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บรษิทัจะออกบตัรตวัแทนจ ำหน่ำยใหก้บัท่ำน หลงัจำกท่ำนกรอกขอ้มลูท ำบตัรตวัแทน  
อ่ำน เขำ้ใจและยอมรบักฎระเบยีบในกำรขำยสนิคำ้ตลอดจนจดัสง่เอกสำรใหก้บับรษิทัครบถว้นแลว้ 

กฎระเบียบในขายสินค้าภายใต้ช่ือทางการค้า MANA 
 

1. หำ้มขำยสนิคำ้ต ่ำกว่ำรำคำทีบ่รษิทัก ำหนดทุกช่องทำง โดยเดด็ขำด  
2. หำ้มขำยสนิคำ้เรทรำคำตวัแทน ใหแ้ก่ผูท้ีไ่มใ่ช่ตวัแทนจ ำหน่ำย 
3. รำคำขำยปลกี/เรทรำคำตวัแทน และค่ำสง่ ตอ้งเป็นไปตำมทีบ่รษิทัก ำหนด 
4. หำ้มแถมสนิคำ้ หรอืท ำโปรโมชัน่ก่อนไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทั 
5. หำ้มรวมกนัซือ้/แลกเปลีย่น หรอืสัง่ซือ้สนิคำ้ขำ้มสำยงำน 
6. หำกสมคัรตวัแทนเรยีบรอ้ยแล้ว ท่ำนไม่สำมำรถยกเลกิกำรสมคัรตวัแทนจ ำหน่ำยกบัแม่ทมีปัจจุบนั หรอื  

ไปสมคัรตวัแทนจ ำหน่ำยใหมก่บัแมท่มีสำยงำนอื่นได้ 

การรกัษาสิทธิก์ารเป็นตวัแทนและผลประโยชน์ทัง้หมด โดยมีการสัง่ของในระบบอย่างน้อย 1 ช้ินใน 1 ปี 

  ตวัแทนจ ำหน่ำยได้อ่ำนและเขำ้ใจกฎระเบียบในกำรขำยสนิค้ำภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำ MANA ของบรษิัท 
เป็นอยำ่งดแีลว้ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติำมกฎระเบยีบดงักล่ำวขำ้งตน้ทุกประกำร 

***หากตวัแทนจ าหน่ายกระท าการฝ่าฝืนกฎระเบียบในการขายสินค้าภายใต้ช่ือทางการค้า MANA    

ในข้างต้น หรือกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการหลีกเล่ียงกฎระเบียบดงักล่าว*** ตวัแทนจ ำหน่ำยยนิยอมให้

บรษิทัด ำเนินคดตีำมกฎหมำยของรำชอำณำจกัรไทยและด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้  

1. ยนิยอมช ำระค่ำปรบัใหแ้ก่บรษิทั เป็นเงนิจ ำนวน 200,000 บำท ในทนัท ี
2. ยนิยอมส่งมอบสนิค้ำที่มอียู่ที่ตวัแทนจ ำหน่ำยคนืให้แก่บรษิัทในทนัท ีและในกรณีที่ขำยสนิค้ำเรทรำคำ

ตวัแทนใหผู้ท้ี่ไม่ใช่ตวัแทนจ ำหน่ำย แม่ทมีต้องรบัผดิชอบรวบรวมสนิค้ำดงักล่ำวคนืใหแ้ก่บรษิทัภำยใน

ก ำหนดเวลำ 7 วนั  

3. ยนิยอมใหบ้รษิทัตดัสทิธิห์รอืยกเลกิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ทัง้หมดทีม่ ี 

4. ยนิยอมใหบ้รษิทัเผยแพร่ภำพกำรขำยสนิคำ้ทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎระเบยีบของตน 
ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินโทษขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด 

                    
            ศริริตัน์ กจิพอ่คำ้ 

                                                                       ประธำนกรรมกำรผูจ้ดักำร  
                                                                       บรษิทั มำนำ เนเจอร ์อนิโนเวชัน่ จ ำกดั 

 

            อรรถพล กองชยั 
               ทีป่รกึษำกฎหมำยและทนำยควำม 

กฎระเบียบมีผลตั้งแต่วันที่ 
                                    29 กันยายน 2565 
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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. Distributor is not permitted to undercut the price of the product set by the company. 

2. Distributor is not permitted to sell the product at the dealer price to non-dealers.  

3. Retail price and shipping fee must be estimated by the company only. 

4. 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. 

7. If you registered with Dealer mana, you cannot cancel or re-register with another dealer 

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) 

Terms and conditions will be effective 

From October 10th, 2022 onwards 

 



 


