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โดยที่ “บริษัท” เปนผูผลิต และเปนผูจัดจำหนายสินคาประเภทผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ภายใตเครื่องหมายการคา “Glowe”
แตเพียงผูเดียว โดยมีความประสงคที่จะแตงตั้งตัวแทนเพื่อจำหนายหรือกระจายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของ “บริษัท” ในลักษณะการซื้อ
สินคาแลวนำไปขายตอหรือจำหนายใหกับผูซื้อ ผูบริโภค และบุคคลทั่วไป
โดยที่ “ตัว แทนจำหนาย” ประสงคที ่จะกระทำการเปนตัวแทนจำหนายของ “บริ ษ ัท ” เพื่อจำหนายหรือกระจายสิ นคาภายใต
เครื่องหมายการคาของ “บริษัท”
โดยเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ “บริษัท” และ “ตัวแทนจำหนาย” มิไดมีวัตถุประสงค หรือมิไดมีเจตนาที่จะตกลงเขากันเพื่อกระทำการหรือ
ประกอบกิจการรวมกันโดยประสงคจะแบงปนกำไรกันหรือมีวัตถุประสงคที่รวมคากันแตอยางใด
ดังนั้น คูสัญญาทั้งสองฝายจึงไดตกลงทำสัญญาฉบับนี้ ตามขอกำหนดและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. เรื่อง การสั่งซื้อสินคา และนโยบายราคาสินคา
1.1 ในวันทำสัญญาฉบับนี้ ตัวแทนจำหนายตกลงที่จะซื้อสินคาจากบริษัท เพื่อนำไปจำหนายตอใหแกผูบริโภค โดยที่บริษัทจะดำเนินการ
ออกรหัสตัวแทนจำหนาย และรหัสสินคาที่รับไปจำหนายใหกับตัวแทนจำหนาย
1.2 หามตัวแทนจำหนายโพสตขายสินคาทุกชนิดในราคาที่ตำ่ กวาราคาสินคาที่ทางบริษัทไดกำหนดไว เวนแตบริษัทจะไดกำหนดเปนอยาง
อื่นอันเปนลายลักษณอักษร มีรายละเอียดดังตอไป
1) ไมอนุญาตใหตัวแทนจำหนายโพสตขายสินคาในเรทราคาของตัวแทนจำหนาย
2) ราคาสินคาและโปรโมชั่นของสินคา และชองทางการขายสินคา เปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยที่เปนดุลยพินิจของ
บริษัทแตเพียงผูเดียว
3) กรณีหากมีการขายสินคาตัดราคา โดยที่ตัวแทนจำหนายยังมีสถานภาพการเปนตัวแทนจำหนายอยู หรือสิ้นสุดสถานภาพ
การเปนตัวแทนจำหนายไปแลว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพงและทางอาญา และบริษัทมีสิทธิในการเรียก
สินคาคืนจากตัวแทนจำหนายดังกลาวได โดยอางถึงนิยามการเปนตัวแทนจำหนาย เอกสารแนบทายสัญญาฉบับนี้
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1.3 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ งดเวน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดการจำหนายสินคาบางประเภท หรือชนิดหนึ่ง ชนิดใดใหกับตัวแทน
จำหนาย โดยไมจำเปนตองบอกกลาวลวงหนาหรือใหเหตุผลใดๆกับตัวแทนจำหนาย
1.4 บริษัทมีสิทธิแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นโยบาย ราคาสินคา และโปรโมชั่น ไดตลอดเวลา โดยบริษัทจะดำเนินการแจงแกตัวแทน
จำหนายหรือประกาศการเปลี่ยนแปลงใหทราบไมวาทางใดทางหนึ่ง ซึ่งตัวแทนจำหนายตกลงจะขายสินคาตามนโยบาย ราคาสินคา
และโปรโมชั่นตามที่บริษัทกำหนดอยางเครงครัด
1.5 บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงนโยบายและชองทางการขายสินคา โดยไมตองแจงหรืออธิบายรายละเอียดใหแกตัวแทนจำหนายทราบ
ลวงหนาแตอยางใด
หากตัวแทนจำหนายทำผิดขอตกลงในขอ 1. ดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังตอไปนี้
ครั้งที่ 1 ตักเตือนและวากลาวจากบริษัท ดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร แลวแตกรณี
ครั้งที่ 2 ลบรหัสการเปนตัวแทนจำหนาย และยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหนาย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคาเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามทวงถาม เชน คาทนายความ, คาฤชาธรรมเนียม
ศาล, คาบอกกลาวทวงถาม ฯลฯ ในการดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด โดยตัวแทนจำหนายยินยอมที่จะชดใชคาเสียหายและคาปรับเปนเงิน
จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ดำเนินการเรียกคืนสินคาจากการเบิกยอดสินคาลาสุดที่ทางตัวแทนจำหนายไดทำการเบิกไป คืนใหแก
บริษัททันที
หมายเหตุ ในกรณีที่ตัวแทนจำหนายทีมใดมีการขายตัดราคา ทางบริษัทจะพิจารณาความผิด และมีบทลงโทษ แมทีมในสายนั้นๆดวย
ทั้งนี้การตัดสินทั้งหมดทุกกรณีอยูในดุลยพินิจของบริษัทและถือเปนที่สุด
2. เรื่อง การจัดจำหนายสินคา
2.1 ตัวแทนจำหนายตองขายหรือกระจายสินคาในชองทางที่บริษัทไดกำหนดไวเทานั้น โดยที่การเปลี่ยนแปลงชองทางการขายและ
กระจายสินคาใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทแตเพียงผูเดียว
2.2 ตัวแทนจำหนายตองไมกระทำการ ขาย เสนอขาย โพสต และทำโปรโมชั่นในการขายสินคาเอง หรือโปรโมชั่นอื่นใด นอกเหนือ จากที่
บริษัทกำหนดไว เชน สงฟรี ของแถม ของแจก ทำบัตรของขวัญ สะสมแตมแลกของรางวัล Voucher และ/หรือ Discount Code
2.3 ตัวแทนจำหนายตองไมทำการลดราคาสินคาเอง หรือลดราคาสินคาต่ำกวาที่บริษัทไดกำหนดไว และหามขายสินคาตัดราคา เสนอ
ขายสินคา ดวยโปรโมชั่นใดๆ นอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดตามขอ 2.2
หากตัวแทนจำหนายทำผิดขอตกลงในขอ 2. ดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังตอไปนี้
ครั้งที่ 1 ตักเตือนจากทางบริษัท ดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร แลวแตกรณี
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ครั้งที่ 2 กรณีเขาเงื่อนไขขอที่ 2.2 ดำเนินการลบรหัสตัวแทนจำหนาย ยกเลิกสัญญาตัวแทน และบริษัทขอสงวนสิ ทธิ ์ในการเรีย ก
คาเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามทวงถาม เชน คาทนายความ, คาฤชาธรรมเนียมศาล, คาบอกกลาวทวงถาม ฯลฯ ในการ
ดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด โดยตัวแทนจำหนายยินยอมที่จะชำระคาปรับเปนเงินจำนวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) และดำเนินการ
เรียกคืนสินคาจากการเบิกยอดสินคาลาสุดที่ทางตัวแทนจำหนายไดทำการเบิกไป คืนใหแกบริษัททันที
ครั้งที่ 2 กรณีเขาเงื่อนไขขอที่ 2.3 ดำเนินการลบรหัสตัวแทนจำหนาย ยกเลิกสัญญาตัวแทน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคาเสียหาย
และคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามทวงถาม เชน คาทนายความ, คาฤชาธรรมเนียมศาล, คาบอกกลาวทวงถาม ฯลฯ ในการดำเนินการตาม
กฎหมายจนถึงที่สุด โดยตัวแทนจำหนายยินยอมที่จะชำระคาปรับเปนเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) และดำเนินการเรียกคืนสินคา
จากการเบิกยอดสินคาลาสุดที่ทางตัวแทนจำหนายไดทำการเบิกไป คืนใหแกบริษัททันที
3. เรื่อง นโยบายเกี่ยวการคืนสินคา
บริษัทไมรับคืนสินคา ไมวาจะดวยเหตุผลใดๆก็ตาม เวนแตเปนการจัดสงสินคาผิดพลาดจากบริษัท แตไมรวมถึงกรณีสินคาไมผาน QC
ตามมาตรฐานที่บริษัทไดกำหนดไว
4. เรื่อง การซื้อขายสินคาขามสายงาน
4.1 กรณีที่ตัวแทนจำหนายมีแมทีม
1) ตัวแทนจำหนายตองทำการเบิกสินคากับแมทีมของตนเองเทานั้น
2) แมทีมหามขายสินคาใหกับลูกทีม ทีมอื่นซึ่งมิใชลูกทีมของตนเองเด็ดขาด
4.2 กรณีที่ตัวแทนจำหนายไมมีแมทีม ตัวแทนจำหนายตองดำเนินการเบิกสินคาจากบริษัทโดยตรงเทานั้น
4.3 หากมีผแอบอางขอเบิ
ู
กสินคา/สั่งสินคา หรือเสนอขอพิเศษ ตลอดจนเงื่อนไขตางๆ ที่มีการแอบอางวามาจากบริษัท ใหทำ
การตรวจสอบกับบริษัทโดยตรงทุกครั้ง หากนโยบายตางๆ ไมไดออกจากบริษัทจริง ทางบริษัทขอไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หากตัวแทนจำหนายทำผิดขอตกลงในขอ 4. ดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังตอไปนี้
ครั้งที่ 1 ตักเตือนจากทางบริษัท ดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร แลวแตกรณี
ครั้งที่ 2 ยึดบัตรตัวแทนจำหนาย หรือลบรหัสการเปนตัวแทนจำหนาย
ครั้งที่ 3 บอกเลิกสัญญาตัวแทนจำหนาย และ ดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด
5. เรื่อง การชำระเงิน
ตัวแทนจำหนาย จะชำระเงินคาสินคาใหแกบริษัท หรือชำระเงินคาสินคาผานแมทีม ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บริษัทกำหนดไว มี
รายละเอียดดังนี้

Page 3 of 7

5.1 ชำระคาสินคาเปนเงินสด หรือโอนผานบัญชีธนาคารเทานั้น
5.2 ตัวแทนจำหนายที่ทำการสั่งซื้อสินคาตั้งแต 600 กลองขึ้นไปในรอบบิลเดียว หรือมากกวาเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท
ถวน) จะตองดำเนินการชำระเงินใหกับบริษัทโดยตรงเทานั้น หากตัวแทนจำหนายดำเนินการชำระเงินนอกเหนือจากเงื่อนไขที่บริษัทไดกำหนดไว
และเกิดความเสียหายขึ้น ทางบริษัทไมขอรับผิดชอบในความเสียหายทุกกรณี
6. เรื่อง การสมัครสายงานใหม
ตัวแทนจำหนายที่มีความประสงคจะสมัครสายงานใหม หรือเปลี่ยนสายงาน มีเงื่อนไขดังนี้
6.1 แจงความประสงคลาออกจากรหัสบัตรเดิม (โดยไดรับความยินยอมจากตนสายงานและบริษัท) และจะใชเวลาทำการ 60 วัน จึงจะ
สามารถเริ่มตนเปนตัวแทนในสายงานใหมได
6.2 ตองชำระคาใชจายในการดำเนินการสมัครใหม หรือเปลี่ยนสายงานเปนเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตอ 1 ทาน 1 ครั้ง
แกบริษัทภายในวันที่บริษัทแจง โดยคาใชจายนี้ไมรวมกับการเปดบิลสินคา
6.3 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิสะสมสมาชิก Non-Active Member ในสายงาน เนื่องจากบางกลุมมีกำลังซื้อ แตอยากซื้อสินคาในราคาสง
โดยไมไดสนใจเรื่องการลงทุนทำธุรกิจ ตัวแทนจำหนายควรเก็บเรทราคาสงนี้ไวเพื่อ Quality Active Members ที่มีความตองการใน
การลงทุนแตมีตนทุนที่นอย อันอาจสงผลใหในระบบจะเต็มไปดวย Non-Active Member และตัวแทนรายยอยในสายงาน จะไม
สามารถเปดการขายของเพื่อทำกำไรคาปลีกไดสูงสุด
7. เรื่อง ขอผูกพันของตัวแทนจำหนายกับบริษัท
7.1 ตัวแทนจำหนายตองไมใชคำพูด การโฆษณา การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร การกระทำ หรือพฤติกรรมอื่นใด ที่ทำใหหรือนาจะ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง สรางความขัดแยง ความเสียหายใหกับบริษัท ทั้งในทางทรัพยสินและชื่อเสียง
7.2 ตัวแทนจำหนายตองไมใชคำพูด การแสดงความคิดเห็น การโฆษณา การเผยแพร การกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่มีการระบุถึง หรือ
ทำใหเขาใจวาหมายถึง ชื่อของบริษัท กรรมการ ผูถือหุน และพนักงานของบริษัทชื่อของแมทีม และชื่อของตัวแทนจำหนายอื่น (ทั้งใน
สายงานและตางสายงาน) ในเชิงลบ หรือทำใหเกิดหรือในประการที่นาจะเกิดความเสื่อมเสีย ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง หรือความเสียหาย
อื่นใด ทั้งในทางทรัพยสินและชื่อเสียงในทุกๆชองทางการสื่อสาร และทุกๆกรณี
7.3 ตัวแทนจำหนายตองไมปลอมแปลง เลียนแบบ แกไข เพิ่มเติม ดัดแปลง หรือทำลายไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งสินคา หีบหอ
บรรจุภัณฑ เครื่องหมาย บารโคด รหัสผลิตภัณฑสินคาของบริษัท รวมถึงโลโกของบริษัท เครื่องหมายการคาของบริษัทและชื่อ
ทางการคา ของบริษัทและสินคา
7.4 ตัวแทนจำหนายไมสามารถนำโลโก ของบริษัทไปดำเนินการธุรกิจอื่นใด นอกเหนือจากการขายสินคาภายใตแบรนด “Glowe”
และตองไมนำโลโกของบริษัท เพื่อทำ ผลิต หรือใชโลโกของบริษัทกับผลิตภัณฑ หรือสินคาอื่นใด นอกเหนือจากสินคาหรือผลิตภัณฑ
ของบริษัทเทานั้น
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7.5 ตัวแทนจำหนายตองไมโฆษณาสินคาในเชิงโออวด เกินความเปนจริง อันเปนเท็จ แตตัวแทนจำหนายตองทำตามหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร ดวยตรรกะที่ถูกตอง โดยอางอิงและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยอาหารและยา กฎหมายคุมครองผูบริโภค และงานวิจัย
ที่เชื่อถือไดเทานั้น หากใชประสบการณสวนตัวสามารถชี้แจงไดโดยตองระบุใหชัดเจน
7.6 ตัวแทนจำหนายตองติดตามขาวสารจากทางบริษัท เพื่อรักษาสิทธิและประโยชนของตนเอง ตามระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด หาก
พนกำหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ตัวแทนจำหนายยังเพิกเฉย จะถือวาตัวแทนจำหนายไดสละสิทธินั้น
7.7 ตัวแทนจำหนายจะไมละเมิดลิขสิทธิ์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง หรืออื่นใด หากเกิดการละเมิดขึ้น ใหตัวแทนจำหนายรับผิด
ในการละเมิดนั้นเอง โดยที่การทำละเมิดนั้นไมมีผลผูกพันกับบริษัทแตอยางใด
หากตัวแทนจำหนายทำผิดขอตกลงในขอ.7 ดังกลาวบริษัทมสิทธิดำเนินการตอไปนี้
ครั้งที่ 1 ตักเตือนจากทางบริษัท ดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร แลวแตกรณี
ครั้งที่ 2 ลบรหัสตัวแทนจำหนาย ยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหนาย ยกเลิกการติดตอทุกชองทางกับตัวแทนนั้นๆ กำหนดใหตัวแทนจำหนาย
ดังกลาวเปน Blacklist ของบริษัท และแบรนดพันธมิตร และบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพงและทางอาญาจนถึงที่สุด โดยที่ตัวแทน
จำหนายไมสามารถใชสิทธิเรียกรองใดๆ จากบริษัทได
ครั้งที่ 3 กรณีเขาเงื่อนไขขอที่ 7.3 และ 7.4 ลบรหัสตัวแทนจำหนาย ยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหนาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
คาเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามทวงถาม เชน คาทนายความ, คาฤชาธรรมเนียมศาล, คาบอกกลาวทวงถาม ฯลฯ ในการ
ดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด ทั้งทางแพงและทางอาญา โดยตัวแทนจำหนายยินยอมที่จะชำระคาปรับเปนเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบ
ลานบาทถวน) และบริษัทมีสิทธิเรียกคืน และ/หรือทำลายสินคาทั้งหมด
8. การเลิกสัญญา
หากตัวแทนจำหนายกระทำผิดสัญญานี้ไมวาขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ ในกรณีรายแรง บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยไม
ตองตักเตือนหรือบอกกลาวใหทราบลวงหนา และตัวแทนจำหนายไมสามารถใชสิทธิเรียกรองใดๆ จากบริษัทได
9. ผลของการเลิกสัญญา
ตัวแทนจำหนายจะตองชำระหนี้คาสินคาคงคาง (ถามี) ใหแกบริษัท ภายในกำหนด 7 วัน นับแตวันเลิกสัญญาฉบับนี้ หากไมชำระภายใน
กำหนด บริษัทขอคิดคาปรับเปนดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5 ตอป นับแตวันที่ผิดสัญญาดังกลาว
10. การใหความยินยอม
10.1 ในการทำสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะไมนำขอมูลสวนบุคคลของตัวแทนจำหนาย เปดเผย ใหกับบุคคลที่ไมมีความจำเปนหรือเกี่ยวของ
การตามคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทำสัญญานั้น
10.2 การถอนความยินยอม ไมสงผลกระทบตอ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ที่เจาของขอมูลไดใหความยินยอมไป
แลว
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10.3 บริษัท จะไมใชหรือเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ไดแจงไวกับตัวแทนจำหนาย ในการขอรับขอมูล
สวนบุคคลนั้น
11. กฎหมายที่ใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้ รวมถึงการตีความและผลแหงสัญญาฉบับนี้ใหอยูภายใตบังคับและเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายไทย
12. ความสมบูรณของสัญญา
กรณีที่สวนใดสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ตกเปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย หรือใชบังคับไมได ใหคูสัญญาตกลงแกไขขอสัญญาดังกลาวให
มีผลสมบูรณ ชอบดวยกฎหมาย และใชบังคับได โดยใหเปนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของขอสัญญาดังกลาวมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
และใหสวนที่สมบูรณบังคับใชไดตามกฎหมายตอไป
13. การแกไขเพิ่มเติมสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ เอกสารแนบทายสัญญาฉบับนี้ จะตองทำเปนลายลักษณอักษร โดยบริษัทจะ
ทำการแจงผานแอพพลิเคชั่น ไลน (Line) หรือชองทางอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด และหากตัวแทนจำหนายมีความประสงคจะดำเนินการตอสัญญา
และรักษาสิทธิประโยชนของตน ใหดำเนินการติดตอบริษัทและแจงความประสงคของตนใหแกบริษัท เพื่อเซ็นรับทราบและตออายุสัญญา โดยการ
แกไขขอกำหนดในสัญญาฉบับดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่ตัวแทนจำหนายไมแสดงเจตจำนงของตนในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม รายละเอียดในสัญญา ภายในระยะเวลาที่บริษัท
กำหนด ใหถือวาตัวแทนจำหนายไมมีความประสงคตอสัญญากับทางบริษัท และไมตองการรักษาสถานภาพของตัวแทนจำหนาย ในถือวาสถานภาพ
ในการเปนตัวแทนจำหนายสิ้นสุดลง ไมสารมารถใชสิทธิเรียกรองใดๆ กับทางบริษัทได
14. อายุของสัญญา
สัญญาฉบับนี้มีอายุ ๖ เดือน นับแตวันทำสัญญา หากครบอายุสัญญาแลวตัวแทนจำหนายไมดำเนินการติดตอบริษัทเพื่อตอสัญญา ใหถือ
วาหมดสถานภาพการเปนตัวแทนจำหนายของบริษัท นับตั้งแตวันครบอายุสัญญา เปนตนไป
15. การใชสิทธิใดๆ ของบริษัทตามที่ระบุในสัญญานี้ ไมถือเปนการยินยอมเพื่อยกเวนหรือสละสิทธิตามกฎหมายในการเรียกรองคาเสียหาย คา
สินไหมทดแทน และการดำเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญา
16. ในกรณีที่บริษัทไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิลาชาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือคราวใดคราวหนึ่ง มิใหถือวาบริษัทสละสิทธิในเรื่องดังกลาว และการที่
บริษัทใชสิทธิเพียงแตบางสวน หรือสละสิทธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือคราวใดคราวหนึ่ง มิใหถือวาเปนการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นดวย
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ตัวแทนจำหนายยินยอมในการที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อทำสัญญากับบริษัท
ในการทำสัญญาฉบับนี้ ตัวแทนจำหนายไดเขาทำสัญญาโดยความสมัครใจเองทั้งสิ้น สัญญานี้มีขอความถูกตองตรงตามเจตนาของคูสัญญา
ตัวแทนจำหนายไดอานและเขาใจแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ

บริษัท
(

กรรมการผูจัดการ

)

ลงชื่อ
)

ตัวแทนจำหนาย
(

พยาน
(

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(

)

พยาน
)
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นิยามของคำวาตัวแทนจำหนาย และการรักษาสถานภาพการเปนตัวแทนจำหนาย


ตัวแทนจำหนายเปนสมาชิกที่สามารถซื้อสินคาของบริษัทไดในราคาพิเศษ โดยราคาสินคาจะเปนไปตามที่บริษัทกำหนด



ตัวแทนจำหนายสามารถนำสินคาไปจัดจำหนายไดตามชองทางตางๆ ตามที่บริษัทไดกำหนดไว



ตัวแทนจำหนายสามารถขายสินคาในราคาที่บริษัทไดกำหนดไวเทานั้น เวนแตบริษัทจะกำหนดไวเปนอยางอื่น
ตัวแทนจำหนายเปนชองทางหนึ่งในการจัดจำหนายและกระจายสินคาของบริษัท โดยที่บริษัทสามารถจัดจำหนายสินคา



ไดหลากหลายชองทาง ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัท


ตัวแทนจำหนายตองทำการเบิกสินคาจากบริษัท หรือจากแมทีม ภายใน 1-3 เดือน เปนประจำและสม่ำเสมอ หาก
ตัวแทนจำหนายหยุดทำการเบิกสินคาเปนเวลานานเกินกวา 6 เดือนขึ้นไป จะถือวาตัวแทนจำหนายสิ้นสุดสถานภาพการ
เปนตัวแทนจำหนายของบริษัท และไมมีสภาพเปนสมาชิกของบริษัท รวมไปถึงการไมสามารถรับ หรือใชสิทธิประโยชน
ใดๆ ของสมาชิก เชน การแลกคะแนน, การสัมมนา, ของแถม หรือการใชโปรโมชั่นตางๆ ของบริษัทได หากตัวแทน
จำหนายทำการเบิกสินคาตลอดตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว ใหถือวาเปนการตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ



ตัวแทนจำหนายตองขายและกระจายสินคา โดยตองทำการเบิกสินคาอยางตอเนื่องทุก 1-3 เดือน เปนประจำและ
สม่ำ เสมอ หากภายใน 3 เดือ น ตัวแทนจำหนายไมทำการเบิก สินคา ตัวแทนจำหนายจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับสิทธิ
ประโยชนตางๆ จากทางบริษัท เชน การเขารวมกิจกรรม การเขารับโปรโมชั่น หรือการสัมมนา เปนตน โดยการพิจารณา
ขางตนใหถือเปนดุลยพินิจของบริษัทแตเพียงผูเดียว



ตัวแทนจำหนายตองยอมรับขอกำหนดของบริษัท และไมสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท หรือสรางกฎกติกา
ตางๆ ขึ้นมาเองได



บริษัทของสงวนสิทธิ์ ไมอนุญาตใหตัวแทนจำหนาย นำโลโก ชื่อสินคา ชื่อแบรนด ชื่อบริษัท ไปแสวงหาประโยชนอื่นใด
นอกเหนือจากการขายสินคาของบริษัทเทานั้น หากตัวแทนจำหนายฝาฝนจะดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด



กรณีตัวแทนจำหนายไดสิ้นสุดสถานภาพการเปนตัวแทนจำหนายแลว แตยังคงมีสินคาอยู ตัวแทนจำหนายสามารถขาย
สินคาตอไปได โดยที่ตองไมขายราคาสินคาต่ำกวาราคาที่บริษัทกำหนดไว รวมถึงโปรโมชั่นอื่นใดดวย โดยเมื่อตัวแทน
จำหนายสิ้นสุดสถานภาพการเปนตัวแทนจำหนายแลว จะไมสามารถรับสิทธิประโยชนตางๆ อื่นใดจากบริษัทได

