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1.
คานา
1.1
นโยบายที่ควบรวมอยูใ่ นใบสมัครและสัญญาผูจ้ าหน่าย นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิฉบับนี้ (“นโยบาย”) ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และที่ถูก
แก้ไขโดยดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของบริ ษทั 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (ต่อไปในที่น้ ี เรี ยกว่า “4ไล้ฟ์” หรื อ “บริ ษทั ”) ถูกควบรวมและเป็ นส่ วน
หนึ่งของใบสมัครและสัญญาการเป็ นผูจ้ าหน่าย (ต่อไปในที่น้ ี เรี ยกว่า “สัญญาผูจ้ าหน่าย”) ตลอดนโยบายนี้ ที่ใดก็ตามที่มีการใช้คาว่า “สัญญา”
ให้หมายถึงสัญญาผูจ้ าหน่าย4ไล้ฟ์, นโยบายนี้ และแผนไลฟ์ รี วอร์ดรวมกัน เอกสารฉบับนี้ ถูกควบรวมอยูใ่ นสัญญาผูจ้ าหน่ายโดยการอ้างอิง (ที่
เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั และที่ถูกแก้ไขโดย4ไล้ฟ์) เป็ นหน้าที่ของผูจ้ าหน่ายทุกคนที่จะต้องอ่าน, ทาความเข้าใจ, ยึดถือปฏิบตั ิ และดูแลให้แน่ใจว่าตน
รับทราบและดาเนิ นธุรกิจภายใต้นโยบายฉบับที่เป็ นปัจจุบนั เมื่อแนะนาผูจ้ าหน่ายรายใหม่เป็ นหน้าที่ของผูส้ นับสนุนที่จะต้องดูแลให้แน่ใจว่า
ผูส้ มัครได้รับนโยบายฉบับที่เป็ นปัจจุบนั ล่าสุ ดก่อนหรื อ ณ เวลาที่ผสู ้ มัครทาสัญญาผูจ้ าหน่าย คาที่เป็ นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตลอดนโยบายฉบับนี้
มีคาจากัดความในท้ายเล่มโดยเรี ยงตามลาดับตัวอักษรภายใต้หวั ข้อ “อภิธานศัพท์”
1.2
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ผูจ้ าหน่าย4ไล้ฟ์จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทุกประการที่ระบุในสัญญาซึ่ง4ไล้ฟ์อาจแก้ไขตาม
ดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวเป็ นครั้งคราว เช่นเดียวกับกฎหมายประเทศที่ควบคุมธุรกิจและสิ นค้าของ4ไล้ฟ์ เพราะว่าผูจ้ าหน่ายอาจไม่คุน้ เคยกับ
มาตรฐานและข้อปฏิบตั ิเหล่านี้ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผจู้ าหน่ายแต่ละรายจะต้องอ่านและปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อมูลต่างๆในนโยบายนี้ ควรถูกทบทวน
อย่างละเอียดถี่ถว้ น มันอธิบายและกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ าหน่ายกับบริ ษทั
1.3
การเปลี่ยนแปลงในสัญญาผูจ้ าหน่าย, นโยบาย, แผนไลฟ์ รี วอร์ด และรายการราคาสิ นค้า 4ไล้ฟ์สงวนสิ ทธิ์ในการแก้ไขสัญญาและ
ราคาในรายการราคาสิ นค้าตามดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผูเ้ ดี ยว เมื่อลงนามในสัญญาผูจ้ าหน่าย ผูจ้ าหน่ายตกลงที่จะปฏิบตั ิตามการแก้ไขหรื อ
การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่4ไล้ฟ์เลือกที่จะกระทา จะมีการแจ้งให้ทราบในเอกสารทางการของ4ไล้ฟ์ การเปลี่ยนแปลงราคาไม่จาเป็ นจะต้องแจ้ง
ล่วงหน้าและจะมีผลเมื่อลงประกาศในเอกสารทางการของ4ไล้ฟ์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการลงประกาศใน 4life.com, การส่ งอีเมล, การลง
ประกาศในวารสารข่าวของ4ไล้ฟ์, ใบข้อบ่งใช้สินค้า, ตารางราคา, หรื อวิธีการเชิ งพาณิ ชย์อื่นๆที่เหมาะสม การที่ผจู ้ าหน่ายยังคงดาเนิ นธุรกิจ4
ไล้ฟ์อยู่ หรื อการที่ผจู้ าหน่ายยอมรับโบนัสและคอมมิชชัน่ ถือว่าเป็ นการยอมรับการแก้ไขใดๆและทั้งหมด
1.4
ความล่าช้า 4ไล้ฟ์จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าและการไม่ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ของตนในกรณี ที่เป็ นไปไม่ได้ในทางปฏิบตั ิดว้ ย
สภาพการณ์ต่างๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของตน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการนัดหยุดงาน, ปั ญหาแรงงาน, การจลาจล, สงคราม, อัคคีภยั ,
อุทกภัย, การเสี ยชีวิต, การขาดแคลนวัตถุดิบของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง, หรื อประกาศหรื อคาสัง่ รัฐบาล
1.5
การมีผลบังคับใช้ของนโยบายและข้อบัญญัติ หากข้อบัญญัติใดๆของสัญญาที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที่ถูกแก้ไขกลายเป็ นไม่มีผลหรื อ
บังคับใช้ไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม ให้ตดั เฉพาะส่ วนที่ไม่มีผลของข้อบัญญัติน้ นั ทิ้งไป และส่ วนที่เหลือของข้อบัญญัติให้ยงั คงมีผลบังคับใช้เต็ม
และให้ถือว่าส่ วนที่ไม่มีผลนั้นหรื อข้อบัญญัติที่บงั คับใช้ไม่ได้น้ นั ไม่เคยมีอยูใ่ นสัญญา
1.6

ชื่อไม่ใช่สาระสาคัญ ชื่อและหัวข้อในสัญญามีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ก่อตั้งหรื อถือว่าเป็ นเงื่อนไขสาระสาคัญของสัญญา

1.7
การไม่ใช้สิทธิ์ ไม่มีคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดสละสิ ทธิ์ของตนในการบังคับให้ปฏิบตั ิตามสัญญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
การที่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ใช้สิทธิ์ ใดๆหรื ออานาจภายใต้สญ
ั ญานี้ หรื อบังคับคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายให้ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ใดๆหรื อข้อบัญญัติ
ของสัญญานี้ และการที่ธรรมเนียมหรื อการปฏิบตั ิของคู่สญ
ั ญาแตกต่างไปจากเงื่อนไขของสัญญานี้ จะไม่ถือว่าเป็ นการสละสิ ทธิ์ ของคู่สญ
ั ญาที่
จะเรี ยกร้องให้ปฏิบตั ิตามสัญญานี้อย่างเคร่ งครัด การสละสิ ทธิ์จะมีผลเมื่อกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้นโดยผูไ้ ด้รับมอบอานาจหรื อผูแ้ ทน
ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด การที่คู่สัญญาสละสิ ทธิ์ต่อการละเมิดของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายจะไม่กระทบหรื อริ ดรอนสิ ทธิ์สาหรับการละเมิดใดๆที่
ตามมาภายหลัง และจะไม่กระทบไม่วา่ ทางใดต่อสิ ทธิ์หรื อภาระหน้าที่ของผูจ้ าหน่ายรายอื่นใด และความล่าช้าหรื อการละเลยในการใช้สิทธิ์ของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดต่อการละเมิดจะไม่กระทบหรื อริ ดรอนสิ ทธิ์ของ4ไล้ฟ์ต่อการละเมิดนั้นหรื อการละเมิดใดๆที่ตามมาภายหลัง
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การฟ้องร้องหรื อการดาเนิ นการใดๆที่ดาเนิ นอยูโ่ ดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายจะไม่ก่อให้เกิดความคุม้ ครองต่อการบังคับใช้ของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั้นต่อเงื่อนไขหรื อข้อบัญญัติใดๆในสัญญานี้
2.

การเข้ ามาเป็ นผู้จาหน่ าย

2.1

ข้อกาหนดสาหรับการเข้ามาเป็ นผูจ้ าหน่าย ในการที่จะเข้ามาเป็ นผูจ้ าหน่าย ผูส้ มัครทุกคนจะต้อง:
มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
พานักอยูใ่ นสหรัฐฯหรื อประเทศอื่นที่สานักงาน4ไล้ฟ์สหรัฐฯให้การสนับสนุน
มีเลขประจาตัวประชาชน หรื อเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี และ
ส่งใบสมัครผูจ้ าหน่ายที่กรอกเสร็ จสมบูรณ์และลงนามแล้วมายัง4ไล้ฟ์ (บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ที่จะปฏิเสธผูส้ มัครผูจ้ าหน่ายรายใหม่รายใด
ก็ตาม)

•
•
•
•

2.2
การลงทะเบียนผูจ้ าหน่ ายรายใหม่ ผูจ้ าหน่ายรายใหม่จะสมัครเป็ น Preferred Customer และมีโอกาสเป็ นผูจ้ าหน่าย เมื่อทาการสมัคร
Preferred Customer ใหม่เข้ามา และหมายเลขประจาตัวยังคงใช้หมายเลขเดิมต่อเพื่อเป็ นการจบกระบวนการลงทะเบียนเป็ นผูจ้ าหน่าย
• หากสมัครทางโทรศัพท์ ให้ผจู ้ าหน่ายรายใหม่โทรไปที่สานักงานใหญ่ของ4ไล้ฟ์ในเวลาทาการเพื่อรับหมายเลขประจาตัวของผู ้
จาหน่าย บริ ษทั จะต้องได้รับสัญญาผูจ้ าหน่ายที่ลงนามแล้วภายในเก้าสิ บ (90) วัน หากบริ ษทั ไม่ได้รับใบสมัครผูจ้ าหน่ายที่ลงนาม
แล้วภายในเก้าสิ บ (90) วัน หมายเลขประจาตัวของผูจ้ าหน่ายจะถูกแปลงเป็ น Preferred Customer
• หากสมัครทางโทรสาร, อีเมล หรื อไปรษณี ย ์ ผูจ้ าหน่ ายรายใหม่จะต้องส่ งใบสมัครผูจ้ าหน่ายทางโทรสาร, อีเมล หรื อไปรษณี ยม์ ายัง
แผนกบริ การผูจ้ าหน่ายของ4ไล้ฟ์เพื่อรับหมายเลขประจาตัวของผูจ้ าหน่าย
• หากสมัครทางออนไลน์ ผูจ้ าหน่ายรายใหม่จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์และตกลงยอมรับเงื่อนไขอีเล็กทรอนิ กส์ของ4ไล้ฟ์
(การลงนามอีเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็ นลายมือชื่ อตัวจริ ง) เมื่อส่ งเข้ามาแล้วผูจ้ าหน่ายรายใหม่จะได้รับหมายเลขประจาตัวของผูจ้ าหน่าย
การสมัครด้วยช่องทางใดก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น หมายเลขประจาตัวของผูจ้ าหน่ายจะได้รับการยืนยันและมีผลก็ต่อเมื่อทาการซื้ อครั้งแรก
เท่านั้น จานวนที่เกิดขึ้นจากการสมัครผูจ้ าหน่ายทางโทรศัพท์จะไม่ถูกนับเข้าคุณสมบัติหรื อเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการแข่งขันหากต่อมาถูก
ยกเลิกหรื อไม่ส่งสัญญาผูจ้ าหน่ายที่ลงนามแล้วดังที่กล่าวมาข้างต้น
2.3
ผลประโยชน์ของผูจ้ าหน่ าย เมื่อสัญญาผูจ้ าหน่ายได้รับการยืนยันจาก4ไล้ฟ์แล้ว ผูจ้ าหน่ายรายใหม่จะได้รับผลประโยชน์จากแผน
ไลฟ์ รี วอร์ดและสัญญาผูจ้ าหน่าย ผลประโยชน์ต่างๆรวมถึงสิ ทธิ์ ดงั นี้ :
• ซื้ อสิ นค้า4ไล้ฟ์ในราคาสมาชิ ก
• สิ นค้าปลีกของ4ไล้ฟ์ที่ปรากฎอยูใ่ นแคตาล็อกสิ นค้า4ไล้ฟ์ และกาไรจากการขายเหล่านี้
• เข้าร่ วมในแผนไลฟ์ รี วอร์ ด (ได้รับโบนัสและคอมมิชชัน่ ถ้ามีสิทธิ์ )
• แนะนาบุคคลอื่นเข้ามาเป็ น Preferred Customer หรื อผูจ้ าหน่าย จากนั้นสร้างการตลาดเครื อข่ายและก้าวหน้าไปตามแผนไลฟ์ รี
วอร์ด

•

ได้รับสิ่ งตีพิมพ์ของ4ไล้ฟ์และการสื่ อสารอื่นๆจาก4ไล้ฟ์
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•
•

เข้าร่ วมการฝึ กอบรมสนับสนุนของ4ไล้ฟ์ และโปรแกรมสร้างแรงจูงใจและเกียรติยศต่างๆเมื่อมียอดชาระถึงจานวน ถ้ามี และ
เข้าร่ วมการโปรโมทและการแข่งขัน ตลอดจนโปรแกรมต่างๆที่4ไล้ฟ์สนับสนุนผูจ้ าหน่าย

2.4
ค่าธรรมเนี ยมการสมัครและเอกสาร สัญญาผูจ้ าหน่ายมีระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ยนื ยันโดย4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายจะต้องต่ออายุ
สัญญาผูจ้ าหน่ายทุกปี โดยชาระค่าสมัครและค่าวัสดุตามที่บริ ษทั กาหนดในวันครบปี ของสัญญาผูจ้ าหน่าย หากไม่ชาระค่าสมัครและค่าวัสดุ
ภายในสามสิ บ (30) วันหลังจากสัญญาผูจ้ าหน่ายปัจจุบนั หมดอายุ สัญญาผูจ้ าหน่ายอาจถูกยกเลิก อย่างไรก็ตามหากไม่มีเหตุขดั ข้อง สัญญาแต่
ละฉบับจะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันครบรอบปี ค่าสมัครและค่าวัสดุจะถูกหักจากโบนัสของผูจ้ าหน่ายในเดือนที่ครบปี ของสัญญาผู้
จาหน่าย หรื อเมื่อโบนัสของผูจ้ าหน่ายมีจานวนเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าสมัครและค่าวัสดุ
3.

การดาเนินธุรกิจ4ไล้ ฟ์

3.1
ระบบการตลาดและการฝึ กอบรม ผูจ้ าหน่ายจะต้องอธิบายแผนไลฟ์ รี วอร์ดตามที่ระบุในเอกสารทางการของ4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายจะต้อง
ไม่นาเสนอโอกาส4ไล้ฟ์ผ่านทางหรื อร่ วมกับการตลาดใดๆ, การฝึ กอบรม, ระบบ, โปรแกรม หรื อวิธีการทางการตลาดที่ไม่สอดคล้องกับเอกสาร
ทางการของ4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายจะไม่บงั คับ, แนะนา, ชักชวนลูกค้าเก่า หรื อลูกค้าคาดหวังหรื อผูจ้ าหน่ายคาดหวังให้ลงนามสัญญาใดๆหรื อ
ข้อตกลงอื่นใดนอกเหนือจากสัญญาและข้อตกลงทางการของ4ไล้ฟ์ในการที่จะมาเป็ นผูจ้ าหน่าย
ในทานองเดียวกัน ผูจ้ าหน่ายจะต้องไม่บงั คับหรื อชักชวนลูกค้าเก่าหรื อลูกค้าคาดหวัง หรื อผูจ้ าหน่ายคาดหวังให้ซ้ื อหรื อชาระเงินกับบุคคลใด
หรื อนิติบุคคลใดเพื่อเข้าร่ วมแผนไลฟ์ รี วอร์ดนอกเหนือจากการซื้อหรื อการชาระที่เอกสารทางการของ4ไล้ฟ์แนะนาหรื อกาหนด
3.2
การโฆษณา ผูจ้ าหน่ายทุกคนจะต้องปกป้องและส่ งเสริ มชื่ อเสี ยงอันดี งามของ4ไล้ฟ์และสิ นค้า การตลาดและการส่ งเสริ มการขายของ
4ไล้ฟ์, โอกาสของ4ไล้ฟ์, แผน4ไล้ฟ์รี วอร์ด และสิ นค้า4ไล้ฟ์จะสอดคล้องกับความต้องการของสาธารณะ และจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทาหรื อ
ความประพฤติที่ไม่สุภาพ, ฉ้อฉล, ล่อลวง, ขาดจริ ยธรรมหรื อศีลธรรม 4ไล้ฟ์ห้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสุ่ มชักชวนทางโทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล
(“สแปม”) และการตั้งศูนย์การตลาดทางโทรศัพท์
ในการส่งเสริ มการขายทั้งตัวสิ นค้าและข้อเสนอของ4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายจะต้องใช้เฉพาะเครื่ องมือการขายและเอกสารประกอบที่ผลิตโดย4ไล้ฟ์
เท่านั้น หรื อสิ่ งที่ส่งมาให้4ไล้ฟ์พิจารณาและได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว การแก้ไขใดๆในเอกสารที่ได้รับการอนุมตั ิเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไปแล้วนั้นจะต้องถูกส่ งเข้ามาให้4ไล้ฟ์พิจารณาอีกครั้ง และจะต้องได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่างหากอีกฉบับก่อนที่
จะนาไปใช้ หากผูจ้ าหน่ายส่ งเอกสารเข้ามาให้4ไล้ฟ์พิจารณาจะถือว่าถูกปฏิเสธเว้นแต่จะได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเฉพาะเจาะจง
เครื่ องมือการขายและเอกสารสนับสนุนการขายที่ผจู้ าหน่ายส่งเข้ามาและได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วจะสามารถส่ งให้ผจู ้ าหน่าย
รายอื่นๆใช้ได้ดว้ ย โดยดุลพินิจ4ไล้ฟ์อาจเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เอกสารที่ผจู ้ าหน่ายผลิต และผูจ้ าหน่ายจะสละสิ ทธิ์ การฟ้องร้องใดๆทั้งหมด
ต่อ4ไล้ฟ์สาหรับการเพิกถอนดังกล่าว
การโฆษณาออนไลน์ , การตลาด และการส่ งเสริมการขาย
เป็ นภาระหน้าที่ของผูจ้ าหน่ายที่จะต้องดูแลให้แน่ใจว่ากิจกรรมการตลาดออนไลน์ของตนสอดคล้องกับนโยบายเหล่านี้ เป็ นไปด้วยความสัตย์
จริ ง ไม่ฉอ้ ฉลและไม่ล่อลวงลูกค้าคาดหวัง, Retail Customer, Preferred Customer, ผูจ้ าหน่ายคาดหวัง หรื อผูจ้ าหน่ายในลักษณะใดๆก็ตาม ห้าม
ไม่ให้มีเว็บไซต์และกิจกรรมส่ งเสริ มการขายต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเว็บโซเชี่ ยลมีเดีย) และกลยุทธ์ที่ล่อลวงหรื อฉ้อฉลไม่วา่ มีเจตนาใดก็
ตาม ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงลิงก์สแปม (หรื อบล็อกสแปม), กลยุทธ์เครื่ องมือค้นหาที่ขาดจริ ยธรรมหรื อล่อลวง (SEO), คลิกโฆษณาล่อลวง
(เช่น มีการใช้ URL ที่จ่ายเงินต่อการคลิกซึ่ งดูเหมือนว่าจะนาไปสู่ เว็บไซต์ทางการของ4ไล้ฟ์ แต่กลับนาพาไปที่อื่น), แบนเนอร์ โฆษณาที่ไม่ได้
รับอนุญาต และการให้ข่าวต่อสื่ อมวลชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์ มาย4ไล้ฟ์ (My4Life)

7

คาว่า “เว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์” หมายถึงเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์ที่4ไล้ฟ์มอบให้แก่ผจู ้ าหน่าย เมื่อผูจ้ าหน่ายลงทะเบียนในฐานะผูจ้ าหน่ายแล้ว ตนก็จะ
สามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์เพื่อแนะนาการสมัครออนไลน์และการซื้ อขายที่สะดวกสาหรับลูกค้าและผูส้ นใจที่จะเข้ามาเป็ นผู้
จาหน่าย
ด้วยเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่ายตั้งอยูบ่ นโดเมน 4life.com 4ไล้ฟ์จึงสงวนสิ ทธิ์ ที่จะได้รับข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์
URL ค่าเริ่ มต้นของมาย4ไล้ฟ์เว็บไซต์คือ www.4life.com/<เลขประจาตัวของผูจ้ าหน่าย> ผูจ้ าหน่ายสามารถเปลี่ยนชื่ อค่าเริ่ มต้นนี้ ได้ และตั้งชื่ อ
เว็บไซต์ที่เป็ นเอกลักษณ์ซ่ ึงจะต้องไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายดังนี้ :
ก) สับสนกับส่ วนอื่นๆของเว็บ4ไล้ฟ์สานักงานใหญ่
ข) ทาให้คนทัว่ ไปเข้าใจผิดคิดว่าเข้าสู่ เว็บไซต์สานักงานใหญ่ของ4ไล้ฟ์
ค) สับสนกับชื่ อทีมใดๆของ4ไล้ฟ์
ง) มีคาที่หมายถึงสิ นค้าหรื อรายได้ หรื อไม่สุภาพ, ล่อลวง หรื อภาษาหยาบคายที่บิดเบือนภาพลักษณ์ของ4ไล้ฟ์
4ไล้ฟ์สงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาอนุมตั ิ เว็บไซต์ URL ของผูจ้ าหน่าย
เว็บไซต์ ภายนอกที่ได้ รับการอนุมัติจาก4ไล้ฟ์
คาว่า “เว็บไซต์ภายนอก” หมายถึงเว็บไซต์ส่วนบุคคลของผูจ้ าหน่ าย หรื อเว็บไซต์อื่นๆที่ใช้เพื่อธุรกิจ4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่าย แต่ไม่ได้อยูบ่ นแม่ข่าย
ของ4ไล้ฟ์ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอย่างเป็ นทางการใดๆกับ4ไล้ฟ์ นอกจากเว็บไซต์ธรรมดาแล้วบล็อกหรื อเว็บไซต์ที่สร้างจากบล็อกที่
ส่งเสริ มสิ นค้า4ไล้ฟ์ และ/หรื อ โอกาส4ไล้ฟ์ก็ถือว่าเป็ นเว็บไซต์ภายนอกด้วย ผูจ้ าหน่ายได้รับอนุญาตให้มีเว็บไซต์ภายนอกเพื่อสร้างเอกลักษณ์
ให้แก่ธุรกิจ4ไล้ฟ์ของตนและส่ งเสริ มโอกาส4ไล้ฟ์ แต่เว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิจาก4ไล้ฟ์ หากผูจ้ าหน่ายต้องการจะสร้าง
เว็บไซต์ภายนอกจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้ :
ก) ส่งแบบฟอร์มสัญญาการขายทางเว็บไซต์ภายนอกที่ลงนามแล้วให้แก่แผนกกฎหมาย4ไล้ฟ์ที่ compliance@4life.com และการเปิ ดเป็ น
สาธารณะจะต้องได้รับการอนุมตั ิล่วงหน้าจาก4ไล้ฟ์
ข) ส่งเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกให้แก่4ไล้ฟ์เพื่อพิจารณาอนุมตั ิล่วงหน้าก่อนที่จะเปิ ดใช้สาธารณะ 4ไล้ฟ์สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่อนุมตั ิเว็บไซต์
ภายนอกใดๆ และผูจ้ าหน่ายจะยอมสละสิ ทธิ์การฟ้องร้องทั้งหมดต่อ4ไล้ฟ์หากไม่ได้รับการอนุมตั ิดงั กล่าว
ค) ปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ยหี่ ้อและภาพลักษณ์ที่ระบุในนโยบายนี้
ง) ตกลงที่จะแก้ไขเว็บไซต์ภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบายปั จจุบนั และในอนาคต
จ) ตกลงที่จะยุติเว็บไซต์ภายนอกเมื่อสัญญาผูจ้ าหน่ายสิ้ นสุดลง
เนื้อหาเว็บไซต์ ภายนอก
ผูจ้ าหน่ายจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ของตน, ข้อความ, ข้ออ้าง และข้อมูล และจะต้องดูแลให้แน่ใจว่า
เว็บไซต์ภายนอกแสดงถึงและส่ งเสริ มยีห่ ้อ4ไล้ฟ์ และปฏิบตั ิตามนโยบายเหล่านี้ นอกจากนั้นเว็บไซต์จะต้องไม่มีโฆษณาป็ อปอัพ หรื อ
โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ การตัดสิ นใจต่างๆและมาตรการแก้ไขในเรื่ องนี้ จะขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของ4ไล้ฟ์เพียงผูเ้ ดียว ผูจ้ าหน่ายรับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวในการดูแลให้แน่ใจว่าไม่มีเนื้ อหาในเว็บไซต์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หากมีการดาเนิ นการใดๆต่อ4ไล้ฟ์
เกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่าย ผูจ้ าหน่ายผูน้ ้ นั ตกลงที่จะชดใช้ให้แก่4ไล้ฟ์สาหรับความเสี ยหาย, ความสูญเสี ย, การยุติความ,
การตัดสิ น หรื อการชาระเงินใดๆที่เกิดขึ้นกับ4ไล้ฟ์ซึ่ งเป็ นผลจากการกระทาดังกล่าว นอกจากนั้นผูจ้ าหน่ายยังตกลงว่าจะชาระให้แก่4ไล้ฟ์
สาหรับค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการกระทานั้น ผูจ้ าหน่ายตกลงว่า4ไล้ฟ์สามารถหักจากจานวนเงินใดๆที่เป็ นหนี้ ผู้
จาหน่ายได้เพื่อเป็ นการหักลบกลบหนี้สาหรับการชาระเงินและค่าใช้จ่าย หากจานวนเงินที่เป็ นหนี้ ผจู้ าหน่ายไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการชาระ
และค่าใช้จ่ายนั้น ผูจ้ าหน่ ายตกลงว่าตนจะชาระเงินดังกล่าวให้แก่4ไล้ฟ์ด้วยเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ
เว็บไซต์ ภายนอกจะต้ องส่ งเสริมการขายเฉพาะ4ไล้ ฟ์เท่ านั้น
เว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่ายจะต้องมีเฉพาะเนื้อหาและข้อมูลของ4ไล้ฟ์เท่านั้น ผูจ้ าหน่ายไม่สามารถโฆษณาสิ นค้าหรื อโอกาสอื่นๆ
นอกเหนือจากสิ นค้าและโอกาสของ4ไล้ฟ์
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การยุติเว็บไซต์ ภายนอก
ในกรณี ที่สญ
ั ญาผูจ้ าหน่ายของผูจ้ าหน่ายสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ าหน่ายจะต้องลบเว็บไซต์ภายนอกของตนออกจากสาธารณะภายในสามวัน เว็บไซต์
ภายนอกของผูจ้ าหน่ายสามารถถูกโอนให้แก่ผจู้ าหน่ายรายอื่นได้โดยขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิของ4ไล้ฟ์เป็ นรายๆไป
เว็บไซต์ ทีม
ผูจ้ าหน่ายสามารถใช้เว็บไซต์ทีมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อ, สื่ อสาร, ฝึ กอบรม, ให้ความรู ้และแบ่งปั นวิธีการที่ดีที่สุดในหมู่สมาชิ กทีม
ชื่ อโดเมน, ชื่ ออีเมล และชื่ อออนไลน์
ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายใช้หรื อจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าใดๆของ4ไล้ฟ์, ชื่ อสิ นค้า หรื อชื่ อที่คล้องจอง, สะกดผิดเพี้ยน หรื อเครื่ องหมายที่
คล้ายคลึงหรื อที่อาจถูกเข้าใจผิดกับของ4ไล้ฟ์ ในชื่อโดเมนอินเตอร์เน็ตใดๆ, ชื่ออีเมล, เว็บโซเชี่ยลมีเดีย, เว็บบล็อก หรื อนามแฝงหรื อชื่อผูใ้ ช้งาน
ออนไลน์ นอกจากนั้นผูจ้ าหน่ายไม่สามารถใช้หรื อจดทะเบียนชื่ อโดเมน, ชื่ ออีเมล, ชื่ อโซเชี่ ยลมีเดีย, ชื่ อผูใ้ ช้งานโซเชี่ ยลมีเดีย และ/หรื อ ชื่ อ
ผูใ้ ช้งานออนไลน์ที่อาจสร้างความสับสน หรื อล่อลวง หรื อฉ้อฉล หรื อที่อาจทาให้บุคคลหลงเชื่ อหรื อคาดว่าเว็บไซต์หรื อการสื่ อสารนั้นมาจาก
หรื อเป็ นของ4ไล้ฟ์
ฮอทลิงก์ (Hotlinks) ของ4ไล้ ฟ์
เมื่อจะเปลี่ยนเส้นทางให้ผอู้ ่านไปยังเว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่าย หรื อเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่าย องค์ประกอบและข้อความของลิงก์
จะต้องชัดเจนเป็ นที่เข้าใจได้สาหรับคนทัว่ ไปว่าลิงก์น้ นั จะนาไปสู่ เว็บไซต์ของผูจ้ าหน่าย ห้ามพยายามบิดเบือนเส้นทางเพื่อให้หลงเชื่ อว่ากาลัง
นาไปสู่เว็บสานักงานใหญ่4ไล้ฟ์ทั้งที่จริ งกาลังไปที่เว็บภายนอกของผูจ้ าหน่ายหรื อเว็บมาย4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่าย การตัดสิ นว่าเป็ นการล่อลวงหรื อ
คนทัว่ ไปหรื อไม่จะขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของ4ไล้ฟ์แต่เพียงผูเ้ ดียว
ห้ามไม่ให้เว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่ายมีลิงก์ที่นาไปสู่ เว็บอื่นใดนอกจากเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายสามารถวางอินบาวด์ลิงก์ (Inbound
links) ที่จะนามาสู่เว็บไซต์ภายนอกของตนได้ แต่เว็บไซต์ตน้ ทางเหล่านั้นจะต้องไม่มีเนื้ อหาความรุ นแรง, ความเกลียดชัง, สิ่ งลามก, สิ่ งผิด
กฎหมาย หรื อเนื้อหาอื่นๆที่อาจทาลายชื่อเสี ยงของ4ไล้ฟ์ การตัดสิ นว่าเป็ นเนื้ อหาทาลายชื่อเสี ยงของ4ไล้ฟ์หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของ4ไล้ฟ์
เพียงผูเ้ ดียว
การโฆษณาออนไลน์
ผูจ้ าหน่ายสามารถใช้โฆษณาออนไลน์เพื่อแสดงรายการสิ นค้า, ขายปลีกสิ นค้า4ไล้ฟ์แต่ละตัวหรื อเป็ นชุด ผูจ้ าหน่ายสามารถใช้โฆษณาออนไลน์
เพื่อหาผูส้ นใจ, รับสมัคร, แนะนา และแจ้งข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับธุรกิจ4ไล้ฟ์ ภายในข้อความโฆษณาออนไลน์ผจู ้ าหน่ายจะต้องระบุตนว่า
เป็ น “ผูจ้ าหน่าย4ไล้ฟ์อิสระ” และส่ งเนื้ อหาข้อความโฆษณามาให้4ไล้ฟ์พิจารณาอนุมตั ิล่วงหน้า หากมีลิงก์หรื อ URL จะต้องนาไปสู่ เว็บไซต์มาย
4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่าย หรื อเว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่าย
อีเบย์ / การประมูลออนไลน์
ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายแสดงหรื อขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ในอีเบย์หรื อการประมูลออนไลน์อื่นๆ และห้ามไม่ให้ผจู ้ าหน่ายโดยรู ้ เท่าถึงการณ์ขายสิ นค้า4ไล้ฟ์
ให้แก่บคุ คลที่สาม หรื อมิฉะนั้นช่วยเหลือบุคคลที่สามผูซ้ ่ ึ งขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ในอีเบย์หรื อเว็บประมูลอื่นๆ
ร้ านค้าออนไลน์
ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายรับสมัคร, ช่วยเหลือหรื อโดยรู้เท่าถึงการณ์ยนิ ยอมให้บุคคลที่สามที่ไม่ใช่ผจู ้ าหน่าย4ไล้ฟ์เป็ นผูข้ ายสิ นค้า4ไล้ฟ์ในร้านค้า
ออนไลน์ใดๆหรื อเว็บค้าขาย
การโฆษณาแบนเนอร์
ผูจ้ าหน่ายสามารถวางแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์บุคคลที่สามได้ ทั้งนี้ผจู ้ าหน่ายจะต้องใช้แม่แบบและรู ปภาพที่4ไล้ฟ์อนุมตั ิ แบนเนอร์
โฆษณาทั้งหมดจะต้องนาไปยังเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่ายหรื อเว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่าย ห้ามไม่ให้ผจู ้ าหน่ายใช้โฆษณานิรนาม หรื อ
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เว็บเพจที่อวดอ้างสิ นค้าหรื อรายได้ที่เชื่อมโยงกับสิ นค้า4ไล้ฟ์หรื อโอกาสทางธุรกิจของ 4ไล้ฟ์ ห้ามไม่ให้วางแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ที่มี
เนื้อหาความรุ นแรง, ความเกลียดชัง, สิ่ งลามก หรื อสิ่ งผิดกฎหมาย หรื อเนื้ อหาอื่นๆที่อาจทาลายชื่ อเสี ยงของ4ไล้ฟ์ การตัดสิ นว่าเป็ นเนื้ อหาที่
ทาลายหรื ออาจทาลายชื่อเสี ยงของ4ไล้ฟ์หรื อไม่จะขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของ4ไล้ฟ์แต่เพียงผูเ้ ดียว
ลิงก์สแปม
ลิงก์สแปมหมายถึงการลงลิงก์ที่มีเนื้อหาเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกันเป็ นจานวนมากต่อเนื่ องกันบนบล็อก, วิกิ, เกสท์บคุ , เว็บไซต์ต่างๆ หรื อบอร์ ด
สนทนาสาธารณะ หรื อฟอรั่ม ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายกระทาลิงก์สแปม ซึ่ งรวมถึ งการสแปมบล็อก, สแปมความคิดเห็นของบล็อก และ/หรื อ ใช้
คาค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า (Spamdexing) ความคิดเห็นที่ผจู ้ าหน่ายโพสต์ลงในบล็อก, ฟอรั่ม, เกสท์บคุ และอื่นๆจะต้องไม่ซ้ าซาก, ให้
ข้อมูลครบถ้วน และตรงประเด็น
การลงสื่ อดิจิตอล (Youtube, iTune, PhotoBucket)
ผูจ้ าหน่ายสามารถอัพโหลดหรื อลงวีดีโอเกี่ยวกับ4ไล้ฟ์, เสี ยงหรื อรู ปภาพที่ผจู ้ าหน่ายพัฒนาและผลิตขึ้นมา ตราบใดที่สอดคล้องกับคุณค่าของ4
ไล้ฟ์ เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน 4ไล้ฟ์ และสอดคล้องกับนโยบายเหล่านี้ ผูจ้ าหน่ายจะต้องระบุตนว่าเป็ น “ผูจ้ าหน่ายอิสระ 4ไล้ฟ์” ในแต่ละเนื้อหา
ที่ลง และในแท็กคาอธิบาย และผูจ้ าหน่ายจะต้องปฏิบตั ิตามลิขสิ ทธิ์และกฎหมายทุกประการ
ลิงก์สปอนเซอร์ / โฆษณาจ่ ายตามจานวนคลิก
ลิงก์สปอนเซอร์หรื อโฆษณาจ่ายตามคลิกเป็ นที่ยอมรับได้ URL ปลายทางจะต้องเป็ นเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์หรื อเว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่าย
URL ที่แสดงจะต้องเป็ นเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์หรื อเว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่ ายด้วยเช่นกัน และจะต้องไม่แสดง URL ใดๆที่อาจทาให้ผใู้ ช้งาน
หลงคิดว่านาไปสู่เว็บไซต์สานักงานใหญ่4ไล้ฟ์ หรื อล่อลวงในลักษณะใดก็ตามที่ไม่เหมาะสม
โซเชี่ยลมีเดีย
ผูจ้ าหน่ายสามารถใช้โซเชี่ยลมีเดียเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ4ไล้ฟ์ อย่างไรก็ตามผูจ้ าหน่ายที่จะใช้โซเชี่ ยลมีเดียจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายเหล่านี้
ทุกประการ
ผูจ้ าหน่ายสามารถเสนอขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ทางโซเชี่ยลมีเดีย โปรไฟล์ที่ผจู ้ าหน่ายสร้างขึ้นในโซเชี่ ยลมีเดียใดๆที่พดู ถึง4ไล้ฟ์จะต้องระบุตนอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ น “ผูจ้ าหน่ายอิสระ 4ไล้ฟ์” และเมื่อมีส่วนร่ วมในชุมชนเหล่านี้ จะต้องหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ไม่เหมาะสม, ความคิดเห็น, รู ปภาพ,
วีดีโอ, เสี ยง, แอพพลิเคชัน่ หรื อเนื้อหาผูใ้ หญ่, หยาบคาย, ดูหมิ่น หรื อลวนลาม การตัดสิ นว่าสิ่ งใดไม่เหมาะสมขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของ4ไล้ฟ์เพียงผู้
เดียว และผูจ้ าหน่ายที่ละเมิดจะถูกลงโทษทางวินยั แบนเนอร์โฆษณาและรู ปภาพที่ใช้บนเว็บไซต์เหล่านี้ จะต้องเป็ นปั จจุบนั และต้องได้รับการ
อนุมตั ิล่วงหน้าจาก4ไล้ฟ์ หากมีลิงก์ดว้ ยลิงก์น้ นั จะต้องนาไปสู่ เว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์หรื อเว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่ายผูโ้ พสต์
ผู้จาหน่ ายรับผิดชอบต่ อการโพสต์
ผูจ้ าหน่ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการโพสต์ของตนเอง และกิจกรรมออนไลน์อื่นๆที่เกี่ยวกับ4ไล้ฟ์ ดังนั้นถึงแม้วา่ ผูจ้ าหน่ายไม่ได้เป็ นเจ้าของหรื อ
เป็ นผูด้ ูแลบล็อกหรื อโซเชี่ยลมีเดีย หากผูจ้ าหน่ายโพสต์ในเว็บไซต์ใดๆเหล่านั้นที่เกี่ยวกับ4ไล้ฟ์หรื อที่สามารถถูกเชื่อมโยงมายัง4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่าย
จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการโพสต์ ผูจ้ าหน่ายยังต้องรับผิดชอบต่อการโพสต์ของผูอ้ ื่นบนบล็อกใดๆหรื อโซเชี่ยลมีเดียที่ผจู ้ าหน่ายเป็ นเจ้าของ, ดูแล
หรื อควบคุม
การระบุตัวตนในฐานะ “ผู้จาหน่ าย4ไล้ ฟ์อิสระ”
ผูจ้ าหน่ายจะต้องเปิ ดเผยชื่อเต็มของตนในการโพสต์บนโซเชี่ยลมีเดีย และระบุตวั ตนอย่างชัดเจนว่าเป็ น “ผูจ้ าหน่ายอิสระ 4ไล้ฟ์” ห้ามโพสต์โดย
นิรนามหรื อใช้นามแฝง
การขายและการสมัครจากโซเชี่ยลมีเดีย
การขาย และ/หรื อ การสมัครสามารถกระทาจากเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์หรื อเว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่ายเท่านั้น
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การโพสต์ ล่อลวง
ห้ามกระทาการโพสต์ต่างๆที่ไม่เป็ นความจริ ง, ล่อลวง หรื อฉ้อฉล ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการโพสต์อนั เป็ นเท็จหรื อฉ้อฉลเกี่ยวกับรายได้จาก
โอกาส4ไล้ฟ์, สิ นค้า4ไล้ฟ์ และ/หรื อ ข้อมูลประวัติส่วนตัวและคุณสมบัติของผูจ้ าหน่าย
การใช้ ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
หากผูจ้ าหน่ายใช้เครื่ องหมายการค้า, ชื่อการค้า, เครื่ องหมายการให้บริ การ, ลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆในการโพสต์
เป็ นความรับผิดชอบของผูจ้ าหน่ายที่จะให้ได้มาซึ่ งใบอนุญาตการใช้งานทรัพย์สินทางปั ญญาเหล่านั้น และชาระค่าใบอนุญาตตามสมควร
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามทุกชิ้นจะต้องถูกระบุกากับว่าเป็ นทรัพย์สินของบุคคลที่สาม และผูจ้ าหน่ายจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับและ
เงื่อนไขของเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาที่กาหนดไว้ในการใช้งานทรัพย์สินนั้น
เคารพความเป็ นส่ วนตัว
ผูจ้ าหน่ายจะต้องเคารพความเป็ นส่ วนตัวในการโพสต์ของผูอ้ ื่น ผูจ้ าหน่ายจะต้องไม่นินทาหรื อปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับบุคคลใด, บริ ษทั หรื อสิ นค้า
คู่แข่ง
ความเป็ นมืออาชีพ
ผูจ้ าหน่ายจะต้องดูแลให้แน่ใจว่าการโพสต์ของตนเป็ นความจริ งและถูกต้องแม่นยา ซึ่ งผูจ้ าหน่ายจาเป็ นต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่
นามาโพสต์ออนไลน์ ผูจ้ าหน่ายควรจะตรวจสอบการสะกดคา, การเว้นวรรค และไวยากรณ์ในการโพสต์ดว้ ย ห้ามใช้ภาษาก้าวร้าว
โพสต์ ต้องห้ าม
ห้ามผูจ้ าหน่ายทาการโพสต์หรื อลิงก์ไปยังโพสต์ใดๆหรื อสิ่ งอื่นที่มีลกั ษณะดังนี้ :
ก) มีเนื้อหาทางเพศ, ลามก หรื อโป๊
ข) ก้าวร้าว, ไร้ศีลธรรม, เกลียดชัง, คุกคาม, เป็ นภัย, ทาลายชื่ อเสี ยง, ให้ร้าย, รังแก หรื อเหยียดหยาม (ไม่วา่ ทางเชื้ อชาติ, ชาติพนั ธุ์, ลัทธิ,
ศาสนา, เพศ, ความโน้มเอียงทางเพศ, ความพิการ หรื ออื่นใด)
ค) ความรุ นแรงทางภาพ รวมถึงภาพจากวีดีโอเกมที่มีความรุ นแรง
ง) การสนับสนุนการกระทาผิดกฎหมาย
จ) โจมตีบุคคลใด, กลุ่ม หรื อองค์กร
ฉ) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของบริ ษทั หรื อบุคคลที่สามใดๆ
การโต้ ตอบโพสต์ ที่เป็ นลบ
ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายทาการสนทนากับบุคคลที่โพสต์ต่อต้านตน, ผูอ้ ื่น หรื อ4ไล้ฟ์ในทางลบ ผูจ้ าหน่ายควรรายงานการโพสต์ในทางลบนั้นให้แก่
แผนกกฎหมายของ4ไล้ฟ์ที่ compliance@4life.com การตอบโต้กบั โพสต์ในทางลบเหล่านั้นมักเพิ่มความรุ นแรงให้กบั การสนทนาสาหรับคนที่มี
ความแค้นเคืองใจซึ่งไม่ได้มีมาตรฐานสู งอย่างที่4ไล้ฟ์มี และดังนั้นจึงเป็ นการทาลายชื่ อเสี ยงและเจตนารมณ์ที่ดีของ4ไล้ฟ์
โซเชี่ยลมีเดียไซต์ ที่มีคุณลักษณะเหมือนเว็บไซต์
ด้วยบางโซเชี่ยลมีเดียไซต์มีความครบครันอย่างมาก จึงไม่สามารถแยกออกอย่างชัดเจนระหว่างโซเชี่ ยลมีเดียไซต์กบั เว็บไซต์ ดังนั้น4ไล้ฟ์จึง
สงวนสิ ทธิ์ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการจัดประเภทโซเชี่ ยลมีเดียบางไซต์ให้เป็ นเว็บไซต์ และกาหนดให้ผจู ้ าหน่ายที่ใช้หรื อต้องการจะใช้ไซต์เหล่านั้น
ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ภายนอก
การส่ งเสริมการขายตรงของธุรกิจอื่นๆผ่านโซเชี่ยลมีเดีย
นอกจากปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอื่นๆทุกประการที่ระบุในนโยบายนี้ แล้ว หากผูจ้ าหน่ายใช้โซเชี่ยลมีเดียรู ปแบบใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube หรื อ Pinterest ผูจ้ าหน่ายตกลงที่จะปฏิบตั ิตามทุกข้อต่อไปนี้ :
ก) การขาย และ/หรื อ การสมัครผูจ้ าหน่าย โซเชี่ยลมีเดียไซต์จะต้องลิงก์ไปยังเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์หรื อเว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่ายเท่านั้น
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ข) นอกเหนือจาก Pinterest และโซเชี่ ยลมีเดียไซต์ที่คล้ายคลึงกัน โซเชี่ ยลมีเดียไซต์ใดๆที่ผจู ้ าหน่ายเป็ นผูด้ าเนินการหรื อควบคุมโดยตรง
หรื อโดยอ้อมที่ใช้ในการพูดคุยหรื อส่งเสริ มสิ นค้า4ไล้ฟ์หรื อโอกาสทางธุรกิจของ 4ไล้ฟ์ จะต้องไม่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใดๆ, โซเชี่ยลมีเดีย
ไซต์ หรื อเว็บไซต์ประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่เว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์หรื อเว็บไซต์ภายนอกของผูจ้ าหน่าย
ค) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ และระยะเวลาสิ บสอง (12) เดือนหลังจากนั้น ห้ามผูจ้ าหน่ายใช้โซเชี่ยลมีเดียไซต์ใดๆที่ตนพูดคุยหรื อ
ส่งเสริ ม หรื อได้เคยพูดคุยหรื อส่ งเสริ มธุรกิจ4ไล้ฟ์หรื อสิ นค้า4ไล้ฟ์ เพื่อชักชวนโดยตรงหรื อโดยอ้อมให้ผจู ้ าหน่ายสนใจการขายตรง
หรื อโปรแกรมการตลาดเครื อข่ายอื่นๆ (เรี ยกรวมกันว่า “การขายตรง”) นอกจากนั้นในข้อนี้ ห้ามไม่ให้ผจู ้ าหน่ายทาการใดๆที่อาจ
เล็งเห็นผลในการดึงดูดความสนใจของผูจ้ าหน่ายคนอื่นๆไปยังธุรกิจขายตรงอื่นๆของผูจ้ าหน่าย การละเมิดข้อนี้ จะถือว่าเป็ นการละเมิด
นโยบายที่ห้ามการรบเร้าผูอ้ ื่นในข้อ 3.17
ง) หากผูจ้ าหน่ายสร้างโปรไฟล์บนหน้าโซเชี่ยลมีเดียที่ส่งเสริ มหรื อเกี่ยวข้องกับ4ไล้ฟ์, สิ นค้าหรื อโอกาส4ไล้ฟ์ หน้าโปรไฟล์ธุรกิจนั้น
จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่ายและสิ นค้า4ไล้ฟ์เท่านั้น หากธุรกิจ4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่ายถูกยกเลิกไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็
ตาม หรื อหากผูจ้ าหน่ ายไม่มีความเคลื่อนไหว ผูจ้ าหน่ายจะต้องปิ ดการใช้งานหน้าโปรไฟล์ธุรกิจนั้น
3.3
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการตลาดของสานักงานใหญ่ 4ไล้ฟ์ 4ไล้ฟ์สนับสนุนให้ผจู ้ าหน่ายมีส่วนร่ วมในงานการตลาดของบริ ษทั
และผูจ้ าหน่ายสามารถส่ งไอเดียการตลาดของตนมายังบริ ษทั เช่นกันผูจ้ าหน่ายสามารถเข้าร่ วมการสนทนาทางโทรศัพท์ที่บริ ษทั ออกค่าใช้จ่าย
ให้เพื่อมีปฏิสมั พันธ์และแบ่งปันไอเดียกับผูน้ าของบริ ษทั และผูจ้ าหน่ายรายอื่นๆ สิ่ งที่ส่งเข้ามาให้แก่บริ ษทั ทั้งหมดรวมถึงผ่านทางการสนทนา
ทางโทรศัพท์ที่บริ ษทั ออกค่าใช้จ่ายให้จะตกเป็ นทรัพย์สินของ4ไล้ฟ์
การสนทนาทางโทรศัพท์ท้งั หมดที่บริ ษทั ออกค่าใช้จ่ายให้ และเอกสารการตลาดอื่นๆทั้งหมดเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของ4ไล้ฟ์ และมีไว้เพื่อให้ผจู ้ าหน่ายใช้
เป็ นรายบุคคล ห้ามนาไปเผยแพร่ ซ้ า, ผลิตซ้ า หรื อแจกจ่ายสิ่ งที่เป็ นลิขสิ ทธิ์ เหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนื อจากเพื่อสร้างธุ รกิจ4ไล้ฟ์โดย
ปราศจากความยินยอมจาก4ไล้ฟ์อย่างชัดแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
3.4
เทคนิคการทาตลาดทางโทรศัพท์ กรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง และกรรมาธิการการสื่ อสารของรัฐบาลกลางต่างมีกฎหมาย
และข้อจากัดในการทาตลาดทางโทรศัพท์ องค์กรทั้งสองของรัฐบาลกลาง (เช่นเดียวกับในหลายรัฐ) มีกฎ “ห้ามโทร” เป็ นส่ วนหนึ่ งของกฎหมาย
การตลาดทางโทรศัพท์ ถึงแม้วา่ ผูจ้ าหน่ายไม่ใช่ “นักการตลาดทางโทรศัพท์” โดยตรง ข้อกาหนดของภาครัฐเหล่านี้ ให้คาจากัดความของคาว่า
“นักการตลาดทางโทรศัพท์” และ “การตลาดทางโทรศัพท์” เป็ นวงกว้าง ดังนั้นการที่ผจู ้ าหน่ายโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์โทรหาใครบางคนผูซ้ ่ ึงมี
หมายเลขโทรศัพท์อยูใ่ นรายชื่อผูข้ ้ ึนทะเบียนว่า “ห้ามโทร” ของรัฐบาลกลาง ผูจ้ าหน่ายอาจเข้าข่ายกระทาผิดกฎหมาย นอกจากนั้นจะต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดอย่างเคร่ งครัด เพราะมีโทษรุ นแรง
ดังนั้นผูจ้ าหน่ายจะต้องไม่ทาการตลาดทางโทรศัพท์ในธุรกิจของตน คาว่า “การตลาดทางโทรศัพท์” หมายถึงการโทรไปหาบุคคลหรื อองค์กร
หนึ่งหรื อสองครั้งเพื่อชักชวนให้ซ้ือสิ นค้า4ไล้ฟ์ หรื อเพื่อรับสมัครเข้ามาสู่ โอกาสทางธุ รกิจของ 4ไล้ฟ์ “การโทรสุ่ ม” ไปยังลูกค้าคาดหวังหรื อผู้
จาหน่ายคาดหวังเพื่อส่ งเสริ มสิ นค้าหรื อโอกาส4ไล้ฟ์ถือว่าเป็ นการตลาดทางโทรศัพท์และเป็ นสิ่ งต้องห้าม อย่างไรก็ตามการโทรไปหาลูกค้า
คาดหวังหรื อผูจ้ าหน่ายคาดหวัง (“กลุ่มคาดหวัง”) สามารถกระทาได้ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:
ก) เมื่อผูจ้ าหน่ ายได้ก่อสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้แล้วกับกลุ่มคาดหวัง “ก่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ” คือความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ าหน่ายกับกลุ่ม
คาดหวังที่มาจากการจับจ่ายของกลุ่มคาดหวัง, การเช่า หรื อการเซ้งสิ นค้าหรื อบริ การจากผูจ้ าหน่าย หรื อธุรกรรมการเงินระหว่างกลุ่ม
คาดหวังกับผูจ้ าหน่าย ภายในสิ บแปด (18) เดือนทันทีก่อนการโทรชักชวนให้กลุ่มคาดหวังมาซื้ อสิ นค้า
ข) เมื่อกลุ่มคาดหวังได้ขอสอบถามหรื อขอสมัครด้วยตนเองเกี่ยวกับสิ นค้าที่ผจู ้ าหน่ายเสนอ ภายในสาม (3) เดือนทันทีก่อนการโทรนั้น
ค) เมื่อผูจ้ าหน่ ายได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามจากกลุ่มคาดหวังเพื่อให้ผจู ้ าหน่ายโทร การอนุ ญาตนั้นต้องระบุหมายเลข
โทรศัพท์ที่ผจู้ าหน่ายได้รับอนุญาตให้โทร
ง) ผูจ้ าหน่ายสามารถโทรสมาชิกในครอบครัว, เพื่อนส่ วนตัว และคนคุน้ เคย “คนคุน้ เคย” คือคนที่ผจู ้ าหน่ายได้เคยมีความสัมพันธ์ซ่ ึงหน้า
ภายในสามเดือน (3) ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามจาไว้ว่าหากผูจ้ าหน่ายกระทาการขอนามบัตรจากทุกคนที่ตนพบเจอ และโทรหาพวกเขา
ภายหลังจากนั้น กรรมาธิการฯอาจถือว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการตลาดทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้อยูใ่ นข้อยกเว้นนี้ ดังนั้นหากผูจ้ าหน่ายจะ
โทรหา “คนคุน้ เคย” จะต้องโทรเป็ นบางโอกาสเท่านั้น และไม่ใช่โทรเป็ นประจา
จ) ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายใช้ระบบโทรออกอัตโนมัติ หรื อซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจ4ไล้ฟ์ของตน
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ฉ) ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายโทรออกไปยังบุคคลใดๆด้วยข้อความที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้า (“หุ่ นยนต์โทรศัพท์”) เกี่ยวกับหรื อเชื่ อมโยงกับสิ นค้า
หรื อโอกาสทางธุรกิจของ 4ไล้ฟ์
3.5
เครื่ องหมายการค้าและลิขสิ ทธิ์ ชื่อ4ไล้ฟ์และชื่ออื่นๆที่4ไล้ฟ์ใช้เป็ นชื่อกรรมสิทธิ์การค้า, เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การ
ของ4ไล้ฟ์ ดังนั้นเครื่ องหมายเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งต่อ4ไล้ฟ์ และมอบให้แก่ผจู ้ าหน่ายเพื่อใช้งานตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเท่านั้น ผูจ้ าหน่าย
จะต้องแนบข้อความต่อไปนี้ลงในเอกสารใดๆที่ใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาของ4ไล้ฟ์เกี่ยวกับการตลาดของสิ นค้าหรื อโอกาส4ไล้ฟ์:
ชื่อของผูจ้ าหน่าย
ผูจ้ าหน่ายอิสระ 4ไล้ฟ์®
ผูจ้ าหน่ายสามารถระบุตนเองว่าเป็ น “ผูจ้ าหน่าย4ไล้ฟ์อิสระ” ในสมุดหน้าขาวหรื อหน้าเหลืองภายใต้ชื่อของตนได้ ห้ามไม่ให้ผจู ้ าหน่ายใช้ชื่อ
หรื อโลโก้4ไล้ฟ์บนโฆษณาในสมุดหน้าเหลือง ห้ามไม่ให้ผจู ้ าหน่ายรับโทรศัพท์โดยพูดว่า “4ไล้ฟ์”, “4ไล้ฟ์รี เสิ ร์ช” หรื อลักษณะอื่นใดที่อาจทา
ให้ผโู้ ทรเข้าใจผิดว่าตนโทรมาที่สานักงานใหญ่ 4ไล้ฟ์ ห้ามไม่ให้ผจู ้ าหน่ายใช้ “4ไล้ฟ์”, “4ไล้ฟ์รี เสิ ร์ช” โดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะเจาะจงจาก4
ไล้ฟ์หรื อเครื่ องหมายการค้าอื่นใดของบริ ษทั ในลักษณะอื่นใดบน URL ที่อาจทาให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเป็ น URL ของเว็บไซต์4ไล้ฟ์ ห้ามไม่ให้ผู้
จาหน่ายผลิตบันทึกกิจกรรมและคาแถลงต่างๆของบริ ษทั เพื่อขายหรื อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก4ไล้ฟ์
และห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายผลิตซ้ าเนื้อหาเสี ยงหรื อวีดีโอของบริ ษทั เพื่อใช้งานส่ วนตัวหรื อเพื่อขาย
4ไล้ฟ์อนุญาตให้ผจู้ าหน่ายใช้เครื่ องหมายต่างๆดังกล่าวแบบไม่เป็ นเอกสิ ทธิ์ ทั้งนี้ โดยที่ผจู ้ าหน่ายปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเรื่ องการใช้งาน
เครื่ องหมายการค้า4ไล้ฟ์ที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเคร่ งครัด การอนุ ญาตนั้นสามารถถูกเพิกถอน ณ เวลาใดก็ตามโดยดุลพินิจของ4ไล้ฟ์ และจะถูก
เพิกถอนโดยอัตโนมัติเมื่อผูจ้ าหน่ ายยกเลิกหรื อถูกปลด
3.6
สื่ อมวลชนและคาถามสื่ อมวลชน ผูจ้ าหน่ายจะต้องไม่พยายามตอบคาถามสื่ อมวลชนเกี่ยวกับ4ไล้ฟ์, สิ นค้า หรื อธุรกิจอิสระของ4ไล้ฟ์
ทุกคาถามจากสื่ อมวลชนทุกประเภทจะต้องถูกส่ งต่อไปยังสานักงานใหญ่4ไล้ฟ์ทันที
3.7
ผูจ้ าหน่ายประเภทนิติบุคคล องค์กรธุรกิจ (องค์กร, ห้างหุ ้นส่ วน, บริ ษทั จากัด หรื อทรัสต์) สามารถสมัครเป็ นผูจ้ าหน่ายโดยส่ ง
แบบฟอร์มข้อมูลธุรกิจพร้อมกับเอกสารบริ ษทั ที่จาเป็ น (ใบรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั , ข้อบังคับบริ ษทั , สัญญาห้างหุ ้นส่ วน, สัญญาดาเนิ น
กิจการ, เอกสารทรัสต์ หรื อเอกสารอื่นๆที่จาเป็ น) มายัง4ไล้ฟ์ ธุรกิจ4ไล้ฟ์สามารถเปลี่ยนสถานะภายใต้ผสู้ นับสนุนคนเดียวกันจากบุคคลเป็ น
ห้างหุ้นส่วน, องค์กร, บริ ษทั จากัด หรื อทรัสต์ หรื อจากนิติบุคคลประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ ง วิธีการคือผูจ้ าหน่ายจะต้องมอบเอกสารนิติ
บุคคลให้แก่4ไล้ฟ์ ใบสมัครผูจ้ าหน่ายจะต้องลงนามโดยผูถ้ ือหุ้นทุกคน, หุ ้นส่วน, สมาชิ กหรื อผูจ้ ดั การทรัพย์สิน ผูถ้ ือหุ ้น, เจ้าหน้าที่, หุ ้นส่ วน,
สมาชิก, ผูจ้ ดั การทรัพย์สินและผูถ้ ือผลประโยชน์ขององค์กรธุรกิจจะต้องรับผิดร่ วมกันและแยกคนละส่ วนสาหรับหนี้สินใดๆหรื อภาระหน้าที่
ต่อ4ไล้ฟ์ เอกสารนิติบุคคลสามารถส่งที่แผนกบริ การผูจ้ าหน่ายของ4ไล้ฟ์ทางไปรษณี ยห์ รื ออีเมล thailand@4life.com ผูจ้ าหน่ายที่เป็ นองค์กร
ธุรกิจสามารถเปลี่ยนเป็ นบุคคลได้โดยติดต่อแผนกบริ การผูจ้ าหน่ายทางโทรศัพท์หรื ออีเมล thailand@4life.com
3.8
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายจะต้องแจ้งให้4ไล้ฟ์ทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสัญญาผูจ้ าหน่าย ผูจ้ าหน่าย
สามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาผูจ้ าหน่ายฉบับปัจจุบนั (เช่น เปลี่ยนจากหมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีเป็ นหมายเลขประกันสังคม) ได้โดยส่ งคาร้ อง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร, สัญญาผูจ้ าหน่ายที่ลงนามแล้ว และเอกสารประกอบที่จาเป็ น การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ4ไล้ฟ์สามารถแจ้งแผนกบริ การผู้
จาหน่ายทางโทรศัพท์หรื ออีเมลที่ thailand@4life.com ภาคธุรกิจจะได้รับแบบฟอร์ ม IRS 1099 แยกต่างหาก
3.9
การเพิ่มและการถอดถอนผูส้ มัครร่ วม ในการที่จะเพิ่มผูส้ มัครร่ วมเข้าไปในธุรกิจ4ไล้ฟ์ปัจจุบนั บริ ษทั ต้องการคาร้องเป็ นลายลักษณ์
อักษรพร้อมกับสัญญาผูจ้ าหน่ายที่ลงนามแล้วที่ระบุหมายเลขประจาตัวประชาชนหรื อหมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีและลายเซ็นของผูส้ มัครและ
ผูส้ มัครร่ วม ในการที่จะถอดถอนผูส้ มัครร่ วมออกจากธุรกิจ4ไล้ฟ์ปั จจุบนั บริ ษทั ต้องการหนังสื อคาร้องรับรองจากผูส้ มัครร่ วมพร้ อมกับสัญญาผู้
จาหน่ายลงนามแล้วที่ระบุหมายเลขประจาตัวประชาชนหรื อหมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีและลายเซ็นเฉพาะของผูส้ มัคร เอกสารเกี่ยวกับการ
เพิม่ หรื อถอดถอนผูส้ มัครร่ วมสามารถส่งแผนกบริ การผูจ้ าหน่าย4ไล้ฟ์ทางไปรษณี ย,์ โทรสาร หรื ออีเมล thailand@4life.com เพื่อป้ องกันการ
ลักลอบฝ่ าฝื นข้อกาหนดเรื่ อง “ขาย, โอน หรื อมอบธุรกิจ4ไล้ฟ์” (เกี่ยวกับการโอนและการมอบธุรกิจ4ไล้ฟ์) ผูส้ มัครหลักจะต้องยังคงเป็ น
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คู่สญ
ั ญาผูจ้ าหน่าย หากผูส้ มัครหลักต้องการจะถอดถอนตนเองออกจากความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อหากผูส้ มัครหลักกับผูส้ มัครร่ วมต้องการจะ
สลับตาแหน่งกันในกรณี ที่อยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน ผูส้ มัครหลักจะต้องโอนหรื อมอบธุรกิจของตนตามหัวข้อเรื่ อง “การขาย, โอนหรื อมอบธุรกิจ
4ไล้ฟ์” ในนโยบายฉบับนี้ หากไม่ได้รับอนุญาตให้ทาขั้นตอนนี้ ธุรกิ จจะถูกยกเลิกเมื่อผูส้ มัครหลักถอนตัวออกไป โปรดทราบว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่อนุญาตในขอบเขตของข้อนี้ ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงผูส้ นับสนุน การเปลี่ยนแปลงผูส้ นับสนุนต้องปฏิบตั ิตามหัวข้อ “การ
เปลี่ยนตัวผูส้ นับสนุน” ในนโยบายฉบับนี้
โดยดุลพินิจของตนเอง 4ไล้ฟ์อาจต้องการเอกสารรับรองก่อนที่จะดาเนิ นการให้การเปลี่ยนแปลงใดๆมีผลต่อธุรกิจ4ไล้ฟ์ โปรดให้เวลา
ดาเนินการแก่4ไล้ฟ์สามสิ บ (30) วันนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
3.10
การจัดการสภาพความเป็ นผูจ้ าหน่าย ในกรณี ที่ตอ้ งมีการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดการสภาพความเป็ นผูจ้ าหน่าย และความเป็ นผู้
จาหน่ายนั้นเป็ นขององค์กรธุรกิจหรื อมากกว่าหนึ่งบุคคลหรื อหรื อฝ่ าย 4ไล้ฟ์จะอาศัยวิธีการต่อไปนี้ในการจัดการสภาพความเป็ นผูจ้ าหน่าย:
• หากความเป็ นผูจ้ าหน่ ายเป็ นขององค์กรธุรกิจรู ปแบบใดก็ตาม 4ไล้ฟ์จะอาศัยเอกสารนิ ติบุคคลขององค์กรธุรกิจในการตัดสิ นใจ
จัดการความเป็ นผูจ้ าหน่าย ในกรณี ที่เอกสารนิติบุคคลไม่ชดั เจนหรื อหากการตัดสิ นใจของผูม้ ีอานาจไม่ใช่เสี ยงข้างมาก 4ไล้ฟ์จะ
ยึดถือตามการตัดสิ นใจของบุคคลที่ดารงฐานะ “ผูส้ มัคร” ในสัญญาผูจ้ าหน่าย
• หากความเป็ นผูจ้ าหน่ ายเป็ นของบุคคลมากกว่าหนึ่ ง 4ไล้ฟ์จะยึดถือตามการตัดสิ นใจของกลุ่มบุคคลที่เป็ นเสี ยงข้างมาก ในกรณี ที่
เสี ยงข้างมากไม่สามารถตกลงกันได้เรื่ องการจัดการความเป็ นผูจ้ าหน่าย 4ไล้ฟ์จะยึดถือตามการตัดสิ นใจของบุคคลที่ดารงฐานะ
“ผูส้ มัคร” ในสัญญาผูจ้ าหน่าย
3.11
การเปลี่ยนตัวผูส้ นับสนุน การโอนธุรกิจ4ไล้ฟ์จากผูส้ นับสนุนรายหนึ่ งไปยังอีกรายหนึ่ งไม่คอ่ ยได้รับอนุญาต การขอเปลี่ยนตัว
ผูส้ นับสนุนจะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งไปยังสานักงานใหญ่4ไล้ฟ์ และต้องระบุเหตุผลของการโอน โดยทัว่ ไปการโอนได้รับการ
พิจารณาเมื่อเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งในสาม (3) ข้อต่อไปนี้ :
• ภายในสิ บ (10) วันนับจากวันสมัคร ผูจ้ าหน่ายผูท้ ี่ตอ้ งการจะโอนส่ งแบบฟอร์ ม “การโอนผูร้ ับสมัครและผูส้ นับสนุน (ภายในสิ บวัน
นับจากวันสมัคร)” ที่กรอกเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งรวมถึงลายเซ็นของผูจ้ าหน่ายผูต้ อ้ งการโอน, ลายเซ็นของผูส้ นับสนุนเดิม และ
ลายเซ็นของผูแ้ นะนาเดิม
• ในกรณี ที่เกี่ยวกับการชักจูงที่ไม่สุจริ ตหรื อการแนะนาที่ขาดจริ ยธรรม ผูจ้ าหน่ายสามารถขอโอนไปยังหน่วยงานอื่นโดยที่ทีม
การตลาดของตนยังคงอยูค่ รบ คาขอโอนด้วยเหตุขอ้ กล่าวหาเรื่ องการสมัครทุจริ ตจะได้รับการพิจารณาเป็ นรายๆไป และจะต้องส่ ง
ให้บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในหกสิ บ (60) วันนับจากวันสมัคร คาขอจะต้องระบุรวมถึงคาอธิ บายโดยละเอียดว่าทาไมผู้
จาหน่ายจึงเชื่อว่าการสมัครของตนถูกชักนาอย่างไม่สุจริ ต
• ถึงแม้วา่ ไม่ค่อยอนุมตั ิ ผูจ้ าหน่ายที่ตอ้ งการจะโอนส่ งแบบฟอร์ มคาขอโอนผูส้ นับสนุนที่กรอกเสร็ จสมบูรณ์และลงนามแล้ว รวมถึง
หนังสื อยินยอมของทุกฝ่ ายที่อาจได้รับผลกระทบต่อรายได้จากการโอนนั้น ห้ามใช้ลายเซ็นที่เป็ นสาเนาถ่ายเอกสารหรื อโทรสาร
ลายเซ็นของผูจ้ าหน่ายทุกคนต้องมีการรับรอง ผูจ้ าหน่ายที่ตอ้ งการโอนจะต้องให้เวลา4ไล้ฟ์สามสิ บ (30) วันหลังจากได้รับ
แบบฟอร์มคาขอโอนผูส้ นับสนุนเพื่อดาเนินการและตรวจสอบคาขอ ดาวน์ไลน์ของผูจ้ าหน่ายผูท้ ี่ตอ้ งการโอนจะยังคงอยูใ่ นสายเดิม
และจะไม่ถูกโอนไปตามผูจ้ าหน่ายผูท้ ี่ตอ้ งการโอน อย่างไรก็ตาม4ไล้ฟ์สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายดาวน์ไลน์ตามดุลพินิจ
ของตนเองตามความเหมาะสมทางธุรกิจ
การสละสิ ทธิ์เรี ยกร้อง ในกรณี ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการเปลี่ยนผูส้ นับสนุนอย่างเหมาะสม และเครื อข่ายดาวน์ไลน์ถูกสร้างขึ้นภายใต้ผู้
จาหน่ายรายอื่นด้วยเหตุผลใดก็ตาม 4ไล้ฟ์สงวนสิ ทธิ์ ที่จะตัดสิ นการวางเครื อข่ายดาวน์ไลน์ในขั้นสุ ดท้าย การแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่ องการจัด
วางดาวน์ไลน์ที่เกิดจากเครื อข่ายที่ยา้ ยผูส้ นับสนุนอย่างไม่เหมาะสมมักเป็ นสิ่ งที่ยงุ่ ยากมาก ดังนั้นผูจ้ าหน่ายจะสละสิ ทธิ์เรี ยกร้องใดๆและ
ทั้งหมดต่อ4ไล้ฟ์, กรรมการ, เจ้าของ, ลูกจ้าง และตัวแทนที่เกี่ยวกับหรื อเชื่ อมโยงกับการตัดสิ นใจของ4ไล้ฟ์ในการจัดวางเครื อข่ายดาวน์ไลน์ใดๆ
ที่อยูภ่ ายใต้เครื อข่ายที่มีการเปลี่ยนผูส้ นับสนุนอย่างไม่เหมาะสม
3.12
การยกเลิกและสมัครใหม่ ผูจ้ าหน่ายระดับสูงเช่นตาแหน่งไดมอนด์ (Diamond) หรื อต่ากว่าสามารถเปลี่ยนการตลาดเครื อข่ายโดย
สมัครใจยกเลิกธุรกิจ4ไล้ฟ์ของตนตามข้อ 10.4 ของนโยบายฉบับนี้ และไม่มีความเคลื่อนไหว (เช่น ไม่ซ้ื อสิ นค้า4ไล้ฟ์เพื่อขายต่อ, ไม่ขายสิ นค้า4
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ไล้ฟ์, ไม่แนะนา, ไม่เข้าร่ วมงาน4ไล้ฟ์, ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมผูจ้ าหน่ ายรู ปแบบใดก็ตาม หรื อธุรกิจ4ไล้ฟ์รู ปแบบอื่นๆ) เป็ นระยะเวลาหก (6) เดือน
ปฏิทิน หลังจากระยะเวลาหกเดือนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนั้นอดีตผูจ้ าหน่ายสามารถสมัครเป็ น Preferred Customer อีกครั้งภายใต้ผสู้ นับสนุน
คนใหม่ได้
ผูจ้ าหน่ายในตาแหน่งเพรสซิเดนเชี่ยล ไดมอนด์ (Presidential Diamond) หรื อสู งกว่าสามารถเปลี่ยนเครื อข่ายโดยสมัครใจยกเลิกธุรกิจ4ไล้ฟ์ของ
ตนตามข้อ 10.4 ของนโยบายฉบับนี้ และไม่มีความเคลื่อนไหว (เช่น ไม่ซ้ื อสิ นค้า4ไล้ฟ์เพื่อขายต่อ, ไม่ขายสิ นค้า4ไล้ฟ์, ไม่แนะนา, ไม่เข้า
ร่ วมงาน4ไล้ฟ์, ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมผูจ้ าหน่ายรู ปแบบใดก็ตาม หรื อธุรกิจ4ไล้ฟ์รู ปแบบอื่นๆ) เป็ นระยะเวลาสิ บสอง (12) เดือนปฏิทิน หลังจาก
ระยะเวลาหกเดือนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนั้นอดีตผูจ้ าหน่ายสามารถสมัครเป็ น Preferred Customer อีกครั้งภายใต้ผสู้ นับสนุนคนใหม่ได้
การเปลี่ยนผูส้ นับสนุนตามนโยบายนี้ที่ตาแหน่งใดก็ตามจะจากัดอยูท่ ี่หนึ่ งครั้งภายในชัว่ ชี วิตของผูจ้ าหน่าย 4ไล้ฟ์จะไม่ยอมรับสัญญาผูจ้ าหน่าย
ของผูจ้ าหน่ายผูท้ ี่ตอ้ งการเปลี่ยนผูส้ นับสนุนที่ได้เคยเปลี่ยนผูส้ นับสนุนไปแล้วหนึ่ งครั้งตามนโยบายนี้
3.13
การชดใช้สาหรับการอวดอ้างหรื อการกระทาที่ไม่ได้รับอนุ ญาต ผูจ้ าหน่ายจะต้องรับผิดชอบเต็มต่อคากล่าวทางวาจา และ/หรื อ ทาง
ลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวกับสิ นค้า4ไล้ฟ์และแผนไลฟ์ รี วอร์ดที่ไม่มีอยูใ่ นเอกสารทางการของ4ไล้ฟ์อย่างชัดแจ้ง ผูจ้ าหน่ายตกลงที่จะชดใช้ให้แก่4
ไล้ฟ์และปกป้อง4ไล้ฟ์จากความรับผิดใดๆและทั้งหมด รวมถึงคาพิพากษา, บทลงโทษ, การคืนเงิน, ค่าทนายความ, ค่าธรรมเนี ยมศาล หรื อการ
สูญเสี ยธุรกิจที่เกิดขึ้นกับ4ไล้ฟ์อันเป็ นผลมาจากการนาเสนอหรื อการกระทาที่ไม่ได้รับอนุ ญาตของผูจ้ าหน่าย ข้อนี้ จะยังคงมีผลหลังจากสัญญาผู้
จาหน่ายถูกยกเลิก
3.14
การอวดอ้างสิ นค้า ห้ามไม่ให้อวดอ้างสรรพคุณสิ นค้าใดๆของ4ไล้ฟ์เว้นแต่ที่มีระบุในเอกสารทางการของ4ไล้ฟ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายอวดอ้างว่าสิ นค้า4ไล้ฟ์มีสรรพคุณในการรักษา, เยียวยา, วินิจฉัยโรค, กาจัดหรื อป้ องกันโรคใดๆ การอวดอ้างสรรพคุณ
เหล่านั้นอาจถูกเข้าใจว่าเป็ นสรรพคุณทางยา ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายใช้รูปภาพหรื อการนาเสนออื่นๆของสิ นค้า4ไล้ฟ์ที่สื่อเป็ นนัยถึงสรรพคุณใน
การรักษาโรค, เยียวยา, วินิจฉัย, กาจัดหรื อป้องกันโรคใดๆ
3.15
การอวดอ้างรายได้ ในความกระตือรื อร้นที่จะหาผูส้ มัครผูจ้ าหน่าย บางครั้งผูจ้ าหน่ายบางรายพยายามอวดอ้างรายได้หรื อรายรับเพื่อ
แสดงความมัน่ คงของการตลาดเครื อข่าย การอวดอ้างรายได้หรื อรายรับเหล่านี้ อาจอยูใ่ นรู ปแบบของการอวดไลฟ์ สไตล์ (รวมถึงรู ปภาพหรื อสื่ อ
อื่นๆที่แสดงถึงบ้านหรู , รถยนต์, การท่องเที่ยว และ/หรื อ เงิน) วิธีการนี้เป็ นดาบสองคมเพราะผูจ้ าหน่ายรายใหม่อาจจะผิดหวังอย่างรวดเร็ วหาก
ผลงานของพวกเขาไม่กว้างไกลเหมือนของคนอื่นๆที่ทาได้ ที่4ไล้ฟ์เราเชื่ อมัน่ ว่าศักยภาพในการทารายได้ของ4ไล้ฟ์มีมากพอที่จะดึ งดูดโดยไม่
จาเป็ นต้องรายงานรายได้ของผูอ้ ื่น
ในขณะที่ผจู้ าหน่ายอาจเชื่อว่าการแสดงสาเนาเช็ค, หรื อรายงานโบนัส หรื อเปิ ดเผยรายได้ของตนเองหรื อของผูอ้ ื่นนั้นเป็ นประโยชน์ แต่วิธีการ
นั้นมีผลทางกฎหมายที่สามารถส่งผลกระทบทางลบต่อ4ไล้ฟ์และผูจ้ าหน่ายที่อวดอ้างด้วยเช่นกันเว้นแต่กฎหมายกาหนดให้เปิ ดเผยรายได้ควบคู่
กันไป ด้วยผูจ้ าหน่ายอาจไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายในการอวดอ้างรายได้ ในการนาเสนอหรื อพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ
ของ 4ไล้ฟ์หรื อแผนไลฟ์ รี วอร์ดห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายทาการพยากรณ์รายได้, อวดอ้างรายได้หรื อเปิ ดเผยรายได้4ไล้ฟ์ของตน (รวมถึงการแสดง
เช็ค, รายงานโบนัส, สาเนาเช็คหรื อบัญชีธนาคาร) ผูจ้ าหน่ายควรทบทวนคาแถลงว่าด้วยเรื่ องการเปิ ดเผยรายได้ที่ 4life.com
3.16
ร้านค้า 4ไล้ฟ์เชื่ อมัน่ และส่ งเสริ มการขายสิ นค้าแบบปากต่อปาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ไม่สามารถจาหน่ายได้ในห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าแฟรนไชส์ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรื อพื้นที่คา้ ปลีกใดๆ ที่มีพ้นื ที่คา้ ปลีกมากกว่าสองพัน (2,000) ตารางฟุต อย่างไรก็ตามบริ ษทั ตระหนัก
ดีวา่ ผูจ้ าหน่ายอาจพบว่าการขายผลิตภัณฑ์จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กอาจเป็ นประโยชน์ ผูจ้ าหน่ายต้องขอยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั
เพื่อที่จะขายผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ในร้ านค้าปลีกขนาดเล็กแต่ละแห่ ง และ4ไล้ฟ์สงวนดุลพินิจที่จะห้ามไม่ให้สินค้าของตนไปขายในร้านค้าใดๆที่ตน
เห็นว่าไม่เหมาะสม
3.17
งานแสดงสิ นค้า, นิทรรศการ และเวทีการค้าอื่นๆ ผูจ้ าหน่ายสามารถแสดง และ/หรื อ ขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ในงานแสดงสิ นค้าและ
นิทรรศการมืออาชี พต่างๆได้ ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายแสดง และ/หรื อ ขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ในตลาดนัด, เปิ ดท้าย, ถนนคนเดิน หรื อตลาดนัดเกษตรกร
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โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากบริ ษทั ห้ามไม่ให้ผจู ้ าหน่ายแสดง และ/หรื อ ขายสิ นค้า4ไล้ฟ์บนเว็บไซต์ประมูล
(เช่น Amazon) เว้นแต่เป็ นไปตามนโยบายข้อ 3.2 และ 5.2 เท่านั้น
3.18
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / การไม่เร่ ขาย ผูจ้ าหน่ายมีอิสระที่จะเข้าร่ วมธุรกิจการตลาดเครื อข่ายหรื อโอกาสการตลาดอื่นๆได้
อย่างไรก็ตามในระหว่างระยะเวลาของสัญญานี้ และสิ บสอง (12) เดือนปฏิทินหลังจากนั้นผูจ้ าหน่ายจะต้องไม่รับผูจ้ าหน่ายรายอื่นหรื อลูกค้าเข้า
ไปในธุรกิจการตลาดเครื อข่ายอื่นๆ เพราะว่าการตลาดเครื อข่ายส่วนใหญ่ดาเนิ นการทางโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ตทัว่ สหรัฐฯและทัว่ โลก การ
จากัดวงแคบพื้นที่ใดๆในขอบเขตนโยบายห้ามเร่ ขายนี้จะทาให้มนั ไม่มีผล ดังนั้นจึงให้ใช้นโยบายนี้ ในทุกประเทศที่4ไล้ฟ์ทาธุรกิจอย่างเป็ น
ทางการ คาว่า “รับเข้า” หมายถึงการกระทาหรื อความพยายามที่จะเร่ ขาย, รับสมัคร, โน้มน้าว หรื อใช้อิทธิ พลลักษณะใดก็ตาม ไม่วา่ โดยตรงหรื อ
โดยอ้อม หรื อผ่านบุคคลที่สาม เพื่อให้ผจู้ าหน่ายหรื อลูกค้าสมัครหรื อเข้าร่ วมการตลาดเครื อข่ายอื่น หรื อการขายตรงอื่น
ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายแสดงสิ นค้า4ไล้ฟ์ร่ วมกับสิ นค้าอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้า4ไล้ฟ์ หากเป็ นการวางจาหน่ายในร้านค้าหรื อเว็บไซต์ภายนอกสิ นค้า4
ไล้ฟ์จะต้องถูกแสดงแยกต่างหากจากสิ นค้าที่ไม่ใช่4ไล้ฟ์ ห้ามไม่ให้ผจู ้ าหน่ายเสนอโอกาสทางธุรกิจหรื อสิ นค้า4ไล้ฟ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าคาดหวัง
หรื อผูจ้ าหน่ายคาดหวังร่ วมกับโปรแกรมอื่นๆ, โอกาสหรื อสิ นค้าที่ไม่ใช่ของ4ไล้ฟ์ ห้ามไม่ให้ผจู ้ าหน่ายนาเสนอโอกาสใดๆหรื อสิ นค้าที่ไม่ใช่
ของ4ไล้ฟ์ในงานพบปะ, สัมมนา หรื อการประชุมเกี่ยวกับ4ไล้ฟ์
3.19
ข้อมูลความลับทางการค้า รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ท้ งั หมดและข้อมูลที่บรรจุอยูใ่ นนั้น และโครงสร้างเครื อข่าย และข้อมูลกิจกรรม
และข้อมูลอื่นๆที่บรรจุอยูใ่ นเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์แบคออฟฟิ ศของผูจ้ าหน่าย (รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์และข้อมูลที่บรรจุอยูใ่ นเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์
แบคออฟฟิ ศของผูจ้ าหน่ายเรี ยกรวมกันว่า “รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์”) เป็ นความลับ และถือว่าเป็ นข้อมูลความลับทางการค้าที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของ4ไล้ฟ์ รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์มอบให้แก่ผจู้ าหน่ายอย่างเป็ นความลับที่สุด และมอบให้ผจู ้ าหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานร่ วมกับ
การตลาดเครื อข่ายของตนเพื่อพัฒนาธุ รกิจ4ไล้ฟ์ของพวกตน ผูจ้ าหน่ายควรใช้รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ของตนในการจัดการ, จูงใจ และ
ฝึ กอบรมผูจ้ าหน่ายดาวน์ไลน์ของตน ผูจ้ าหน่ายและ4ไล้ฟ์ตกลงว่าแต่เฉพาะสาหรับข้อตกลงความลับและการไม่เปิ ดเผยนี้ เท่านั้น4ไล้ฟ์จะไม่
มอบรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ให้แก่ผจู้ าหน่าย ดังนั้นผูจ้ าหน่ายจะไม่กระทาการต่อไปนี้ ไม่วา่ ด้วยตนเองหรื อในนามของผูอ้ ื่น, หุ ้นส่ วน,
สมาคม, องค์กร, บริ ษทั จากัด หรื อบุคคลอื่นใด:
•
•
•
•
•

•

เปิ ดเผยข้อมูลใดๆที่บรรจุอยูใ่ นรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ให้แก่บุคคลที่สามไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
ใช้ขอ้ มูลในรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ใดๆในการแข่งขันกับ4ไล้ฟ์
ใช้ขอ้ มูลของผูจ้ าหน่ายที่พน้ สภาพไปแล้วกลับเข้ามาสมัครใหม่โดยปราศจากความยินยอมจากผูจ้ าหน่ายผูพ้ น้ สภาพ
ใช้ขอ้ มูลในรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ใดๆไปในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนื อจากเพื่อส่ งเสริ มธุรกิ จ4ไล้ฟ์ของตน
ใช้ขอ้ มูลในรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ใดๆเพื่อรับสมัครหรื อชักชวนผูจ้ าหน่ายหรื อลูกค้าของ4ไล้ฟ์ที่มีรายชื่ ออยูใ่ นรายงาน
กิจกรรมดาวน์ไลน์ใดๆเพื่อให้ไปเข้าโปรแกรมการตลาดเครื อข่ายอื่น หรื อในลักษณะพยายามใช้อิทธิพลหรื อชักจูงผูจ้ าหน่ายหรื อ
ลูกค้าของ4ไล้ฟ์เพื่อให้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ4ไล้ฟ์
ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลใดๆที่บรรจุอยูใ่ นรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์ต่อบุคคลใดๆ, หุ ้นส่ วน, สมาคม, องค์กรหรื อบุคคลอื่นใด

เมื่อบริ ษทั ร้องขอ ผูจ้ าหน่ ายปัจจุบนั หรื ออดีตจะต้อง:
• คืนหรื อทาลายต้นฉบับและสาเนารายงานกิจกรรมผูจ้ าหน่ายทั้งหมดให้แก่บริ ษทั
• ลบฐานข้อมูลหรื อรายการข้อมูลอีเล็กทรอนิ กทั้งหมดที่เกิดจากรายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์อย่างถาวร
• ลบฐานข้อมูลใดๆหรื อรายการข้อมูลที่ ผจู ้ าหน่ายสะสมหรื อพัฒนาขึ้นมาเกี่ยวกับข้อมูลติอต่อหรื อกิจกรรมการขายหรื อผูจ้ าหน่ายราย
อื่นๆอย่างถาวร
นโยบายข้อนี้จะยังคงมีผลหลังจากสัญญาผูจ้ าหน่ายระหว่างผูจ้ าหน่ายกับ4ไล้ฟ์ถูกยกเลิก
3.20
การสนับสนุนข้ามกลุ่ม ห้ามไม่ให้มีการสนับสนุนหรื อความพยายามในการสนับสนุนข้ามกลุ่มโดยเด็ดขาด “การสนับสนุนข้าม
กลุ่ม” หมายถึง ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม การสมัครบุคคลหรื อองค์กรที่ปัจจุบนั มีสญ
ั ญาผูจ้ าหน่ายกับ4ไล้ฟ์อยูแ่ ล้ว หรื อผูท้ ี่มีสญ
ั ญานั้นแล้ว
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ภายในหก (6) เดือนปฏิทินก่อนหน้าหากเป็ นระดับไดมอนด์หรื อต่ากว่า หรื อสิ บสอง (12) เดือนปฏิทินหากเป็ นระดับเพรสซิเดนเชี่ยล ไดมอนด์
(Presidential Diamond) หรื อสู งกว่า ณ ตาแหน่งใดๆก็ตามของแผนผัง ห้ามไม่ให้ใช้ชื่อของคู่สมรส, ชื่ อการค้า, ดีบีเอ, นามแฝง, บริ ษทั จากัด,
หุ้นส่วน, ทรัสต์, หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี, ตัวเลขปลอม หรื อการตบตาอื่นใดเพื่อหลบเลี่ยงนโยบายนี้ นโยบายนี้ไม่ได้ห้ามการโอนธุรกิจ4
ไล้ฟ์ตามหัวข้อ “การขาย, การโอนหรื อมอบธุรกิจ4ไล้ฟ์” ในนโยบายนี้
3.21
ความผิดพลาดและคาถาม หากผูจ้ าหน่ ายมีคาถามเกี่ยวกับ หรื อเชื่ อว่าได้เกิดความผิดพลาดในเรื่ องค่าคอมมิชชัน่ , โบนัส, รายงาน
กิจกรรมดาวน์ไลน์ หรื อการคิดค่าใดๆ ผูจ้ าหน่ายจะต้องแจ้ง4ไล้ฟ์ภายในหกสิ บ (60) วันนับจากวันที่เกิดความผิดพลาดหรื อเหตุที่สงสัยนั้น 4
ไล้ฟ์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ, การละเลย หรื อปั ญหาที่ไม่ได้แจ้งภายในหกสิ บ (60) วัน
3.22
ห้ามไม่ให้ซ้ื อของเข้าคลังมากเกินไป ผูจ้ าหน่ายไม่จาเป็ นจะต้องแบกสิ นค้าหรื อเครื่ องมือการขายไปด้วยทั้งคลัง ผูจ้ าหน่ายผูท้ ี่ถือ
สิ นค้าหรื อเครื่ องมือการขายจานวนพอประมาณอาจพบว่าการขายและการสร้ างการตลาดเครื อข่ายสะดวกสบายกว่า เพราะว่าใช้เวลาในการ
ตอบสนองต่อคาสั่งของลูกค้าหรื อตอบสนองความต้องการของผูจ้ าหน่ายรายใหม่ได้รวดเร็ วกว่า ผูจ้ าหน่ายแต่ละคนจะต้องตัดสิ นใจด้วยตนเอง
ในเรื่ องนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผูจ้ าหน่ายจะไม่ตอ้ งเป็ นภาระกับคลังสิ นค้าที่ขายไม่ออก คลังสิ นค้านั้นสามารถถูกส่ งคืนให้แก่4ไล้ฟ์ได้เมื่อผูจ้ าหน่าย
ยกเลิกหรื อถูกปลดตามหัวข้อ “การคืนคลังสิ นค้าและเครื่ องมือการขายจากผูจ้ าหน่าย” ของนโยบายนี้
4ไล้ฟ์ห้ามไม่ให้ซ้ือสิ นค้าในจานวนที่มากเกินไปเพียงเพื่อให้ผา่ นเกณฑ์คอมมิชชัน่ , โบนัส หรื อการไต่ระดับในแผนไลฟ์ รี วอร์ด ห้ามไม่ให้ผู้
จาหน่ายซื้ อสิ นค้าไปเก็บไว้เกินกว่าที่จะขายได้หรื อใช้ภายในหนึ่ งเดือน และห้ามไม่ให้ชกั ชวนผูใ้ ดกระทาเช่นนั้น
3.23
สิ ทธิ์ในการเผยแพร่ ผูจ้ าหน่ายอนุญาตให้4ไล้ฟ์ใช้ชื่อของตน, รู ปถ่าย, วีดีโอ และ/หรื อ บันทึกเสี ยง, เรื่ องราวส่ วนตัว, ความคิดเห็น,
ความเหมือน และ/หรื อ เอกสารส่ วนบุคคลใดๆในโฆษณา และ/หรื อ การส่ งเสริ มการขายใดๆของบริ ษทั และสละสิ ทธิ์ ท้ งั หมดสาหรับ
ค่าตอบแทนการใช้งานนั้น
3.24
ภาษีเงินได้ ทุกๆปี 4ไล้ฟ์จะจัดสาเนาเอกสารซึ่งผูจ้ าหน่ายอาจใช้เพื่อจุดประสงค์ในการจัดทาภาษีรายได้ของตน ผูจ้ าหน่ายแต่ละราย
ต้องรับผิดชอบในการชาระภาษีรายได้ที่เกิดจาการเป็ นผูจ้ าหน่ายของ 4ไล้ฟ์
3.25
สถานะผูจ้ าหน่ายอิสระ ผูจ้ าหน่ ายเป็ นผูจ้ าหน่ายอิสระ ไม่ใช่ผซู ้ ้ื อแฟรนไชส์หรื อโอกาสธุรกิจ สัญญาระหว่าง4ไล้ฟ์กับผูจ้ าหน่าย
ไม่ได้ก่อความสัมพันธ์ฐานะลูกจ้าง/นายจ้าง, หุ ้นส่ วน หรื อผูร้ ่ วมทุนระหว่างบริ ษทั กับผูจ้ าหน่าย ผูจ้ าหน่ายจะไม่ได้รับการปฏิบตั ิในฐานะลูกจ้าง
สาหรับการทางานของตน หรื อสาหรับเรื่ องภาษีรัฐต่างๆ ผูจ้ าหน่ายทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น, ภาษีกลางและภาษีรัฐที่พึง
ชาระจากรายได้ในฐานะผูจ้ าหน่ายของบริ ษทั ผูจ้ าหน่ายไม่มีอานาจ (ไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรื อโดยนัย) ในการผูกมัดบริ ษทั ไว้กบั ภาระใดๆ ผูจ้ าหน่าย
แต่ละรายจะต้องสร้างเป้าหมายของตนเอง, จานวนชัว่ โมง และวิธีการขายตราบใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาผูจ้ าหน่ายนี้, นโยบาย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.26
การขายสิ นค้าในต่างประเทศ 4ไล้ฟ์ได้ประสานงานกับหน่วยงานรัฐหลายแห่ งเพื่อขึ้นทะเบียนสิ นค้า4ไล้ฟ์ในหลายประเทศทัว่ โลก
เพื่อที่จะปกป้องการขึ้นทะเบียนสิ นค้าและปฏิบตั ิตามกฎหมายนาเข้าและการขึ้นทะเบียนสิ นค้าของแต่ละประเทศที่4ไล้ฟ์ทาธุรกิจ 4ไล้ฟ์จาเป็ นที่
จะต้องจากัดการกระจายสิ นค้าในต่างประเทศ ดังนั้นหากผูจ้ าหน่ายประสงค์ที่จะขายสิ นค้า4ไล้ฟ์หรื อเครื่ องมือการขายในประเทศใดๆที่4ไล้ฟ์ขึ้น
ทะเบียนสิ นค้า สิ นค้าสามารถถูกขาย, ให้, โอน, นาเข้า, ส่ งออก หรื อแจกจ่ายเฉพาะสิ นค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะในประเทศนั้น
เท่านั้น ห้ามไม่ให้นาเข้าสิ นค้าอื่นใดจากนอกประเทศนั้นเพื่อมาขาย
4ไล้ฟ์โดยดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวสามารถอนุญาตให้นาเข้าสิ นค้าใดๆที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนในประเทศสาหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการขายต่อ
เมื่อนาเข้ามาแล้วผูจ้ าหน่ายสามารถซื้อสิ นค้าชิ้นนั้นเพื่อนาไปใช้ส่วนตัวเท่านั้น แต่ห้ามนาไปขายต่อ
3.27
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและคาสัง่ ท้องถิ่น หลายเมืองและหลายเขตปกครองมีกฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการทาธุรกิจจากที่บา้ น ส่ วน
ใหญ่กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงผูจ้ าหน่ายเพราะลักษณะทางธุรกิ จของพวกเขา อย่างไรก็ตามผูจ้ าหน่ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่มีผล
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ต่อพวกเขา หากทางการของเมืองหรื อเขตปกครองบอกผูจ้ าหน่ายว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้กบั พวกเขา ผูจ้ าหน่ายจะต้องเคารพและให้ความ
ร่ วมมือ และส่งสาเนาข้อกฎหมายนั้นมายังแผนกกฎหมายของ4ไล้ฟ์ทางไปรษณี ยห์ รื ออีเมลที่ compliance@4life.com ส่วนใหญ่มีขอ้ ยกเว้น
สาหรับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อผูจ้ าหน่าย
3.28
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริ ยธรรม ผูจ้ าหน่ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดของรัฐบาลกลาง, รัฐ และ
การปกครองท้องถิ่นในการดาเนินธุรกิจของตน ในการประกอบธุรกิจ4ไล้ฟ์ การฝ่ าฝื นกฎหมายใดๆหรื อความประพฤติที่ผิดหลักจริ ยธรรม หรื อ
การกระทาที่โดยดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของ4ไล้ฟ์ถือว่าอาจทาลายชื่อเสี ยงหรื อภาพลักษณ์ที่ดีจะถูกดาเนิ นการทางวินยั
3.29
หนึ่งธุรกิจ4ไล้ฟ์ต่อผูจ้ าหน่ ายหนึ่งคน ผูจ้ าหน่ายสามารถมีกรรมสิ ทธิ์ในผลประโยชน์, ตามกฎหมายหรื อความเสมอภาคในฐานะ
เจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดี ยว, หุ้นส่วน, สมาชิก, ผูถ้ ือหุ ้น, ผูจ้ ดั การทรัพย์ หรื อผูร้ ับผลประโยชน์ในหนึ่งธุรกิจ4ไล้ฟ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผใู ้ ดมี,
ดาเนินการหรื อรับผลประโยชน์จากธุรกิจ4ไล้ฟ์มากกว่าหนึ่ ง บุคคลผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้วที่อยูใ่ นครอบครัวเดียวกันสามารถเข้าสู่ หรื อมี
ผลประโยชน์จากธุรกิจ4ไล้ฟ์ของตนเองแยกต่างหากได้ก็ต่อเมื่อชั้นถัดไปในครอบครัวถูกวางอยูใ่ นชั้นที่หนึ่ งของสมาชิกครอบครัวคนแรกที่
สมัครเท่านั้น “สมาชิกครอบครัว” หมายถึง คู่สมรส, คู่อยูก่ ินด้วยกัน และเด็กที่อาศัยอยูห่ รื อทาธุรกิจในที่อยูเ่ ดียวกัน
3.30
การกระทาของสมาชิ กครอบครัวหรื อบุคคลที่เกี่ยวพันธ์ หากสมาชิกครอบครัวของผูจ้ าหน่ายกระทาการใดๆ หากกระทาโดยผู้
จาหน่ายที่มีชื่อในใบสมัคร ที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อบัญญัติใดๆในสัญญานี้ จะถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นของผูจ้ าหน่าย และ4ไล้ฟ์อาจดาเนินการทางวินยั
ตามนโยบายนี้ต่อผูจ้ าหน่ ายผูม้ ีชื่อนั้น เช่นเดียวกันหากเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวพันธ์ใดๆกับองค์กร, หุ ้นส่ วน, บริ ษทั จากัด, ทรัสต์ หรื อองค์กรอื่น
ใด (เรี ยกรวมกันว่า “บุคคลที่เกี่ยวพันธ์กนั ”) ฝ่ าฝื นสัญญานี้ การกระทานั้นจะถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นขององค์กรนั้น และ4ไล้ฟ์จะดาเนินการทางวินยั
โดยรวมกันและแยกกันต่อองค์กร และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละราย, เจ้าหน้าที่, หุ ้นส่ วน, สมาชิ ก, เจ้าของและสมาชิ กครอบครัว
3.31
ห้ามเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลาก ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์, ฉลาก, เติม หรื อแก้ไขฉลากบนสิ นค้าใดๆของ4ไล้ฟ์, ข้อมูล
, เอกสารหรื อโปรแกรมในลักษณะใดก็ตาม สิ นค้า4ไล้ฟ์จะต้องถูกขายในบรรจุภณั ฑ์ด้ งั เดิมเท่านั้น การเปลี่ยนฉลากหรื อบรรจุภณั ฑ์อาจเป็ นการ
ฝ่ าฝื นกฎหมายรัฐบาลกลางและรัฐท้องถิ่นที่อาจมีโทษอาญารุ นแรง ผูจ้ าหน่ายควรตระหนักด้วยว่าความรับผิดทางแพ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อ
บุคคลที่ใช้สินค้าได้รับบาดเจ็บใดๆหรื อทรัพย์สินเสี ยหายอันเป็ นผลจากการเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อเปลี่ ยนฉลาก
3.32
การรวมชั้นองค์กร เมื่อผูจ้ าหน่ายยกเลิก 4ไล้ฟ์สามารถ ด้วยดุลพินิจของตน ย้ายบุคคลในระดับชั้นที่หนึ่งของผูจ้ าหน่ายที่ยกเลิกไปยัง
ตาแหน่งที่วา่ งลง บัญชีของผูจ้ าหน่ายที่ยกเลิกอาจถูกรักษาไว้ในที่เดิมจนกว่าจะถึงเวลาที่4ไล้ฟ์มัน่ ใจว่าจะไม่มีปัญหาทางกฎหมาย
3.33
การขาย, โอน หรื อมอบธุรกิจ4ไล้ฟ์ ถึงแม้วา่ ธุรกิจ4ไล้ฟ์เป็ นธุรกิจส่ วนบุคคล, ดาเนิ นกิจการโดยอิสระจากกัน การขาย, การโอนหรื อ
การมอบธุรกิจ4ไล้ฟ์มีขอ้ จากัดบางประการ เว้นแต่ตกลงกันเป็ นอย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากผูจ้ าหน่ายต้องการจะขายธุรกิจ4ไล้ฟ์ของตน
จะต้องเข้าข่ายดังนี้ :
• ผูจ้ าหน่ายจะต้องให้สิทธิ์ ได้ซ้ื อก่อนแก่บริ ษทั เพื่อที่จะซื้ อธุรกิจนั้นด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับบุคคลที่สามใดๆ หากบริ ษทั ซื้ อธุรกิจ
นั้นจะขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของบริ ษทั ว่าจะรักษาธุรกิจไว้หรื อจะปล่อยให้มีการรวมชั้น
• จะต้องรักษาสายการสนับสนุนเดิมไว้ตลอดเวลาเพื่อธุรกิจ4ไล้ฟ์จะดาเนิ นต่อไปในสายการสนับสนุนนั้น
•

•
•
•

ผูซ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนจะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะเป็ นผูจ้ าหน่าย หากผูซ้ ้ื อเป็ นผูจ้ าหน่ายอยูแ่ ล้ว เขาจะต้องยกเลิกธุรกิจ4
ไล้ฟ์ของตนเองก่อน และงดเคลื่อนไหวตามข้อ 3.12 ของนโยบายนี้ ก่อนที่จะมีสิทธิ์ ซื้ อ, โอน, รับมอบหรื อได้ผลประโยชน์ใดๆ
ในธุรกิจ4ไล้ฟ์
ผูจ้ าหน่ายที่จะขายจะต้องส่งแบบฟอร์ มการขาย, ย้ายหรื อมอบธุรกิจ4ไล้ฟ์ไปยังแผนกบริ การผูจ้ าหน่ายที่ thailand@4life.com
ก่อนการขาย, การโอนหรื อการมอบจะได้รับการอนุมตั ิในขั้นตอนสุดท้ายจาก4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายผูท้ ี่จะขายจะต้องตกลงเรื่ องภาระ
หนี้ สินใดๆที่มีอยูก่ บั 4ไล้ฟ์ก่อน
ในการที่จะมีสิทธิ์ขาย, โอนหรื อมอบธุ รกิจ4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายผูท้ ี่จะขายจะต้องมีสถานะดี, ไม่ฝ่าฝื นเงื่อนไขใดๆของสัญญานี้ และ
ไม่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของแผนกกฎหมาย4ไล้ฟ์
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•
•
•

ก่อนที่จะเสนอขายธุรกิจ4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ ายผูท้ ี่จะขายจะต้องแจ้งความจานงที่จะขายให้สานักงานใหญ่4ไล้ฟ์ทราบ และได้รับการ
อนุมตั ิจากบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งจะไม่ถูกยับยั้งโดยไร้เหตุผล
ตาแหน่งผูจ้ าหน่ายที่ถูกขาย, โอนหรื อมอบนั้นจะไม่รักษาระดับสู งที่ได้มาในตาแหน่งนั้น 4ไล้ฟ์สงวนสิ ทธิ์ในการวางตาแหน่ง
ของตาแหน่งใดๆที่ถูกซื้ อ, โอนหรื อมอบโดยดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในกรณี ที่ตาแหน่งผูจ้ าหน่ ายที่จะขาย, โอนหรื อมอบได้รับรางวัลการท่องเที่ยวตามคุณสมบัติก่อนการขาย, โอนหรื อมอบ
ตาแหน่งผูจ้ าหน่ายนั้น ผูซ้ ้ือ, ผูร้ ับโอนหรื อผูร้ ับมอบตาแหน่งผูจ้ าหน่ายนั้นไม่มีสิทธิ์ ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวตามคุณสมบัติ
สาหรับในระดับเดียวกัน 4ไล้ฟ์สงวนสิ ทธิ์ ในการอนุมตั ิสิทธิ์ รางวัลการท่องเที่ยวทั้งหมดในอนาคต

3.34
การแยกธุรกิจ4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายบางครั้งดาเนินธุรกิจ4ไล้ฟ์ในฐานะหุ ้นส่ วนสามีภรรยา, หุ ้นส่ วน, องค์กร, บริ ษทั จากัดหรื อทรัสต์ เมื่อ
การแต่งงานจบลงด้วยการอย่าร้าง หรื อองค์กร, หุ ้นส่ วน, บริ ษทั จากัดหรื อทรัสต์ (ในข้อนี้สี่บุคคลหลังสุ ดเรี ยกรวมกันว่า “องค์กร”) ยุบกิจการ
จะต้องมีการดาเนิ นการเพื่อให้แน่ใจว่าการแยกหรื อการแบ่งธุรกิจจะต้องกระทาโดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์และรายได้ของธุรกิจอื่นๆที่อยู่
ข้างบนหรื อข้างล่างสายการสนับสนุนนั้น หากฝ่ ายที่จะแยกไม่จดั การเพื่อผลประโยชน์ดีที่สุดของผูจ้ าหน่ายอื่นๆและบริ ษทั 4ไล้ฟ์ยกเลิกสัญญาผู้
จาหน่ายและรวมชั้นการตลาดทั้งหมดโดยภาคบังคับตามหัวข้อ “การรวมชั้นองค์กร” ในนโยบายนี้ ในระหว่างที่รอการหย่าร้ างหรื อการยุบ
องค์กร คู่สญ
ั ญาเหล่านั้นจะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งต่อไปนี้ :
• คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งสามารถ ด้วยความยินยอมของอีกฝ่ าย ดาเนิ นธุรกิจ4ไล้ฟ์ตามการมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยที่คู่
สมรส, ผูถ้ ือหุ้น, หุ้นส่ วน หรื อผูจ้ ดั การทรัพย์ฝ่ายที่จะปล่อย มอบอานาจให้4ไล้ฟ์ดาเนินการโดยตรงและเพียงผูเ้ ดียวกับคู่สมรสอีก
ฝ่ าย หรื อผูถ้ ือหุ้นฝ่ ายที่ไม่ได้ปล่อย, หุ ้นส่ วน หรื อผูจ้ ดั การทรัพย์ หรื อ
• คู่สญ
ั ญาเหล่านั้นอาจดาเนิ นธุรกิจ4ไล้ฟ์ร่ วมกันต่อไปได้ โดยที่ค่าตอบแทนใดๆจาก4ไล้ฟ์จะถูกจ่ายในนามร่ วมกันของผูจ้ าหน่าย
หรื อชื่ อขององค์กรที่จะถูกแยกตามที่คู่สญ
ั ญาตกลงกันเองอย่างเสรี
หากคู่สญ
ั ญาไม่เลือกข้อใดๆเลยที่กล่าวมาข้างต้น 4ไล้ฟ์จะยังคงจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้แก่บุคคลเดิมที่เคยได้รับค่าคอมมิชชัน่ ก่อนการหย่าร้างหรื อ
ยุบกิจการ
จะไม่มีกรณี ใดๆที่ทีมการตลาดของคู่สมรสที่กาลังอย่าร้างหรื อองค์กรที่กาลังยุบกิจการจะถูกแยก เช่นกันเฉพาะเมื่อ4ไล้ฟ์อนุมตั ิเท่านั้นที่
คอมมิชชัน่ และ/หรื อ โบนัสจะถูกแยกระหว่างคู่สมรส หรื อสมาชิ กขององค์กรที่กาลังยุบกิจการ 4ไล้ฟ์จะรับรองสัญญาผูจ้ าหน่ายเพียงฉบับเดียว
เท่านั้น ในกรณี ที่คู่สญ
ั ญาที่จะอย่าร้างหรื อยุบกิจการไม่สามารถยุติขอ้ พิพาทเรื่ องการจัดการค่าคอมมิชชัน่ และกรรมสิ ทธิ์ ในธุรกิจภายในหก (6)
เดือนหลังจากการฟ้ องอย่าหรื อการเริ่ มกระบวนการยุบกิจการ สัญญาผูจ้ าหน่ายสามารถถูกยกเลิกโดยภาคบังคับ หากอดีตคู่สมรสได้ปล่อยสิ ทธิ์
ทั้งหมดในธุรกิจ4ไล้ฟ์เดิมของตนแล้ว ต่อจากนั้นตนจะมีอิสระในการสมัครภายใต้ผสู ้ นับสนุนรายใดก็ได้ที่ตนเลือก และไม่ตอ้ งรอคอยก่อนที่จะ
สมัครใหม่ หากอดีตสมาชิกองค์กรได้ปล่อยสิ ทธิ์ของตนทั้งหมดในธุรกิจ4ไล้ฟ์เดิมของตนแล้ว ต่อจากนั้นตนจะมีอิสระในการสมัครภายใต้
ผูส้ นับสนุนรายใดก็ได้ที่ตนเลือก และไม่ตอ้ งรอคอยก่อนที่จะสมัครใหม่
ในกรณี การหย่าร้างและยุบกิจการ ฝ่ ายที่จะปล่อยจะไม่มีสิทธิ์ในผูจ้ าหน่ายหรื อลูกค้ารายใดในทีมการตลาดเดิมของตน พวกเขาจะต้องพัฒนา
ธุรกิจขึ้นมาใหม่ในลักษณะเดียวกันกับผูจ้ าหน่ายรายใหม่ทวั่ ไป
3.35
การสนับสนุน ผูจ้ าหน่ายทุกคนที่มีสถานะดีมีสิทธิ์สนับสนุนและพาผูอ้ ื่นเข้ามาสมัคร4ไล้ฟ์ ลูกค้าหรื อผูจ้ าหน่ายคาดหวังมีสิทธิ์ขาด
ในการเลือกผูส้ นับสนุนของตนเอง หากมีผจู้ าหน่ายมากกว่าหนึ่ งคนอ้างลูกค้าหรื อผูจ้ าหน่ายคาดหวังรายเดียวกัน บริ ษทั จะรับรองใบสมัครที่
บริ ษทั ได้รับเป็ นฉบับแรกให้เป็ นผูค้ วบคุม
3.36
การโอนเมื่อผูจ้ าหน่ายเสี ยชีวิต เมื่อผูจ้ าหน่ายเสี ยชี วิต ธุรกิจของตนสามารถถูกส่ งต่อไปยังทายาท จะต้องส่ งมอบเอกสารที่จาเป็ นทาง
กฎหมายให้แก่บริ ษทั เพื่อยืนยันความเหมาะสมของการโอน ดังนั้นผูจ้ าหน่ายควรปรึ กษาทนายความเพื่อช่วยจัดเตรี ยมพินยั กรรมหรื อเอกสาร
อื่นๆทางพินยั กรรม เมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจ4ไล้ฟ์ถูกโอนโดยพินยั กรรมหรื อขั้นตอนอื่นๆทางพินยั กรรม ผูจ้ ดั การมรดกจะต้องมอบหนังสื อ
พินยั กรรมหรื อเอกสารอื่นๆที่ศาลอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูจ้ ดั การมรดกให้แก่4ไล้ฟ์ ก่อนที่ผรู ้ ับผลประโยชน์จะได้รับสิ ทธิ์ในการรวบรวมโบนัสและ
คอมมิชชัน่ จากทีมการตลาดของผูจ้ าหน่ายผูเ้ สี ยชี วิตและดาเนินธุรกิจ ผูร้ ับผลประโยชน์จะต้อง:
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•
•
•

ลงนามและส่งสัญญาผูจ้ าหน่ายและแบบฟอร์ มการสมัครอื่นๆและเอกสารต่างๆ ค่าคอมมิชชัน่ ทั้งหมดจะถูกจ่ายให้แก่บุคคลหรื อ
องค์กรที่มีรายชื่อในสัญญาผูจ้ าหน่าย
มอบใบมรณบัตรตัวจริ งและสาเนารับรองของพินยั กรรมหรื อเอกสารอื่นที่มอบสิ ทธิ์ในธุรกิจ4ไล้ฟ์ให้แก่ผสู ้ ื บทอด กับ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อบัญญัติของสัญญานี้

4ไล้ฟ์สงวนสิ ทธิ์ในการกาหนดตาแหน่ งผูจ้ าหน่ายของผูส้ ื บทอดเพื่อวัตถุประสงค์แห่ งการรับรอง
3.37
การโอนเมื่อผูจ้ าหน่ายเป็ นผูพ้ ิการ ในการที่จะขอโอนธุรกิจ4ไล้ฟ์เนื่องด้วยความพิการของผูจ้ าหน่าย ผูจ้ ดั การทรัพย์จะต้องมอบสิ่ ง
เหล่านี้ให้แก่4ไล้ฟ์: (1) สาเนาหนังสื อคาสัง่ ศาลที่แต่งตั้งบุคคลให้เป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์ของผูจ้ าหน่ายผูพ้ ิการ (2) คาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ผูจ้ ดั การทรัพย์ กับ (3) สัญญาผูจ้ าหน่ายที่ลงนามโดยผูจ้ ดั การทรัพย์ จากนั้นผูจ้ ดั การทรัพย์จะต้อง:
•
•

ดาเนินธุรกิจตามเงื่อนไขและข้อบัญญัติของสัญญานี้ และ
มีคุณสมบัติตรงตามสถานะของผูจ้ าหน่ ายผูพ้ ิการเพื่อที่จะได้รับการจ่ายเงินสาหรับตาแหน่งนั้น หากคุณสมบัติของผูจ้ ดั การทรัพย์ไม่
ถึงตาแหน่งล่าสุดของผูจ้ าหน่าย ธุรกิจจะได้รับการจ่ายเงินตามตาแหน่งที่มีคุณสมบัติในแต่ละช่วงโบนัส

4ไล้ฟ์สงวนสิ ทธิ์ในการกาหนดตาแหน่ งผูจ้ าหน่ายของผูส้ ื บทอดเพื่อวัตถุประสงค์แห่ งการรับรอง
4.

ความรับผิดชอบของผู้จาหน่ าย

4.1
ความเข้าใจรู ปแบบธุรกิจ4ไล้ฟ์ 4ไล้ฟ์เป็ นบริ ษทั ขายตรง ผูจ้ าหน่ายขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ให้แก่ลูกค้าแบบตัวต่อตัว การมีปฏิสมั พันธ์ทาให้
มีเวลาอธิบายและแนะนาสิ นค้า4ไล้ฟ์ บทบาทของผูจ้ าหน่ายผูเ้ ลือกที่จะสร้างธุรกิจ4ไล้ฟ์คือการขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ให้แก่ลูกค้าเป็ นวงกว้างโดยใช้
รู ปแบบการขายตรงในการกระจายสิ นค้า
4.2
การเปลี่ยนที่อยูห่ รื อโทรศัพท์ เพื่อให้การส่ งสิ นค้าตรงตามเวลา, เอกสารสนับสนุน และค่าคอมมิชชัน่ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ขอ้ มูลในบันทึก
ของ4ไล้ฟ์ต้องเป็ นปัจจุบนั ผูจ้ าหน่ ายที่วางแผนจะย้ายที่อยูค่ วรแจ้งที่อยูใ่ หม่และหมายเลขโทรศัพท์ให้แก่สานักงานใหญ่4ไล้ฟ์ เพื่อประกันความ
ถูกต้องในการส่งมอบ จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้แก่4ไล้ฟ์ล่วงหน้าสอง (2) สัปดาห์
4.3
การพัฒนาและการฝึ กอบรมต่อเนื่ อง ผูจ้ าหน่ายที่เป็ นผูส้ นับสนุนหรื อผูแ้ นะนาผูอ้ ื่นควรให้การดูแลเอาใจใส่เพื่อให้แน่ใจว่าดาวน์ไลน์
ของตนจะดาเนินธุรกิจ4ไล้ฟ์อย่างเหมาะสม ผูจ้ าหน่ายควรจะติดต่อ, สื่ อสารและกากับการทางานของผูจ้ าหน่ายในทีมการตลาดของตน
ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จากัดเพียง จดหมายข่าว, การส่ งสารโต้ตอบ, การพบปะโดยตรง, การคุยโทรศัพท์, ว้อยซ์เมล, อีเมล และการประกบตัวไปเข้า
ประชุม, การฝึ กอบรม และกิจกรรมอื่นๆ ผูจ้ าหน่ายที่เป็ นอัพไลน์ควรกระตุน้ และสอนความรู้ในตัวสิ นค้า4ไล้ฟ์ให้แก่ผจู ้ าหน่ายรายใหม่, เทคนิค
การขายที่มีประสิ ทธิภาพ, แผนไลฟ์ รี วอร์ด และการปฏิบตั ิตามนโยบายเหล่านี้
4.4
ความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการฝึ กอบรม ในขณะที่ผจู ้ าหน่ายก้าวหน้าขึ้นไปตามลาดับผูน้ าชั้นต่างๆ พวกเขาจะมีประสบการณ์ในการ
ขายเพิม่ มากขึ้น, ความรู ้ในตัวสิ นค้า และความเข้าใจต่อสิ นค้า4ไล้ฟ์และแผนไลฟ์ รี วอร์ด พวกเขาอาจจะถูกเชิ ญให้เข้ามาแบ่งปั นความรู ้น้ ี กบั ผู้
จาหน่ายที่มีประสบการณ์น้อยกว่าภายในทีมการตลาดของตน
4.5
ความรับผิดชอบในการขายต่อเนื่ อง ไม่วา่ ความสาเร็ จอยูใ่ นระดับใด ผูจ้ าหน่ายควรส่ งเสริ มการขายด้วยตนเองโดยการหาลูกค้าใหม่
และบริ การลูกค้าปัจจุบนั
4.6
การห้ามดูถูก 4ไล้ฟ์ต้องการมอบสิ นค้าที่ดีกว่าให้แก่ผจู ้ าหน่าย, ค่าตอบแทนและบริ การที่สูงกว่าในอุตสาหกรรม ดังนั้น4ไล้ฟ์จึงเห็น
คุณค่าในคาวิจารณ์และความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ของผูจ้ าหน่าย ความคิดเห็นทั้งหมดควรถูกส่งให้แก่4ไล้ฟ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
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thailand@4life.com ในขณะที่4ไล้ฟ์ยินดีรับฟังข้อมูลสร้างสรรค์ แต่ความคิดเห็นและข้อสังเกตเชิ งลบของผูจ้ าหน่ายเกี่ยวกับบริ ษทั , สิ นค้าหรื อ
แผนค่าตอบแทนไม่ได้มีผลดีอะไรนอกจากบ่อนทาลายขวัญกาลังใจของผูจ้ าหน่ายคนอื่นๆ ด้วยเหตุผลนี้ และเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ดาวน์
ไลน์ของพวกเขา ผูจ้ าหน่ายจะต้องไม่ดูถูก, ลบหลู่หรื อตั้งข้อสังเกตในแง่ลบเกี่ยวกับ4ไล้ฟ์, ผูจ้ าหน่ายรายอื่นๆ, สิ นค้า4ไล้ฟ์, แผนไลฟ์ รี วอร์ด,
หรื อกรรมการของ4ไล้ฟ์, เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง
4.7
การมอบเอกสารให้แก่ผสู ้ มัคร ผูจ้ าหน่ายควรมอบนโยบายและแผนไลฟ์ รี วอร์ ดฉบับล่าสุดให้แก่บุคคลที่ตนสนับสนุนให้มาเป็ นผู้
จาหน่ายก่อนที่ผสู ้ มัครจะลงนามในสัญญาผูจ้ าหน่าย สามารถรับสาเนานโยบายเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่4ไล้ฟ์และ 4life.com
4.8
การรายงานการละเมิดนโยบาย ผูจ้ าหน่ายที่พบเห็นผูจ้ าหน่ายรายอื่นละเมิดนโยบายเหล่านี้ ควรส่ งรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยตรงไปที่แผนกกฎหมายของ4ไล้ฟ์ทางไปรษณี ยห์ รื ออีเมลที่ compliance@4life.com ควรระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น วันที่, จานวน
ครั้งที่เกิดขึ้น, บุคคลที่เกี่ยวข้อง และเอกสารสนับสนุนลงไปด้วย
5.

ข้ อกาหนดการขาย

5.1
การขายสิ นค้า แผนไลฟ์ รี วอร์ดอยูบ่ นพื้นฐานของการขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ให้แก่ลูกค้า ผูจ้ าหน่ายจะต้องบรรลุยอดคะแนนการขายที่
กาหนดในแผนไลฟ์ รี วอร์ด (เช่นเดียวกับบรรลุความรับผิดชอบอื่นๆที่กาหนดในสัญญานี้ ) เพื่อที่จะมีสิทธิ์ ได้รับโบนัส, คอมมิชชัน่ และ
ความก้าวหน้าสู งขึ้นในลาดับชั้น
5.2
ไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องราคาและเขตแดน ในการขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ ไม่มีการมอบเขตแดนเอกสิ ทธิ์ ให้แก่ผใู ้ ด และไม่มีคา่ แฟรนไชส์
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลหรื อผ่านช่องทางเว็บไซต์มาย 4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายไม่จาเป็ นต้องขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ในราคาปลีก แต่สามารถขายสิ นค้า4ไล้ฟ์
ในราคาใดก็ได้ที่เทียบเท่าหรื อสู งกว่าราคาสมาชิกของ4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายที่ตอ้ งการจะขายสิ นค้า4ไล้ฟ์บนเว็บไซต์ภายนอกของตนหรื อพื้นที่ของ
บุคคลที่สาม (เช่น Lazada, Shoppee หรื อ Amazon) จะต้องขายสิ นค้า4ไล้ฟ์แต่ละชิ้นในราคาขายปลีก โดยส่ งสัญญาการขายผ่านเว็บไซต์ภายนอก
ไปยังแผนกฎหมายที่ compliance@4life.com และรับการอนุมตั ิจาก 4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายอาจไม่ขายสิ นค้าเป็ นแพ็คที่ประกอบไปด้วยสิ นค้ามากกว่า
หนึ่งชิ้นบนเว็บไซต์ภายนอกหรื อพื้นที่ของบุคคลที่สาม ราคาของแพ็คจะต้องเท่ากับราคาขั้นต่าสาหรับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่4ไล้ฟ์สาหรับทุกชิ้นใน
แพ็ค
ห้ามไม่ให้ผจู้ าหน่ายรับสมัคร, ช่วย หรื อยินยอม ไม่วา่ โดยรู ้เท่าถึงการณ์หรื อไม่ก็ตาม ให้บุคคลที่สามที่ไม่ใช่ผจู ้ าหน่าย4ไล้ฟ์ทาการขายสิ นค้า4
ไล้ฟ์บนเว็บไซท์ภายนอกใดๆหรื อพื้นที่ใดๆของบุคคลที่สาม (เช่น Lazada, Shoppee หรื อ Amazon) ผูจ้ าหน่ายควรทาการขายสิ นค้าของตนผ่าน
เว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์ของตน และการขายเหล่านั้นจะถูกตั้งราคาเป็ นราคสมาชิ กของ4ไล้ฟ์โดยอัตโนมัติ
5.3
ใบเสร็ จการขาย หากผูจ้ าหน่ ายขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ใดๆจากคลังของตนหรื อจากเว็บไซต์ภายนอกของตน ควรมอบสาเนาใบเสร็ จของ4
ไล้ฟ์ให้แก่ลูกค้า ณ เวลาขาย และอธิ บายสิ ทธิ์ในการยกเลิกรายการให้แก่ลูกค้าตามที่ระบุในใบเสร็ จ ผูจ้ าหน่ายจะต้องเก็บรักษาใบเสร็ จการขาย
เป็ นเวลาสอง (2) ปี และมอบให้4ไล้ฟ์เมื่อบริ ษทั ร้องขอ บันทึกการซื้ อของลูกค้าของผูจ้ าหน่ายที่ทาการซื้ อโดยตรงจาก4ไล้ฟ์จะถูกเก็บรักษาโดย4
ไล้ฟ์
6.

โบนัสและคอมมิชชั่น

6.1
คุณสมบัติสาหรับโบนัสและคอมมิชชัน่ ผูจ้ าหน่ายจะต้องมีความเคลื่อนไหวและปฏิบตั ิตามสัญญานี้ เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสาหรับ
โบนัสและคอมมิชชัน่ ตราบใดที่ผจู้ าหน่ายปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญานี้ 4ไล้ฟ์จะจ่ายคอมมิชชัน่ ให้แก่ผจู ้ าหน่ายตามแผนไลฟ์ รี วอร์ด
6.2
การปรับโบนัสและคอมมิชชัน่ สาหรับสิ นค้าส่ งคืน ผูจ้ าหน่ายได้รับโบนัสและคอมมิชชัน่ ตามยอดขายสิ นค้าจริ งให้แก่ลูกค้า เมื่อ
สิ นค้าถูกส่งคืนมายัง4ไล้ฟ์เพื่อคืนเงินหรื อเพื่อให้บริ ษทั ซื้ อกลับคืน โบนัสและคอมมิชชัน่ ตามสัดส่ วนของสิ นค้าที่ถูกคืนหรื อซื้อคืนจะถูกหักลบ
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ออกในเดือนที่มีการคืนเงิน หรื อหักออกจากโบนัสใดๆ, คอมมิชชัน่ หรื อจานวนเงินใดๆที่บริ ษทั เป็ นหนี้อยู่ การหักจะดาเนิ นต่อไปทุกๆงวด
โบนัสหลังจากนั้นจนกว่าจะครบจานวนที่ผจู้ าหน่ายได้รับโบนัสหรื อคอมมิชชัน่ ไปจากการขายสิ นค้าที่ถูกคืนนั้น
6.3
คอมมิชชัน่ และเครดิตที่ไม่มีการเบิก สาหรับคอมมิชชัน่ และเครดิตที่ไม่ได้เบิกของผูจ้ าหน่ายที่ถูกปลดออก บริ ษทั ยึดตามกฎหมาย
การเวนคืนของแต่ละรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนี ยมการโอนที่4ไล้ฟ์พึงได้รับ
7.

การรับประกันสินค้า, การคืน และการซื้อคืนจากคลัง

7.1
การรับประกันสิ นค้า 4ไล้ฟ์มอบการรับประกันความพึงพอใจคืนเงิน 100% สามสิ บ (30) วัน (ก่อนหักค่าขนส่ ง) ให้แก่ลูกค้า หาก
ลูกค้าซื้อสิ นค้าจากผูจ้ าหน่าย ลูกค้าจะต้องคืนสิ นค้าให้แก่ผจู ้ าหน่ายผูน้ ้ นั เพื่อขอคืนเงินหรื อเปลี่ยนสิ นค้า หากลูกค้าซื้ อสิ นค้าโดยตรงจากบริ ษทั
สิ นค้าควรถูกส่งคืนให้บริ ษทั โดยตรง
หากผูจ้ าหน่ายไม่พึงพอใจกับสิ นค้า4ไล้ฟ์ที่ซ้ื อไปเพื่อใช้เอง ผูจ้ าหน่ายสามารถคืนสิ นค้าภายในสามสิ บ (30) วันนับจากวันที่ซ้ือสาหรับการคืน
เงิน 100% หรื อเปลี่ยน (ก่อนหักค่าขนส่ ง) การรับประกันนี้ จากัดที่หนึ่งหมื่น (10,000) บาทในระยะเวลาสิ บสอง (12) เดือน หากผูจ้ าหน่าย
ต้องการจะคืนสิ นค้าเกินกว่าหนึ่งหมื่น (10,000) บาทในระยะเวลาสิ บสอง (12) เดือนใดๆ การคืนนั้นจะถือว่าเป็ นการซื้ อคืนจากคลัง และบริ ษทั
จะซื้อคืนจากคลังตามเงื่อนไขในหัวข้อ “การคืนสิ นค้าในคลังและเครื่ องมือการขายจากผูจ้ าหน่าย” ของนโยบายนี้ และสัญญาผูจ้ าหน่ายของผู้
จาหน่ายจะถูกยกเลิก
7.2
สิ นค้าที่ถูกส่งคืนโดยลูกค้า หากลูกค้าส่งสิ นค้าคืนให้แก่ผจู ้ าหน่ายผูข้ าย ผูจ้ าหน่ายสามารถส่ งคืนไปยังบริ ษทั เพื่อคืนเงินหรื อเปลี่ยน
สิ นค้า (ผูจ้ าหน่ายผูส้ ่ งคืนจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด)
7.3
การคืนสิ นค้าในคลังและเครื่ องมือการขายจากผูจ้ าหน่าย เมื่อสัญญาผูจ้ าหน่ายของผูจ้ าหน่ายถูกยกเลิก ผูจ้ าหน่ายสามารถส่ งคืนสิ นค้า
ในคลังและเครื่ องมือการขายที่ซ้ื อไปภายในหนึ่ ง (1) ปี ก่อนวันที่ยกเลิกเพื่อรับเงินคืนหากตนไม่สามารถขายหรื อใช้สินค้านั้น ผูจ้ าหน่ายสามารถ
คืนสิ นค้าและเครื่ องมือการขายเฉพาะที่ตนซื้อจากบริ ษทั ภายใต้เลขประจาตัวผูจ้ าหน่ายของตนเองเท่านั้น และอยูใ่ นสภาพที่สามารถนาไปขายต่อ
ได้ เมื่อได้รับสิ นค้าและเครื่ องมือการขายแล้วผูจ้ าหน่ายจะได้รับเงินคืนร้ อยละเก้าสิ บ (90) ของราคาสุ ทธิ ที่ซ้ื อไป ก่อนหักค่าขนส่ ง หากเป็ นการ
ซื้อผ่านบัตรเครดิตจะได้รับเงินคืนในบัญชี บตั รเดิม บริ ษทั จะหักคอมมิชชัน่ , โบนัส, เงินคืนหรื อค่าตอบแทนใดๆที่ผจู ้ าหน่ายได้รับสาหรับการ
คืนเงินค่าสิ นค้าที่ผจู ้ าหน่ายส่ งคืน
สิ นค้าและเครื่ องมือการขายจะถือว่าอยูใ่ นสภาพ “ขายต่อได้” เมื่อเข้าข่ายดังนี้ : (1) ยังไม่ได้เปิ ด และยังไม่ได้ใช้ (2) บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากของ
สิ นค้าไม่ได้ถูกแก้ไขหรื อเกิดความเสี ยหาย (3) สิ นค้ามีฉลากรุ่ นปัจจุบนั (4) สินค้ายังไม่หมดอายุ (5) สิ นค้ายังไม่เลิกผลิต (6) สิ นค้าถูกส่ งคืนไป
ยัง4ไล้ฟ์ภายในหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซ้ือ
ขั้นตอนสาหรับการส่ งคืนทุกประเภท ขั้นตอนต่อไปนี้ ใช้กบั การคืนสิ นค้า, คืนเงิน หรื อเปลี่ยนสิ นค้าทุกชิ้น:

7.4
•
•

สิ นค้าทุกชิ้นจะต้องถูกส่ งคืนไปยังผูจ้ าหน่ายหรื อลูกค้าผูซ้ ้ือโดยตรงจาก4ไล้ฟ์
สิ นค้าทุกชิ้นที่จะคืนจะต้องมี “หมายเลขอนุมตั ิการคืน” ซึ่งจะได้รับเมื่อโทรไปหาแผนกบริ การผูจ้ าหน่าย หมายเลขอนุมตั ิการคืนนี้
จะต้องเขียนลงบนทุกกล่องที่ส่งคืน

สิ นค้าที่ส่งคืนจะต้องแนบ:
•
•

สาเนาใบเสร็ จที่ระบุวนั ซื้ อ (หากลูกค้าคืนสิ นค้าให้แก่ผจู ้ าหน่าย) และ
สิ นค้าส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้ในบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม
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การส่งสิ นค้าคืนจะต้องบรรจุในกล่องคาร์ ตอนอย่างเหมาะสม การส่ งคืนทุกครั้งจะต้องส่ งไปยัง4ไล้ฟ์แบบชาระค่าจัดส่ งล่วงหน้า 4ไล้ฟ์จะไม่
ยอมรับการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง ผูจ้ าหน่ายจะเป็ นผูแ้ บกรับความเสี่ ยงเรื่ องการสู ญหายขณะจัดส่ งของสิ นค้าที่ส่งคืน การติดตามเพื่อให้
แน่ใจหรื อยืนยันว่าบริ ษทั ได้รับสิ นค้าแล้วเป็ นหน้าที่ของผูจ้ าหน่าย
หากผูจ้ าหน่ายจะส่ งสิ นค้าที่ลูกค้านามาคืนให้แก่บริ ษทั สิ นค้าจะต้องถูกจัดส่ งให้แก่4ไล้ฟ์ภายในสิ บ (10) วันนับจากวันที่ลูกค้าคืนสิ นค้าให้แก่ผู้
จาหน่าย และจะต้องแนบใบเสร็ จที่ผจู้ าหน่ายออกให้แก่ลูกค้าในวันที่ซ้ื อ จะไม่มีการคืนเงินหรื อเปลี่ยนสิ นค้าหากไม่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้
8.

การระงับข้ อพิพาทและการดาเนินการทางวินัย

8.1
การดาเนินการทางวินยั ผูจ้ าหน่ายที่ละเมิดสัญญานี้ , นโยบายนี้ , หรื อดาเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย, ฉ้อโกง, ล่อลวง หรื อผิดจริ ยธรรม
อาจถูกดาเนิ นการทางวินยั ต่างๆดังต่อไปนี้ ตามดุลพินิจของ4ไล้ฟ์:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ออกหนังสื อเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อว่ากล่าว
ขอให้ผจู้ าหน่ายดาเนิ นการแก้ไขทันที
สูญเสี ยสิ ทธิ พิเศษ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสู ญเสี ยสิ ทธิ พิเศษในเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์
สูญเสี ยสิ ทธิ์ ในโบนัสหนึ่ งครั้งหรื อมากกว่า และคอมมิชชัน่
ระงับการจ่ายโบนัสและคอมมิชชัน่ ในส่ วนของผูจ้ าหน่ายในระหว่างที่4ไล้ฟ์สอบสวนข้อกล่าวหาเรื่ องการละเมิดสัญญา หากธุรกิจ
ของผูจ้ าหน่ายถูกยกเลิกด้วยโทษทางวินยั ผูจ้ าหน่ายจะไม่มีสิทธิ์ ได้รับคอมมิชชัน่ ใดๆที่ถูกระงับในช่วงการสอบสวน
พักสัญญาผูจ้ าหน่ายของผูจ้ าหน่ายเป็ นเวลาหนึ่ งงวดโบนัสหรื อมากกว่า
บังคับยกเลิกสัญญาผูจ้ าหน่ายของผูจ้ าหน่ายที่กระทาผิด
มาตรการอื่นๆที่ขอ้ บัญญัติใดๆในสัญญานี้ อนุญาตให้กระทาได้ หรื อที่4ไล้ฟ์เห็นควรและเหมาะสมเพื่อยุติความเสี ยหายที่มีส่วนมา
จากหรื อทั้งหมดมาจากการละเมิดนโยบายหรื อสัญญาของผูจ้ าหน่าย
ในสถานการณ์ที่4ไล้ฟ์เห็นควร บริ ษทั อาจดาเนินคดีทางกฎหมายเพื่อการชดเชยเป็ นเงิน และ/หรื อ ที่เป็ นธรรม

8.2
การร้องทุกข์และการร้องเรี ยน เมื่อผูจ้ าหน่ายมีความทุกข์หรื อข้อร้ องเรี ยนกับผูจ้ าหน่ายรายอื่นเกี่ยวกับความประพฤติหรื อการกระทา
อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายควรรายงานเหตุการณ์ไปยังแผนกกฎหมายของ4ไล้ฟ์ทางไปรษณี ยห์ รื ออีเมลที่ compliance@4life.com
8.3
การอุทธรณ์ต่อการดาเนิ นการทางวินยั หลังจากถูกดาเนินการทางวินยั (นอกจากการพักงานระหว่างการสอบสวน) ผูจ้ าหน่ายที่ถูก
ดาเนินการสามารถอุทธรณ์ต่อบริ ษทั คาอุทธรณ์ของผูจ้ าหน่ ายจะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่ งให้แผนกกฎหมายของ4ไล้ฟ์ได้รับ
ภายในสิ บห้า (15) วันนับจากวันที่4ไล้ฟ์มีหนังสื อแจ้งทางวินยั หาก4ไล้ฟ์ไม่ได้รับหนังสื ออุทธรณ์ภายในสิ บห้า (15) วันดังกล่าว การลงโทษจะ
ถือเป็ นที่สุด ผูจ้ าหน่ายจะต้องแนบเอกสารสนับสนุนมาในคาอุทธรณ์ของตน และระบุเหตุผลโดยละเอียดว่าทาไมตนจึงเชื่อว่าการตัดสิ นก่อน
หน้านี้ของ4ไล้ฟ์ผิดพลาด หากผูจ้ าหน่ายส่ งคาอุทธรณ์ภายในเวลาที่กาหนด บริ ษทั จะทบทวนและพิจารณาการยกเลิกใหม่อีกครั้ง พิจารณาการ
ดาเนินการอื่นๆ และแจ้งให้ผจู้ าหน่ายทราบการตัดสิ นใจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8.4
กฎหมายที่บงั คับใช้, การว่าความ และสถานที่ เขตอานาจของศาลและการพิจารณาคดีที่เกิดจากนโยบายเหล่านี้ จะมีข้ ึนที่เขตการ
ปกครองซอล์ตเลคหรื อเขตการปกครองยูท่าห์ มลรัฐยูท่าห์ เว้นเสี ยแต่ กฎหมายไทยจะได้กาหนดเขตอานาจศาลและการพิจารณาคดีในประเทศ
ไทย ซึ่งกฎหมายไทยจะต้องครอบคลุมเรื่ องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต่อเขตอานาจศาล และการพิจารณาคดี กฎหมายของรัฐยูท่าห์จะครอบคลุมเรื่ อง
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หรื อเรื่ องที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง ยกเว้นกฎหมายไทยจะกาหนดให้ใช้กฎหมายของตน
9.

การสั่งสินค้ า

9.1
การซื้อสิ นค้า4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายแต่ละรายควรซื้อสิ นค้าจาก4ไล้ฟ์โดยตรง หรื อ Life Points Center 4ไล้ฟ์ที่ได้รับอนุญาต หากผูจ้ าหน่าย
ซื้อสิ นค้าจากผูจ้ าหน่ายรายอื่นหรื อแหล่งอื่นใด ผูจ้ าหน่ายผูซ้ ้ื อจะไม่ได้รับคะแนนจากการซื้ อ
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9.2
นโยบายทัว่ ไปของการสั่งสิ นค้า การสัง่ ซื้ อที่ชาระเงินไม่ถูกต้องหรื อไม่มีผล หรื อประเด็นทัว่ ไปอื่นๆ 4ไล้ฟ์จะพยายามติดต่อผู้
จาหน่าย หากไม่สามารถติดต่อสาเร็ จหลังจากห้า (5) วันทาการ การสัง่ ซื้ อจะถูกยกเลิก
9.3
นโยบายการจัดส่ งและการสัง่ จองล่วงหน้า โดยปกติ4ไล้ฟ์จัดส่งสิ นค้าภายในหนึ่ง (1) วันทาการนับจากวันที่ได้รับคาสัง่ ซื้ อ 4ไล้ฟ์จะ
จัดส่งส่วนที่มีอยูใ่ นสต็อกอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามหากสิ นค้าหมดสต็อกจะถูกลงไว้ในรายการจอง และจะถูกส่ งเมื่อ4ไล้ฟ์ได้รับสิ นค้าเข้าคลัง
แล้ว ผูจ้ าหน่ายจะถูกคิดเงินและได้รับคะแนนไลฟท์สาหรับสิ นค้าในรายการจอง เว้นแต่มีระบุในใบแจ้งหนี้วา่ เป็ นสิ นค้าที่เลิกผลิตแล้ว โดยปกติ
4ไล้ฟ์จะไม่รับคาสัง่ ซื้ อหากสิ นค้าไม่สามารถถูกจัดส่ งได้ภายในสามสิ บ (30) วัน รายการสิ นค้าจองสามารถถูกยกเลิกเมื่อผูจ้ าหน่ายร้องขอ ซึ่งจะ
มีการคืนเงินให้ตามราคาสิ นค้าที่ถูกยกเลิก เมื่อคืนเงินแล้วผูจ้ าหน่ายจะถูกลดคะแนนลงตามจานวนที่มาจากสิ นค้าที่ถูกคืนเงิ น และโบนัสใดๆ
ที่มาจากสิ นค้าที่ถูกคืนเงินจะถูกเก็บคืนจากผูจ้ าหน่ายที่ได้รับค่าคอมมิชชัน่ ตามการซื้อสิ นค้าไปในตอนต้น
9.4
การยืนยันคาสั่งซื้อสิ นค้า ผูจ้ าหน่าย และ/หรื อ ผูร้ ับสิ นค้าจะต้องยืนยันว่าสิ นค้าที่ได้รับตรงตามรายการสิ นค้าในใบแจ้งหนี้ และ
ปราศจากความเสี ยหาย หากไม่แจ้ง4ไล้ฟ์ให้ทราบถึงความผิดพลาดในการจัดส่ งหรื อความเสี ยหายภายในสามสิ บ (30) วันนับจากวันจัดส่ ง ผู้
จาหน่ายจะไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้องการแก้ไข
9.5
การชาระเงินและการวางมัดจาจัดส่ ง ผูจ้ าหน่ายไม่ควรเรี ยกชาระเงินหรื อรับชาระเงินสาหรับการขายให้แก่ลูกค้า เว้นแต่เมื่อได้รับ
สิ นค้าเท่านั้น ผูจ้ าหน่ายไม่ควรรับเงินมัดจาจากลูกค้าสาหรับสิ นค้าที่กาลังรอคอยการจัดส่ ง

9.6
ข้อจากัดการใช้บตั รเครดิตบุคคลที่สามและบัญชี จา่ ยเช็ค ห้ามไม่ให้ผจู ้ าหน่ายใช้บตั รเครดิตที่ไม่ได้รับอนุญาตในการสมัครหรื อซื้ อ
สิ นค้าจากบริ ษทั เช่นเดียวกันผูจ้ าหน่ายจะต้องไม่อนุญาตให้ผจู ้ าหน่ายรายอื่นๆหรื อลูกค้าใช้บตั รเครดิตของตน หรื ออนุญาตให้หกั จากบัญชี จ่าย
เช็คของตนเองเพื่อสมัครหรื อซื้ อจากบริ ษทั
9.7
ภาษีการขาย เพื่อความถูกต้องในการดาเนินการทางธุรกิจ 4ไล้ฟ์จะต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต่อการสัง่ ซื้ อทั้งหมดที่ผจู ้ าหน่ายและ
ลูกค้าสัง่ และส่งเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กบั กรมสรรพากร ดังนั้น 4ไล้ฟ์จะทาการเก็บเงินและส่ งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในนามของผูจ้ าหน่ ายตามอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยถือตามราคาการขายผลิตภัณฑ์
10.

การไม่ มีความเคลื่อนไหว และการยกเลิก – การปลด

10.1
ผลของการยกเลิกและการปลด ตราบใดที่ผจู้ าหน่ายยังคงมีความเคลื่อนไหวและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาผูจ้ าหน่ายและนโยบาย
นี้ 4ไล้ฟ์จะจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้แก่ผจู้ าหน่ายตามแผนไลฟ์ รี วอร์ด
โบนัสและคอมมิชชัน่ ของผูจ้ าหน่ายก่อเป็ นค่าตอบแทนทั้งหมดสาหรับการขายสิ นค้าของผูจ้ าหน่าย และกิจกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับการขายสิ นค้า
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการสร้างทีมการตลาด) หลังจากที่ผจู ้ าหน่ายขาดอายุสญ
ั ญาผูจ้ าหน่าย, ยกเลิกเนื่ องจากการไม่เคลื่อนไหว, ยกเลิกสัญญาผู้
จาหน่ายโดยสมัครใจหรื อภาคบังคับ (ปลด) (วิธีการทั้งหมดนี้ เรี ยกรวมกันว่า “การยกเลิก”) อดีตผูจ้ าหน่ายจะไม่มีสิทธิ์ , ตาแหน่ง, การเรี ยกร้อง
หรื อผลประโยชน์ใดๆในผังดาวน์ไลน์การตลาดที่ตนเคยทา หรื อคอมมิชชัน่ หรื อโบนัสจากการขายที่กระทาโดยทีมการตลาด ผูจ้ าหน่ายสละ
สิ ทธิ์ใดๆและทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิ ทธิ์ในทรัพย์สิน, ในทีมการตลาดที่ตนอาจมีอยู่ หลังจากที่ผจู ้ าหน่ายยกเลิกสัญญาผูจ้ าหน่ายแล้ว
อดีตผูจ้ าหน่ายจะไม่แสดงตนเป็ นผูจ้ าหน่าย4ไล้ฟ์ และจะไม่มีสิทธิ์ ขายสิ นค้า4ไล้ฟ์ ผูจ้ าหน่ายที่ยกเลิกสัญญาจะได้รับคอมมิชชัน่ และโบนัส
เฉพาะเต็มงวดโบนัสสุ ดท้ายที่ตนทางานและมีคุณสมบัติก่อนการยกเลิก (ก่อนหักจานวนที่ถูกระงับช่วงการสอบสวนก่อนการยกเลิกภาคบังคับ)
10.2
การยกเลิกเนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว ผูจ้ าหน่ายที่มียอดน้อยกว่าเกณฑ์ (หรื อ “PV”) ที่ระบุในแผนไลฟ์ รี วอร์ดในงวดโบนัสใดๆ
จะไม่ได้รับคอมมิชชัน่ การขายของทีมการตลาดของตนในงวดโบนัสนั้น หากผูจ้ าหน่ายไม่มียอดถึงเกณฑ์เป็ นเวลาหก (6) เดือนปฏิทิน
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ต่อเนื่องกัน (และจึงกลายเป็ น “ไม่มีความเคลื่อนไหว”) สัญญาผูจ้ าหน่ายของตนจะถูกยกเลิกเนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหวหลังจากวันสุ ดท้าย
ของหก (6) เดือนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลังจากช่วงเวลาหนึ่ ง (1) ปี แรกของสัญญา 4ไล้ฟ์จะไม่ส่งหนังสื อยืนยันการยกเลิก
10.3
การยกเลิกโดยภาคบังคับ (ปลด) ผูจ้ าหน่ายที่ละเมิดเงื่อนไขใดๆของสัญญานี้ รวมถึงการแก้ไขใดๆที่4ไล้ฟ์กระทาตามดุลพินิจของตน
แต่เพียงผูเ้ ดียว อาจถูกดาเนิ นการทางวินยั ตามดุลพินิจของ4ไล้ฟ์ การดาเนิ นการทางวินยั นั้นอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการบังคับยกเลิกสัญญา
ธุรกิจ4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่ ายผูก้ ระทาผิด หากสัญญาและธุรกิจ4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่ ายถูกยกเลิก การยกเลิกนั้นจะมีผลในวันที่ส่งหนังสื อทางไปรษณี ย,์
โทรสาร หรื อบริ ษทั รับส่ งสาร ไปยังที่อยูล่ ่าสุ ดเท่าที่ทราบของผูจ้ าหน่ายหรื อไปยังทนายความของเขา, อีเมลไปยังที่อยูอ่ ีเมลของผูจ้ าหน่ายที่อยู่
ในบันทึกของบริ ษทั หรื อเมื่อผูจ้ าหน่ ายได้รับหนังสื อยกเลิกนั้น แล้วแต่สิ่งใดเกิดขึ้นก่อน 4ไล้ฟ์สงวนสิ ทธิ์ในการยับยั้ง และ/หรื อ ปิ ดทุนอย่าง
ถาวร และระงับการพับขึ้นตามแต่สภาพการณ์ของแต่ละกรณี
10.4
การยกเลิกโดยสมัครใจ ผูเ้ ข้าร่ วมในแผนการตลาดนี้ มีสิทธิ์ยกเลิก ณ เวลาใดก็ได้ดว้ ยเหตุผลใดก็ได้ การแจ้งยกเลิกจะต้องส่ งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรทางไปรษณี ย,์ โทรสาร หรื ออีเมลให้แก่บริ ษทั ตามที่อยูห่ ลัก หนังสื อแจ้งจะต้องมีลายเซ็นของผูจ้ าหน่าย, ชื่ อเต็ม, ที่อยู่ และ
หมายเลขประตาตัวผูจ้ าหน่าย หากผูจ้ าหน่ายผูย้ กเลิกยังคงต้องการจะเป็ นลูกค้า จะต้องติดต่อแผนกบริ การผูจ้ าหน่ายของ4ไล้ฟ์เพื่อสร้างบัญชี
ลูกค้า บัญชีลูกค้าจะต้องมีผสู ้ นับสนุนคนเดียวกับบัญชี ผจู้ าหน่าย หากผูจ้ าหน่ายต้องการจะกลับมาสมัครใหม่ จะต้องปฏิบตั ิตามหัวข้อ 3.12 ของ
นโยบายนี้
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อภิธานศัพท์
คาศัพท์
4ไล้ฟ์
หมายเลขประจาตัวผูจ้ าหน่าย
คาแถลงของ4ไล้ฟ์เรื่ องการเปิ ดเผย
รายได้
ผูจ้ าหน่ายที่มีความเคลื่อนไหว
บุคคลผูม้ ีความสัมพันธ์
สัญญา

องค์กรธุรกิจ
แบบฟอร์มข้อมูลองค์กรธุรกิจ
การยกเลิก
บริ ษทั
แผนกกฎหมายของ4ไล้ฟ์
สานักงานใหญ่
การสนับสนุน (Sponsor) ข้ามกลุ่ม

แผนกบริ การผูจ้ าหน่าย

ผูจ้ าหน่าย

ความหมาย
คาว่า “4ไล้ฟ์” ที่ใช้ตลอดสัญญานี้ หมายถึง บริ ษทั 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (เรี ยกว่า “บริ ษทั ”
ด้วย)
หมายเลขเฉพาะตัวที่ Preferred Customer และผูจ้ าหน่ายได้รับในการระบุตวั ตน
คาแถลงของ4ไล้ฟ์เรื่ องการไม่เปิ ดเผยรายได้ถูกปรับปรุ งใหม่ทุกปี อยูท่ ี่ 4life.com ภายใต้
“Resources”
ผูจ้ าหน่ายที่ทายอดสิ นค้าหรื อการตลาดจาก4ไล้ฟ์
สมาชิกใดๆในครอบครัวผูจ้ าหน่าย และ/หรื อ องค์กร, หุ ้นส่ วน, บริ ษทั จากัด, ทรัสต์ หรื อองค์กรอื่น
ที่มีความสัมพันธ์ทางใดกับผูจ้ าหน่าย
สัญญาระหว่างบริ ษทั กับผูจ้ าหน่ายแต่ละราย ซึ่ งรวมถึงใบสมัครและสัญญาผูจ้ าหน่าย, นโยบาย4
ไล้ฟ์ และแผนไลฟ์ รี วอร์ด ทั้งหมดในฉบับปัจจุบนั และการแก้ไขโดย4ไล้ฟ์ตามดุลพินิจของตน
เอกสารเหล่านี้ เรี ยกรวมกันว่า “สัญญา”
องค์กร, หุ้นส่ วน, บริ ษทั จากัด หรื อทรัสต์ ที่สมัครในฐานะผูจ้ าหน่าย
แบบฟอร์มที่ใช้ในการโอนความเป็ นผูจ้ าหน่ายจากบุคคลมาเป็ นองค์กรธุรกิจ แบบฟอร์ มนี้ อยูท่ ี่แบ
คออฟฟิ ศของ4ไล้ฟ์ภายใต้ “Business Resources”
การที่ผจู้ าหน่ ายยุติสัญญาผูจ้ าหน่ ายของตนด้วยเหตุผลใดต่อไปนี้ : (1) ยกเลิกเนื่ องจากไม่มีความ
เคลื่อนไหว (2) ยกเลิกโดยสมัครใจ หรื อ (3) ถูกบังคับให้ยกเลิก
คาว่า “บริ ษทั ” ที่ใช้ตลอดสัญญานี้ หมายถึง บริ ษทั 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (เรี ยกว่า “4ไล้ฟ์”
ด้วย)
แผนกหนึ่งภายใน4ไล้ฟ์ที่ดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ อีเมลของแผนกกฎหมายคือ
compliance@4life.com
สานักงานใหญ่ของ4ไล้ฟ์ตั้งอยูท่ ี่ 9850 เซ้าธ์ 300 เวสท์, แซนดี้, ยูท่าห์ 84070 ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การสมัครโดยตรงหรื อโดยอ้อมของบุคคลหรื อองค์กรที่มีสญ
ั ญา Preferred Customer หรื อผู้
จาหน่ายกับ4ไล้ฟ์อยูแ่ ล้ว หรื อผูท้ ี่มีสญ
ั ญานั้นภายในหก (6) เดือนปฏิทินก่อนหน้า (หากเป็ นระดับ
ไดมอนด์หรื อต่ากว่า) หรื อสิ บสอง (12) เดือนปฏิทิน (หากเป็ นระดับเพรสซิเดนเชี่ยล ไดมอนด์หรื อ
สู งกว่า)
แผนกภายใน 4Life ที่ช่วย Preferred Customers และผูจ้ าหน่ายที่มีคุณภาพพร้ อมกับการซื้ อสิ นค้า
และความต้องการทางธุรกิจทั้งหมดของ 4 ไล้ฟ์ ฝ่ ายบริ การลูกค้าสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่
หมายเลข 02-118-9999 โดยโทรสารที่ 02-652-2059 หรื อทางอีเมลที่ thailand@4life.com
ผูจ้ าหน่ายอิสระที่ไม่ใช่ผซู ้ ้ื อแฟรนไชส์หรื อโอกาทางธุรกิจ สัญญาระหว่าง4ไล้ฟ์กับผูจ้ าหน่ายไม่ได้
ก่อความสัมพันธ์ฐานะลูกจ้าง/นายจ้าง, หุ้นส่ วน หรื อผูร้ ่ วมทุนระหว่างบริ ษทั กับผูจ้ าหน่าย ผู้
จาหน่ายจะไม่ได้รับการปฏิบตั ิในฐานะลูกจ้างสาหรับการทางานของตน หรื อสาหรับเรื่ องภาษี
ต่างๆ ผูจ้ าหน่ายทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น, ภาษีกลางและภาษีที่พึงชาระจาก
รายได้ในฐานะผูจ้ าหน่ายของบริ ษทั ผูจ้ าหน่ายไม่มีอานาจ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรื อโดยนัย) ในการ
ผูกมัดบริ ษทั ไว้กบั ภาระใดๆ ผูจ้ าหน่ายแต่ละรายจะต้องสร้างเป้ าหมายของตนเอง, จานวนชัว่ โมง
และวิธีการขายตราบใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาผูจ้ าหน่ายนี้, นโยบาย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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สัญญาผูจ้ าหน่าย
ดาวน์ไลน์
รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์

ผูแ้ นะนา
แบบฟอร์มการโอนผูส้ มัครหรื อ
ผูส้ นับสนุน (ภายใน 10 วันแรกนับ
จากวันสมัคร
เอกสารองค์กร
เว็บไซต์ภายนอก

สัญญาเว็บไซต์ภายนอก
สมาชิกครอบครัว
ระดับ/ ชั้น

คะแนน (Life Points)
Life Points Center

ใบสมัครและสัญญาผูจ้ าหน่าย
Preferred Customer และผูจ้ าหน่ายในโครงสร้างองค์กรของผูจ้ าหน่าย
รายงานข้อมูลที่4ไล้ฟ์ผลิตเพื่อให้ขอ้ มูลสาคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิ จ4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่าย, ข้อมูล
บุคคลของผูจ้ าหน่าย, ข้อมูลการขายสิ นค้า และกิจกรรมการสมัครของทีมของแต่ละผูจ้ าหน่าย
รายงานกิจกรรมดาวน์ไลน์รวมถึงข้อมูลที่อยูใ่ นเว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์ของแบคออฟฟิ ศ ข้อมูลนี้เป็ น
ความลับและเป็ นความลับทางการค้ากรรมสิ ทธิ์ของ4ไล้ฟ์
ผูจ้ าหน่ายที่แนะนาผูจ้ าหน่ายรายอื่นและวางผูจ้ าหน่ายรายใหม่เข้าไปในดาวน์ไลน์ของตน ผูแ้ นะนา
จาหน่ายรายใหม่สามารถเป็ นผูส้ นับสนุนของผูจ้ าหน่ายรายใหม่ดว้ ย
แบบฟอร์มที่ใช้ภายในสิ บ (10) วันแรกเมื่อผูจ้ าหน่ายสมัครและพบว่าตนสมัครภายใต้ผแู้ นะนา/
ผูส้ นับสนุนผิดคน แบบฟอร์มนี้ อยูท่ ี่แบคออฟฟิ ศของ4ไล้ฟ์ภายใต้ “Business Resources”
ใบรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั , ข้อบังคับบริ ษทั , สัญญาหุ ้นส่ วน, สัญญาทางาน, เอกสารทรัสต์
หรื อเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ
เว็บไซต์ส่วนตัวของผูจ้ าหน่ าย หรื อเว็บอื่นๆที่ใช้สาหรับธุรกิจ4ไล้ฟ์ของผูจ้ าหน่าย แต่ไม่ได้ต้ งั อยู่
บนเครื่ องเสริ ฟเวอร์ของของ4ไล้ฟ์ และไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเป็ นทางการกับ4ไล้ฟ์ นอกจาก
เว็บไซต์ปกติแล้ว บล็อกหรื อเว็บไซต์ที่พฒั นาบนบล็อกที่ส่งเสริ มสิ นค้าหรื อโอกาส4ไล้ฟ์ถือว่าเป็ น
เว็บไซต์ภายนอกด้วย
แบบฟอร์มสาหรับผูจ้ าหน่ายเพื่อขอมีเว็บไซต์ภายนอก และ/หรื อ ทาตลาดสิ นค้า4ไล้ฟ์บนเว็บไซต์
การค้าของบุคคลที่สาม แบบฟอร์มนี้ อยูท่ ี่แบคออฟฟิ ศของ4ไล้ฟ์ภายใต้ “Business Resources”
คู่สมรส, คู่อยูก่ ินด้วยกัน และเด็กที่อาศัยหรื อทาธุรกิจ ณ ที่อยูเ่ ดียวกัน
ระดับชั้นของ Preferred Customer และผูจ้ าหน่ายตามโครงสร้างองค์กร คานี้ หมายถึงความสัมพันธ์
ของผูจ้ าหน่ายกับผูจ้ าหน่ายอัพไลน์ กาหนดโดยจานวนผูจ้ าหน่ายระหว่างพวกตนผูท้ ี่เกี่ยวเนื่องกัน
โดยการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น หากนาย ก สนับสนุน นาย ข ซึ่งสนับสนุน นาย ค ผูซ้ ่ ึงสนับสนุน
นาย ง ผูซ้ ่ ึงสนับสนุน นาย จ ดังนั้นนาย จ จึงเป็ นระดับที่สี่ของนาย ก
สิ นค้าที่มีคอมมิชชัน่ ทุกชิ้นมีมลู ค่าคะแนน คอมมิชชัน่ ของผูจ้ าหน่ายขึ้นอยูก่ บั คะแนนรวมของ
สิ นค้าที่ผจู้ าหน่ ายแต่ละรายขายได้ภายใต้โครงสร้างองค์กรของตน เครื่ องมือการขายไม่มีคะแนน
สถานที่ซ่ ึงบริ หารจัดการโดยผูจ้ าหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก4ไล้ฟ์ให้ขายสิ นค้า4ไล้ฟ์แก่ผจู ้ าหน่าย
และลูกค้า
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แผนไลฟ์ รี วอร์ด (Life Rewards Plan)
สายงาน
โครงสร้างองค์กร
มาย4ไล้ฟ์

เอกสารทางการของ4ไล้ฟ์
นโยบาย
Preferred Customers

เกณฑ์จานวน (เรี ยกอีกชื่อว่า “PV”)

รายการราคาสิ นค้า
สิ นค้าที่ขายต่อได้

Retail Customer
ราคาขายปลีก
หมายเลขอนุมตั ิการคืน
แบบฟอร์มการขาย, โอนหรื อมอบ
ธุรกิจ4ไล้ฟ์
โซเชี่ยลมีเดีย

แผนค่าตอบแทนของ4ไล้ฟ์สาหรับผูจ้ าหน่าย
ส่ วนหนึ่งในดาวน์ไลน์ของผูจ้ าหน่ายที่เริ่ มจากคนที่ผจู ้ าหน่ายสนับสนุน (Sponsor) และต่อลงไป
จากการสนับสนุนนั้น
Preferred Customers และผูจ้ าหน่ายที่สมัครต่อจากผูจ้ าหน่ายรายหนึ่ง
บัญชี มาย4ไล้ฟ์ที่4ไล้ฟ์จัดให้ผจู ้ าหน่ายใช้งานฟรี เมื่อ Preferred Customer ปรับมาเป็ นผูจ้ าหน่าย
จะต้องล็อกอินเข้าไปในแบคออฟฟิ ศของ4ไล้ฟ์ เบื้องต้น URL คือ “www.4life.com/<เลขประจาตัว
ผูจ้ าหน่าย> สาหรับการเปลี่ยน URL ของเว็บไซต์ ผูจ้ าหน่ายสามารถคลิก “Custom Link” และขอ
ใช้คาใหม่ 4ไล้ฟ์จะพิจารณาคาขอ เว็บไซต์มาย4ไล้ฟ์เป็ นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสมัครและซื้ อสาหรับ
ผูจ้ าหน่ายและลูกค้า และผูจ้ าหน่ายคาดหวัง
เอกสาร, บันทึกเสี ยงหรื อวีดีโอ และเอกสารอื่นๆที่4ไล้ฟ์พัฒนา, จัดพิมพ์, เผยแพร่ และ/หรื อ
แจกจ่ายให้แก่ผจู ้ าหน่าย
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิน้ ี
ผูท้ ี่ตอ้ งการสมัคร 4Life เป็ น Preferred Customer มีผสู้ นับสนุนและผูแ้ นะนา ได้รับหมายเลข
ประจาผูจ้ าหน่าย 4ไล้ฟ์ และได้รับประโยชน์จากการซื้ อผลิตภัณฑ์ 4 ไล้ฟ์ในราคาส่ วนลด 25% จาก
ราคาขายปลีกรวมถึงสิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ
เกณฑ์จานวนคือคะแนนทั้งหมด (LP) ของผูจ้ าหน่ายสาหรับการซื้ อสิ นค้าจาก (ก) ผูจ้ าหน่ายซื้อเพื่อ
บริ โภคหรื อขายปลีกเพื่อผลกาไร และ (ข) ลูกค้าของผูจ้ าหน่ายซื้อสิ นค้าผ่านทางมาย4ไล้ฟ์ของผู้
จาหน่ายโดยตรงหรื อจากรหัสของผูจ้ าหน่าย
รายการราคาสิ นค้า4ไล้ฟ์สาหรับผูจ้ าหน่าย, Preferred Customers และ Retail Customers ที่ซ้ื อ
โดยตรงจาก4ไล้ฟ์ (ตามที่ประกาศและแก้ไขเป็ นครั้งคราว) อยูท่ ี่ 4life.com และแบบฟอร์มเอกสาร
สาหรับสิ นค้า4ไล้ฟ์และเครื่ องมือการขาย สิ นค้าจะขายต่อได้หากเข้าข่ายหกประการดังนี้ (1) สิ นค้า
ยังไม่ได้ถูกเปิ ด และยังไม่ได้ใช้ (2) บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากของสิ นค้าไม่ได้ถูกแก้ไขหรื อเกิดความ
เสี ยหาย (3) สิ นค้ามีฉลากรุ่ นปัจจุบนั (4) สิ นค้ายังไม่หมดอายุ (5) สิ นค้ายังไม่เลิกผลิต (6) สิ นค้าถูก
ส่ งคืนไปยัง4ไล้ฟ์ภายในหนึ่ ง (1) ปี นับจากวันที่ซ้ื อ
ลูกค้ารายย่อยซื้ อผลิตภัณฑ์จาก 4ไล้ฟ์ หรื อผูจ้ าหน่ายในราคาปลีก ลูกค้ารายย่อยไม่มีสปอนเซอร์
หรื อผูน้ ะนาและไม่มีหมายเลขประจาตัวผูจ้ าหน่าย 4ไล้ฟ์
ราคาปลีกที่แนะนามีระบุอยูใ่ นรายการราคาสิ นค้า4ไล้ฟ์ (ตามที่ประกาศและแก้ไขเป็ นครั้งคราว)
สิ นค้าที่ส่งคืน4ไล้ฟ์ทุกชิ้นจะต้องมีหมายเลขนี้ ซึ่ งจะได้รับเมื่อโทรไปหาแผนกบริ การผูจ้ าหน่าย
หมายเลขอนุมตั ิการคืนนี้ จะต้องเขียนลงบนทุกกล่องที่ส่งคืน
แบบฟอร์มที่ใช้เพื่อโอนความเป็ นผูจ้ าหน่ายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล (หรื อจากองค์กรหนึ่งไป
ยังอีกองค์กร) แบบฟอร์ มนี้ อยูใ่ นแบคออฟฟิ ศของ4ไล้ฟ์ภายใต้ “Business Resources”
สื่ อออนไลน์ประเภทใดๆก็ตามที่เชิ ญชวน, กระตุน้ หรื อยอมให้มีการสนทนา, ออกความเห็น, ให้
คะแนน และ/หรื อ สร้างเนื้ อหาของผูใ้ ช้งาน อันแตกต่างจากสื่ อเดิมๆที่ให้เนื้ อหาแต่ไม่ได้ยนิ ยอมให้
ผูอ้ ่าน/ผูช้ ม/ผูฟ้ ัง มีส่วนร่ วมในการสร้างหรื อพัฒนาเนื้อหา, ให้คะแนน หรื อโต้ตอบกับเนื้ อหา
ตัวอย่างของโซเชี่ ยลมีเดียรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง บล็อก, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Pinterest, and YouTube.
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ผูส้ นับสนุน (Sponsor)
แบบฟอร์มการขอโอนผูส้ นับสนุน
ราคาสมาชิก

ผูจ้ าหน่ายที่เป็ นอัพไลน์ของผูจ้ าหน่ายอีกรายหนึ่ง ผูส้ นับสนุนของผูจ้ าหน่ายรายใหม่อาจเป็ นผูร้ ับ
สมัครของผูจ้ าหน่ายรายใหม่ดว้ ย
แบบฟอร์มที่ใช้เมื่อผูจ้ าหน่ายต้องการจะเปลี่ยนผูส้ นับสนุน (โดยปกติมกั ไม่อนุมตั ิ) ผูจ้ าหน่าย
จะต้องติดต่อแผนกบริ การผูจ้ าหน่ายเพื่อขอแบบฟอร์ มนี้
ราคาสิ นค้า4ไล้ฟ์สาหรับผูจ้ าหน่ายและ Preferred Customer ผูท้ ี่ซ้ื อโดยตรงจากบริ ษทั ตามที่ระบุใน
รายการราคาสิ นค้า (ตามที่ประกาศและแก้ไขเป็ นครั้งคราว) ราคาสมาชิกเป็ นราคาส่วนลด 25%
จากราคาปลีก
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