กฎระเบียบมีผลตั้งแตวันที่
10 มกราคม 2565

บริษัทจะออกบัตรตัวแทนจําหนายใหกับทาน หลังจากทานกรอกขอมูลทําบัตรตัวแทน
อาน เขาใจและยอมรับกฎระเบียบในการขายสินคาตลอดจนจัดสงเอกสารใหกับบริษัทครบถวนแลว

กฎระเบียบในขายสินคาภายใตชื่อทางการคา MANA
1.
2.
3.
4.
5.

หามขายสินคาต่ํากวาราคาที่บริษัทกําหนดทุกชองทาง โดยเด็ดขาด
หามขายสินคาเรทราคาตัวแทน ใหแกผูที่ไมใชตัวแทนจําหนาย
ราคาขายปลีก/เรทราคาตัวแทน และคาสง ตองเปนไปตามที่บริษัทกําหนด
หามแถมสินคา หรือทําโปรโมชั่นกอนไดรับอนุญาตจากบริษัท
หามรวมกันซื้อ/แลกเปลี่ยน หรือสั่งซื้อสินคาขามสายงาน
การรักษาสิทธิ์การเปนตัวแทนและผลประโยชนทั้งหมด โดยมีการสั่งของในระบบอยางนอย 1 ชิ้นใน 1 ป

ตัวแทนจําหนายไดอานและเขาใจกฎระเบียบในการขายสินคาภายใตชื่อทางการคา MANA ของบริษัท เปน อยาง
ดีแลว และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาวขางตนทุกประการ
***หากตัวแทนจําหนายกระทําการฝาฝนกฎระเบียบในการขายสินคาภายใตชื่อทางการคา MANA ในขางตน
หรือกระทําการใดๆ ที่เปนการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบดังกลาว*** ตัวแทนจําหนายยิน ยอมใหบริษัทดําเนิน คดีตาม
กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ยินยอมชําระคาปรับใหแกบริษัท เปนเงินจํานวน 200,000 บาท ในทันที
2. ยินยอมสงมอบสินคาที่มีอยูที่ตัวแทนจําหนายคืนใหแกบริษัทในทันที และในกรณีที่ขายสินคาเรทราคาตัวแทนให
ผูที่ไมใชตัวแทนจําหนาย แมทีมตองรับผิดชอบรวบรวมสินคาดังกลาวคืนใหแกบริษัทภายในกําหนดเวลา 7 วัน
3. ยินยอมใหบริษัทตัดสิทธิ์หรือยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนาย รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนทั้งหมดที่มี
4. ยินยอมใหบริษัทเผยแพรภาพการขายสินคาที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของตน
ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินโทษขึ้นอยูกับดุล พินิจของบริษัท และคําตัดสินของบริษัทถือเปนอันสิ้นสุด

ศิริรัตน กิจพอคา
ประธานกรรมการผูจ ัดการ
บริษัท มานา เนเจอร อินโนเวชั่น จํากัด

อรรถพล กองชัย
ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
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Terms and conditions will be effective
From January 10th, 2022 onwards

An authorized distributor license will be issued after you have completed your
application form and please submit all documents required in registration process.
Please make sure you have read and accepted the following terms and conditions
before signing your name on the application from

Terms and conditions for sale of goods under MANA brand
1.
2.
3.
4.

Distributor is not permitted to undercut the price of the product set by the company.
Distributor is not permitted to sell the product at the dealer price to non-dealers.
Retail price and shipping fee must be estimated by the company only.
Giveaways and sales promotions are not permitted until they are approved by the
company.
5. Distributor cannot share money purchasing goods together with other distributors and
is not permitted to exchange any type of products (A to B or B to A).
6. Distributor must purchase goods from the original team leader only.

In order to maintain the rights and benefits of the Agent, must be at least 1 order in the system within 1 year.

You have read, understood and agreed to follow all the terms and conditions for sales
of goods under MANA brand.
***For violation or avoidance of any of the following rules,*** you will be subject to
penalties according to Thai commercial laws and the company will proceed as follows:
1. 200,000 Baht fine must be paid by the violator immediately.
2. All products in the stock must be returned to the company instantly and for
undercutting price case, the team leader must be responsible for collecting all products
and return them to the company within 7 days.
3. Violations of the foregoing guidelines will be a ground for immediate revocation of
MANA brand.
4. The violator’s case will be published and used as an example of terms and conditions
violation.
Nevertheless, the punishment will entirely depend on the consideration of the company.

Sirirat Kitporka
(CEO of Mana Nature Innovation Co.Ltd)

Attapol Kongchai
(Legal Consultant and Lawyer)
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