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1. ค าน า 
1.1 นโยบายท่ีควบรวมอยูใ่นใบสมคัรและสญัญาผูจ้  าหน่าย นโยบายและระเบียบปฏิบติัฉบบัน้ี (“นโยบาย”) ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีถูก
แกไ้ขโดยดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวของบริษทั 4ไลฟ์้ (ประเทศไทย) จ  ากดั (ต่อไปในท่ีน้ีเรียกวา่ “4ไลฟ์้” หรือ “บริษทั”) ถูกควบรวมและเป็นส่วน
หน่ึงของใบสมคัรและสญัญาการเป็นผูจ้  าหน่าย (ต่อไปในท่ีน้ีเรียกวา่ “สญัญาผูจ้  าหน่าย”) ตลอดนโยบายน้ีท่ีใดก็ตามท่ีมีการใชค้  าวา่ “สญัญา” 
ให้หมายถึงสญัญาผูจ้  าหน่าย4ไลฟ์้, นโยบายน้ี และแผนไลฟ์รีวอร์ดรวมกนั เอกสารฉบบัน้ีถูกควบรวมอยูใ่นสญัญาผูจ้  าหน่ายโดยการอา้งอิง (ท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีถูกแกไ้ขโดย4ไลฟ์้) เป็นหนา้ท่ีของผูจ้  าหน่ายทุกคนท่ีจะตอ้งอ่าน, ท  าความเขา้ใจ, ยดึถือปฏิบติั และดูแลให้แน่ใจวา่ตน
รับทราบและด าเนินธุรกิจภายใตน้โยบายฉบบัท่ีเป็นปัจจุบนั เม่ือแนะน าผูจ้  าหน่ายรายใหม่เป็นหนา้ท่ีของผูส้นบัสนุนท่ีจะตอ้งดูแลให้แน่ใจวา่
ผูส้มคัรไดรั้บนโยบายฉบบัท่ีเป็นปัจจุบนัล่าสุดก่อนหรือ ณ เวลาท่ีผูส้มคัรท าสัญญาผูจ้  าหน่าย ค  าท่ีเป็นตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ตลอดนโยบายฉบบัน้ี
มีค  าจ  ากดัความในทา้ยเล่มโดยเรียงตามล าดบัตวัอกัษรภายใตห้วัขอ้ “อภิธานศพัท”์  
 
1.2 วตัถุประสงคข์องนโยบาย ผูจ้  าหน่าย4ไลฟ์้จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทุกประการท่ีระบุในสญัญาซ่ึง4ไลฟ์้อาจแกไ้ขตาม
ดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวเป็นคร้ังคราว เช่นเดียวกบักฎหมายประเทศท่ีควบคุมธุรกิจและสินคา้ของ4ไลฟ์้ เพราะว่าผูจ้  าหน่ายอาจไม่คุน้เคยกบั
มาตรฐานและขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ี จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูจ้  าหน่ายแต่ละรายจะตอ้งอ่านและปฏิบติัตามสญัญา ขอ้มูลต่างๆในนโยบายน้ีควรถูกทบทวน
อยา่งละเอียดถ่ีถว้น มนัอธิบายและก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างผูจ้  าหน่ายกบับริษทั  
 
1.3 การเปล่ียนแปลงในสญัญาผูจ้  าหน่าย, นโยบาย, แผนไลฟ์รีวอร์ด และรายการราคาสินคา้ 4ไลฟ์้สงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขสญัญาและ
ราคาในรายการราคาสินคา้ตามดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผูเ้ดียว เม่ือลงนามในสญัญาผูจ้  าหน่าย ผูจ้  าหน่ายตกลงท่ีจะปฏิบติัตามการแกไ้ขหรือ
การเปล่ียนแปลงทุกอยา่งท่ี4ไลฟ์้เลือกท่ีจะกระท า จะมีการแจง้ให้ทราบในเอกสารทางการของ4ไลฟ์้ การเปล่ียนแปลงราคาไม่จ  าเป็นจะตอ้งแจง้
ล่วงหนา้และจะมีผลเม่ือลงประกาศในเอกสารทางการของ4ไลฟ์้ รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการลงประกาศใน 4life.com, การส่งอีเมล, การลง
ประกาศในวารสารข่าวของ4ไลฟ์้, ใบขอ้บ่งใชสิ้นคา้, ตารางราคา, หรือวิธีการเชิงพาณิชยอ่ื์นๆท่ีเหมาะสม การท่ีผูจ้  าหน่ายยงัคงด าเนินธุรกิจ4
ไลฟ์้อยู ่หรือการท่ีผูจ้  าหน่ายยอมรับโบนสัและคอมมิชชัน่ถือวา่เป็นการยอมรับการแกไ้ขใดๆและทั้งหมด  
 
1.4 ความล่าชา้ 4ไลฟ์้จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าชา้และการไม่ปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีของตนในกรณีท่ีเป็นไปไม่ไดใ้นทางปฏิบติัดว้ย
สภาพการณ์ต่างๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของตน รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการนดัหยดุงาน, ปัญหาแรงงาน, การจลาจล, สงคราม, อคัคีภยั, 
อุทกภยั, การเสียชีวิต, การขาดแคลนวตัถุดิบของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง, หรือประกาศหรือค าสัง่รัฐบาล 
 
1.5 การมีผลบงัคบัใชข้องนโยบายและขอ้บญัญติั หากขอ้บญัญติัใดๆของสญัญาท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีถูกแกไ้ขกลายเป็นไม่มีผลหรือ
บงัคบัใชไ้ม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดก็ตาม ใหต้ดัเฉพาะส่วนท่ีไม่มีผลของขอ้บญัญติันั้นทิ้งไป และส่วนท่ีเหลือของขอ้บญัญติัให้ยงัคงมีผลบงัคบัใชเ้ตม็ 
และให้ถือวา่ส่วนท่ีไม่มีผลนั้นหรือขอ้บญัญติัท่ีบงัคบัใชไ้ม่ไดน้ั้นไม่เคยมีอยูใ่นสญัญา  
 
1.6 ช่ือไม่ใช่สาระส าคญั ช่ือและหวัขอ้ในสญัญามีไวเ้พ่ือการอา้งอิงเท่านั้น และไม่ไดก่้อตั้งหรือถือวา่เป็นเง่ือนไขสาระส าคญัของสญัญา 
 
1.7 การไม่ใชสิ้ทธ์ิ ไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดสละสิทธ์ิของตนในการบงัคบัให้ปฏิบติัตามสญัญาตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
การท่ีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ใชสิ้ทธ์ิใดๆหรืออ านาจภายใตส้ญัญาน้ี หรือบงัคบัคู่สญัญาอีกฝ่ายให้ปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีใดๆหรือขอ้บญัญติั
ของสญัญาน้ี และการท่ีธรรมเนียมหรือการปฏิบติัของคู่สญัญาแตกต่างไปจากเง่ือนไขของสญัญาน้ี จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธ์ิของคู่สญัญาท่ี
จะเรียกร้องให้ปฏิบติัตามสญัญาน้ีอยา่งเคร่งครัด การสละสิทธ์ิจะมีผลเม่ือกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้นโดยผูไ้ดรั้บมอบอ านาจหรือผูแ้ทน
ของคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด การท่ีคู่สัญญาสละสิทธ์ิต่อการละเมิดของคู่สญัญาอีกฝ่ายจะไม่กระทบหรือริดรอนสิทธ์ิส าหรับการละเมิดใดๆท่ี
ตามมาภายหลงั และจะไม่กระทบไม่วา่ทางใดต่อสิทธ์ิหรือภาระหนา้ท่ีของผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนใด และความล่าชา้หรือการละเลยในการใชสิ้ทธ์ิของ
คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดต่อการละเมิดจะไม่กระทบหรือริดรอนสิทธ์ิของ4ไลฟ์้ต่อการละเมิดนั้นหรือการละเมิดใดๆท่ีตามมาภายหลงั 
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การฟ้องร้องหรือการด าเนินการใดๆท่ีด าเนินอยูโ่ดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายจะไม่ก่อให้เกิดความคุม้ครองต่อการบงัคบัใชข้อง
คู่สญัญาฝ่ายนั้นต่อเง่ือนไขหรือขอ้บญัญติัใดๆในสญัญาน้ี   
 
2. การเข้ามาเป็นผู้จ าหน่าย 
 
2.1 ขอ้ก าหนดส าหรับการเขา้มาเป็นผูจ้  าหน่าย ในการท่ีจะเขา้มาเป็นผูจ้  าหน่าย ผูส้มคัรทุกคนจะตอ้ง:  

• มีอายอุยา่งนอ้ย 18 ปี 
• พ านกัอยูใ่นสหรัฐฯหรือประเทศอ่ืนท่ีส านกังาน4ไลฟ์้สหรัฐฯให้การสนบัสนุน 
• มีเลขประจ าตวัประชาชน หรือเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และ 
• ส่งใบสมคัรผูจ้  าหน่ายท่ีกรอกเสร็จสมบูรณ์และลงนามแลว้มายงั4ไลฟ์้ (บริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธผูส้มคัรผูจ้  าหน่ายรายใหม่รายใด

ก็ตาม)  
 

2.2 การลงทะเบียนผูจ้  าหน่ายรายใหม่ ผูจ้  าหน่ายรายใหมจ่ะสมคัรเป็น Preferred Customer และมีโอกาสเป็นผูจ้  าหน่าย เม่ือท าการสมคัร 
Preferred Customer ใหม่เขา้มา และหมายเลขประจ าตวัยงัคงใชห้มายเลขเดิมต่อเพ่ือเป็นการจบกระบวนการลงทะเบียนเป็นผูจ้  าหน่าย 

• หากสมคัรทางโทรศพัท ์ให้ผูจ้  าหน่ายรายใหม่โทรไปท่ีส านกังานใหญ่ของ4ไลฟ์้ในเวลาท าการเพ่ือรับหมายเลขประจ าตวัของผู ้
จ  าหน่าย บริษทัจะตอ้งไดรั้บสญัญาผูจ้  าหน่ายท่ีลงนามแลว้ภายในเกา้สิบ (90) วนั หากบริษทัไม่ไดรั้บใบสมคัรผูจ้  าหน่ายท่ีลงนาม
แลว้ภายในเกา้สิบ (90) วนั หมายเลขประจ าตวัของผูจ้  าหน่ายจะถูกแปลงเป็น Preferred Customer 

• หากสมคัรทางโทรสาร, อีเมล หรือไปรษณีย ์ผูจ้  าหน่ายรายใหม่จะตอ้งส่งใบสมคัรผูจ้  าหน่ายทางโทรสาร, อีเมล หรือไปรษณียม์ายงั
แผนกบริการผูจ้  าหน่ายของ4ไลฟ์้เพื่อรับหมายเลขประจ าตวัของผูจ้  าหน่าย 

• หากสมคัรทางออนไลน์ ผูจ้  าหน่ายรายใหม่จะตอ้งกรอกขอ้มูลการสมคัรออนไลน์และตกลงยอมรับเง่ือนไขอีเล็กทรอนิกส์ของ4ไลฟ์้ 
(การลงนามอีเล็กทรอนิกส์ถือวา่เป็นลายมือช่ือตวัจริง) เม่ือส่งเขา้มาแลว้ผูจ้  าหน่ายรายใหม่จะไดรั้บหมายเลขประจ าตวัของผูจ้  าหน่าย  

 
การสมคัรดว้ยช่องทางใดก็ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น หมายเลขประจ าตวัของผูจ้  าหน่ายจะไดรั้บการยนืยนัและมีผลก็ต่อเม่ือท าการซ้ือคร้ังแรก
เท่านั้น จ  านวนท่ีเกิดข้ึนจากการสมคัรผูจ้  าหน่ายทางโทรศพัทจ์ะไม่ถูกนบัเขา้คุณสมบติัหรือเพ่ือวตัถุประสงคด์า้นการแข่งขนัหากต่อมาถูก
ยกเลิกหรือไม่ส่งสญัญาผูจ้  าหน่ายท่ีลงนามแลว้ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
 
2.3 ผลประโยชน์ของผูจ้  าหน่าย เม่ือสญัญาผูจ้  าหน่ายไดรั้บการยนืยนัจาก4ไลฟ์้แลว้ ผูจ้  าหน่ายรายใหม่จะไดรั้บผลประโยชน์จากแผน
ไลฟ์รีวอร์ดและสญัญาผูจ้  าหน่าย ผลประโยชน์ต่างๆรวมถึงสิทธ์ิดงัน้ี:  

• ซ้ือสินคา้4ไลฟ์้ในราคาสมาชิก 
• สินคา้ปลีกของ4ไลฟ์้ท่ีปรากฎอยูใ่นแคตาล็อกสินคา้4ไลฟ์้ และก าไรจากการขายเหล่าน้ี 
• เขา้ร่วมในแผนไลฟ์รีวอร์ด (ไดรั้บโบนสัและคอมมิชชัน่ ถา้มีสิทธ์ิ)  
• แนะน าบุคคลอ่ืนเขา้มาเป็น Preferred Customer หรือผูจ้  าหน่าย จากนั้นสร้างการตลาดเครือข่ายและกา้วหนา้ไปตามแผนไลฟ์รี

วอร์ด  
 
 
 
 
 
 
 

• ไดรั้บส่ิงตีพิมพข์อง4ไลฟ์้และการส่ือสารอ่ืนๆจาก4ไลฟ์้ 
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• เขา้ร่วมการฝึกอบรมสนบัสนุนของ4ไลฟ์้ และโปรแกรมสร้างแรงจูงใจและเกียรติยศต่างๆเม่ือมียอดช าระถึงจ านวน ถา้มี และ 
• เขา้ร่วมการโปรโมทและการแข่งขนั ตลอดจนโปรแกรมต่างๆท่ี4ไลฟ์้สนบัสนุนผูจ้  าหน่าย 

 
2.4 ค่าธรรมเนียมการสมคัรและเอกสาร สญัญาผูจ้  าหน่ายมีระยะเวลาหน่ึง (1) ปีนบัจากวนัท่ียนืยนัโดย4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งต่ออายุ
สญัญาผูจ้  าหน่ายทุกปีโดยช าระค่าสมคัรและค่าวสัดุตามท่ีบริษทัก าหนดในวนัครบปีของสญัญาผูจ้  าหน่าย หากไม่ช าระค่าสมคัรและค่าวสัดุ
ภายในสามสิบ (30) วนัหลงัจากสญัญาผูจ้  าหน่ายปัจจุบนัหมดอาย ุสญัญาผูจ้  าหน่ายอาจถูกยกเลิก อยา่งไรก็ตามหากไม่มีเหตุขดัขอ้ง สญัญาแต่
ละฉบบัจะถูกต่ออายโุดยอตัโนมติัในวนัครบรอบปี ค่าสมคัรและค่าวสัดุจะถูกหกัจากโบนสัของผูจ้  าหน่ายในเดือนท่ีครบปีของสญัญาผู ้
จ  าหน่าย หรือเม่ือโบนสัของผูจ้  าหน่ายมีจ านวนเพียงพอท่ีจะครอบคลุมค่าสมคัรและค่าวสัดุ 
 

3. การด าเนินธุรกจิ4ไล้ฟ์ 
 
3.1 ระบบการตลาดและการฝึกอบรม ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งอธิบายแผนไลฟ์รีวอร์ดตามท่ีระบุในเอกสารทางการของ4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายจะตอ้ง
ไม่น าเสนอโอกาส4ไลฟ์้ผ่านทางหรือร่วมกบัการตลาดใดๆ, การฝึกอบรม, ระบบ, โปรแกรม หรือวิธีการทางการตลาดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเอกสาร
ทางการของ4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายจะไม่บงัคบั, แนะน า, ชกัชวนลูกคา้เก่า หรือลูกคา้คาดหวงัหรือผูจ้  าหน่ายคาดหวงัให้ลงนามสญัญาใดๆหรือ
ขอ้ตกลงอ่ืนใดนอกเหนือจากสญัญาและขอ้ตกลงทางการของ4ไลฟ์้ในการท่ีจะมาเป็นผูจ้  าหน่าย  
 
ในท านองเดียวกนั ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งไม่บงัคบัหรือชกัชวนลูกคา้เก่าหรือลูกคา้คาดหวงั หรือผูจ้  าหน่ายคาดหวงัให้ซ้ือหรือช าระเงินกบับุคคลใด
หรือนิติบุคคลใดเพ่ือเขา้ร่วมแผนไลฟ์รีวอร์ดนอกเหนือจากการซ้ือหรือการช าระท่ีเอกสารทางการของ4ไลฟ์้แนะน าหรือก าหนด  
 
3.2 การโฆษณา ผูจ้  าหน่ายทุกคนจะตอ้งปกป้องและส่งเสริมช่ือเสียงอนัดีงามของ4ไลฟ์้และสินคา้ การตลาดและการส่งเสริมการขายของ
4ไลฟ์้, โอกาสของ4ไลฟ์้, แผน4ไลฟ์้รีวอร์ด และสินคา้4ไลฟ์้จะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสาธารณะ และจะตอ้งหลีกเล่ียงการกระท าหรือ
ความประพฤติท่ีไม่สุภาพ, ฉ้อฉล, ล่อลวง, ขาดจริยธรรมหรือศีลธรรม 4ไลฟ์้ห้ามโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสุ่มชกัชวนทางโทรศพัท,์ โทรสาร, อีเมล 
(“สแปม”) และการตั้งศูนยก์ารตลาดทางโทรศพัท ์
 
ในการส่งเสริมการขายทั้งตวัสินคา้และขอ้เสนอของ4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งใชเ้ฉพาะเคร่ืองมือการขายและเอกสารประกอบท่ีผลิตโดย4ไลฟ์้
เท่านั้น หรือส่ิงท่ีส่งมาให4้ไลฟ์้พิจารณาและไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ การแกไ้ขใดๆในเอกสารท่ีไดรั้บการอนุมติัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไปแลว้นั้นจะตอ้งถูกส่งเขา้มาให้4ไลฟ์้พิจารณาอีกคร้ัง และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่างหากอีกฉบบัก่อนท่ี
จะน าไปใช ้หากผูจ้  าหน่ายส่งเอกสารเขา้มาให้4ไลฟ์้พิจารณาจะถือวา่ถูกปฏิเสธเวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเฉพาะเจาะจง 
เคร่ืองมือการขายและเอกสารสนบัสนุนการขายท่ีผูจ้  าหน่ายส่งเขา้มาและไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้จะสามารถส่งให้ผูจ้  าหน่าย
รายอ่ืนๆใชไ้ดด้ว้ย โดยดุลพินิจ4ไลฟ์้อาจเพิกถอนการอนุญาตให้ใชเ้อกสารท่ีผูจ้  าหน่ายผลิต และผูจ้  าหน่ายจะสละสิทธ์ิการฟ้องร้องใดๆทั้งหมด
ต่อ4ไลฟ์้ส าหรับการเพิกถอนดงักล่าว  
 
การโฆษณาออนไลน์, การตลาด และการส่งเสริมการขาย 
เป็นภาระหนา้ท่ีของผูจ้  าหน่ายท่ีจะตอ้งดูแลให้แน่ใจวา่กิจกรรมการตลาดออนไลน์ของตนสอดคลอ้งกบันโยบายเหล่าน้ี เป็นไปดว้ยความสตัย์
จริง ไม่ฉอ้ฉลและไม่ล่อลวงลูกคา้คาดหวงั, Retail Customer, Preferred Customer, ผูจ้  าหน่ายคาดหวงั หรือผูจ้  าหน่ายในลกัษณะใดๆก็ตาม ห้าม
ไม่ให้มีเวบ็ไซตแ์ละกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงเวบ็โซเช่ียลมีเดีย) และกลยทุธ์ท่ีล่อลวงหรือฉ้อฉลไม่วา่มีเจตนาใดก็
ตาม ทั้งน้ีรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงลิงกส์แปม (หรือบล็อกสแปม), กลยทุธ์เคร่ืองมือคน้หาท่ีขาดจริยธรรมหรือล่อลวง (SEO), คลิกโฆษณาล่อลวง 
(เช่น มีการใช ้URL ท่ีจ่ายเงินต่อการคลิกซ่ึงดูเหมือนวา่จะน าไปสู่เวบ็ไซตท์างการของ4ไลฟ์้ แต่กลบัน าพาไปท่ีอ่ืน), แบนเนอร์โฆษณาท่ีไม่ได้
รับอนุญาต และการให้ข่าวต่อส่ือมวลชนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
 
เวบ็ไซต์มาย4ไล้ฟ์ (My4Life) 
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ค าวา่ “เวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้” หมายถึงเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้ท่ี4ไลฟ์้มอบให้แก่ผูจ้  าหน่าย เม่ือผูจ้  าหน่ายลงทะเบียนในฐานะผูจ้  าหน่ายแลว้ ตนก็จะ
สามารถสมคัรสมาชิกเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้เพ่ือแนะน าการสมคัรออนไลน์และการซ้ือขายท่ีสะดวกส าหรับลูกคา้และผูส้นใจท่ีจะเขา้มาเป็นผู ้
จ  าหน่าย 
 
ดว้ยเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่ายตั้งอยูบ่นโดเมน 4life.com 4ไลฟ์้จึงสงวนสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลวิเคราะห์เก่ียวกบัการใชง้านเวบ็ไซต ์ 
 
URL ค่าเร่ิมตน้ของมาย4ไลฟ์้เวบ็ไซตคื์อ www.4life.com/<เลขประจ าตวัของผูจ้  าหน่าย> ผูจ้  าหน่ายสามารถเปล่ียนช่ือค่าเร่ิมตน้น้ีได ้และตั้งช่ือ
เวบ็ไซตท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายดงัน้ี:  
 ก) สบัสนกบัส่วนอ่ืนๆของเวบ็4ไลฟ์้ส านกังานใหญ่ 
 ข) ท าให้คนทัว่ไปเขา้ใจผิดคิดวา่เขา้สู่เวบ็ไซตส์ านกังานใหญ่ของ4ไลฟ์้ 
 ค) สบัสนกบัช่ือทีมใดๆของ4ไลฟ์้ 
 ง) มีค  าท่ีหมายถึงสินคา้หรือรายได ้หรือไม่สุภาพ, ล่อลวง หรือภาษาหยาบคายท่ีบิดเบือนภาพลกัษณ์ของ4ไลฟ์้  
 
4ไลฟ์้สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมติัเวบ็ไซต ์URL ของผูจ้  าหน่าย 
 
เวบ็ไซต์ภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจาก4ไล้ฟ์ 
ค าวา่ “เวบ็ไซตภ์ายนอก” หมายถึงเวบ็ไซตส่์วนบุคคลของผูจ้  าหน่าย หรือเวบ็ไซตอ่ื์นๆท่ีใชเ้พ่ือธุรกิจ4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่าย แต่ไม่ไดอ้ยูบ่นแม่ข่าย
ของ4ไลฟ์้ และไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นทางการใดๆกบั4ไลฟ์้ นอกจากเวบ็ไซตธ์รรมดาแลว้บล็อกหรือเวบ็ไซตท่ี์สร้างจากบล็อกท่ี
ส่งเสริมสินคา้4ไลฟ์้ และ/หรือ โอกาส4ไลฟ์้ก็ถือวา่เป็นเวบ็ไซตภ์ายนอกดว้ย ผูจ้  าหน่ายไดรั้บอนุญาตให้มีเวบ็ไซตภ์ายนอกเพื่อสร้างเอกลกัษณ์
ให้แก่ธุรกิจ4ไลฟ์้ของตนและส่งเสริมโอกาส4ไลฟ์้ แต่เวบ็ไซตภ์ายนอกดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก4ไลฟ์้ หากผูจ้  าหน่ายตอ้งการจะสร้าง
เวบ็ไซตภ์ายนอกจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี:  
ก)  ส่งแบบฟอร์มสญัญาการขายทางเวบ็ไซตภ์ายนอกท่ีลงนามแลว้ให้แก่แผนกกฎหมาย4ไลฟ์้ท่ี compliance@4life.com และการเปิดเป็น

สาธารณะจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัล่วงหนา้จาก4ไลฟ์้  
ข) ส่งเน้ือหาของเวบ็ไซตภ์ายนอกให้แก่4ไลฟ์้เพ่ือพิจารณาอนุมติัล่วงหน้าก่อนท่ีจะเปิดใชส้าธารณะ 4ไลฟ์้สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุมติัเวบ็ไซต์

ภายนอกใดๆ และผูจ้  าหน่ายจะยอมสละสิทธ์ิการฟ้องร้องทั้งหมดต่อ4ไลฟ์้หากไม่ไดรั้บการอนุมติัดงักล่าว  
ค) ปฏิบติัตามนโยบายการใชย้ีห่้อและภาพลกัษณ์ท่ีระบุในนโยบายน้ี 
ง) ตกลงท่ีจะแกไ้ขเวบ็ไซตภ์ายนอกให้สอดคลอ้งกบันโยบายปัจจุบนัและในอนาคต  
จ) ตกลงท่ีจะยติุเวบ็ไซตภ์ายนอกเม่ือสญัญาผูจ้  าหน่ายส้ินสุดลง  
 
เน้ือหาเวบ็ไซต์ภายนอก 
ผูจ้  าหน่ายจะเป็นผูรั้บผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผูเ้ดียวต่อเน้ือหาในเวบ็ไซตข์องตน, ขอ้ความ, ขอ้อา้ง และขอ้มูล และจะตอ้งดูแลให้แน่ใจวา่
เวบ็ไซตภ์ายนอกแสดงถึงและส่งเสริมยีห่้อ4ไลฟ์้ และปฏิบติัตามนโยบายเหล่าน้ี นอกจากนั้นเวบ็ไซตจ์ะตอ้งไม่มีโฆษณาป็อปอพั หรือ
โปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค ์การตดัสินใจต่างๆและมาตรการแกไ้ขในเร่ืองน้ีจะข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ4ไลฟ์้เพียงผูเ้ดียว ผูจ้  าหน่ายรับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ดียวในการดูแลให้แน่ใจวา่ไม่มีเน้ือหาในเวบ็ไซตท่ี์ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม หากมีการด าเนินการใดๆต่อ4ไลฟ์้
เก่ียวกบัเน้ือหาในเวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่าย ผูจ้  าหน่ายผูน้ั้นตกลงท่ีจะชดใชใ้ห้แก่4ไลฟ์้ส าหรับความเสียหาย, ความสูญเสีย, การยติุความ, 
การตดัสิน หรือการช าระเงินใดๆท่ีเกิดข้ึนกบั4ไลฟ์้ซ่ึงเป็นผลจากการกระท าดงักล่าว นอกจากนั้นผูจ้  าหน่ายยงัตกลงว่าจะช าระให้แก่4ไลฟ์้
ส าหรับค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเก่ียวกบัการกระท านั้น ผูจ้  าหน่ายตกลงว่า4ไลฟ์้สามารถหกัจากจ านวนเงินใดๆท่ีเป็นหน้ีผู ้
จ  าหน่ายไดเ้พ่ือเป็นการหกัลบกลบหน้ีส าหรับการช าระเงินและค่าใชจ่้าย หากจ านวนเงินท่ีเป็นหน้ีผูจ้  าหน่ายไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุมการช าระ
และค่าใชจ่้ายนั้น ผูจ้  าหน่ายตกลงวา่ตนจะช าระเงินดงักล่าวให้แก่4ไลฟ์้ดว้ยเงินทุนจากแหล่งอ่ืนๆ  
 
เวบ็ไซต์ภายนอกจะต้องส่งเสริมการขายเฉพาะ4ไล้ฟ์เท่านั้น 
เวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่ายจะตอ้งมีเฉพาะเน้ือหาและขอ้มูลของ4ไลฟ์้เท่านั้น ผูจ้  าหน่ายไม่สามารถโฆษณาสินคา้หรือโอกาสอ่ืนๆ
นอกเหนือจากสินคา้และโอกาสของ4ไลฟ์้ 
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การยุติเวบ็ไซต์ภายนอก 
ในกรณีท่ีสญัญาผูจ้  าหน่ายของผูจ้  าหน่ายส้ินสุดลง ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งลบเวบ็ไซตภ์ายนอกของตนออกจากสาธารณะภายในสามวนั เวบ็ไซต์
ภายนอกของผูจ้  าหน่ายสามารถถูกโอนให้แก่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนไดโ้ดยข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของ4ไลฟ์้เป็นรายๆไป  
 
เวบ็ไซต์ทีม 
ผูจ้  าหน่ายสามารถใชเ้วบ็ไซตที์มเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการติดต่อ, ส่ือสาร, ฝึกอบรม, ใหค้วามรู้และแบ่งปันวิธีการท่ีดีท่ีสุดในหมู่สมาชิกทีม  
 
ช่ือโดเมน, ช่ืออเีมล และช่ือออนไลน์ 
ห้ามไม่ใหผู้จ้  าหน่ายใชห้รือจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ใดๆของ4ไลฟ์้, ช่ือสินคา้ หรือช่ือท่ีคลอ้งจอง, สะกดผิดเพ้ียน หรือเคร่ืองหมายท่ี
คลา้ยคลึงหรือท่ีอาจถูกเขา้ใจผิดกบัของ4ไลฟ์้ ในช่ือโดเมนอินเตอร์เน็ตใดๆ, ช่ืออีเมล, เวบ็โซเช่ียลมีเดีย, เวบ็บล็อก หรือนามแฝงหรือช่ือผูใ้ชง้าน
ออนไลน์ นอกจากนั้นผูจ้  าหน่ายไม่สามารถใชห้รือจดทะเบียนช่ือโดเมน, ช่ืออีเมล, ช่ือโซเช่ียลมีเดีย, ช่ือผูใ้ชง้านโซเช่ียลมีเดีย และ/หรือ ช่ือ
ผูใ้ชง้านออนไลน์ท่ีอาจสร้างความสบัสน หรือล่อลวง หรือฉ้อฉล หรือท่ีอาจท าให้บุคคลหลงเช่ือหรือคาดวา่เวบ็ไซตห์รือการส่ือสารนั้นมาจาก
หรือเป็นของ4ไลฟ์้  
 
ฮอทลงิก์ (Hotlinks) ของ4ไล้ฟ์ 
เม่ือจะเปล่ียนเส้นทางให้ผูอ่้านไปยงัเวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่าย หรือเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่าย องคป์ระกอบและขอ้ความของลิงก์
จะตอ้งชดัเจนเป็นท่ีเขา้ใจไดส้ าหรับคนทัว่ไปว่าลิงกน์ั้นจะน าไปสู่เวบ็ไซตข์องผูจ้  าหน่าย ห้ามพยายามบิดเบือนเส้นทางเพ่ือให้หลงเช่ือวา่ก าลงั
น าไปสู่เวบ็ส านกังานใหญ่4ไลฟ์้ทั้งท่ีจริงก าลงัไปท่ีเวบ็ภายนอกของผูจ้  าหน่ายหรือเวบ็มาย4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่าย การตดัสินวา่เป็นการล่อลวงหรือ
คนทัว่ไปหรือไม่จะข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ4ไลฟ์้แต่เพียงผูเ้ดียว  
 
ห้ามไม่ใหเ้วบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่ายมีลิงกท่ี์น าไปสู่เวบ็อ่ืนใดนอกจากเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายสามารถวางอินบาวดลิ์งก ์(Inbound 
links) ท่ีจะน ามาสู่เวบ็ไซตภ์ายนอกของตนได ้แต่เวบ็ไซตต์น้ทางเหล่านั้นจะตอ้งไม่มีเน้ือหาความรุนแรง, ความเกลียดชงั, ส่ิงลามก, ส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเน้ือหาอ่ืนๆท่ีอาจท าลายช่ือเสียงของ4ไลฟ์้ การตดัสินวา่เป็นเน้ือหาท าลายช่ือเสียงของ4ไลฟ์้หรือไม่ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ4ไลฟ์้
เพียงผูเ้ดียว 
 
การโฆษณาออนไลน์ 
ผูจ้  าหน่ายสามารถใชโ้ฆษณาออนไลน์เพ่ือแสดงรายการสินคา้, ขายปลีกสินคา้4ไลฟ์้แต่ละตวัหรือเป็นชุด ผูจ้  าหน่ายสามารถใชโ้ฆษณาออนไลน์
เพ่ือหาผูส้นใจ, รับสมคัร, แนะน า และแจง้ขอ้มูลต่อสาธารณะเก่ียวกบัธุรกิจ4ไลฟ์้ ภายในขอ้ความโฆษณาออนไลน์ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งระบุตนว่า
เป็น “ผูจ้  าหน่าย4ไลฟ์้อิสระ” และส่งเน้ือหาขอ้ความโฆษณามาให้4ไลฟ์้พิจารณาอนุมติัล่วงหนา้ หากมีลิงกห์รือ URL จะตอ้งน าไปสู่เวบ็ไซตม์าย
4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่าย หรือเวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่าย 
 
อเีบย์ / การประมูลออนไลน์ 
ห้ามไม่ใหผู้จ้  าหน่ายแสดงหรือขายสินคา้4ไลฟ์้ในอีเบยห์รือการประมูลออนไลน์อ่ืนๆ และห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายโดยรู้เท่าถึงการณ์ขายสินคา้4ไลฟ์้
ให้แก่บคุคลท่ีสาม หรือมิฉะนั้นช่วยเหลือบุคคลท่ีสามผูซ่ึ้งขายสินคา้4ไลฟ์้ในอีเบยห์รือเวบ็ประมูลอ่ืนๆ 
 
ร้านค้าออนไลน์ 
ห้ามไม่ใหผู้จ้  าหน่ายรับสมคัร, ช่วยเหลือหรือโดยรู้เท่าถึงการณ์ยนิยอมให้บุคคลท่ีสามท่ีไม่ใช่ผูจ้  าหน่าย4ไลฟ์้เป็นผูข้ายสินคา้4ไลฟ์้ในร้านคา้
ออนไลน์ใดๆหรือเวบ็คา้ขาย  
 
การโฆษณาแบนเนอร์ 
ผูจ้  าหน่ายสามารถวางแบนเนอร์โฆษณาบนเวบ็ไซตบ์ุคคลท่ีสามได ้ทั้งน้ีผูจ้  าหน่ายจะตอ้งใชแ้ม่แบบและรูปภาพท่ี4ไลฟ์้อนุมติั แบนเนอร์
โฆษณาทั้งหมดจะตอ้งน าไปยงัเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่ายหรือเวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่าย ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายใชโ้ฆษณานิรนาม หรือ
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เวบ็เพจท่ีอวดอา้งสินคา้หรือรายไดท่ี้เช่ือมโยงกบัสินคา้4ไลฟ์้หรือโอกาสทางธุรกิจของ 4ไลฟ์้ ห้ามไม่ให้วางแบนเนอร์โฆษณาบนเวบ็ไซตท่ี์มี
เน้ือหาความรุนแรง, ความเกลียดชงั, ส่ิงลามก หรือส่ิงผิดกฎหมาย หรือเน้ือหาอ่ืนๆท่ีอาจท าลายช่ือเสียงของ4ไลฟ์้ การตดัสินวา่เป็นเน้ือหาท่ี
ท าลายหรืออาจท าลายช่ือเสียงของ4ไลฟ์้หรือไม่จะข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ4ไลฟ์้แต่เพียงผูเ้ดียว  
 
ลงิก์สแปม 
ลิงกส์แปมหมายถึงการลงลิงกท่ี์มีเน้ือหาเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัเป็นจ านวนมากต่อเน่ืองกนับนบล็อก, วิกิ, เกสทบ์คุ, เวบ็ไซตต่์างๆ หรือบอร์ด
สนทนาสาธารณะ หรือฟอร่ัม ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายกระท าลิงกส์แปม ซ่ึงรวมถึงการสแปมบล็อก, สแปมความคิดเห็นของบล็อก และ/หรือ ใช้
ค  าคน้หาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ (Spamdexing) ความคิดเห็นท่ีผูจ้  าหน่ายโพสตล์งในบล็อก, ฟอร่ัม, เกสทบ์คุ และอ่ืนๆจะตอ้งไม่ซ ้ าซาก, ให้
ขอ้มูลครบถว้น และตรงประเด็น  
 
การลงส่ือดจิิตอล (Youtube, iTune, PhotoBucket) 
ผูจ้  าหน่ายสามารถอพัโหลดหรือลงวีดีโอเก่ียวกบั4ไลฟ์้, เสียงหรือรูปภาพท่ีผูจ้  าหน่ายพฒันาและผลิตข้ึนมา ตราบใดท่ีสอดคลอ้งกบัคุณค่าของ4
ไลฟ์้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 4ไลฟ์้ และสอดคลอ้งกบันโยบายเหล่าน้ี ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งระบุตนวา่เป็น “ผูจ้  าหน่ายอิสระ 4ไลฟ์้” ในแต่ละเน้ือหา
ท่ีลง และในแทก็ค าอธิบาย และผูจ้  าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัตามลิขสิทธ์ิและกฎหมายทุกประการ  
 
ลงิก์สปอนเซอร์ / โฆษณาจ่ายตามจ านวนคลกิ 
ลิงกส์ปอนเซอร์หรือโฆษณาจ่ายตามคลิกเป็นท่ียอมรับได ้URL ปลายทางจะตอ้งเป็นเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้หรือเวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่าย 
URL ท่ีแสดงจะตอ้งเป็นเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้หรือเวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่ายดว้ยเช่นกนั และจะตอ้งไม่แสดง URL ใดๆท่ีอาจท าให้ผูใ้ชง้าน
หลงคิดวา่น าไปสู่เวบ็ไซตส์ านกังานใหญ่4ไลฟ์้ หรือล่อลวงในลกัษณะใดก็ตามท่ีไม่เหมาะสม  
 
โซเช่ียลมีเดยี 
ผูจ้  าหน่ายสามารถใชโ้ซเช่ียลมีเดียเพ่ือแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบั4ไลฟ์้ อยา่งไรก็ตามผูจ้  าหน่ายท่ีจะใชโ้ซเช่ียลมีเดียจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายเหล่าน้ี
ทุกประการ  
 
ผูจ้  าหน่ายสามารถเสนอขายสินคา้4ไลฟ์้ทางโซเช่ียลมีเดีย โปรไฟลท่ี์ผูจ้  าหน่ายสร้างข้ึนในโซเช่ียลมีเดียใดๆท่ีพดูถึง4ไลฟ์้จะตอ้งระบุตนอยา่ง
ชดัเจนวา่เป็น “ผูจ้  าหน่ายอิสระ 4ไลฟ์้” และเม่ือมีส่วนร่วมในชุมชนเหล่าน้ีจะตอ้งหลีกเล่ียงการสนทนาท่ีไม่เหมาะสม, ความคิดเห็น, รูปภาพ, 
วีดีโอ, เสียง, แอพพลิเคชัน่ หรือเน้ือหาผูใ้หญ่, หยาบคาย, ดูหม่ิน หรือลวนลาม การตดัสินวา่ส่ิงใดไม่เหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ4ไลฟ์้เพียงผู ้
เดียว และผูจ้  าหน่ายท่ีละเมิดจะถูกลงโทษทางวินยั แบนเนอร์โฆษณาและรูปภาพท่ีใชบ้นเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีจะตอ้งเป็นปัจจุบนัและตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัล่วงหนา้จาก4ไลฟ์้ หากมีลิงกด์ว้ยลิงกน์ั้นจะตอ้งน าไปสู่เวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้หรือเวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่ายผูโ้พสต ์ 
 
ผู้จ าหน่ายรับผดิชอบต่อการโพสต์ 
ผูจ้  าหน่ายเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการโพสตข์องตนเอง และกิจกรรมออนไลน์อ่ืนๆท่ีเก่ียวกบั4ไลฟ์้ ดงันั้นถึงแมว้า่ผูจ้  าหน่ายไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรือ
เป็นผูดู้แลบล็อกหรือโซเช่ียลมีเดีย หากผูจ้  าหน่ายโพสตใ์นเวบ็ไซตใ์ดๆเหล่านั้นท่ีเก่ียวกบั4ไลฟ์้หรือท่ีสามารถถูกเช่ือมโยงมายงั4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่าย
จะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการโพสต ์ผูจ้  าหน่ายยงัตอ้งรับผิดชอบต่อการโพสตข์องผูอ่ื้นบนบล็อกใดๆหรือโซเช่ียลมีเดียท่ีผูจ้  าหน่ายเป็นเจา้ของ, ดูแล 
หรือควบคุม  
 
การระบุตัวตนในฐานะ “ผู้จ าหน่าย4ไล้ฟ์อสิระ”  
ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งเปิดเผยช่ือเตม็ของตนในการโพสตบ์นโซเช่ียลมีเดีย และระบตุวัตนอยา่งชดัเจนว่าเป็น “ผูจ้  าหน่ายอิสระ 4ไลฟ์้” ห้ามโพสตโ์ดย
นิรนามหรือใชน้ามแฝง  
 
การขายและการสมัครจากโซเช่ียลมีเดีย 
การขาย และ/หรือ การสมคัรสามารถกระท าจากเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้หรือเวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่ายเท่านั้น  
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การโพสต์ล่อลวง 
ห้ามกระท าการโพสตต่์างๆท่ีไม่เป็นความจริง, ล่อลวง หรือฉ้อฉล ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการโพสตอ์นัเป็นเทจ็หรือฉ้อฉลเก่ียวกบัรายไดจ้าก
โอกาส4ไลฟ์้, สินคา้4ไลฟ์้ และ/หรือ ขอ้มูลประวติัส่วนตวัและคุณสมบติัของผูจ้  าหน่าย  
 
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม 
หากผูจ้  าหน่ายใชเ้คร่ืองหมายการคา้, ช่ือการคา้, เคร่ืองหมายการให้บริการ, ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสามใดๆในการโพสต ์
เป็นความรับผิดชอบของผูจ้  าหน่ายท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงใบอนุญาตการใชง้านทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่านั้น และช าระค่าใบอนุญาตตามสมควร 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสามทุกช้ินจะตอ้งถูกระบุก ากบัวา่เป็นทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีสาม และผูจ้  าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและ
เง่ือนไขของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีก าหนดไวใ้นการใชง้านทรัพยสิ์นนั้น  
 
เคารพความเป็นส่วนตัว 
ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งเคารพความเป็นส่วนตวัในการโพสตข์องผูอ่ื้น ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งไม่นินทาหรือปล่อยข่าวลือเก่ียวกบับุคคลใด, บริษทั หรือสินคา้
คู่แข่ง  
 
ความเป็นมืออาชีพ 
ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งดูแลให้แน่ใจวา่การโพสตข์องตนเป็นความจริงและถูกตอ้งแม่นย  า ซ่ึงผูจ้  าหน่ายจ าเป็นตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารท่ี
น ามาโพสตอ์อนไลน์ ผูจ้  าหน่ายควรจะตรวจสอบการสะกดค า, การเวน้วรรค และไวยากรณ์ในการโพสตด์ว้ย ห้ามใชภ้าษากา้วร้าว 
 
โพสต์ต้องห้าม 
ห้ามผูจ้  าหน่ายท าการโพสตห์รือลิงกไ์ปยงัโพสตใ์ดๆหรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลกัษณะดงัน้ี:  

ก) มีเน้ือหาทางเพศ, ลามก หรือโป๊  
ข) กา้วร้าว, ไร้ศีลธรรม, เกลียดชงั, คุกคาม, เป็นภยั, ท  าลายช่ือเสียง, ให้ร้าย, รังแก หรือเหยยีดหยาม (ไม่วา่ทางเช้ือชาติ, ชาติพนัธุ์, ลทัธิ, 

ศาสนา, เพศ, ความโนม้เอียงทางเพศ, ความพิการ หรืออ่ืนใด) 
ค) ความรุนแรงทางภาพ รวมถึงภาพจากวีดีโอเกมท่ีมีความรุนแรง 
ง) การสนบัสนุนการกระท าผิดกฎหมาย 
จ) โจมตีบุคคลใด, กลุ่ม หรือองคก์ร  
ฉ) ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆของบริษทัหรือบุคคลท่ีสามใดๆ 
 

การโต้ตอบโพสต์ที่เป็นลบ 
ห้ามไม่ใหผู้จ้  าหน่ายท าการสนทนากบับุคคลท่ีโพสตต่์อตา้นตน, ผูอ่ื้น หรือ4ไลฟ์้ในทางลบ ผูจ้  าหน่ายควรรายงานการโพสตใ์นทางลบนั้นให้แก่
แผนกกฎหมายของ4ไลฟ์้ท่ี compliance@4life.com การตอบโตก้บัโพสตใ์นทางลบเหล่านั้นมกัเพ่ิมความรุนแรงให้กบัการสนทนาส าหรับคนท่ีมี
ความแคน้เคืองใจซ่ึงไม่ไดมี้มาตรฐานสูงอยา่งท่ี4ไลฟ์้มี และดงันั้นจึงเป็นการท าลายช่ือเสียงและเจตนารมณ์ท่ีดีของ4ไลฟ์้  
 
โซเช่ียลมีเดยีไซต์ที่มีคุณลักษณะเหมือนเวบ็ไซต์ 
ดว้ยบางโซเช่ียลมีเดียไซตมี์ความครบครันอยา่งมาก จึงไม่สามารถแยกออกอยา่งชดัเจนระหวา่งโซเช่ียลมีเดียไซตก์บัเวบ็ไซต ์ดงันั้น4ไลฟ์้จึง
สงวนสิทธ์ิแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดัประเภทโซเช่ียลมีเดียบางไซตใ์ห้เป็นเวบ็ไซต ์และก าหนดให้ผูจ้  าหน่ายท่ีใชห้รือตอ้งการจะใชไ้ซตเ์หล่านั้น
ปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัเวบ็ไซตภ์ายนอก 
 
การส่งเสริมการขายตรงของธุรกจิอ่ืนๆผ่านโซเช่ียลมีเดยี 
นอกจากปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆทุกประการท่ีระบุในนโยบายน้ีแลว้ หากผูจ้  าหน่ายใชโ้ซเช่ียลมีเดียรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube หรือ Pinterest ผูจ้  าหน่ายตกลงท่ีจะปฏิบติัตามทุกขอ้ต่อไปน้ี: 

ก) การขาย และ/หรือ การสมคัรผูจ้  าหน่าย โซเช่ียลมีเดียไซตจ์ะตอ้งลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้หรือเวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่ายเท่านั้น  
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ข) นอกเหนือจาก Pinterest และโซเช่ียลมีเดียไซตท่ี์คลา้ยคลึงกนั โซเช่ียลมีเดียไซตใ์ดๆท่ีผูจ้  าหน่ายเป็นผูด้  าเนินการหรือควบคุมโดยตรง
หรือโดยออ้มท่ีใชใ้นการพดูคุยหรือส่งเสริมสินคา้4ไลฟ์้หรือโอกาสทางธุรกิจของ 4ไลฟ์้ จะตอ้งไม่ลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซตใ์ดๆ, โซเช่ียลมีเดีย
ไซต ์หรือเวบ็ไซตป์ระเภทอ่ืนๆท่ีไม่ใช่เวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้หรือเวบ็ไซตภ์ายนอกของผูจ้  าหน่าย  

ค) ตลอดระยะเวลาของสญัญาน้ี และระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนหลงัจากนั้น ห้ามผูจ้  าหน่ายใชโ้ซเช่ียลมีเดียไซตใ์ดๆท่ีตนพดูคุยหรือ
ส่งเสริม หรือไดเ้คยพดูคุยหรือส่งเสริมธุรกิจ4ไลฟ์้หรือสินคา้4ไลฟ์้ เพื่อชกัชวนโดยตรงหรือโดยออ้มให้ผูจ้  าหน่ายสนใจการขายตรง
หรือโปรแกรมการตลาดเครือข่ายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัวา่ “การขายตรง”) นอกจากนั้นในขอ้น้ีห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายท าการใดๆท่ีอาจ
เล็งเห็นผลในการดึงดูดความสนใจของผูจ้  าหน่ายคนอ่ืนๆไปยงัธุรกิจขายตรงอ่ืนๆของผูจ้  าหน่าย การละเมิดขอ้น้ีจะถือวา่เป็นการละเมิด
นโยบายท่ีห้ามการรบเร้าผูอ่ื้นในขอ้ 3.17 

ง) หากผูจ้  าหน่ายสร้างโปรไฟลบ์นหนา้โซเช่ียลมีเดียท่ีส่งเสริมหรือเก่ียวขอ้งกบั4ไลฟ์้, สินคา้หรือโอกาส4ไลฟ์้ หนา้โปรไฟลธุ์รกิจนั้น
จะตอ้งมีเน้ือหาเก่ียวกบัธุรกิจ4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่ายและสินคา้4ไลฟ์้เท่านั้น หากธุรกิจ4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่ายถูกยกเลิกไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม หรือหากผูจ้  าหน่ายไม่มีความเคล่ือนไหว ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งปิดการใชง้านหนา้โปรไฟลธุ์รกิจนั้น 

 
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตลาดของส านกังานใหญ่ 4ไลฟ์้ 4ไลฟ์้สนบัสนุนให้ผูจ้  าหน่ายมีส่วนร่วมในงานการตลาดของบริษทั 
และผูจ้  าหน่ายสามารถส่งไอเดียการตลาดของตนมายงับริษทั เช่นกนัผูจ้  าหน่ายสามารถเขา้ร่วมการสนทนาทางโทรศพัทท่ี์บริษทัออกค่าใชจ่้าย
ให้เพ่ือมีปฏิสมัพนัธ์และแบ่งปันไอเดียกบัผูน้  าของบริษทัและผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนๆ ส่ิงท่ีส่งเขา้มาให้แก่บริษทัทั้งหมดรวมถึงผา่นทางการสนทนา
ทางโทรศพัทท่ี์บริษทัออกค่าใชจ่้ายให้จะตกเป็นทรัพยสิ์นของ4ไลฟ์้  
 
การสนทนาทางโทรศพัทท์ั้งหมดท่ีบริษทัออกค่าใชจ่้ายให้ และเอกสารการตลาดอ่ืนๆทั้งหมดเป็นลิขสิทธ์ิของ4ไลฟ์้ และมีไวเ้พื่อให้ผูจ้  าหน่ายใช้
เป็นรายบุคคล ห้ามน าไปเผยแพร่ซ ้ า, ผลิตซ ้า หรือแจกจ่ายส่ิงท่ีเป็นลิขสิทธ์ิเหล่าน้ีเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากเพ่ือสร้างธุรกิจ4ไลฟ์้โดย
ปราศจากความยนิยอมจาก4ไลฟ์้อยา่งชดัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 
 
3.4 เทคนิคการท าตลาดทางโทรศพัท ์กรรมาธิการการคา้ของรัฐบาลกลาง และกรรมาธิการการส่ือสารของรัฐบาลกลางต่างมีกฎหมาย
และขอ้จ ากดัในการท าตลาดทางโทรศพัท ์องคก์รทั้งสองของรัฐบาลกลาง (เช่นเดียวกบัในหลายรัฐ) มีกฎ “ห้ามโทร” เป็นส่วนหน่ึงของกฎหมาย
การตลาดทางโทรศพัท ์ถึงแมว้า่ผูจ้  าหน่ายไม่ใช่ “นกัการตลาดทางโทรศพัท”์ โดยตรง ขอ้ก าหนดของภาครัฐเหล่าน้ีให้ค  าจ  ากดัความของค าว่า 
“นกัการตลาดทางโทรศพัท”์ และ “การตลาดทางโทรศพัท”์ เป็นวงกวา้ง ดงันั้นการท่ีผูจ้  าหน่ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์โทรหาใครบางคนผูซ่ึ้งมี
หมายเลขโทรศพัทอ์ยูใ่นรายช่ือผูข้ึ้นทะเบียนวา่ “ห้ามโทร” ของรัฐบาลกลาง ผูจ้  าหน่ายอาจเขา้ข่ายกระท าผิดกฎหมาย นอกจากนั้นจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดอยา่งเคร่งครัด เพราะมีโทษรุนแรง  
 
ดงันั้นผูจ้  าหน่ายจะตอ้งไม่ท  าการตลาดทางโทรศพัทใ์นธุรกิจของตน ค  าวา่ “การตลาดทางโทรศพัท”์ หมายถึงการโทรไปหาบุคคลหรือองคก์ร
หน่ึงหรือสองคร้ังเพ่ือชกัชวนให้ซ้ือสินคา้4ไลฟ์้ หรือเพ่ือรับสมคัรเขา้มาสู่โอกาสทางธุรกิจของ 4ไลฟ์้ “การโทรสุ่ม” ไปยงัลูกคา้คาดหวงัหรือผู ้
จ  าหน่ายคาดหวงัเพ่ือส่งเสริมสินคา้หรือโอกาส4ไลฟ์้ถือวา่เป็นการตลาดทางโทรศพัทแ์ละเป็นส่ิงตอ้งห้าม อยา่งไรก็ตามการโทรไปหาลูกคา้
คาดหวงัหรือผูจ้  าหน่ายคาดหวงั (“กลุ่มคาดหวงั”) สามารถกระท าไดภ้ายใตส้ถานการณ์ต่อไปน้ี:  

ก) เม่ือผูจ้  าหน่ายไดก่้อสมัพนัธ์ทางธุรกิจไวแ้ลว้กบักลุ่มคาดหวงั “ก่อสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” คือความสมัพนัธ์ระหวา่งผูจ้  าหน่ายกบักลุ่ม
คาดหวงัท่ีมาจากการจบัจ่ายของกลุ่มคาดหวงั, การเช่า หรือการเซง้สินคา้หรือบริการจากผูจ้  าหน่าย หรือธุรกรรมการเงินระหวา่งกลุ่ม
คาดหวงักบัผูจ้  าหน่าย ภายในสิบแปด (18) เดือนทนัทีก่อนการโทรชกัชวนใหก้ลุ่มคาดหวงัมาซ้ือสินคา้ 

ข) เม่ือกลุ่มคาดหวงัไดข้อสอบถามหรือขอสมคัรดว้ยตนเองเก่ียวกบัสินคา้ท่ีผูจ้  าหน่ายเสนอ ภายในสาม (3) เดือนทนัทีก่อนการโทรนั้น 
ค) เม่ือผูจ้  าหน่ายไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามจากกลุ่มคาดหวงัเพ่ือให้ผูจ้  าหน่ายโทร การอนุญาตนั้นตอ้งระบุหมายเลข

โทรศพัทท่ี์ผูจ้  าหน่ายไดรั้บอนุญาตให้โทร  
ง) ผูจ้  าหน่ายสามารถโทรสมาชิกในครอบครัว, เพ่ือนส่วนตวั และคนคุน้เคย “คนคุน้เคย” คือคนท่ีผูจ้  าหน่ายไดเ้คยมีความสมัพนัธ์ซ่ึงหนา้

ภายในสามเดือน (3) ก่อนหนา้ อยา่งไรก็ตามจ าไวว้่าหากผูจ้  าหน่ายกระท าการขอนามบตัรจากทุกคนท่ีตนพบเจอ และโทรหาพวกเขา
ภายหลงัจากนั้น กรรมาธิการฯอาจถือว่าเป็นรูปแบบหน่ึงของการตลาดทางโทรศพัทท่ี์ไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ยกเวน้น้ี ดงันั้นหากผูจ้  าหน่ายจะ
โทรหา “คนคุน้เคย” จะตอ้งโทรเป็นบางโอกาสเท่านั้น และไม่ใช่โทรเป็นประจ า  

จ) ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายใชร้ะบบโทรออกอตัโนมติั หรือซอฟตแ์วร์เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ4ไลฟ์้ของตน  
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ฉ) ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายโทรออกไปยงับุคคลใดๆดว้ยขอ้ความท่ีถูกบนัทึกไวล่้วงหนา้ (“หุ่นยนตโ์ทรศพัท”์) เก่ียวกบัหรือเช่ือมโยงกบัสินคา้
หรือโอกาสทางธุรกิจของ 4ไลฟ์้ 

 
3.5 เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ ช่ือ4ไลฟ์้และช่ืออ่ืนๆท่ี4ไลฟ์้ใชเ้ป็นช่ือกรรมสิทธ์ิการคา้, เคร่ืองหมายการคา้ และเคร่ืองหมายบริการ
ของ4ไลฟ์้ ดงันั้นเคร่ืองหมายเหล่าน้ีมีค่าอยา่งยิ่งต่อ4ไลฟ์้ และมอบให้แก่ผูจ้  าหน่ายเพ่ือใชง้านตามท่ีไดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้เท่านั้น ผูจ้  าหน่าย
จะตอ้งแนบขอ้ความต่อไปน้ีลงในเอกสารใดๆท่ีใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของ4ไลฟ์้เก่ียวกบัการตลาดของสินคา้หรือโอกาส4ไลฟ์้: 

ช่ือของผูจ้  าหน่าย 
ผูจ้  าหน่ายอิสระ 4ไลฟ์้® 

 
ผูจ้  าหน่ายสามารถระบุตนเองวา่เป็น “ผูจ้  าหน่าย4ไลฟ์้อิสระ” ในสมุดหนา้ขาวหรือหนา้เหลืองภายใตช่ื้อของตนได ้ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายใชช่ื้อ
หรือโลโก4้ไลฟ์้บนโฆษณาในสมุดหนา้เหลือง ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายรับโทรศพัทโ์ดยพดูวา่ “4ไลฟ์้”, “4ไลฟ์้รีเสิร์ช” หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีอาจท า
ให้ผูโ้ทรเขา้ใจผิดวา่ตนโทรมาท่ีส านกังานใหญ่ 4ไลฟ์้ ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายใช ้“4ไลฟ์้”, “4ไลฟ์้รีเสิร์ช” โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเฉพาะเจาะจงจาก4
ไลฟ์้หรือเคร่ืองหมายการคา้อ่ืนใดของบริษทัในลกัษณะอ่ืนใดบน URL ท่ีอาจท าให้ลูกคา้เขา้ใจผิดวา่เป็น URL ของเวบ็ไซต4์ไลฟ์้ ห้ามไม่ใหผู้ ้
จ  าหน่ายผลิตบนัทึกกิจกรรมและค าแถลงต่างๆของบริษทัเพ่ือขายหรือวตัถุประสงคอ่ื์นใดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก4ไลฟ์้ 
และห้ามไม่ใหผู้จ้  าหน่ายผลิตซ ้าเน้ือหาเสียงหรือวีดีโอของบริษทัเพ่ือใชง้านส่วนตวัหรือเพ่ือขาย  
 
4ไลฟ์้อนุญาตให้ผูจ้  าหน่ายใชเ้คร่ืองหมายต่างๆดงักล่าวแบบไม่เป็นเอกสิทธ์ิ ทั้งน้ีโดยท่ีผูจ้  าหน่ายปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองการใชง้าน
เคร่ืองหมายการคา้4ไลฟ์้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้อยา่งเคร่งครัด การอนุญาตนั้นสามารถถูกเพิกถอน ณ เวลาใดก็ตามโดยดุลพินิจของ4ไลฟ์้ และจะถูก
เพิกถอนโดยอตัโนมติัเม่ือผูจ้  าหน่ายยกเลิกหรือถูกปลด  
 
3.6 ส่ือมวลชนและค าถามส่ือมวลชน ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งไม่พยายามตอบค าถามส่ือมวลชนเก่ียวกบั4ไลฟ์้, สินคา้ หรือธุรกิจอิสระของ4ไลฟ์้ 
ทุกค  าถามจากส่ือมวลชนทุกประเภทจะตอ้งถูกส่งต่อไปยงัส านกังานใหญ่4ไลฟ์้ทนัที  
 
3.7 ผูจ้  าหน่ายประเภทนิติบุคคล องคก์รธุรกิจ (องคก์ร, ห้างหุ้นส่วน, บริษทัจ ากดั หรือทรัสต)์ สามารถสมคัรเป็นผูจ้  าหน่ายโดยส่ง
แบบฟอร์มขอ้มูลธุรกิจพร้อมกบัเอกสารบริษทัท่ีจ  าเป็น (ใบรับรองการจดทะเบียนบริษทั, ขอ้บงัคบับริษทั, สญัญาห้างหุ้นส่วน, สญัญาด าเนิน
กิจการ, เอกสารทรัสต ์หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีจ าเป็น) มายงั4ไลฟ์้ ธุรกิจ4ไลฟ์้สามารถเปล่ียนสถานะภายใตผู้ส้นบัสนุนคนเดียวกนัจากบุคคลเป็น
ห้างหุ้นส่วน, องคก์ร, บริษทัจ ากดั หรือทรัสต ์หรือจากนิติบุคคลประเภทหน่ึงไปยงัอีกประเภทหน่ึง วิธีการคือผูจ้  าหน่ายจะตอ้งมอบเอกสารนิติ
บุคคลให้แก่4ไลฟ์้ ใบสมคัรผูจ้  าหน่ายจะตอ้งลงนามโดยผูถื้อหุ้นทุกคน, หุ้นส่วน, สมาชิกหรือผูจ้ดัการทรัพยสิ์น ผูถื้อหุ้น, เจา้หนา้ท่ี, หุ้นส่วน, 
สมาชิก, ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นและผูถื้อผลประโยชน์ขององคก์รธุรกิจจะตอ้งรับผิดร่วมกนัและแยกคนละส่วนส าหรับหน้ีสินใดๆหรือภาระหนา้ท่ี
ต่อ4ไลฟ์้ เอกสารนิติบุคคลสามารถส่งท่ีแผนกบริการผูจ้  าหน่ายของ4ไลฟ์้ทางไปรษณียห์รืออีเมล thailand@4life.com ผูจ้  าหน่ายท่ีเป็นองคก์ร
ธุรกิจสามารถเปล่ียนเป็นบุคคลไดโ้ดยติดต่อแผนกบริการผูจ้  าหน่ายทางโทรศพัทห์รืออีเมล thailand@4life.com 
 
3.8 การเปล่ียนแปลงธุรกิจ4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งแจง้ให้4ไลฟ์้ทราบทนัทีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในสญัญาผูจ้  าหน่าย ผูจ้  าหน่าย
สามารถเปล่ียนแปลงสญัญาผูจ้  าหน่ายฉบบัปัจจุบนั (เช่น เปล่ียนจากหมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีเป็นหมายเลขประกนัสงัคม) ไดโ้ดยส่งค าร้อง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร, สญัญาผูจ้  าหน่ายท่ีลงนามแลว้ และเอกสารประกอบท่ีจ าเป็น การเปล่ียนแปลงธุรกิจ4ไลฟ์้สามารถแจง้แผนกบริการผู ้
จ  าหน่ายทางโทรศพัทห์รืออีเมลท่ี thailand@4life.com ภาคธุรกิจจะไดรั้บแบบฟอร์ม IRS 1099 แยกต่างหาก  
 
3.9 การเพ่ิมและการถอดถอนผูส้มคัรร่วม ในการท่ีจะเพ่ิมผูส้มคัรร่วมเขา้ไปในธุรกิจ4ไลฟ์้ปัจจุบนั บริษทัตอ้งการค าร้องเป็นลายลกัษณ์
อกัษรพร้อมกบัสญัญาผูจ้  าหน่ายท่ีลงนามแลว้ท่ีระบุหมายเลขประจ าตวัประชาชนหรือหมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีและลายเซ็นของผูส้มคัรและ
ผูส้มคัรร่วม ในการท่ีจะถอดถอนผูส้มคัรร่วมออกจากธุรกิจ4ไลฟ์้ปัจจุบนั บริษทัตอ้งการหนงัสือค าร้องรับรองจากผูส้มคัรร่วมพร้อมกบัสญัญาผู ้
จ  าหน่ายลงนามแลว้ท่ีระบุหมายเลขประจ าตวัประชาชนหรือหมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีและลายเซ็นเฉพาะของผูส้มคัร เอกสารเก่ียวกบัการ
เพ่ิมหรือถอดถอนผูส้มคัรร่วมสามารถส่งแผนกบริการผูจ้  าหน่าย4ไลฟ์้ทางไปรษณีย,์ โทรสาร หรืออีเมล thailand@4life.com เพ่ือป้องกนัการ
ลกัลอบฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเร่ือง “ขาย, โอน หรือมอบธุรกิจ4ไลฟ์้” (เก่ียวกบัการโอนและการมอบธุรกิจ4ไลฟ์้) ผูส้มคัรหลกัจะตอ้งยงัคงเป็น
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คู่สญัญาผูจ้  าหน่าย หากผูส้มคัรหลกัตอ้งการจะถอดถอนตนเองออกจากความเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรือหากผูส้มคัรหลกักบัผูส้มคัรร่วมตอ้งการจะ
สลบัต าแหน่งกนัในกรณีท่ีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั ผูส้มคัรหลกัจะตอ้งโอนหรือมอบธุรกิจของตนตามหวัขอ้เร่ือง “การขาย, โอนหรือมอบธุรกิจ
4ไลฟ์้” ในนโยบายฉบบัน้ี หากไม่ไดรั้บอนุญาตให้ท  าขั้นตอนน้ีธุรกิจจะถูกยกเลิกเม่ือผูส้มคัรหลกัถอนตวัออกไป โปรดทราบว่าการ
เปล่ียนแปลงท่ีอนุญาตในขอบเขตของขอ้น้ีไม่รวมการเปล่ียนแปลงผูส้นบัสนุน การเปล่ียนแปลงผูส้นบัสนุนตอ้งปฏิบติัตามหวัขอ้ “การ
เปล่ียนตวัผูส้นบัสนุน” ในนโยบายฉบบัน้ี  
 
โดยดุลพินิจของตนเอง 4ไลฟ์้อาจตอ้งการเอกสารรับรองก่อนท่ีจะด าเนินการให้การเปล่ียนแปลงใดๆมีผลต่อธุรกิจ4ไลฟ์้ โปรดให้เวลา
ด าเนินการแก่4ไลฟ์้สามสิบ (30) วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสาร  
 
3.10 การจดัการสภาพความเป็นผูจ้  าหน่าย ในกรณีท่ีตอ้งมีการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการสภาพความเป็นผูจ้  าหน่าย และความเป็นผู ้
จ  าหน่ายนั้นเป็นขององคก์รธุรกิจหรือมากกวา่หน่ึงบุคคลหรือหรือฝ่าย 4ไลฟ์้จะอาศยัวิธีการต่อไปน้ีในการจดัการสภาพความเป็นผูจ้  าหน่าย:  

• หากความเป็นผูจ้  าหน่ายเป็นขององคก์รธุรกิจรูปแบบใดก็ตาม 4ไลฟ์้จะอาศยัเอกสารนิติบุคคลขององคก์รธุรกิจในการตดัสินใจ
จดัการความเป็นผูจ้  าหน่าย ในกรณีท่ีเอกสารนิติบุคคลไม่ชดัเจนหรือหากการตดัสินใจของผูมี้อ  านาจไม่ใช่เสียงขา้งมาก 4ไลฟ์้จะ
ยดึถือตามการตดัสินใจของบุคคลท่ีด ารงฐานะ “ผูส้มคัร” ในสญัญาผูจ้  าหน่าย  

• หากความเป็นผูจ้  าหน่ายเป็นของบุคคลมากกวา่หน่ึง 4ไลฟ์้จะยดึถือตามการตดัสินใจของกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเสียงขา้งมาก ในกรณีท่ี
เสียงขา้งมากไม่สามารถตกลงกนัไดเ้ร่ืองการจดัการความเป็นผูจ้  าหน่าย 4ไลฟ์้จะยดึถือตามการตดัสินใจของบุคคลท่ีด ารงฐานะ 
“ผูส้มคัร” ในสญัญาผูจ้  าหน่าย 

 
3.11 การเปล่ียนตวัผูส้นบัสนุน การโอนธุรกิจ4ไลฟ์้จากผูส้นบัสนุนรายหน่ึงไปยงัอีกรายหน่ึงไม่ค่อยไดรั้บอนุญาต การขอเปล่ียนตวั
ผูส้นบัสนุนจะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งไปยงัส านกังานใหญ่4ไลฟ์้ และตอ้งระบุเหตุผลของการโอน โดยทัว่ไปการโอนไดรั้บการ
พิจารณาเม่ือเขา้ข่ายขอ้ใดขอ้หน่ึงในสาม (3) ขอ้ต่อไปน้ี:  

• ภายในสิบ (10) วนันบัจากวนัสมคัร ผูจ้  าหน่ายผูท่ี้ตอ้งการจะโอนส่งแบบฟอร์ม “การโอนผูรั้บสมคัรและผูส้นบัสนุน (ภายในสิบวนั
นบัจากวนัสมคัร)” ท่ีกรอกเสร็จสมบูรณ์แลว้ ซ่ึงรวมถึงลายเซ็นของผูจ้  าหน่ายผูต้อ้งการโอน, ลายเซ็นของผูส้นบัสนุนเดิม และ
ลายเซ็นของผูแ้นะน าเดิม  

• ในกรณีท่ีเก่ียวกบัการชกัจูงท่ีไม่สุจริตหรือการแนะน าท่ีขาดจริยธรรม ผูจ้  าหน่ายสามารถขอโอนไปยงัหน่วยงานอ่ืนโดยท่ีทีม
การตลาดของตนยงัคงอยูค่รบ ค  าขอโอนดว้ยเหตุขอ้กล่าวหาเร่ืองการสมคัรทุจริตจะไดรั้บการพิจารณาเป็นรายๆไป และจะตอ้งส่ง
ให้บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัสมคัร ค  าขอจะตอ้งระบุรวมถึงค าอธิบายโดยละเอียดวา่ท าไมผู ้
จ  าหน่ายจึงเช่ือวา่การสมคัรของตนถูกชกัน าอยา่งไม่สุจริต 

• ถึงแมว้า่ไม่ค่อยอนุมติั ผูจ้  าหน่ายท่ีตอ้งการจะโอนส่งแบบฟอร์มค าขอโอนผูส้นบัสนุนท่ีกรอกเสร็จสมบูรณ์และลงนามแลว้ รวมถึง
หนงัสือยนิยอมของทุกฝ่ายท่ีอาจไดรั้บผลกระทบต่อรายไดจ้ากการโอนนั้น ห้ามใชล้ายเซ็นท่ีเป็นส าเนาถ่ายเอกสารหรือโทรสาร 
ลายเซ็นของผูจ้  าหน่ายทุกคนตอ้งมีการรับรอง ผูจ้  าหน่ายท่ีตอ้งการโอนจะตอ้งให้เวลา4ไลฟ์้สามสิบ (30) วนัหลงัจากไดรั้บ
แบบฟอร์มค าขอโอนผูส้นบัสนุนเพื่อด าเนินการและตรวจสอบค าขอ ดาวน์ไลน์ของผูจ้  าหน่ายผูท่ี้ตอ้งการโอนจะยงัคงอยูใ่นสายเดิม 
และจะไม่ถูกโอนไปตามผูจ้  าหน่ายผูท่ี้ตอ้งการโอน อยา่งไรก็ตาม4ไลฟ์้สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายดาวน์ไลน์ตามดุลพินิจ
ของตนเองตามความเหมาะสมทางธุรกิจ  

 
การสละสิทธ์ิเรียกร้อง ในกรณีท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนการเปล่ียนผูส้นบัสนุนอยา่งเหมาะสม และเครือข่ายดาวน์ไลน์ถูกสร้างข้ึนภายใตผู้ ้
จ  าหน่ายรายอ่ืนดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 4ไลฟ์้สงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสินการวางเครือข่ายดาวน์ไลน์ในขั้นสุดทา้ย การแกปั้ญหาความขดัแยง้เร่ืองการจดั
วางดาวน์ไลน์ท่ีเกิดจากเครือข่ายท่ียา้ยผูส้นบัสนุนอยา่งไม่เหมาะสมมกัเป็นส่ิงท่ียุง่ยากมาก ดงันั้นผูจ้  าหน่ายจะสละสิทธ์ิเรียกร้องใดๆและ
ทั้งหมดต่อ4ไลฟ์้, กรรมการ, เจา้ของ, ลูกจา้ง และตวัแทนท่ีเก่ียวกบัหรือเช่ือมโยงกบัการตดัสินใจของ4ไลฟ์้ในการจดัวางเครือข่ายดาวน์ไลน์ใดๆ
ท่ีอยูภ่ายใตเ้ครือข่ายท่ีมีการเปล่ียนผูส้นบัสนุนอยา่งไม่เหมาะสม  
 
3.12 การยกเลิกและสมคัรใหม ่ผูจ้  าหน่ายระดบัสูงเช่นต าแหน่งไดมอนด ์(Diamond) หรือต ่ากวา่สามารถเปล่ียนการตลาดเครือข่ายโดย
สมคัรใจยกเลิกธุรกิจ4ไลฟ์้ของตนตามขอ้ 10.4 ของนโยบายฉบบัน้ี และไม่มีความเคล่ือนไหว (เช่น ไม่ซ้ือสินคา้4ไลฟ์้เพ่ือขายต่อ, ไม่ขายสินคา้4



 

15 
 

ไลฟ์้, ไม่แนะน า, ไม่เขา้ร่วมงาน4ไลฟ์้, ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมผูจ้  าหน่ายรูปแบบใดก็ตาม หรือธุรกิจ4ไลฟ์้รูปแบบอ่ืนๆ) เป็นระยะเวลาหก (6) เดือน
ปฏิทิน หลงัจากระยะเวลาหกเดือนท่ีไม่มีความเคล่ือนไหวนั้นอดีตผูจ้  าหน่ายสามารถสมคัรเป็น Preferred Customer อีกคร้ังภายใตผู้ส้นบัสนุน
คนใหม่ได ้ 
 
ผูจ้  าหน่ายในต าแหน่งเพรสซิเดนเช่ียล ไดมอนด ์(Presidential Diamond) หรือสูงกวา่สามารถเปล่ียนเครือข่ายโดยสมคัรใจยกเลิกธุรกิจ4ไลฟ์้ของ
ตนตามขอ้ 10.4 ของนโยบายฉบบัน้ี และไม่มีความเคล่ือนไหว (เช่น ไม่ซ้ือสินคา้4ไลฟ์้เพ่ือขายต่อ, ไม่ขายสินคา้4ไลฟ์้, ไม่แนะน า, ไม่เขา้
ร่วมงาน4ไลฟ์้, ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมผูจ้  าหน่ายรูปแบบใดก็ตาม หรือธุรกิจ4ไลฟ์้รูปแบบอ่ืนๆ) เป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนปฏิทิน หลงัจาก
ระยะเวลาหกเดือนท่ีไม่มีความเคล่ือนไหวนั้นอดีตผูจ้  าหน่ายสามารถสมคัรเป็น Preferred Customer อีกคร้ังภายใตผู้ส้นบัสนุนคนใหม่ได ้ 
 
การเปล่ียนผูส้นบัสนุนตามนโยบายน้ีท่ีต  าแหน่งใดก็ตามจะจ ากดัอยูท่ี่หน่ึงคร้ังภายในชัว่ชีวิตของผูจ้  าหน่าย 4ไลฟ์้จะไม่ยอมรับสญัญาผูจ้  าหน่าย
ของผูจ้  าหน่ายผูท่ี้ตอ้งการเปล่ียนผูส้นบัสนุนท่ีไดเ้คยเปล่ียนผูส้นบัสนุนไปแลว้หน่ึงคร้ังตามนโยบายน้ี 
 
3.13 การชดใชส้ าหรับการอวดอา้งหรือการกระท าท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งรับผิดชอบเตม็ต่อค ากล่าวทางวาจา และ/หรือ ทาง
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีเก่ียวกบัสินคา้4ไลฟ์้และแผนไลฟ์รีวอร์ดท่ีไม่มีอยูใ่นเอกสารทางการของ4ไลฟ์้อยา่งชดัแจง้ ผูจ้  าหน่ายตกลงท่ีจะชดใชใ้หแ้ก่4
ไลฟ์้และปกป้อง4ไลฟ์้จากความรับผิดใดๆและทั้งหมด รวมถึงค าพิพากษา, บทลงโทษ, การคืนเงิน, ค่าทนายความ, ค่าธรรมเนียมศาล หรือการ
สูญเสียธุรกิจท่ีเกิดข้ึนกบั4ไลฟ์้อนัเป็นผลมาจากการน าเสนอหรือการกระท าท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตของผูจ้  าหน่าย ขอ้น้ีจะยงัคงมีผลหลงัจากสญัญาผู ้
จ  าหน่ายถูกยกเลิก   
 
3.14 การอวดอา้งสินคา้ ห้ามไม่ให้อวดอา้งสรรพคุณสินคา้ใดๆของ4ไลฟ์้เวน้แต่ท่ีมีระบุในเอกสารทางการของ4ไลฟ์้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ห้ามไม่ใหผู้จ้  าหน่ายอวดอา้งว่าสินคา้4ไลฟ์้มีสรรพคุณในการรักษา, เยยีวยา, วินิจฉยัโรค, ก าจดัหรือป้องกนัโรคใดๆ การอวดอา้งสรรพคุณ
เหล่านั้นอาจถูกเขา้ใจวา่เป็นสรรพคุณทางยา ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายใชรู้ปภาพหรือการน าเสนออ่ืนๆของสินคา้4ไลฟ์้ท่ีส่ือเป็นนยัถึงสรรพคุณใน
การรักษาโรค, เยยีวยา, วินิจฉยั, ก  าจดัหรือป้องกนัโรคใดๆ 
 
3.15 การอวดอา้งรายได ้ในความกระตือรือร้นท่ีจะหาผูส้มคัรผูจ้  าหน่าย บางคร้ังผูจ้  าหน่ายบางรายพยายามอวดอา้งรายไดห้รือรายรับเพื่อ
แสดงความมัน่คงของการตลาดเครือข่าย การอวดอา้งรายไดห้รือรายรับเหล่าน้ีอาจอยูใ่นรูปแบบของการอวดไลฟ์สไตล ์(รวมถึงรูปภาพหรือส่ือ
อ่ืนๆท่ีแสดงถึงบา้นหรู, รถยนต,์ การท่องเท่ียว และ/หรือ เงิน) วิธีการน้ีเป็นดาบสองคมเพราะผูจ้  าหน่ายรายใหม่อาจจะผิดหวงัอยา่งรวดเร็วหาก
ผลงานของพวกเขาไม่กวา้งไกลเหมือนของคนอ่ืนๆท่ีท าได ้ท่ี4ไลฟ์้เราเช่ือมัน่วา่ศกัยภาพในการท ารายไดข้อง4ไลฟ์้มีมากพอท่ีจะดึงดูดโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งรายงานรายไดข้องผูอ่ื้น  
 
ในขณะท่ีผูจ้  าหน่ายอาจเช่ือวา่การแสดงส าเนาเช็ค, หรือรายงานโบนสั หรือเปิดเผยรายไดข้องตนเองหรือของผูอ่ื้นนั้นเป็นประโยชน์ แต่วิธีการ
นั้นมีผลทางกฎหมายท่ีสามารถส่งผลกระทบทางลบต่อ4ไลฟ์้และผูจ้  าหน่ายท่ีอวดอา้งดว้ยเช่นกนัเวน้แต่กฎหมายก าหนดให้เปิดเผยรายไดค้วบคู่
กนัไป ดว้ยผูจ้  าหน่ายอาจไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายในการอวดอา้งรายได ้ในการน าเสนอหรือพดูคุยเก่ียวกบัโอกาสทางธุรกิจ
ของ 4ไลฟ์้หรือแผนไลฟ์รีวอร์ดห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายท าการพยากรณ์รายได,้ อวดอา้งรายไดห้รือเปิดเผยรายได4้ไลฟ์้ของตน (รวมถึงการแสดง
เช็ค, รายงานโบนสั, ส าเนาเช็คหรือบญัชีธนาคาร) ผูจ้  าหน่ายควรทบทวนค าแถลงวา่ดว้ยเร่ืองการเปิดเผยรายไดท่ี้ 4life.com  
 
3.16 ร้านคา้ 4ไลฟ์้เช่ือมัน่และส่งเสริมการขายสินคา้แบบปากต่อปาก ดงันั้นผลิตภณัฑ ์4ไลฟ์้ไม่สามารถจ าหน่ายไดใ้นห้างสรรพสินคา้ 
ร้านคา้แฟรนไชส์ ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ หรือพ้ืนท่ีคา้ปลีกใดๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีคา้ปลีกมากกวา่สองพนั (2,000) ตารางฟตุ อยา่งไรก็ตามบริษทัตระหนกั
ดีวา่ผูจ้  าหน่ายอาจพบวา่การขายผลิตภณัฑจ์ากร้านคา้ปลีกขนาดเล็กอาจเป็นประโยชน์ ผูจ้  าหน่ายตอ้งขอยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั
เพื่อท่ีจะขายผลิตภณัฑ ์4ไลฟ์้ในร้านคา้ปลีกขนาดเลก็แต่ละแห่ง และ4ไลฟ์้สงวนดุลพินิจท่ีจะห้ามไม่ให้สินคา้ของตนไปขายในร้านคา้ใดๆท่ีตน
เห็นวา่ไม่เหมาะสม  
 
3.17 งานแสดงสินคา้, นิทรรศการ และเวทีการคา้อ่ืนๆ ผูจ้  าหน่ายสามารถแสดง และ/หรือ ขายสินคา้4ไลฟ์้ในงานแสดงสินคา้และ
นิทรรศการมืออาชีพต่างๆได ้ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายแสดง และ/หรือ ขายสินคา้4ไลฟ์้ในตลาดนดั, เปิดทา้ย, ถนนคนเดิน หรือตลาดนดัเกษตรกร
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โดยปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากบริษทั ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายแสดง และ/หรือ ขายสินคา้4ไลฟ์้บนเวบ็ไซตป์ระมูล 
(เช่น Amazon) เวน้แต่เป็นไปตามนโยบายขอ้ 3.2 และ 5.2 เท่านั้น  
 
3.18 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ / การไม่เร่ขาย ผูจ้  าหน่ายมีอิสระท่ีจะเขา้ร่วมธุรกิจการตลาดเครือข่ายหรือโอกาสการตลาดอ่ืนๆได ้
อยา่งไรก็ตามในระหว่างระยะเวลาของสญัญาน้ีและสิบสอง (12) เดือนปฏิทินหลงัจากนั้นผูจ้  าหน่ายจะตอ้งไม่รับผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนหรือลูกคา้เขา้
ไปในธุรกิจการตลาดเครือข่ายอ่ืนๆ เพราะวา่การตลาดเครือข่ายส่วนใหญ่ด าเนินการทางโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตทัว่สหรัฐฯและทัว่โลก การ
จ ากดัวงแคบพ้ืนท่ีใดๆในขอบเขตนโยบายห้ามเร่ขายน้ีจะท าให้มนัไม่มีผล ดงันั้นจึงให้ใชน้โยบายน้ีในทุกประเทศท่ี4ไลฟ์้ท าธุรกิจอยา่งเป็น
ทางการ ค  าว่า “รับเขา้” หมายถึงการกระท าหรือความพยายามท่ีจะเร่ขาย, รับสมคัร, โนม้นา้ว หรือใชอิ้ทธิพลลกัษณะใดก็ตาม ไม่วา่โดยตรงหรือ
โดยออ้ม หรือผ่านบุคคลท่ีสาม เพ่ือให้ผูจ้  าหน่ายหรือลูกคา้สมคัรหรือเขา้ร่วมการตลาดเครือข่ายอ่ืน หรือการขายตรงอ่ืน 
 
ห้ามไม่ใหผู้จ้  าหน่ายแสดงสินคา้4ไลฟ์้ร่วมกบัสินคา้อ่ืนๆท่ีไม่ใช่สินคา้4ไลฟ์้ หากเป็นการวางจ าหน่ายในร้านคา้หรือเวบ็ไซตภ์ายนอกสินคา้4
ไลฟ์้จะตอ้งถูกแสดงแยกต่างหากจากสินคา้ท่ีไม่ใช่4ไลฟ์้ ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายเสนอโอกาสทางธุรกิจหรือสินคา้4ไลฟ์้ให้แก่กลุ่มลูกคา้คาดหวงั
หรือผูจ้  าหน่ายคาดหวงัร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนๆ, โอกาสหรือสินคา้ท่ีไม่ใช่ของ4ไลฟ์้ ห้ามไม่ใหผู้จ้  าหน่ายน าเสนอโอกาสใดๆหรือสินคา้ท่ีไม่ใช่
ของ4ไลฟ์้ในงานพบปะ, สมัมนา หรือการประชุมเก่ียวกบั4ไลฟ์้ 
 
3.19 ขอ้มูลความลบัทางการคา้ รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ทั้งหมดและขอ้มูลท่ีบรรจุอยูใ่นนั้น และโครงสร้างเครือข่าย และขอ้มูลกิจกรรม 
และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีบรรจุอยูใ่นเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้แบคออฟฟิศของผูจ้  าหน่าย (รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์และขอ้มูลท่ีบรรจุอยูใ่นเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้
แบคออฟฟิศของผูจ้  าหน่ายเรียกรวมกนัวา่ “รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์”) เป็นความลบั และถือวา่เป็นขอ้มูลความลบัทางการคา้ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของ4ไลฟ์้ รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์มอบให้แก่ผูจ้  าหน่ายอยา่งเป็นความลบัท่ีสุด และมอบให้ผูจ้  าหน่ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท างานร่วมกบั
การตลาดเครือข่ายของตนเพ่ือพฒันาธุรกิจ4ไลฟ์้ของพวกตน ผูจ้  าหน่ายควรใชร้ายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ของตนในการจดัการ, จูงใจ และ
ฝึกอบรมผูจ้  าหน่ายดาวน์ไลน์ของตน ผูจ้  าหน่ายและ4ไลฟ์้ตกลงวา่แต่เฉพาะส าหรับขอ้ตกลงความลบัและการไม่เปิดเผยน้ีเท่านั้น4ไลฟ์้จะไม่
มอบรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ให้แก่ผูจ้  าหน่าย ดงันั้นผูจ้  าหน่ายจะไม่กระท าการต่อไปน้ีไม่วา่ดว้ยตนเองหรือในนามของผูอ่ื้น, หุ้นส่วน, 
สมาคม, องคก์ร, บริษทัจ ากดั หรือบุคคลอ่ืนใด:  
 

• เปิดเผยขอ้มูลใดๆท่ีบรรจุอยูใ่นรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ให้แก่บุคคลท่ีสามไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 
• ใชข้อ้มูลในรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ใดๆในการแข่งขนักบั4ไลฟ์้ 
• ใชข้อ้มูลของผูจ้  าหน่ายท่ีพน้สภาพไปแลว้กลบัเขา้มาสมคัรใหม่โดยปราศจากความยนิยอมจากผูจ้  าหน่ายผูพ้น้สภาพ 
• ใชข้อ้มูลในรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ใดๆไปในวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากเพ่ือส่งเสริมธุรกิจ4ไลฟ์้ของตน 
• ใชข้อ้มูลในรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ใดๆเพ่ือรับสมคัรหรือชกัชวนผูจ้  าหน่ายหรือลูกคา้ของ4ไลฟ์้ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นรายงาน

กิจกรรมดาวน์ไลน์ใดๆเพ่ือให้ไปเขา้โปรแกรมการตลาดเครือข่ายอ่ืน หรือในลกัษณะพยายามใชอิ้ทธิพลหรือชกัจูงผูจ้  าหน่ายหรือ
ลูกคา้ของ4ไลฟ์้เพ่ือให้เปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั4ไลฟ์้ 

• ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลใดๆท่ีบรรจุอยูใ่นรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ต่อบุคคลใดๆ, หุ้นส่วน, สมาคม, องคก์รหรือบุคคลอ่ืนใด  
 
เม่ือบริษทัร้องขอ ผูจ้  าหน่ายปัจจุบนัหรืออดีตจะตอ้ง:  

• คืนหรือท าลายตน้ฉบบัและส าเนารายงานกิจกรรมผูจ้  าหน่ายทั้งหมดให้แก่บริษทั 
• ลบฐานขอ้มูลหรือรายการขอ้มูลอีเล็กทรอนิกทั้งหมดท่ีเกิดจากรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์อยา่งถาวร 
• ลบฐานขอ้มูลใดๆหรือรายการขอ้มูลท่ีผูจ้  าหน่ายสะสมหรือพฒันาข้ึนมาเก่ียวกบัขอ้มูลติอต่อหรือกิจกรรมการขายหรือผูจ้  าหน่ายราย

อ่ืนๆอยา่งถาวร  
 
นโยบายขอ้น้ีจะยงัคงมีผลหลงัจากสญัญาผูจ้  าหน่ายระหวา่งผูจ้  าหน่ายกบั4ไลฟ์้ถูกยกเลิก  
 
3.20 การสนบัสนุนขา้มกลุ่ม ห้ามไม่ให้มีการสนบัสนุนหรือความพยายามในการสนบัสนุนขา้มกลุ่มโดยเด็ดขาด “การสนบัสนุนขา้ม
กลุ่ม” หมายถึง ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม การสมคัรบุคคลหรือองคก์รท่ีปัจจุบนัมีสญัญาผูจ้  าหน่ายกบั4ไลฟ์้อยูแ่ลว้ หรือผูท่ี้มีสญัญานั้นแลว้



 

17 
 

ภายในหก (6) เดือนปฏิทินก่อนหนา้หากเป็นระดบัไดมอนดห์รือต ่ากว่า หรือสิบสอง (12) เดือนปฏิทินหากเป็นระดบัเพรสซิเดนเช่ียล ไดมอนด ์
(Presidential Diamond) หรือสูงกว่า ณ ต าแหน่งใดๆก็ตามของแผนผงั ห้ามไม่ให้ใชช่ื้อของคู่สมรส, ช่ือการคา้, ดีบีเอ, นามแฝง, บริษทัจ ากดั, 
หุ้นส่วน, ทรัสต,์ หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี, ตวัเลขปลอม หรือการตบตาอ่ืนใดเพ่ือหลบเล่ียงนโยบายน้ี นโยบายน้ีไม่ไดห้้ามการโอนธุรกิจ4
ไลฟ์้ตามหวัขอ้ “การขาย, การโอนหรือมอบธุรกิจ4ไลฟ์้” ในนโยบายน้ี  
 
3.21 ความผิดพลาดและค าถาม หากผูจ้  าหน่ายมีค  าถามเก่ียวกบั หรือเช่ือวา่ไดเ้กิดความผิดพลาดในเร่ืองค่าคอมมิชชัน่, โบนสั, รายงาน
กิจกรรมดาวน์ไลน์ หรือการคิดค่าใดๆ ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งแจง้4ไลฟ์้ภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัท่ีเกิดความผิดพลาดหรือเหตุท่ีสงสยันั้น 4
ไลฟ์้จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ, การละเลย หรือปัญหาท่ีไม่ไดแ้จง้ภายในหกสิบ (60) วนั 
 
3.22 ห้ามไม่ให้ซ้ือของเขา้คลงัมากเกินไป ผูจ้  าหน่ายไม่จ  าเป็นจะตอ้งแบกสินคา้หรือเคร่ืองมือการขายไปดว้ยทั้งคลงั ผูจ้  าหน่ายผูท่ี้ถือ
สินคา้หรือเคร่ืองมือการขายจ านวนพอประมาณอาจพบว่าการขายและการสร้างการตลาดเครือข่ายสะดวกสบายกวา่ เพราะว่าใชเ้วลาในการ
ตอบสนองต่อค าสั่งของลูกคา้หรือตอบสนองความตอ้งการของผูจ้  าหน่ายรายใหม่ไดร้วดเร็วกว่า ผูจ้  าหน่ายแต่ละคนจะตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเอง
ในเร่ืองน้ี เพ่ือให้แน่ใจวา่ผูจ้  าหน่ายจะไม่ตอ้งเป็นภาระกบัคลงัสินคา้ท่ีขายไม่ออก คลงัสินคา้นั้นสามารถถูกส่งคืนใหแ้ก่4ไลฟ์้ไดเ้ม่ือผูจ้  าหน่าย
ยกเลิกหรือถูกปลดตามหวัขอ้ “การคืนคลงัสินคา้และเคร่ืองมือการขายจากผูจ้  าหน่าย” ของนโยบายน้ี 
 
4ไลฟ์้ห้ามไม่ให้ซ้ือสินคา้ในจ านวนท่ีมากเกินไปเพียงเพ่ือให้ผา่นเกณฑค์อมมิชชัน่, โบนสั หรือการไต่ระดบัในแผนไลฟ์รีวอร์ด ห้ามไม่ใหผู้ ้
จ  าหน่ายซ้ือสินคา้ไปเก็บไวเ้กินกวา่ท่ีจะขายไดห้รือใชภ้ายในหน่ึงเดือน และห้ามไม่ให้ชกัชวนผูใ้ดกระท าเช่นนั้น  
 
3.23 สิทธ์ิในการเผยแพร่ ผูจ้  าหน่ายอนุญาตให้4ไลฟ์้ใชช่ื้อของตน, รูปถ่าย, วีดีโอ และ/หรือ บนัทึกเสียง, เร่ืองราวส่วนตวั, ความคิดเห็น, 
ความเหมือน และ/หรือ เอกสารส่วนบุคคลใดๆในโฆษณา และ/หรือ การส่งเสริมการขายใดๆของบริษทั และสละสิทธ์ิทั้งหมดส าหรับ
ค่าตอบแทนการใชง้านนั้น 
 
3.24 ภาษีเงินได ้ทุกๆปี4ไลฟ์้จะจดัส าเนาเอกสารซ่ึงผูจ้  าหน่ายอาจใชเ้พื่อจุดประสงคใ์นการจดัท าภาษีรายไดข้องตน ผูจ้  าหน่ายแต่ละราย
ตอ้งรับผิดชอบในการช าระภาษีรายไดท่ี้เกิดจาการเป็นผูจ้  าหน่ายของ 4ไลฟ์้  
 
3.25 สถานะผูจ้  าหน่ายอิสระ ผูจ้  าหน่ายเป็นผูจ้  าหน่ายอิสระ ไม่ใช่ผูซ้ื้อแฟรนไชส์หรือโอกาสธุรกิจ สญัญาระหวา่ง4ไลฟ์้กบัผูจ้  าหน่าย
ไม่ไดก่้อความสมัพนัธ์ฐานะลูกจา้ง/นายจา้ง, หุ้นส่วน หรือผูร่้วมทุนระหวา่งบริษทักบัผูจ้  าหน่าย ผูจ้  าหน่ายจะไม่ไดรั้บการปฏิบติัในฐานะลูกจา้ง
ส าหรับการท างานของตน หรือส าหรับเร่ืองภาษีรัฐต่างๆ ผูจ้  าหน่ายทุกคนจะตอ้งรับผิดชอบในการช าระภาษีทอ้งถ่ิน, ภาษีกลางและภาษีรัฐท่ีพึง
ช าระจากรายไดใ้นฐานะผูจ้  าหน่ายของบริษทั ผูจ้  าหน่ายไม่มีอ  านาจ (ไม่วา่โดยชดัแจง้หรือโดยนยั) ในการผกูมดับริษทัไวก้บัภาระใดๆ ผูจ้  าหน่าย
แต่ละรายจะตอ้งสร้างเป้าหมายของตนเอง, จ  านวนชัว่โมง และวิธีการขายตราบใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาผูจ้  าหน่ายน้ี, นโยบาย และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.26 การขายสินคา้ในต่างประเทศ 4ไลฟ์้ไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานรัฐหลายแห่งเพ่ือข้ึนทะเบียนสินคา้4ไลฟ์้ในหลายประเทศทัว่โลก 
เพ่ือท่ีจะปกป้องการข้ึนทะเบียนสินคา้และปฏิบติัตามกฎหมายน าเขา้และการข้ึนทะเบียนสินคา้ของแต่ละประเทศท่ี4ไลฟ์้ท าธุรกิจ 4ไลฟ์้จ าเป็นท่ี
จะตอ้งจ ากดัการกระจายสินคา้ในต่างประเทศ ดงันั้นหากผูจ้  าหน่ายประสงคท่ี์จะขายสินคา้4ไลฟ์้หรือเคร่ืองมือการขายในประเทศใดๆท่ี4ไลฟ์้ข้ึน
ทะเบียนสินคา้ สินคา้สามารถถูกขาย, ให้, โอน, น าเขา้, ส่งออก หรือแจกจ่ายเฉพาะสินคา้ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนโดยเฉพาะในประเทศนั้น
เท่านั้น ห้ามไม่ให้น าเขา้สินคา้อ่ืนใดจากนอกประเทศนั้นเพ่ือมาขาย 
 
4ไลฟ์้โดยดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวสามารถอนุญาตให้น าเขา้สินคา้ใดๆท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในประเทศส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่เพ่ือการขายต่อ 
เม่ือน าเขา้มาแลว้ผูจ้  าหน่ายสามารถซ้ือสินคา้ช้ินนั้นเพ่ือน าไปใชส่้วนตวัเท่านั้น แต่ห้ามน าไปขายต่อ 
 
3.27 การปฏิบติัตามกฎหมายและค าสัง่ทอ้งถ่ิน หลายเมืองและหลายเขตปกครองมีกฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกิจจากท่ีบา้น ส่วน
ใหญ่กฎหมายเหล่าน้ีไม่ไดค้รอบคลุมถึงผูจ้  าหน่ายเพราะลกัษณะทางธุรกิจของพวกเขา อยา่งไรก็ตามผูจ้  าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีมีผล
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ต่อพวกเขา หากทางการของเมืองหรือเขตปกครองบอกผูจ้  าหน่ายว่ากฎหมายมีผลบงัคบัใชก้บัพวกเขา ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งเคารพและให้ความ
ร่วมมือ และส่งส าเนาขอ้กฎหมายนั้นมายงัแผนกกฎหมายของ4ไลฟ์้ทางไปรษณียห์รืออีเมลท่ี compliance@4life.com ส่วนใหญ่มีขอ้ยกเวน้
ส าหรับกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชต่้อผูจ้  าหน่าย  
 
3.28 การปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของรัฐบาลกลาง, รัฐ และ
การปกครองทอ้งถ่ินในการด าเนินธุรกิจของตน ในการประกอบธุรกิจ4ไลฟ์้ การฝ่าฝืนกฎหมายใดๆหรือความประพฤติท่ีผิดหลกัจริยธรรม หรือ
การกระท าท่ีโดยดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวของ4ไลฟ์้ถือว่าอาจท าลายช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ท่ีดีจะถูกด าเนินการทางวินยั  
 
3.29 หน่ึงธุรกิจ4ไลฟ์้ต่อผูจ้  าหน่ายหน่ึงคน ผูจ้  าหน่ายสามารถมีกรรมสิทธ์ิในผลประโยชน์, ตามกฎหมายหรือความเสมอภาคในฐานะ
เจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว, หุ้นส่วน, สมาชิก, ผูถื้อหุ้น, ผูจ้ดัการทรัพย ์หรือผูรั้บผลประโยชน์ในหน่ึงธุรกิจ4ไลฟ์้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผูใ้ดมี, 
ด าเนินการหรือรับผลประโยชน์จากธุรกิจ4ไลฟ์้มากกวา่หน่ึง บุคคลผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ท่ีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนัสามารถเขา้สู่หรือมี
ผลประโยชน์จากธุรกิจ4ไลฟ์้ของตนเองแยกต่างหากไดก้็ต่อเม่ือชั้นถดัไปในครอบครัวถูกวางอยูใ่นชั้นท่ีหน่ึงของสมาชิกครอบครัวคนแรกท่ี
สมคัรเท่านั้น “สมาชิกครอบครัว” หมายถึง คู่สมรส, คู่อยูกิ่นดว้ยกนั และเดก็ท่ีอาศยัอยูห่รือท าธุรกิจในท่ีอยูเ่ดียวกนั  
 
3.30 การกระท าของสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลท่ีเก่ียวพนัธ์ หากสมาชิกครอบครัวของผูจ้  าหน่ายกระท าการใดๆ หากกระท าโดยผู ้
จ  าหน่ายท่ีมีช่ือในใบสมคัร ท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้บญัญติัใดๆในสญัญาน้ี จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนของผูจ้  าหน่าย และ4ไลฟ์้อาจด าเนินการทางวินยั
ตามนโยบายน้ีต่อผูจ้  าหน่ายผูมี้ช่ือนั้น เช่นเดียวกนัหากเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวพนัธ์ใดๆกบัองคก์ร, หุ้นส่วน, บริษทัจ ากดั, ทรัสต ์หรือองคก์รอ่ืน
ใด (เรียกรวมกนัวา่ “บุคคลท่ีเก่ียวพนัธ์กนั”) ฝ่าฝืนสญัญาน้ี การกระท านั้นจะถือวา่เป็นการฝ่าฝืนขององคก์รนั้น และ4ไลฟ์้จะด าเนินการทางวินยั
โดยรวมกนัและแยกกนัต่อองคก์ร และ/หรือ ผูถื้อหุ้นแต่ละราย, เจา้หนา้ท่ี, หุ้นส่วน, สมาชิก, เจา้ของและสมาชิกครอบครัว  
 
3.31 ห้ามเปล่ียนบรรจุภณัฑแ์ละฉลาก ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายเปล่ียนบรรจุภณัฑ,์ ฉลาก, เติม หรือแกไ้ขฉลากบนสินคา้ใดๆของ4ไลฟ์้, ขอ้มูล
, เอกสารหรือโปรแกรมในลกัษณะใดกต็าม สินคา้4ไลฟ์้จะตอ้งถูกขายในบรรจุภณัฑด์ั้งเดิมเท่านั้น การเปล่ียนฉลากหรือบรรจุภณัฑอ์าจเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายรัฐบาลกลางและรัฐทอ้งถ่ินท่ีอาจมีโทษอาญารุนแรง ผูจ้  าหน่ายควรตระหนกัดว้ยวา่ความรับผิดทางแพ่งสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือ
บุคคลท่ีใชสิ้นคา้ไดรั้บบาดเจบ็ใดๆหรือทรัพยสิ์นเสียหายอนัเป็นผลจากการเปล่ียนบรรจุภณัฑห์รือเปล่ียนฉลาก 
 
3.32 การรวมชั้นองคก์ร เม่ือผูจ้  าหน่ายยกเลิก 4ไลฟ์้สามารถ ดว้ยดุลพินิจของตน ยา้ยบุคคลในระดบัชั้นท่ีหน่ึงของผูจ้  าหน่ายท่ียกเลิกไปยงั
ต าแหน่งท่ีวา่งลง บญัชีของผูจ้  าหน่ายท่ียกเลิกอาจถูกรักษาไวใ้นท่ีเดิมจนกวา่จะถึงเวลาท่ี4ไลฟ์้มัน่ใจวา่จะไม่มีปัญหาทางกฎหมาย  
 
3.33 การขาย, โอน หรือมอบธุรกิจ4ไลฟ์้ ถึงแมว้า่ธุรกิจ4ไลฟ์้เป็นธุรกิจส่วนบุคคล, ด าเนินกิจการโดยอิสระจากกนั การขาย, การโอนหรือ
การมอบธุรกิจ4ไลฟ์้มีขอ้จ ากดับางประการ เวน้แต่ตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากผูจ้  าหน่ายตอ้งการจะขายธุรกิจ4ไลฟ์้ของตน 
จะตอ้งเขา้ข่ายดงัน้ี:  

• ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งให้สิทธ์ิไดซ้ื้อก่อนแก่บริษทัเพ่ือท่ีจะซ้ือธุรกิจนั้นดว้ยเง่ือนไขเดียวกนักบับุคคลท่ีสามใดๆ หากบริษทัซ้ือธุรกิจ
นั้นจะข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของบริษทัว่าจะรักษาธุรกิจไวห้รือจะปล่อยให้มีการรวมชั้น 

• จะตอ้งรักษาสายการสนบัสนุนเดิมไวต้ลอดเวลาเพ่ือธุรกิจ4ไลฟ์้จะด าเนินต่อไปในสายการสนบัสนุนนั้น  
 

• ผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอนจะตอ้งมีคุณสมบติัเพียงพอในการท่ีจะเป็นผูจ้  าหน่าย หากผูซ้ื้อเป็นผูจ้  าหน่ายอยูแ่ลว้ เขาจะตอ้งยกเลิกธุรกิจ4
ไลฟ์้ของตนเองก่อน และงดเคล่ือนไหวตามขอ้ 3.12 ของนโยบายน้ีก่อนท่ีจะมีสิทธ์ิซ้ือ, โอน, รับมอบหรือไดผ้ลประโยชน์ใดๆ
ในธุรกิจ4ไลฟ์้  

• ผูจ้  าหน่ายท่ีจะขายจะตอ้งส่งแบบฟอร์มการขาย, ยา้ยหรือมอบธุรกิจ4ไลฟ์้ไปยงัแผนกบริการผูจ้  าหน่ายท่ี thailand@4life.com  
• ก่อนการขาย, การโอนหรือการมอบจะไดรั้บการอนุมติัในขั้นตอนสุดทา้ยจาก4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายผูท่ี้จะขายจะตอ้งตกลงเร่ืองภาระ

หน้ีสินใดๆท่ีมีอยูก่บั4ไลฟ์้ก่อน  
• ในการท่ีจะมีสิทธ์ิขาย, โอนหรือมอบธุรกิจ4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายผูท่ี้จะขายจะตอ้งมีสถานะดี, ไม่ฝ่าฝืนเง่ือนไขใดๆของสัญญาน้ี และ

ไม่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของแผนกกฎหมาย4ไลฟ์้ 
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• ก่อนท่ีจะเสนอขายธุรกิจ4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายผูท่ี้จะขายจะตอ้งแจง้ความจ านงท่ีจะขายให้ส านกังานใหญ่4ไลฟ์้ทราบ และไดรั้บการ
อนุมติัจากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะไม่ถูกยบัย ั้งโดยไร้เหตุผล  

• ต าแหน่งผูจ้  าหน่ายท่ีถูกขาย, โอนหรือมอบนั้นจะไม่รักษาระดบัสูงท่ีไดม้าในต าแหน่งนั้น 4ไลฟ์้สงวนสิทธ์ิในการวางต าแหน่ง
ของต าแหน่งใดๆท่ีถูกซ้ือ, โอนหรือมอบโดยดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียว 

• ในกรณีท่ีต  าแหน่งผูจ้  าหน่ายท่ีจะขาย, โอนหรือมอบไดรั้บรางวลัการท่องเท่ียวตามคุณสมบติัก่อนการขาย, โอนหรือมอบ
ต าแหน่งผูจ้  าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อ, ผูรั้บโอนหรือผูรั้บมอบต าแหน่งผูจ้  าหน่ายนั้นไม่มีสิทธ์ิไดรั้บรางวลัการท่องเท่ียวตามคุณสมบติั
ส าหรับในระดบัเดียวกนั 4ไลฟ์้สงวนสิทธ์ิในการอนุมติัสิทธ์ิรางวลัการท่องเท่ียวทั้งหมดในอนาคต 

 
3.34 การแยกธุรกิจ4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายบางคร้ังด าเนินธุรกิจ4ไลฟ์้ในฐานะหุ้นส่วนสามีภรรยา, หุ้นส่วน, องคก์ร, บริษทัจ ากดัหรือทรัสต ์เม่ือ
การแต่งงานจบลงดว้ยการอยา่ร้าง หรือองคก์ร, หุ้นส่วน, บริษทัจ ากดัหรือทรัสต ์(ในขอ้น้ีส่ีบุคคลหลงัสุดเรียกรวมกนัวา่ “องคก์ร”) ยบุกิจการ 
จะตอ้งมีการด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจวา่การแยกหรือการแบ่งธุรกิจจะตอ้งกระท าโดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์และรายไดข้องธุรกิจอ่ืนๆท่ีอยู่
ขา้งบนหรือขา้งล่างสายการสนบัสนุนนั้น หากฝ่ายท่ีจะแยกไม่จดัการเพ่ือผลประโยชน์ดีท่ีสุดของผูจ้  าหน่ายอ่ืนๆและบริษทั 4ไลฟ์้ยกเลิกสญัญาผู ้
จ  าหน่ายและรวมชั้นการตลาดทั้งหมดโดยภาคบงัคบัตามหวัขอ้ “การรวมชั้นองคก์ร” ในนโยบายน้ี ในระหวา่งท่ีรอการหยา่ร้างหรือการยบุ
องคก์ร คู่สญัญาเหล่านั้นจะตอ้งใชวิ้ธีใดวิธีหน่ึงต่อไปน้ี:  

• คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถ ดว้ยความยนิยอมของอีกฝ่าย ด าเนินธุรกิจ4ไลฟ์้ตามการมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่ีคู่
สมรส, ผูถื้อหุ้น, หุ้นส่วน หรือผูจ้ดัการทรัพยฝ่์ายท่ีจะปล่อย มอบอ านาจให้4ไลฟ์้ด าเนินการโดยตรงและเพียงผูเ้ดียวกบัคู่สมรสอีก
ฝ่าย หรือผูถื้อหุ้นฝ่ายท่ีไม่ไดป้ล่อย, หุ้นส่วน หรือผูจ้ดัการทรัพย ์หรือ 

• คู่สญัญาเหล่านั้นอาจด าเนินธุรกิจ4ไลฟ์้ร่วมกนัต่อไปได ้โดยท่ีค่าตอบแทนใดๆจาก4ไลฟ์้จะถูกจ่ายในนามร่วมกนัของผูจ้  าหน่าย 
หรือช่ือขององคก์รท่ีจะถูกแยกตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนัเองอยา่งเสรี  

 
หากคู่สญัญาไม่เลือกขอ้ใดๆเลยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 4ไลฟ์้จะยงัคงจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้แก่บุคคลเดิมท่ีเคยไดรั้บค่าคอมมิชชัน่ก่อนการหยา่ร้างหรือ
ยบุกิจการ   
 
จะไม่มีกรณีใดๆท่ีทีมการตลาดของคู่สมรสท่ีก าลงัอยา่ร้างหรือองคก์รท่ีก าลงัยบุกิจการจะถูกแยก เช่นกนัเฉพาะเม่ือ4ไลฟ์้อนุมติัเท่านั้นท่ี
คอมมิชชัน่ และ/หรือ โบนสัจะถูกแยกระหวา่งคู่สมรส หรือสมาชิกขององคก์รท่ีก าลงัยบุกิจการ 4ไลฟ์้จะรับรองสัญญาผูจ้  าหน่ายเพียงฉบบัเดียว
เท่านั้น ในกรณีท่ีคู่สญัญาท่ีจะอยา่ร้างหรือยบุกิจการไม่สามารถยติุขอ้พิพาทเร่ืองการจดัการค่าคอมมิชชัน่และกรรมสิทธ์ิในธุรกิจภายในหก (6) 
เดือนหลงัจากการฟ้องอยา่หรือการเร่ิมกระบวนการยบุกิจการ สญัญาผูจ้  าหน่ายสามารถถูกยกเลิกโดยภาคบงัคบั หากอดีตคู่สมรสไดป้ล่อยสิทธ์ิ
ทั้งหมดในธุรกิจ4ไลฟ์้เดิมของตนแลว้ ต่อจากนั้นตนจะมีอิสระในการสมคัรภายใตผู้ส้นบัสนุนรายใดก็ไดท่ี้ตนเลือก และไม่ตอ้งรอคอยก่อนท่ีจะ
สมคัรใหม่ หากอดีตสมาชิกองคก์รไดป้ล่อยสิทธ์ิของตนทั้งหมดในธุรกิจ4ไลฟ์้เดิมของตนแลว้ ต่อจากนั้นตนจะมีอิสระในการสมคัรภายใต้
ผูส้นบัสนุนรายใดก็ไดท่ี้ตนเลือก และไม่ตอ้งรอคอยก่อนท่ีจะสมคัรใหม่ 
 
ในกรณีการหยา่ร้างและยบุกิจการ ฝ่ายท่ีจะปล่อยจะไม่มีสิทธ์ิในผูจ้  าหน่ายหรือลูกคา้รายใดในทีมการตลาดเดิมของตน พวกเขาจะตอ้งพฒันา
ธุรกิจข้ึนมาใหม่ในลกัษณะเดียวกนักบัผูจ้  าหน่ายรายใหม่ทัว่ไป  
 
3.35 การสนบัสนุน ผูจ้  าหน่ายทุกคนท่ีมีสถานะดีมีสิทธ์ิสนบัสนุนและพาผูอ่ื้นเขา้มาสมคัร4ไลฟ์้ ลูกคา้หรือผูจ้  าหน่ายคาดหวงัมีสิทธ์ิขาด
ในการเลือกผูส้นบัสนุนของตนเอง หากมีผูจ้  าหน่ายมากกวา่หน่ึงคนอา้งลูกคา้หรือผูจ้  าหน่ายคาดหวงัรายเดียวกนั บริษทัจะรับรองใบสมคัรท่ี
บริษทัไดรั้บเป็นฉบบัแรกให้เป็นผูค้วบคุม 
 
3.36 การโอนเม่ือผูจ้  าหน่ายเสียชีวิต เม่ือผูจ้  าหน่ายเสียชีวิต ธุรกิจของตนสามารถถูกส่งต่อไปยงัทายาท จะตอ้งส่งมอบเอกสารท่ีจ าเป็นทาง
กฎหมายให้แก่บริษทัเพ่ือยนืยนัความเหมาะสมของการโอน ดงันั้นผูจ้  าหน่ายควรปรึกษาทนายความเพ่ือช่วยจดัเตรียมพินยักรรมหรือเอกสาร
อ่ืนๆทางพินยักรรม เม่ือใดก็ตามท่ีธุรกิจ4ไลฟ์้ถูกโอนโดยพินยักรรมหรือขั้นตอนอ่ืนๆทางพินยักรรม ผูจ้ดัการมรดกจะตอ้งมอบหนงัสือ
พินยักรรมหรือเอกสารอ่ืนๆท่ีศาลอนุมติัให้แต่งตั้งผูจ้ดัการมรดกให้แก่4ไลฟ์้ ก่อนท่ีผูรั้บผลประโยชน์จะไดรั้บสิทธ์ิในการรวบรวมโบนสัและ
คอมมิชชัน่จากทีมการตลาดของผูจ้  าหน่ายผูเ้สียชีวิตและด าเนินธุรกิจ ผูรั้บผลประโยชน์จะตอ้ง:  
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• ลงนามและส่งสญัญาผูจ้  าหน่ายและแบบฟอร์มการสมคัรอ่ืนๆและเอกสารต่างๆ ค่าคอมมิชชัน่ทั้งหมดจะถูกจ่ายให้แก่บุคคลหรือ

องคก์รท่ีมีรายช่ือในสญัญาผูจ้  าหน่าย 
• มอบใบมรณบตัรตวัจริงและส าเนารับรองของพินยักรรมหรือเอกสารอ่ืนท่ีมอบสิทธ์ิในธุรกิจ4ไลฟ์้ให้แก่ผูสื้บทอด กบั 
• ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้บญัญติัของสญัญาน้ี  

 
4ไลฟ์้สงวนสิทธ์ิในการก าหนดต าแหน่งผูจ้  าหน่ายของผูสื้บทอดเพ่ือวตัถุประสงคแ์ห่งการรับรอง  
 
3.37 การโอนเม่ือผูจ้  าหน่ายเป็นผูพิ้การ ในการท่ีจะขอโอนธุรกิจ4ไลฟ์้เน่ืองดว้ยความพิการของผูจ้  าหน่าย ผูจ้ดัการทรัพยจ์ะตอ้งมอบส่ิง
เหล่าน้ีให้แก่4ไลฟ์้: (1) ส าเนาหนงัสือค าสัง่ศาลท่ีแต่งตั้งบุคคลให้เป็นผูจ้ดัการทรัพยข์องผูจ้  าหน่ายผูพิ้การ (2) ค  าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผูจ้ดัการทรัพย ์กบั (3) สญัญาผูจ้  าหน่ายท่ีลงนามโดยผูจ้ดัการทรัพย ์จากนั้นผูจ้ดัการทรัพยจ์ะตอ้ง:  
 

• ด าเนินธุรกิจตามเง่ือนไขและขอ้บญัญติัของสญัญาน้ี และ 
• มีคุณสมบติัตรงตามสถานะของผูจ้  าหน่ายผูพิ้การเพ่ือท่ีจะไดรั้บการจ่ายเงินส าหรับต าแหน่งนั้น หากคุณสมบติัของผูจ้ดัการทรัพยไ์ม่

ถึงต  าแหน่งล่าสุดของผูจ้  าหน่าย ธุรกิจจะไดรั้บการจ่ายเงินตามต าแหน่งท่ีมีคุณสมบติัในแต่ละช่วงโบนสั  
 
4ไลฟ์้สงวนสิทธ์ิในการก าหนดต าแหน่งผูจ้  าหน่ายของผูสื้บทอดเพ่ือวตัถุประสงคแ์ห่งการรับรอง  
 
4. ความรับผดิชอบของผู้จ าหน่าย 
 
4.1 ความเขา้ใจรูปแบบธุรกิจ4ไลฟ์้ 4ไลฟ์้เป็นบริษทัขายตรง ผูจ้  าหน่ายขายสินคา้4ไลฟ์้ให้แก่ลูกคา้แบบตวัต่อตวั การมีปฏิสมัพนัธ์ท  าให้
มีเวลาอธิบายและแนะน าสินคา้4ไลฟ์้ บทบาทของผูจ้  าหน่ายผูเ้ลือกท่ีจะสร้างธุรกิจ4ไลฟ์้คือการขายสินคา้4ไลฟ์้ให้แก่ลูกคา้เป็นวงกวา้งโดยใช้
รูปแบบการขายตรงในการกระจายสินคา้  
 
4.2 การเปล่ียนท่ีอยูห่รือโทรศพัท ์เพ่ือให้การส่งสินคา้ตรงตามเวลา, เอกสารสนบัสนุน และค่าคอมมิชชัน่ เป็นส่ิงส าคญัท่ีขอ้มูลในบนัทึก
ของ4ไลฟ์้ตอ้งเป็นปัจจุบนั ผูจ้  าหน่ายท่ีวางแผนจะยา้ยท่ีอยูค่วรแจง้ท่ีอยูใ่หม่และหมายเลขโทรศพัทใ์ห้แก่ส านกังานใหญ่4ไลฟ์้ เพ่ือประกนัความ
ถูกตอ้งในการส่งมอบ จะตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงทุกอยา่งให้แก่4ไลฟ์้ล่วงหนา้สอง (2) สปัดาห์  
 
4.3 การพฒันาและการฝึกอบรมต่อเน่ือง ผูจ้  าหน่ายท่ีเป็นผูส้นบัสนุนหรือผูแ้นะน าผูอ่ื้นควรให้การดูแลเอาใจใส่เพ่ือให้แน่ใจวา่ดาวน์ไลน์
ของตนจะด าเนินธุรกิจ4ไลฟ์้อยา่งเหมาะสม ผูจ้  าหน่ายควรจะติดต่อ, ส่ือสารและก ากบัการท างานของผูจ้  าหน่ายในทีมการตลาดของตน 
ตวัอยา่งเช่นแต่ไม่จ  ากดัเพียง จดหมายข่าว, การส่งสารโตต้อบ, การพบปะโดยตรง, การคุยโทรศพัท,์ วอ้ยซ์เมล, อีเมล และการประกบตวัไปเขา้
ประชุม, การฝึกอบรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ผูจ้  าหน่ายท่ีเป็นอพัไลน์ควรกระตุน้และสอนความรู้ในตวัสินคา้4ไลฟ์้ให้แก่ผูจ้  าหน่ายรายใหม่, เทคนิค
การขายท่ีมีประสิทธิภาพ, แผนไลฟ์รีวอร์ด และการปฏิบติัตามนโยบายเหล่าน้ี  
 
4.4 ความรับผิดชอบเพ่ิมเติมในการฝึกอบรม ในขณะท่ีผูจ้  าหน่ายกา้วหนา้ข้ึนไปตามล าดบัผูน้  าชั้นต่างๆ พวกเขาจะมีประสบการณ์ในการ
ขายเพ่ิมมากข้ึน, ความรู้ในตวัสินคา้ และความเขา้ใจต่อสินคา้4ไลฟ์้และแผนไลฟ์รีวอร์ด พวกเขาอาจจะถูกเชิญให้เขา้มาแบ่งปันความรู้น้ีกบัผู ้
จ  าหน่ายท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่ภายในทีมการตลาดของตน  
 
4.5 ความรับผิดชอบในการขายต่อเน่ือง ไม่วา่ความส าเร็จอยูใ่นระดบัใด ผูจ้  าหน่ายควรส่งเสริมการขายดว้ยตนเองโดยการหาลูกคา้ใหม่
และบริการลูกคา้ปัจจุบนั  
 
4.6 การห้ามดูถูก 4ไลฟ์้ตอ้งการมอบสินคา้ท่ีดีกวา่ให้แก่ผูจ้  าหน่าย, ค่าตอบแทนและบริการท่ีสูงกวา่ในอุตสาหกรรม ดงันั้น4ไลฟ์้จึงเห็น
คุณค่าในค าวิจารณ์และความคิดเห็นท่ีสร้างสรรคข์องผูจ้  าหน่าย ความคิดเห็นทั้งหมดควรถูกส่งให้แก่4ไลฟ์้เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ี 
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thailand@4life.com ในขณะท่ี4ไลฟ์้ยนิดีรับฟังขอ้มูลสร้างสรรค ์แต่ความคิดเห็นและขอ้สงัเกตเชิงลบของผูจ้  าหน่ายเก่ียวกบับริษทั, สินคา้หรือ
แผนค่าตอบแทนไม่ไดมี้ผลดีอะไรนอกจากบ่อนท าลายขวญัก าลงัใจของผูจ้  าหน่ายคนอ่ืนๆ ดว้ยเหตุผลน้ีและเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ดาวน์
ไลน์ของพวกเขา ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งไม่ดูถูก, ลบหลู่หรือตั้งขอ้สงัเกตในแง่ลบเก่ียวกบั4ไลฟ์้, ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนๆ, สินคา้4ไลฟ์้, แผนไลฟ์รีวอร์ด, 
หรือกรรมการของ4ไลฟ์้, เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้ง 
 
4.7 การมอบเอกสารให้แก่ผูส้มคัร ผูจ้  าหน่ายควรมอบนโยบายและแผนไลฟ์รีวอร์ดฉบบัล่าสุดให้แก่บุคคลท่ีตนสนบัสนุนให้มาเป็นผู ้
จ  าหน่ายก่อนท่ีผูส้มคัรจะลงนามในสญัญาผูจ้  าหน่าย สามารถรับส าเนานโยบายเหล่าน้ีเพ่ิมเติมไดท่ี้4ไลฟ์้และ 4life.com  
 
4.8 การรายงานการละเมิดนโยบาย ผูจ้  าหน่ายท่ีพบเห็นผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนละเมิดนโยบายเหล่าน้ี ควรส่งรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร
โดยตรงไปท่ีแผนกกฎหมายของ4ไลฟ์้ทางไปรษณียห์รืออีเมลท่ี compliance@4life.com ควรระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น วนัท่ี, จ  านวน
คร้ังท่ีเกิดข้ึน, บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารสนบัสนุนลงไปดว้ย  
 
5. ข้อก าหนดการขาย 
 
5.1 การขายสินคา้ แผนไลฟ์รีวอร์ดอยูบ่นพ้ืนฐานของการขายสินคา้4ไลฟ์้ให้แก่ลูกคา้ ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งบรรลุยอดคะแนนการขายท่ี
ก าหนดในแผนไลฟ์รีวอร์ด (เช่นเดียวกบับรรลุความรับผิดชอบอ่ืนๆท่ีก าหนดในสญัญาน้ี) เพ่ือท่ีจะมีสิทธ์ิไดรั้บโบนสั, คอมมิชชัน่และ
ความกา้วหนา้สูงข้ึนในล าดบัชั้น  
 
5.2 ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองราคาและเขตแดน ในการขายสินคา้4ไลฟ์้ ไม่มีการมอบเขตแดนเอกสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ด และไม่มีค่าแฟรนไชส์ 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือผา่นช่องทางเวบ็ไซตม์าย 4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายไม่จ  าเป็นตอ้งขายสินคา้4ไลฟ์้ในราคาปลีก แต่สามารถขายสินคา้4ไลฟ์้
ในราคาใดก็ไดท่ี้เทียบเท่าหรือสูงกว่าราคาสมาชิกของ4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายท่ีตอ้งการจะขายสินคา้4ไลฟ์้บนเวบ็ไซตภ์ายนอกของตนหรือพ้ืนท่ีของ
บุคคลท่ีสาม (เช่น Lazada, Shoppee หรือ Amazon) จะตอ้งขายสินคา้4ไลฟ์้แต่ละช้ินในราคาขายปลีก โดยส่งสญัญาการขายผ่านเวบ็ไซตภ์ายนอก
ไปยงัแผนกฎหมายท่ี compliance@4life.com และรับการอนุมติัจาก 4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายอาจไม่ขายสินคา้เป็นแพค็ท่ีประกอบไปดว้ยสินคา้มากกวา่
หน่ึงช้ินบนเวบ็ไซตภ์ายนอกหรือพ้ืนท่ีของบุคคลท่ีสาม ราคาของแพค็จะตอ้งเท่ากบัราคาขั้นต ่าส าหรับเวบ็ไซตท่ี์ไม่ใช่4ไลฟ์้ส าหรับทุกช้ินใน
แพค็  
 
ห้ามไม่ใหผู้จ้  าหน่ายรับสมคัร, ช่วย หรือยนิยอม ไม่วา่โดยรู้เท่าถึงการณ์หรือไม่ก็ตาม ให้บุคคลท่ีสามท่ีไม่ใช่ผูจ้  าหน่าย4ไลฟ์้ท าการขายสินคา้4
ไลฟ์้บนเวบ็ไซทภ์ายนอกใดๆหรือพ้ืนท่ีใดๆของบุคคลท่ีสาม (เช่น Lazada, Shoppee หรือ Amazon) ผูจ้  าหน่ายควรท าการขายสินคา้ของตนผา่น
เวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้ของตน และการขายเหล่านั้นจะถูกตั้งราคาเป็นราคสมาชิกของ4ไลฟ์้โดยอตัโนมติั  
 
5.3 ใบเสร็จการขาย หากผูจ้  าหน่ายขายสินคา้4ไลฟ์้ใดๆจากคลงัของตนหรือจากเวบ็ไซตภ์ายนอกของตน ควรมอบส าเนาใบเสร็จของ4
ไลฟ์้ให้แก่ลูกคา้ ณ เวลาขาย และอธิบายสิทธ์ิในการยกเลิกรายการให้แก่ลูกคา้ตามท่ีระบุในใบเสร็จ ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งเก็บรักษาใบเสร็จการขาย
เป็นเวลาสอง (2) ปี และมอบให้4ไลฟ์้เม่ือบริษทัร้องขอ บนัทึกการซ้ือของลูกคา้ของผูจ้  าหน่ายท่ีท าการซ้ือโดยตรงจาก4ไลฟ์้จะถูกเก็บรักษาโดย4
ไลฟ์้  
 
6. โบนัสและคอมมิชช่ัน 
 
6.1 คุณสมบติัส าหรับโบนสัและคอมมิชชัน่ ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งมีความเคล่ือนไหวและปฏิบติัตามสญัญาน้ีเพ่ือท่ีจะมีคุณสมบติัส าหรับ
โบนสัและคอมมิชชัน่ ตราบใดท่ีผูจ้  าหน่ายปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาน้ี 4ไลฟ์้จะจ่ายคอมมิชชัน่ให้แก่ผูจ้  าหน่ายตามแผนไลฟ์รีวอร์ด  
 
6.2 การปรับโบนสัและคอมมิชชัน่ส าหรับสินคา้ส่งคืน ผูจ้  าหน่ายไดรั้บโบนสัและคอมมิชชัน่ตามยอดขายสินคา้จริงให้แก่ลูกคา้ เม่ือ
สินคา้ถูกส่งคืนมายงั4ไลฟ์้เพ่ือคืนเงินหรือเพ่ือให้บริษทัซ้ือกลบัคืน โบนสัและคอมมิชชัน่ตามสดัส่วนของสินคา้ท่ีถูกคืนหรือซ้ือคืนจะถูกหกัลบ
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ออกในเดือนท่ีมีการคืนเงิน หรือหกัออกจากโบนสัใดๆ, คอมมิชชัน่หรือจ านวนเงินใดๆท่ีบริษทัเป็นหน้ีอยู ่การหกัจะด าเนินต่อไปทุกๆงวด
โบนสัหลงัจากนั้นจนกว่าจะครบจ านวนท่ีผูจ้  าหน่ายไดรั้บโบนสัหรือคอมมิชชัน่ไปจากการขายสินคา้ท่ีถูกคืนนั้น  
 
6.3 คอมมิชชัน่และเครดิตท่ีไม่มีการเบิก ส าหรับคอมมิชชัน่และเครดิตท่ีไม่ไดเ้บิกของผูจ้  าหน่ายท่ีถูกปลดออก บริษทัยดึตามกฎหมาย
การเวนคืนของแต่ละรัฐ ซ่ึงอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการโอนท่ี4ไลฟ์้พึงไดรั้บ  
 
7. การรับประกนัสินค้า, การคืน และการซ้ือคืนจากคลัง 
 
7.1 การรับประกนัสินคา้ 4ไลฟ์้มอบการรับประกนัความพึงพอใจคืนเงิน 100% สามสิบ (30) วนั (ก่อนหกัค่าขนส่ง) ใหแ้ก่ลูกคา้ หาก
ลูกคา้ซ้ือสินคา้จากผูจ้  าหน่าย ลูกคา้จะตอ้งคืนสินคา้ให้แก่ผูจ้  าหน่ายผูน้ั้นเพ่ือขอคืนเงินหรือเปล่ียนสินคา้ หากลูกคา้ซ้ือสินคา้โดยตรงจากบริษทั 
สินคา้ควรถูกส่งคืนให้บริษทัโดยตรง  
 
หากผูจ้  าหน่ายไม่พึงพอใจกบัสินคา้4ไลฟ์้ท่ีซ้ือไปเพ่ือใชเ้อง ผูจ้  าหน่ายสามารถคืนสินคา้ภายในสามสิบ (30) วนันบัจากวนัท่ีซ้ือส าหรับการคืน
เงิน 100% หรือเปล่ียน (ก่อนหกัค่าขนส่ง) การรับประกนัน้ีจ  ากดัท่ีหน่ึงหม่ืน (10,000) บาทในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน หากผูจ้  าหน่าย
ตอ้งการจะคืนสินคา้เกินกวา่หน่ึงหม่ืน (10,000) บาทในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนใดๆ การคืนนั้นจะถือวา่เป็นการซ้ือคืนจากคลงั และบริษทั
จะซ้ือคืนจากคลงัตามเง่ือนไขในหวัขอ้ “การคืนสินคา้ในคลงัและเคร่ืองมือการขายจากผูจ้  าหน่าย” ของนโยบายน้ี และสญัญาผูจ้  าหน่ายของผู ้
จ  าหน่ายจะถูกยกเลิก  
 
7.2 สินคา้ท่ีถูกส่งคืนโดยลูกคา้ หากลูกคา้ส่งสินคา้คืนให้แก่ผูจ้  าหน่ายผูข้าย ผูจ้  าหน่ายสามารถส่งคืนไปยงับริษทัเพ่ือคืนเงินหรือเปล่ียน
สินคา้ (ผูจ้  าหน่ายผูส่้งคืนจะตอ้งรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด)  
 
7.3 การคืนสินคา้ในคลงัและเคร่ืองมือการขายจากผูจ้  าหน่าย เม่ือสญัญาผูจ้  าหน่ายของผูจ้  าหน่ายถูกยกเลิก ผูจ้  าหน่ายสามารถส่งคืนสินคา้
ในคลงัและเคร่ืองมือการขายท่ีซ้ือไปภายในหน่ึง (1) ปีก่อนวนัท่ียกเลิกเพ่ือรับเงินคืนหากตนไม่สามารถขายหรือใชสิ้นคา้นั้น ผูจ้  าหน่ายสามารถ
คืนสินคา้และเคร่ืองมือการขายเฉพาะท่ีตนซ้ือจากบริษทัภายใตเ้ลขประจ าตวัผูจ้  าหน่ายของตนเองเท่านั้น และอยูใ่นสภาพท่ีสามารถน าไปขายต่อ
ได ้เม่ือไดรั้บสินคา้และเคร่ืองมือการขายแลว้ผูจ้  าหน่ายจะไดรั้บเงินคืนร้อยละเกา้สิบ (90) ของราคาสุทธิท่ีซ้ือไป ก่อนหกัค่าขนส่ง หากเป็นการ
ซ้ือผา่นบตัรเครดิตจะไดรั้บเงินคืนในบญัชีบตัรเดิม บริษทัจะหกัคอมมิชชัน่, โบนสั, เงินคืนหรือค่าตอบแทนใดๆท่ีผูจ้  าหน่ายไดรั้บส าหรับการ
คืนเงินค่าสินคา้ท่ีผูจ้  าหน่ายส่งคืน  
 
สินคา้และเคร่ืองมือการขายจะถือวา่อยูใ่นสภาพ “ขายต่อได”้ เม่ือเขา้ข่ายดงัน้ี: (1) ยงัไม่ไดเ้ปิด และยงัไม่ไดใ้ช ้(2) บรรจุภณัฑแ์ละฉลากของ
สินคา้ไม่ไดถู้กแกไ้ขหรือเกิดความเสียหาย (3) สินคา้มีฉลากรุ่นปัจจุบนั (4) สินคา้ยงัไม่หมดอาย ุ(5) สินคา้ยงัไม่เลิกผลิต (6) สินคา้ถูกส่งคืนไป
ยงั4ไลฟ์้ภายในหน่ึง (1) ปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ  
 
7.4 ขั้นตอนส าหรับการส่งคืนทุกประเภท ขั้นตอนต่อไปน้ีใชก้บัการคืนสินคา้, คืนเงิน หรือเปล่ียนสินคา้ทุกช้ิน:  
 

• สินคา้ทุกช้ินจะตอ้งถูกส่งคืนไปยงัผูจ้  าหน่ายหรือลูกคา้ผูซ้ื้อโดยตรงจาก4ไลฟ์้  
• สินคา้ทุกช้ินท่ีจะคืนจะตอ้งมี “หมายเลขอนุมติัการคืน” ซ่ึงจะไดรั้บเม่ือโทรไปหาแผนกบริการผูจ้  าหน่าย หมายเลขอนุมติัการคืนน้ี

จะตอ้งเขียนลงบนทุกกล่องท่ีส่งคืน  
 
สินคา้ท่ีส่งคืนจะตอ้งแนบ:  
 

• ส าเนาใบเสร็จท่ีระบุวนัซ้ือ (หากลูกคา้คืนสินคา้ให้แก่ผูจ้  าหน่าย) และ 
• สินคา้ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิม  
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การส่งสินคา้คืนจะตอ้งบรรจุในกล่องคาร์ตอนอยา่งเหมาะสม การส่งคืนทุกคร้ังจะตอ้งส่งไปยงั4ไลฟ์้แบบช าระค่าจดัส่งล่วงหนา้ 4ไลฟ์้จะไม่
ยอมรับการจดัส่งแบบเก็บเงินปลายทาง ผูจ้  าหน่ายจะเป็นผูแ้บกรับความเส่ียงเร่ืองการสูญหายขณะจดัส่งของสินคา้ท่ีส่งคืน การติดตามเพ่ือให้
แน่ใจหรือยนืยนัว่าบริษทัไดรั้บสินคา้แลว้เป็นหนา้ท่ีของผูจ้  าหน่าย 
 
หากผูจ้  าหน่ายจะส่งสินคา้ท่ีลูกคา้น ามาคืนให้แก่บริษทั สินคา้จะตอ้งถูกจดัส่งให้แก่4ไลฟ์้ภายในสิบ (10) วนันบัจากวนัท่ีลูกคา้คืนสินคา้ให้แก่ผู ้
จ  าหน่าย และจะตอ้งแนบใบเสร็จท่ีผูจ้  าหน่ายออกให้แก่ลูกคา้ในวนัท่ีซ้ือ จะไม่มีการคืนเงินหรือเปล่ียนสินคา้หากไม่ตรงตามเง่ือนไขเหล่าน้ี  
 
8. การระงบัข้อพิพาทและการด าเนินการทางวนิัย  
 
8.1 การด าเนินการทางวินยั ผูจ้  าหน่ายท่ีละเมิดสญัญาน้ี, นโยบายน้ี, หรือด าเนินธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย, ฉ้อโกง, ล่อลวง หรือผิดจริยธรรม
อาจถูกด าเนินการทางวินยัต่างๆดงัต่อไปน้ีตามดุลพินิจของ4ไลฟ์้:  
 

• ออกหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือวา่กล่าว 
• ขอให้ผูจ้  าหน่ายด าเนินการแกไ้ขทนัที  
• สูญเสียสิทธิพิเศษ รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงสูญเสียสิทธิพิเศษในเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้ 
• สูญเสียสิทธ์ิในโบนสัหน่ึงคร้ังหรือมากกวา่ และคอมมิชชัน่  
• ระงบัการจ่ายโบนสัและคอมมิชชัน่ในส่วนของผูจ้  าหน่ายในระหวา่งท่ี4ไลฟ์้สอบสวนขอ้กล่าวหาเร่ืองการละเมิดสัญญา หากธุรกิจ

ของผูจ้  าหน่ายถูกยกเลิกดว้ยโทษทางวินยั ผูจ้  าหน่ายจะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บคอมมิชชัน่ใดๆท่ีถูกระงบัในช่วงการสอบสวน  
• พกัสญัญาผูจ้  าหน่ายของผูจ้  าหน่ายเป็นเวลาหน่ึงงวดโบนสัหรือมากกวา่  
• บงัคบัยกเลิกสญัญาผูจ้  าหน่ายของผูจ้  าหน่ายท่ีกระท าผิด 
• มาตรการอ่ืนๆท่ีขอ้บญัญติัใดๆในสญัญาน้ีอนุญาตให้กระท าได ้หรือท่ี4ไลฟ์้เห็นควรและเหมาะสมเพ่ือยติุความเสียหายท่ีมีส่วนมา

จากหรือทั้งหมดมาจากการละเมิดนโยบายหรือสญัญาของผูจ้  าหน่าย  
• ในสถานการณ์ท่ี4ไลฟ์้เห็นควร บริษทัอาจด าเนินคดีทางกฎหมายเพ่ือการชดเชยเป็นเงิน และ/หรือ ท่ีเป็นธรรม  

 
8.2 การร้องทุกขแ์ละการร้องเรียน เม่ือผูจ้  าหน่ายมีความทุกขห์รือขอ้ร้องเรียนกบัผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนเก่ียวกบัความประพฤติหรือการกระท า
อนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายควรรายงานเหตุการณ์ไปยงัแผนกกฎหมายของ4ไลฟ์้ทางไปรษณียห์รืออีเมลท่ี compliance@4life.com  
 
8.3 การอุทธรณ์ต่อการด าเนินการทางวินยั หลงัจากถูกด าเนินการทางวินยั (นอกจากการพกังานระหวา่งการสอบสวน) ผูจ้  าหน่ายท่ีถูก
ด าเนินการสามารถอุทธรณ์ต่อบริษทั ค  าอุทธรณ์ของผูจ้  าหน่ายจะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่งให้แผนกกฎหมายของ4ไลฟ์้ไดรั้บ
ภายในสิบห้า (15) วนันบัจากวนัท่ี4ไลฟ์้มีหนงัสือแจง้ทางวินยั หาก4ไลฟ์้ไม่ไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ภายในสิบห้า (15) วนัดงักล่าว การลงโทษจะ
ถือเป็นท่ีสุด ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งแนบเอกสารสนบัสนุนมาในค าอุทธรณ์ของตน และระบุเหตุผลโดยละเอียดวา่ท าไมตนจึงเช่ือว่าการตดัสินก่อน
หนา้น้ีของ4ไลฟ์้ผิดพลาด หากผูจ้  าหน่ายส่งค  าอุทธรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะทบทวนและพิจารณาการยกเลิกใหม่อีกคร้ัง พิจารณาการ
ด าเนินการอ่ืนๆ และแจง้ให้ผูจ้  าหน่ายทราบการตดัสินใจเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
8.4 กฎหมายท่ีบงัคบัใช,้ การวา่ความ และสถานท่ี เขตอ านาจของศาลและการพิจารณาคดีท่ีเกิดจากนโยบายเหล่าน้ีจะมีข้ึนท่ีเขตการ
ปกครองซอลต์เลคหรือเขตการปกครองยทู่าห์ มลรัฐยทู่าห์ เวน้เสียแต่ กฎหมายไทยจะไดก้  าหนดเขตอ านาจศาลและการพิจารณาคดีในประเทศ
ไทย ซ่ึงกฎหมายไทยจะตอ้งครอบคลุมเร่ืองทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งต่อเขตอ านาจศาล และการพิจารณาคดี กฎหมายของรัฐยทู่าห์จะครอบคลุมเร่ือง
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจากขอ้ตกลง ยกเวน้กฎหมายไทยจะก าหนดให้ใชก้ฎหมายของตน  
 
9. การส่ังสินค้า 
 
9.1 การซ้ือสินคา้4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายแต่ละรายควรซ้ือสินคา้จาก4ไลฟ์้โดยตรง หรือ Life Points Center 4ไลฟ์้ท่ีไดรั้บอนุญาต หากผูจ้  าหน่าย
ซ้ือสินคา้จากผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนหรือแหล่งอ่ืนใด ผูจ้  าหน่ายผูซ้ื้อจะไม่ไดรั้บคะแนนจากการซ้ือ  
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9.2 นโยบายทัว่ไปของการสั่งสินคา้ การสัง่ซ้ือท่ีช าระเงินไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีผล หรือประเด็นทัว่ไปอ่ืนๆ 4ไลฟ์้จะพยายามติดต่อผู ้
จ  าหน่าย หากไม่สามารถติดต่อส าเร็จหลงัจากห้า (5) วนัท าการ การสัง่ซ้ือจะถูกยกเลิก  
 
9.3 นโยบายการจดัส่งและการสัง่จองล่วงหนา้ โดยปกติ4ไลฟ์้จดัส่งสินคา้ภายในหน่ึง (1) วนัท าการนบัจากวนัท่ีไดรั้บค าสัง่ซ้ือ 4ไลฟ์้จะ
จดัส่งส่วนท่ีมีอยูใ่นสตอ็กอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามหากสินคา้หมดสตอ็กจะถูกลงไวใ้นรายการจอง และจะถูกส่งเม่ือ4ไลฟ์้ไดรั้บสินคา้เขา้คลงั
แลว้ ผูจ้  าหน่ายจะถูกคิดเงินและไดรั้บคะแนนไลฟทส์ าหรับสินคา้ในรายการจอง เวน้แต่มีระบุในใบแจง้หน้ีวา่เป็นสินคา้ท่ีเลิกผลิตแลว้ โดยปกติ
4ไลฟ์้จะไม่รับค าสัง่ซ้ือหากสินคา้ไม่สามารถถูกจดัส่งไดภ้ายในสามสิบ (30) วนั รายการสินคา้จองสามารถถูกยกเลิกเม่ือผูจ้  าหน่ายร้องขอ ซ่ึงจะ
มีการคืนเงินให้ตามราคาสินคา้ท่ีถูกยกเลิก เม่ือคืนเงินแลว้ผูจ้  าหน่ายจะถูกลดคะแนนลงตามจ านวนท่ีมาจากสินคา้ท่ีถูกคืนเงิน และโบนสัใดๆ
ท่ีมาจากสินคา้ท่ีถูกคืนเงินจะถูกเก็บคืนจากผูจ้  าหน่ายท่ีไดรั้บค่าคอมมิชชัน่ตามการซ้ือสินคา้ไปในตอนตน้  
 
9.4 การยนืยนัค  าสั่งซ้ือสินคา้ ผูจ้  าหน่าย และ/หรือ ผูรั้บสินคา้จะตอ้งยนืยนัวา่สินคา้ท่ีไดรั้บตรงตามรายการสินคา้ในใบแจง้หน้ี และ
ปราศจากความเสียหาย หากไม่แจง้4ไลฟ์้ให้ทราบถึงความผิดพลาดในการจดัส่งหรือความเสียหายภายในสามสิบ (30) วนันบัจากวนัจดัส่ง ผู ้
จ  าหน่ายจะไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องการแกไ้ข  
 
9.5 การช าระเงินและการวางมดัจ าจดัส่ง ผูจ้  าหน่ายไม่ควรเรียกช าระเงินหรือรับช าระเงินส าหรับการขายให้แก่ลูกคา้ เวน้แต่เม่ือไดรั้บ
สินคา้เท่านั้น ผูจ้  าหน่ายไม่ควรรับเงินมดัจ าจากลูกคา้ส าหรับสินคา้ท่ีก าลงัรอคอยการจดัส่ง  
 
 
9.6 ขอ้จ ากดัการใชบ้ตัรเครดิตบุคคลท่ีสามและบญัชีจ่ายเช็ค ห้ามไม่ให้ผูจ้  าหน่ายใชบ้ตัรเครดิตท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตในการสมคัรหรือซ้ือ
สินคา้จากบริษทั เช่นเดียวกนัผูจ้  าหน่ายจะตอ้งไม่อนุญาตใหผู้จ้  าหน่ายรายอ่ืนๆหรือลูกคา้ใชบ้ตัรเครดิตของตน หรืออนุญาตให้หกัจากบญัชีจ่าย
เช็คของตนเองเพ่ือสมคัรหรือซ้ือจากบริษทั  
 
9.7 ภาษีการขาย เพ่ือความถูกตอ้งในการด าเนินการทางธุรกิจ 4ไลฟ์้จะตอ้งคิดภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ต่อการสัง่ซ้ือทั้งหมดท่ีผูจ้  าหน่ายและ
ลูกคา้สัง่ และส่งเงินค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กบักรมสรรพากร ดงันั้น 4ไลฟ์้จะท าการเก็บเงินและส่งค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมในนามของผูจ้  าหน่ายตามอตัรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยถือตามราคาการขายผลิตภณัฑ ์ 
 
10. การไม่มีความเคล่ือนไหว และการยกเลิก – การปลด 
 
10.1 ผลของการยกเลิกและการปลด ตราบใดท่ีผูจ้  าหน่ายยงัคงมีความเคล่ือนไหวและปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาผูจ้  าหน่ายและนโยบาย
น้ี 4ไลฟ์้จะจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้แก่ผูจ้  าหน่ายตามแผนไลฟ์รีวอร์ด  
 
โบนสัและคอมมิชชัน่ของผูจ้  าหน่ายก่อเป็นค่าตอบแทนทั้งหมดส าหรับการขายสินคา้ของผูจ้  าหน่าย และกิจกรรมทุกอยา่งเก่ียวกบัการขายสินคา้ 
(รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการสร้างทีมการตลาด) หลงัจากท่ีผูจ้  าหน่ายขาดอายสุญัญาผูจ้  าหน่าย, ยกเลิกเน่ืองจากการไม่เคล่ือนไหว, ยกเลิกสญัญาผู ้
จ  าหน่ายโดยสมคัรใจหรือภาคบงัคบั (ปลด) (วิธีการทั้งหมดน้ีเรียกรวมกนัวา่ “การยกเลิก”) อดีตผูจ้  าหน่ายจะไม่มีสิทธ์ิ, ต  าแหน่ง, การเรียกร้อง
หรือผลประโยชน์ใดๆในผงัดาวน์ไลน์การตลาดท่ีตนเคยท า หรือคอมมิชชัน่ หรือโบนสัจากการขายท่ีกระท าโดยทีมการตลาด ผูจ้  าหน่ายสละ
สิทธ์ิใดๆและทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงสิทธ์ิในทรัพยสิ์น, ในทีมการตลาดท่ีตนอาจมีอยู ่หลงัจากท่ีผูจ้  าหน่ายยกเลิกสญัญาผูจ้  าหน่ายแลว้ 
อดีตผูจ้  าหน่ายจะไม่แสดงตนเป็นผูจ้  าหน่าย4ไลฟ์้ และจะไม่มีสิทธ์ิขายสินคา้4ไลฟ์้ ผูจ้  าหน่ายท่ียกเลิกสญัญาจะไดรั้บคอมมิชชัน่และโบนสั
เฉพาะเตม็งวดโบนสัสุดทา้ยท่ีตนท างานและมีคุณสมบติัก่อนการยกเลิก (ก่อนหกัจ านวนท่ีถูกระงบัช่วงการสอบสวนก่อนการยกเลิกภาคบงัคบั)  
 
10.2 การยกเลิกเน่ืองจากไม่มีความเคล่ือนไหว ผูจ้  าหน่ายท่ีมียอดนอ้ยกวา่เกณฑ ์(หรือ “PV”) ท่ีระบุในแผนไลฟ์รีวอร์ดในงวดโบนสัใดๆ 
จะไม่ไดรั้บคอมมิชชัน่การขายของทีมการตลาดของตนในงวดโบนสันั้น หากผูจ้  าหน่ายไม่มียอดถึงเกณฑเ์ป็นเวลาหก (6) เดือนปฏิทิน
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ต่อเน่ืองกนั (และจึงกลายเป็น “ไม่มีความเคล่ือนไหว”) สญัญาผูจ้  าหน่ายของตนจะถูกยกเลิกเน่ืองจากไม่มีความเคล่ือนไหวหลงัจากวนัสุดทา้ย
ของหก (6) เดือนท่ีไม่มีความเคล่ือนไหวหลงัจากช่วงเวลาหน่ึง (1) ปีแรกของสญัญา 4ไลฟ์้จะไม่ส่งหนงัสือยนืยนัการยกเลิก  
 
10.3 การยกเลิกโดยภาคบงัคบั (ปลด) ผูจ้  าหน่ายท่ีละเมิดเง่ือนไขใดๆของสญัญาน้ี รวมถึงการแกไ้ขใดๆท่ี4ไลฟ์้กระท าตามดุลพินิจของตน
แต่เพียงผูเ้ดียว อาจถูกด าเนินการทางวินยัตามดุลพินิจของ4ไลฟ์้ การด าเนินการทางวินยันั้นอาจรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการบงัคบัยกเลิกสญัญา
ธุรกิจ4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่ายผูก้ระท าผิด หากสญัญาและธุรกิจ4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่ายถูกยกเลิก การยกเลิกนั้นจะมีผลในวนัท่ีส่งหนงัสือทางไปรษณีย,์ 
โทรสาร หรือบริษทัรับส่งสาร ไปยงัท่ีอยูล่่าสุดเท่าท่ีทราบของผูจ้  าหน่ายหรือไปยงัทนายความของเขา, อีเมลไปยงัท่ีอยูอี่เมลของผูจ้  าหน่ายท่ีอยู่
ในบนัทึกของบริษทั หรือเม่ือผูจ้  าหน่ายไดรั้บหนงัสือยกเลิกนั้น แลว้แต่ส่ิงใดเกิดข้ึนก่อน 4ไลฟ์้สงวนสิทธ์ิในการยบัย ั้ง และ/หรือ ปิดทุนอยา่ง
ถาวร และระงบัการพบัข้ึนตามแต่สภาพการณ์ของแต่ละกรณี  
 
10.4 การยกเลิกโดยสมคัรใจ ผูเ้ขา้ร่วมในแผนการตลาดน้ีมีสิทธ์ิยกเลิก ณ เวลาใดกไ็ดด้ว้ยเหตุผลใดก็ได ้การแจง้ยกเลิกจะตอ้งส่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทางไปรษณีย,์ โทรสาร หรืออีเมลให้แก่บริษทัตามท่ีอยูห่ลกั หนงัสือแจง้จะตอ้งมีลายเซ็นของผูจ้  าหน่าย, ช่ือเตม็, ท่ีอยู ่และ
หมายเลขประต าตวัผูจ้  าหน่าย หากผูจ้  าหน่ายผูย้กเลิกยงัคงตอ้งการจะเป็นลูกคา้ จะตอ้งติดต่อแผนกบริการผูจ้  าหน่ายของ4ไลฟ์้เพื่อสร้างบญัชี
ลูกคา้ บญัชีลูกคา้จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนคนเดียวกบับญัชีผูจ้  าหน่าย หากผูจ้  าหน่ายตอ้งการจะกลบัมาสมคัรใหม่ จะตอ้งปฏิบติัตามหวัขอ้ 3.12 ของ
นโยบายน้ี  
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อภธิานศัพท์ 

 

ค าศัพท์ ความหมาย 
4ไลฟ์้ ค าวา่ “4ไลฟ์้” ท่ีใชต้ลอดสญัญาน้ีหมายถึง บริษทั 4ไลฟ์้ (ประเทศไทย) จ  ากดั (เรียกวา่ “บริษทั” 

ดว้ย) 
หมายเลขประจ าตวัผูจ้  าหน่าย หมายเลขเฉพาะตวัท่ี Preferred Customer และผูจ้  าหน่ายไดรั้บในการระบุตวัตน  
ค าแถลงของ4ไลฟ์้เร่ืองการเปิดเผย
รายได ้

ค าแถลงของ4ไลฟ์้เร่ืองการไม่เปิดเผยรายไดถู้กปรับปรุงใหม่ทุกปี อยูท่ี่ 4life.com ภายใต ้
“Resources”  

ผูจ้  าหน่ายท่ีมีความเคล่ือนไหว ผูจ้  าหน่ายท่ีท ายอดสินคา้หรือการตลาดจาก4ไลฟ์้ 
บุคคลผูมี้ความสมัพนัธ์ สมาชิกใดๆในครอบครัวผูจ้  าหน่าย และ/หรือ องคก์ร, หุ้นส่วน, บริษทัจ ากดั, ทรัสต ์หรือองคก์รอ่ืน

ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางใดกบัผูจ้  าหน่าย 
สญัญา สญัญาระหวา่งบริษทักบัผูจ้  าหน่ายแต่ละราย ซ่ึงรวมถึงใบสมคัรและสญัญาผูจ้  าหน่าย, นโยบาย4

ไลฟ์้ และแผนไลฟ์รีวอร์ด ทั้งหมดในฉบบัปัจจุบนัและการแกไ้ขโดย4ไลฟ์้ตามดุลพินิจของตน 
เอกสารเหล่าน้ีเรียกรวมกนัวา่ “สญัญา”  

องคก์รธุรกิจ องคก์ร, หุ้นส่วน, บริษทัจ ากดั หรือทรัสต ์ท่ีสมคัรในฐานะผูจ้  าหน่าย 
แบบฟอร์มขอ้มูลองคก์รธุรกิจ แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการโอนความเป็นผูจ้  าหน่ายจากบุคคลมาเป็นองคก์รธุรกิจ แบบฟอร์มน้ีอยูท่ี่แบ

คออฟฟิศของ4ไลฟ์้ภายใต ้“Business Resources” 
การยกเลิก การท่ีผูจ้  าหน่ายยติุสัญญาผูจ้  าหน่ายของตนดว้ยเหตุผลใดต่อไปน้ี: (1) ยกเลิกเน่ืองจากไม่มีความ

เคล่ือนไหว (2) ยกเลิกโดยสมคัรใจ หรือ (3) ถูกบงัคบัให้ยกเลิก   
บริษทั ค าวา่ “บริษทั” ท่ีใชต้ลอดสญัญาน้ีหมายถึง บริษทั 4ไลฟ์้ (ประเทศไทย) จ  ากดั (เรียกวา่ “4ไลฟ์้” 

ดว้ย) 
แผนกกฎหมายของ4ไลฟ์้ แผนกหน่ึงภายใน4ไลฟ์้ท่ีดูแลการปฏิบติัตามนโยบายน้ี อีเมลของแผนกกฎหมายคือ 

compliance@4life.com  
ส านกังานใหญ่ ส านกังานใหญ่ของ4ไลฟ์้ตั้งอยูท่ี่ 9850 เซา้ธ์ 300 เวสท,์ แซนด้ี, ยทู่าห์ 84070 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การสนบัสนุน (Sponsor) ขา้มกลุ่ม การสมคัรโดยตรงหรือโดยออ้มของบุคคลหรือองคก์รท่ีมีสญัญา Preferred Customer หรือผู ้

จ  าหน่ายกบั4ไลฟ์้อยูแ่ลว้ หรือผูท่ี้มีสญัญานั้นภายในหก (6) เดือนปฏิทินก่อนหนา้ (หากเป็นระดบั
ไดมอนดห์รือต ่ากวา่) หรือสิบสอง (12) เดือนปฏิทิน (หากเป็นระดบัเพรสซิเดนเช่ียล ไดมอนดห์รือ
สูงกวา่) 

แผนกบริการผูจ้  าหน่าย แผนกภายใน 4Life ท่ีช่วย Preferred Customers และผูจ้  าหน่ายท่ีมีคุณภาพพร้อมกบัการซ้ือสินคา้
และความตอ้งการทางธุรกิจทั้งหมดของ 4 ไลฟ์้ ฝ่ายบริการลูกคา้สามารถติดต่อทางโทรศพัทไ์ดท่ี้
หมายเลข 02-118-9999 โดยโทรสารท่ี 02-652-2059 หรือทางอีเมลท่ี thailand@4life.com 

ผูจ้  าหน่าย ผูจ้  าหน่ายอิสระท่ีไม่ใช่ผูซ้ื้อแฟรนไชส์หรือโอกาทางธุรกิจ สญัญาระหวา่ง4ไลฟ์้กบัผูจ้  าหน่ายไม่ได้
ก่อความสมัพนัธ์ฐานะลูกจา้ง/นายจา้ง, หุ้นส่วน หรือผูร่้วมทุนระหวา่งบริษทักบัผูจ้  าหน่าย ผู ้
จ  าหน่ายจะไม่ไดรั้บการปฏิบติัในฐานะลูกจา้งส าหรับการท างานของตน หรือส าหรับเร่ืองภาษี
ต่างๆ ผูจ้  าหน่ายทุกคนจะตอ้งรับผิดชอบในการช าระภาษีทอ้งถ่ิน, ภาษีกลางและภาษีท่ีพึงช าระจาก
รายไดใ้นฐานะผูจ้  าหน่ายของบริษทั ผูจ้  าหน่ายไม่มีอ  านาจ (ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยนยั) ในการ
ผกูมดับริษทัไวก้บัภาระใดๆ ผูจ้  าหน่ายแต่ละรายจะตอ้งสร้างเป้าหมายของตนเอง, จ  านวนชัว่โมง 
และวิธีการขายตราบใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาผูจ้  าหน่ายน้ี, นโยบาย และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  
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สญัญาผูจ้  าหน่าย ใบสมคัรและสญัญาผูจ้  าหน่าย 
ดาวน์ไลน์ Preferred Customer และผูจ้  าหน่ายในโครงสร้างองคก์รของผูจ้  าหน่าย 
รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ รายงานขอ้มูลท่ี4ไลฟ์้ผลิตเพ่ือให้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่าย, ขอ้มูล

บุคคลของผูจ้  าหน่าย, ขอ้มูลการขายสินคา้ และกิจกรรมการสมคัรของทีมของแต่ละผูจ้  าหน่าย 
รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์รวมถึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นเวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้ของแบคออฟฟิศ ขอ้มูลน้ีเป็น
ความลบัและเป็นความลบัทางการคา้กรรมสิทธ์ิของ4ไลฟ์้  

ผูแ้นะน า ผูจ้  าหน่ายท่ีแนะน าผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนและวางผูจ้  าหน่ายรายใหม่เขา้ไปในดาวน์ไลน์ของตน ผูแ้นะน า
จ  าหน่ายรายใหม่สามารถเป็นผูส้นบัสนุนของผูจ้  าหน่ายรายใหม่ดว้ย 

แบบฟอร์มการโอนผูส้มคัรหรือ
ผูส้นบัสนุน (ภายใน 10 วนัแรกนบั
จากวนัสมคัร 

แบบฟอร์มท่ีใชภ้ายในสิบ (10) วนัแรกเม่ือผูจ้  าหน่ายสมคัรและพบวา่ตนสมคัรภายใตผู้แ้นะน า/
ผูส้นบัสนุนผิดคน แบบฟอร์มน้ีอยูท่ี่แบคออฟฟิศของ4ไลฟ์้ภายใต ้“Business Resources”  

เอกสารองคก์ร ใบรับรองการจดทะเบียนบริษทั, ขอ้บงัคบับริษทั, สญัญาหุ้นส่วน, สญัญาท างาน, เอกสารทรัสต ์
หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รธุรกิจ 

เวบ็ไซตภ์ายนอก เวบ็ไซตส่์วนตวัของผูจ้  าหน่าย หรือเวบ็อ่ืนๆท่ีใชส้ าหรับธุรกิจ4ไลฟ์้ของผูจ้  าหน่าย แต่ไม่ไดต้ั้งอยู่
บนเคร่ืองเสริฟเวอร์ของของ4ไลฟ์้ และไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นทางการกบั4ไลฟ์้ นอกจาก
เวบ็ไซตป์กติแลว้ บล็อกหรือเวบ็ไซตท่ี์พฒันาบนบล็อกท่ีส่งเสริมสินคา้หรือโอกาส4ไลฟ์้ถือว่าเป็น
เวบ็ไซตภ์ายนอกดว้ย 

สญัญาเวบ็ไซตภ์ายนอก แบบฟอร์มส าหรับผูจ้  าหน่ายเพื่อขอมีเวบ็ไซตภ์ายนอก และ/หรือ ท าตลาดสินคา้4ไลฟ์้บนเวบ็ไซต์
การคา้ของบุคคลท่ีสาม แบบฟอร์มน้ีอยูท่ี่แบคออฟฟิศของ4ไลฟ์้ภายใต ้“Business Resources”  

สมาชิกครอบครัว คู่สมรส, คู่อยูกิ่นดว้ยกนั และเดก็ท่ีอาศยัหรือท าธุรกิจ ณ ท่ีอยูเ่ดียวกนั  
ระดบั/ ชั้น ระดบัชั้นของ Preferred Customer และผูจ้  าหน่ายตามโครงสร้างองคก์ร ค  าน้ีหมายถึงความสมัพนัธ์

ของผูจ้  าหน่ายกบัผูจ้  าหน่ายอพัไลน์ ก  าหนดโดยจ านวนผูจ้  าหน่ายระหว่างพวกตนผูท่ี้เก่ียวเน่ืองกนั
โดยการสนบัสนุน ตวัอยา่งเช่น หากนาย ก สนบัสนุน นาย ข ซ่ึงสนบัสนุน นาย ค ผูซ่ึ้งสนบัสนุน 
นาย ง ผูซ่ึ้งสนบัสนุน นาย จ ดงันั้นนาย จ จึงเป็นระดบัท่ีส่ีของนาย ก 

คะแนน (Life Points) สินคา้ท่ีมีคอมมิชชัน่ทุกช้ินมีมลูค่าคะแนน คอมมิชชัน่ของผูจ้  าหน่ายข้ึนอยูก่บัคะแนนรวมของ
สินคา้ท่ีผูจ้  าหน่ายแต่ละรายขายไดภ้ายใตโ้ครงสร้างองคก์รของตน เคร่ืองมือการขายไม่มีคะแนน 

Life Points Center สถานท่ีซ่ึงบริหารจดัการโดยผูจ้  าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตจาก4ไลฟ์้ให้ขายสินคา้4ไลฟ์้แก่ผูจ้  าหน่าย
และลูกคา้ 
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แผนไลฟ์รีวอร์ด (Life Rewards Plan) แผนค่าตอบแทนของ4ไลฟ์้ส าหรับผูจ้  าหน่าย 
สายงาน ส่วนหน่ึงในดาวน์ไลน์ของผูจ้  าหน่ายท่ีเร่ิมจากคนท่ีผูจ้  าหน่ายสนบัสนุน (Sponsor) และต่อลงไป

จากการสนบัสนุนนั้น 
โครงสร้างองคก์ร Preferred Customers และผูจ้  าหน่ายท่ีสมคัรต่อจากผูจ้  าหน่ายรายหน่ึง 
มาย4ไลฟ์้ บญัชีมาย4ไลฟ์้ท่ี4ไลฟ์้จดัให้ผูจ้  าหน่ายใชง้านฟรี เม่ือ Preferred Customer ปรับมาเป็นผูจ้  าหน่าย 

จะตอ้งล็อกอินเขา้ไปในแบคออฟฟิศของ4ไลฟ์้ เบ้ืองตน้ URL คือ “www.4life.com/<เลขประจ าตวั
ผูจ้  าหน่าย> ส าหรับการเปล่ียน URL ของเวบ็ไซต ์ผูจ้  าหน่ายสามารถคลิก “Custom Link” และขอ
ใชค้  าใหม ่4ไลฟ์้จะพิจารณาค าขอ เวบ็ไซตม์าย4ไลฟ์้เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการสมคัรและซ้ือส าหรับ
ผูจ้  าหน่ายและลูกคา้ และผูจ้  าหน่ายคาดหวงั 

เอกสารทางการของ4ไลฟ์้ เอกสาร, บนัทึกเสียงหรือวีดีโอ และเอกสารอ่ืนๆท่ี4ไลฟ์้พฒันา, จดัพิมพ,์ เผยแพร่ และ/หรือ 
แจกจ่ายให้แก่ผูจ้  าหน่าย 

นโยบาย นโยบายและระเบียบปฏิบติัน้ี 
Preferred Customers ผูท่ี้ตอ้งการสมคัร 4Life เป็น Preferred Customer มีผูส้นบัสนุนและผูแ้นะน า ไดรั้บหมายเลข 

ประจ าผูจ้  าหน่าย 4ไลฟ์้ และไดรั้บประโยชน์จากการซ้ือผลิตภณัฑ ์4 ไลฟ์้ในราคาส่วนลด 25% จาก
ราคาขายปลีกรวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 

เกณฑจ์ านวน (เรียกอีกช่ือวา่ “PV”) เกณฑจ์ านวนคือคะแนนทั้งหมด (LP) ของผูจ้  าหน่ายส าหรับการซ้ือสินคา้จาก (ก) ผูจ้  าหน่ายซ้ือเพ่ือ
บริโภคหรือขายปลีกเพ่ือผลก าไร และ (ข) ลูกคา้ของผูจ้  าหน่ายซ้ือสินคา้ผา่นทางมาย4ไลฟ์้ของผู ้
จ  าหน่ายโดยตรงหรือจากรหสัของผูจ้  าหน่าย  

รายการราคาสินคา้ รายการราคาสินคา้4ไลฟ์้ส าหรับผูจ้  าหน่าย, Preferred Customers และ Retail Customers ท่ีซ้ือ
โดยตรงจาก4ไลฟ์้ (ตามท่ีประกาศและแกไ้ขเป็นคร้ังคราว) อยูท่ี่ 4life.com และแบบฟอร์มเอกสาร 

สินคา้ท่ีขายต่อได ้ ส าหรับสินคา้4ไลฟ์้และเคร่ืองมือการขาย สินคา้จะขายต่อไดห้ากเขา้ข่ายหกประการดงัน้ี (1) สินคา้
ยงัไม่ไดถู้กเปิด และยงัไม่ไดใ้ช ้(2) บรรจุภณัฑแ์ละฉลากของสินคา้ไม่ไดถู้กแกไ้ขหรือเกิดความ
เสียหาย (3) สินคา้มีฉลากรุ่นปัจจุบนั (4) สินคา้ยงัไม่หมดอาย ุ(5) สินคา้ยงัไม่เลิกผลิต (6) สินคา้ถูก
ส่งคืนไปยงั4ไลฟ์้ภายในหน่ึง (1) ปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ 

Retail Customer ลูกคา้รายยอ่ยซ้ือผลิตภณัฑจ์าก 4ไลฟ์้ หรือผูจ้  าหน่ายในราคาปลีก ลูกคา้รายยอ่ยไม่มีสปอนเซอร์
หรือผูน้ะน าและไม่มีหมายเลขประจ าตวัผูจ้  าหน่าย 4ไลฟ์้ 

ราคาขายปลีก ราคาปลีกท่ีแนะน ามีระบุอยูใ่นรายการราคาสินคา้4ไลฟ์้ (ตามท่ีประกาศและแกไ้ขเป็นคร้ังคราว) 
หมายเลขอนุมติัการคืน สินคา้ท่ีส่งคืน4ไลฟ์้ทุกช้ินจะตอ้งมีหมายเลขน้ี ซ่ึงจะไดรั้บเม่ือโทรไปหาแผนกบริการผูจ้  าหน่าย 

หมายเลขอนุมติัการคืนน้ีจะตอ้งเขียนลงบนทุกกล่องท่ีส่งคืน 
แบบฟอร์มการขาย, โอนหรือมอบ
ธุรกิจ4ไลฟ์้ 

แบบฟอร์มท่ีใชเ้พื่อโอนความเป็นผูจ้  าหน่ายจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคล (หรือจากองคก์รหน่ึงไป
ยงัอีกองคก์ร) แบบฟอร์มน้ีอยูใ่นแบคออฟฟิศของ4ไลฟ์้ภายใต ้“Business Resources” 

โซเช่ียลมีเดีย ส่ือออนไลน์ประเภทใดๆก็ตามท่ีเชิญชวน, กระตุน้ หรือยอมให้มีการสนทนา, ออกความเห็น, ให้
คะแนน และ/หรือ สร้างเน้ือหาของผูใ้ชง้าน อนัแตกต่างจากส่ือเดิมๆท่ีให้เน้ือหาแต่ไม่ไดย้นิยอมให้
ผูอ่้าน/ผูช้ม/ผูฟั้ง มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพฒันาเน้ือหา, ให้คะแนน หรือโตต้อบกบัเน้ือหา 
ตวัอยา่งของโซเช่ียลมีเดียรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง บล็อก, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
Pinterest, and YouTube.   
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ผูส้นบัสนุน (Sponsor) ผูจ้  าหน่ายท่ีเป็นอพัไลน์ของผูจ้  าหน่ายอีกรายหน่ึง ผูส้นบัสนุนของผูจ้  าหน่ายรายใหม่อาจเป็นผูรั้บ
สมคัรของผูจ้  าหน่ายรายใหม่ดว้ย  

แบบฟอร์มการขอโอนผูส้นบัสนุน แบบฟอร์มท่ีใชเ้ม่ือผูจ้  าหน่ายตอ้งการจะเปล่ียนผูส้นบัสนุน (โดยปกติมกัไม่อนุมติั) ผูจ้  าหน่าย
จะตอ้งติดต่อแผนกบริการผูจ้  าหน่ายเพ่ือขอแบบฟอร์มน้ี 

ราคาสมาชิก ราคาสินคา้4ไลฟ์้ส าหรับผูจ้  าหน่ายและ Preferred Customer ผูท่ี้ซ้ือโดยตรงจากบริษทัตามท่ีระบุใน
รายการราคาสินคา้ (ตามท่ีประกาศและแกไ้ขเป็นคร้ังคราว) ราคาสมาชิกเป็นราคาส่วนลด 25% 
จากราคาปลีก 

  
 
 
 
     
  
     
  


