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สัญญาตัวแทนทางธุรกิจ/เอเจนซ่ี

ทำท่ี บริษัท โอปปา มี(โกลบอล) จำกัด

9 อาคารจี ทาวเวอร แกรนด พระราม 9

ช้ัน 31 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันท่ี......มีนาคม 2565

หนังสือฉบับน้ีทำข้ึนระหวาง บริษัท โอปปา มี(โกลบอล) จำกัด โดยนายนาวิน คุมกลางดอน กรรมการผูมีอำนาจจัดการแทน ทะเบียนนิติบุคคล

เลขท่ี 0105564031317 สำนักงานต้ังอยูเลขท่ี 9 อาคารจี เทาวเวอรแกรนด พระราม 9 ช้ัน 31 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง

กรุงเทพมหานคร ตอไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา “บริษัท” ฝายหน่ึง กับ.......................................................เลขประจำตัวประชาชน/เลขท่ีทะเบียน

นิติบุคคล........................................................อยูบานเลขท่ี/สำนักงานต้ังอยูเลขท่ี

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ตอไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา “เอเจนซ่ี” อีกฝาย

คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงทำสัญญากันมีขอความดังตอไปน้ี

ขอ 1. บริษัทตกลงแตงต้ังใหเอเจนซ่ีเปนตัวแทนทางธุรกิจในการจำหนายและ/หรือหาลูกคาอันเก่ียวกับการทำศัลยกรรม หรือ

ผลิตภัณฑเสริมความงามตางๆตามวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัทใหแกบริษัท ผานชองทางส่ือสังคมออนไลน (Social Media) ท้ังแบบ Online และ Offline

ตามภูมิลำเนาท่ีต้ังอยูของเอเจนซ่ี หรือท่ีอ่ืนใดท่ีบริษัทมอบหมาย ท้ังน้ี เอเจนซ่ีตองกระทำการอันเก่ียวกับการสนับสนุนทางธุรกิจของบริษัทดวยการโฆษณาผาน

ทางเว็บไซตหรือชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทกำหนดดวย

ขอ 2. เอเจนซ่ีตกลงรับเปนตัวแทนทางธุรกิจตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในขอ 1.ผานชองทางของบริษัทตามท่ีกลาวมาแลวขางตน โดย

จะกระทําการดังกลาวดวยความซ่ือสัตยสุจริต สนับสนุนและเสริมธุรกิจและสินคาของบริษัทใหเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย และรับวาจะไมทำการอยางหน่ึงอยาง

ใดใหเปนท่ีเส่ือมเสีย และกระทบกระเทือนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทเปนอันขาด 

ขอ 3. บริษัทจะเปนผูกำหนดราคาในการจำหนายศัลยกรรมหรือผลิตภัณฑเสริมความงามตางๆ และแจงใหแกเอเจนซ่ีทราบ เอเจนซ่ี

จะตองกำหนดราคาตามท่ีบริษัทกำหนดเทาน้ัน หากเอเจนซ่ีกระทำการฝาฝนโดยกำหนดราคาท่ีต่ำกวาราคาท่ีบริษัทกำหนดโดยมิไดรับความยินยอมจากบริษัท

เอเจนซ่ีตองรับผิดชอบสวนตางดังกลาวใหกับบริษัทตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด แตท้ังน้ีไมตัดสิทธิบริษัทท่ีจะปฏิเสธการใหบริการในคราวน้ันกับเอ

เจนซ่ี

ขอ 4. เอเจนซ่ีตกลงวาในระหวางอายุสัญญาน้ี เอเจนซ่ีจะไมจำหนายศัลยกรรมหรือผลิตภัณฑเสริมความงามตางๆชนิดเดียวกัน หรือ

ประเภทเดียวกันใหแกบุคคลอ่ืนเปนอันขาด ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือจะกระทำในนามตนเองหรือบุคคลอ่ืนก็ตาม

ขอ 5. เอเจนซ่ีมีสิทธิท่ีจะนำรูปภาพ วีดิโอ ขอความเสียง เน้ือหา ผลงานอันเปนลิขสิทธิของบริษัท สัญลักษณ และส่ือทุกอยางท่ีเปน

ทรัพยสินของบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจำหนายศัลยกรรมหรือผลิตภัณฑเสริมความงามเพ่ือดำเนินการท่ีเก่ียวของใหแกบริษัทเพียงรายเดียวเทาน้ัน โดยเอเจนซ่ี

หามนําทรัพยสินของบริษัทเชนวาน้ีไปใชในการดําเนินการท่ีไมเก่ียวของกับกิจการของบริษัทเปนอันขาด หรือกระทำการอ่ืนใดอันอาจ

ทําใหทรัพยสินของบริษัทเส่ือมคุณภาพ หรือบริษัทไดรับความเสียหาย

ขอ 6. บริษัทตกลงจะชำระคาคอมมิชช่ันใหแกเอเจนซ่ีตามภูมิลำเนาของโรงพยาบาลท่ีลูกคาไดเขารับบริการ และอัตราท่ีโรงพยาบาล

กำหนด ภายใตเง่ือนไขดังน้ี

6.1 การเขารับบริการในโรงพยาบาลในประเทศเกาหลีใต

• กรณีลูกคาคนไทยท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย ราคาปกติจะไดรับคาคอมมิชช่ัน 30% จากคาบริการ

ศัลยกรรมและความงาม โดยหักคาบริการ 9% จากคาบริการศัลยกรรมและความงาม โดยจะเหลือคาคอมมิชช่ันท่ีเอเจนซ่ีไดรับจำนวน 21% จากคาบริการ

ศัลยกรรมและความงาม ยกเวนโปรโมช่ันพิเศษ ท้ังน้ีคาคอมมิชช่ันข้ึนอยูท่ีโรงพยาบาลกำหนดดวย

• กรณีลูกคาคนไทยท่ีอาศัยอยูในประเทศเกาหลีใต ราคาโปรโมช่ันจะไดรับคาคอมมิชช่ัน 5%, 10%, 15%,

20% จากคาบริการศัลยกรรมและความงาม ข้ึนอยูกับแตละโรงพยาบาลกำหนด โดยไมหักคาบริการ

• กรณีลูกคาคนไทยท่ีอาศัยอยูในตางประเทศ ยกเวนอาศัยประเทศเกาหลีใต ราคาปกติจะไดรับคา

คอมมิชช่ัน 30% จากคาบริการศัลยกรรมและความงาม โดยหักคาบริการ 9% จากคาบริการศัลยกรรมและความงาม โดยจะเหลือคาคอมมิชช่ันท่ีเอเจนซ่ีไดรับ

จำนวน 21% จากคาบริการศัลยกรรมและความงาม ยกเวนโปรโมช่ันพิเศษ ท้ังน้ีคาคอมมิชช่ันข้ึนอยูท่ีโรงพยาบาลกำหนดดวย

6.2 การเขารับบริการในโรงพยาบาลในประเทศไทย

• ตามอัตราท่ีบริษัทกำหนด

คาคอมมิชช่ันท่ีเอเจนซ่ีจะไดรับตามขอน้ี บริษัทจะชำระใหภายใน 45 วันนับแตวันท่ีลูกคาเขารับบริการจนเสร็จสมบูรณแลว

ขอ 7. เอเจนซ่ีจะตองกระทำการเสนอขายหรือหาลูกคาใหแกบริษัทดวยตนเอง เอเจนซ่ีจะแตงต้ัง มอบหมาย หรือมอบอำนาจชวงให

แกบุคคลอ่ืนกระทำมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทเปนลายลักษณอักษรกอน

ขอ 8. ในระหวางสัญญาฉบับน้ีใชบังคับ บริษัทสามารถสอบถามการทำงานอันเก่ียวกันการทำหนาท่ีของเอเจนซ่ีท่ีเก่ียวของกับสัญญา

ฉบับน้ีไดตลอดเวลา โดยเอเจนซ่ีจะตองอำนวยความสะดวกใหแกบริษัทโดยไมอิดเอ้ือน
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ขอ 9. เงินหรือทรัพยสินใดๆท่ีลูกคาตองชำระเพ่ือเปนการวางมัดจำการเขารับบริการ หรือกรณีอ่ืนใด เอเจนซ่ีตองแจงใหลูกคาชำระให

แกบริษัทหรือโรงพยาบาลหรือคลินิคท่ีลูกคาจะเขารับบริการ แลวแตกรณี และไมวากรณีใดๆ เอเจนซ่ีไมมีสิทธิรับเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดจากลูกคา เวนแตจะได

รับอนุญาตจากบริษัท และหากเอเจนซ่ีไดรับไวไมวาจากกรณีใดก็ตามตองสงมอบใหแกบริษัทท้ังหมดทันที

ขอ 10. เอเจนซ่ีตองติดตอลูกคาเพ่ือใหเขาใชบริการในโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือบริษัทเทาน้ัน โดยเอเจนซ่ีตองสงลูกคาผานทาง

บริษัท โดยหามติดตอหรือสงลูกคาใหแกโรงพยาบาลหรือคลินิกโดยตรงเปนอันขาด

ขอ 11. เอเจนซ่ีตองทำการโฆษณาหรือโปรโมทผานทางชองทางส่ือสังคมออนไลน หรือชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทกำหนดไมนอยกวา 30

คร้ังตอเดือน

หากเอเจนซ่ีตองมีการโฆษณาไมวาผานทางชองทางใด เอเจนซ่ีตองใสโลโกของเอเจนซ่ี , โลโกของบริษัท และโลโกของทางโรงพยาบาล

หรือคลินิก แลวแตกรณีดวย

หามเอเจนซ่ีโพสตหรือส่ือสารในส่ือของตนท่ีเก่ียวของกับการเมือง ศาสนา หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีอาจสงผลกระทบกับทางบริษัท หรือ

อาจทำใหบริษัทเส่ือมเสียช่ือเสียงเปนอันขาด

ขอ 12. เอเจนซ่ีตองสงลูกคาเขารับการปรึกษาใหแกบริษัทไมนอยกวา 4 รายตอเดือน และตองสามารถตกลงลูกคาเพ่ือเขารับการ

บริการไดอยางนอย 1 รายตอเดือน

ในกรณีบริษัทมีการจัดกิจกรรม (Event) ปรึกษาศัลยกรรม เอเจนซ่ีตองสงลูกคาปรึกษาท่ีงานไดอยางนอย 1 ราย

ขอ 13. เอเจนซ่ีตองรักษาความลับของบริษัท ลูกคา โรงพยาบาล หรือคลินิก ตลอดจดขอมูลอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการเขา

เปนตัวแทนทางธุรกิจตามสัญญาฉบับน้ี

ขอ 14. หามเอเจนซ่ีประกอบธุรกิจส่ือโฆษณา คอมมูนิต้ี แอพพลิเคช่ัน อุตสากรรมธุรกิจดานศัลกรรมและความงาม หรือกระทำการ

อ่ืนใดในลักษณะคาแขงกับบริษัทเปนอันขาด

ขอ 15. กรณีเอเจนซ่ีท่ีประกอบธุรกิจคลินิกจะตองปฏิบัติดังตอไปน้ี

15.1 หามโฆษณาธุรกิจคลินิกของเอเจนซ่ีบนแบรนดท่ีปรึกษาศัลยกรรมท่ีเก่ียวของกับบริษัทเปนอันขาด

15.2 หามสงลูกคาในนามแบรนดท่ีปรึกษาศัลยกรรมในเครือบริษัท ไปยังคลินิกของเอเจนซ่ี หรือคลินิกนอกเครือบริษัท

เปนอันขาด

ขอ 16. หากกรณีเอเจนซ่ีหรือตัวแทนกระทำการอันทุจริตไมวากรณีใดก็ตาม หรือกระทำผิดสัญญาขอหน่ึงขอใด หรือกระทำการอ่ืนใด

ท่ีทำใหบริษัทไดรับความเสียหาย เอเจนซ่ีตองชดใชคาเสียหายใหแกบริษัท พรอมเบ้ียปรับในอัตรา 2 เทาของคาเสียหาย รวมถึงตองชำระดอกเบ้ียจาก

คาเสียหายดังกลาวในอัตรารอยละ 15 ตอปของคาเสียหาย แตท้ังน้ี ไมตัดสิทธิบริษัทท่ีจะนำเหตุดังกลาวมาบอกกลาวเลิกสัญญากับเอเจนซ่ี

ขอ 17. สัญญาฉบับน้ีมีกำหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันทำสัญญาฉบับน้ี โดยในการทำสัญญาน้ี เอเจนซ่ีตกลงชำระคาทำสัญญา

จำนวน 5,000 บาทใหแกบริษัท และหากมีการตอสัญญาเอเจนซ่ีภายใตเง่ือนไขตามวรรคสอง เอเจนซ่ีตองชำระคาทำสัญญาใหแกบริษัท จำนวน 1,500 บาททุก

คร้ังท่ีมีการทำสัญญาใหม

เม่ือส้ินสุดกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก บริษัทมีสิทธิท่ีจะเลือกตอสัญญาเฉพาะเอเจนซ่ีท่ีผานการรับรองมาตรฐาน Qaulity Brand

เพียง 250 แบรนด หรือผาน KPI ท่ีบริษัทกำหนดเทาน้ัน ดังน้ัน หากเอเจนซ่ีไมผานมาตรฐานท่ีบริษัทกำหนดแลว ใหถือวาสัญญาส้ินสุดลงนับแตวันครบกำหนด

ตามสัญญาฉบับน้ีทันที

ขอ 18. บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาตอเม่ือไดแจงเอเจนซ่ีเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 1 เดือนกอนวันยกเลิกสัญญา และสามารถ

ทําการแกไขสัญญาไดโดยตองแจงเอเจนซ่ีเปนลายลักษณอักษรกอน

ไมวาสัญญาจะส้ินสุดลงดวยเหตุใดก็ตาม หามเอเจนซ่ีเปนตัวแทนทางธุรกิจหรือเอเจนซ่ีใหแกบุคคลอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจ

ของบริษัทเปนเวลา 1 ปนับแตวันท่ีสัญญาส้ินสุดลง

เม่ือสัญญาส้ินสุดลงแลว เอเจนซ่ีตองลบเน้ือหาอันเปนลิขสิทธ์ิของบริษัท หรือโพสตท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทออกท้ังหมดทันที

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันใหคูสัญญายึดถือไวฝายละหน่ึงฉบับ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีโดย

ตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

ลงช่ือ…………………………….............……บริษัท

(                                     )

ลงช่ือ……………………………..................เอเจนซ่ี

(                                     )

ลงช่ือ…………………………….............…… พยาน

(                                     )
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ลงช่ือ……………………………...........………พยาน

(                                     )


