าทีผ
่ ู ้มีอานาจหรือตัวแทนของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เท่านัน
้
ั ญาต่อการละเมิดโดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยอี
การสละสิทธิข
์ องคู่สญ
กฝ่ ายหนึง่ จะไม่สง่ ผลกระทบหรือทาให ้เสียสิทธิของอีกฝ่ ายทีเ่ กี่
ยวกับการละเมิดใด ๆ
ทีต
่ ามมาและจะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิหรือภาระผูกพันของพันธ
มิตรทางธุรกิจอืน
่ ใดในทางใดทางหนึง่
และจะไม่ทาให ้แต่ละฝ่ ายเกิดความล่าช ้าหรือการละเว ้นใด ๆ

Page 7 of 54

ในการใช ้สิทธิทเี่ กิดจากการละเมิดทีส
่ ง่ ผลกระทบหรือทาให ้เสีย
สิทธิข
์ อง 4Life ในเรือ
่ งนัน
้ หรือการละเมิดใด ๆ ทีต
่ ามมา
The existence of any claim or cause of action by a party
against the other party shall not constitute a defense to the
party’s enforcement of any term or provision of the
Agreement.

การมีอยูข
่ องการเรียกร ้องหรือสาเหตุของการดาเนินการใด ๆ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ กับคูส
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ จะไม่ถอ
โดยคูส
่ ญ
่ ญ
ื เป็ นการแก ้
ต่างต่อการบังคับใช ้ข ้อกาหนดหรือบทบัญญัตใิ นข ้อตกลงของคูส
่ ั
ญญา

2.

2.

Becoming an Affiliate

2.1.
Requirements to Become an Affiliate. To become an
Affiliate, each applicant must:
•
•
•
•
•

กำรร่วมเป็นพ น
ั ธมิตรทำงธุ รกิจ

2.1.
ข ้อกาหนดในการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
เพือ
่ ร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ผู ้สมัครแต่ละรายจะต ้อง:

Have previously enrolled as a Preferred Customer, and
subsequently recruited a Preferred Customer;
Be at least 18 years of age;
Reside in ________________ or other countries which are
supported by the United States 4Life office;
Have a valid country identification card and number; and

•

Submit a properly completed and signed Affiliate Agreement to
4Life (the Company reserves the right to reject any applications
for new Affiliate Accounts).

•

2.2.
New Affiliate Registration. A new Affiliate must first
enroll as a Preferred Customer. The Preferred Customer will
then have the opportunity to become an Affiliate when he or
she enrolls another Preferred Customer. Upon becoming an
Affiliate, the 4Life Identification Number will remain the
same. In order to complete Affiliate registration:

•
•
•

•

•

If by facsimile, email, or mail, a new Affiliate shall fax, email, or
mail the Affiliate Application to 4Life’s Customer Service
Department.

•

•

If online, a new Affiliate shall complete the online enrollment
information and agree to 4Life’s e-sign conditions (which esignature shall be deemed an original signature).

•

2.3.
Affiliate Benefits. Once an Affiliate Agreement has
been accepted by 4Life, the benefits of the Life Rewards
Plan and the Affiliate Agreement are available to the new
Affiliate. These benefits include the right to:

ยืน
่ ข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจทีส
่ มบูรณ์และได ้ลงนามอย่างถูกต ้องใ
ห ้กับ 4Life (บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปฏิเสธใบสมัครใด ๆ
สาหรับบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่)

2.2.
การลงทะเบียนพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่
พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่จะต ้องลงทะเบียนเป็ นลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิ
ทธิก
์ อ
่ น
จากนัน
้ ลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิจ
์ ะมีโอกาสเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจเมือ
่ ต
นได ้ลงทะเบียนลูกค ้าทีไ
่ ด ้รับสิทธิร์ ายอืน
่
เมือ
่ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจแล ้ว หมายเลขประจาตัวของ 4Life
จะยังคงเดิม เพือ
่ ลงทะเบียนพันธมิตรทางธุรกิจให ้เสร็จสมบูรณ์:

Company must receive the executed Affiliate Agreement within
ninety (90) days. If the executed Affiliate Application is not
received by the Company within ninety (90) days, the Affiliate’s
status will revert to that of a Preferred Customer and any
Downline will roll up to his or her Sponsor.

•

เคยลงทะเบียนเป็ นลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิ์
และต่อมาได ้รับสมัครเป็ นลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิ์
มีอายุอย่างน ้อย 18 ปี
อาศัยอยูใ่ น ________________ หรือประเทศอืน
่ ๆ
ทีไ่ ด ้รับการสนับสนุนจากสานักงาน 4Life ในสหรัฐอเมริกา
มีบัตรประจาตัวและหมายเลขประจาตัวประชาชนทีถ
่ ก
ู ต ้อง และ

บริษัทจะต ้องได ้รับข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจทีด
่ าเนินก
ารแล ้วภายในเก ้าสิบ (90) วัน
หากบริษัทไม่ได ้รับใบสมัครพันธมิตรทางธุรกิจทีด
่ าเนินการแล ้วภาย
ในเก ้าสิบ (90) วัน
สถานะของพันธมิตรทางธุรกิจจะเปลีย
่ นกลับไปเป็ นลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิท
ธิแ
์ ละดาวน์ไลน์ใด ๆ จะรวมขึน
้ ไปยังผู ้สปอนเซอร์ของตน
หากโดยทางโทรสาร อีเมล หรือไปรษณีย์
พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่จะส่งโทรสาร อีเมล
หรือส่งใบสมัครพันธมิตรทางธุรกิจทางไปรษณียไ์ ปยังฝ่ ายบริการลูก
ค ้าของ 4Life
หากโดยทางออนไลน์
พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่จะต ้องกรอกข ้อมูลการลงทะเบียนทางออ
นไลน์และยอมรับเงือ
่ นไขการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ของ 4Life
่ อิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าเป็ นลายมือชือ
่ ทีแ
(ซึง่ ลายมือชือ
่ ท ้จริง)

2.3.
สิทธิประโยชน์ของพันธมิตรทางธุรกิจ เมือ
่ 4Life
ได ้รับยอมรับข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจแล ้ว
สิทธิประโยชน์ของแผนรางวัลชีวต
ิ และข ้อตกลงพันธมิตรทางธุร
กิจจะมีให ้สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่
สิทธิประโยชน์เหล่านี้รวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้:

•

Purchase 4Life products at a 25% discount from the Retail Price;

•

้ ผลิตภัณฑ์ของ 4Life ในราคาพร ้อมส่วนลด 25%
ซือ
จากราคาค ้าปลีก

•

Sell 4Life products to Retail Customers, and profit from these
sales;

•

ขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life ให ้กั บลูก ค ้าปลีก
และกาไรจากการขายเหล่านี้
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ิ ธิ)์
เข ้าร่ วมแผนรางวั ล ชีวต
ิ (รับ โบนั ส และคอมมิช ชัน หากมีส ท

•

Participate in the Life Rewards Plan (receive bonuses and
commissions, if eligible);

•

•

Sponsor other individuals as Preferred Customers or
Affiliates and thereby build a Marketing Organization and
progress through the Life Rewards Plan;

• ให ้สปอนเซอร์บค
ุ คลอืน
่ ในฐานะลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิห
์ รือพันธมิตรทางธุรกิจ
และสร ้างองค์กรการตลาดและดาเนินการตามแผนรางวัลชีวต
ิ

•

Receive periodic 4Life literature and other 4Life communications;

•

่ สารอืน
รับวารสารของ 4Life และการติดต่อสือ
่ ๆ จาก 4Life
เป็ นระยะ

•

Subscribe to a MyShop account to facilitate the easiest online
enrollment and buying experience for his or her customers;

•

สมัครสมาชิกบัญชี MyShop
้ ออน
เพือ
่ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและประสบการณ์การซือ
ไลน์ทงี่ ่ายทีส
่ ด
ุ สาหรับลูกค ้าของตน

•

Participate in 4Life-sponsored support service training, and
motivational and recognition functions upon payment of
appropriate charges, if applicable; and

•

เข ้าร่วมในการฝึ กอบรมบริการช่วยเหลือทีไ่ ด ้รับการสนับสนุนจาก
4Life
ั สร ้างแรงบันดาลใจและการรับรู ้เมือ
และฟั งก์ชน
่ ชาระค่าใช ้จ่ายทีเ่ หมาะ
สม หากมี และ

•

Participate in promotional and incentive contests and programs
sponsored by 4Life for its Affiliates.

•

เข ้าร่วมการแข่งขันและโปรแกรมส่งเสริมการขายและสิง่ จูงใจที่ 4Life
ให ้การสนับสนุนสาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

2.4.
Subscription Fee. The term of this Agreement is one
year from the date of enrollment as an Affiliate. There is a
minimal subscription fee as determined by the Company
which is due on each anniversary date. The subscription fee
will be deducted from the Affiliate’s bonus earnings on the
annual anniversary month of the Agreement, or at such a
point as the Affiliate’s earnings are sufficient to cover the
subscription fee. In order to ensure that an Affiliate is
following the “spirit” as well as the “letter” of Company
Policies and that the Affiliate is operating his/her Affiliate
Account in an ethical manner consistent with the image and
character of 4Life, all renewals are subject to acceptance by
the Company. Failure to renew shall result in the cancellation
of the Agreement.

2.4.
ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
ระยะเวลาของข ้อตกลงนี้คอ
ื หนึง่ ปี นับจากวันทีล
่ งทะเบียนเป็ นพัน
ธมิตรทางธุรกิจ
มีคา่ ธรรมเนียมการสมัครสมาชิกขัน
้ ต่าตามทีบ
่ ริษัทกาหนดซึง่ จะ
ครบกาหนดในแต่ละวันครบรอบ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะถูกหักออกจากรายรับโบนั สขอ
งพันธมิตรทางธุรกิจในเดือนครบรอบปี ของข ้อตกลงหรือ ณ
จุดตามทีร่ ายรับของพันธมิตรทางธุรกิจเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมค่
าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจตาม “เจตนารมณ์” ตลอดจน
“ลายลักษณ์อักษร” ในนโยบายของบริษัท
และพันธมิตรทางธุรกิจนัน
้ จะดาเนินการบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจ
ของตนอย่างถูกต ้องตามหลักจริยธรรมทีส
่ อดคล ้องกับภาพลักษ
ณ์และลักษณะของ 4Life
การต่ออายุทงั ้ หมดจะขึน
้ อยู่กับการยอมรับจากบริษัท
การไม่ตอ
่ อายุจะส่งผลให ้มีการยกเลิกข ้อตกลง

3.

3.

Operating a 4Life Business

กำรดำเนินธุรกิจของ 4Life

3.1.
Marketing and Training Systems. Affiliates shall
describe the Life Rewards Plan as set forth in Official 4Life
Materials. Affiliates shall not offer the 4Life opportunity
through, or in combination with, any marketing or
training system, program, or method of marketing that
is inconsistent with Official 4Life Materials. Affiliates
shall not require, recommend or encourage other current
or prospective Retail Customers, Preferred Customers or
Affiliates to execute any agreement or contract other than
official 4Life agreements and contracts in order to become
an Affiliate.

3.1.
ระบบการตลาดและการฝึ กอบรม
พันธมิตรทางธุรกิจจะอธิบายแผนรางวัลชีวต
ิ ตามทีร่ ะบุไว ้ในเอกส
ารอย่างเป็ นทางการของ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจจะไม่เสนอโอกาสของ 4Life
ผ่านหรือใช ้ร่วมกับระบบการตลาดหรือการฝึ กอบรม โปรแกรม
หรือวิธก
ี ารทางการตลาดใด ๆ
ทีไ่ ม่สอดคล ้องกับเอกสารอย่างเป็ นทางการของ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจจะไม่กาหนด แนะนา
หรือสนับสนุนให ้ลูกค ้าปลีกในปั จจุบันหรือทีม
่ โี อกาส
ลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิ์
หรือพันธมิตรทางธุรกิจทาข ้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ
นอกเหนือจากข ้อตกลงและสัญญาอย่างเป็ นทางการของ 4Life
เพือ
่ ทีจ
่ ะเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ

Similarly, Affiliates shall not require or encourage other
current or prospective Retail Customers, Preferred

ในทานองเดียวกัน
พันธมิตรทางธุรกิจจะไม่กาหนดหรือสนั บสนุนให ้ลูกค ้าปลีกในปั จ
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Customers or Affiliates to make any purchase from, or
payment to, any individual or entity to participate in the
Life Rewards Plan other than those purchases or payments
identified as recommended or required in Official 4Life
Materials.

จุบันหรือทีม
่ โี อกาส ลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิ์
้ หรือชาระเงินให ้แก่บค
หรือพันธมิตรทางธุรกิจทาการซือ
ุ คลหรือห
น่วยงานใด ๆ
้ หรือการชาระเ
เพือ
่ เข ้าร่วมในแผนรางวัลชีวต
ิ นอกเหนือจากการซือ
งินทีร่ ะบุตามทีแ
่ นะนาหรือกาหนดในเอกสารอย่างเป็ นทางการขอ
ง 4Life

3.2.
Advertising. All Affiliates shall safeguard and
promote the good reputation of 4Life and its products.
The marketing and promotion of 4Life, the 4Life
opportunity, the Life Rewards Plan, and 4Life products
shall be consistent with the public interest, and must
avoid all discourteous, deceptive, misleading, unethical, or
immoral conduct or practices. 4Life specifically prohibits the
use of mass unsolicited telephone autodialing, faxing, email
(“spam”), and “boiler-room” telemarketing operations.

3.2.
การโฆษณา
่ เสียงทีด
พันธมิตรทางธุรกิจทัง้ หมดจะปกป้ องและส่งเสริมชือ
่ ข
ี อง
4Life และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
การตลาดและการส่งเสริมการขายของ 4Life โอกาสของ 4Life
แผนรางวัลชีวต
ิ และผลิตภัณฑ์ของ 4Life
จะต ้องสอดคล ้องกับผลประโยชน์สาธารณะ
และต ้องหลีกเลีย
่ งการประพฤติหรือแนวปฏิบัตท
ิ ไี่ ม่สภ
ุ าพ
หลอกลวง ทาให ้เข ้าใจผิด ผิดจรรยาบรรณ หรือผิดศีลธรรม
4Life
ห ้ามมิให ้มีการใช ้การโทรอัตโนมัตท
ิ างโทรศัพท์จานวนมากทีไ่ ม่
ได ้ร ้องขอ การตลาดทางโทรสาร อีเมล (“สแปม”)
และโทรศัพท์แบบ “หลอกลวง” โดยเฉพาะ

To promote both the products and the opportunity 4Life
offers, Affiliates must use only the sales aids and support
materials produced by 4Life or those which have been
submitted to 4Life and approved by the Company in
writing. Any changes to the material after written approval
has been issued shall require that the revised material be
re-submitted to 4Life and receive separate written approval
before it can be used. If an Affiliate submits material to
4Life for approval, the request shall be deemed denied
unless the Affiliate receives specific written approval.
Affiliates receiving written approval for sales aids and
support materials they produce may provide such
materials to other Affiliates for use. 4Life may revoke its
authorization for use of Affiliate-produced materials at
its discretion, and Affiliates waive any and all claims and
causes of action against 4Life for such revocation.

เพื่อส่งเสริมทั ง้ ผลิตภัณ ฑ์แ ละโอกาสที่ 4Life เสนอให ้
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องใช ้เอกสารช่วยการขายและวั สดุสนั บ ส
นุนที่จั ดทาโดย 4Life หรือ ที่ไ ด ้เสนอต่อ 4Life
และได ้รั บอนุมัตจ
ิ ากบริษั ทเป็ นลายลัก ษณ์อักษร
หลังจากได ้ออกการอนุมัตเิ ป็ นลายลัก ษณ์อักษรแล ้ว
การเปลีย
่ นแปลงใด ๆ
ต่อเอกสารจาเป็ นจะต ้องส่งเอกสารที่แ ก ้ไขนั น
้ ไปยัง 4Life
อีก ครัง้
และต ้องได ้รั บ การอนุมัตเิ ป็ นลายลั กษณ์ อักษรแยกต่างหาก
ก่อนจะสามารถนามาใช ้ได ้
หากพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งเอกสารมายัง 4Life
เพื่อขอการอนุมัต ิ
คาขอนั น
้ จะถือ ว่าถูกปฏิเ สธจนกว่าผู ้จัด จาหน่ ายจะได ้รับ การอ
นุมัตอ
ิ ย่างเป็ นลายลั กษณ์ อัก ษรอย่า งเฉพาะเจาะจง
พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ไ ด ้รับ อนุ มัตอ
ิ ย่างเป็ นลายลั กษณ์ อัก ษรสา
หรับเอกสารช่ว ยการขายและเอกสารสนั บ สนุนที่พวกเขาจัด
ทาขึน
้
อาจมอบวั สดุดัง กล่าวให ้แก่พั นธมิตรทางธุรกิจอื่นเพื่อ การใช ้ง
าน 4Life
้ ส
อำจเพิก ถอนกำรอนุญ ำตให้ใชว
ั ดุทจ
ี่ ด
ั ทำขึน
้ โดยพ น
ั ธมิ
ตรทำงธุ รกิจโดยดุลยพินจ
ิ ของตน
และพ น
ั ธมิตรทำงธุร กิจต้อ งระง ับกำรกล่ำวอ้ำงและกำร
ดำเนินกำรใด ๆ ทงั้ หมดทีม
่ ต
ี ่อ 4Life
ตำมกำรเพิก ถอนด ังกล่ำว

Online Advertising, Marketing, and Promotion
It is the Affiliate’s obligation to ensure his or her online
marketing activities comply with these Policies, are
truthful, are not deceptive and do not mislead potential
Retail Customers, Preferred Customers, potential
Affiliates, or Affiliates in any way. Websites and web
promotion activities (which include, but are not limited to,
Social Media sites) and tactics that mislead or are
deceptive, regardless of intent, will not be allowed. This

กำรโฆษณำ กำรตลำด และกำรส่งเสริมกำรขำยออนไลน์
เป็ นภาระหน ้าที่ของพันธมิตรทางธุรกิจในการรับรองว่ากิจกรรม
การตลาดออนไลน์ของตนเป็ นไปตามนโยบายเหล่านี้
เป็ นความจริง ไม่หลอกลวง และไม่ทาให ้ลูกค ้าปลีก
ลูกค ้าที่ได ้รับสิทธิ์ ผู ้มีโอกาสเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
หรือพันธมิตรทางธุรกิจเข ้าใจผิดไม่ว่าด ้วยวิธีใดก็ตาม
ไม่อนุ ญาตให ้เว็บไซต์และกิจกรรมการส่งเสริมทางเว็บ
(ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย)
และกลยุทธ์ทาให ้เข ้าใจผิดหรือหลอกลวงโดยไม่คานึงถึงเจต
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includes, but is not limited to, spam linking (or blog spam),
unethical, or misleading search engine optimization (SEO)
tactics, misleading click-through ads (i.e. having the
display URL of a pay-per-click campaign appear to route to
an official 4Life corporate site when it goes elsewhere),
unapproved banner ads, and unauthorized press releases.

นา ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการสแปมลิงก์
(หรือสแปมบล็อก) กลวิธีการเพิม
่ ประสิทธิภาพเครื่องมือค ้นหา
(SEO) ที่ผด
ิ จรรยาบรรณหรือทาให ้เข ้าใจผิด
การคลิกผ่านโฆษณาที่ทาให ้เข ้าใจผิด (กล่าวคือมีการแสดง
URL
ของแคมเปญแบบจ่ายต่อคลิกปรากฏเพื่อเป็ นเส ้นทางไปยังเว็
บไซต์ของบริษัท 4Life อย่างเป็ นทางการเมื่อต ้องไปยังที่อน
ื่ )
โฆษณาแบนเนอร์ที่ไม่ได ้รับการรับรอง
และข่าวประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได ้รับอนุญาต

MyShop
The term MyShop refers to the MyShop account offered
by 4Life. MyShop accounts facilitate the easiest online
enrollment and buying experience.

MyShop
คาว่า MyShop หมายถึงบัญชี MyShop ที่ 4Life นาเสนอ
บัญชี MyShop
ช่วยอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและประสบการณ์ก า
้ ออนไลน์ที่ง่ายที่สุด
รซือ

Because a MyShop website resides on the 4life.com
domain, 4Life reserves the right to receive analytics and
information regarding the usage of that website.

เนื่องจากเว็บไซต์ MyShop อยู่บนโดเมน 4life.com ทาง
4Life
ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับการวิเคราะห์และข ้อมูลเกีย
่ วกับการใช ้ง
านเว็บไซต์นัน
้

By default, MyShop website URLs are www.4life.com/
<Affiliate’s 4Life ID #>. Upon approval from 4Life’s
Compliance Department, this default ID may be changed;
however, the change cannot:

โดยค่าเริม
่ ต ้น URL ของเว็บไซต์ MyShop คือ

a)
b)
c)
d)

Be confused with other portions of the 4Life corporate website;
Confuse a reasonable person into thinking they have landed on a
4Life corporate page;
Be confused with any 4Life team name;
Contain words that imply product or income claims, or any
discourteous, misleading, or off-color language that distracts
from 4Life’s image.

www.4life.com/ <ID # ของ 4Life

ของพันธมิตรทางธุรกิจ >
เมื่อได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ 4Life
ค่า ID เริม
่ ต ้นนี้ อาจมีการเปลีย
่ นแปลง อย่างไรก็ตาม
การเปลีย
่ นแปลงไม่สามารถ:
ก)
ข)
ค)
ง)

ทาให ้สับสนกับส่วนอืน
่ ๆ ของเว็บไซต์ของบริษัท 4Life
สร ้างความสับสนให ้วิญ ญูชนคิดว่าตนเองได ้เข ้ามาในหน ้าเพจบริษัท
4Life
่ ทีมของ 4Life
ทาให ้สับสนกับชือ
มีคาที่ส่อ ถึงการกล่าวอ ้างด ้านผลิตภัณฑ์ห รือยอดรายได ้
หรือภาษาทีไ่ ม่สุภ าพ ทาให ้เข ้าใจผิด
หรือ ทาให ้รู ้สึก ไม่สบายที่เบี่ยงเบนออกไปจากภาพลักษณ์ของ 4Life

4Life reserves the right to approve all MyShop website
information.

4Life ขอสงวนสิทธิใ์ นการอนุมัตข
ิ ้อมูลเว็บไซต์ MyShop
ทัง้ หมด

External Websites Approved by 4Life
The term External Website refers to an Affiliate’s own
personal website, or other web presence that is used for
an Affiliate’s 4Life business, but which is not hosted on
4Life’s servers and has no official affiliation with 4Life. In
addition to traditional websites, a blog or website
developed on a blogging platform, that promotes 4Life
products and/or the 4Life opportunity is considered an
External Website. An Affiliate is allowed to have an
External Website to personalize his or her 4Life business
and promote the 4Life opportunity, but said External
Website must be approved by 4Life. If an Affiliate wishes
to develop an External Website, he/she must do so as
follows:

เว็ บไซต์ภำยนอกทีไ่ ด้ร ับกำรร ับรองจำก 4Life
คาว่า เว็บไซต์ภายนอก
จะหมายถึงเว็บไซต์ส่วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจเอง
หรือการปรากฏบนเว็บอื่น ๆ ที่ใช ้สาหรับธุรกิจ 4Life
ของพันธมิตรทางธุรกิจ แต่ไม่ได ้โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของ
4Life และไม่ได ้มีความเกีย
่ วข ้องกับ 4Life อย่างเป็ นทางการ
นอกจากเว็บไซต์ดัง้ เดิมแล ้ว
บล็อกหรือเว็บไซต์ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มการเขียนบล็อกที่ส่
งเสริมผลิตภัณฑ์ของ 4Life และ/หรือโอกาสของ 4Life
นั น
้ ถือว่าเป็ นเว็บไซต์ภายนอก
พันธมิตรทางธุรกิจได ้รับอนุญาตให ้มีเว็บไซต์ภายนอกเพื่อปรั บ
แต่งธุรกิจ 4Life ของตนและส่งเสริมโอกาสของ 4Life
แต่เว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวจะต ้องได ้รับการอนุมัตจ
ิ าก 4Life
หากพันธมิตรทางธุรกิจต ้องการพัฒนาเว็บไซต์ภายนอก
เขา/เธอจะต ้องดาเนินการดังต่อไปนี้ :
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a)

Submit an executed External Website Sales Agreement to 4Life’s
Compliance Department at compliance@4life.com, and receive
4Life’s approval in advance of being available for public viewing;

ก)

b)

Submit the content of the External Website to 4Life for approval
in advance of being available for public viewing. 4Life reserves the
right to disapprove of any External Website, and the Affiliate
waives all claims against 4Life should such authorization be
rescinded;
Adhere to the branding and image usage policies described in
these Policies;

ข)

Agree to modify the External Website to comply with current and
future Policies;

ง)

Agree to terminate the External Website upon Cancellation of the
Affiliate’s Affiliate Agreement.

จ)

c)

d)

e)

ค)

ส่ง ข ้อตกลงเกีย
่ วกับจาหน่ายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ภ ายนอกที่ดาเนินกา
รไปยังฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบีย บของ 4Life ที่
Compliance@4life.com และได ้รับการอนุมัตจ
ิ าก 4Life
ล่วงหน ้าก่อนทีจ
่ ะเปิ ดให ้เข ้าชมแบบสาธารณะ
ส่งเนื้อ หาของเว็บไซต์ภ ายนอกไปยัง 4Life
เพื่อ ขออนุมัตก
ิ ่อนเปิ ดให ้เข ้าชมแบบสาธารณะ 4Life
ขอสงวนสิท ธิใ์ นการไม่อ นุมัตเิ ว็บไซต์ภ ายนอกใด ๆ
และพันธมิตรทางธุร กิจจะสละสิท ธิก
์ ารเรียกร ้องทัง้ หมดต่อ 4Life
หากการอนุญ าตดังกล่าวถูกยกเลิก
ปฏิบัตต
ิ ามนโยบายการใช ้ตราสินค ้าและรูปภาพทีอ
่ ธิบายไว ้ในนโย
บายเหล่านี้
ตกลงทีจ
่ ะแก ้ไขเว็บไซต์ภ ายนอกเพื่อให ้สอดคล ้องกับนโยบายใน
ปั จจุบันและอนาคต
ตกลงทีจ
่ ะยุตเิ ว็บไซต์ภ ายนอกเมื่อยกเลิก ข ้อตกลงพันธมิตรทางธุร
กิจของพันธมิตรทางธุร กิจ

External Website Content
The Affiliate is solely responsible and liable for his or her
own website content, messaging, claims, and information
and must ensure the External Website appropriately
represents and enhances the 4Life brand and adheres to
these Policies. Additionally, the website must not contain
popup ads or malicious code. Decisions and corrective
actions in this area are at 4Life’s sole discretion. The
Affiliate is solely responsible to ensure that no content
appears on his or her External Website that constitutes
the intellectual property of a third party. Should an action
be brought against 4Life for any content on an Affiliate’s
External Website, the Affiliate agrees to indemnify 4Life
for any loss, damage, settlement, judgment, or payment
of any kind that 4Life incurs as a result of such action. The
Affiliate further agrees to pay all of 4Life’s legal fees and
expenses associated with such action. The Affiliate agrees
that 4Life may deduct any sums from any amounts owed
the Affiliate as an offset against payments and expenses.
If amounts owed to the Affiliate are not sufficient to cover
the payments and expenses, the Affiliate agrees that he or
she will make such payments to 4Life with funds from
other sources.

้ หำของเว็ บไซต์ภำยนอก
เนือ
พันธมิตรทางธุรกิจมีหน ้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียวสาหรับเนื้
อหาของเว็บไซต์ การส่งข ้อความ การกล่าวอ ้าง
และข ้อมูลของตนเองและต ้องตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเว็บไซต์ภา
ยนอกแสดงและปรับปรุ งแบรนด์ 4Life
อย่างเหมาะสมและปฏิบัตต
ิ ามนโยบายเหล่านี้ นอกจากนี้
เว็บไซต์ยังต ้องไม่มีป๊อปอัปโฆษณาหรือโค ้ดที่เป็ นอันตราย
การตัดสินใจและการดาเนินการแก ้ไขในส่วนนี้ขน
้ึ อยู่กับดุลยพิ
นิจแต่เพียงผู ้เดียวของ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจมีหน ้าที่รับผิด ชอบแต่เพียงผู ้เดียวในการตร
วจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มเี นื้อหาใดปรากฏบนเว็บไซต์ภายนอกข
ิ ทางปั ญญาของบุคคลที่สาม
องตนที่ถือเป็ นทรัพย์สน
หากมีการดาเนินคดีการกับ 4Life สาหรับเนื้อหาใด ๆ
บนเว็บไซต์ภายนอกของพันธมิตรทางธุร กิจ
ทางพันธมิตรทางธุรกิจตกลงที่จะชดใช ้ค่าเสียหายให ้กับ
4Life สาหรับความสูญเสีย ความเสียหาย การระงับข ้อพิพาท
คาพิพากษา หรือการชาระเงินใด ๆ ที่เกิดขึน
้ กับ 4Life
อันเป็ นผลมาจากการดาเนินคดีดังกล่าว
พันธมิตรทางธุรกิจตกลงที่จะชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่าย
ทางกฎหมายทัง้ หมดของ 4Life
ที่เกีย
่ วข ้องกับ การดาเนินคดีดังกล่าว
พันธมิตรทางธุรกิจตกลงว่า 4Life อาจหักเงินจานวนใด ๆ
จากจานวนเงินใด ๆ
ที่พันธมิตรทางธุรกิจค ้างชาระเพื่อหักกลบกับการชาระเงินและ
ค่าใช ้จ่าย
หากจานวนเงินที่พันธมิตรทางธุรกิจค ้างชาระไม่เพียงพอที่จะค
รอบคลุมการชาระเงินและค่าใช ้จ่าย
พันธมิตรทางธุรกิจตกลงว่าจะชาระเงินดังกล่าวให ้กับ 4Life
ด ้วยเงินจากแหล่งอืน
่ ๆ

External Website Must Exclusively Promote 4Life
An Affiliate’s External Website must contain only content
and information that is exclusive to 4Life. An Affiliate may
not advertise other products or opportunities other than
4Life products and the 4Life opportunity.

เว็ บไซต์ภำยนอกต้องส่งเสริม 4Life โดยเฉพำะ
เว็บไซต์ภายนอกของพันธมิตรทางธุรกิจต ้องมีเนื้อหาและข ้อมู
ลที่เฉพาะแต่เพียง 4Life เท่านั น
้
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือโอกาสอืน
่ นอ
กเหนือจากผลิตภัณฑ์ของ 4Life และโอกาสของ 4Life
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External Website Termination
In the event of the Cancellation of an Affiliate’s Affiliate
Agreement, an Affiliate is required to remove its External
Website from public view within three days. An Affiliate’s
External Website may be transferred to another Affiliate,
subject to 4Life approval, on a case-by-case basis.

กำรยุตเิ ว็ บไซต์ภำยนอก
ในกรณี ที่มีการยกเลิกข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจของ
พันธมิตรทางธุรกิจ
ทางพันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องนาเว็บไซต์ภายนอกออกจากการ
มองเห็นสาธารณะภายในสามวัน
เว็บไซต์ภายนอกของพันธมิตรทางธุรกิจอาจถูกโอนไปยัง
พันธมิตรทางธุรกิจรายอืน
่ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่กับการอนุมัตจ
ิ าก 4Life
เป็ นรายกรณี

Team Websites
An Affiliate may use team websites for the purposes of
connecting, communicating, training, educating and
sharing best practices among team members.

เว็ บไซต์ของทีม
พันธมิตรทางธุรกิจอาจใช ้เว็บไซต์ของทีมเพื่อวัตถุประสงค์ใน
่ มต่อ สือ
่ สาร ฝึ กอบรม ให ้ความรู ้
การเชือ
และแบ่งปั น แนวปฏิบัตท
ิ ี่ดท
ี ี่สุดระหว่างสมาชิกในทีม

Domain Names, Email Addresses, and Online Aliases
An Affiliate is not allowed to use or register for use “4Life”
or any of 4Life’s trademarks, product names, or any
derivatives, misspellings, or marks that are similar to or
which can reasonably be confused with the foregoing, for
any Internet domain name, email address, Social Media
site, blog site, or online handles or aliases. Additionally, an
Affiliate may not use or register domain names, email
addresses, Social Media addresses, web or Social Media
handles, or names and/or online aliases that could cause
confusion, be misleading or deceptive, or which may
cause individuals to believe or assume the website or
communication is from, or is the property of, 4Life.

่ โดเมน ทีอ
ชือ
่ ยู่อเี มล และนำมแฝงออนไลน์
พันธมิตรทางธุรกิจไม่ได ้รับอนุญาตให ้ใช ้หรือลงทะเบียนเพือ
่ ใ
่ ผลิตภัณฑ์
ช ้ “4Life” หรือเครื่องหมายการค ้า ชือ
หรือสิง่ ที่พัฒนาต่อมาใด ๆ ของ 4Life การสะกดผิด
หรือเครื่องหมายที่คล ้ายคลึงหรือซึง่ อาจทาให ้สับสนกับสิง่ ข ้าง
่ โดเมนอินเทอร์เน็ ต ทีอ
ต ้น ชือ
่ ยู่อเี มล เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย
่
้หรื
เว็บไซต์บล็อก หรือชือผู ้ใช อนามแฝงออนไลน์ใด ๆ
นอกจากนี้
่ โดเมน
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่ใช ้หรือลงทะเบียนชือ
ที่อยู่อเี มลที่อยู่ ที่อยู่โซเชียลมีเดีย
่ ผู ้ใช ้เว็บหรือโซเชียลมีเดีย
ชือ
่ และ/หรือนามแฝงออนไลน์ที่อาจก่อให ้เกิดความสับสน
หรือชือ
ทาให ้เข ้าใจผิดหรือหลอกลวง
่ หรือถือว่าเว็บไซต์หรือการติดต่อ
หรืออาจทาให ้บุคคลหลงเชือ
่ สารมาจากหรือเป็ นทรัพย์สน
ิ ของ 4Life
สือ

4Life Hotlinks
When directing readers to the Affiliate’s External Website
or an Affiliate’s MyShop website, it must be evident to a
reasonable reader, from a combination of the link, and the
surrounding context, that the link will be routing to the
site of an Affiliate. Attempts to mislead web traffic into
believing they are going to a 4Life corporate site, when in
fact, they land at an Affiliate’s External Website or an
Affiliate’s MyShop website are not allowed. The
determination as to what is misleading or what
constitutes a reasonable reader will be at 4Life’s sole
discretion.

ฮอตลิงก์ของ 4Life
เมื่อนาผู ้อ่านไปยังเว็บไซต์ภายนอกของพั นธมิตรทางธุรกิจหรื
อเว็บไซต์ MyShop ของพันธมิตรทางธุรกิจ
จะต ้องแสดงให ้ผู ้อ่านเห็นได ้อย่างสมเหตุสมผลจากการรวมกั
นของลิงก์และบริบทโดยรอบลิงก์นัน
้ ว่าเป็ นการนาทาง
ไปยังเว็บไซต์ของพันธมิตรทางธุรกิจ
่ ว่าได ้
ความพยายามที่จะทาให ้การเข ้าชมเว็บเข ้าใจผิดโดยเชือ
กาลังนาไปยังเว็บไซต์ของบริษัท 4Life
ซึง่ ในความเป็ นจริงแล ้วกาลังไปยังเว็บไซต์ภายนอกของพันธมิ
ตรทางธุรกิจหรือเว็บไซต์ MyShop
ของพันธมิตรทางธุรกิจนั น
้ ไม่ได ้รับอนุญาต
การตัดสินว่าสิง่ ใดที่ทาให ้เข ้าใจผิดหรือสิง่ ใดที่ถือว่าเป็ นผู ้อ่าน
ที่สมเหตุสมผลจะขึน
้ อยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู ้เดียวของ 4Life

An Affiliate’s External Website may not link to any other
site than a MyShop website. An Affiliate may place
inbound links to his or her External Website, but sites
from which the Affiliate links must not contain any violent,
hateful, pornographic, or illegal content or any other
content which may damage 4Life’s reputation. Whether
content is or may be damaging to 4Life’s reputation shall
be in the sole discretion of 4Life.

่ มโยงไปยั
เว็บไซต์ภายนอกของพันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่เชือ
งเว็บไซต์อน
ื่ นอกจากเว็บไซต์ MyShop
พันธมิตรทางธุรกิจอาจวางลิงก์ขาเข ้าไปยังเว็บไซต์ภายนอกข
องตน
แต่เว็บไซต์ที่พันธมิตรทางธุรกิจลิงก์จะต ้องไม่มีเนื้อหาที่รุนแร
ง แสดงความเกลียดชัง ลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมาย
่ เสียงของ 4Life
หรือเนื้อหาอืน
่ ใดที่อาจทาลายชือ
่ เสียงของ
ไม่ว่าเนื้อหาจะเป็ นหรืออาจสร ้างความเสียหายต่อชือ
4Life หรือไม่ ให ้อยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู ้เดียวของ 4Life
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Online Classifieds
An Affiliate may use online classifieds to list, sell or retail
specific 4Life products or product bundles. An Affiliate
may use online classifieds for prospecting, recruiting,
sponsoring and informing the public about the 4Life
business. Within the online classified text, the Affiliate
must identify himself or herself as a “4Life Independent
Affiliate” and provide the content for the classified
message to 4Life in advance of use for prior approval. If a
link or URL is provided, it must link to the Affiliate’s own
MyShop website or the Affiliate’s External Website. The
link or URL may not be linked to the MyShop of any other
Affiliate or Preferred Customer.

ประกำศโฆษณำออนไลน์
พันธมิตรทางธุรกิจอาจใช ้ประกาศโฆษณาออนไลน์เพื่อแสดงร
ายการ ขาย หรือขายปลีกผลิตภัณฑ์ของ 4Life
หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ
พันธมิตรทางธุรกิจอาจใช ้ประกาศโฆษณาออนไลน์สาหรับการ
รับสมัครลูกค ้า การสรรหาบุคคล การสปอนเซอร์
และแจ ้งให ้สาธารณชนทราบเกีย
่ วกับธุรกิจ 4Life
ภายในประกาศโฆษณาออนไลน์
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องระบุตัวเองว่าเป็ น
“พันธมิตรทางธุรกิจอิสระของ 4Life”
และจัดเตรียมเนื้อหาสาหรับข ้อความประกาศโฆษณาไว ้ให ้
4Life ทราบล่วงหน ้าก่อนใช ้งานเพื่อขออนุมัตล
ิ ่วงหน ้า
่ มโยงไปยังเว็บไซต์
หากมีการระบุลงิ ก์หรือ URL ต ้องเชือ
MyShop
ของพันธมิตรทางธุรกิจเองหรือเว็บไซต์ภายนอกของพันธมิตร
่ มโยงกับ MyShop
ทางธุรกิจ ลิงก์หรือ URL ต ้องไม่เชือ
ของพันธมิตรทางธุรกิจหรือลูกค ้าที่ได ้รับสิทธิร์ ายอืน
่ ใด

Online Auction, Online Retailing and e-Commerce
Websites
An Affiliate may not list or sell 4Life products on online
auction websites (such as eBay), online retail websites, or
e-commerce websites (such as Amazon).Nor may an
Affiliate knowingly sell 4Life products to a third party, or
otherwise assist a third party, who sells 4Life products on
online auction websites, online retail websites, or ecommerce websites.

กำรประมูลออนไลน์ กำรค้ำปลีกออนไลน์
และเว็ บไซต์อค
ี อมเมิรซ
์
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่ลงรายการหรื อขายผลิตภัณฑ์ 4Life
บนเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ (เช่น eBay)
เว็บไซต์ค ้าปลีกออนไลน์ หรือเว็บไซต์อค
ี อมเมิร์ซ (เช่น
Amazon) และห ้ามพันธมิตรขายผลิตภัณฑ์ 4Life
โดยเจตนาให ้กับบุคคลที่สามหรือให ้ความช่วยเหลือในทางอืน
่
แก่บุคคลที่สามที่ขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
บนเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ เว็บไซต์ค ้าปลีกออนไลน์
หรือเว็บไซต์อค
ี อมเมิร์ซ

Banner Advertising
An Affiliate may place banner ads on a third-party website
provided the Affiliate uses 4Life-approved templates and
images. All banner advertisements must link to the
Affiliate’s MyShop website or the Affiliate’s External
Website. An Affiliate may not use blind ads or web pages
that make product or income claims that are ultimately
associated with 4Life products or the 4Life business
opportunity. Banner advertisements may not be placed on
any website that contains any violent, hateful,
pornographic, or illegal content or any other content
which may damage 4Life’s reputation. Whether content is
or may be damaging to 4Life’s reputation shall be in the
sole discretion of 4Life.

โฆษณำแบนเนอร์
พันธมิตรทางธุรกิจสามารถวางโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ข
องบุคคลที่สามได ้หากพันธมิตรทางธุร กิจใช ้เทมเพลตและรูปภ
าพที่ได ้รับการอนุมัตจ
ิ าก 4Life
่ มโยงไปยังเว็บไซต์
โฆษณาแบนเนอร์ทัง้ หมดต ้องเชือ
MyShop ของพันธมิตรทางธุรกิจหรือเว็บไซต์ภายนอกของ
พันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่ใช ้โฆษณาหรือหน ้าเว็บเพจแบบไม่เ
ปิ ดเผยตัวตนที่กล่าวอ ้างด ้านผลิตภัณฑ์ห รือยอดรายได ้ที่เกีย
่ ว
ข ้องกับผลิตภัณฑ์ของ 4Lifeหรือโอกาสทางธุรกิจของ 4Life
ในที่สุด ห ้ามวางโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ใด ๆ
ที่มีเนื้อหาที่รุนแรง แสดงความเกลียดชัง ลามกอนาจาร
่ เสียงของ
หรือผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาอืน
่ ใดที่อาจทาลายชือ
4Life
่ เสียงของ
ไม่ว่าเนื้อหาจะเป็ นหรืออาจสร ้างความเสียหายต่อชือ
4Life หรือไม่ ให ้อยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู ้เดียวของ 4Life

Spam Linking
Spam Linking is defined as multiple consecutive
submissions of the same or similar content into blogs,
wikis, guest books, websites or other publicly accessible
online discussion boards or forums. An Affiliate may not
engage in spam linking. This includes blog spamming, blog
comment spamming, and/or spamdexing. Any comments

่ มโยงสแปม
กำรเชือ
่ มโยงสแปมหมายถึงการส่งเนื้อหาเดียวกันหรือคล ้ายค
การเชือ
ลึงกันหลายครัง้ ติดต่อกันลงในบล็อก วิก ิ สมุดเยี่ยม เว็บไซต์
หรือกระดานสนทนาหรือฟอรัมออนไลน์อน
ื่ ๆ
ที่เข ้าถึงได ้ทั่วไป
่ มโยงสแปม
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่มีส่วนร่วมในการเชือ
ซึง่ จะรวมถึงการสแปมในบล็อก
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an Affiliate makes on blogs, forums, guest books, etc.,
must be unique, informative and relevant.

การสแปมความคิดเห็นบนบล็อก และ/หรือการสร ้างสแปม
ความคิดเห็นใด ๆ ที่พันธมิตรทางธุรกิจแสดงในบล็อก ฟอรัม
สมุดเยี่ยม ฯลฯ จะต ้องไม่ซ้าใคร ให ้ข ้อมูล
และมีความเกีย
่ วข ้อง

Digital Media Submission (YouTube, iTunes,
PhotoBucket, etc.)
An Affiliate may upload or publish any 4Life-related video,
audio or photo content that the Affiliate develops and
creates as long as it aligns with 4Life values, contributes to
the greater good of the 4Life community, and is in
compliance with these Policies. An Affiliate must clearly
identify himself or herself as a “4Life Independent
Affiliate” in each submission in the content itself and in
the content description tag and the Affiliate must comply
with all copyright and legal requirements.

่ ดิจท
กำรส่งสือ
ิ ัล (YouTube, iTunes, PhotoBucket
ฯลฯ)
พันธมิตรทางธุรกิจอาจอัปโหลดหรือเผยแพร่เนื้อหาวิดโี อ
เสียง หรือภาพถ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ 4Life
ซึง่ พันธมิตรทางธุรกิจได ้พัฒนาและสร ้างขึน
้ ตราบเท่าที่สอดค
ล ้องกับค่านิยม ของ 4Life มีสว่ นช่วยให ้ชุมชน 4Life
ส่วนมากได ้รับประโยชน์ และได ้ปฏิบัตต
ิ ามนโยบายเหล่านี้
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องระบุตัวเองอย่างชัดเจนว่าเป็ น
“พันธมิตรทางธุรกิจอิสระของ 4Life”
ในการส่งแต่ละครัง้ ในตัวเนื้อหาและในแท็กคาอธิบายเนื้อหา
และพันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดด ้านลิขสิท
ธิแ
์ ละกฎหมายทัง้ หมด

Sponsored Links / Pay-Per-Click Ads
Sponsored links or pay-per-click ads are acceptable. The
destination URL must be to either an Affiliate’s MyShop
website or to an Affiliate’s External Website. The display
URL must also be to either an Affiliate’s MyShop website
or to an Affiliate’s External Website and must not portray
any URL that could lead the user to assume he or she is
being led to a 4Life corporate site or be inappropriate or
misleading in any way.

ลิงก์ผูส
้ นบ
ั สนุน / โฆษณำแบบจ่ำยต่อคลิก
ลิงก์ผู ้สนั บสนุนหรือโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิกเป็ นที่ ยอมรับได ้
URL ปลายทางต ้องเป็ นของเว็บไซต์ MyShop
ของพันธมิตรทางธุรกิจหรือเว็บไซต์ภายนอกของพันธมิตรทาง
ธุรกิจ URL ที่แสดงจะต ้องไปยังเว็บไซต์ MyShop
ของพันธมิตรทางธุรกิจหรือเว็บไซต์ภายนอกของพันธมิตรทาง
ธุรกิจ และต ้องไม่แสดง URL ใด ๆ
ที่อาจทาให ้ผู ้ใช ้ถือว่าตนถูกนาไปที่เว็บไซต์ของบริษัท 4Life
หรือเป็ นการไม่เหมาะสมหรือทาให ้เข ้าใจผิดในทางใดทางหนึ่
ง

Social Media
Social Media may be used by an Affiliate to share
information about 4Life. However, an Affiliate who elects
to use Social Media must adhere to these Policies in all
respects.

โซเชียลมีเดีย
พันธมิตรทางธุรกิจอาจใช ้โซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปั นข ้อมูลเกีย
่
วกับ 4Life อย่างไรก็ตาม
พันธมิตรทางธุรกิจที่เลือกใช ้โซเชียลมีเดียจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามน
โยบายเหล่านี้ทุกประการ

Affiliates may offer to sell 4Life products on Social Media
sites. Profiles that an Affiliate generates in any social
community where 4Life is discussed or mentioned must
clearly identify the Affiliate as a “4Life Independent
Affiliate,” and when an Affiliate participates in those
communities, he or she must avoid inappropriate
conversations, comments, images, video, audio,
applications, or any other adult, profane, discriminatory,
or vulgar content. The determination of what is
inappropriate is at 4Life’s sole discretion, and the
offending Affiliate will be subject to disciplinary action.
Banner ads and images used on these sites must be
current and must be approved in advance by 4Life. If a link
is provided, it must link to the posting Affiliate’s MyShop
website or the Affiliate’s External Website.

พันธมิตรทางธุรกิจอาจเสนอขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย
โปรไฟล์ที่พันธมิตรทางธุรกิจสร ้างขึน
้ ในชุมชนโซเชียลใด ๆ
ที่มีการพูดคุยหรือกล่าวถึง 4Life ต ้องระบุอย่างชัดเจนว่า
พันธมิตรทางธุรกิจเป็ น “พันธมิตรทางธุรกิจอิสระของ 4Life”
และเมื่อพันธมิตรทางธุรกิจมีส่วนร่วมในชุมชนเหล่านั น
้
ตนจะต ้องหลีกเลีย
่ งการสนทนา ความคิดเห็น รูปภาพ วิดโี อ
เสียง แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาสาหรับผู ้ใหญ่ ที่ดูหมิน
่
เลือกปฏิบัต ิ หรือหยาบคายทีไ่ ม่เหมาะสม
การตัดสินว่าสิง่ ใดไม่เหมาะสมขึน
้ อยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู ้เดี
ยวของ 4Life
และพันธมิตรทางธุรกิจที่กระทาผิดจะถูกลงโทษทางวินัย
โฆษณาแบนเนอร์และรูปภาพที่ใช ้บนเว็บไซต์เหล่านี้ต ้องเป็ นปั
จจุบันและต ้องได ้รับการอนุมัตล
ิ ่วงหน ้าจาก 4Life
่ มโยงลิงก์ จะต ้องเชือ
่ มโยงไปยังเว็บไซต์
หากมีการเชือ
MyShop
ของพันธมิตรทางธุรกิจที่โพสต์ไ ว ้หรือเว็บไซต์ภายนอกของพั
นธมิตรทางธุรกิจ
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Affiliate Is Responsible for Postings
An Affiliate is personally responsible for his or her
postings and all other online activity that relates to 4Life.
Therefore, even if an Affiliate does not own or operate a
blog or Social Media site, if an Affiliate posts to any such
site that relates to 4Life or which can be traced to 4Life,
the Affiliate is responsible for the posting. The Affiliate is
also responsible for postings by others that appear on any
blog or Social Media site that the Affiliate owns, operates,
or controls.

พน
ั ธมิตรทำงธุรกิจมีหน้ำทีร่ ับผิดชอบในกำรโพสต์
พันธมิตรทางธุรกิจเป็ นผู ้รับผิดชอบส่วนตัวสาหรับการโพสต์ขอ
งตนและกิจกรรมออนไลน์อน
ื่ ๆ ทัง้ หมดที่เกีย
่ วข ้องกับ 4Life
ดังนั น
้
แม ้ว่าพันธมิตรทางธุรกิจจะไม่ได ้เป็ นเจ ้าของหรือดาเนินการบล็
อกหรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย
หากพันธมิตรทางธุรกิจโพสต์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวที่ เกีย
่ วข ้อ
งกับ 4Life หรือที่สามารถโยงไปถึง 4Life
ได ้พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องรับผิดชอบต่อการโพสต์นัน
้
พันธมิตรทางธุรกิจยังต ้องรับผิดชอบต่อการโพสต์ของผู ้อืน
่ ที่ป
รากฏบนบล็อกหรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่พันธมิตรทางธุรกิจ
เป็ นเจ ้าของ ดาเนินการ หรือควบคุม

Identification as a “4Life Independent Affiliate”
An Affiliate must disclose his or her full name on all Social
Media postings, and conspicuously identify himself or
herself as a “4Life Independent Affiliate.” Anonymous
postings or use of an alias are prohibited.

กำรระบุว่ำเป็น “พน
ั ธมิตรทำงธุรกิจอิสระของ 4Life”
่ นามสกุลของตนในการโพส
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องเปิ ดเผยชือ
ต์บนโซเชียลมีเดียทัง้ หมด
และระบุตัวตนอย่างชัดเจนว่าตนเป็ น
“พันธมิตรทางธุรกิจอิสระของ 4Life”
ื่ หรือใช ้นามแฝง
ห ้ามมิให ้ทาการโพสต์โดยไม่ระบุชอ

Sales and Enrollments from Social Media Sites
Online sales and/or enrollments may only be generated
from an Affiliate’s MyShop website or an Affiliate’s
External Website.

กำรขำยและกำรลงทะเบียนจำกเว็ บไซต์โซเชียลมีเดีย
การขายออนไลน์และ/หรือการลงทะเบียนสามารถสร ้างได ้จาก
เว็บไซต์ MyShop
ของพันธมิตรทางธุรกิจหรือเว็บไซต์ภายนอกของพันธมิตรทาง
ธุรกิจเท่านั น
้

Deceptive Postings
Postings that are false, misleading, or deceptive are
prohibited. This includes, but is not limited to, false or
deceptive postings relating to the 4Life business
opportunity, 4Life products, and/or an Affiliate’s
biographical information and credentials.

กำรโพสต์ทห
ี่ ลอกลวง
ห ้ามมิให ้ทาการโพสต์ข ้อความที่เป็ นเท็จ ทาให ้เข ้าใจผิด
หรือหลอกลวง
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการโพสต์ที่เป็ นเท็จหรือหลอกลวง
ที่เกีย
่ วข ้องกับโอกาสทางธุรกิจของ 4Life ผลิตภัณฑ์ของ
4Life และ/หรือข ้อมูลชีวประวัตแ
ิ ละข ้อมูลรับรองของ
พันธมิตรทางธุรกิจ

Use of Third-Party Intellectual Property
If an Affiliate uses the trademarks, trade names, service
marks, copyrights, or intellectual property of any third
party in any posting, it is the Affiliate’s responsibility to
ensure that he or she has received the proper license to
use such intellectual property and pay the appropriate
license fee. All third-party intellectual property must be
properly referenced as the property of the third party,
and the Affiliate must adhere to any restrictions and
conditions that the owner of the intellectual property
places on the use of its property.

้ ร ัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของบุคคลทีส
กำรใชท
่ ำม
่ ทางการค ้า
หากพันธมิตรทางธุรกิจใช ้เครือ
่ งหมายการค ้า ชือ
เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์
ิ ทางปั ญญาของบุคคลที่สามในการโพสต์ใด ๆ
หรือทรัพย์สน
จะเป็ นความรับผิดชอบของพันธมิตรทางธุรกิจในการรับรองว่า
ิ ทางปั ญญาดั
ตนได ้รับใบอนุญาตที่เหมาะสมในการใช ้ทรัพย์สน
งกล่าวและได ้จ่ายค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เหมาะสม
ิ ทางปั ญญาของบุคคลที่สามทัง้ หมดต ้องได ้รับการอ ้า
ทรัพย์สน
ิ ของบุคคลที่สาม
งอิงอย่างถูกต ้องว่าเป็ นทรัพย์สน
และพันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อจากัดและเงื่อนไข
ใด ๆ
ิ ทางปั ญญาให ้ไว ้ในการใช ้ทรัพย์สน
ิ ของตน
ที่เจ ้าของทรัพย์สน

Respecting Privacy
An Affiliate must always respect the privacy of others in
postings. An Affiliate must not engage in gossip or
advance rumors about any individual, company, or
competitive products.

กำรเคำรพควำมเป็นส่วนต ัว
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องเคารพความเป็ นส่วนตัวของผู ้อืน
่ ในการ
โพสต์
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องไม่เข ้าไปมีส่วนร่วมในการซุบซิบหรือ
เผยแพร่ข่าวลือเกีย
่ วกับบุคคล บริษัท
หรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
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Professionalism
An Affiliate must ensure that his or her postings are
truthful and accurate. This requires that the Affiliate factcheck all material posted online. The Affiliate should also
carefully check postings for spelling, punctuation, and
grammatical errors. Use of offensive language is
prohibited.

ควำมเป็นมืออำชีพ
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องรับรองว่าการโพสต์ของตนเองนั น
้ เป็ นค
วามจริงและถูกต ้อง
ซึง่ กาหนดให ้พันธมิตรทางธุรกิจต ้องตรวจสอบข ้อเท็จจริงเนื้อ
หาทัง้ หมดที่โพสต์ทางออนไลน์
พันธมิตรทางธุรกิจควรตรวจสอบการโพสต์อย่างรอบคอบเพือ
่
ตรวจการสะกด เครื่องหมายวรรคตอน
และข ้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
ห ้ามมิให ้ใช ้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

Prohibited Postings
An Affiliate may not make any postings, or link to any
postings or other material that are:

กำรโพสต์ตอ
้ งห้ำม
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่ทาการโพสต์
หรือลิงก์ไปยังการโพสต์หรือเนื้อหาอืน
่ ใดที่:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Sexually explicit, obscene, or pornographic;
Offensive, profane, hateful, threatening, harmful, defamatory,
libelous, harassing, or discriminatory (whether based on race,
ethnicity, creed, religion, gender, sexual orientation, physical
disability, or otherwise);
Graphically violent, including any violent video game images;
Solicitous of any unlawful behavior;
Engaged in personal attacks on any individual, group, or entity;
In violation of any intellectual property rights of the Company or
any third party.

ก)
ข)

ค)
ง)
จ)
ฉ)

มีเนื้อ หาทางเพศที่โจ่งแจ ้ง ลามกอนาจาร หรือ ภาพอนาจาร
แสดงความก ้าวร ้าว หยาบคาย เกลียดชัง คุก คาม เป็ นอันตราย
หมิน
่ ประมาท ดูหมิน
่ ล่วงละเมิด หรือเลือกปฏิบัติ
้ ชาติ ชาติพันธุ์ ลัทธิ ศาสนา เพศ
(ไม่ว่าจะบนพื้นฐานของเชือ
รสนิย มทางเพศ ความพิก ารทางร่างกาย หรืออื่น ๆ)
เป็ นภาพที่มีค วามรุนแรง รวมถึงภาพวิดีโอเกมที่มีความรุนแรง
เรีย กร ้องให ้มีพฤติก รรมที่ผด
ิ กฎหมายใด ๆ
มีส่วนร่วมในการโจมตีบุคคล กลุ่ม หรือ หน่วยงานใด ๆ
ิ ทางปั ญ ญาของบริษัท หรือ บุคคลทีส
ละเมิดสิท ธิใ์ นทรัพย์สน
่ าม

Responding to Negative Posts
An Affiliate is prohibited from conversing with others who
place a negative post against them, other Affiliates, or
4Life. The Affiliate should report negative posts to 4Life’s
Compliance Department at compliance@4life.com.
Responding to such negative posts often simply fuels a
discussion with people carrying a grudge who do not hold
themselves to the same high standards as 4Life, and
therefore damages the reputation and goodwill of 4Life.

กำรโต้ตอบโพสต์เชิงลบ
พันธมิตรทางธุรกิจไม่ได ้รับอนุญาตให ้สนทนากับผู ้อืน
่ ที่โพสต์เ
ชิงลบต่อตนเองพันธมิตรทางธุรกิจรายอืน
่ หรือ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจควรรายงานโพสต์เชิงลบต่อฝ่ ายกากับดูแล
การปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ 4Life ที่
Compliance@4life.com
การโต ้ตอบโพสต์เชิงลบดังกล่าวมักเป็ นเพียงแค่การกระตุ ้นให ้
เกิดการสนทนากับผู ้ที่มีความไม่พอใจซึง่ ไม่ได ้ยึดมั่นในมาตรฐ
านระดับสูงเช่นเดียวกับ 4Life
่ เสียงและความปรารถนาดีของ 4Life
และจึงทาลายชือ

Social Media Sites with Website-like Features
Because some Social Media sites are particularly robust,
the distinction between a Social Media site and a website
may not be clear-cut. 4Life therefore reserves the sole and
exclusive right to classify certain Social Media sites as
websites and require that an Affiliate’s use, or desire to
use, such sites adheres to the Policies relating to External
Websites.

เว็ บไซต์โซเชียลมีเดียทีม
่ ฟ
ี ี เจอร์เหมือนเว็ บไซต์
เนื่องจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียบางแห่งมีความแข็งแกร่งเป็ น
พิเศษ
ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์อาจไ
ม่ชัดเจน ดังนั น
้ 4Life
ขอสงวนสิทธิข
์ องตนแต่เพียงผู ้เดียวในการจัดประเภทเว็บไซต์
โซเชียลมีเดียบางแห่งเป็ นเว็บไซต์และกาหนดให ้พันธมิตรทา
งธุรกิจใช ้งานหรือประสงค์ใช ้งานเว็บไซต์ดังกล่าวให ้เป็ นไปตา
มนโยบายที่เกีย
่ วข ้องกับเว็บไซต์ภายนอก

Promotion of Other Direct Selling Businesses Through
Social Media
In addition to meeting all other requirements specified in
these Policies, should an Affiliate utilize any form of Social
Media, including but not limited to Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, YouTube, or Pinterest, the Affiliate
agrees to each of the following:

กำรส่งเสริมธุรกิจขำยตรงอืน
่ ๆ ผ่ำนโซเชียลมีเดีย
นอกเหนือจากการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดอืน
่ ๆ
ทัง้ หมดที่ระบุไว ้ในนโยบายเหล่านี้
หากพันธมิตรทางธุรกิจใช ้โซเชียลมีเดียในรูปแบบใด ๆ
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, YouTube หรือ Pinterest
พันธมิตรทางธุรกิจจะตกลงในแต่ละข ้อต่อไปนี้ :
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a)

To generate sales and/or enroll an Affiliate, a Social Media site
must link only to the Affiliate’s MyShop website or the Affiliate’s
External Website.

ก)

เพื่อสร ้างยอดขายและ/หรือลงทะเบียนพันธมิตรทางธุร กิจ
่ มโยงไปยัง เว็บไซต์ MyShop ของ
เว็บไซต์โซเชีย ลมีเดีย ต ้องเชือ
พันธมิตรทางธุร กิจหรือ เว็บไซต์ภ ายนอกของ
พันธมิตรทางธุร กิจเท่านั ้น
นอกเหนือ จาก Pinterest และเว็บไซต์โ ซเชีย ลมีเดีย ทีค
่ ล ้ายคลึง กัน
เว็บไซต์โซเชีย ลมีเดียใด ๆ
ที่พันธมิตรทางธุรกิจดาเนินการหรือ ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ ้อมทีใ่ ช ้
เพื่อ พูดคุยหรือส่ง เสริมผลิตภัณฑ์ของ 4Life
่ มโยงไปยัง เว็บไซต์
หรือโอกาสทางธุร กิจของ 4Life จะต ้องไม่เชือ
เว็บไซต์โซเชีย ลมีเดียใด ๆ
หรือ เว็บไซต์ในลักษณะอืน
่ ใดนอกเหนือ จากเว็บไซต์ MyShop
ของพันธมิตรทางธุรกิจหรือ เว็บไซต์ภายนอกของพันธมิตรทางธุร กิจ
ในช่วงระยะเวลาของข ้อตกลงนี้แ ละเป็ นระยะเวลาสิบสอง (12)
เดือนตามปฏิทน
ิ นับจากนัน
้ พันธมิตรทางธุร กิจต ้องไม่ใ ช ้เว็บไซต์โ ซเชี
ยลมีเดีย ใด ๆ ทีต
่ นพูดคุย หรือ ส่ง เสริม
หรือ ได ้พูดคุยหรือส่งเสริมโอกาสทางธุร กิจของ 4Life
หรือ ผลิตภัณฑ์ของ 4Life เพื่อ ชัก ชวนพันธมิตรทางธุร กิจของ 4Life
ทัง้ ทางตรงและทางอ ้อมสาหรับโปรแกรมการขายตรงหรือการตลาดแ
บบเครือ ข่ายอืน
่ (เรียกรวมกันว่า “การขายตรง”)
ในการปฏิบัตต
ิ ามบทบัญ ญัตน
ิ ี้ พันธมิต รทางธุรกิจจะไม่ดาเนินการใด
ๆ
ที่อ าจคาดการณ์ได ้อย่างสมเหตุส มผลว่าจะส่ง ผลให ้มีก ารสอบถามจา
กพันธมิตรทางธุรกิจรายอืน
่ เกี่ย วกั บกิจกรรมทางธุร กิจขายตรงอืน
่ ๆ
ของพันธมิตรทางธุรกิจ
การละเมิดบทบัญญัตน
ิ ี้จะถือ เป็ นการละเมิดนโยบายการไม่ชัก จูงให ้ร่ว
มทาธุร กิจกับตนในข ้อ 3.18

b)

Other than Pinterest and similar Social Media sites, any Social
Media site that is directly or indirectly operated or controlled by
an Affiliate that is used to discuss or promote 4Life products or
the 4Life business opportunity may not link to any website,
Social Media site, or site of any other nature, other than the
Affiliate’s MyShop website or the Affiliate’s External Website.

ข)

c)

During the term of this Agreement and for a period of twelve
(12) calendar months thereafter, an Affiliate may not use any
Social Media site on which he or she discusses or promotes, or
has discussed or promoted, the 4Life business opportunity or
4Life products to directly or indirectly solicit 4Life Affiliates for
another direct selling or network marketing program
(collectively, “direct selling”). In furtherance of this provision, an
Affiliate shall not take any action that may reasonably be
foreseen to result in drawing an inquiry from other Affiliates
relating to the Affiliate’s other direct selling business activities.
Violation of this provision shall constitute a violation of the NonSolicitation Policy in Section 3.18.

ค)

d)

If an Affiliate creates a business profile page on any Social Media
site that promotes or relates to 4Life, its products, or
opportunity, the business profile page must relate exclusively to
the Affiliate’s 4Life business and 4Life products. If the Affiliate’s
4Life business is cancelled for any reason, or if the Affiliate
becomes inactive, the Affiliate must deactivate the business
profile page.

ง)

3.3.
Participation in 4Life Corporate Marketing Efforts.
4Life encourages Affiliate participation in the Company’s
marketing efforts, and Affiliates may submit their
marketing ideas to the Company. Likewise, Affiliates are
encouraged to participate in all Company-sponsored
telephone calls to interact and share ideas with Company
leadership as well as other Affiliates. All submissions to the
Company, including those coming by way of verbal
participation in Company-sponsored telephone calls,
become the property of 4Life.

3.3.

All Company-sponsored telephone calls and all other
marketing materials are copyrighted material owned by
4Life and are intended for Affiliates’ individual use. Any
rebroadcast, reproduction, or distribution of this
copyrighted material for purposes other than building a
4Life business without the express written consent of 4Life
is prohibited.

การโทรศัพท์ที่บริษัทให ้การสนั บสนุนและวัสดุทางการตลาดอื่
น ๆ ทัง้ หมดเป็ นวัสดุทม
ี่ ล
ี ข
ิ สิทธิข
์ อง 4Life
และมีไว ้สาหรับการใช ้งานส่วนบุคคลของพันธมิตรทางธุรกิจ
ห ้ามเผยแพร่ซ้า ทาซ้า
หรือแจกจ่ายวัสดุทม
ี่ ล
ี ข
ิ สิทธิน
์ ี้เพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ นอกเหนือจา
กการสร ้างธุรกิจ 4Life
โดยไม่ได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ ้งจา
ก 4Life

3.4.
Telemarketing Techniques. The Federal Trade
Commission and the Federal Communications Commission

3.4.
เทคนิคการตลาดทางโทรศัพท์
คณะกรรมการการค ้าแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Trade

หากพันธมิตรทางธุร กิจสร ้างหน ้าโปรไฟล์ธุรกิจบนเว็บไซต์โซเชีย
ลมีเดียใด ๆ ที่ส่ง เสริมหรือ เกีย
่ วข ้องกับ 4Life
ผลิตภัณฑ์หรือ โอกาสของบริษัท
หน ้าโปรไฟล์ธุร กิจจะต ้องเกีย
่ วข ้องกับธุรกิจของ 4Life
และผลิตภัณฑ์ของ 4Life ของพันธมิตรทางธุรกิจเท่านัน
้ หากธุร กิจ
4Life ของพันธมิตรทางธุรกิจถูกยกเลิก ไม่ว่าด ้วยเหตุผลใดก็ ตาม
หรือหากพันธมิตรทางธุร กิจไม่มก
ี ารใช ้งาน
พันธมิตรทางธุร กิจจะต ้องปิ ดการใช ้งานหน ้าโปรไฟล์ธุร กิจนัน
้

การมีสว่ นร่วมในความพยายามทางการตลาดขององค์ก
ร 4Life 4Life
สนับสนุนให ้พันธมิตรทางธุรกิจมีสว่ นร่วมในการทาการตลาดของ
บริษัท
และพันธมิตรทางธุรกิจอาจส่งแนวคิดทางการตลาดให ้กับบริษัท
ในทานองเดียวกัน
พันธมิตรทางธุรกิจได ้รับการสนั บสนุนให ้มีสว่ นร่วมในการโทรศัพ
ท์ทบ
ี่ ริษัทให ้การสนั บสนุนทัง้ หมดเพือ
่ โต ้ตอบและแบ่งปั นแนวคิ
ดกับผู ้นาของ บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจรายอืน
่ ๆ
การส่งทัง้ หมดไปยังบริษัท
รวมถึงการมีสว่ นร่วมทางวาจาในการโทรศัพท์ทบ
ี่ ริษัทให ้การสนั
ิ ของ 4Life
บสนุนถือเป็ นทรัพย์สน
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each have laws that restrict telemarketing practices. Both
federal agencies (as well as a number of states) have “do
not call” regulations as part of their telemarketing laws.
Although Affiliates are not “telemarketers” in the
traditional sense of the word, these government
regulations broadly define the term “telemarketer” and
“telemarketing” so that an Affiliate’s inadvertent action of
calling someone whose telephone number is listed on the
federal “do not call” registry could cause the Affiliate to
violate the law. Moreover, these regulations must not be
taken lightly, as they carry significant penalties.

่ สาร
Commission) และคณะกรรมการกลางกากับดูแลกิจการสือ
(Federal Communications Commission)
ซึง่ แต่ละหน่วยงานมีกฎหมายทีจ
่ ากัดแนวปฏิบัตด
ิ ้านการตลาดท
างโทรศัพท์ หน่วยงานของรัฐบาลกลางทัง้ สอง
(เช่นเดียวกับหลายมลรัฐ) มีกฎระเบียบ “ห ้ามโทร”
เป็ นส่วนหนึง่ ของกฎหมายการตลาดทางโทรศัพท์ของตน
แม ้ว่าพันธมิตรทางธุรกิจจะไม่ใช่ “นักการตลาดทางโทรศัพท์”
ตามความหมายดัง้ เดิม
แต่กฎระเบียบของรัฐบาลเหล่านี้ได ้กาหนดคาว่า
“นักการตลาดทางโทรศัพท์” และ “การตลาดทางโทรศัพท์”
ไว ้อย่างกว ้าง ๆ
เพือ
่ ทีก
่ ารดาเนินการโดยไม่ได ้ตัง้ ใจของพันธมิตรทางธุรกิจในกา
รโทรหาบุคคลทีม
่ ห
ี มายเลขโทรศัพท์อยูใ่ นทะเบียนรายการ
“ห ้ามโทร”
ของรัฐบาลกลางอาจทาให ้พันธมิตรทางธุรกิจละเมิดกฎหมายได ้
ยิง่ ไปกว่านัน
้
จะต ้องไม่มองว่ากฎระเบียบเหล่านี้เป็ นเรือ
่ งเล็กน ้อยเนื่องจากมีบ
ทลงโทษทีส
่ าคัญ

Therefore, an Affiliate must not engage in telemarketing
in the operation of his or her businesses. The term
“telemarketing” means the placing of one or more
telephone calls to an individual or entity to induce the
purchase of a 4Life product, or to recruit them for the
4Life opportunity. “Cold calls" made to prospective
Preferred Customers that promote either 4Life products
or the 4Life business opportunity constitute telemarketing
and are prohibited. However, a telephone call(s) placed to
a prospective Preferred Customer (a "prospect") is
permissible under the following situations:

ดังนั น
้ พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องไม่มีส่วนร่วมในการตลาดทางโ
ทรศัพท์ในการดาเนินธุรกิจของตน คาว่า
“การตลาดทางโทรศัพท์”
หมายถึงการโทรครัง้ หนึง่ หรือหลายครัง้ ติดต่อกับบุคคลหรือห
้ ผลิตภัณฑ์ของ 4Life
น่วยงานเพื่อจูงใจให ้ซือ
หรือรับสมัครบุคคลเหล่านั น
้ เพือ
่ รับโอกาสของ 4Life
“การสุ่มโทร” (Cold call)
ที่ทากับลูกค ้าที่ไ ด ้รับสิทธิท
์ ี่มีโอกาสซึง่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณ
ฑ์ของ 4Life หรือโอกาสทางธุรกิจของ 4Life
ถือเป็ นการทาการตลาดทางโทรศัพท์และไม่ได ้รับอนุญาต
อย่างไรก็ตาม
การโทรติดต่อไปยังลูกค ้าที่ได ้รับสิทธิท
์ ี่มีโอกาส
(“ผู ้มีโอกาสเป็ นลูกค ้า”)
สามารถทาได ้ภายใต ้สถานการณ์ต่อไปนี้ :

a)

If the Affiliate has an established business relationship with
the prospect. An “established business relationship” is a
relationship between an Affiliate and a prospect based on the
prospect’s purchase, rental, or lease of goods or services
from the Affiliate, or a financial transaction between the
prospect and the Affiliate, within the eighteen (18) months
immediately preceding the date of a telephone call to induce
the prospect's purchase of a product.

ก)

b)

If the prospect has made a personal inquiry or application
regarding a product offered by the Affiliate, within the three
(3) months immediately preceding the date of such a call.

ข)

c)

If the Affiliate receives written and signed permission from
the prospect authorizing the Affiliate to call. The
authorization must specify the telephone number(s) which
the Affiliate is authorized to call.

ค)

d)

An Affiliate may call family members, personal friends, and
acquaintances. An “acquaintance” is someone with whom an
Affiliate has at least a recent first-hand relationship within
the preceding three (3) months. Bear in mind, however, that

ง)

หากพันธมิตรทางธุร กิจมีความสัมพันธ์ท างธุร กิจที่มั่นค
งกับผู ้มีโอกาสเป็ นลูก ค ้า “ความสัมพันธ์ท างธุร กิจที่มั่นคง”
คือ ความสัมพันธ์ร ะหว่างพันธมิตรทางธุร กิจและผู ้มีโ อกาสเป็ นลูก ค ้
้ การเช่า
าโดยอาศัยการซือ
้ สินค ้าหรือ บริก ารของผู ้มีโอกาสเป็ นลูก ค ้าจากพั นธ
หรือการเช่าซือ
มิตรทางธุร กิจ
หรือ ธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู ้มีโอกาสเป็ นลูก ค ้ากั บพันธมิตรท
างธุร กิจภายในสิบแปด (18)
เดือนต่อ เนื่องกันก่อนวันที่โทรศัพท์ตด
ิ ต่อ เพื่อ จูงใจให ้ผู ้มีโ อกาสเ
้ ผลิตภัณฑ์
ป็ นลูก ค ้าซือ
หากผู ้มีโอกาสเป็ นลูก ค ้าได ้ทาการสอบถามส่วนตัวหรือ
การสมัครเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ที่พันธมิตรทางธุรกิจนาเสนอให ้ภายใ
นสาม (3) เดือนต่อ เนื่องกันก่อนวันทีม
่ ีก ารโทรดัง กล่าว
หากพันธมิตรทางธุร กิจได ้รับอนุญ าตเป็ นลายลักษณ์อัก
ษรและลงนามจากผู ้มีโอกาสเป็ นลูก ค ้าที่อ นุญ าตให ้พันธมิตรทางธุ
รกิจโทรหา
การอนุญ าตต ้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ท ี่พันธมิตรทางธุร กิจได ้รับ
อนุญ าตให ้โทร
พันธมิตรทางธุร กิจอาจโทรหาสมาชิกในครอบครัว เพื่อ นส่วนตัว
และคนรู ้จัก "คนรู ้จัก "
คือ บุคคลที่พันธมิตรทางธุรกิจมีความสัมพันธ์โ ดยตรงอย่างน ้อยล่า
สุดภายในสาม (3) เดือนก่อ นหน ้านี้ อย่างไรก็ตาม
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if the Affiliate engages in “card collecting” with everyone he
or she meets and subsequently calls them, the FTC may
consider this a form of telemarketing that is not subject to
this exemption. Thus, if an Affiliate engages in calling
“acquaintances,” he or she must make such calls on an
occasional basis only and not make this a routine practice.

e)

f)

An Affiliate shall not use automatic telephone dialing systems
or software relative to the operation of his or her 4Life
business.
An Affiliate shall not place or initiate any outbound telephone
call to any person that delivers any pre-recorded message (a
"robocall") regarding or relating to the 4Life products or the
business opportunity.

จ)

โปรดทราบว่าหากพันธมิตรทางธุร กิจมีส่วนร่วมใน
“การรวบรวมนามบัตร”
กั บทุกคนที่ตนพบและโทรหาพวกเขาในภายหลัง FTC
อาจพิจารณาว่าเป็ นรูปแบบของการตลาดทางโทรศัพท์ท ี่ไม่อยู่ภ า
ยใต ้การยกเว ้นนี้ ดังนัน
้
หากพันธมิตรทางธุร กิจมีส่วนร่วมในการโทรหา “คนรู ้จัก ”
ตนจะต ้องทาการโทรดังกล่าวเป็ นครัง้ คราวเท่านัน
้ และไม่ถอ
ื เป็ นกิ
จวัตรประจาวัน
พันธมิตรทางธุร กิจจะไม่ใ ช ้ระบบโทรออกอัตโนมัตห
ิ รือ
ซอฟต์แ วร์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินธุรกิจ 4Life ของตน

ฉ)
พันธมิตรทางธุร กิจจะไม่โทรออกหรือเริม
่ การโทรออกไ
ปยังบุคคลใด ๆ เพื่อ ส่งข ้อความที่บันทึกไว ้ล่วงหน ้า
(“การโทรโดยหุ่นยนต์” ) เกี่ย วกั บหรือ เกีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ของ
4Life หรือโอกาสทางธุร กิจ

3.5.
Trademarks and Copyrights. The name of 4Life and
other names as may be adopted by 4Life are proprietary
trade names, trademarks, and service marks. As such,
these marks are of great value to 4Life and are supplied to
Affiliates for their use, only in an expressly authorized
manner. Affiliates must include the language noted below
in any materials wherein they use 4Life’s intellectual
property in connection with marketing 4Life products or
the 4Life business opportunity:

่ ของ 4Life
3.5.
เครือ
่ งหมายการค ้าและลิขสิทธิ์ ชือ
่ อืน
่ ทางการค ้า
และชือ
่ ๆ ที่ 4Life อาจนามาใช ้เป็ นชือ
เครือ
่ งหมายการค ้า และเครือ
่ งหมายบริการทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ์
ด ้วยเหตุนี้ เครือ
่ งหมายเหล่านี้จงึ มีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ สาหรับ 4Life
และมอบให ้แก่พันธมิตรทางธุรกิจเพือ
่ ใช ้ในลักษณะทีไ่ ด ้รับอนุญ
าตอย่างชัดแจ ้งเท่านัน
้
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องรวมภาษาทีร่ ะบุไว ้ด ้านล่างต่อไปนี้ในวั
ิ ทางปั ญญาของ 4Life
สดุใด ๆ ทีต
่ นใช ้ทรัพย์สน
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการตลาดผลิตภัณฑ์ของ 4Life
หรือโอกาสทางธุรกิจของ 4Life:

Affiliate’s Name
4Life® Independent Affiliate

่ พันธมิตรทางธุรกิจ
ชือ
พันธมิตรทางธุรกิจอิสระของ 4Life®

Affiliates may list themselves as a “4Life Independent
Affiliate” in the white or yellow pages of the telephone
directory under their own name. No Affiliate may place
telephone directory display ads using 4Life’s name or logo.
Affiliates may not answer the telephone by saying “4Life,”
“4Life Research,” or in any other manner that would lead
the caller to believe that he or she has reached 4Life’s
Corporate Office. Without specific approval of 4Life,
Affiliates may not use “4Life,” “4Life Research,” or any
other trademark owned by Company in any other manner
in URLs that would lead a consumer to believe that the URL
is a 4Life website. Affiliates may not produce for sale, or
any other purpose, any recorded Company events and
speeches without written permission from 4Life; nor may
Affiliates reproduce for sale or for personal use any
recording of Company-produced audio or video tape
presentations.

พันธมิตรทางธุรกิจอาจแสดงตัวเองเป็ น
“พันธมิตรทางธุรกิจอิสระของ 4Life”
่ ของตนเอง
ในสมุดโทรศัพท์ปกขาวหรือเหลืองภายใต ้ชือ
ห ้ามมิให ้พันธมิตรทางธุรกิจใส่โฆษณาทีแ
่ สดงในสมุดโทรศัพท์
่ หรือโลโก ้ของ 4Life
โดยใช ้ชือ
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่รับโทรศัพท์โดยพูดว่า “4Life”
“4Life Research”
่ ว่าตนโทรหาสานั กงา
หรือในลักษณะอืน
่ ใดทีจ
่ ะทาให ้ผู ้โทรเชือ
นบริษัทของ 4Life แล ้ว หากไม่ได ้รับการอนุมัตเิ ฉพาะจาก
4Life พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่ใช ้ “4Life” “4Life Research”
หรือเครือ
่ งหมายการค ้าอืน
่ ใดทีบ
่ ริษัทเป็ นเจ ้าของในลักษณะอืน
่
่ ว่า URL
ใดใน URL ทีจ
่ ะทาให ้ผู ้บริโภคเชือ
ดังกล่าวเป็ นเว็บไซต์ของ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่ผลิตงานกิจกรรมและสุนทรพจน์ของ
บริษัททีบ
่ ันทึกไว ้เพือ
่ จาหน่ายหรือเพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ ใดโดยไ
ม่ได ้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก 4Life
และห ้ามพันธมิตรทางธุรกิจทาซ้าบันทึกการนาเสนอเทปเสียงห
รือวิดโี อที่ผลิตโดยบริษัทเพือ
่ จาหน่า ยหรือเพือ
่ การใช ้งานส่วนบุ
คคล

In accordance with an Affiliate’s strict adherence to the
foregoing instruction on the use of 4Life trademarks, 4Life
grants to each Affiliate, so adhering, a nonexclusive license
to use said marks. Said license may be revoked at any time at
the discretion of 4Life and will be automatically revoked
upon an Affiliate’s Cancellation or termination.

เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการปฏิบัตต
ิ ามคาแนะนาอย่างเคร่งครัดของ
พันธมิตรทางธุรกิจในการใช ้เครือ
่ งหมายการค ้า 4Life ทาง
4Life
ได ้ให ้สิทธิแ
์ ก่พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายเพือ
่ ปฏิบัตต
ิ ามใบอนุ
้เครื
ญาตทีม
่ ใิ ช่เป็ นการเฉพาะเพือ
่ ใช อ
่ งหมายดังกล่าว
ใบอนุญาตดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนได ้ตลอดเวลาตามดุลยพินจ
ิ
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ของ 4Life
และจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ มีการยกเลิกหรือการยุตข
ิ ้อต
กลงของพันธมิตรทางธุรกิจ
3.6.
Media and Media Inquiries. Affiliates must not
attempt to respond to media inquiries regarding 4Life, its
products, or their independent 4Life business. All inquiries
by any type of media must be immediately referred to
4Life’s Corporate Office.

่ และข ้อซักถามของสือ
่
3.6.
สือ
่ เกีย
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่พยายามตอบข ้อซักถามของสือ
่ วกั
บ 4Life ผลิตภัณฑ์ของตน หรือธุรกิจอิสระของ 4Life
่ ทุกประเภทจะต ้องถูกส่งไปทีส
ข ้อซักถามทัง้ หมดจากสือ
่ านักงาน
บริษัทของ 4Life โดยทันที

3.7.
Business Entities as Affiliates. When a Business
Entity (corporation, partnership, limited liability
company or trust) becomes an Affiliate, the Affiliate must
submit a Business Entity Information Form along with the
appropriate Entity Documents (certificate of
incorporation, articles of organization, partnership
agreement, operating agreement, trust documents or
other required documents) to 4Life. A 4Life business may
change its status under the same Sponsor from an
individual to a partnership, corporation, limited liability
company, or trust, or from one type of entity to another.
To do so, the Affiliate must provide the Entity Documents
to 4Life. The Affiliate Application must be signed by all
shareholders, partners, members or trustees.
Shareholders, officers, partners, members, trustees and
beneficiaries of the Business Entity are jointly and severally
liable for any indebtedness or other obligation to 4Life. The
Entity Documents may be submitted to 4Life through 4Life’s
Customer Service Department by mail or by email at
customerservice@4life.com. An Affiliate that is a Business
Entity may change to an individual by contacting 4Life’s
Customer Service Department by phone or email at
customerservice@4life.com.

3.7.
นิตบ
ิ ค
ุ คลทางธุรกิจในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ
เมือ
่ นิตบ
ิ ค
ุ คลทางธุรกิจ (บริษัท ห ้างหุ ้นส่วน บริษัทจากัด
หรือทรัสต์) กลายเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
ทางพันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องส่งแบบฟอร์มข ้อมูลนิตบ
ิ ค
ุ คลทางธุ
รกิจพร ้อมกับเอกสารของนิตบ
ิ ุคคลทีเ่ หมาะสม
(หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ข ้อบังคับขององค์กร
ข ้อตกลงการเป็ นหุ ้นส่วน ข ้อตกลงในการดาเนินกิจการ
เอกสารทรัสต์ หรือเอกสารทีจ
่ าเป็ นอืน
่ ๆ) แก่ 4Life ธุรกิจ 4Life
อาจเปลีย
่ นสถานะภายใต ้ผู ้สปอนเซอร์รายเดียวกันจากบุคคลธรร
มดาเป็ นห ้างหุ ้นส่วน บริษัท บริษัทจากัด หรือทรัสต์
หรือจากนิตบ
ิ ุคคลประเภทหนึง่ ไปยังอีกประเภทหนึง่
เพือ
่ ดาเนินการดังกล่าว
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องจัดเตรียมเอกสารของนิตบ
ิ ค
ุ คลให ้แก่
4Life ใบสมัครพันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องลงนามโดยผู ้ถือหุ ้น
หุ ้นส่วน สมาชิกหรือทรัสตีทงั ้ หมด ผู ้ถือหุ ้น เจ ้าหน ้าที่ หุ ้นส่วน
สมาชิก ทรัสตี
และผู ้รับประโยชน์ของนิตบ
ิ ค
ุ คลทางธุรกิจจะต ้องรับผิดร่วมกันแล
ะแยกส่วนกันสาหรับการก่อหนี้หรือภาระผูกพันอืน
่ ๆ ทีม
่ ต
ี อ
่
4Life เอกสารนิตบ
ิ ค
ุ คลอาจถูกส่งไปยัง 4Life
ผ่านฝ่ ายบริการลูกค ้าของ 4Life ทางไปรษณียห
์ รือทางอีเมลที่
customerservice@4life.com
พันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ป็ นนิตบ
ิ ุคคลทางธุรกิจอาจเปลีย
่ นเป็ นบุคค
ลธรรมดาโดยติดต่อฝ่ ายบริการลูกค ้าของ 4Life
ทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ customerservice@4life.com

3.8.
Changes to the 4Life Business. An Affiliate must
immediately notify 4Life of all changes to the information
contained on his or her Affiliate Agreement. Affiliates
may modify their existing Affiliate Agreement (i.e., change
a tax identification number) by submitting a written
request, a properly executed Affiliate Agreement, and
appropriate supporting documentation. Changes to the 4Life
Business may be communicated to 4Life through 4Life’s
Customer Service Department by phone or email at
customerservice@4life.com. A 4Life business will receive a
separate IRS Form 1099.

3.8.
การเปลีย
่ นแปลงธุรกิจ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องแจ ้งให ้ 4Life
ทราบทันทีถงึ การเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลทัง้ หมดทีม
่ อ
ี ยูใ่ นข ้อตกลงพั
นธมิตรทางธุรกิจของตนเอง
พันธมิตรทางธุรกิจอาจแก ้ไขข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจทีม
่ อ
ี ยู่
(กล่าวคือเปลีย
่ นแปลงหมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษี)
โดยการส่งคาร ้องขอเป็ นลายลักษณ์อักษร
ข ้อตกลงพันธมิตรทีด
่ าเนินการอย่างถูกต ้อง
และเอกสารประกอบทีเ่ หมาะสม การเปลีย
่ นแปลงต่อธุรกิจ 4Life
่ สารกับ 4Life ผ่านฝ่ ายบริการลูกค ้าของ 4Life
อาจมีการติดต่อสือ
ทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ customerservice@4life.com ธุรกิจ
4Life จะได ้รับแบบฟอร์ม IRS 1099 แยกต่างหาก

3.9.
Addition and Removal of Co-Applicants. When
adding a co-applicant to an existing 4Life business, the
Company requires a written request as well as a properly
completed Affiliate Agreement containing the applicant’s
and co-applicant’s tax identification numbers and
signatures. When removing a co-applicant from an

3.9.
การเพิม
่ และการนาผู ้สมัครร่วมออก
เมือ
่ เพิม
่ ผู ้สมัครร่วมสาหรับธุรกิจ 4Life ทีม
่ อ
ี ยู่
บริษัทกาหนดให ้มีการร ้องขอเป็ นลายลักษณ์อักษรตลอดจนข ้อต
กลงพันธมิตรทางธุรกิจทีส
่ มบูรณ์ถก
ู ต ้องซึง่ มีหมายเลขประจาตัว
่ ของผู ้สมัครและผู ้สมัครร่วม
ผู ้เสียภาษี และลายมือชือ
เมือ
่ นาผู ้สมัครร่วมออกจากธุรกิจ 4Life ทีม
่ อ
ี ยู่
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existing 4Life business, the Company requires a written
and notarized request from the co-applicant, as well as
a properly completed Affiliate Agreement containing
only the applicant’s tax identification numbers and
signature. Documents relating to adding or removing a
co-applicant may be submitted to 4Life through 4Life’s
Customer Service Department by mail, fax, or email at
customerservice@4life.com. To prevent the
circumvention of the “Sale, Transfer or Assignment of
4Life Business” section (regarding transfers and
assignments of 4Life business), the original applicant must
remain as a party to the Affiliate Agreement. If the original
applicant wants to terminate his or her relationship with
the Company, or if the applicant and co-applicant want to
change places if they are from the same Family Unit, the
applicant must transfer or assign his or her business in
accordance with the “Sale, Transfer, or Assignment of 4Life
Business” section of these Policies. If this process is not
followed, the business shall be cancelled upon the
withdrawal of the original Affiliate. Please note that the
modifications permitted within the scope of this
paragraph do not include a change of sponsorship. Changes
of sponsorship are addressed in “Change of Sponsor”
section of these Policies.

บริษัทกาหนดให ้มีการร ้องขอเป็ นลายลักษณ์อักษรและได ้รับรอง
จากผู ้สมัครร่วมรวมถึงข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจทีส
่ มบูรณ์ถก
ู ต้
่ ของผู ้ส
องซึง่ มีเพียงหมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษีและลายมือชือ
มัครเท่านัน
้
เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเพิม
่ หรือนาผู ้สมัครร่วมออกอาจถูกส่งไ
ปยัง 4Life ผ่านฝ่ ายบริการลูกค ้าของ 4Life ทางไปรษณีย ์
โทรสาร หรืออีเมลที่ customerservice@4life.com
เพือ
่ ป้ องกันการหลีกเลีย
่ งหัวข ้อ “การขาย โอน
หรือโอนสิทธิธ์ รุ กิจ 4Life”
(เกีย
่ วกับการโอนและการโอนสิทธิธ์ รุ กิจ 4Life)
ผู ้สมัครเดิมจะต ้องคงอยูใ่ นฐานะคูส
่ ัญญาของข ้อตกลงพันธมิตร
ทางธุรกิจ
หากผู ้สมัครเดิมต ้องการยุตค
ิ วามสัมพันธ์ของตนกับบริษัท
หรือหากผู ้สมัครและผู ้สมัครร่วมต ้องการเปลีย
่ นสถานทีห
่ ากพวกเ
ขามาจากหน่วยครอบครัวเดียวกัน
ผู ้สมัครจะต ้องโอนหรือโอนสิทธิธ์ รุ กิจของตนตามหัวข ้อ
“การขาย โอน หรือโอนสิทธิธ์ รุ กิจ 4Life” ของนโยบายเหล่านี้
หากไม่ปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอนนี้
ธุรกิจจะถูกยกเลิกเมือ
่ มีการถอนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจเดิม
โปรดทราบว่าการแก ้ไขทีอ
่ นุญาตภายในขอบเขตของย่อหน ้านี้ไ
ม่รวมถึงการเปลีย
่ นแปลงการสปอนเซอร์
การเปลีย
่ นแปลงการสปอนเซอร์จะกล่าวถึงในหัวข ้อ
“การเปลีย
่ นแปลงผู ้สปอนเซอร์” ของนโยบายเหล่านี้

4Life may, at its discretion, require notarized documents
before implementing any changes to a 4Life business.
Please allow thirty (30) days after the receipt of the request
by 4Life for processing.

4Life
อาจกาหนดให ้ใช ้เอกสารรับรองก่อนดาเนินการเปลีย
่ นแปลงใ
ด ๆ กับธุรกิจ 4Life ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู ้เดียว
โปรดรอสามสิบ (30) วันนั บจากได ้รับคาร ้องขอจาก 4Life
เพื่อดาเนินการ

3.10.
Management of Affiliate Account. In the event a
decision needs to be made regarding the management of
an Affiliate Account, and the Affiliate Account is owned
by a Business Entity or by more than one person or party,
4Life will rely upon the following for purposes of
managing the Affiliate Account:

3.10. การจัดการบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจ
ในกรณีทจ
ี่ าเป็ นต ้องตัดสินใจเกีย
่ วกับการจัดการบัญชีพันธมิตรท
างธุรกิจ
และบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นของนิตบ
ิ ุคคลทางธุรกิจหรือโดย
บุคคลหรือฝ่ ายมากกว่าหนึง่ คน 4Life
จะยึดตามสิง่ ต่อไปนี้เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการจัดการบัญชีพันธมิตร
ทางธุรกิจ:

•

If the Affiliate Account is owned by any form of a Business Entity,
4Life will rely upon the Entity Documents of the Business Entity
for management decisions of the Affiliate Account. In the event
the Entity Documents are not clear or if the decisions of those
designated to make management decisions do not comprise a
majority, 4Life will defer management decisions to the individual
noted as “Applicant” on the Affiliate Agreement.

•

•

If the Affiliate Account is owned by more than one individual,
4Life will defer to the management decisions of the majority of
the individuals. In the event that a majority of the individuals
cannot reach agreement regarding the management of the
Affiliate Account, 4Life will defer management decisions to the
individual noted as “Applicant” on the Affiliate Agreement.

•

3.11.
Change of Sponsor. The transfer of a 4Life
business from one Sponsor to another is rarely

หากบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นของนิตบ
ิ ค
ุ คลทางธุรกิจรูปแบบใด ๆ
4Life
จะอาศัยเอกสารนิตบ
ิ ค
ุ คลของนิตบ
ิ ค
ุ คลทางธุรกิจในการตัดสินใจด ้าน
การจัดการบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจ
ั เจนหรือหากการตัดสินใจของผู ้ทีไ่ ด ้รั
ในกรณีทเี่ อกสารนิตบ
ิ ค
ุ คลไม่ชด
บมอบหมายให ้ทาการตัดสินใจด ้านการจัดการไม่มฝ
ี ่ ายข ้างมาก 4Life
จะเลือ
่ นการตัดสินใจด ้านการจัดการไปยังบุคคลทีร่ ะบุวา่ เป็ น
“ผู ้สมัคร” ในข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ
หากบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นของบุคคลมากกว่าหนึง่ คน 4Life
จะเลือ
่ นไปตามการตัดสินใจด ้านการจัดการของฝ่ ายข ้างมากของบุคค
ลนัน
้
ในกรณีทฝ
ี่ ่ ายข ้างมากไม่สามารถบรรลุข ้อตกลงเกีย
่ วกับการจัดการบั
ญชีพันธมิตรทางธุรกิจ 4Life
จะเลือ
่ นการตัดสินใจด ้านการจัดการไปยังบุคคลทีร่ ะบุวา่ เป็ น
“ผู ้สมัคร” ในข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ

3.11. การเปลีย
่ นแปลงผู ้สปอนเซอร์ การย ้ายธุรกิจ 4Life
จากผู ้สปอนเซอร์รายหนึง่ ไปยังผู ้สปอนเซอร์อก
ี รายนัน
้ แทบไม่ไ
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permitted. Requests for change of sponsorship must be
submitted in writing to 4Life’s Corporate Office and must
include the reason for the transfer. Transfers are generally
only considered in one of the following three (3)
circumstances:

ด ้รับอนุญาต
การร ้องขอการเปลีย
่ นแปลงผู ้สปอนเซอร์จะต ้องส่งเป็ นลายลักษ
ณ์อักษรไปยังสานักงานบริษัทของ 4Life
และต ้องระบุเหตุผลในการถ่ายโอน โดยทั่วไป
การย ้ายจะพิจารณาในสถานการณ์หนึง่ ในสาม (3)
ต่อไปนี้เท่านัน
้ :

•

Within ten (10) days of the enrollment date, the Affiliate
seeking to transfer submits a properly completed “Enroller and
Sponsor Transfer Form (Within First Ten Days of
Enrollment)” which includes the signature of the Affiliate
seeking to transfer, the signature of the original Sponsor, and
the signature of the original Enroller.

•

•

In cases involving fraudulent inducement or unethical
sponsoring, an Affiliate may request that he or she be
transferred to another organization with his or her entire
Marketing Organization intact. All requests for transfer alleging
fraudulent enrollment practices shall be evaluated on a case by
case basis and must be submitted to the Company in writing
within sixty (60) days from the enrollment date. The
request must include a detailed description of why the Affiliate
believes his or her enrollment was fraudulently induced.

•

•

Although rarely approved, the Affiliate seeking to transfer
submits a properly completed and fully executed Sponsorship
Transfer Request Form which includes the written
approval of all parties whose income will or may be affected by
the transfer. Photocopied or facsimile signatures are not
acceptable. All Affiliate signatures must be notarized.
Transferring Affiliates must allow thirty (30) days after the
receipt of the Sponsorship Transfer Request Form by 4Life
for processing and verifying change requests. A transferring
Affiliate’s Downline shall remain in the original genealogy and
shall not be moved with the transferring Affiliate; however,
4Life reserves the right to make Downline genealogy
changes at its discretion for reasonable business purposes.

•

Waiver of Claims. In cases wherein the appropriate
sponsorship change procedures have not been followed, and
a Downline organization has been developed under a
different Affiliate for any reason, 4Life reserves the sole and
exclusive right to determine the final disposition of the
Downline organization. Resolving conflicts over the proper
placement of a Downline that have developed under an
organization that has improperly switched Sponsors is often
extremely difficult. Therefore, THE AFFILIATE WAIVES ANY
AND ALL CLAIMS AGAINST 4LIFE, ITS OFFICERS, DIRECTORS,
OWNERS, EMPLOYEES, AND AGENTS THAT RELATE TO OR
ARISE FROM 4LIFE’S DECISION REGARDING THE DISPOSITION
OF ANY DOWNLINE ORGANIZATION THAT DEVELOPS BELOW
AN ORGANIZATION THAT HAS IMPROPERLY CHANGED LINES
OF SPONSORSHIP.

ภายในสิบ (10) วั นนั บ จากวั น ที่ลงทะเบีย น
พั น ธมิต รทางธุร กิจที่ต ้องการย ้ายทาการส่ง
“แบบฟอร์ม การย ้ายผู ้ลงทะเบีย นและผู ้สปอนเซอร์
(ภายในสิบ วั นแรกของการลงทะเบีย น)”
่ ของพั น ธมิต รทางธุร กิจ ที่ต ้องการย ้าย
ซึง่ ประกอบด ้วยลายมือ ชือ
ลายมือ ชื่อ ของผู ้สปอนเซอร์เ ดิม
และลายมือ ชื่อ ของผู ้ลงทะเบีย นเดิม
ในกรณีทเี่ กีย
่ วข ้องกับการชักจูงโดยฉ ้อฉลหรือการสปอน
เซอร์ทผ
ี่ ด
ิ จรรยาบรรณ
พันธมิตรทางธุรกิจอาจขอให ้ย ้ายตนไปยังองค์กรอืน
่ โดยทีอ
่ งค์กรกา
รตลาดทัง้ หมดของตนยังคงอยู่
คาร ้องขอการย ้ายทัง้ หมดทีก
่ ล่าวหาว่าเป็ นการลงทะเบียนโดยฉ ้อฉ
ลจะได ้รับการประเมินเป็ นรายกรณี และจะต ้องส่งให ้
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรภายในหกสิบ (60)
วันนับจากวันทีล
่ งทะเบียน
คาร ้องขอต ้องมีคาอธิบายโดยละเอียดว่าเหตุใดพันธมิตรทางธุรกิจจึ
่ ว่าการลงทะเบียนของตนถูกชักจูงโดยฉ ้อฉล
งเชือ
แม ้ว่าจะไม่ค่อ ยได ้รับการอนุมัต ิ
แต่พันธมิตรทางธุร กิจที่ต ้องการย ้ายจะส่งแบบฟอร์มคาร ้องขอย ้าย
การสปอนเซอร์ที่ถูก ต ้องและดาเนินการอย่างสมบูร ณ์ซง่ึ ประกอบด ้
วยการอนุมัตเิ ป็ นลายลักษณ์อักษรจากทุก ฝ่ ายทีร่ ายได ้จะหรืออาจ
ได ้รับผลกระทบจากการย ้าย
่ ที่ถ่ายสาเนาหรือโทรสาร
ไม่ยอมรับลายมือชือ
่ พันธมิตรทางธุร กิจทัง้ หมด
ต ้องมีก ารรับรองลายมือ ชือ
การย ้ายพันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องรอสามสิบ (30) วันนั บจากที่
4Life
ได ้รับแบบฟอร์มคาร ้องขอย ้ายการสปอนเซอร์เพื่อ ดาเนินการและยื
นยันคาร ้องขอการเปลีย
่ นแปลง
ดาวน์ไลน์ของพันธมิตรทางธุร กิจที่ย ้ายจะยังคงอยู่ใ นลาดับเดิมแล
ะจะไม่ถูก ย ้ายไปพร ้อมกับพันธมิตรทางธุร กิจที่ย ้าย อย่างไรก็ต าม
4Life
ขอสงวนสิท ธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงลาดับดาวน์ไลน์ตามดุลยพินิจขอ
งตนเพื่อ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามสมควร

การสละสิทธิก
์ ารเรียกร ้อง

ในกรณีทไี่ ม่ได ้ปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอนการเปลีย
่ นแปลงการสปอนเซอ
ร์ทเี่ หมาะสม
และองค์กรดาวน์ไลน์ได ้รับการพัฒนาภายใต ้พันธมิตรทางธุรกิจ
ทีแ
่ ตกต่างกันไม่ว่าด ้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาง 4Life
ขอสงวนสิทธิแ
์ ต่เพียงผู ้เดียวในการกาหนดการจัดการขัน
้ สุดท ้าย
ขององค์กรดาวน์ไลน์นัน
้
การแก ้ไขความขัดแย ้งเกีย
่ วกับตาแหน่งทีเ่ หมาะสมของดาวน์ไล
น์ทพ
ี่ ัฒนาขึน
้ ภายใต ้องค์กรทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นผู ้สปอนเซอร์อย่างไม่เ
หมาะสมมักเป็ นเรือ
่ งยากมาก
ดังนัน
้ พันธมิตรทางธุรกิจจะยอมสละสิทธิก
์ ารเรียกร ้องใด ๆ
และทัง้ หมดต่อ 4LIFE เจ ้าหน ้าที่ กรรมการบริษัท เจ ้าของ
พนักงาน
และตัวแทนของบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องหรือเกิดขึน
้ จากการตัดสินใจข
อง 4LIFE เกีย
่ วกับการจัดการองค์กรดาวน์ไลน์ใด ๆ
ทีพ
่ ัฒนาภายใต ้องค์กรทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงสายการสปอนเซอร์อ
ย่างไม่เหมาะสม
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3.12.
Cancellation and Re-Application. An Affiliate with a
high rank of Diamond Elite or lower, may change Marketing
Organizations by voluntarily canceling his or her 4Life
business in accordance with Section 10.4 of these Policies
and remaining inactive (i.e., no purchases of 4Life
products for resale, no sales of 4Life products, no
sponsoring, no attendance at any 4Life functions,
participation in any other form of affiliate activity, or
operation of any other 4Life business) for six (6) full
calendar months. Following the six-month period of
inactivity, the former Affiliate may reenroll as a Preferred
Customer under a new Sponsor.

3.12. การยกเลิกและการสมัครใหม่
พันธมิตรทางธุรกิจทีม
่ ต
ี าแหน่งไดมอนด์อล
ี ท
ิ ระดับสูงหรือต่ากว่า
อาจเปลีย
่ นองค์กรการตลาดโดยการยกเลิกธุรกิจ 4Life
ของตนโดยสมัครใจตามข ้อ 10.4
ของนโยบายเหล่านี้และไม่ได ้ทางาน (กล่าวคือ
้ ผลิตภัณฑ์ของ 4Lifeเพือ
ไม่มก
ี ารซือ
่ ขายต่อ
ไม่มก
ี ารขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life ไม่มก
ี ารสปอนเซอร์
ั ของ 4Life ใด ๆ
ไม่มก
ี ารเข ้าร่วมในฟั งก์ชน
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบอืน
่ ๆ
หรือการดาเนินธุรกิจของ 4Life อืน
่ ๆ) เป็ นเวลาหก (6)
เดือนปฏิทน
ิ เต็ม หลังจากไม่มก
ี ารใช ้งานเป็ นระยะเวลาหกเดือน
พันธมิตรทางธุรกิจเดิมอาจลงทะเบียนใหม่ในฐานะลูกค ้าทีไ่ ด ้รับ
สิทธิภ
์ ายใต ้ผู ้สปอนเซอร์รายใหม่

An Affiliate with a high rank of Presidential or higher may
change Marketing Organizations by voluntarily canceling his
or her 4Life business in accordance with Section 10.4 of
these Policies and remaining inactive (i.e., no purchases of
4Life products for resale, no sales of 4Life products, no
sponsoring, no attendance at any 4Life functions,
participation in any other form of affiliate activity, or
operation of any other 4Life business) for twelve (12) full
calendar months. Following the twelve-month period of
inactivity, the former Affiliate may reenroll as a Preferred
Customer under a new Sponsor.

พันธมิตรทางธุรกิจทีม
่ ต
ี าแหน่งเพรสซิเดนเชียลระดับสูงหรือสูงก
ว่าอาจเปลีย
่ นองค์กรการตลาดโดยการยกเลิกธุรกิจ 4Life
ของตนโดยสมัครใจตามข ้อ 10.4
ของนโยบายเหล่านี้และไม่ได ้ทางาน (กล่าวคือ
้ ผลิตภัณฑ์ของ 4Lifeเพือ
ไม่มก
ี ารซือ
่ ขายต่อ
ไม่มก
ี ารขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life ไม่มก
ี ารสปอนเซอร์
ั ของ 4Life ใด ๆ
ไม่มก
ี ารเข ้าร่วมในฟั งก์ชน
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบอืน
่ ๆ
หรือการดาเนินธุรกิจของ 4Life อืน
่ ๆ) เป็ นเวลาสิบสอง (12)
เดือนปฏิทน
ิ เต็ม
หลังจากไม่มก
ี ารใช ้งานเป็ นระยะเวลาสิบสองเดือน
พันธมิตรทางธุรกิจเดิมอาจลงทะเบียนใหม่ในฐานะลูกค ้าทีไ่ ด ้รับ
สิทธิภ
์ ายใต ้ผู ้สปอนเซอร์รายใหม่

Any change in sponsorship in accordance with this Policy
at any rank is limited to one time in the Affiliate’s life.
4Life will not accept an Affiliate Agreement for an Affiliate
wishing to change sponsors beyond the first sponsor
change made in accordance with this Policy.

การเปลีย
่ นแปลงใด ๆ
ในการสปอนเซอร์ตามนโยบายนี้ในอันดับใด ๆ
จะจากัดเพียงครัง้ เดียวในชีวต
ิ ของพันธมิตรทางธุรกิจ 4Life
จะไม่ยอมรับข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจสาหรับพันธมิตรทางธุ
รกิจที่ประสงค์จะเปลีย
่ นผู ้สปอนเซอร์นอกเหนือจากการเปลีย
่ น
แปลงผู ้สปอนเซอร์รายแรกทีท
่ าตามนโยบายนี้

3.13.
Indemnification for Unauthorized Claims and
Actions. An Affiliate is fully responsible for all of his or her
verbal and/or written statements made regarding 4Life
products and the Life Rewards Plan which are not
expressly contained in Official 4Life Materials. Affiliates
agree to indemnify 4Life and hold it harmless from any and
all liability including judgments, civil penalties, refunds,
attorney fees, court costs or lost business incurred by
4Life as a result of the Affiliate’s unauthorized
representations or actions. This provision shall survive the
Cancellation of an Affiliate’s Affiliate Agreement.

3.13.

3.14.
Product Claims. No claims as to any products
offered by 4Life may be made except those contained in
Official 4Life Materials. In particular, no Affiliate may make

3.14. การกล่าวอ ้างด ้านผลิตภัณฑ์
ห ้ามมิให ้มีการกล่าวอ ้างเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทีเ่ สนอโดย
4Life

การชดใช ้ค่าเสียหายสาหรับการกล่าวอ ้างและการดาเนิ
นการทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาต
พันธมิตรทางธุรกิจมีความรับผิดชอบทัง้ หมดต่อคาพูดและ/หรือข ้
อความทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษรทัง้ หมดของตนเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์
ของ 4Life และแผนรางวัลชีวต
ิ
ซึง่ ไม่ได ้อยูใ่ นเอกสารอย่างเป็ นทางการของ 4Life อย่างชัดแจ ้ง
พันธมิตรทางธุรกิจตกลงทีจ
่ ะชดใช ้ค่าเสียหายและปกป้ อง 4Life
ให ้พ ้นจากความรับผิดใด ๆ และทัง้ หมด รวมถึงคาตัดสิน
โทษทางแพ่ง การคืนเงิน ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล
หรือธุรกิจทีข
่ าดทุนทีเ่ กิดขึน
้ กับ 4Life
อันเป็ นผลมาจากการเป็ นตัวแทนหรือการดาเนินการทีไ
่ ม่ได ้รับอ
นุญาตของพันธมิตรทางธุรกิจ
บทบัญญัตน
ิ ี้จะคงอยู่ตอ
่ ไปหลังจากการยกเลิกข ้อตกลงพันธมิตร
ทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ
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any claim that 4Life products are useful in the cure,
treatment, diagnosis, mitigation or prevention of any
diseases. Such statements can be perceived as medical or
drug claims. No Affiliate may use photos or other
representations of 4Life products that make implied claims
that 4Life products are useful in the cure, treatment,
diagnosis, mitigation or prevention of any diseases.

เว ้นแต่การกล่าวอ ้างสรรพคุณเหล่านัน
้ ได ้มีอยูใ่ นเอกสารอย่างเป็
นทางการของ 4Life โดยเฉพาะอย่างยิง่
ห ้ามพันธมิตรทางธุรกิจทาการกล่าวอ ้างใด ๆ ว่าผลิตภัณฑ์ 4Life
มีผลดีในการรักษา การบาบัด การวินจ
ิ ฉัย การบรรเทา
หรือการป้ องกันโรคใด ๆ
คาแถลงดังกล่าวอาจถูกเข ้าใจได ้ว่าเป็ นการกล่าวอ ้างทางการแพ
ทย์หรือทางยา
ห ้ามมิให ้พันธมิตรทางธุรกิจใช ้รูปถ่ายหรือการรับรองอืน
่ ของผลิต
ภัณฑ์ของ 4Life เพือ
่ เป็ นการกล่าวอ ้างโดยส่อความว่า
ผลิตภัณฑ์ของ 4Life มีผลดีในการรักษา การบาบัด การวินจ
ิ ฉั ย
การบรรเทา หรือการป้ องกันโรคใด ๆ

3.15.
Income Claims. In their enthusiasm to enroll
prospective Preferred Customers, some Affiliates are
occasionally tempted to make income claims or earnings
representations to demonstrate the inherent power of
network marketing. These income claims or earnings
representations may be in the form of lifestyle claims
(including photos or other representations that include
expensive homes, automobiles, vacations, and/or
money). This is counterproductive because new Affiliates
may become disappointed very quickly if their results are
not as extensive or as rapid as the results others have
achieved. At 4Life, we firmly believe that the 4Life income
potential is great enough to be highly attractive, without
reporting the earnings of others.

3.15. การกล่าวอ ้างยอดรายได ้
ในการดาเนินการของตนเพือ
่ ลงทะเบียนลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิท
์ ม
ี่ โี อ
กาส
บางครัง้ พันธมิตรทางธุรกิจบางรายมีแรงจูงใจทีจ
่ ะทาการกล่าวอ ้
างยอดรายได ้
หรือรับรองผลกาไรเพือ
่ แสดงถึงประสิทธิภาพของการตลาดเครือ
ข่ายของตน
การกล่าวอ ้างยอดรายได ้หรือการรับรองผลกาไรเหล่านี้อาจเกิดขึ้
นในลักษณะของการกล่าวอ ้างไลฟ์ สไตล์ (อาทิ
รูปถ่ายหรือการแสดงตนในลักษณะอืน
่ เช่น บ ้านราคาแพง
รถยนต์ วันหยุดพักร ้อน และ/หรือเงิน)
ซึง่ เป็ นการกระทาทีไ่ ม่สร ้างสรรค์
เพราะพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่อาจรู ้สึกผิดหวังเพราะผลประก
อบการของตนไม่สงู
หรือไม่ได ้เกิดขึน
้ เร็วเช่นเดียวกับทีพ
่ ันธมิตรทางธุรกิจรายอืน
่ สาม
่ มั่นอย่างจริงจังว่า
ารถทาได ้ ที่ 4Life เราเชือ
รายได ้ทีเ่ ป็ นไปได ้ของ 4Life นั น
้ มากพอทีจ
่ ะดึงดูดใจ
โดยไม่ต ้องรายงานผลกาไรของผู ้อืน
่

While Affiliates may believe it beneficial to provide copies of
checks or bonus reports, or to disclose the earnings of
themselves or others, such approaches have legal
consequences that can negatively impact 4Life as well as
the Affiliate making the claim unless appropriate
disclosures required by law are also made
contemporaneously with the income claim or earnings
representation. Because Affiliates may not have the data
necessary to comply with the legal requirements for
making income claims, an Affiliate, when presenting or
discussing the 4Life business opportunity or the Life
Rewards Plan to a prospective Preferred Customer, may
not make income projections or income claims or disclose
his or her 4Life income (including the showing of checks,
bonus reports, copies of checks or bank statements).
Affiliates are encouraged to review the 4Life Income
Disclosure Statement on 4life.com.

่ ว่าการทาเช่นนี้เป็ นประโยชน์เพื่
แม ้ว่าพันธมิตรทางธุรกิจอาจเชือ
อแสดงสาเนาเช็ค หรือเปิ ดเผยผลกาไรของตนหรือผู ้อืน
่
แต่วธิ ก
ี ารดังกล่าวมีผลสืบเนื่องทางกฎหมายซึง่ อาจส่งผลลบต่อ
4Life และต่อพันธมิตรทางธุรกิจทีท
่ าการกล่าวอ ้างนัน
้
เว ้นแต่มก
ี ารเปิ ดเผยอย่างเหมาะสมตามกฎหมายไปพร ้อมๆ
กับการกล่าวอ ้างยอดรายได ้หรือการรับรองผลกาไร
เนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจอาจไม่มข
ี ้อมูลทีจ
่ าเป็ นในการปฏิบั
ติตามข ้อกาหนดของกฎหมายในการกล่าวอ ้างยอดรายได ้ ดังนัน
้
พันธมิตรทางธุรกิจรายหนึง่ ๆ
เมือ
่ ทาการนาเสนอหรือพูดคุยเกีย
่ วกับโอกาสของ 4Life
หรือแผนรางวัลชีวต
ิ กับลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิท
์ ม
ี่ โี อกาส
จะต ้องไม่คาดการณ์รายได ้ กล่าวอ ้างยอดรายได ้
หรือเปิ ดเผยรายได ้ของตนจาก 4Life (รวมถึงการแสดงเช็ค
รายงานโบนั ส สาเนาเช็คหรือใบแจ ้งยอดบัญชีธนาคาร)
พันธมิตรทางธุรกิจได ้รับการส่งเสริมให ้ทบทวนใบแจ ้งยอดเปิ ดเ
ผยรายได ้จาก 4Life บน 4Life.com

3.16.
Commercial Outlets. 4Life strongly encourages the
retailing and selling of its products through person to
person contact. Therefore, 4Life products may not be
sold in department stores, chain or franchised retail
outlets, mass merchandising outlets, or any retail location

3.16. ร ้านค ้า 4Life
ส่งเสริมการค ้าปลีกและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นการติดต่อแบ
บตัวต่อตัวเป็ นอย่างยิง่ ดังนัน
้ ห ้ามจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
ในห ้างสรรพสินค ้า ร ้านค ้าปลีกในเครือหรือแฟรนไชส์
ร ้านค ้าสินค ้าจานวนมาก หรือสถานทีค
่ ้าปลีกใด ๆ
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with two thousand (2,000) square feet or more of retail
space. However, the Company recognizes that some
Affiliates may find that selling products from small retail
outlets may be beneficial. Affiliates must request written
consent from the Company in order to sell 4Life
products in small, individually owned retail outlets, and
4Life retains the discretion to restrict its products from
being sold in any retail location which it does not deem
acceptable.

ทีม
่ พ
ี น
ื้ ทีค
่ ้าปลีกสองพัน (2,000) ตารางฟุตขึน
้ ไป อย่างไรก็ตาม
บริษัทตระหนั กดีว่าพันธมิตรทางธุรกิจบางรายอาจพบว่าการจาห
น่ายสินค ้าจากร ้านค ้าปลีกขนาดเล็กอาจเป็ นประโยชน์
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องขอความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัทเพือ
่ ขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
ในร ้านค ้าปลีกขนาดเล็กทีเ่ ป็ นของตนเองและ 4Life
ยังคงใช ้ดุลยพินจ
ิ ในการจากัดผลิตภัณฑ์ของตนจากการจาหน่าย
ในสถานทีค
่ ้าปลีกใด ๆ ทีไ่ ม่ถอ
ื ว่าเป็ นทีย
่ อมรับ

3.17.
Trade Shows, Expositions, and Other Sales Forums.
Affiliates may display and/or sell 4Life products at trade
shows and professional expositions. Affiliates may not
display and/or sell 4Life products at swap meets, garage
sales, flea markets or farmer’s markets without the prior
written consent of the Company. Affiliates may not
display and/or sell 4Life products on internet auction
sites (such as eBay), online retail websites, or ecommerce websites (such as Amazon). Affiliates may sell
4Life products on their External Website, but only in
accordance with Policies 3.2 and 5.2.

3.17. งานแสดงสินค ้า นิทรรศการ และฟอรัมการขายอืน
่ ๆ
พันธมิตรทางธุรกิจอาจจัดแสดงและ/หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขอ
ง 4Life ในงานแสดงสินค ้าและนิทรรศการ
แสดงสินค ้าระดับมืออาชีพ
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่แสดงและ/หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขอ
ง 4Life ตามการแลกเปลีย
่ นสินค ้า การขายจากโรงรถ ตลาดนั ด
หรือตลาดของเกษตรกรโดยไม่ได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษ
ณ์อักษรล่วงหน ้าจากบริษัท
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่แสดงและ/หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขอ
ง 4Life บนเว็บไซต์ประมูลทางอินเทอร์เน็ต (เช่น eBay)
เว็บไซต์ค ้าปลีกออนไลน์ หรือเว็บไซต์อค
ี อมเมิรซ
์ (เช่น
Amazon) พันธมิตรทางธุรกิจสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
4Life บนเว็บไซต์ภายนอกของตนได ้
แต่ต ้องเป็ นไปตามนโยบาย ข ้อ 3.2 และ 5.2 เท่านัน
้

3.18.
Conflicts of Interest / Non-solicitation. Affiliates are
free to participate in other multilevel or network marketing
business ventures or marketing opportunities. However,
during the term of this Agreement, and for a period of
twelve (12) calendar months thereafter, Affiliates shall not
recruit other Affiliates or Preferred Customers into any
other multilevel or network marketing business. Because
network marketing is often conducted over the
telephone and via the Internet through networks of
individuals spanning internationally, any narrow geographic
limitation on the scope of this non-solicitation policy would
render it ineffective. Therefore, this Policy shall apply to all
countries where 4Life is officially open for business.
The term “recruit” means actual or attempted
solicitation, enrollment, encouragement, or effort to
influence in any way, either directly, indirectly, or
through a third party, an Affiliate or Preferred Customer
to enroll or participate in another multilevel marketing,
network marketing, or direct sales opportunity.

3.18. ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ /
ั จูงให ้ร่วมทาธุรกิจกับตน
การไม่ชก
พันธมิตรทางธุรกิจมีอส
ิ ระทีจ
่ ะเข ้าร่วมในธุรกิจการตลาดหลายระ
ดับหรือเครือข่ายหรือโอกาสทางการตลาดอืน
่ ๆ อย่างไรก็ตาม
ในช่วงระยะเวลาของข ้อตกลงนี้และเป็ นระยะเวลาสิบสอง (12)
เดือนตามปฏิทน
ิ นั บจากนัน
้
พันธมิตรทางธุรกิจจะไม่รับสมัครพันธมิตรทางธุรกิจหรือลูกค ้าทีไ่
ด ้รับสิทธิร์ ายอืน
่ ๆ
่ รุ กิจการตลาดแบบหลายระดับหรือเครือข่ายอืน
เข ้าสูธ
่ ใด
เนื่องจากการตลาดแบบเครือข่ายมักดาเนินการทางโทรศัพท์แล
ะทางอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของบุคคลทีค
่ รอบคลุมระหว่างป
ระเทศ
ข ้อจากัดทางภูมศ
ิ าสตร์ทแ
ี่ คบเกีย
่ วกับขอบเขตของนโยบายการ
ั จูงให ้ร่วมทาธุรกิจกับตนนี้จะทาให ้ไม่ได ้ผล ดังนัน
ไม่ชก
้
นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช ้กับทุกประเทศที่ 4Life
เปิ ดให ้บริการอย่างเป็ นทางการ คาว่า “รับสมัคร”
หมายถึงการชักชวน การลงทะเบียน การสนับสนุน
หรือความพยายามในการชักจูงในทางใดทางหนึง่ ทัง้ ทางตรง
ทางอ ้อม หรือผ่านทางบุคคลทีส
่ าม พันธมิตรทางธุรกิจ
หรือลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิเ์ พือ
่ ลงทะเบียนหรือเข ้าร่วมในการตลาดห
ลายระดับ การตลาดแบบเครือข่าย หรือโอกาสในการขายตรงอืน
่
ๆ

Affiliates may not display 4Life products with any other
non-4Life products. If operating from a physical retail
location or an External Website, 4Life products must be
displayed separately from non-4Life products. Affiliates
may not offer the 4Life business opportunity or products
to prospective or existing Preferred Customers or

พั น ธมิต รทางธุร กิจ ต ้องไม่ แ สดงผลิต ภั ณ ฑ์ข อง 4Life
ร่ ว มกั บ ผลิต ภั ณ ฑ์อ ื่น ๆ ที่ไ ม่ ใ ช่ข อง 4Life
หากดาเนิน การจากสถานที่จาหน่ า ยจริง หรือ เว็ บ ไซต์ภ ายนอ
ก ผลิต ภั ณ ฑ์ข อง 4Life
จะต ้องแสดงแยกต่า งหากจากผลิต ภั ณ ฑ์ที่ไ ม่ใ ช่ข อง 4Life
พั น ธมิต รทางธุร กิจ ต ้องไม่เ สนอโอกาสทางธุร กิจ หรื อ ผลิต ภั
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Affiliates in conjunction with any non-4Life program,
opportunity or product. Affiliates may not offer any
non-4Life opportunity or products at any 4Life-related
meeting, seminar, or convention.

ณฑ์ข อง 4Life
ให ้กั บ ลู ก ค ้าที่ไ ด ้รั บ สิท ธิห
์ รือ พั น ธมิต รทางธุร กิจ มีโ อกาสหรือ
ที่มีอ ยู่ร่ ว มกั บ โปรแกรม โอกาส หรือ ผลิต ภั ณ ฑ์ใ ด ๆ
ที่ไ ม่ใ ช่ข อง 4Life
พั น ธมิต รทางธุร กิจ ต ้องไม่เ สนอโอกาสหรือ ผลิต ภั ณ ฑ์ใ ด ๆ
ที่ไ ม่ใ ช่ข อง 4Life ในการประชุม สัม มนา
หรือ งานจั ด ประชุม ที่เ กี่ ย วข ้องกั บ 4Life

3.19.
Trade Secret Information. All Downline Activity
Reports and the information contained therein, and
genealogy and activity data and other information
contained in an Affiliate’s MyShop website back office
(Downline Activity Reports and data contained in an
Affiliate’s MyShop website back office, shall be
collectively referred to as “Downline Activity
Reports”), are confidential and constitute proprietary
business trade secrets information belonging to 4Life.
Downline Activity Reports are provided to Affiliates in
strictest confidence and are made available to Affiliates
for the sole purpose of assisting Affiliates in working with
their respective Marketing Organizations in the
development of their 4Life business. Affiliates should use
their Downline Activity Reports to manage, motivate,
and train their Downline Affiliates. The Affiliate and 4Life
agree that, but for this agreement of confidentiality and
nondisclosure, 4Life will not provide Downline Activity
Reports to an Affiliate. Accordingly, an Affiliate shall not,
on his or her own behalf, or on behalf of any other
person, partnership, association, corporation, limited liability
company, or other entity:

3.19. ข ้อมูลความลับทางการค ้า
รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ทงั ้ หมดและข ้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นนัน
้
และลาดับและข ้อมูลกิจกรรมและข ้อมูลอืน
่ ๆ
ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นสานั กงานส่วนหลังของเว็บไซต์ MyShop
ของพันธมิตรทางธุรกิจ
(รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์และข ้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นเบือ
้ งหลังเว็บไซต์
MyShop ของพันธมิตรทางธุรกิจ จะเรียกรวมกันว่า
“รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์”)
เป็ นความลับและถือว่าเป็ นข ้อมูลความลับทางการค ้าทางธุรกิจที่
เป็ นกรรมสิทธิข
์ อง 4Life
รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์มใี ห ้แก่พันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ป็ นความ
ลับอย่างเคร่งครัดและจัดทาขึน
้ สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจเพือ
่ จุด
ประสงค์เดียวในการช่วยเหลือพันธมิตรทางธุรกิจในการทางานร่ว
มกับองค์กรการตลาดทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ พัฒนาธุรกิจ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจควรใช ้รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์เพือ
่ จัดการ
สร ้างแรงบันดาลใจ
และฝึ กอบรมดาวน์ไลน์ของพันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจและ 4Life ยอมรับว่า
แต่สาหรับข ้อตกลงด ้านการรักษาความลับและการไม่เปิ ดเผยข ้อ
มูลนี้ 4Life
จะไม่ให ้รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ดังนั น
้
พันธมิตรทางธุรกิจ ในนามของตนเองหรือในนามของบุคคลอืน
่
หุ ้นส่วน สมาคม บริษัท บริษัทจากัด หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใด
จะต ้องไม่กระทาการต่อไปนี้:

•

Directly or indirectly disclose any information contained in any
Downline Activity Report to any third party;

•

•

Use the information in any Downline Activity Report to
compete with 4Life;
Use a terminated Affiliate’s information to re-enroll without
the express consent of the terminated Affiliate;

•

Use the information in a Downline Activity Report for any
purpose other than promoting his or her 4Life business;

•

Use the information in any Downline Activity Report to recruit
or solicit any Affiliate or Preferred Customer of 4Life listed on
any Downline Activity Report for another network marketing
program, or in any manner attempt to influence or induce
any Affiliate or Preferred Customer of 4Life, to alter their
business relationship with 4Life;

•

Use or disclose to any person, partnership, association,
corporation, or other entity any information contained in any
Downline Activity Report;

•

•

•
•

•

•

เปิ ดเผยข ้อมูล ใด ๆ
ที่มีอ ยู่ใ นรายงานกิจ กรรมดาวน์ ไ ลน์ แ ก่บุค คลที่ส ามโดยตรงหรือ
โดยอ ้อม
ใช ้ข ้อมู ล ในรายงานกิจ กรรมดาวน์ ไ ลน์ เ พื่ อ แข่ ง ขั น กั บ 4Life
ใช ้ข ้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจทีย
่ ุตข
ิ ้อตกลงเพื่อลงทะเ
บียนใหม่โดยไม่ได ้รับความยินยอมอย่างชัดแจ ้งจากพันธมิตรทางธุร
กิจทีย
่ ุตข
ิ ้อตกลง
ใช ้ข ้อมู ล ในรายงานกิจ กรรมดาวน์ ไ ลน์ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์อ ื่น ใดน
อกเหนื อ จากการส่ ง เสริม ธุ ร กิจ 4Life ของตน
ใช ้ข ้อมู ล ในรายงานกิจ กรรมดาวน์ ไ ลน์ เ พื่ อ รั บ สมั ค ร
หรื อ ชั ก ชวนให ้พั น ธมิต รทางธุ ร กิจ หรื อ ลู ก ค ้าที่ไ ด ้รั บ สิท ธิ์ข อง
4Life
ที่ร ะบุ ไ ว ้ในรายงานกิจ กรรมดาวน์ ไ ลน์ สาหรั บ โปรแกรมการตลา
ดเครื อ ข่ า ยอื่น หรื อ ในลั ก ษณะใด ๆ
ที่พ ยายามจะชั ก ชวนหรื อ ชั ก จู ง ให ้พั น ธมิต รทางธุ ร กิจ หรื อ ลู ก ค ้า
ที่ไ ด ้รั บ สิท ธิ์ข อง 4Life
เปลี่ย นแปลงความสั ม พั น ธ์ท างธุ ร กิจ กั บ 4Life
ใช ้หรื อ เปิ ดเผยข ้อมู ล ใด ๆ
ที่อ ยู่ ใ นรายงานกิจ กรรมดาวน์ ไ ลน์ ต่ อ บุ ค คล ห ้างหุ ้นส่ ว น
สมาคม บริษั ท หรื อ หน่ ว ยงานอื่น ๆ
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Upon demand by the Company, any current or former
Affiliate will:

ตามความต อ้ งการของบริษั ท
พั น ธมิต รทางธุ ร กิจ ในปั จ จุ บั น หรือ ในอดีต จะกระทาการดั ง ต่
อไปนี้ :

•

Return or destroy the original and all copies of Downline
Activity Reports to the Company;

•

•

Permanently delete any database or electronic list of
information derived from any Downline Activity Report;

•

•

Permanently delete any database or list of information
compiled or developed by the Affiliate relating to the contact
information or sales activity of other Affiliates.

•

ส่ ง คืน หรื อ ทาลายต ้นฉบั บ และสาเนาทั ้ง หมดของรายงานกิจ กร
รมดาวน์ ไ ลน์ ใ ห ้แก่ บ ริษั ท
ลบฐานข ้อมู ล หรื อ รายการข ้อมู ล อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ท ี่ไ ด ้รั บ จากราย
งานกิจ กรรมดาวน์ ไ ลน์ โ ดยถาวร
ลบฐานข ้อมู ล หรื อ รายการข ้อมู ล ที่ร วบรวมหรื อ พั ฒ นาโดยพั น ธ
มิต รทางธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วข ้องกั บ ข ้อมู ล การติด ต่ อ หรื อ กิจ กรรมการข
ายของพั น ธมิต รทางธุ ร กิจ อื่น ๆ โดยถาวร

The provisions of this Policy shall survive the Cancellation
of an Affiliate’s Affiliate Agreement with 4Life.

บทบัญญัตน
ิ ี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการยกเลิกข ้อตกลงพันธมิ
ตรทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจกับ 4Life

3.20.
Cross-Group Sponsoring. Actual or attempted
Cross-Group Sponsoring is strictly prohibited. “Cross-Group
Sponsoring” is defined as the enrollment—direct, indirect,
or otherwise—of an individual or entity that already has a
current Preferred Customer enrollment or Affiliate
Agreement on file with 4Life, or who has had such an
agreement within the preceding six (6) calendar months
if Diamond Elite rank or below, or twelve (12) calendar
months if Presidential rank or above anywhere in the
tree. The use of a spouse’s or relative’s name, trade names,
DBAs, assumed names, corporations, limited liability
companies, partnerships, trusts, Federal Tax Identification
Numbers, fictitious identification numbers, or any other
artifice to circumvent this Policy is prohibited. This Policy
shall not prohibit the transfer of a 4Life business in
accordance with the “Sale, Transfer or Assignment of 4Life
Business” section of these Policies.

3.20. การสปอนเซอร์ข ้ามกลุม
่
ห ้ามมิให ้มีการสปอนเซอร์ข ้ามกลุม
่ โดยเด็ดขาด
“การสปอนเซอร์ข ้ามกลุม
่ ” หมายถึงการลงทะเบียนโดยทางตรง
ทางอ ้อม หรือทางอืน
่ ๆ
ของบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีม
่ ก
ี ารลงทะเบียนลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิห
์ รื
อข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจในปั จจุบันกับ 4Life
อยูแ
่ ล ้วหรือผู ้ทีม
่ ข
ี ้อตกลงดังกล่าวภายในหก (6)
เดือนปฏิทน
ิ ก่อนหน ้านี้หากอยูใ่ นตาแหน่งอันดับไดมอนด์อล
ี ท
ิ ห
รือต่ากว่า หรือสิบสอง (12) เดือนปฏิทน
ิ
หากอยูใ่ นตาแหน่งเพรสซิเดนเชียลหรือตาแหน่งทีส
่ งู กว่าใดก็ได ้
่ คู่สมรสหรือญาติ ชือ
่ ทางการค ้า DBA
ในโครงสร ้าง ห ้ามใช ้ชือ
่ สมมุต ิ บริษัท บริษัทจากัด ห ้างหุ ้นส่วน ทรัสต์
ชือ
หมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษีของรัฐบาลกลาง
หมายเลขประจาตัวสมมติ หรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่ หลีกเลีย
่ งนโยบายนี้
นโยบายนี้จะไม่ห ้ามการโอนธุรกิจ 4Life ตามหัวข ้อ “การขาย
โอน หรือโอนสิทธิธ์ รุ กิจ 4Life” ของนโยบายเหล่านี้

3.21.
Errors or Questions. If an Affiliate has questions
about or believes any errors have been made regarding
commissions, bonuses, Downline Activity Reports, or
charges, the Affiliate must notify 4Life within sixty (60) days
of the date of the purported error or incident in
question. 4Life will not be responsible for any errors,
omissions, or problems not reported within sixty (60)
days.

3.21. ข ้อผิดพลาดหรือข ้อสงสัย
่ ว่ามีข ้อผิดพลาดใด ๆ
หากพันธมิตรทางธุรกิจมีข ้อสงสัยหรือเชือ
เกิดขึน
้ เกีย
่ วกับค่าคอมมิชชัน โบนัส รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์
หรือค่าบริการ พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องแจ ้งให ้ 4Life
ทราบภายในหกสิบ (60)
วันนับจากวันทีเ่ กิดข ้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ทเี่ ป็ นปั ญหา 4Life
จะไม่รับผิดชอบต่อข ้อผิดพลาด การละเว ้น หรือปั ญหาใด ๆ
ทีไ่ ม่ได ้รับการรายงานภายในหกสิบ (60) วัน

3.22.
Excess Inventory Purchases Prohibited. Affiliates are
not required to carry inventory of products or sales aids.
Affiliates who carry reasonable levels of products or
sales aids may find making retail sales and building a
Marketing Organization somewhat easier because of the
decreased response time in fulfilling Retail Customer
orders. Each Affiliate must make his or her own decision
with regard to these matters. To ensure that Affiliates are
not encumbered with excess inventory that they are
unable to sell, such inventory may be returned to 4Life
upon the Affiliate’s Cancellation or termination pursuant

้ สินค ้าคงคลังส่วนเกิน
3.22. ห ้ามซือ
ิ ค ้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ห
พันธมิตรทางธุรกิจไม่จาเป็ นต ้องมีสน
รืออุปกรณ์ชว่ ยการขาย
พันธมิตรทางธุรกิจทีม
่ ผ
ี ลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ชว่ ยการขายในระดั
บทีเ่ หมาะสมอาจพบว่าการค ้าปลีกและการสร ้างองค์กรการตลาด
ค่อนข ้างง่ายขึน
้ เนื่องจากเวลาในการตอบลดลงเมือ
่ ดาเนินการตา
้ ของลูกค ้าปลีก
มคาสัง่ ซือ
พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายต ้องตัดสินใจด ้วยตนเองเกีย
่ วกับเรือ
่
งเหล่านี้
เพือ
่ รับรองว่าพันธมิตรทางธุรกิจจะไม่ตด
ิ ภาระกับสินค ้าคงคลังส่ว
นเกินทีต
่ นไม่สามารถขายได ้
สินค ้าคงคลังดังกล่าวอาจถูกส่งคืนไปยัง 4Life
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to the “Return of Inventory and Sales Aids by Affiliates”
section of these Policies.

เมือ
่ การยกเลิกหรือการยุตข
ิ ้อตกลงของพันธมิตรทางธุรกิจตามหั
วข ้อ
“การส่งคืนสินค ้าคงคลังและอุปกรณ์ชว่ ยการขายโดยพันธมิตรท
างธุรกิจ” ของนโยบายเหล่านี้

4Life prohibits the purchase of products in unreasonable
amounts solely for the purpose of qualifying for
commissions, bonuses or advancement in the Life Rewards
Plan. Affiliates may not purchase more inventory than they
can reasonably resell or consume in a month, nor may
they encourage others to do so.

4Life
ห ้ามมิใ ห ้ทาการซื้อ ผลิต ภั ณ ฑ์ใ นจานวนที่ไ ม่ส มเหตุส มผลเพี
ยงเพื่อ วั ต ถุป ระสงค์ใ นการรั บ ค่า คอมมิช ชัน โบนั ส
หรือ ความก ้าวหน า้ ในแผนรางวั ล ชีว ต
ิ
พั น ธมิต รทางธุร กิจ ต ้องไม่ซ ื้อ สิน ค ้าคงคลั ง มากเกิน กว่า ที่จ ะข
ายต่อ หรือ บริโ ภคได ้อย่า งสมเหตุส มผลในหนึ่ง เดือ นและจะไ
ม่ส นั บ สนุ น ให ้ผู ้อื่น ทาเช่น นั ้น

3.23.
Right of Publicity. Affiliates authorize 4Life to use
their name, photograph, video and/or audio recording,
personal story, testimonial, likeness, and/or any personal
material in the Company’s advertising and/or promotional
materials and waive all claims for remuneration for such
use.

3.23. สิทธิในการทาให ้ปรากฎต่อสาธารณะ
่ ภาพถ่าย
พันธมิตรทางธุรกิจอนุญาตให ้ 4Life ใช ้ชือ
บันทึกวิดโี อและ/หรือเสียง เรือ
่ งราวส่วนตัว คารับรอง
ความคล ้ายคลึง และ/หรือเนื้อหาส่วนบุคคลใด ๆ
่ ส่งเสริมการขายของบริษัท
ในโฆษณาและ/หรือสือ
และยกเว ้นการเรียกร ้องค่าตอบแทนทัง้ หมดสาหรับการใช ้งานดัง
กล่าว

3.24.
Governmental Approval or Endorsement. Federal
and state regulatory agencies and/or officials do not
approve or endorse any direct selling or network
marketing company programs or products. Therefore,
Affiliates shall not represent or imply that 4Life, the Life
Rewards Plan or products have been approved, endorsed, or
otherwise sanctioned by any government agency.

3.24. การอนุมัตห
ิ รือการรับรองจากรัฐบาล
หน่วยงานกากับดูแลและ/หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐบาลกลางและขอ
งมลรัฐไม่อนุมัตห
ิ รือรับรองโครงการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทขา
ยตรงหรือการตลาดแบบเครือข่าย ดังนัน
้
พันธมิตรทางธุรกิจจะไม่เป็ นตัวแทนหรือกล่าวเป็ นนัยว่า 4Life
แผนรางวัลชีวต
ิ หรือผลิตภัณฑ์ได ้รับการอนุมัต ิ รับรอง
หรือถูกคว่าบาตรโดยหน่วยงานของรัฐใด ๆ

3.25.
Income Taxes. Every year, 4Life will provide an IRS
Form 1099 MISC (Non-employee Compensation) earnings
statement to each U.S. and Puerto Rico resident as
required by the Internal Revenue Service. Each Affiliate is
responsible for paying local, state, and federal taxes on
any income generated as an Affiliate.

3.25. ภาษีเงินได ้ ทุกปี 4Life
จะจัดทาใบแจ ้งผลกาไรแบบฟอร์ม IRS 1099 MISC
(ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่สาหรับพนั กงาน)
ให ้กับผู ้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกแต่ละรายตามที่
กรมสรรพากรกาหนด
พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบในการจ่ายภาษีท ้
องถิน
่ ระดับมลรัฐ และรัฐบาลกลางสาหรับรายได ้ใด ๆ
ทีส
่ ร ้างขึน
้ ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ

3.26.
Independent Affiliate Status. Affiliates are
independent contractors and are not purchasers of a
franchise or a business opportunity. The Agreement
between 4Life and its Affiliates does not create an
employer/employee relationship, agency, partnership, or
joint venture between the Company and the Affiliate. An
Affiliate shall not be treated as an employee for his or her
services or for Federal or State tax purposes. All Affiliates
are responsible for paying local, state, and federal taxes
due from all compensation earned as an Affiliate of the
Company. The Affiliate has no authority (express or
implied), to bind the Company to any obligation. Each
Affiliate shall establish his or her own goals, hours, and
methods of sale, so long as he or she complies with the
terms of the Affiliate Agreement, these Policies, and
applicable laws.

3.26. สถานะพันธมิตรทางธุรกิจอิสระ
้ แฟรน
พันธมิตรทางธุรกิจเป็ นผู ้เข ้าทาสัญญาอิสระและไม่ใช่ผู ้ซือ
ไชส์หรือโอกาสทางธุรกิจ ข ้อตกลงระหว่าง 4Life
และพันธมิตรทางธุรกิจไม่ได ้สร ้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ ้าง/
ลูกจ ้าง ตัวแทน หุ ้นส่วน
หรือกิจการร่วมค ้าระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจจะไม่ได ้รับการปฏิบัตใิ นฐานะพนั กงานสาหรับ
บริการของตนหรือเพือ
่ วัตถุประสงค์ด ้านภาษีของรัฐบาลกลางหรื
อมลรัฐ
พันธมิตรทางธุรกิจทัง้ หมดมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบในการจ่ายภาษี ท ้อ
งถิน
่ ระดับมลรัฐ
และรัฐบาลกลางทีต
่ ้องชาระจากค่าตอบแทนทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับในฐ
านะพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจไม่มอ
ี านาจ
(โดยชัดแจ ้งหรือโดยนั ย) ในการผูกมัดบริษัทกับภาระผูกพันใด
ๆ พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายจะกาหนดเป้ าหมาย ชั่วโมง
และวิธก
ี ารขายของตนเองตราบเท่าทีต
่ นปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขของ
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ข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ นโยบายเหล่านี้
และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
3.27. International Product Sales. 4Life has worked
with various government agencies to register 4Life
products in many countries around the world. In order to
protect its product registrations and abide by the import
and product registration laws of each country in which
4Life does business, it is necessary that 4Life limit the
international distribution of its products. Therefore, if an
Affiliate wishes to sell 4Life products or sales aids in any
country where 4Life has obtained product registrations,
the products that may be sold, given, transferred,
imported, exported, or distributed must be limited to
only those products specifically registered in that
country. The import of any other product for resale from
outside that country is prohibited.

3.27. การขายผลิต ภัณ ฑ์ร ะหว่า งประเทศ 4Life
ได ้ทางานร่ วมกั บหน่ ว ยงานภาครั ฐหลายแห่ง ในการจดทะเบีย
นผลิต ภัณ ฑ์ข อง 4Life ในหลายประเทศทั่ วโลก
เพื่อ คุ ้มครองการจดทะเบียนผลิต ภัณ ฑ์ข องตนและปฏิบั ตต
ิ าม
กฎหมายการนาเข ้าและการจดทะเบียนผลิต ภั ณ ฑ์ข องแต่ละป
ระเทศที่ 4Life ทาธุร กิจ 4Life
จาเป็ นต ้องจากั ด การจัด จาหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ระหว่างประเทศ
ดั ง นั น
้ หากพัน ธมิตรทางธุร กิจ ต ้องการขายผลิตภัณ ฑ์ข อง
4Life หรือ อุป กรณ์ ช่ว ยการขายในประเทศใด ๆ ที่ 4Life
ได ้รั บ การจดทะเบียนผลิต ภัณฑ์ ผลิต ภัณ ฑ์ที่อ าจขาย ให ้
ถ่า ยโอน นาเข ้า ส่ง ออก
หรือ จัด จาหน่ า ยจะต ้องจากั ด เฉพาะผลิต ภัณ ฑ์ที่ล งทะเบีย นโ
ดยเฉพาะในประเทศนั น
้
ห ้ามนาเข ้าผลิต ภั ณ ฑ์อน
ื่ ใดเพื่อ ขายต่อ จากนอกประเทศนั น
้

4Life can, at its sole discretion, allow any product that is not
actively registered in a specific country to be imported in
that country on a strictly not for resale basis. When
imported, these products may be purchased for an Affiliate’s
personal use, but the products must not be resold.

4Life
สามารถใช ้ดุลยพินจ
ิ ของตนแต่เพียงผู ้เดียวในการอนุญาตให ้นาเ
ข ้าผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ทีไ่ ม่ได ้จดทะเบียนในประเทศใดประเทศหนึง่ โดยเด็ดขาดเพือ
่ ข
ายต่อ เมือ
่ นาเข ้า
้ เพือ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจซือ
่ การใช ้งานส่วนตัวของพันธมิตรทาง
ธุรกิจแต่ผลิตภัณฑ์จะต ้องไม่ถูกขายต่อ

3.28.
Adherence to Laws and Ordinances. Many cities
and counties have laws regulating certain home-based
businesses. In most cases, these ordinances are not
applicable to Affiliates because of the nature of their
businesses. However, Affiliates must obey those laws that
do apply to them. If a city or county official tells an
Affiliate that an ordinance applies to him or her, the
Affiliate shall be polite and cooperative and immediately
send a copy of the ordinance to 4Life’s Compliance
Department by mail or email at compliance@4life.com. In
many cases, there are exceptions to the ordinance that
apply to Affiliates.

3.28. การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อบัญญัต ิ
เมืองและเขตหลายแห่งมีกฎหมายควบคุมธุรกิจตามบ ้านบางประ
เภท ในกรณีสว่ นใหญ่
ข ้อบัญญัตเิ หล่านี้ไม่สามารถใช ้ได ้กับพันธมิตรทางธุรกิจเนื่องจา
กลักษณะของธุรกิจของพวกเขา อย่างไรก็ตาม
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบ
่ ังคับใช ้กับตน
หากเจ ้าหน ้าทีข
่ องเมืองหรือเขตบอกพันธมิตรทางธุรกิจว่ามีการ
บังคับใช ้กฎหมายกับตน
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องสุภาพและให ้ความร่วมมือและส่งสาเน
าข ้อบัญญัตไิ ปยังฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ 4Life
โดยทันทีทางไปรษณียห
์ รืออีเมลที่ Compliance@4life.com
ในหลายกรณี
มีข ้อยกเว ้นของกฎหมายทีบ
่ ังคับใช ้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

3.29.
Compliance with Laws and Ethical Standards.
Affiliates shall comply with all federal, state, and local laws
and regulations in the conduct of their businesses. In
connection with the operation of an Affiliate’s business, the
violation of any law or any conduct that is unethical or, in
4Life’s sole discretion, may tend to damage its reputation
or goodwill, shall be grounds for disciplinary action.

3.29. การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับทัง้ ห
มดในระดับประเทศ ระดับมลรัฐ
และระดับท ้องถิน
่ ในการดาเนินธุรกิจของตน
ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินธุรกิจ 4Life
ของพันธมิตรทางธุรกิจ การกระทาใด ๆ
ทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือขัดต่อหลักจริยธรรม
่ เสียงหรือค่าความนิ
หรือมีแนวโน ้มทีจ
่ ะสร ้างความเสียหายต่อชือ
ยมของบริษัทแต่เพียงผู ้เดียว
่ ารถูกดาเนินการทางวินัย
จะถือเป็ นเหตุอันควรทีน
่ าไปสูก

3.30.
One 4Life Business per Affiliate. An Affiliate may
operate or have an ownership interest, legal or equitable,

3.30. ธุรกิจ 4Life หนึง่ ธุรกิจต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจอาจดาเนินการหรือมีผลประโยชน์ในการเป็ นเ
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as a sole proprietorship, partner, member, shareholder,
trustee, or beneficiary, in only one 4Life business. No
individual may have, operate or receive compensation
from more than one 4Life business. Individuals of the same
Family Unit who are of legal contract age may each enter
into or have an interest in their own separate 4Life
business, only if each subsequent family position is placed
frontline to the first family member enrolled. A Family Unit
is defined as spouses, domestic partners, and dependent
children living at or doing business at the same address.

จ ้าของทีถ
่ ก
ู กฎหมายหรือเป็ นธรรมในฐานะเจ ้าของ หุ ้นส่วน
สมาชิก ผู ้ถือหุ ้น ทรัสตี หรือผู ้รับประโยชน์เพีนงผู ้เดียวในธุรกิจ
4Life หนึง่ ธุรกิจ
ห ้ามมิให ้บุคคลใดมีดาเนินการหรือได ้รับค่าตอบแทนจากธุรกิจ
4Life มากกว่าหนึง่ ธุรกิจ
บุคคลในหน่วยครอบครัวเดียวกันทีม
่ อ
ี ายุตามกฎหมายแต่ละราย
สามารถเข ้าร่วมหรือมีสว่ นได ้เสียในธุรกิจ 4Life แยกกันได ้
เฉพาะในกรณีทต
ี่ าแหน่งครอบครัวทีต
่ ามมาแต่ละตาแหน่งถูกวา
งไว ้เป็ นแนวหน ้าให ้กับสมาชิกในครอบครัวรายแรกทีล
่ งทะเบียน
หน่วยครอบครัวหมายถึงคูส
่ มรส คูช
่ วี ต
ิ
และบุตรในอุปการะทีอ
่ าศัยหรือทาธุรกิจในทีอ
่ ยูเ่ ดียวกัน

3.31.
Actions of Family Unit Members or Associated
Individuals. If any member of an Affiliate’s Family Unit
engages in any activity which, if performed by the
Affiliate named on the application, would violate any
provision of the Agreement, such activity will be deemed
a violation by the Affiliate and 4Life may take disciplinary
action pursuant to these Policies against the named
Affiliate. Similarly, if any individual associated in any way
with a corporation, partnership, limited liability
company, trust, or other entity (collectively “Associated
Individual”) violates the Agreement, such action(s) will be
deemed a violation by the entity, and 4Life may take
disciplinary action jointly and severally, against the entity,
and/or each shareholder, officer, partner, member, owner,
and other members of their Family Unit.

3.31.

3.32.
Re-packaging and Re-Labeling Prohibited. Affiliates
may not re-package, re-label, refill, or alter the labels
on any 4Life products, information, materials, or programs
in any way. 4Life products must be sold in their original
containers only. Such re-labeling or re-packaging would
likely violate federal and state laws, which could result in
severe criminal penalties. Affiliates should also be aware
that civil liability can arise when, as a consequence of the repackaging or re-labeling of products, the persons using the
products suffer any type of injury or their property is
damaged.

3.32. ห ้ามบรรจุหบ
ี ห่อซ้าและติดฉลากซ้า
พันธมิตรทางธุรกิจไม่อาจบรรจุหบ
ี ห่อซ้า ติดฉลากซ้า เติม
หรือดัดแปลงฉลากบนผลิตภัณฑ์ของ 4Life ข ้อมูล วัสดุ
หรือโปรแกรมไม่วา่ ด ้วยวิธใี ด ๆ ผลิตภัณฑ์ของ 4Life
ต ้องจาหน่ายในบรรจุภัณฑ์เดิมเท่านั น
้
การติดฉลากซ้าหรือบรรจุหบ
ี ห่อซ้าดังกล่าวมีแนวโน ้มทีจ
่ ะละเมิด
กฎหมายของรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ
ซึง่ อาจส่งผลให ้ถูกลงโทษทางอาญาอย่างรุนแรง
พันธมิตรทางธุรกิจควรตระหนักด ้วยว่าความรับผิดทางแพ่งอาจเ
กิดขึน
้ ได ้เมือ
่ บุคคลทีใ่ ช ้ผลิตภัณฑ์ได ้รับบาดเจ็บทุกประเภทหรือ
ิ ของบุคคลนัน
ทรัพย์สน
้ ได ้รับความเสียหาย
อันเป็ นผลมาจากการบรรจุหบ
ี ห่อซ้าหรือการติดฉลากผลิตภัณฑ์
ซ้า

3.33.
Roll-Up of Marketing Organization. Upon
Cancellation of an Affiliate, 4Life may, at its discretion,
move all individuals on the first Level of the canceling Affiliate
into the vacated position. The account of the terminated
Affiliate may be maintained in the original place until such a
time 4Life believes all legal risk is eliminated.

3.33. การย ้ายตาแหน่งขึน
้ ในองค์การการตลาด
เมือ
่ ยกเลิกการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ 4Life
ตามดุลยพินจ
ิ ของตนอาจย ้ายบุคคลทัง้ หมดในระดับแรกของพัน
ธมิตรทางธุรกิจทีย
่ กเลิกไปยังตาแหน่งทีว่ า่ ง
บัญชีของพันธมิตรทางธุรกิจทีถ
่ ก
ู ยุตข
ิ ้อตกลงอาจถูกเก็บรักษาไว ้
ทีเ่ ดิมจนกว่าจะถึงเวลาที่ 4Life
่ ว่าความเสีย
่ งทางกฎหมายทัง้ หมดได ้ถูกขจัดออกไป
เชือ

การกระทาของสมาชิกหน่วยครอบครัวหรือบุคคลผู ้เกีย
่ ว
ข ้อง
หากสมาชิกในหน่วยครอบครัวของพันธมิตรทางธุรกิจมีสว่ นร่วมใ
นกิจกรรมใด ๆ
ื่ อยูใ่ นใบสมัครจะ
ซึง่ หากดาเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจทีม
่ ช
ี อ
ละเมิดบทบัญญัตใิ ด ๆ ของข ้อตกลง
กิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าละเมิดโดยพันธมิตรทางธุรกิจและ 4Life
อาจดาเนินการทางวินัยตามนโยบายเหล่านี้ต่อพันธมิตรทางธุรกิ
ื่ ในทานองเดียวกัน หากบุคคลใด ๆ
จทีร่ ะบุชอ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องในทางใดทางหนึง่ กับบริษัท ห ้างหุ ้นส่วน
บริษัทจากัด ทรัสต์ หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ๆ (รวมเรียกว่า
“บุคคลผู ้เกีย
่ วข ้อง”) ละเมิดข ้อตกลง
การกระทาดังกล่าวจะถือว่าเป็ นการละเมิดโดยนิตบ
ิ ค
ุ คลและ
4Life
อาจดาเนินการทางวินัยร่วมกันและแยกกันต่อนิตบ
ิ ุคคลและ/หรือ
ผู ้ถือหุ ้น เจ ้าหน ้าที่ หุ ้นส่วน สมาชิก เจ ้าของ และสมาชิกรายอืน
่
ๆ ในหน่วยครอบครัวของตน
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3.34.
Sale, Transfer, or Assignment of 4Life Business.
Although a 4Life business is a privately owned,
independently operated business, the sale, transfer, or
assignment of a 4Life business is subject to certain
limitations. Unless otherwise agreed to in writing, if an
Affiliate wishes to sell his or her 4Life business, the
following criteria must be met:

3.34. การขาย โอน หรือโอนสิทธิธ์ รุ กิจ 4Life แม ้ว่าธุรกิจ
4Life จะเป็ นธุรกิจส่วนตัวทีด
่ าเนินการโดยอิสระ แต่การขาย โอน
หรือโอนสิทธิธ์ รุ กิจ 4Life อยูภ
่ ายใต ้ข ้อจากัดบางประการ
เว ้นแต่จะตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษรเป็ นอย่างอืน
่
หากพันธมิตรทางธุรกิจประสงค์จะขายธุรกิจ 4Life
ของตนจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามเกณฑ์ตอ
่ ไปนี้ :

•

The Affiliate shall offer the Company the right of first refusal to
purchase the business on the same terms as it would be
offered to any third party. If the Company purchases the
business, it is up to the Company’s discretion whether to retain
the business or allow a roll-up to occur.

•

•

Protection of the existing Line of sponsorship must always
be maintained so that the 4Life business continues to be
operated in that Line of sponsorship.

•

•

A buyer or transferee must be qualified to be an
Affiliate. If the buyer is an active Affiliate, he or she must
first terminate his or her 4Life business and remain
inactive in accordance with Section 3.12 of the Policies
before becoming eligible for a purchase, transfer, assignment, or
acquisition of any interest in the 4Life business.
The selling Affiliate must submit a Sale, Transfer, or Assignment
of 4Life Business Form to 4Life’s Customer Service Department at
customerservice@4life.com.
Before the sale, transfer, or assignment can be finalized and
approved by 4Life, any debt obligations the selling Affiliate has
with 4Life must be satisfied.
The selling Affiliate must be in good standing, not in violation
of any of the terms of the Agreement, and not under review
by 4Life’s Compliance Department in order to be eligible to
sell, transfer, or assign a 4Life business.
Prior to offering a 4Life business for sale, the selling Affiliate
must notify 4Life’s Corporate Office of his or her intent to sell
the 4Life business and receive the Company’s written approval,
which shall not be unreasonably withheld.

•

•

The sold, transferred, or assigned Affiliate Account position will
not retain recognition at the high rank obtained by the Affiliate
Account position. 4Life reserves the right to rank the
purchased, transferred, or assigned Affiliate position at any
rank at 4Life’s sole discretion.

•

•

In the event that a qualification-based incentive trip has been
earned by the selling, transferring, or assigning Affiliate
Account position prior to the sale, transfer, or assignment of
the Affiliate Account, the purchaser, transferee, or assignee of
the Affiliate Account is ineligible to earn the qualification-based
incentive trip for the same qualification level. 4Life reserves the
right to approve eligibility for all future incentive trips.

•

•
•
•

•

•
•
•

•

ิ ธิ์ใ นการปฏิเ
พั น ธมิต รทางธุร กิจ จะเสนอให ้บริษั ทมีส ท
สธครั ้ง แรกที่จ ะซื้อ ธุร กิจ ตามเงื่อ นไขเดีย วกั น กั บ ที่จ ะเสนอให ้กั บ
บุค คลที่ส าม หากบริษั ทซื้อ ธุร กิจ
ขึน
้ อยู่กั บ ดุล ยพินิจ ของบริษั ทว่า จะรั ก ษาธุ ร กิจ ไว ้หรือ อนุ ญ าตให ้
มีก ารควบรวมกิจ การ
การคุ ม
้ ครองสายการสปอนเซอร์ ที่ มี อ ยู่ จ ะต อ
้ งได ร้ ั
บการดู แ ลอยู่ เ สมอเพื่ อ ให ธ้ ุ ร กิจ 4Life
ยั ง คงดาเนิ น การสายการสปอนเซอร์ ต่ อ ไปได ้
้ หรือผู ้รับโอนจะต ้องมีคณ
ผู ้ซือ
ุ สมบัตเิ ป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
้ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจทีใ่ ช ้งานอยู่ บุคคลนัน
หากผู ้ซือ
้ จะต ้องยุตธิ รุ กิจ
4Life ของตนก่อนและยังคงไม่ได ้ทางานตามนโยบายข ้อ 3.12
ิ ธิซ
ื้ โอน โอนสิทธิ์ หรือได ้มาซึง่ ผลประโยชน์ใด ๆ
ก่อนทีจ
่ ะมีสท
์ อ
ในธุรกิจ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจทีจ
่ ะขายจะต ้องส่งแบบฟอร์มการขาย โอน
หรือโอนสิทธิธ์ รุ กิจ 4Life ไปยังฝ่ ายบริการลูกค ้าของ 4Life ที่
customerservice@4life.com
ก่อนที่ 4Life จะทาสรุปและอนุมัตก
ิ ารขาย การโอน
หรือการโอนสิทธิ์ ภาระหนี้ใด ๆ ทีพ
่ ันธมิตรทางธุรกิจมีกับ 4Life
้ แล ้ว
จะต ้องชดเชยให ้เสร็จสิน
พันธมิตรทางธุรกิจทีจ
่ ะขายจะต ้องอยูใ่ นสถานะทีด
่ ี
ไม่ละเมิดข ้อกาหนดใด ๆ ของข ้อตกลง
และไม่อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ
ิ ธิข
4Life เพือ
่ ให ้มีสท
์ าย โอน หรือโอนสิทธิธ์ รุ กิจ 4Life
ก่อนทีจ
่ ะเสนอขายธุรกิจ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจทีจ
่ ะขายจะต ้องแจ ้งให ้สานักงานบริษัทของ 4Life
ทราบถึงความตัง้ ใจทีจ
่ ะขายธุรกิจ 4Life
และได ้รับการอนุมัตเิ ป็ นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ซึง่ จะไม่ถก
ู หัก
ณ ทีจ
่ ่ายโดยไม่มเี หตุผล
ตาแหน่งบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจทีข
่ าย โอน
หรือโอนสิทธิจ
์ ะไม่คงไว ้ซึง่ การยอมรับในอันดับสูงทีไ่ ด ้รับจากตาแห
น่งบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจ 4Life
ื้ โอน
ขอสงวนสิทธิใ์ นการจัดอันดับตาแหน่งพันธมิตรทางธุรกิจทีซ
่ อ
หรือโอนสิทธิใ์ นตาแหน่งใด ๆ ตามดุลยพินจ
ิ แต่เพียงผู ้เดียวของ
4Life
ในกรณีทก
ี่ ารเดินทางเพื่อจูงใจตามคุณสมบัตไิ ด ้รับจากการขาย
โอน
หรือโอนสิทธิใ์ นตาแหน่งของบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจก่อนการขาย
้ ผู ้รับโอน
โอน หรือโอนสิทธิข
์ องบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจ ผู ้ซือ
ิ ธิไ์ ด ้รับการเดินทา
หรือผู ้รับโอนสิทธิบ
์ ัญชีพันธมิตรทางธุรกิจไม่มส
ี ท
งเพื่อจูงใจตามคุณสมบัตส
ิ าหรับระดับคุณสมบัตเิ ดียวกัน 4Life
ิ ธิส
ขอสงวนสิทธิใ์ นการอนุมัตส
ิ ท
์ าหรับการเดินทางเพือ
่ จูงใจในอนา
คตทัง้ หมด

4Life reserves the right to determine the successor
Affiliate’s recognition rank.

4Life
ขอสงวนสิทธิใ์ นการกาหนดอันดับการยอมรับผู ้สืบทอดของพันธ
มิตรทางธุรกิจ

3.35.
Separation of a 4Life Business. Affiliates sometimes
operate their 4Life businesses as husband-wife partnerships,
partnerships, corporations, limited liability companies, or
trusts. At such time as a marriage ends in divorce, or a
corporation, partnership, limited liability company, or

3.35. การแยกธุรกิจ
ในบางครัง้ พันธมิตรทางธุรกิจดาเนินธุรกิจ 4Life
ในฐานะหุ ้นส่วนสามี-ภรรยา หุ ้นส่วน บริษัท บริษัทจากัด
้ สุดลงด ้วยการหย่าร ้าง
หรือทรัสต์ ในขณะทีก
่ ารแต่งงานสิน
หรือบริษัท ห ้างหุ ้นส่วน บริษัทจากัด หรือทรัสต์
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trust (the latter four entities are collectively referred to in
this paragraph as “entities”) may dissolve, arrangements
must be made to assure that any separation or division of
the business is accomplished so as not to adversely affect
the interests and income of other businesses up or down
the Line of sponsorship. If the separating parties fail to
provide for the best interests of other Affiliates and the
Company, 4Life will involuntarily terminate the Affiliate
Agreement and roll-up their entire Marketing
Organization pursuant to the “Roll-Up of Marketing
Organization” section of these Policies. During the
pendency of a divorce or entity dissolution, the parties
must adopt one of the following methods of operation:

่ ห่งหลังเรียกรวมกันในย่อหน ้านี้ว่า “นิตบ
(นิตบ
ิ ค
ุ คลสีแ
ิ ค
ุ คล”)
อาจเลิกกิจการ ต ้องมีการเตรียมการเพือ
่ รับรองว่า
การแยกหรือการแบ่งธุรกิจทาได ้สาเร็จเพือ
่ ไม่ให ้ส่งผลเสียต่อผล
ประโยชน์และรายได ้ของธุรกิจอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูใ่ นสายการสปอนเซอร์
หากฝ่ ายทีแ
่ ยกออกไม่สามารถจัดการเพือ
่ ผลประโยชน์สงู สุดขอ
งพันธมิตรทางธุรกิจอืน
่ ๆ และบริษัทได ้ 4Life
จะยุตข
ิ ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจโดยไม่สมัครใจและย ้ายองค์กร
การตลาดทัง้ หมดของบุคคลขึน
้ ตามหัวข ้อ
“การย ้ายตาแหน่งขึน
้ ในองค์การการตลาด” ของนโยบายเหล่านี้
ในระหว่างทีม
่ ก
ี ารหย่าร ้างหรือเลิกกิจการ
คูก
่ รณีต ้องใช ้วิธก
ี ารใดวิธห
ี นึง่ ดังต่อไปนี้:

•

One of the parties may, with written consent of the
other(s), operate the 4Life business pursuant to an
assignment in writing whereby the relinquishing spouse,
shareholders, partners, or trustees authorize 4Life to deal
directly and solely with the other spouse or non-relinquishing
shareholder, partner, or trustee; or

•

•

The parties may continue to operate the 4Life business jointly,
whereupon all compensation paid by 4Life will be paid in the
joint names of the Affiliates or in the name of the entity to
be divided as the parties may independently agree between
themselves.

•

คูก
่ รณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ อาจได ้รับความยินยอมเป็ นลายลัก
ษณ์อักษรจากคูก
่ รณีอก
ี ฝ่ ายหนึง่ ให ้ดาเนินธุรกิจ 4Life
ตามการโอนสิทธิเ์ ป็ นลายลักษณ์อักษรโดยทีค
่ ส
ู่ มรส ผู ้ถือหุ ้น
หุ ้นส่วน หรือทรัสตีทส
ี่ ละสิทธิม
์ อบอานาจให ้ 4Life
จัดการโดยตรงและแต่เพียงผู ้เดียวกับคู่สมรสอีกฝ่ ายหรือผู ้ถือหุ ้น
หุ ้นส่วน หรือทรัสตีทม
ี่ ไิ ด ้สละสิทธิ์ หรือ
คูก
่ รณีสามารถดาเนินธุรกิจ 4Life
ต่อไปได ้โดยค่าตอบแทนทัง้ หมดทีจ
่ ่ายโดย 4Life
จะจ่ายในนามร่วมของพันธมิตรทางธุรกิจหรือในนามของนิตบ
ิ ค
ุ คลที่
จะแบ่งกันเนื่องจากคูก
่ รณีอาจตกลงอย่างอิสระระหว่างกัน

If the parties elect neither of the foregoing, 4Life will
continue to pay commissions to the same individual(s) to
whom commissions were paid prior to the filing of the
divorce or dissolution proceeding.

หากคู่กรณีไม่เลือกทัง้ สองข ้อทีก
่ ล่าวมา 4Life
จะยังคงจ่ายค่าคอมมิชชันให ้กับบุคคลเดิมทีจ
่ ่ายค่าคอมมิชชันใ
ห ้ก่อนทีจ
่ ะมีการดาเนินการฟ้ องหย่าหรือเลิกกิจการ

Under no circumstances will the Marketing Organization of
divorcing spouses or a dissolving business entity be divided.
Similarly, only upon 4Life approval will 4Life split
commissions and/or bonuses between divorcing spouses
or members of dissolving entities. 4Life will recognize only
one Affiliate Agreement. In the event that parties to a
divorce or dissolution proceeding are unable to resolve a
dispute over the disposition of commissions and ownership
of the business within six (6) months following the divorce
filing or institution of dissolution proceedings, the
Affiliate Agreement may be involuntarily canceled. If a
former spouse has completely relinquished all rights in his
or her original 4Life business, he or she is thereafter free to
enroll as a Preferred Customer under any Sponsor of their
choice and need not wait before reenrolling. If a former
entity affiliate has completely relinquished all rights in
his or her original 4Life business, he or she is thereafter
free to enroll as a Preferred Customer under any Sponsor
of their choice and need not wait before reenrolling.

องค์ก รการตลาดของคู่ ส มรสที่ห ย่า ร ้างหรือ นิต บ
ิ ุค คลที่เ ลิก กิ
จการจะไม่ถู ก แบ่ง ออกไม่ว่า ในกรณี ใ ดก็ ต าม
ในทานองเดีย วกั น เมื่อ 4Life ได ้อนุ มั ต ิ ทาง 4Life
จะแบ่ง ค่ า คอมมิช ชัน และ/หรือ โบนั ส ระหว่ า งคู่ ส มรสที่ห ย่ า ร ้า
งหรือ สมาชิก ของนิต บ
ิ ุค คลที่เ ลิก กิจ การ 4Life
จะยอมรั บ ข ้อตกลงพั น ธมิต รทางธุ ร กิจ เพีย งฉบั บ เดีย ว
ในกรณี ที่คู่ก รณี ใ นการดาเนิน การหย่า ร า้ งหรือ การเลิก กิจ การ
ไม่ ส ามารถระงั บ ข ้อพิพ าทเกี่ย วกั บ การจาหน่ า ยค่ า คอมมิช ชัน
และการเป็ นเจ ้าของธุ ร กิจ ได ้ภายในหก (6)
เดือ นนั บ จากการฟ้ องหย่า หรือ การก่อ ตั ง้ การดาเนิน การเลิก กิ
จการ
ข ้อตกลงพั น ธมิต รทางธุร กิจ อาจถูก ยกเลิก โดยไม่ ส มั ค รใจ
หากอดีต คู่ ส มรสได ้สละสิท ธิ์ทั ง้ หมดในธุ ร กิจ 4Life
้ เชิง
เดิม ของตนโดยสิน
หลั ง จากนั ้น ก็ มีอ ิส ระที่จ ะลงทะเบีย นเป็ นลู ก ค ้าที่ไ ด ้รั บ สิท ธิ์ภ
ายใต ้ผู ้สปอนเซอร์ที่ต นเลือ กและไม่ จาเป็ นต ้องรอก่อ นที่จ ะล
งทะเบีย นใหม่
หากพั น ธมิต รทางธุร กิจ เดิม ได ้สละสิท ธิ์ทั ง้ หมดในธุ ร กิจ
้ เชิง
4Life เดิม ของตนโดยสิน
หลั ง จากนั ้น ก็ ส ามารถสมั ค รเป็ นลู ก ค ้าที่ไ ด ้รั บ สิท ธิ์ไ ด ้โดยอิส
ระภายใต ้ผู ้สปอนเซอร์ที่ต นเลือ กและไม่จาเป็ นต ้องรอก่อ นที่
จะลงทะเบีย นใหม่
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In divorce and entity dissolution cases, the relinquishing
party(s) shall have no rights to any Affiliates or Preferred
Customers in their former Marketing Organization. They
must develop the new business in the same manner as
would any other new Affiliate.

ในกรณีก ารหย่าร ้างและการเลิกกิจการ
ิ ธิใ์ ด ๆ
ฝ่ ายที่ส ละสิทธิจ
์ ะไม่มีส ท
กับพัน ธมิตรทางธุร กิจหรือลูก ค ้าที่ไ ด ้รับ สิทธิใ์ นองค์กรการตล
าดเดิมของตน
พวกเขาจะต ้องพั ฒนาธุร กิจใหม่ในลักษณะเดีย วกั บพันธมิตรท
างธุรกิจรายใหม่อน
ื่ ๆ

3.36.
Sponsoring. All Active Affiliates in good standing
have the right to sponsor and enroll others into 4Life. Each
prospective Preferred Customer or Affiliate has the
ultimate right to choose his or her own Sponsor. If multiple
Affiliates claim to be the Sponsor of the same Affiliate or
Preferred Customer, the Company shall regard the first
enrollment received by the Company as controlling.

3.36. การสปอนเซอร์
ิ ธิส
พันธมิตรทางธุรกิจทีท
่ างานอยู่ทงั ้ หมดทีม
่ ส
ี ถานะดีมส
ี ท
์ ปอนเ
ซอร์และลงทะเบียนผู ้อืน
่ เข ้าสู่ 4Life
ลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิท
์ ม
ี่ โี อกาสหรือพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายมีส ิ
ทธิส
์ งู สุดในการเลือกผู ้สปอนเซอร์ของตนเอง
หากพันธมิตรทางธุรกิจหลายรายอ ้างว่าเป็ นผู ้สปอนเซอร์ของพัน
ธมิตรทางธุรกิจหรือลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิเ์ ดียวกัน
บริษัทจะถือว่าการลงทะเบียนครัง้ แรกทีบ
่ ริษัทได ้รับเป็ นการควบ
คุม

3.37.
Transfer Upon Death of an Affiliate. Upon the death
of an Affiliate, his or her business may be passed to his
or her heirs. Appropriate legal documentation must be
submitted to the Company to ensure the transfer is
proper. Accordingly, an Affiliate should consult an attorney
to assist him or her in the preparation of a will or other
testamentary instrument. Whenever a 4Life business is
transferred by a will or other testamentary process, the
executor of the estate must provide 4Life with letters
testamentary or other court-approved documents
establishing the executor’s authority, and written
instructions for the disposition of the business. Before the
beneficiary may acquire the right to collect all bonuses
and commissions of the deceased Affiliate’s Marketing
Organization and operate the business, the beneficiary must:

3.37. การถ่ายโอนเมือ
่ พันธมิตรทางธุรกิจเสียชีวต
ิ
เมือ
่ พันธมิตรทางธุรกิจเสียชีวต
ิ
ธุรกิจของตนอาจถูกส่งต่อไปยังทายาทของบุคคลนัน
้
จะต ้องส่งเอกสารทางกฎหมายทีเ่ หมาะสมให ้กับบริษัทเพือ
่ รับรอ
งว่าการถ่ายโอนเป็ นไปอย่างถูกต ้อง ดังนัน
้
พันธมิตรทางธุรกิจรควรปรึกษาทนายความเพือ
่ ช่วยเหลือตนในก
ารจัดทาพินัยกรรมหรือเอกสารพินัยกรรมอืน
่ ๆ
เมือ
่ ใดก็ตามทีธ
่ รุ กิจของ 4Life
ถูกโอนโดยพินัยกรรมหรือกระบวนการพินัยกรรมอืน
่ ๆ
ผู ้จัดการมรดกจะต ้องส่งจดหมายพินัยกรรมหรือเอกสารทีศ
่ าลอนุ
มัตใิ ห ้ 4Life เพือ
่ กาหนดอานาจของผู ้จัดการมรดก
และคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อักษรสาหรับการจาหน่ายธุรกิจ
ก่อนทีผ
่ ู ้รับประโยชน์จะได ้รับสิทธิใ์ นการรวบรวมโบนัสและค่าคอ
มมิชชันทัง้ หมดขององค์กรการตลาดของพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ สี
ยชีวต
ิ และดาเนินธุรกิจ ผู ้รับประโยชน์จะต ้องทาการต่อไปนี้:

•

•
•

Execute and submit an Affiliate Agreement and other
applicable enrollment forms and documents. All
commission payments will be issued to the individual or
entity listed on the Affiliate Agreement;
Provide an original death certificate and a notarized copy of
the will or other instrument establishing the successor’s right
to the 4Life business; and
Comply with terms and provisions of the Agreement.

•

•
•

ดาเนิน การและส่ง ข ้อตกลงพั น ธมิต รทางธุร กิจ และแบบฟอร์ม แล
ะเอกสารการลงทะเบีย นอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข ้อง
การจ่ า ยค่ า คอมมิช ชัน ทั ง้ หมดจะออกให ้กั บ บุค คลหรือ นิต ิบุ ค คล
ที่ร ะบุไ ว ้ในข ้อตกลงพั น ธมิต รทางธุร กิจ
จัดเตรียมใบมรณบัตรฉบับจริงและสาเนาพินัยกรรมหรือเอกสารอืน
่ ๆ
ทีร่ ับรองสิทธิของผู ้สืบทอดในธุรกิจ 4Life และ
ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดและบทบัญญัตข
ิ องข ้อตกลง

4Life reserves the right to determine the successor Affiliate’s
recognition rank.

4Life
ขอสงวนสิทธิใ์ นการกาหนดอันดับการยอมรับผู ้สืบทอดของพันธ
มิตรทางธุรกิจ

3.38.
Transfer Upon Incapacitation of an Affiliate. To
request a transfer of a 4Life business because of an
Affiliate’s incapacity, the trustee must provide the
following to 4Life: (1) a copy of the court order
appointing the individual as trustee for the incapacitated
Affiliate’s business; (2) written instructions from the
trustee; and (3) a completed Affiliate Agreement executed
by the trustee. The trustee must then:

3.38. การถ่ายโอนเมือ
่ พันธมิตรทางธุรกิจไร ้ความสามารถ
ในการร ้องขอโอนธุรกิจ 4Life
เนื่องจากการไร ้ความสามารถของพันธมิตรทางธุรกิจ
ผู ้ดูแลผลประโยชน์จะต ้องส่งมอบสิง่ ต่อไปนี้ให ้กับ4Life: (1)
ิ สาหรับพัน
สาเนาคาสั่งศาลทีแ
่ ต่งตัง้ บุคคลเป็ นผู ้จัดการทรัพย์สน
ธมิตรทางธุรกิจทีไ่ ร ้ความสามารถ (2)
ิ และ (3)
คาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อักษรจากผู ้จัดการทรัพย์สน
ข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจทีส
่ มบูรณ์ซงึ่ ดาเนินการโดยผู ้จัดการ
ิ ผู ้จัดการทรัพย์สน
ิ จะต ้องดาเนินการต่อไปนี้:
ทรัพย์สน
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•
•

•

Operate the business in compliance with terms and provisions of
the Agreement; and
Meet all of the qualifications for the incapacitated Affiliate’s
status in order to be paid at that rank. If the trustee fails to
achieve the rank maintained by the Affiliate, the business will
be paid at the rank at which it actually qualifies during each
bonus period.

•

ดาเนินธุรกิจตามข ้อกาหนดและบทบัญญัตข
ิ องข ้อตกลง และ
มีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามสถานะทัง้ หมดของพันธมิตรทางธุรกิ
จทีไ่ ร ้ความสามารถเพือ
่ ทีจ
่ ะได ้รับเงินในอันดับนัน
้
ิ ไม่อาจบรรลุอันดับทีด
หากผู ้จัดการทรัพย์สน
่ แ
ู ลโดยพันธมิตรทางธุร
กิจ
ธุรกิจจะได ้รับเงินตามอันดับทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามจริงในแต่ละช่วงโบนัส

4Life reserves the right to determine the successor
Affiliate’s recognition rank.

4Life
ขอสงวนสิทธิใ์ นการกาหนดอันดับการยอมรับผู ้สืบทอดของพัน
ธมิตรทางธุรกิจ

4.

4.

Responsibilities of Affiliates

ควำมร ับผิดชอบของพน
ั ธมิตรทำงธุรกิจ

4.1 Understanding the 4Life Business Model. 4Life is a
direct selling company. 4Life products are sold by
Affiliates to Retail Customers in one-on-one,
interpersonal transactions which provide time for
explanation and guidance on 4Life products. The role of
an Affiliate who chooses to build a 4Life business is to
sell 4Life products to Retail Customers and enroll
Preferred Customers exclusively using a direct-selling
model of distribution.

4.1
การทาความเข ้าใจรู ปแบบธุร กิจ 4Life 4Life
เป็ นบริษัท ขายตรง ผลิตภั ณฑ์ข อง 4Life
จั ด จาหน่ ายโดยพัน ธมิตรทางธุร กิจให ้กั บ ลูก ค ้าปลีกในธุร กรร
มระหว่างบุค คลแบบตั ว ต่อ ตั วซึง่ ให ้เวลาสาหรั บ คาอธิบ ายและ
คาแนะนาเกี่ย วกั บ ผลิต ภั ณ ฑ์ข อง 4Life
บทบาทของพัน ธมิตรทางธุร กิจ ที่เ ลือ กสร ้างธุร กิจ 4Life
คือ การจาหน่ า ยผลิตภั ณ ฑ์ข อง 4Life
ให ้กั บ ลูก ค ้าปลีก และลงทะเบีย นลูก ค ้าที่ไ ด ้รั บ สิท ธิโ์ ดยใช ้รูป แ
บบการจาหน่ า ยแบบขายตรงเท่า นั ้น

4.2.
Change of Address or Telephone. To ensure timely
delivery of products, support materials, and commissions,
it is critically important that 4Life’s records are current.
Affiliates planning to move should provide 4Life’s
Corporate Office with their new address and telephone
number. To guarantee proper delivery, two (2) weeks’
advance notice must be provided to 4Life of all changes.

4.2.
การเปลีย
่ นทีอ
่ ยูห
่ รือโทรศัพท์
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่ามีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ วัสดุสนับสนุน
และค่าคอมมิชชันอย่างทันท่วงที บันทึกของ 4Life
ทีเ่ ป็ นข ้อมูลปั จจุบันเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่
พันธมิตรทางธุรกิจทีว่ างแผนจะย ้ายควรให ้ทีอ
่ ยูแ
่ ละหมายเลขโท
รศัพท์ใหม่แก่สานั กงานบริษัท 4Life
เพือ
่ รับประกันการจัดส่งทีเ่ หมาะสม จะต ้องแจ ้งให ้ 4Life
ทราบล่วงหน ้าสอง (2) สัปดาห์สาหรับการเปลีย
่ นแปลง

4.3.
Continuing Development and Ongoing Training. Any
Affiliate who is the Sponsor or Enroller of another
Affiliate is encouraged to perform a bona fide supervisory
function to ensure that his or her Downline is properly
operating his or her 4Life business. Affiliates are
encouraged to have ongoing contact, communication and
supervision of the Affiliates in their Marketing
Organization. Examples of such contact and supervision
may include, but are not limited to: newsletters, written
correspondence, personal meetings, telephone contact,
voice mail, email, and the accompaniment of Downline
Affiliates to 4Life meetings, training sessions, and other
functions. Upline Affiliates are also encouraged to motivate
and train new Affiliates in 4Life product knowledge,
effective sales techniques, the Life Rewards Plan, and
compliance with these Policies.

4.3.
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
พันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ
ทีเ่ ป็ นผู ้สปอนเซอร์หรือผู ้ลงทะเบียนของพันธมิตรทางธุรกิจอืน
่ ไ
ด ้รับการสนับสนุนให ้ทาหน ้าทีก
่ ากับดูแลโดยสุจริตเพือ
่ รับรองว่า
ดาวน์ไลน์ของตนดาเนินธุรกิจ 4Life ได ้อย่างถูกต ้อง
่ สารและก
พันธมิตรทางธุรกิจได ้รับการสนั บสนุนให ้มีการติดต่อสือ
ารกากับดูแลพันธมิตรทางธุรกิจในองค์การการตลาดของตนอย่า
งต่อเนื่อง
ตัวอย่างของการติดต่อและการกากับดูแลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง: จดหมายข่าว การติดต่อเป็ นลายลักษณ์อักษร
การประชุมส่วนตัว การติดต่อทางโทรศัพท์ ข ้อความเสียง อีเมล
และการรวมกันของพันธมิตรทางธุรกิจดาวน์ไลน์ในการประชุม
4Life การฝึ กอบรม และฟั งก์ชันอืน
่ ๆ นอกจากนี้
อัพไลน์พันธมิตรทางธุรกิจยังได ้รับการสนับสนุนในการกระตุ ้นแล
ะฝึ กอบรมพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ในความรู ้เกีย
่ วกับผลิตภัณ
ฑ์ของ 4Life เทคนิคการขายทีม
่ ป
ี ระสิทธิ ภาพแผนรางวัลชีวต
ิ
และการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายเหล่านี้

4.4.
Increased Training Responsibilities. As Affiliates
progress through the various levels of leadership, they

4.4.
ความรับผิดชอบในการฝึ กอบรมทีเ่ พิม
่ ขึน
้
เมือ
่ พันธมิตรทางธุรกิจก ้าวผ่านความเป็ นผู ้นาในระดับต่าง ๆ
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will become more experienced in sales techniques,
product knowledge, and understanding of 4Life products
and Life Rewards Plan. They may be called upon to share
this knowledge with lesser experienced Affiliates within
their Marketing Organization.

พวกเขาจะมีประสบการณ์มากขึน
้ ในเทคนิคการขาย
ความรู ้เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ และความเข ้าใจในผลิตภัณฑ์ของ
4Life และแผนรางวัลชีวต
ิ
พวกเขาอาจถูกเรียกร ้องให ้แบ่งปั นความรู ้นี้กับพันธมิตรทางธุรกิจ
ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์น ้อยกว่าภายในองค์กรการตลาดของตน

4.5.
Ongoing Sales Responsibilities. Regardless of their
level of achievement, Affiliates are encouraged to continue
to personally promote product sales through the
generation of new Retail Customers and Preferred
Customers and through servicing their existing Retail
Customers and Preferred Customers.

4.5.
ความรับผิดชอบในการขายอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่คานึงถึงระดับความสาเร็จของตน
พันธมิตรทางธุรกิจได ้รับการสนั บสนุนให ้ส่งเสริมการขายผลิตภั
ณฑ์เป็ นการส่วนตัวผ่านการสร ้างลูกค ้าปลีกและลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิท
ธิร์ ายใหม่
และผ่านการให ้บริการลูกค ้าปลีกและลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิท
์ ม
ี่ อ
ี ยู่

4.6.
Non-Disparagement. 4Life wants to provide its
Affiliates with superior products, a superior compensation
plan and service in the industry. Accordingly, 4Life values
constructive criticisms and comments from Affiliates. All
such comments should be submitted in writing to 4Life’s
Customer Service Department at
customerservice@4life.com. While 4Life welcomes
constructive input, negative comments and remarks made
by
Affiliates about the Company, its products, or
compensation plan serve no purpose other than to sour
the enthusiasm of other Affiliates. For this reason, and to
set the proper example for their Downline organization,
Affiliates must not disparage, demean, or make negative
remarks about 4Life, other Affiliates, 4Life products, the
Life Rewards Plan, or 4Life directors, officers, or
employees.

4.6.
Non-Disparagemen 4Life
ต ้องการจัดพันธมิตรทางธุรกิจด ้วยผลิตภัณฑ์ทเี่ หนือกว่า
แผนการจ่ายผลตอบแทนและบริการทีเ่ หนือกว่าในอุตสาหกรรม
ดังนัน
้ 4Life
จึงให ้ความสาคัญกับการวิพากษ์วจ
ิ ารณ์และความคิดเห็นทีส
่ ร ้าง
สรรค์จากพันธมิตรทางธุรกิจ
ความคิดเห็นดังกล่าวทัง้ หมดควรส่งเป็ นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่
ายบริการลูกค ้าของ 4Life ที่ customerservice@4life.com
ในขณะที่ 4Life ยินดีต ้อนรับการป้ อนข ้อมูลทีส
่ ร ้างสรรค์
ความคิดเห็นเชิงลบและข ้อสังเกตจาก
พันธมิตรทางธุรกิจเกีย
่ วกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ของตน
หรือแผนการจ่ายผลตอบแทนไม่ได ้มีจุดประสงค์อน
ื่ ใดนอกจา
กเพื่อกระตุ ้นความกระตือรือร ้นของพันธมิตรทางธุรกิจรายอืน
่
ด ้วยเหตุน้ีและเพื่อเป็ นตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับองค์กรดาวน์
ไลน์ของตน พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องไม่ดูหมิน
่ ดูแคลน
หรือแสดงความคิดเห็นเชิงลบเกีย
่ วกับ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจรายอืน
่ ๆ ผลิตภัณฑ์ของ 4Life
แผนรางวัลชีวต
ิ หรือกรรมการ เจ ้าหน ้าที่ หรือพนั กงานของ
4Life

4.7.
Providing Documentation to Applicants. Affiliates
should provide the most current version of these Policies
and the Life Rewards Plan to individuals whom they are
sponsoring to become Affiliates before the applicant signs
an Affiliate Agreement. Additional copies of these Policies
can be acquired from 4Life and at 4life.com.

4.7.
การจัดเตรียมเอกสารให ้กับผู ้สมัคร
พันธมิตรทางธุรกิจควรจัดนโยบายและแผนรางวัลชีวต
ิ ฉบับล่าสุด
ให ้แก่บค
ุ คลทีพ
่ วกเขาให ้การสปอนเซอร์เพือ
่ เป็ นพันธมิตรทางธุร
กิจก่อนทีผ
่ ู ้สมัครจะลงนามในข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ
สามารถรับสาเนาเพิม
่ เติมของนโยบายเหล่านี้ได ้จาก 4Life
และที่ 4life.com

4.8.
Reporting Policy Violations. Affiliates observing a
violation of these Policies by another Affiliate should
submit a written report of the violation directly to the
attention of 4Life’s Compliance Department by mail or
email at compliance@4life.com. Details of the incident
such as dates, number of occurrences, persons involved, and
any supporting documentation should be included in the
report.

4.8.
Reporting Policy
พันธมิตรทางธุรกิจทีพ
่ บการละเมิดนโยบายเหล่านี้โดยพันธมิตร
ทางธุรกิจรายอืน
่ ควรส่งรายงานเป็ นลายลักษณ์อักษรเกีย
่ วกับกา
รละเมิดโดยตรงไปยังฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ 4Life
ทางไปรษณียห
์ รืออีเมลที่ Compliance@4life.com
รายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น วันที่ จานวนเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้
บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเอกสารประกอบใด ๆ
ควรรวมอยูใ่ นรายงาน

5.

5.

Sales Requirements

5.1.
Product Sales. The Life Rewards Plan is based
upon the sale of 4Life products to Retail Customers and
Preferred Customers. Affiliates must fulfill Life Point sales

ข้อกำหนดกำรขำย

5.1.
การขายผลิตภัณฑ์
แผนรางวัลชีวต
ิ ขึน
้ อยูก
่ ับการขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
ให ้กับลูกค ้าปลีกและลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิ์
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requirements as outlined in the Life Rewards Plan (as well
as meet other responsibilities set forth in the Agreement)
to be eligible for bonuses, commissions, and
advancement to higher levels of achievement.

พันธมิตรทางธุรกิจต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดการขาย Life Point
ตามทีร่ ะบุไว ้ในแผนรางวัลชีวต
ิ
(ตลอดจนปฏิบัตต
ิ ามความรับผิดชอบอืน
่ ๆ
ทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อตกลง)
ิ ธิไ์ ด ้รับโบนั สค่าคอมมิชชันและการก ้าวไปสูร่ ะดับความ
จึงจะมีสท
สาเร็จทีส
่ งู ขึน
้

5.2.
No Price or Territory Restrictions. With regard to
selling 4Life products, there are no exclusive territories
granted to anyone, and no franchise fees are required. In
person-to-person transactions and on their MyShop website,
Affiliates are not required to sell 4Life products at the Retail
Price but may sell 4Life products at any price equal to or
greater than 4Life’s Wholesale Price. However, Affiliates who
wish to sell 4Life products on their External Website are
required to sell 4Life products at the Retail Price (unless their
External Website links directly to the Affiliate’s own MyShop
website), submit an executed External Website Sales
Agreement to 4Life’s Compliance Department at
compliance@4life.com, and receive 4Life’s approval.
Affiliates may not sell product packs comprised of more than
one product on their External Website.

5.2.
ไม่มข
ี ้อจากัดด ้านราคาหรือพืน
้ ที่
สาหรับการขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life นัน
้
ไม่มก
ี ารมอบพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษให ้กับผู ้ใดและไม่ต ้องเสียค่าธรรมเนียมแ
ฟรนไชส์ ในการทาธุรกรรมระหว่างบุคคลและบนเว็บไซต์
MyShop
พันธมิตรทางธุรกิจไม่จาเป็ นต ้องจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
ในราคาขายปลีก แต่สามารถขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
ในราคาใดก็ได ้ทีเ่ ท่ากับหรือมากกว่าราคาค ้าส่งของ 4Life
อย่างไรก็ตาม
พันธมิตรทางธุรกิจทีต
่ ้องการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
บนเว็บไซต์ภายนอกจะต ้องจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
ในราคาค ้าปลีก
่ มโยงโดยตรงไปยังเว็บไซต์
(เว ้นแต่เว็บไซต์ภายนอกจะเชือ
MyShop ของ พันธมิตรทางธุรกิจ)
ส่งข ้อตกลงเกีย
่ วกับจาหน่ายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ภายนอกทีด
่ า
เนินการไปยังฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ 4Life ที่
Compliance@4life.comและรับการอนุมัตจ
ิ าก 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องไม่ขายชุดผลิตภัณฑ์ทป
ี่ ระกอบด ้วยผลิต
ภัณฑ์มากกว่าหนึง่ รายการบนเว็บไซต์ภายนอกของตน

To circumvent this Policy, an Affiliate is prohibited from
enlisting, assisting, or knowingly allowing a non-4Life Affiliate
third party to facilitate selling 4Life products on any External
Website, internet auction website (such as eBay), online
store, e-commerce website or third-party sales forum (such
as Amazon). Affiliates are encouraged to facilitate their
product sales through their MyShop website, and such sales
will be automatically priced at 4Life’s Wholesale Price.

เพือ
่ หลีกเลีย
่ งนโยบายนี้
พันธมิตรทางธุรกิจไม่ได ้รับอนุญาตให ้เข ้าร่วม ช่วยเหลือ
หรือโดยเจตนาอนุญาตให ้บุคคลทีส
่ ามทีไ่ ม่ใช่พันธมิตรทางธุรกิจ
ของ 4Life อานวยความสะดวกในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
4Life บนเว็บไซต์ภายนอก เว็บไซต์ประมูลทางอินเทอร์เน็ต
(เช่น eBay) ร ้านค ้าออนไลน์ เว็บไซต์อค
ี อมเมิรซ
์
หรือฟอรัมการขายของบุคคลทีส
่ าม (เช่น Amazon)
พันธมิตรทางธุรกิจได ้รับการสนั บสนุนให ้อานวยความสะดวกในก
ารจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นเว็บไซต์ MyShop
และการจาหน่ายดังกล่าวจะคิดราคาโดยอัตโนมัตใิ นราคาค ้าส่งข
อง 4Life

5.3.
Sales Receipts. If an Affiliate sells any 4Life product
from his or her inventory or on his or her External
Website, he or she should give the Retail Customer a copy
of a 4Life retail sales receipt at the time of the sale and
explain the customer’s right to cancel the transaction as
set forth on the sales receipt. Affiliates must maintain all
retail sales receipts for a period of two (2) years and furnish
them to 4Life at the Company’s request. Records
documenting the purchases of Affiliates’ customers who
purchase directly from 4Life will be maintained by 4Life.

5.3.
ใบเสร็จการขาย
หากพันธมิตรทางธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
จากสินค ้าคงคลังของตนบนเว็บไซต์ภายนอก
พันธมิตรทางธุรกิจควรให ้สาเนาใบเสร็จการค ้าปลีกของ 4Life
แก่ลูกค ้าปลีกในขณะทีข
่ ายและอธิบายสิทธิข
์ องลูกค ้าในการยกเ
ลิก ธุรกรรมตามทีร่ ะบุไว ้ในใบเสร็จการขาย
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องรักษาใบเสร็จรับเงินจากการขายปลีกทั ้
งหมดเป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี และส่งให ้ 4Life
ตามคาร ้องขอของบริษัท
้ ของลูกค ้าของพันธมิตรทางธุรกิจทีซ
ื้ โดยต
บันทึกข ้อมูลการซือ
่ อ
รงจาก 4Life จะได ้รับการดูแลโดย 4Life
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6.

Bonuses and Commissions

6.

ั
โบนส
ั และค่ำ คอมมิชชน

6.1.
Bonus and Commission Qualification. An Affiliate
must be active and in compliance with the Agreement to
qualify for bonuses and commissions. So long as an Affiliate
complies with the terms of the Agreement, 4Life shall pay
commissions to such Affiliate in accordance with the Life
Rewards Plan.

6.1.
คุณสมบัตเิ พือ
่ รับโบนัสและค่าคอมมิชชัน
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องทางานอยูแ
่ ละปฏิบัตต
ิ ามข ้อตกลงเพือ
่
ให ้มีคณ
ุ สมบัตใิ นการรับโบนัสและค่าคอมมิชชัน
ตราบใดทีพ
่ ันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดของข ้อตกลง
4Life
จะจ่ายค่าคอมมิชชันให ้กับพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวตามแผนร
างวัลชีวต
ิ

6.2.
Adjustment to Bonuses and Commissions for
Returned Products. Affiliates receive bonuses and
commissions based on the actual sales of products to
Preferred Customers and Retail Customers. When a
product is returned to 4Life for a refund or is repurchased
by the Company, the bonuses and commissions
attributable to the returned or repurchased product(s) will
be deducted in the month in which the refund is given or
will be withheld from any bonus, commission, or other
amount owed by the Company. Deductions will continue
every bonus period thereafter until the commission is
recovered from the Affiliates who received bonuses and
commissions on the sales of the refunded goods.

6.2.

6.3.
Unclaimed Commissions and Credits. With regard to
unclaimed commissions and credits for terminated Affiliates,
the Company adheres to escheat laws of each state, which
may include a transaction fee in favor of 4Life.

6.3.
ค่าคอมมิชชันและเครดิตทีไ่ ม่มก
ี ารอ ้างสิทธิ์
สาหรับค่าคอมมิชชันและเครดิตทีไ่ ม่มก
ี ารอ ้างสิทธิส
์ าหรับพันธมิ
ตรทางธุรกิจทีถ
่ ก
ู ยุตข
ิ ้อตกลง
ิ ของแต่ละรัฐซึง่ อาจรว
บริษัทจะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายคืนทรัพย์สน
มถึงค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมสาหรับ 4Life

7.

7.

Product Guarantees, Returns, and Inventory
Repurchase

การปรับโบนั สและค่าคอมมิชชันสาหรับผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ง่
คืน
พันธมิตรทางธุรกิจรับโบนัสและค่าคอมมิชชันตามยอดขายจริงข
องผลิตภัณฑ์ให ้กับลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิแ
์ ละลูกค ้าปลีก
เมือ
่ สินค ้าถูกส่งคืนไปยัง 4Life
้ คืนโดยบริษัท
เพือ
่ ขอเงินคืนหรือซือ
้ คืนจ
โบนัสและค่าคอมมิชชันทีเ่ ป็ นของผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ง่ คืนหรือซือ
ะถูกหักออกในเดือนทีม
่ ก
ี ารคืนเงินหรือจะถูกหักออกจากโบนั ส
ค่าคอมมิชชันใด ๆ หรือจานวนเงินอืน
่ ทีบ
่ ริษัทค ้างชาระ
การหักเงินจะดาเนินต่อไปทุกช่วงโบนั สหลังจากนัน
้ จนกว่าจะได ้
รับค่าคอมมิชชันจากพันธมิตรทางธุรกิจทีไ่ ด ้รับโบนั สและค่าคอม
มิชชันจากการขายผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับคืน

กำรร บ
ั ประก น
ั ผลิต ภ ณ
ั ฑ์ กำรคืน ผลิต ภ ณ
ั ฑ์
้ คืน สิน ค้ำ คงคล งั
และกำรซือ

7.1.
Product Guarantee. 4Life offers a one hundred
percent (100%) thirty (30)-day money back satisfaction
guarantee (less shipping charges) to all Retail Customers
and Preferred Customers. If a Retail Customer purchased
a product from an Affiliate, the Retail Customer must
return the product to that Affiliate for a refund or
replacement. If a Retail Customer or Preferred Customer
purchased the product directly from the Company, the
product should be returned directly to the Company.

7.1.
การรับประกันผลิตภัณฑ์ 4Life
เสนอการรับประกันความพึงพอใจคืนเงินหนึง่ ร ้อยเปอร์เซ็นต์
(100%) ภายในสามสิบ (30) วัน (โดยหักค่าจัดส่ง)
ให ้กับลูกค ้าปลีกและลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิท
์ งั ้ หมด
้ ผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรทางธุรกิจ
หากลูกค ้าปลีกซือ
ลูกค ้าปลีกจะต ้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจนั น
้ เพื่
อขอเงินคืนหรือเปลีย
่ นสินค ้า
ื้ ผลิตภัณฑ์โดยตรงจ
หากลูกค ้าปลีกหรือลูกลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิซ
์ อ
ากบริษัท ควรส่งคืนสินค ้าให ้กับบริษัทโดยตรง

If an Affiliate is unsatisfied with any 4Life product purchased
for personal use, the Affiliate may return the product
within thirty (30)-days from the date of purchase for a
one hundred percent (100%) refund or a replacement
(less shipping charges). This guarantee is limited to three
hundred US Dollars (USD$300) (or local currency
equivalent) in any twelve (12) month period. If an Affiliate
wishes to return merchandise exceeding three hundred
US dollars (USD$300) (or local currency equivalent) in
any twelve (12) month period, the return will be deemed
an inventory repurchase and the Company shall

หากพันธมิตรทางธุรกิจไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ของ 4Life
ื้ เพือ
ทีซ
่ อ
่ การใช ้งานส่วนตัว
พันธมิตรทางธุรกิจอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ภายในสามสิบ (30)
ื้ เพือ
วันนับจากวันทีซ
่ อ
่ ขอเงินคืนหนึง่ ร ้อยเปอร์เซ็นต์ (100%)
หรือเปลีย
่ นสินค ้า (โดยหักค่าจัดส่ง)
การรับประกันนี้จากัดไว ้ทีส
่ ามร ้อยดอลลาร์สหรัฐฯ (USD$300)
(หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท ้องถิน
่ ) ในช่วงเวลาสิบสอง (12)
เดือนใด ๆ
หากพันธมิตรทางธุรกิจประสงค์ทจ
ี่ ะคืนสินค ้าเกินสามร ้อยดอลลา
ร์สหรัฐฯ (USD$300) (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท ้องถิน
่ )
ในช่วงเวลาสิบสอง (12) เดือนใด ๆ
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repurchase the inventory pursuant to the terms in the
“Return of Inventory and Sales Aids by Affiliates” section
of these Policies, and the Affiliate’s Affiliate Agreement
shall be canceled.

้ คืนสินค ้าคงคลังและบริษัทจะซือ
้ คืน
การส่งคืนจะถือว่าเป็ นการซือ
คืนสินค ้าคงคลังตามเงือ
่ นไขในหัวข ้อ
“การส่งคืนสินค ้าคงคลังและอุปกรณ์ชว่ ยการขายโดยพันธมิตรทา
งธุรกิจ”
ของนโยบายเหล่านี้และข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจของพันธมิตร
ทางธุรกิจจะถูกยกเลิก

7.2.
Products Returned by Retail Customers. If a Retail
Customer returns a product to the Affiliate from whom it
was purchased, the Affiliate may return it to the Company
for a refund or replacement (the Affiliate returning the
product is responsible for all shipping charges).

7.2.
ผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ง่ คืนโดยลูกค ้าปลีก
ื้ มา
หากลูกค ้าปลีกส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจทีซ
่ อ
พันธมิตรทางธุรกิจอาจส่งคืนสินค ้าให ้กับบริษัทเพือ
่ ขอรับเงินคืน
หรือเปลีย
่ นสินค ้า
(พันธมิตรทางธุรกิจทีส
่ ง่ คืนผลิตภัณฑ์จะเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าจัดส่
งทัง้ หมด)

7.3.
Return of Inventory and Sales Aids by Affiliates.
Upon Cancellation of an Affiliate’s Affiliate Agreement,
the Affiliate may return inventory and sales aids purchased
within one (1) year prior to the date of Cancellation for a
refund if he or she is unable to sell or use the
merchandise. An Affiliate may only return products and
sales aids that he or she personally purchased from the
Company under his or her 4Life Identification Number,
and which are in Resalable condition. Upon receipt of the
products and sales aids, the Affiliate will be reimbursed
ninety percent (90%) of the net cost of the original purchase
price(s), less shipping charges. If the purchases were made
through a credit card, the refund will be credited back to
the same account. The Company shall deduct from the
reimbursement paid to the Affiliate any commissions,
bonuses, rebates, or other incentives received by the Affiliate
which were associated with the merchandise that is
returned.

7.3.

Products and sales aids are “Resalable” if each of the
following elements are satisfied: (1) they are unopened
and unused; (2) the products’ packaging and labeling have
not been altered or damaged; (3) the products bear a
current label; (4) products have not exceeded their
expiration date; (5) products have not been discontinued;
and (6) products are returned to 4Life within one (1) year
from the date of purchase.

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ช่วยการขายจะ “สามารถขายต่อได ้”
หากองค์ประกอบต่อไปนี้เป็ นที่พอใจ: (1)
ไม่มีการเปิ ดและไม่ ได ้ใช ้งาน (2)
บรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์ไม่ได ้รับการดัดแปลงหรือ
เสียหาย (3) ผลิตภัณฑ์มีฉลากปั จจุบัน (4)
ผลิตภัณฑ์ไม่เกินวันหมดอายุ (5)
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ถูกยกเลิกผลิต และ (6)
ผลิตภัณฑ์ถูกส่งคืนไปยัง 4Life ภายในหนึ่ง (1)
ื้
ปี นั บจากวันที่ซอ

7.4.
Procedures for All Returns. The following
procedures apply to all returns for refund or replacement:

7.4.
ขัน
้ ตอนการคืนสินค ้าทัง้ หมด
ขัน
้ ตอนต่อไปนี้ใช ้กับการคืนสินค ้าทัง้ หมดสาหรับการคืนเงินหรือ
การเปลีย
่ นสินค ้า:

•
•

All merchandise must be returned by the Affiliate or Retail
Customer or Preferred Customer who purchased it directly from
4Life.
All products to be returned must have a “Return
Authorization Number” which will be obtained by calling
4Life’s Customer Service Department. This Return
Authorization Number must be written on each carton
returned.

การส่งคืนสินค ้าคงคลังและอุปกรณ์ชว่ ยการขายโดยพัน
ธมิตรทางธุรกิจ
เมือ
่ ยกเลิกข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ
ทางพันธมิตรทางธุรกิจอาจส่งคืนสินค ้าคงคลังและอุปกรณ์ชว่ ยก
ื้ ภายในหนึง่ (1)
ารขายทีซ
่ อ
ปี กอ
่ นวันทีย
่ กเลิกเพือ
่ ขอเงินคืนหากตนไม่สามารถขายหรือใช ้สิ
นค ้าได ้
พันธมิตรทางธุรกิจสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชว่ ยการ
้ จากบริษัทเป็ นการส่วนตัวภายใต ้หมายเลขประจาตัว
ขายทีต
่ นซือ
4Life เท่านัน
้ และอยูใ่ นสภาพทีส
่ ามารถขายต่อได ้
เมือ
่ ได ้รับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชว่ ยการขาย
พันธมิตรทางธุรกิจจะได ้รับเงินคืนจานวนเก ้าสิบเปอร์เซ็นต์
้ เดิมโดยหักค่าจัดส่ง
(90%) ของต ้นทุนสุทธิของราคาซือ
้ ผ่านบัตรเครดิต เงินคืนจะคืนเข ้าบัญชีเดิม
หากทาการสัง่ ซือ
บริษัทจะหักค่าคอมมิชชัน โบนั ส เงินคืน หรือสิง่ จูงใจอืน
่ ๆ
ทีไ่ ด ้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจซึง่ เกีย
่ วข ้องกับสินค ้าทีถ
่ ก
ู ส่งคืนจ
ากการชาระเงินคืนทีจ
่ ่ายให ้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

•
•

สิน ค า้ ทั ้ง หมดจะต ้องส่ ง คืน โดยพั น ธมิต รทางธุ ร กิจ ห
รื อ ลู ก ค า้ ปลีก หรื อ ลู ก ค า้ ที่ ไ ด ร้ ั บ สิท ธิ์ซ ึ่ง ซื้อ โดยตรงจาก 4Life
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดทีจ
่ ะส่งคืนจะต ้องมี “หมายเลขอนุญาตการส่งคืน”
ซึง่ จะได ้รับโดยโทรติดต่อฝ่ ายบริการลูกค ้าของ 4Life
ต ้องเขียนหมายเลขอนุญาตการส่งคืนนี้บนแต่ละกล่องทีส
่ ง่ คืน
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The return must be accompanied by:
•
•

การส่งคืนจะต ้องมาพร ้อมกับ:
•

A copy of the original dated retail sales receipt (if product was
returned to the Affiliate by a Retail Customer or a Preferred
Customer); and
The unused portion of the product in its original container.

•

สาเนาใบเสร็ จ รั บเงินการขายปลีก ฉบับ จริง ที่ล งวั นที่
(หากสิน ค ้าถูก ส่ง คืนไปยัง พัน ธมิตรทางธุร กิจโดยลูก ค ้าปลีก หรือ
ลูก ค ้าที่ไ ด ้รับ สิท ธิ)์ และ
ส่วนทีไ่ ม่ได ้ใช ้ของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม

Proper shipping carton(s) and packing materials are to be
used in packaging the product(s) being returned. All
returns must be shipped to 4Life, shipping pre-paid. 4Life
does not accept shipping-collect packages. The risk of loss
in shipping for returned product shall be on the Affiliate.
It is the sole responsibility of the Affiliate to trace, insure or
otherwise confirm that the Company has received the
shipment.

ต ้องใช ้กล่องสาหรับขนส่งและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทเี่ หมาะสมในกา
ิ ค ้าทีส
รบรรจุสน
่ ง่ คืน การส่งคืนทัง้ หมดจะต ้องจัดส่งไปยัง
4Life โดยจัดส่งแบบชาระเงินล่วงหน ้า 4Life
จะไม่รับพัสดุแบบรวบรวมค่าขนส่ง
่ งในการสูญหายในการจัดส่งสาหรับสินค ้าที่ส่งคืนจะต ้
ความเสีย
องเป็ นของพันธมิตรทางธุรกิจ
เป็ นความรับผิดชอบของพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู ้เดียวในก
ารติดตาม ประกัน หรือยืนยันว่าบริษั ทได ้รับการจัดส่งแล ้ว

If an Affiliate is returning merchandise to 4Life that was
returned to him or her by a Retail Customer, the product
must be shipped to 4Life within ten (10) days from the date
on which the customer returned the merchandise to the
Affiliate and must be accompanied by the sales receipt that
the Affiliate gave to the Retail Customer at the time of the
sale.

หากพัน ธมิตรทางธุร กิจ ส่ง คืนสิน ค ้าให ้กั บ 4Life
ที่ลูก ค ้าปลีก ส่ง คืนมา ผลิต ภัณ ฑ์จ ะต ้องถูก จั ด ส่ง ไปยั ง 4Life
ภายในสิบ (10)
วั น นั บ จากวัน ที่ลูก ค ้าส่ง คืน สินค ้าให ้กั บ พัน ธมิตรทางธุร กิจ และ
จะต ้องมาพร ้อมกั บใบเสร็ จ การขายที่พันธมิต รทางธุร กิจมอบใ
ห ้กั บ ลูก ค ้าปลีกในขณะที่ข าย

8.

8.

Dispute Resolution and Disciplinary Proceedings

8.1.
Disciplinary Sanctions. Violation of the
Agreement, these Policies, or any illegal, fraudulent,
deceptive, or unethical business conduct by an Affiliate
may result, at 4Life’s discretion, in one or more of the
following corrective measures:
•
•
•

กำรระง ับข้อ พิพำทและกำรดำเนินกำรทำงวิน ย
ั

8.1.
การลงโทษทางวินัย
การละเมิดข ้อตกลงนโยบายเหล่านี้หรือการดาเนินธุรกิจทีผ
่ ด
ิ กฎ
หมาย ฉ ้อฉล หลอกลวง
หรือผิดจรรยาบรรณโดยพันธมิตรทางธุรกิจอาจส่งผลให ้เป็ นไปต
ามดุลยพินจ
ิ ของ 4Life
ในมาตรการแก ้ไขข ้อใดข ้อหนึง่ หรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

Issuance of a written warning or admonition.
Requiring the Affiliate to take immediate corrective measures.
Loss of privileges, included but not limited to loss of MyShop
website privileges.
Loss of one or more bonuses and commissions.
Withholding from an Affiliate all or part of the Affiliate’s
bonuses and commissions during the period that 4Life is
investigating any conduct allegedly violating the Agreement. If
an Affiliate’s business is canceled for disciplinary reasons, the
Affiliate will not be entitled to recover any commissions withheld
during the investigation period.

•
•
•

•

Loss of recognition, including but not limited to, in 4Life Official
Materials and events, special awards and incentive trips.

•

•

Suspension of the Affiliate’s Affiliate Agreement for one or
more bonus periods.

•

•

Involuntary Cancellation of the offending Affiliate’s Affiliate
Agreement.

•

•

Any other measure expressly allowed within any provision of
the Agreement or which 4Life deems practicable to implement
and appropriate to equitably resolve injuries caused partially or

•

•
•

•
•

การออกคาเตือนหรือคาตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อักษร
กาหนดให ้พันธมิตรทางธุรกิจดาเนินมาตรการแก ้ไขทันที
การสูญเสียสิทธิพเิ ศษ
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการสูญเสียสิทธิข
์ องเว็บไซต์ MyShop
การสูญเสียโบนัสและค่าคอมมิชชันอย่างน ้อยหนึง่ รายการ
การระงับโบนัสและค่าคอมมิชชันของพันธมิตรทางธุรกิจ
ทัง้ หมดหรือบางส่วนในช่วงที่ 4Life กาลังสืบสวนการกระทาใด ๆ
ทีถ
่ ูกกล่าวหาว่าละเมิดข ้อตกลง
หากธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจถูกยกเลิกด ้วยเหตุผลทางวินัยพันธ
ิ ธิเ์ รียกคืนค่าคอมมิชชันใด ๆ
มิตรทางธุรกิจจะไม่มส
ี ท
ทีถ
่ ูกระงับไว ้ในระหว่างช่วงการสืบสวน
การสูญเสียการรับรู ้
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงในเอกสารและกิจกรรมทางการของ 4Life
รางวัลพิเศษ และการเดินทางเพือ
่ จูงใจ
การระงับข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุ
รกิจสาหรับช่วงโบนัสหนึ่งช่วงขึน
้ ไป
การยกเลิกโดยไม่สมัครใจของข ้อตกลงพันธมิตรทางธุร
กิจของพันธมิตรทางธุรกิจทีก
่ ระทาละเมิด
มาตรการอืน
่ ใดทีไ่ ด ้รับอนุญาตอย่างชัดแจ ้งภายในข ้อกาหนดใด ๆ
ของข ้อตกลงหรือที่ 4Life
เห็นว่าสามารถนาไปใช ้ได ้จริงและเหมาะสมในการแก ้ไขการบาดเจ็
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exclusively by the Affiliate’s Policy violation or contractual
breach.

บทีเ่ กิดจากการละเมิดนโยบายของพันธมิตรทางธุรกิจหรือการละเมิ
ดสัญญาบางส่วนหรือเฉพาะอย่างทีเ่ ป็ นธรรม

In situations deemed appropriate by 4Life, the Company
may institute legal proceedings for monetary and/or
equitable relief.

ในสถานการณ์ ที่ 4Life เห็ น ว่ า เหมาะสม
บริษั ทอาจดาเนิน การทางกฎหมายโดยการชดใช ้ทางการเงิ
นและ/หรือ เพื่อ ความเป็ นธรรม

8.2.
Grievances and Complaints. When an Affiliate has a
grievance or complaint with another Affiliate regarding
any practice or conduct in relationship to their respective
4Life businesses, the complaining Affiliate should report
the situation in writing to 4Life’s Compliance
Department by mail or by email at compliance@4life.com.

8.2.
ข ้อข ้องใจและข ้อร ้องเรียน
เมือ
่ พันธมิตรทางธุรกิจมีข ้อข ้องใจหรือข ้อร ้องเรียนกับพันธมิตรท
างธุรกิจรายอืน
่ เกีย
่ วกับการปฏิบัตห
ิ รือการดาเนินการใด ๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ 4Life
ของตนพันธมิตรทางธุรกิจทีร่ ้องเรียนควรรายงานสถานการณ์เป็ น
ลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ 4Life
ทางไปรษณียห
์ รือทางอีเมลที่ Compliance@4life.com

8.3.
Appeals of Sanctions. Following the issuance of a
sanction (other than a suspension pending an investigation),
the disciplined Affiliate may appeal the sanction to the
Company. The Affiliate’s appeal must be in writing and
received by 4Life’s Compliance Department within fifteen
(15) days from the date of 4Life’s sanction notice. If the
appeal is not received by 4Life within the fifteen (15) day
period, the sanction will be final. The Affiliate must
submit all supporting documentation with his or her appeal
correspondence and specify in full detail the reasons why
he or she believes the Company’s initial determination
was erroneous. If the Affiliate files a timely appeal of the
sanction, the Company will review and reconsider the
Cancellation, consider any other appropriate action and
notify the Affiliate in writing of its decision.

8.3.
การอุทธรณ์การลงโทษ หลังจากการออกคาสัง่ ลงโทษ
(นอกเหนือจากการระงับเพือ
่ รอการสอบสวน)
พันธมิตรทางธุรกิจทีถ
่ ูกกระทาทางวินัยอาจอุทธรณ์การลงโทษต่
อบริษัท
คาอุทธรณ์ของพันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องทาเป็ นลายลักษณ์อักษ
รและทางจะต ้องฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ 4Life
ได ้รับภายในสิบห ้า (15) วันนั บจากวันทีไ่ ด ้รับแจ ้งการลงโทษ
หาก 4Life ไม่ได ้รับคาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสิบห ้า (15) วัน
ิ้ สุด
การลงโทษจะถือเป็ นทีส
่ น
พันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องส่งเอกสารประกอบทัง้ หมดพร ้อมกับจด
หมายอุทธรณ์ของตน
่ ว่าการตัดสิน
และระบุรายละเอียดโดยละเอียดถึงเหตุผลทีต
่ นเชือ
ใจครัง้ แรกของบริษัทผิดพลาด
หากพันธมิตรทางธุรกิจยืน
่ อุทธรณ์การลงโทษในเวลาทีเ่ หมาะส
ม
บริษัทจะตรวจสอบและพิจารณาการยกเลิกอีกครัง้ พิจารณาการ
ดาเนินการอืน
่ ๆ
ทีเ่ หมาะสมและแจ ้งให ้พันธมิตรทางธุรกิจทราบเป็ นลายลักษณ์อั
กษรเกีย
่ วกับคาตัดสิน

8.4.
Dispute Resolution. For claims seeking ten
thousand US Dollars (USD$10,000) (or local currency
equivalent) or more that arise from or relate to the
Agreement, prior to filing arbitration as set forth below,
the parties shall meet in good faith and attempt to resolve
such a dispute through confidential non-binding
mediation. One individual who is mutually acceptable to
the parties shall be appointed as mediator. If the parties
cannot agree on a mediator, the complaining party shall
request a mediator be appointed by the American
Arbitration Association (“AAA”). The mediation shall occur
within sixty (60) days from the date on which the mediator
is appointed. The mediator’s fees and costs, as well as the
costs of holding and conducting the mediation, shall be
divided equally between the parties. Each party shall pay
its portion of the anticipated shared fees and costs at least
ten (10) days in advance of the mediation. Each party shall
pay its own attorney’s fees, costs, and individual expenses
associated with conducting and attending the mediation.

8.4.
การระงับข ้อพิพาท.
สาหรับการเรียกร ้องทีข
่ อรับเงินหนึง่ หมืน
่ ดอลลาร์สหรัฐฯ
(USD$10,000) (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท ้องถิน
่ )
หรือมากกว่าทีเ่ กิดขึน
้ หรือเกีย
่ วข ้องกับข ้อตกลงก่อนทีจ
่ ะยืน
่ อนุญ
าโตตุลาการตามทีร่ ะบุไว ้ด ้านล่าง
ั ญาจะทาตามโดยสุจริตและพยายามแก ้ไขข ้อพิพาทดังกล่า
คูส
่ ญ
วผ่านการไกล่เกลีย
่ ทีเ่ ป็ นความลับโดยไม่มผ
ี ลผูกพัน
บุคคลหนึง่ ทีท
่ งั ้ สองฝ่ ายยอมรับร่วมกันได ้จะได ้รับการแต่งตัง้ ให ้เ
ป็ นผู ้ไกล่เกลีย
่
หากทัง้ สองฝ่ ายไม่สามารถตกลงเรือ
่ งผู ้ไกล่เกลีย
่ ได ้
ฝ่ ายทีร่ ้องเรียนจะขอให ้มีการแต่งตัง้ ผู ้ไกล่เกลีย
่ โดยสมาคมอนุญ
าโตตุลาการแห่งอเมริกา (American Arbitration Association,
“AAA”) การไกล่เกลีย
่ จะเกิดขึน
้ ภายในหกสิบ (60)
วันนับจากวันทีม
่ ก
ี ารแต่งตัง้ ผู ้ไกล่เกลีย
่
ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายของผู ้ไกล่เกลีย
่
ตลอดจนค่าใช ้จ่ายในการจัดและดาเนินการไกล่เกลีย
่ นัน
้ จะถูกแ
บ่งเท่า ๆ กันระหว่างคูส
่ ัญญา
แต่ละฝ่ ายจะต ้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายร่วมทีค
่ าดว่าจะ
ได ้รับส่วนหนึง่ ล่วงหน ้าอย่างน ้อยสิบ (10) วันก่อนการไกล่เกลีย
่
แต่ละฝ่ ายจะต ้องจ่ายค่าธรรมเนียมทนายความ
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Mediation shall be held in Salt Lake City, Utah and shall last
no more than two (2) business days.

ค่าใช ้จ่ายและรายจ่ายส่วนบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินการแล
ะเข ้าร่วมการไกล่เกลีย
่
การไกล่เกลีย
่ จะจัดขึน
้ ในเมืองซอลต์เลกซิต ี มลรัฐยูทาห์
และจะใช ้เวลาไม่เกินสอง (2) วันทาการ

Except as otherwise provided in the Agreement, any
controversy or claim arising out of or relating to the
Agreement, or the breach thereof, shall be settled through
binding confidential arbitration. The parties waive rights to
trial by jury or to any court. This arbitration provision
applies to claims that were not successfully resolved
through the foregoing mediation process or other
settlement negotiations as well as unresolved claims for
less than ten thousand US Dollars (USD$10,000) (or local
currency equivalent) not subject to the mediation
requirement. The arbitration shall be filed with, and
administered by, the American Arbitration Association in
accordance with the AAA’s Commercial Arbitration Rules
and Mediation Procedures, which are available on the
AAA’s website at www.adr.org. Copies of the AAA’s
Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures
will also be emailed to an Affiliate upon request to 4Life’s
Compliance Department. Notwithstanding the rules of the
AAA, unless otherwise stipulated by the parties, the
following shall apply to all Arbitration actions:

ยกเว ้นทีร่ ะบุไว ้เป็ นอย่างอืน
่ ในข ้อตกลง
การโต ้เถียงหรือการเรียกร ้องใด ๆ
ทีเ่ กิดจากหรือเกีย
่ วข ้องกับข ้อตกลงหรือการละเมิดดังกล่าวจะ
ถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการทีเ่ ป็ นความลับและมีผลผูกพัน
คู่สัญญาสละสิทธิใ์ นการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือต่อศา
ลใด ๆ
บทบัญญัตอ
ิ นุญาโตตุลาการนี้ใช ้กับข ้อเรียกร ้องที่ไม่สามารถระ
งับได ้สาเร็จผ่านกระบวนการไกล่เกลีย
่ ข ้างต ้นหรือการเจรจาเพื่
อการระงับความอืน
่ ๆ
ตลอดจนการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่ได ้รับการระงับ
ในมูลค่าต่ากว่าหนึง่ หมืน
่ ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD$10,000)
(หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท ้องถิน
่ )
ซึง่ ไม่อยู่ภายใต ้ข ้อกาหนดของการไกล่เกลีย
่
อนุญาโตตุลาการจะต ้องยื่น และบริหารงานโดย American
Arbitration Association
ตามกฎอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ของ AAA
และขัน
้ ตอนการไกล่เกลีย
่ ซึง่ มีอยู่ในเว็บไซต์ของ AAA ที่
www.adr.org นอกจากนี้
สาเนาของกฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ของ AAA
และขัน
้ ตอนการไกล่เกลีย
่ จะถูกส่งทางอีเมลไปยัง
พันธมิตรทางธุรกิจเมื่อมีการร ้องขอไปยังฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเ
บียบของ 4Life แม ้ว่าจะมีกฎของ AAA
เว ้นแต่คู่สัญญาจะกาหนดไว ้เป็ นอย่างอืน
่
สิง่ ต่อไปนี้จะใช ้กับการดาเนินการของอนุญาโตตุลาการทัง้ หมด
:

•
•

•
•

•

•

•

The Federal Rules of Evidence shall apply in all cases.
The parties shall be entitled to all discovery rights permitted by
the Federal Rules of Civil Procedure.

•
•

The parties shall be entitled to bring motions under Rules 12
and/or 56 of the Federal Rules of Civil Procedure.
The Federal Arbitration Act shall govern all matters relating to
arbitration. The law of the State of Utah shall govern all other
matters relating to or arising from the Agreement, without
regard to principles of conflicts of laws.

•

The arbitration hearing shall commence no later than threehundred sixty-five (365) days from the date on which the
arbitrator is appointed and shall last no more than five (5)
business days.
The parties shall be allotted equal time to present their
respective cases.

•

The arbitration shall be brought on an individual basis and not
as part of a class or consolidated action.

•

All arbitration proceedings shall be held in Salt Lake City,
Utah. There shall be one arbitrator selected from the panel
that the AAA provides. Each party to the arbitration shall
be responsible for its own costs and expenses of
arbitration, including legal and filing fees. The decision of

กฎแห่งหลักฐานของรัฐบาลกลางจะมีผลบังคับใช ้ในทุกกรณี
ทัง้ สองฝ่ ายจะได ้รับทธิเหนือดินแดนทีค
่ ้นพบทัง้ หมดที่กฎแห่งวิธีพ ิ
จารณาความแพ่งของรัฐบาลกลางอนุญาต
ิ ธิทจ
คู่สัญญามีสท
ี่ ะเสนอคาขอภายใต ้กฎข ้อ 12 และ/หรือ 56
ของกฎแห่งวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่งของรัฐบาลกลาง

•

•

กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางจะควบคุมทุกเรื่องทีเ่ กี่
ยวข ้องกับอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายของมลรัฐยูทาห์จะใช ้บังคับกับเรื่องอืน
่ ๆ
ทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหรือ เกิดขึน
้ จากข ้อตกลงโดยไม่คานึงถึงหลักก
ารขัดกันของกฎหมาย
การพิจารณาของอนุญ าโตตุลาการจะเริม
่ ไม่เกินสามร ้อยหกสิบห ้า
(365)
วันนับจากวันทีอ
่ นุญ าโตตุลาการได ้รับการแต่งตัง้ และจะใช ้เวลาไม่เกิ
นห ้า (5) วันทาการ
คู่สัญญาจะได ้รับการจัดสรรเวลาอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอกร
ณีของตน
อนุญาโตตุลาการจะต ้องพิจารณาเป็ นรายบุคคลและไม่ถอ
ื เป็ นส่วน
หนึ่งของการดาเนินคดีแบบกลุ่มหรือแบบรวม

กระบวนการอนุญาโตตุลาการทัง้ หมดจะจัดขึน
้ ทีเ่ มืองซอลท์เล
คซิต ี้ มลรัฐยูทาห์
จะต ้องมีอนุญาโตตุลาการหนึง่ คนทีถ
่ ูกเลือกจากองค์คณะที่
AAA จัดเตรียมไว ้ให ้
คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายในอนุญาโตตุลาการจะต ้องรับผิดชอบค่าใช ้

Page 42 of 54

the arbitrator shall be final and binding on the parties and
may, if necessary, be reduced to a judgment in any court
to which the parties have consented to jurisdiction as set
forth in the Agreement. This agreement to arbitrate shall
survive the Cancellation or termination of the Agreement.

จ่ายของตนเองและค่าใช ้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ
รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมการยืน
่ ฟ้ อง
ิ้ สุดและมีผลผูกพันคู่
คาตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็ นทีส
่ น
สัญญา และหากจาเป็ นอาจถูกลดการตัดสินในศาลใด ๆ
ที่ทัง้ สองฝ่ ายยินยอมให ้มีเขตอานาจศาลตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อตก
ลง
ข ้อตกลงเพือ
่ อนุญาโตตุลาการนี้จะยังคงอยู่ต่อไปหลังจากการ
ยกเลิกหรือการยุตข
ิ ้อตกลงนี้

The parties and the arbitrator shall maintain the
confidentiality of the arbitration proceedings and shall not
disclose to third parties:

คู่สัญญาและอนุญาโตตุลาการจะต ้องรักษาความลับของกระบว
นการอนุญาโตตุลาการและจะไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลที่สาม:

The substance of, or basis for, the controversy, dispute, or
claim;
The substance or content of any settlement offer or settlement
discussions or offers associated with the dispute;

•

•

The pleadings, or the content of any pleadings, or exhibits
thereto, filed in any arbitration proceeding;

•

•

The content of any testimony or other evidence presented at
an arbitration hearing or obtained through discovery in
arbitration;
The terms or amount of any arbitration award; and
The rulings of the arbitrator on the procedural and/or
substantive issues involved in the case.

•

•
•

•
•

•

•
•

เนื้อหาหรือมูลฐานของการโต ้แย ้ง ข ้อพิพาท หรือข ้อเรียกร ้อง
สาระหรือเนื้อหาของข ้อเสนอการระงับความหรือการอภิปรายหรือข ้
อเสนอการระงับความที่เกีย
่ วข ้องกับข ้อพิพาทใด ๆ
คาคู่ความหรือ เนื้อหาของคาคู่ความใด ๆ
หรือเอกสารแสดงประกอบทีย
่ น
ื่ ในกระบวนการอนุญ าโตตุลาการใด
ๆ
เนื้อหาของคาให ้การใด ๆ หรือหลักฐานอืน
่ ๆ
ทีน
่ าเสนอในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือได ้มาจากการไ
ต่สวนในอนุญาโตตุลาการ
้ าดของอนุญาโตตุลาการใด ๆ และ
ข ้อกาหนดหรือจานวนของคาชีข
คาวินิจฉั ยของอนุญาโตตุลาการเกีย
่ วกั บขัน
้ ตอนและ/หรือประเด็น
สาคัญทีเ่ กีย
่ วข ้องในคดี

Notwithstanding the foregoing, nothing in this Agreement
shall prevent either party from applying to and obtaining
from any court to which the parties have consented to
jurisdiction as set forth in this Agreement a temporary
restraining order, preliminary or permanent injunction, or
other equitable relief to safeguard and protect its trade
secrets and intellectual property rights, trade secrets,
and/or confidential information including but not limited
to enforcement of its rights under the non-solicitation
provision of this Agreement.

แม ้ว่าจะมีการกล่าวถึงข ้างต ้น
ไม่มข
ี ้อใดในข ้อตกลงนี้ทจ
ี่ ะป้ องกันไม่ให ้คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายห
นึง่ สมัครและได ้รับจากศาลใด ๆ
ที่ทัง้ สองฝ่ ายยินยอมให ้มีเขตอานาจศาลตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อตก
ลงนี้คาสั่งระงับชั่วคราว คาสั่งห ้ามเบือ
้ งต ้นหรือถาวร
หรือการชดใช ้เพื่อความเป็ นธรรมอืน
่ ๆ
ที่สามารถทาได ้เพื่อป้ องกันและปกป้ องความลับทางการค ้าแล
ิ ทางปั ญญา
ะสิทธิใ์ นทรัพย์สน
ความลับทางการค ้าและ/หรือข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการบังคับใช ้สิทธิภ
์ ายใต ้บทบัญญัต ิ
การไม่ชักจูงให ้ร่วมทาธุรกิจกับตนของข ้อตกลงนี้

Damage Limitation
In any action arising from or relating to this Agreement,
the parties waive all claims for incidental and/or
consequential damages, even if the other party has been
apprised of the likelihood of such damage. The parties
further waive all claims to exemplary or punitive damages.

ข้อจำก ัดควำมเสียหำย
ในการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กิดจากหรือเกีย
่ วข ้องกับข ้อตกลงนี้
คู่สัญญาจะสละสิทธิก
์ ารเรียกร ้องทัง้ หมดสาหรับความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน
้ โดยบังเอิญและ/หรือเป็ นผลสืบเนื่อง
แม ้ว่าอีกฝ่ ายจะได ้รับทราบถึงความเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะเกิดความเสีย
หายดังกล่าวก็ตาม
คู่สัญญาจะยกเว ้นการเรียกร ้องทัง้ หมดต่อความเสียหายทีเ่ ป็ นแ
บบอย่างหรือเชิงลงโทษ

Liquidated Damages
In any case which arises from or relates to the wrongful
termination of Affiliate’s Affiliate Agreement and/or
independent business, the parties agree that damages will
be extremely difficult to ascertain. Therefore, the parties
stipulate that if the involuntary termination of a Affiliate’s
Affiliate Agreement and/or loss of their independent

ค่ำเสียหำยทีก
่ ำหนดไว้ล่วงหน้ำ
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน
้ จากหรือเกีย
่ วข ้องกับการยุตข
ิ ้อตกลงพันธมิตรทางธุร
กิจของพันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือธุรกิจอิสระโดยมิชอบ
คู่สัญญายอมรับว่าความเสียหายจะเป็ นเรื่องยากอย่างยิง่ ที่จะต
รวจสอบให ้แน่ชัด ดังนั น
้
คู่สัญญาจึงกาหนดว่าหากการยกเลิกข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิ
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business held to be pursuant to a breach of contract or
otherwise wrongful termination under any theory of law,
Affiliate’s maximum sole remedy shall be liquidated
damages calculated as follows:

•

•

•

For Affiliates at the “Paid As” rank of Diamond Elite or lower,
liquidated damages shall be in the amount of his/her gross
compensation that he/she earned pursuant to the Life
Rewards Plan in the twelve (12) months immediately
preceding the termination.
For Affiliates at the “Paid As” rank of Presidential through
Silver Elite, liquidated damages shall be in the amount of
his/her gross compensation that he/she earned pursuant to
the Life Rewards Plan in the eighteen (18) months immediately
preceding the termination.
For Affiliates at the “Paid As” ranks of Gold through Platinum
Elite, liquidated damages shall be in the amount of his/her
gross compensation that he/she earned pursuant to the Life
Rewards Plan in the twenty-four (24) months immediately
preceding the termination.

จของพันธมิตรทางธุรกิจโดยไม่สมัครใจและ/หรือการสูญเสียธุ
รกิจอิสระของพวกเขาทีถ
่ ืออยู่นัน
้ เป็ นไปตามการละเมิดสัญญา
หรือการยกเลิกโดยมิชอบภายใต ้ทฤษฎีกฎหมายใด ๆ
การเยียวยาสูงสุดของพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู ้เดียวจะเป็ น
การชาระค่าเสียหายทีค
่ านวณได ้ดังนี้ :
•

•

•

สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจทีม
่ อ
ี ันดับ “ชาระในฐานะ”
ไดมอนด์อล
ี ท
ิ หรือต่ากว่า
ค่าเสียหายทีก
่ าหนดไว ้ล่วงหน ้าจะอยู่ในจานวนเงินชดเชยขัน
้ ต ้นขอ
งเขา/เธอทีเ่ ขา/เธอได ้รับตามแผนรางวัลชีวต
ิ ในช่วงสิบสอง (12)
เดือนก่อนการยกเลิกโดยทันที
สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจทีม
่ อ
ี ันดับ “ชาระในฐานะ”
เพรสซิเดนเชียลถึงซิลเวอร์อล
ี ท
ิ
ค่าเสียหายทีก
่ าหนดไว ้ล่วงหน ้าจะอยู่ในจานวนเงินชดเชยขัน
้ ต ้นขอ
งเขา/เธอทีเ่ ขา/เธอได ้รับตามแผนรางวัลชีวต
ิ ในช่วงสิบแปด (18)
เดือนก่อนการยกเลิกโดยทันที
สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจทีม
่ อ
ี ันดับ “ชาระในฐานะ”
โกลด์ถงึ แพลตินัมอีลท
ิ
ค่าเสียหายทีก
่ าหนดไว ้ล่วงหน ้าจะอยู่ในจานวนเงินชดเชยขัน
้ ต ้นขอ
ิ สี่ (24)
งเขา/เธอทีเ่ ขา/เธอได ้รับตามแผนรางวัลชีวต
ิ ในช่วงยีส
่ บ
เดือนก่อนการยกเลิกโดยทันที

Gross compensation shall include commissions and
bonuses earned by the Affiliate pursuant to the Life
Rewards Plan as well as retail profits earned by Affiliate for
the sale of 4Life products. However, retail profits must be
substantiated by providing the Company with true and
accurate copies of fully and properly completed sales
receipts provided by Affiliate to Retail Customers at the
time of the sale.

ค่าตอบแทนรวมจะรวมถึงค่าคอมมิชชันและโบนั สทีพ
่ ันธมิตรท
างธุรกิจได ้รับตามแผนรางวัลชีวต
ิ
ตลอดจนผลกาไรจากการค ้าปลีกทีพ
่ ันธมิตรทางธุรกิจได ้รับจา
กการขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life อย่างไรก็ตาม
ผลกาไรจากการค ้าปลีกจะต ้องได ้รับการยืนยันโดยการจัดเตรีย
มสาเนาใบเสร็ จรับเงินการขายทีถ
่ ูกต ้องและครบถ ้วนทีพ
่ ันธมิตร
ทางธุรกิจให ้กับลูกค ้าปลีก ณ เวลาทีข
่ าย

The parties agree that the foregoing liquidated damage
schedule is fair and reasonable.

คู่สัญญาตกลงว่าการกาหนดค่าเสียหายที่กาหนดไว ้ล่วงหน ้าก่อ
นหน ้านี้มค
ี วามยุตธ
ิ รรมและสมเหตุสมผล

An Affiliate’s “Paid As” rank is the rank or title at which
they actually qualified to earn compensation under the Life
Rewards Plan during a bonus period. For purposes of this
Policy, the relevant bonus period to determine an
Affiliate’s “Paid As” rank is the bonus period one month
prior to the month the Affiliate’s business is placed on
suspension or terminated, whichever occurs first. The
“Paid As” rank differs from the “High Rank,” which is the
highest rank that an Affiliate has ever achieved under the
Life Rewards Plan.

อันดับที่ “ชาระในฐานะ”
ของพันธมิตรทางธุรกิจคืออันดับหรือตาแหน่งทีพ
่ วกเขามีคุณส
มบัตท
ิ ี่จะได ้รับค่าตอบแทนตามแผนรางวัลชีวต
ิ ในช่วงโบนั ส
สาหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้
ช่วงโบนั สทีเ่ กีย
่ วข ้องในการกาหนดอันดับ “ชาระในฐานะ”
ของพันธมิตรทางธุรกิจคือช่วงโบนั สหนึ่งเดือนก่อนเดือนทีธ
่ ุรกิ
จของพันธมิตรทางธุรกิจถูกระงับหรือยุตแ
ิ ล ้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้
นก่อน อันดับ “ชาระในฐานะ” แตกต่างจาก “อันดับสูง”
ซึง่ เป็ นอันดับสูงสุดทีพ
่ ันธมิตรทางธุรกิจเคยทาได ้ภายใต ้แผนร
างวัลชีวต
ิ

8.5.
Governing Law, Jurisdiction, and Venue.
Jurisdiction and venue of any matter not subject to
arbitration shall reside exclusively in Bangkok, Thailand.
The Federal Arbitration Act shall govern all matters relating
to arbitration. The law of Thailand shall govern all other
matters relating to or arising from the Agreement.

8.5.
กฎหมายทีใ่ ช ้บังคับ เขตอานาจศาล
และสถานทีพ
่ จ
ิ ารณาคดี
เขตอานาจศาลและสถานทีพ
่ จ
ิ ารณาคดีของเรื่องใด ๆ
ที่ไม่อยู่ภายใต ้การอนุญาโตตุลาการจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพ
ประเทศไทย
กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางจะควบคุมทุกเรื่อง
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายของประเทศไทยจะใช ้บังคับกับเรื่องอืน
่ ๆ
ทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหรือเกิดขึน
้ จากข ้อตกลง
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9.

Ordering

9.

้
กำรสง่ ั ซือ

9.1.
Purchasing 4Life Products. Each Affiliate should
purchase his or her products directly from 4Life or an
authorized 4Life Life Points Center. If an Affiliate
purchases products from another Affiliate or any other
source, the purchasing Affiliate may not receive the Life
Points associated with that purchase.

้ ผลิตภัณฑ์ของ 4Life
9.1.
การซือ
้ ผลิตภัณฑ์ของตนโดยตรงจา
พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายควรซือ
ก 4Life หรือศูนย์ Life Points ของ 4Life ทีไ่ ด ้รับอนุญาต
้ ผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรทางธุรกิจราย
หากพันธมิตรทางธุรกิจซือ
ื้ อาจไม่ได ้รับ Life
อืน
่ หรือแหล่งอืน
่ ๆ พันธมิตรทางธุรกิจทีซ
่ อ
้ นัน
Point ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการซือ
้

9.2.
General Order Policies. On orders with invalid or
incorrect payment or other general issues, 4Life will
attempt to contact the Affiliate. If these attempts are
unsuccessful after five (5) business days, the order will be
cancelled.

้ ทั่วไป
9.2.
นโยบายการสัง่ ซือ
้ ทีม
สาหรับคาสัง่ ซือ
่ ก
ี ารชาระเงินทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือไม่ถก
ู ต ้องหรือ
ปั ญหาทั่วไปอืน
่ ๆ 4Life จะพยายามติดต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
หากความพยายามเหล่านี้ไม่สาเร็จหลังจากห ้า (5) วันทาการ
้ จะถูกยกเลิก
คาสัง่ ซือ

9.3.
Shipping Policy. 4Life will normally ship products
within one (1) business day from the date on which it
receives an order. 4Life will expeditiously ship any part of
an order currently in stock.

9.3.
นโยบายการจัดส่ง โดยปกติ 4Life
จะจัดส่งสินค ้าภายในหนึง่ (1)
้ 4Life
วันทาการนั บจากวันทีไ่ ด ้รับคาสัง่ ซือ
้ ทีม
จะจัดส่งส่วนใดส่วนหนึง่ ของคาสัง่ ซือ
่ อ
ี ยูใ่ นสต็อกโดยเร็ว

9.4.
Confirmation of Order. An Affiliate and/or
recipient of an order must confirm that the product
received matches the product listed on the shipping invoice
and is free of damage. Failure to notify 4Life of any shipping
discrepancy or damage within thirty (30) days of shipment
will cancel an Affiliate’s right to request a correction.

้
9.4.
การยืนยันการสัง่ ซือ
้ ต ้องยืนยันว่าผลิตภัณ
พันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือผู ้รับคาสัง่ ซือ
ฑ์ทไี่ ด ้รับตรงกับผลิตภัณฑ์ทรี่ ะบุไว ้ในใบกากับสินค ้าและไม่มค
ี ว
ามเสียหาย การไม่แจ ้ง 4Life
ถึงความคลาดเคลือ
่ นในการจัดส่งหรือความเสียหายใด ๆ
ภายในสามสิบ (30)
วันนับจากการจัดส่งจะเป็ นการยกเลิกสิทธิข
์ องพันธมิตรทางธุรกิ
จในการร ้องขอการแก ้ไข

9.5.
Payment and Shipping Deposits. No monies should
be paid to or accepted by an Affiliate for a sale except at
the time of product delivery. Affiliates should not accept
monies to be held for deposit in anticipation of future
deliveries.

9.5.
การชาระเงินและเงินมัดจาสาหรับการจัดส่ง
พันธมิตรทางธุรกิจไม่ควรจ่ายเงินให ้หรือรับเงินสาหรับการขายย
กเว ้นในเวลาทีส
่ ง่ มอบผลิตภัณฑ์
พันธมิตรทางธุรกิจไม่ควรรับเงินทีจ
่ ะเก็บไว ้เพือ
่ การมัดจาเพื่อรอ
การส่งมอบในอนาคต

9.6.
Returned Checks. All checks returned by an
Affiliate’s bank for insufficient funds will be re-submitted
for payment. A USD$25 (or local currency equivalent)
returned check fee will be charged to the account of the
Affiliate. After receiving a returned check from a Retail
Customer, Preferred Customer or an Affiliate, all future
orders must be paid by credit card, money order or
cashier’s check. Any outstanding balance owed to 4Life by
an Affiliate for NSF checks and returned check fees may be
withheld from subsequent bonus and commission checks
or collected in any other manner deemed appropriate by
4Life. Reinstatement of payment by check shall be at the
discretion of 4Life.

9.6.
เช็คทีส
่ ง่ คืน
เช็คทัง้ หมดทีส
่ ง่ คืนโดยธนาคารของพันธมิตรทางธุรกิจเนื่องจาก
มีเงินไม่เพียงพอจะถูกส่งอีกครัง้ สาหรับการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมส่งคืนเช็คจานวน 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ
(หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท ้องถิน
่ )
จะถูกเรียกเก็บจากบัญชีของพันธมิตรทางธุรกิจ
หลังจากได ้รับเช็คคืนจากลูกค ้าปลีก ลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิ์
หรือพันธมิตรทางธุรกิจแล ้ว
้ ในอนาคตทัง้ หมดจะต ้องชาระด ้วยบัตรเครดิต ธนาณั ต ิ
คาสัง่ ซือ
หรือแคชเชียร์เช็ค ยอดคงค ้างใด ๆ ทีต
่ ด
ิ ค ้างอยูก
่ ับ 4Life
โดยพันธมิตรทางธุรกิจสาหรับเช็ค NSF
และค่าธรรมเนียมส่งคืนเช็คอาจถูกหักจากการตรวจสอบโบนั สแ
ละคอมมิชชันในภายหลังหรือเรียกเก็บในลักษณะอืน
่ ใดที่ 4Life
เห็นว่าเหมาะสม
การคืนสถานะการชาระเงินด ้วยเช็คขึน
้ อยู่กับดุลยพินจ
ิ ของ 4Life

9.7.
Restrictions on Third-Party Use of Credit Cards and
Checking Account Access. Affiliates shall not use
unauthorized credit cards to enroll Preferred Customers or to

9.7.

ข ้อจากัดในการใช ้บัตรเครดิตของบุคคลทีส
่ ามและการเ
ข ้าถึงบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

Page 45 of 54

make purchases from the Company; likewise, Affiliates shall
not permit other Affiliates, Retail Customers, or Preferred
Customers to use their credit cards or permit debits to their
checking accounts to enroll or to make purchases from the
Company.

พันธมิตรทางธุรกิจจะไม่ใช ้บัตรเครดิตทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตเพือ
่ ลง
้ สินค ้าจาก บริษัท
ทะเบียนลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิห
์ รือซือ
ในทานองเดียวกัน
พันธมิตรทางธุรกิจจะไม่อนุญาตให ้พันธมิตรทางธุรกิจรายอืน
่
ลูกค ้าปลีก
หรือลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิใ์ ช ้บัตรเครดิตของตนหรืออนุญาตให ้หักเงิ
นในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของตนเพือ
่ ลงทะเบียนหรือทากา
้ จากบริษัท
รสัง่ ซือ

9.8.
Sales Taxes. By virtue of its business operations,
4Life is required to charge sales taxes on all purchases
made by Affiliates, and remit the taxes charged to the
respective states. Accordingly, 4Life will collect and remit
sales taxes on behalf of Affiliates, based on the Retail Price
of the products, according to applicable tax rates in the
state to which the shipment is destined. If an Affiliate has
submitted, and 4Life has accepted, a current Sales Tax
Exemption Certificate and Sales Tax Registration License,
sales taxes will not be added to the invoice and the
responsibility of collecting and remitting sales taxes to the
appropriate authorities shall be that of the Affiliate.
Exemption from the payment of sales tax is applicable only
to orders which are shipped to a state for which the
proper tax exemption papers have been filed and accepted.
Applicable sales taxes will be charged on orders that are
drop-shipped to another state. Any sales tax exemption
accepted by 4Life is not retroactive. It is the Affiliate’s sole
responsibility to ensure that their Sales Tax Exemption
Certificate and Sales Tax Registration License remain in
effect. In the event an Affiliate’s Sales Tax Exemption
Certificate and Sales Tax Registration License lapses, it is
Affiliate’s responsibility to advise 4Life of the lapse
immediately. In the event an Affiliate’s Sales Tax
Exemption Certificate and Sales Tax Registration License
lapses and the Affiliate does not notify 4Life, Affiliate shall
fully indemnify 4Life, including paying the taxes withheld
and any and all penalties.

9.8.
ภาษีการขาย
โดยอาศัยอานาจการดาเนินธุรกิจของบริษัท 4Life
้ ทัง้ หมดทีด
จาเป็ นต ้องเรียกเก็บภาษี การขายสาหรับการซือ
่ าเนิน
การโดยพันธมิตรทางธุรกิจและนาส่งภาษี ทเี่ รียกเก็บไปยังรัฐนัน
้
ๆ ดังนัน
้ 4Life
จะเก็บรวบรวมและนาส่งภาษีการขายในนามของพันธมิตรทางธุร
กิจ
โดยพิจารณาจากราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ตามอัตราภาษี ทเี่
กีย
่ วข ้องในรัฐทีก
่ ารจัดส่งถูกกาหนด
หากพันธมิตรทางธุรกิจได ้นาส่งและ 4Life
ได ้ยอมรับใบรับรองการยกเว ้นภาษีการขายและใบอนุญาตการจด
ทะเบียนภาษีการขายในปั จจุบัน
ภาษีการขายจะไม่ถก
ู เพิม
่ ลงในใบแจ ้งหนี้และความรับผิดชอบใน
การจัดเก็บและนาส่งภาษี การขายให ้กับหน่วยงานทีเ่ หมาะสมจะเ
ป็ นของพันธมิตรทางธุรกิจเอง
้ ทีจ
การยกเว ้นการชาระภาษี การขายมีผลเฉพาะกับใบสัง่ ซือ
่ ัดส่งไ
ปยังรัฐทีม
่ ก
ี ารยืน
่ และยอมรับเอกสารการยกเว ้นภาษี ทเี่ หมาะสมเ
ท่านัน
้
้ ทีจ
ภาษีการขายทีเ่ กีย
่ วข ้องจะถูกเรียกเก็บจากใบสัง่ ซือ
่ ัดส่งไปยั
งรัฐอืน
่ การยกเว ้นภาษีการขายใด ๆ ทีย
่ อมรับโดย 4Life
จะไม่มผ
ี ลย ้อนหลัง
เป็ นความรับผิดชอบของพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู ้เดียวในกา
รรับรองว่าใบรับรองการยกเว ้นภาษีการขายและใบอนุญาตการจด
ทะเบียนภาษีการขายยังคงมีผลบังคับใช ้
ในกรณีทใี่ บรับรองการยกเว ้นภาษีการขายและใบอนุญาตจดทะเ
้ สุดลง
บียนภาษี การขายของพันธมิตรทางธุรกิจสิน
พันธมิตรทางธุรกิจมีความรับผิดชอบทีจ
่ ะต ้องให ้คาแนะนา 4Life
ถึงเหตุทล
ี่ ว่ งเลยไปในทันที
ในกรณีทใี่ บรับรองการยกเว ้นภาษีการขายและใบอนุญาตจดทะเ
้ สุดลงและพันธมิตรท
บียนภาษี การขายของพันธมิตรทางธุรกิจสิน
างธุรกิจไม่ได ้แจ ้งให ้ 4Life ทราบ
ทางพันธมิตรทางธุรกิจจะชดใช ้ค่าเสียหายให ้กับ 4Life
อย่างเต็มที่ ซึง่ รวมถึงการชาระภาษีทห
ี่ ัก ณ
ทีจ
่ ่ายและบทลงโทษใด ๆ

10.

10.

Inactivity and Cancellation

10.1.
Effect of Cancellation and Termination. So long as an
Affiliate remains active and complies with the terms of the
Affiliate Agreement and these Policies, 4Life shall pay
commissions to such Affiliate in accordance with the Life
Rewards Plan.

กำรไม่ทำงำนและกำรยกเลิก

10.1. ผลของการยกเลิกและการยุตข
ิ ้อตกลง
ตราบใดทีพ
่ ันธมิตรทางธุรกิจยังคงทางานอยู่และปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ น
ไขของข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจและนโยบายเหล่านี้ 4Life
จะจ่ายค่าคอมมิชชันให ้กับพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวตามแผนร
างวัลชีวต
ิ
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An Affiliate’s bonuses and commissions constitute the
entire consideration for the Affiliate’s efforts in generating
product sales and all activities related to generating product
sales (including, but not limited to, building a Marketing
Organization). Following an Affiliate’s non-continuation of
his or her Affiliate Agreement, cancellation for inactivity, or
voluntary or involuntary cancellation (termination) of his
or her Affiliate Agreement (all of these methods are
collectively referred to as “Cancellation”), the former
Affiliate shall have no right, title, claim, or interest to the
Downline Marketing Organization which he or she
operated, or any commission or bonus from the product
sales generated by the Marketing Organization. Affiliates
waive any and all rights, including, but not limited to,
property rights, in the Marketing Organization which they
may have had. Following an Affiliate’s Cancellation of his
or her Affiliate Agreement, the former Affiliate shall not
hold him or herself out as a 4Life Affiliate and shall not
have the right to sell 4Life products. An Affiliate whose
Affiliate Agreement is cancelled shall receive commissions
and bonuses only for the last full bonus period he or she
worked and qualified prior to Cancellation (less any amounts
withheld during an investigation preceding an involuntary
Cancellation).

โบนั ส และค่ า คอมมิช ชัน ของพั น ธมิต รทางธุร กิจ เป็ นการพิจ าร
ณาทั ง้ หมดสาหรั บ ความพยายามของพั น ธมิต รทางธุร กิจ ในก
ารสร ้างยอดขายผลิต ภั ณ ฑ์แ ละกิจ กรรมทั ง้ หมดที่เ กี่ย วข ้องกั
บการสร ้างยอดขายผลิต ภั ณ ฑ์ (ซึง่ รวมถึง แต่ ไ ม่
จากั ด เพีย งการสร ้างองค์ก รการตลาด)
หลั ง จากการไม่ต่ อ เนื่ อ งของข ้อตกลงการเป็ นพั น ธมิต รทางธุ
รกิจ ของพั น ธมิต รทางธุร กิจ
การยกเลิก เนื่ อ งจากไม่มีก ารทางานหรือ การยกเลิก โดยสมั ค
รใจหรือ โดยไม่ ส มั ค รใจ (การยกเลิก )
ของข ้อตกลงพั น ธมิต รทางธุร กิจ ของตน
(วิธีก ารทั ง้ หมดนี้ เ รีย กรวมกั น ว่า
ิ ธิ์ กรรมสิท ธิ์
“การยกเลิก ”)พั น ธมิต รทางธุ ร กิจ เดิม จะไม่มีส ท
การเรีย กร ้อง
หรือ ผลประโยชน์ ต่ อ องค์ก ารการตลาดดาวน์ ไ ลน์ที่ต นได ้เคย
ดาเนิน การ หรือ ค่า คอมมิช ชั่ น หรือ โบนั ส ใด ๆ
จากการขายผลิต ภั ณ ฑ์ที่ส ร ้างโดยองค์ก ารตลาด
พั น ธมิต รทางธุร กิจ จะสละสิท ธิใ์ ด ๆ และทั ง้ หมด ซึง่ รวมถึง
ิ ในองค์ก ารตลาดที่ต นอาจ
แต่ ไ ม่ จากั ด เพีย งสิท ธิใ์ นทรั พ ย์ส น
มี
หลั ง จากการยกเลิก ข ้อตกลงพั น ธมิต รทางธุร กิจ ของพั น ธมิต
รทางธุร กิจ
พั น ธมิต รทางธุร กิจ เดิม จะไม่ ถือ ตั ว เขาเองในฐานะพั น ธมิต รท
างธุ ร กิจ ของ 4Life
ิ ธิใ์ นการจาหน่ า ยผลิต ภั ณ ฑ์ข อง 4Life
และจะไม่มีส ท
พั น ธมิต รทางธุร กิจ ที่มีก ารยกเลิก ข ้อตกลงพั น ธมิต รทางธุร กิ
จจะได ้รั บ ค่ า คอมมิช ชัน และโบนั ส เฉพาะช่ว งโบนั ส สุด ท ้ายที่
ตนทางานและผ่ า นการรั บ รองก่อ นการยกเลิก
(หั ก จานวนเงิน ใด ๆ
ที่ถู ก ระงั บ ในระหว่ า งการสอบสวนก่อ นการยกเลิก โดยไม่ ส มั
ครใจ)

10.2.
Cancellation Due to Inactivity. Affiliates who
produce less than the required Principal Volume (or “PV”)
as outlined in the Life Rewards Plan for any bonus period
will not receive a commission for the sales generated
through their Marketing Organization for that bonus
period. If an Affiliate has not generated any Principal
Volume for a period of six (6) consecutive calendar months
(and thus becomes “inactive”), his or her Affiliate
Agreement shall be canceled for inactivity following the last
day of the sixth (6th) month of inactivity that is beyond the
initial one (1) year period of the Agreement. Written
confirmation of the Cancellation will not be provided by
4Life.

10.2. การยกเลิกเนื่องจากไม่ได ้ทางาน
พันธมิตรทางธุรกิจทีผ
่ ลิตได ้น ้อยกว่าปริมาณเงินต ้นทีก
่ าหนด
(หรือ “PV”) ตามทีร่ ะบุไว ้ในแผนรางวัลชีวต
ิ สาหรับช่วงโบนั สใด
ๆ
จะไม่ได ้รับค่าคอมมิชชันสาหรับยอดขายทีส
่ ร ้างขึน
้ ผ่านองค์การ
การตลาดสาหรับช่วงโบนั สนัน
้
หากพันธมิตรทางธุรกิจไม่ได ้สร ้างปริมาณเงินต ้นเป็ นระยะเวลาห
ก (6) เดือนตามปฏิทน
ิ ติดต่อกัน (และกลายเป็ น “ไม่ได ้ทางาน”)
ข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจของเขาหรือเธอจะถูกยกเลิกเนื่องจา
กไม่ได ้ทางานนับจากวันสุดท ้ายของเดือนทีห
่ ก (6)
ทีไ่ ม่ได ้ทางานซึง่ เกินกว่าระยะเวลาเริม
่ ต ้นหนึง่ (1)
ปี ของข ้อตกลง
การยืนยันการยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อักษรจะไม่ได ้รับจาก 4Life

10.3.
Involuntary Cancellation (Termination). An Affiliate’s
violation of any of the terms of the Agreement, including
any amendments that may be made by 4Life in its sole
discretion, may result in disciplinary actions being taken
against the Affiliate at 4Life’s discretion. Such disciplinary
actions may include, but are not limited to, the
involuntary Cancellation of the offending Affiliate’s 4Life
Agreement and business. If the Affiliate’s 4Life
Agreement and business is cancelled, the Cancellation

10.3. การยกเลิก (การยุตข
ิ ้อตกลง) โดยไม่สมัครใจ
การทีพ
่ ันธมิตรทางธุรกิจละเมิดข ้อกาหนดใด ๆ ของข ้อตกลง
รวมถึงการแก ้ไขใด ๆ ทีอ
่ าจกระทาโดย 4Life
ตามดุลยพินจ
ิ ของตนแต่เพียงผู ้เดียวอาจส่งผลให ้มีการดาเนินกา
รทางวินัยกับพันธมิตรทางธุรกิจตามดุลยพินจ
ิ ของ 4Life
การลงโทษทางวินัยดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการยกเ
ลิกข ้อตกลง 4Life
และธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจทีล
่ ะเมิดโดยไม่สมัครใจ
หากข ้อตกลงและธุรกิจ 4Life ของพันธมิตรทางธุรกิจถูกยกเลิก
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shall be effective on the date on which written notice is
mailed, faxed, or delivered to an express courier,
addressed to the Affiliate’s last known address or that of
his or her attorney, emailed to the Affiliate’s email address
on file with the Company, or when the Affiliate receives
actual notice of Cancellation, whichever occurs first. 4Life
reserves the right to withhold and/or permanently
retain funds and prevent any roll-up depending on the
individual circumstances surrounding each case.

การยกเลิกจะมีผลในวันทีม
่ ก
ี ารแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรทีส
่ ง่ ทา
งไปรษณีย ์ โทรสาร หรือจัดส่งไปยังผู ้จัดส่งด่วน
ส่งไปยังทีอ
่ ยูท
่ ท
ี่ ราบล่าสุดของพันธมิตรทางธุรกิจหรือของทนาย
ความของเขาหรือเธอ
ส่งทางอีเมลไปยังทีอ
่ ยู่อเี มลของพันธมิตรทางธุรกิจทีบ
่ ันทึกไว ้กั
บบริษัท หรือเมือ
่
พันธมิตรทางธุรกิจได ้รับการแจ ้งการยกเลิกตามความเป็ นจริงขึน
้
อยูก
่ ับว่ากรณีใดเกิดขึน
้ ก่อน 4Life
ขอสงวนสิทธิใ์ นการระงับและ/หรือเก็บรักษาเงินไว ้อย่างถาวรแล
ะป้ องกันการสะสมใด ๆ ขึน
้ อยู่กับแต่ละสถานการณ์ในแต่ละกรณี

10.4.
Voluntary Cancellation. An Affiliate has a right to
cancel at any time for any reason. Cancellation must be
submitted in writing by mail, facsimile, or email to the
Company at its principal business address. The written
notice must include the Affiliate’s signature, printed
name, address, and 4Life Identification Number. If a
canceling Affiliate wishes to remain a Preferred Customer,
he or she must contact 4Life’s Customer Service
Department to re-establish a Preferred Customer
account. The Preferred Customer account must have the
same Sponsor as the Affiliate Account. If an Affiliate wishes
to re-enroll, such re-enrollment must be in accordance with
Section 3.12 of these Policies.

10.4. การยกเลิกโดยสมัครใจ
ิ ธิย
พันธมิตรทางธุรกิจมีสท
์ กเลิกได ้ทุกเมือ
่ ไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใดก็ต
าม การยกเลิกจะต ้องส่งเป็ นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย ์
โทรสาร หรืออีเมลไปยังบริษัทตามทีอ
่ ยูธ
่ รุ กิจหลัก
่ ของพันธมิตรท
การแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรจะต ้องมีลายมือชือ
่ ตัวบรรจง ทีอ
างธุรกิจ ชือ
่ ยู่ และหมายเลขประจาตัว 4Life
หากพันธมิตรทางธุรกิจทีย
่ กเลิกประสงค์จะยังคงเป็ นลูกค ้าทีไ่ ด ้รั
บสิทธิ์ ตนจะต ้องติดต่อฝ่ ายบริการลูกค ้าของ 4Life
เพือ
่ สร ้างบัญชีลก
ู ค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิอ
์ ก
ี ครัง้
บัญชีลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิจ
์ ะต ้องมีผู ้สปอนเซอร์คนเดียวกับบัญชีพั
นธมิตรทางธุรกิจ หากพันธมิตรทางธุรกิจต ้องการลงทะเบียนซ้า
การลงทะเบียนซ้าดังกล่าวจะต ้องเป็ นไปตามข ้อ 3.12
ของนโยบายเหล่านี้
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GLOSSARY OF TERMS
Term

Definition

4Life

The term “4Life” as it is used throughout the Agreement means 4LIFE (THAILAND) LIMITED (also
referred to as the “Company.”).

4Life Identification Number (or 4Life
ID #)

A unique number given to 4Life Preferred Customers and Affiliates used by the Company to identify
them.

4Life Income Disclosure Statement

4Life’s income disclosure statement that is updated annually, located at 4life.com under “Resources.”

Active Affiliate

An Affiliate who makes a product or marketing material purchase from 4Life.

Affiliate

Independent contractor, who is not the purchaser of a franchise or a business opportunity. The
Agreement between 4Life and its Affiliates does not create an employer/employee relationship,
agency, partnership, or joint venture between the Company and the Affiliate. An Affiliate shall not be
treated as an employee for his or her services or for federal or state tax purposes. All Affiliates are
responsible for paying local, state, and federal taxes due from all compensation earned as an Affiliate
of the Company. The Affiliate has no authority (express or implied), to bind the Company to any
obligation. Each Affiliate shall establish his or her own goals, hours and methods of sale, so long as he
or she complies with the terms of the Affiliate Agreement, these Policies, and applicable laws.

Affiliate Agreement

The Affiliate Application and Agreement.

Agreement

The contract between the Company and each Affiliate, which includes the Affiliate Application and
Agreement, the 4Life Policies and Procedures, and the Life Rewards Plan, all in their current form and
as amended by 4Life in its sole discretion. These documents are collectively referred to as the
“Agreement.”

Associated Individual

Any member of an Affiliate’s Family Unit, and/or a corporation, partnership, limited liability
company, trust, or other entity associated in any way with an Affiliate.
A corporation, partnership, limited liability company, or trust that is enrolled as an Affiliate.

Business Entity
Business Entity Information Form

The form used to transfer an Affiliate Account from an individual to a Business Entity. This form is
located in 4Life’s back office under “Business Resources.”

Cancellation

An Affiliate’s non-continuation of his or her Affiliate Agreement for one of the following reasons: (1)
cancellation for inactivity; (2) voluntary cancellation; or (3) involuntary cancellation (termination).

Company

The term “Company” as it is used throughout the Agreement means 4LIFE (THAILAND) LIMITED (also
referred to as “4Life”).

Compliance Department

The department within 4Life that oversees compliance with these Policies. The email address for the
Compliance Department is compliance@4life.com.

Corporate Office

4Life’s corporate office located at 4Life (Thailand) Limited, 319 Chamchuri Square, 16th floor, Unit
1610-12, Phayathai Road, Pathumwan District, Pathumwan Sub-District,
Bangkok 10330.

Cross-Group Sponsoring

The enrollment—direct, indirect, or otherwise—of an individual or entity that already has a current
Preferred Customer enrollment or Affiliate Agreement on file with 4Life, or who has had such an
agreement within the preceding six (6) calendar months (if Diamond rank or below), or twelve (12)
calendar months (if Presidential Diamond rank or above).
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Customer Service Department

Downline

The department within 4Life that assists Preferred Customers and Affiliates with all of their 4Life
purchases and business needs. The Customer Service Department can be reached by telephone at
888-454-3374, by facsimile at (800) 851-7662, or by email at customerservice@4life.com.
The Preferred Customers and Affiliates in a particular Affiliate’s Marketing Organization.

Downline Activity Report

A report with information generated by 4Life that provide critical data relating to the management of
a Affiliate’s 4Life business, the identities of Affiliates, product sales information and enrollment
activity of each Affiliate’s Marketing Organization. Downline Activity Reports include the data
contained in an Affiliate’s MyShop account. The information is confidential and constitutes
proprietary business trade secret information belonging to 4Life.

Enroller

An Affiliate who personally recruits another Affiliate and places the new Affiliate in his or her
Downline. The Enroller of a new Affiliate may also be the new Affiliate’s Sponsor.

Enroller and Sponsor Transfer Form
(Within First 10 Days of Enrollment)

The form that is to be used within the first ten (10) days when an Affiliate enrolls and learns he or she
is enrolled under the incorrect Enroller and/or Sponsor. This form is located in 4Life’s back office
under “Business Resources.”

Entity Documents

The certificate of incorporation, articles of organization, partnership agreement, operating
agreement, trust documents, or other related documents of a Business Entity.

External Website

An Affiliate’s own personal website, or other web presence that is used for an Affiliate’s 4Life
business, but which is not hosted on 4Life’s servers and has no official affiliation with 4Life. In
addition to traditional websites, a blog or website developed on a blogging platform, that promotes
4Life products and/or the 4Life opportunity is considered an External Website.

External Website Sales Agreement

The form used for Affiliates to request 4Life’s permission to own an External Website. This form is
located in 4Life’s back office under “Business Resources.”

Family Unit

Spouses, domestic partners, and dependent children living at or doing business at the same address.

Level

The layers of Downline Preferred Customers and Affiliates in a particular Affiliate’s Marketing
Organization. This term refers to the relationship of a Preferred Customer or Affiliate relative to a
particular upline Affiliate, determined by the number of Affiliates between them who are related by
sponsorship. For example, if A sponsors B, who sponsors C, who sponsors D, who sponsors E, then E
is on A’s fourth Level.

Life Points

Every commissionable 4Life product is assigned a point value. Affiliate commissions are based on the
total point value of products sold by each Affiliate and his or her Marketing Organization. Sales aids
have no Life Point value.

Life Points Center

A location managed by an Affiliate authorized by 4Life to sell 4Life products to Affiliates, Retail
Customers, and Preferred Customers.

Life Rewards Plan

4Life’s compensation plan for Affiliates.

Line

A part of an Affiliate’s Downline that starts with someone sponsored by that Affiliate and continues
below that sponsorship.

Marketing Organization

Preferred Customers and Affiliates enrolled below a particular Affiliate.

MyShop

The complimentary MyShop account offered by 4Life. A Preferred Customer or Affiliate must login to
4Life’s back office. Initially, the Preferred Customer’s or Affiliate’s default URL will be
“www.4life.com/<Affiliate’s 4Life ID #>.” Upon approval from 4Life’s Compliance Department, an
Affiliate may change this default; however, the approval is subject to the terms of paragraph 3.2 of
these Policies.

Official 4Life Materials

Literature, audio or video recordings, and other materials developed, printed, published and/or
distributed by 4Life to Affiliates.
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Policies

These Policies and Procedures.

Preferred Customer

A Preferred Customer has enrolled with 4Life as a Preferred Customer, has a Sponsor and Enroller,
receives a 4Life Identification Number, and receives the benefit of purchasing 4Life products at a 25%
discount from the Retail Price, amongst other benefits.

Principal Volume (also known as
“PV”)

Principal Volume is the total Life Points (LP) of an Affiliate for product purchases that: (a) the Affiliate
purchases to consume or sell for a retail profit; and (b) the Affiliate’s customers purchase on the
Affiliate’s MyShop or directly on the Affiliate’s account.

Product Price List

4Life Product Price List for Affiliates, Preferred Customers, and Retail Customers who purchase
directly from 4Life (as published and modified from time to time). Located at 4life.com and in printed
form.

Resalable

With regard to 4Life products and sales aids, a product is Resalable if each of the following six
elements are satisfied : (1) the product is unopened and unused; (2) the product packaging and
labeling have not been altered or damaged; (3) the product bears a current label; (4) the product has
not exceeded its expiration date; (5) the product has not been discontinued; and (6) the product is
returned to 4Life within one (1) year from the date of purchase.

Retail Customer

A Retail Customer purchases products from 4Life or Affiliates at the Retail Price. A Retail Customer
does not have a Sponsor or Enroller and does not have a 4Life Identification Number.

Retail Price

The recommended retail price designated in the 4Life Product Price List (as published and modified
from time to time).

Return Authorization Number

All products returned to 4Life must have this number, which can be obtained by calling the Customer
Service Department. This number must be written on each carton returned.

Sale, Transfer or Assignment of 4Life
Business Form
Social Media

The form used to transfer a Affiliate Account from one individual to another individual (or from one
entity to another entity). This form is located in 4Life’s back office under “Business Resources.”
Any type of online media that invites, expedites, or permits conversation, comment, rating, and/or
user generated content, as opposed to traditional media, which delivers content but does not allow
readers/viewers/listeners to participate in the creation or development of content, to rate,
comment, or respond to content. Examples of Social Media include, but are not limited to, blogs,
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, and YouTube.

Sponsor

The Affiliate who is another Affiliate’s direct upline. The Sponsor of a new Affiliate may also be the
new Affiliate’s Enroller.

Sponsor Transfer Request Form

The form used when an Affiliate wishes to change Sponsors (which is rarely approved). Affiliates must
contact the Customer Service Department to obtain a copy of this form.

Wholesale Price

The amount charged for 4Life products for Affiliates and Preferred Customers who purchase directly
from the Company as designated in the 4Life Product Price List (as published and modified from time
to time). The Wholesale Price is a 25% discount from the Retail Price.
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ั
คำศพท์

คำจำก ัดควำม

4Life

คาว่า “4Life” ตามทีใ่ ช ้ตลอดข ้อตกลงหมายถึง 4LIFE (THAILAND) LIMITED (หรือทีเ่ รียกว่า
“บริษัท”)

หมำยเลขประจำต ัว 4Life (หรือ ID
# ของ 4Life)

หมายเลขเฉพาะทีม
่ อบให ้กับลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิแ
์ ละพันธมิตรทางธุรกิจของ 4Life
ทีบ
่ ริษัทใช ้เพือ
่ ระบุตัวตน

ใบแจ้งยอดเปิ ดเผยรำยได้จำก
4Life

ใบแจ ้งยอดเปิ ดเผยรายได ้ของ 4Life ซึง่ มีการปรับปรุงทุกปี ซงึ่ อยูท
่ ี่ 4life.com ภายใต ้ “แหล่งข ้อมูล”

พ ันธมิตรทำงธุรกิจทีท
่ ำงำนอยู่

้ ผลิตภัณฑ์หรือสือ
่ การตลาดจาก 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจทีท
่ าการซือ

พ ันธมิตรทำงธุรกิจ

้ แฟรนไชส์หรือโอกาสทางธุรกิจ ข ้อตกลงระหว่าง 4Life
ผู ้เข ้าทาสัญญาอิสระทีไ่ ม่ใช่ผู ้ซือ
และพันธมิตรทางธุรกิจไม่ได ้สร ้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ ้าง/ลูกจ ้าง ตัวแทน หุ ้นส่วน
หรือกิจการร่วมค ้าระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจจะไม่ได ้รับการปฏิบัตใิ นฐานะพนักงานสาหรับบริการของตนหรือเพือ
่ วัตถุประสงค์ด ้านภ
าษีของรัฐบาลกลางหรือมลรัฐ พันธมิตรทางธุรกิจทัง้ หมดมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบในการจ่ายภาษีท ้องถิน
่
ระดับมลรัฐ
และรัฐบาลกลางทีต
่ ้องชาระจากค่าตอบแทนทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
พันธมิตรทางธุรกิจไม่มอ
ี านาจ (โดยชัดแจ ้งหรือโดยนัย) ในการผูกมัดบริษัทกับภาระผูกพันใด ๆ
พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายจะกาหนดเป้ าหมาย ชั่วโมง
และวิธก
ี ารขายของตนเองตราบเท่าทีต
่ นปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขของข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ
นโยบายเหล่านี้ และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ข้อตกลงพ ันธมิตรทำงธุรกิจ

ใบสมัครและข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อตกลง

สัญญาระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย ซึง่ รวมถึงใบสมัครและข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ
นโยบายและขัน
้ ตอนของ4Life และแผนรางวัลชีวต
ิ ทัง้ หมดนี้อยูใ่ นรูปแบบปั จจุบันและแก ้ไขเพิม
่ เติมโดย
4Life ตามดุลยพินจ
ิ ของตนแต่เพียงผู ้เดียว เอกสารเหล่านี้เรียกรวมกันว่า “ข ้อตกลง”

บุคคลผูเ้ กีย
่ วข้อง

สมาชิกของหน่วยครอบครัวของพันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือบริษัท ห ้างหุ ้นส่วน บริษัทจากัด ทรัสต์
หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องในทางใดทางหนึง่ กับพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัท ห ้างหุ ้นส่วน บริษัทจากัด หรือทรัสต์ทล
ี่ งทะเบียนเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ

นิตบ
ิ ุคคลทำงธุรกิจ
แบบฟอร์มข้อมูลนิตบ
ิ ุคคล

แบบฟอร์มทีใ่ ช ้ในการโอนบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจจากบุคคลหนึง่ ไปยังนิตบ
ิ ค
ุ คลทางธุรกิจหนึง่
แบบฟอร์มนี้อยูใ่ นสานักงานส่วนหลังของ 4Life ภายใต ้ “แหล่งข ้อมูลทางธุรกิจ”

กำรยกเลิก

การไม่ดาเนินการข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของพันธมิตรทางธุรกิจด ้วยเหตุผลข ้อใดข ้อห
นึง่ ดังต่อไปนี้: (1) การยกเลิกเนื่องจากไม่ทางาน (2) การยกเลิกโดยสมัครใจ หรือ (3) การยกเลิก
(การยุตข
ิ ้อตกลง) โดยไม่สมัครใจ

บริษ ัท

คาว่า “บริษัท” ทีใ่ ช ้ตลอดข ้อตกลงหมายถึง 4LIFE (THAILAND) LIMITED (หรือเรียกอีกอย่างว่า
“4Life”)

ฝ่ำยปฏิบ ัติตำมกฎระเบียบของ
4Life

แผนกภายใน 4Life ทีด
่ แ
ู ลการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายเหล่านี้ ทีอ
่ ยูอ
่ เี มลสาหรับฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบคือ
Compliance@4life.com

สำน ักงำนบริษ ัท

้ 16
สานักงานบริษัทของ 4Life ทีต
่ งั ้ อยูท
่ ี่ 4Life (Thailand) Limited เลขที่ 319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชัน
ยูนต
ิ 1610-12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กำรสปอนเซอร์ขำ้ มกลุม
่

การลงทะเบียนทัง้ ทางตรงทางอ ้อมหรืออืน
่ ๆ
ของบุคคลหรือหน่วยงานทีม
่ ข
ี ้อตกลงการลงทะเบียนลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิห
์ รือข ้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจกั
บ 4Life อยูแ
่ ล ้วหรือผู ้ทีม
่ ข
ี ้อตกลงดังกล่าวภายในหก (6) เดือนปฏิทน
ิ ก่อนหน ้านี้
(หากมีอันดับไดมอนด์หรือต่ากว่า) หรือสิบสอง (12) เดือนตามปฏิทน
ิ (หากมีอันดับเพรสซิเดนเชียล
ไดมอนด์ขน
ึ้ ไป)
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ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ

ดำวน์ไลน์

แผนกภายใน 4Life ทีช
่ ว่ ยเหลือลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิแ
์ ละ
้ สินค ้าและความต ้องการทางธุรกิจทัง้ หมดของ 4Life
พันธมิตรทางธุรกิจในการซือ
สามารถติดต่อฝ่ ายบริการลูกค ้าได ้ทางโทรศัพท์ทห
ี่ มายเลข 888-454-3374 ทางโทรสารทีห
่ มายเลข
(800) 851-7662 หรือทางอีเมลที่ customerservice@4life.com
ลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิแ
์ ละพันธมิตรทางธุรกิจในองค์กรการตลาดของพันธมิตรเฉพาะ

รำยงำนกิจกรรมดำวน์ไลน์

รายงานทีม
่ ข
ี ้อมูลทีส
่ ร ้างโดย 4Life ซึง่ ให ้ข ้อมูลทีส
่ าคัญเกีย
่ วกับการจัดการธุรกิจ4Life
ของพันธมิตรทางธุรกิจ ข ้อมูลประจาตัวของพันธมิตรทางธุรกิจ ข ้อมูลการขายผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมการลงทะเบียนขององค์กรการตลาดของพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย
รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ประกอบด ้วยข ้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นบัญชี MyShop ของพันธมิตรทางธุรกิจ
ข ้อมูลนี้เป็ นความลับและถือเป็ นข ้อมูลความลับทางการค ้าทางธุรกิจทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิข
์ อง 4Life

ผูล
้ งทะเบียน

พันธมิตรทางธุรกิจทีร่ ับสมัครพันธมิตรทางธุรกิจรายอืน
่ เป็ นการส่วนตัวและวางพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่
ไว ้ในดาวน์ไลน์ของตน
ผู ้ลงทะเบียนของพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่อาจเป็ นผู ้สปอนเซอร์รายใหม่ของพันธมิตรทางธุรกิจ

แบบฟอร์มกำรโอนผูล
้ งทะเบียนแล
ะผูส
้ ปอนเซอร์ (ภำยใน 10
ว ันแรกของกำรลงทะเบียน)

แบบฟอร์มทีจ
่ ะใช ้ภายในสิบ (10)
วันแรกเมือ
่ พันธมิตรทางธุรกิจลงทะเบียนและเรียนรู ้ว่าตนลงทะเบียนภายใต ้ผู ้ลงทะเบียนและ/หรือผู ้สปอน
เซอร์ทไี่ ม่ถก
ู ต ้อง แบบฟอร์มนี้อยูใ่ นสานักงานส่วนหลังของ 4Life ภายใต ้ “แหล่งข ้อมูลทางธุรกิจ”

เอกสำรนิตบ
ิ ุคคล

ใบรับรองการจัดตัง้ บริษัท ข ้อบังคับของบริษัท ข ้อตกลงการเป็ นหุ ้นส่วน ข ้อตกลงการดาเนินงาน
เอกสารทรัสต์ หรือเอกสารอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องของนิตบ
ิ ค
ุ คลทางธุรกิจ

เว็บไซต์ภำยนอก

เว็บไซต์สว่ นตัวของพันธมิตรทางธุรกิจหรือเว็บไซต์อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช ้สาหรับธุรกิจ 4Life ของพันธมิตรทางธุรกิจ
แต่ไม่ได ้โฮสต์บนเซิรฟ
์ เวอร์ของ 4Life และไม่มค
ี วามเกีย
่ วข ้องอย่างเป็ นทางการกับ 4Life
นอกจากเว็บไซต์ดงั ้ เดิมแล ้ว
บล็อกหรือเว็บไซต์ทพ
ี่ ัฒนาบนแพลตฟอร์มการเขียนบล็อกทีส
่ ง่ เสริมผลิตภัณฑ์ของ 4Life
และ/หรือโอกาสของ 4Life นัน
้ ถือว่าเป็ นเว็บไซต์ภายนอก

ข้อตกลงเกีย
่ วก ับจำหน่ำยผลิตภ ัณ
ฑ์บนเว็บไซต์ภำยนอก

แบบฟอร์มทีใ่ ช ้สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจเพือ
่ ขออนุญาตจาก 4Life ในการเป็ นเจ ้าของเว็บไซต์ภายนอก
แบบฟอร์มนี้อยูใ่ นสานักงานส่วนหลังของ 4Life ภายใต ้ “แหล่งข ้อมูลทางธุรกิจ”

หน่วยครอบคร ัว

คูส
่ มรส คูช
่ วี ต
ิ และบุตรในอุปการะทีอ
่ าศัยหรือทาธุรกิจในทีอ
่ ยูเ่ ดียวกัน

ระด ับ

้ ของดาวน์ไลน์ลก
ชัน
ู ค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิแ
์ ละพันธมิตรทางธุรกิจในองค์กรการตลาดของพันธมิตรทางธุรกิจโดย
เฉพาะ
คานี้หมายถึงความสัมพันธ์ของลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิห
์ รือพันธมิตรทางธุรกิจทีส
่ ัมพันธ์กับอัพไลน์พันธมิตรทา
งธุรกิจโดยเฉพาะ
ซึง่ กาหนดโดยจานวนพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างพวกเขาทีเ่ กีย
่ วข ้องกันโดยการให ้การสปอนเซอร์
ตัวอย่างเช่น หาก A สปอนเซอร์ B ทีท
่ าการสปอนเซอร์ C ทีท
่ าการสปอนเซอร์ D ทีท
่ าการสปอนเซอร์ E
ี่ อง A
ดังนัน
้ E จะอยูใ่ นระดับทีส
่ ข

Life Points

้ จะได ้รับการกาหนดมูลค่าคะแนน
ผลิตภัณฑ์ของ 4Life ทีไ่ ด ้รับการคอมมิชชันทุกชิน
ค่าคอมมิชชันของพันธมิตรทางธุรกิจจะขึน
้ อยูก
่ ับมูลค่าคะแนนรวมของผลิตภัณฑ์ทข
ี่ ายโดยพันธมิตรทาง
ธุรกิจแต่ละรายและองค์กรการตลาดของตน อุปกรณ์ชว่ ยการขายไม่มค
ี า่ Life Point

ศูนย์ Life Point

สถานทีท
่ บ
ี่ ริหารจัดการโดยพันธมิตรทางธุรกิจทีไ่ ด ้รับอนุญาตจาก 4Life เพือ
่ ขายผลิตภัณฑ์ของ 4Life
ให ้กับ พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค ้าปลีก และลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิ์

แผนรำงว ัลชีวต
ิ

แผนการจ่ายผลตอบแทนของ 4Life สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

สำย

ส่วนหนึง่ ของดาวน์ไลน์ของพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ริม
่ ต ้นจากผู ้ทีไ่ ด ้รับการสปอนเซอร์จากพันธมิตรทางธุรกิ
จนัน
้ และดาเนินต่อไปด ้านล่างการสปอนเซอร์

องค์กรกำรตลำด

ลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิแ
์ ละพันธมิตรทางธุรกิจทีล
่ งทะเบียนภายใต ้พันธมิตรทางธุรกิจเฉพาะ

MyShop

บัญชี MyShop อภินันทนาการทีน
่ าเสนอโดย 4Life
ลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิห
์ รือพันธมิตรทางธุรกิจจะต ้องเข ้าสูร่ ะบบสานักงานส่วนหลังของ 4Life เริม
่ แรก URL
เริม
่ ต ้นของลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิห
์ รือพันธมิตรทางธุรกิจจะเป็ น “www.4life.com/<ID # 4Life
ของพันธมิตรทางธุรกิจ>” เมือ
่ ได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ 4Life

Page 53 of 54

พันธมิตรทางธุรกิจอาจเปลีย
่ นค่าเริม
่ ต ้นนี้ อย่างไรก็ตาม การอนุมัตจ
ิ ะอยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขของวรรค 3.2
ของนโยบายเหล่านี้
เอกสำรอย่ำงเป็นทำงกำรของ
4Life

งานเขียน การบันทึกเสียงหรือวิดโี อ และวัสดุอน
ื่ ๆ ทีพ
่ ัฒนา พิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือจัดจาหน่ายโดย
4Life ให ้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

นโยบำย

นโยบายและขัน
้ ตอนเหล่านี้

ลูกค้ำทีไ่ ด้ร ับสิทธิ์

ลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิไ์ ด ้ลงทะเบียนกับ 4Life ในฐานะลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิ์ มีผู ้สปอนเซอร์และผู ้ลงทะเบียน
้ ผลิตภัณฑ์ของ 4Life ในส่วนลด 25%
ได ้รับหมายเลขประจาตัว 4Life และรับสิทธิประโยชน์จากการซือ
จากราคาค ้าปลีก รวมถึงสิทธิประโยชน์อน
ื่ ๆ

ปริมำณเงินต้น (หรือทีเ่ รียกว่ำ
“PV”)

้ ผลิตภัณฑ์ท:ี่ (ก)
ปริมาณเงินต ้นคือ Life Points (LP) รวมของพันธมิตรทางธุรกิจสาหรับการซือ
้ เพือ
พันธมิตรทางธุรกิจซือ
่ บริโภคหรือขายเพือ
่ กาไรจากการค ้าปลีก และ (ข)
้ ใน MyShop
ลูกค ้าของพันธมิตรทางธุรกิจซือ
ของพันธมิตรทางธุรกิจหรือจากบัญชีของพันธมิตรทางธุรกิจโดยตรง

รำยกำรรำคำสินค้ำ

รายการราคาผลิตภัณฑ์ของ 4Life สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิ์
ื้ โดยตรงจาก 4Life (ตามทีเ่ ผยแพร่และแก ้ไขเป็ นครัง้ คราว) อยูท
และลูกค ้าปลีกทีซ
่ อ
่ ี่ 4life.com
และในรูปแบบสิง่ พิมพ์

สำมำรถขำยต่อได้

สาหรับผลิตภัณฑ์ของ 4Life และอุปกรณ์ชว่ ยการขาย
ผลิตภัณฑ์จะสามารถขายต่อได ้หากองค์ประกอบต่อไปนี้เป็ นทีพ
่ อใจ: (1)
ไม่มก
ี ารเปิ ดและไม่ได ้ใช ้งานผลิตภัณฑ์ (2)
บรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์ไม่ได ้รับการดัดแปลงหรือเสียหาย (3) ผลิตภัณฑ์มฉ
ี ลากปั จจุบัน (4)
ผลิตภัณฑ์ไม่เกินวันหมดอายุ (5) ผลิตภัณฑ์ยังไม่ถก
ู ยกเลิกผลิต และ (6) ผลิตภัณฑ์ถก
ู ส่งคืนไปยัง
ื้
4Life ภายในหนึง่ (1) ปี นับจากวันทีซ
่ อ

ลูกค้ำปลีก

้ ผลิตภัณฑ์จาก 4Life หรือพันธมิตรทางธุรกิจในราคาค ้าปลีก
ลูกค ้าปลีกซือ
ลูกค ้าปลีกไม่มผ
ี ู ้สปอนเซอร์หรือผู ้ลงทะเบียนและไม่มห
ี มายเลขประจาตัว 4Life

รำคำค้ำปลีก

ราคาค ้าปลีกทีแ
่ นะนาซึง่ กาหนดไว ้ในรายการราคาผลิตภัณฑ์ของ 4Life
(ตามทีเ่ ผยแพร่และแก ้ไขเป็ นครัง้ คราว)

หมำยเลขอนุญำตกำรส่งคืน

สินค ้าทัง้ หมดทีส
่ ง่ คืนมายัง 4Life
จะต ้องมีหมายเลขนี้ซงึ่ สามารถติดต่อได ้โดยโทรติดต่อฝ่ ายบริการลูกค ้า
ต ้องเขียนหมายเลขนี้บนแต่ละกล่องทีส
่ ง่ คืน

แบบฟอร์มกำรขำย โอน
หรือโอนสิทธิธ
์ ุรกิจ 4Life

แบบฟอร์มทีใ่ ช ้ในการโอนบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจจากบุคคลหนึง่ ไปยังบุคคลอืน
่
(หรือจากนิตบ
ิ ค
ุ คลหนึง่ ไปยังอีกนิตบ
ิ ค
ุ คลหนึง่ ) แบบฟอร์มนี้อยูใ่ นสานักงานส่วนหลังของ 4Life ภายใต ้
“แหล่งข ้อมูลทางธุรกิจ”
โซเชียลมีเดียประเภทใดก็ตามทีเ่ ชิญชวน เร่งรัด หรืออนุญาตให ้มีการสนทนา แสดงความคิดเห็น
ให ้คะแนน และ/หรือเนื้อหาทีผ
่ ู ้ใช ้สร ้างขึน
้
่ แบบเดิมทีน
ซึง่ ต่างจากสือ
่ าเสนอเนื้อหาแต่ไม่อนุญาตให ้ผู ้อ่าน/ผู ้ชม/ผู ้ฟั งมีสว่ นร่วมในการสร ้างสรรค์หรือ
พัฒนาเนื้อหาเพือ
่ ให ้คะแนน แสดงความคิดเห็น หรือตอบสนองต่อเนือ
้ หา ตัวอย่างของโซเชียลมีเดีย
ได ้แก่แต่ไม่จากัดเพียงบล็อก, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest และ YouTube

โซเชียลมีเดีย

ผูส
้ ปอนเซอร์

พันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ป็ นอัพไลน์โดยตรงของพันธมิตรทางธุรกิจรายอืน
่
ผู ้สปอนเซอร์ของพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่อาจเป็ นผู ้ลงทะเบียนของพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่

แบบฟอร์มคำขอโอนผูส
้ ปอนเซอร์

แบบฟอร์มทีใ่ ช ้เมือ
่ พันธมิตรทางธุรกิจต ้องการเปลีย
่ นผู ้สปอนเซอร์ (ซึง่ ไม่คอ
่ ยได ้รับการอนุมัต)ิ
พันธมิตรทางธุรกิจต ้องติดต่อฝ่ ายบริการลูกค ้าเพือ
่ ขอรับสาเนาแบบฟอร์มนี้

รำคำค้ำส่ง

จานวนเงินทีเ่ รียกเก็บสาหรับผลิตภัณฑ์ของ 4Life สาหรับ
้ โดยตรงจาก
พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค ้าทีไ่ ด ้รับสิทธิซ
์ งึ่ ซือ
บริษัทตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการราคาผลิตภัณฑ์ของ 4Life (ตามทีเ่ ผยแพร่และแก ้ไขเป็ นครัง้ คราว)
ราคาค ้าส่งคือส่วนลด 25% จากราคาค ้าปลีก
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