
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขการเป็นผูแ้ทนจาํหนา่ยอยา่งเป็นทางการ

1. นยิามศพัท์

“บรษิทั” หมายถงึ บรษัิท ชารชิ เฮลท ์จํากดั

“ผูแ้ทนจาํหนา่ยอยา่งเป็นทางการ” หรอื “ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ” หมายถงึ บคุคลผูย้ื�นใบสมคัรเป็นตวัแทน
จําหน่ายสนิคา้ และบรษัิทไดอ้นุมตัใิบสมคัรดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้

“สนิคา้” หมายถงึ ผลติภณัฑข์องบรษัิท และแบรนดพั์นธมติร

“แบรนดพ์นัธมติร” หมายถงึ บรษัิทในเครอืบรษัิท ชารชิ โฮลดิ�ง จํากดั

“สายงาน หรอื ทมี” หมายถงึ ลําดบับงัคบับญัชาระหวา่งบรษัิท แมท่มี ลกูทมี ซึ�งมหีนา้ที�และความ
รับผดิชอบแตกตา่งกนั ตามที�บรษัิทกําหนด

“แมท่มี” หมายถงึ ผูแ้ทนจําหน่ายฯซึ�งไดรั้บมอบหมายใหจั้ดการ ดแูล และรับผดิชอบในการควบคมุผูแ้ทน
จําหน่ายฯรายอื�นในลําดบัตามสายงาน มหีนา้ที�ในการประสานงานกบับรษัิทหรอืแมท่มีที�ข ึ�นตรงกบับรษัิท
เพื�อรับทราบเงื�อนไขการขายสนิคา้ และ/หรอื โปรโมชั�น เพื�อแจง้และควบคมุใหผู้แ้ทนจําหน่ายฯซึ�งอยูใ่น
ควบคมุหรอือยูใ่นลําดบัสายงานของตนเองปฏบิตัติาม

“ลกูทมี” หมายถงึ ผูแ้ทนจําหน่ายฯซึ�งอยูใ่นควบคมุหรอืกํากบัของแมท่มี

“แมท่มีลาํดบัสงู” หมายถงึ 1. แมท่มีที�ข ึ�นตรงกบับรษัิท (แมท่มีลําดบั 1) 2. แมท่มีผูเ้ป็นลกูทมีของแมท่มี
ที�ข ึ�นตรงกบับรษัิท (แมท่มีลําดบั 2) และ 3. แมท่มีผูเ้ป็นลกูทมีของแมท่มีลําดบั 2 (แมท่มีลําดบั 3)

“โปรโมช ั�น” หมายถงึ รายการสง่เสรมิการขายที�บรษัิทเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งจะแจง้ใหแ้มท่มีทราบเป็นครั �งคราว
หรอืรายการสง่เสรมิการขายที�ผูแ้ทนจําหน่ายฯจัดทําขึ�นเอง แตท่ั �งนี�ตอ้งไมข่ดักบัเงื�อนไขการขายสนิคา้ และ
/หรอื รายการสง่เสรมิการขายของบรษัิท

“ราคาข ั�นตํ�า” หมายถงึ ราคาที�บรษัิทกําหนดสําหรับสนิคา้ประเภทใดประเภทหนึ�ง ซึ�งบรษัิทจะประกาศให ้
แกผู่แ้ทนจําหน่ายฯทราบเป็นครั �งคราว

2. การกาํหนดราคาสนิคา้

2.1 บรษัิทจะเป็นผูกํ้าหนดราคาสนิคา้แจง้ใหแ้มท่มี และ/หรอื ผูแ้ทนจําหน่ายฯ ทราบเป็นครั �งคราว

บรษัิทไมอ่นุญาตใหผู้แ้ทนจาํหนา่ยฯนําเสนอขายสนิคา้ตํ�ากวา่ราคาที�บรษัิทไดกํ้าหนดไวโ้ดยมรีายละเอยีด
ดงันี�

2.1.1 ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ ตอ้งเสนอขายสนิคา้ไดใ้นราคาขายปลกี และ/หรอื ราคาโปรโม
ชั�นตามที�บรษัิทกําหนดเทา่นั�น หา้มมใิหม้กีารแบง่ชาํระ หรอื ผอ่นชาํระคา่สนิคา้เป็นงวด

ในกรณีบรษัิทไดกํ้าหนดโปรโมชั�นไวแ้ลว้ ตอ่มาสิ�นสดุระยะเวลาการขายตามโปรโมชั�นที�
บรษัิทกําหนด แตผู่แ้ทนจําหน่ายฯยงัคงมสีนิคา้ที�ซื�อจากบรษัิทตามโปรโมชั�นดงักลา่วอยู่ ผูแ้ทนจําหน่ายฯ
สามารถขายสนิคา้ในเงื�อนไขของโปรโมชั�นที�บรษัิทกําหนดตอ่ไปไดจ้นกวา่สนิคา้จะหมด

2.1.2 บรษิทัไมอ่นุญาตใหผู้แ้ทนจําหน่ายฯเสนอขายสนิคา้ในราคาสําหรับผูแ้ทน
จาํหนา่ยฯ

2.1.3 ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯสามารถทําโปรโมชั�นดา้นราคาเองได ้ แตท่ั �งนี� หา้มกําหนดราคา
สนิคา้ตามโปรโมชั�นดงักลา่วตํ�ากวา่ราคาขั �นตํ�าที�บรษัิทกําหนดไว ้ทั �งนี� ตอ้งไมข่ดัแยง้กบัขอ้ 2.1.5



2.1.4 บรษัิทไมอ่นุญาตใหผู้แ้ทนจาํหนา่ยฯทําโปรโมชั�น ขอ้เสนอหรอืเงื�อนไขพเิศษใด ๆ
ที�ทําใหเ้กดิการลดราคาสนิคา้ลงไปตํ�ากวา่ราคาขั �นตํ�าที�บรษัิทกําหนดไว ้

2.1.5 บรษัิทไมอ่นุญาตใหผู้แ้ทนจําหน่ายฯจัดใหม้กีารแถมสนิคา้อื�นใดเพิ�มเตมิ เวน้แตม่กีาร
ทําเรื�องแจง้กบัทางบรษัิทอนุมตัิ

กรณีผูแ้ทนจําหน่ายฯซื�อสนิคา้ของแถมจากบรษัิทเพื�อจัดโปรโมชั�นดา้นราคาเอง โปรโม
ชั�นดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามขอ้ความที�ระบไุวข้า้งตน้

ยกตวัอยา่งเชน่

1. สนิคา้ A มรีาคาขั �นตํ�า 890.- บาท สนิคา้ของแถม B มรีาคาขั �นตํ�า 80.- บาท หาก
ผูแ้ทนจําหน่ายฯจะจัดโปรโมชั�นขายสนิคา้ A โดยแถมสนิคา้ของแถม B เขา้เป็น
โปรโมชั�นเดยีวกนั ผูแ้ทนจําหน่ายฯจะตอ้งขายสนิคา้ทั �งสองรวมกนัไมตํ่�ากวา่ 970.-
บาท เป็นตน้

2. สนิคา้ A มรีาคาขั �นตํ�า 890.- บาท ขณะนั�น บรษัิทจัดโปรโมชั�น ซื�อ 10 แถม 1
(สนิคา้แถม ราคา 80.- บาท ราคาขายตามโปรโมชั�น 8,900.- บาท) กรณีผูแ้ทน
จําหน่ายฯซื�อสนิคา้แถมจากบรษัิทไป จะไมส่ามารถขายสนิคา้ 10 แถม 1 ที�ราคา
8,900.- บาท ได ้จะตอ้งขายในราคา 8,980.- บาท

2.2 เงื�อนไขการชาํระเงนิ ตอ้งเป็นการโอนชาํระ, เงนิสด, บตัรเครดติ หรอืเชค็เงนิสด ในกรณีการขาย
สนิคา้ในราคาเทา่กบัราคาขั �นตํ�าที�บรษัิทกําหนดไว ้

2.3 การเปิดบลิเพื�อเป็นผูแ้ทนจาํหนา่ยฯไมส่ามารถคละประเภทสนิคา้ได ้ หรอืหากสามารถคละ
ประเภทสนิคา้ไดจ้ะตอ้งเป็นไปตามที�บรษัิทกําหนดโปรโมชั�นในแตล่ะครั �ง

2.4 ในกรณีที�ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯคนใดคนหนึ�งในสายงานหรอืทมีใดผดิสญัญาขอ้นี�แลว้ ทางบรษัิทจะ
พจิารณาความผดิและกําหนดบทลงโทษแกผู่แ้ทนจําหน่ายฯซึ�งกระทําความผดิ รวมถงึแมท่มีและลกูทมีใน
สายงานหรอืทมีนั�น ๆ ตามลําดบัดว้ย อนึ�ง คําตดัสนิของบรษัิทใหถ้อืเป็นที�ส ิ�นสดุ

2.5 ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลี�ยนแปลงการสั�งสนิคา้จากบรษัิทได ้ กรณีดงักลา่ว
บรษัิทจะไม ่    ชาํระเงนิคา่สนิคา้ที�ผูแ้ทนจําหน่ายชาํระแกบ่รษัิทคนืแกผู่แ้ทนจําหน่ายทั �งสิ�น

2.6 หากผูแ้ทนจําหน่ายฯ ปฏบิตัผิดิสญัญาขอ้นี� ผูแ้ทนจําหน่ายยนิยอมชาํระคา่ปรับเป็นเงนิครั �งละ
300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) ทั �งนี� คา่ปรับดงักลา่ว ไมถ่อืเป็นการตดัสทิธิ�ของบรษัิทในการเรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายอื�น ๆ ไมว่า่จะเป็นความเสยีหายตอ่สทิธิ ชื�อเสยีง ความน่าเชื�อถอื หรอืทางธรุกจิ เป็นตน้ จากผู ้
แทนจาํหนา่ยฯ (ถา้ม)ี

นอกจากนี� บรษัิทมสีทิธกํิาหนดบทลงโทษดงัตอ่ไปนี�

2.6.1 ตกัเตอืนจากทางบรษัิทดว้ยหนังสอื

2.6.2 ยกเลกิสญัญาและรหสัผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ

2.6.3 ดําเนนิคดตีามกฎหมาย หรอืดําเนนิการอื�น ๆ ตามที�บรษัิทเห็นสมควร

โดยบรษัิทจะพจิารณากําหนดบทลงโทษดงักลา่วโดยไมจํ่าเป็นตอ้งเรยีงตามลําดบัขอ้ใดขอ้หนึ�งขึ�น
อยูค่วามรา้ยแรงการกระทําผดิของผูแ้ทนจําหน่ายฯ และความเสยีหายที�เกดิขึ�น ซึ�งคําตดัสนิของบรษัิทใหถ้อื
เป็นที�สดุ ทั �งนี� การที�บรษัิทใชด้ลุพนิจิในการไมบ่งัคบัสทิธหิรอืชะลอการบงัคบัสทิธติามบทลงโทษขา้งตน้
ไมใ่หถ้อืเป็นการสละสทิธใิดของบรษัิทในการที�จะบงัคบัสทิธติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี�



ใหแ้มท่มีมหีนา้ที�ตอ้งรว่มรับผดิกบัผูแ้ทนจําหน่ายฯซึ�งเป็นลกูทมีตามสายงานหรอืทมีของตนดว้ย
หากผูก้ระทําผดิเป็นแมท่มีลําดบัสงู บรษัิทมอํีานาจดําเนนิการตามขอ้ 2.6.2 และ/หรอื 2.6.3 ไดท้นัทโีดยไม่
ตอ้งแจง้เตอืน

3. การขายสนิคา้ในรา้นขายสง่ ขายปลกี

บรษัิทไมอ่นุญาตใหผู้แ้ทนจาํหนา่ยฯขายสนิคา้ในลกัษณะตอ่ไปนี�

3.1 ฝากขาย กบับคุคล/คลนิกิ/รา้นคา้ตา่ง ๆ ที�ไมไ่ดส้ตอ๊กสนิคา้ ไมว่า่จะใหค้า่คอมมชิชนัแกบ่คุคล/
คลนิกิ/รา้นคา้ดงักลา่วหรอืไมก่ต็าม

3.2 ขายสง่สนิคา้จํานวนมากไปยงับคุคล/คลนิกิ/รา้นคา้ที�มลีกัษณะขายสง่ ซึ�งไมส่ามารถควบคมุ
ราคาขายสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามที�บรษัิทกําหนดได ้

3.3 ขายปลกีสนิคา้ผา่นชอ่งทางขาย ซึ�งไมส่ามารถควบคมุราคาขายสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามที�บรษัิท
กําหนดได ้ ไมว่า่จะเป็น DropShip, Online Market Place เชน่ Shopee, Lazada, LineShopping,
Facebook Marketplace, , Tiktok Shop, ebay, Amazon เป็นตน้ หรอื Modern Trade เชน่ Central,
Lotus, EVEANDBOY, Watsons, Boots เป็นตน้ ตลอดจนชอ่งทางอื�น ๆ ในลกัษณะเดยีวกนั

ขอ้ยกเวน้ บรษัิทอนุญาตใหผู้แ้ทนจําหน่ายฯสามารถขายสนิคา้ผา่นชอ่งการขายดงักลา่วได ้ ในกรณี
ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯเป็นเจา้คลนิกิหรอืรา้นคา้ โดยใหแ้จง้ใหบ้รษัิททราบลว่งหนา้กอ่นวางขายสนิคา้

3.4. หากผูแ้ทนจําหน่ายฯ ปฏบิตัผิดิสญัญาขอ้นี� ผูแ้ทนจําหน่ายยนิยอมชาํระคา่ปรับเป็นเงนิครั �งละ
300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) ทั �งนี� คา่ปรับดงักลา่ว ไมถ่อืเป็นการตดัสทิธิ�ของบรษัิทในการเรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายอื�น ๆ ไมว่า่จะเป็นความเสยีหายตอ่สทิธิ ชื�อเสยีง ความน่าเชื�อถอื หรอืทางธรุกจิ เป็นตน้ จากผู ้
แทนจาํหนา่ยฯ (ถา้ม)ี

นอกจากนี� บรษัิทมสีทิธกํิาหนดบทลงโทษดงัตอ่ไปนี�

3.4.1 ตกัเตอืนจากทางบรษัิทดว้ยหนังสอื

3.4.2 ยกเลกิสญัญาและรหสัผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ

3.4.3 ดําเนนิคดตีามกฎหมาย หรอืดําเนนิการอื�น ๆ ตามที�บรษัิทเห็นสมควร

โดยบรษัิทจะพจิารณากําหนดบทลงโทษดงักลา่วโดยไมจํ่าเป็นตอ้งเรยีงตามลําดบัขอ้ใดขอ้หนึ�งขึ�น
อยูค่วามรา้ยแรงการกระทําผดิของผูแ้ทนจําหน่ายฯ และความเสยีหายที�เกดิขึ�น ซึ�งคําตดัสนิของบรษัิทใหถ้อื
เป็นที�สดุ ทั �งนี� การที�บรษัิทใชด้ลุพนิจิในการไมบ่งัคบัสทิธหิรอืชะลอการบงัคบัสทิธติามบทลงโทษขา้งตน้
ไมใ่หถ้อืเป็นการสละสทิธใิดของบรษัิทในการที�จะบงัคบัสทิธติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี�

ใหแ้มท่มีมหีนา้ที�ตอ้งรว่มรับผดิกบัผูแ้ทนจําหน่ายฯซึ�งเป็นลกูทมีตามสายงานหรอืทมีของตนดว้ย
หากผูก้ระทําผดิเป็นแมท่มีลําดบัสงู บรษัิทมอํีานาจดําเนนิการตามขอ้ 3.4.2 และ/หรอื 3.4.3 ไดท้นัทโีดยไม่
ตอ้งแจง้เตอืน



4. การสมคัรสายงานหรอืทมีใหม่

หากผูแ้ทนจาํหนา่ยฯประสงคจ์ะสมคัรสายงานหรอืทมีใหม่ หรอืเปลี�ยนสายงานหรอืทมี ตอ้งดําเนนิ
การดงันี�

4.1 การสมคัรสายงานหรอืทมีใหม่ หรอืเปลี�ยนสายงานหรอืทมีนั�น ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากแม่
ทมีในสายงานหรอืทมีเดมิเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยใหผู้แ้ทนจําหน่ายฯแจง้ความประสงคล์าออกจากรหสั
บตัรเดมิ พรอ้มกบัหลกัฐานความยนิยอมจากแมท่มีในสายงานหรอืทมีเดมิสง่ใหบ้รษัิทเพื�อพจิารณา อนึ�ง การ
พจิารณาอนุมตัใิหผู้แ้ทนจําหน่ายฯสมคัรสายงานหรอืทมีใหม่ หรอืเปลี�ยนสายงานหรอืทมี เป็นสทิธขิอง
บรษัิท และใหถ้อืเป็นที�สดุ ทั �งนี� หากบรษัิทพจิารณาอนุมตัใิหดํ้าเนนิการไดแ้ลว้ สถานะของผูแ้ทนจาํหนา่ย
ฯจะเริ�มใหมท่ั �งหมด หรอืเป็นไปตามที�บรษัิทเห็นสมควร และตอ้งพน้ระยะเวลา 30 วนั ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯจงึ
จะสามารถเริ�มตน้ทํางานภายใตส้ายงานหรอืทมีใหมไ่ด ้หรอืตามที�บรษัิทฯ พจิารณาเห็นสมควร

4.2 หา้มมใิหม้กีารประกาศหาผูแ้ทนจาํหนา่ยฯโดยการลงโพสต์ เรทผูแ้ทนจําหน่ายฯ เสนอใหข้อง
รางวลั หรอืรางวลัที�ใชค้ะแนนแลก ของรางวลั หรอืสิ�งตอบแทนใด เวน้แต่ ทางบรษัิทจะเป็นผูกํ้าหนดโปรโม
ชั�นในลกัษณะดงักลา่วและแจง้แกผู่แ้ทนจาํหนา่ยฯทราบ

5. การคนืสนิคา้ใหท้างบรษิทั

หากผูแ้ทนจาํหนา่ยฯประสงคจ์ะคนืสนิคา้ใหก้บัทางบรษัิทดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็าม (ไมนั่บกรณีสนิคา้
ไมผ่า่น QC ตามมาตรฐานที�บรษัิทกําหนด) ตอ้งอยูใ่นเงื�อนไขดงันี�

5.1 สามารถคนืสนิคา้ที�อยูใ่นสภาพสมบรูณไ์ดภ้ายใน 7 วนั นับจากวนัที�ซื�อสนิคา้ หากเกนิกําหนด
ระยะเวลาดงักลา่ว ทางบรษัิทจะไมรั่บคนื หรอืรับผดิชอบใด ๆ ทั �งสิ�น

5.2 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการชาํระเงนิคนื 50% ของจํานวนเงนิคา่สนิคา้เทา่นั�น โดยความ
รับผดิชอบและคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่เป็นของผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ

6. การซื�อขายขา้มสายงาน

6.1 กรณีที�ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯจําหน่ายมแีมท่มีหรอืเป็นลกูทมี ตอ้งเบกิสนิคา้กบัแมท่มีตนเองเทา่นั�น

หา้มแมท่มีขายสนิคา้ใหล้กูทมีของสายงานหรอืทมีอื�นเด็ดขาด

6.2 กรณีที�ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯจําหน่ายไมม่แีมท่มี ตอ้งเบกิสนิคา้กบับรษัิทโดยตรงเทา่นั�น

6.3 กรณีมผีูแ้อบอา้งขอเบกิสนิคา้ / สั�งสนิคา้ หรอืมขีอ้เสนอพเิศษ ตลอดจนเงื�อนไขตา่ง ๆ โดย
แอบอา้งวา่มาจากบรษัิท ใหผู้แ้ทนจําหน่ายฯตรวจสอบกบับรษัิทโดยตรงกอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบตามความเสยีหายใด ๆ แกผู่แ้ทนจําหน่ายฯ และ/หรอื บคุคลภายนอก ทั �งสิ�น

7. การสรา้งความเสยีหายตอ่บรษิทั แมท่มี และผูแ้ทนจาํหนา่ยฯคนอื�น

7.1 หา้มผูแ้ทนจาํหนา่ยฯกระทําการหรอืแสดงพฤตกิรรมใด ๆ ไมว่า่ดว้ยวาจา ขอ้ความ ทา่ทาง
แสดงดว้ยเสยีง รปูภาพ เอกสาร ขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิส์ หรอืกระทําอยา่งอื�นในทํานองเดยีวกนั โดย
ประการที�น่าจะทําใหเ้กดิความเสื�อมเสยี สรา้งความขดัแยง้ความเสยีหายใหก้บัสทิธิ ทรัพยส์นิ และชื�อเสยีง
ของ บรษัิท แมท่มี และผูแ้ทนจาํหนา่ยฯคนอื�น



7.2 ในการเสนอขาย หรอืเสนอคณุสมบตัขิองสนิคา้ หรอืขอ้มลูใด ๆ ของบรษัิท ใหผู้แ้ทนจาํหนา่ยฯ
ใชข้อ้มลูที�เป็นผลการทดลองอยา่งเป็นทางการ หรอื ขอ้มลูสว่นกลางของบรษัิท และขอ้มลูที�เป็นความจรงิ
เทา่นั�น

7.3 หา้มผูแ้ทนจาํหนา่ยฯโฆษณาคณุสมบตัสินิคา้เกนิจรงิ ปกปิด หรอื บดิเบอืนขอ้ความ ทั �งนี� กรณี
มกีารเสนอขายหรอืเสนอคณุสมบตัขิองสนิคา้หรอืขอ้มลูใด ๆ ของบรษัิทผดิไปจากความเป็นจรงิ หรอืผดิไป
จากที�บรษัิทกําหนด ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบความเสยีหายที�เกดิขึ�นดว้ยตนเอง

7.4 ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯตอ้งรักษาชื�อเสยีงของบรษัิท และสนิคา้ของบรษัิท โดยในการเสนอขาย
สนิคา้ บรษัิทไมอ่นุญาตใหผู้แ้ทนจาํหนา่ยฯ พาดพงิถงึบรษัิทอื�น ๆ หรอืสนิคา้ “แบรนด”์ หรอื “ยี�หอ้” อื�น ๆ
ในลกัษณะที�เป็นการอา้งองิ เปรยีบเทยีบ หรอืโจมตคีณุสมบตัขิองสนิคา้ “แบรนด”์ หรอื “ยี�หอ้” อื�น ๆ หรอื
กระทําการอื�น ๆ ในลกัษณะเดยีวกนั

7.5 หา้มผูแ้ทนจาํหนา่ยฯนําเขา้/โพสตข์อ้มลูเนื�อหา (Content) ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง, ศาสนา,
สถาบนัพระมหากษัตรยิ,์ ขอ้มลูที�ทําใหเ้กดิความหวาดกลวัหรอืแตกแยกในหมูป่ระชาชน หรอื ขอ้มลูที�ที�ขดั
ตอ่กฎหมายหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน

7.6 หา้มผูแ้ทนจาํหนา่ยฯแอบอา้งชื�อ ลอกเลยีน ดดัแปลงโลโก ้Sharich Health หรอื Sharisma
หรอืเครื�องหมายการคา้ใด ๆ ของบรษัิท ทั �งที�มอียูใ่นปัจจบุนั และจะไดย้ื�นจดทะเบยีนในอนาคต ไปใชใ้นทาง
ที�กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืใชป้ระโยชนส์ว่นตน และตอ้งใชโ้ลโกห้รอืเครื�องหมายการคา้ของบรษัิทใหอ้ยู่
ในขอบเขตจากคูม่อือตัลกัษณอ์งคก์รที�บรษัิทกําหนดไวเ้ทา่นั�น

7.7 กรณีผูแ้ทนจาํหนา่ยฯขายสนิคา้แบรนดอ์ื�นใดในกลุม่สนิคา้ประเภทเดยีวกนัอยูก่อ่นหนา้วนั
สมคัรเขา้เป็นผูแ้ทนจําหน่ายฯกบับรษัิท ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบกอ่นสมคัร และแจง้ทาง
แบรนดส์นิคา้เดมินั�นเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื�อใหเ้กดิความชดัเจนเป็นไปตามมารยาททางการคา้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�ง สนิคา้ที�ผลติโดย หรอื ผลติภายใตคํ้าปรกึษา/กํากบัดแูลของ บรษัิท บราเทอร์ โกลบอล จํากดั หรอื
บรษัิทในเครอืบรษัิทดงักลา่ว

หากผูแ้ทนจาํหนา่ยฯมขีอ้ผกูพันไมว่า่จะทางสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืวาจา หรอืขอ้ผกูพัน
ประการอื�นใด กบัเจา้ของสนิคา้แบรนดอ์ื�น ในลกัษณะหา้มการคา้แขง่แลว้ ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ ตอ้งเป็นผู ้
รับผดิชอบความเสยีหายทั �งหมดที�เกดิขึ�นดว้ยตนเอง ทั �งนี� บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ว่มรับผดิตอ่ความเสยีหาย
ใด ๆ รวมทั �งมสีทิธยิกเลกิการเป็นผูแ้ทนจาํหนา่ยฯไดท้นัที โดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้

7.8 หา้มผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ เปิดเผย จําหน่ายจา่ยโอน สง่ตอ่ หรอืใช ้ หรอืกระทําอื�นใดในลกัษณะให ้
ผูอ้ื�นรับทราบถงึขอ้มลูที�ไดจ้ากการเป็นผูแ้ทนจําหน่ายฯ ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ ขอ้มลูบรษัิท รายชื�อ
ลกูคา้ ขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ ราคาผูแ้ทนสําหรับจําหน่าย ขอ้มลูการผลติ แหลง่ที�มาของสนิคา้ หรอื
ขอ้มลูอื�นใดที�บรษัิทเปิดเผยแกผู่แ้ทนจําหน่ายฯ เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยขอ้มลูระหวา่งผูแ้ทนจําหน่ายฯของ
บรษัิท หรอื ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทหรอืแมท่มีที�ข ึ�นตรงบรษัิท หรอืเปิดเผยตามคําสั�งศาลหรอืหน่วยงานที�มี
อํานาจ

7.9 หา้มผูแ้ทนจาํหนา่ยฯปลอม เลยีนแบบ ดดัแปลงแกไ้ข หรอืทําลายสนิคา้ หบีหอ่ เครื�องหมาย
บารโ์คด้ หรอืรหสัผลติสนิคา้

7.10 ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯมหีนา้ที�ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นลา่งนี�

"ขอ้กําหนดการสรา้งชอ่งทางการสื�อสารตา่ง ๆ ของผูแ้ทนจําหน่ายฯ"

กรณีที�ทางผูแ้ทนจําหน่ายฯของ Sharich Health มคีวามประสงคจ์ะสรา้งชอ่งทางการสื�อสารทั �ง
Online และ Offline อาทเิชน่ Facebook, Instagram, LINE@, Twitter, Clubhouse, TikTok, Website,
ชื�อหนา้รา้น หรอืชอ่งทางสว่นตวัอื�น ๆ



ใหดํ้าเนนิการไดโ้ดยมหีลกัเกณฑด์งันี�

1. ผูแ้ทนจาํหนา่ยตอ้งตรวจสอบชื�อที�ตอ้งการใช ้วา่ไมม่ผีูแ้ทนจาํหนา่ยรายอื�นใชง้านอยูก่อ่นแลว้ และตอ้ง
ไมเ่ป็นการใชช้ื�อที�ใกลเ้คยีงกนัดว้ยการเปลี�ยนสญัลกัษณ์ ไมว่า่จะดว้ยการพอ้งรปู หรอื พอ้งเสยีงกด็ี หรอื
โดยประการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ
* ตวัอยา่งเชน่ มผีูใ้ช ้sharich.health จะไมส่ามารถตั �งชื�อ sharich_heatlh , sharich.heatlh1
* หมายเหตุ : หากทางบรษัิทฯ พบวา่ผูแ้ทนจาํหนา่ยไมไ่ดต้รวจสอบหรอืมเีจตนาใหเ้กดิความสบัสนหรอื
ความเขา้ใจผดิ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้ใหผู้แ้ทนจาํหนา่ยดําเนนิการเปลี�ยนชื�อ

2. หา้มผูแ้ทนจาํหนา่ยใชคํ้าเหลา่นี�ในการตั �งชื�อ รวมถงึการดดัแปลงคํา เสยีง ตวัสะกด ที�ทําใหเ้ขา้ใจได ้
วา่เป็นคําเหลา่นี� รวมทั �งการพอ้งรปู หรอื พอ้งเสยีงกด็ ีหรอืโดยประการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ
* Official / ทางการ
* Sharich / ชารชิ (ชื�อบรษัิท)
* ชื�อประเทศ เชน่ Thailand / ไทยแลนด ์/ ประเทศไทย / TH
* Main Page / เพจหลกั
* หา้มผูแ้ทนจาํหนา่ย ตั �งชื�อ หรอื ระบขุอ้ความรับสมคัรบคุคลในลกัษณะแจง้วา่ ชารชิมาเป็นธรุกจิออนไลน์
หรอื รับตวัแทน ในการตั �งชื�อชอ่งทางสื�อสาร เชน่ตั �งชื�อ เพจ Facebook หรอื Line วา่ “Sharisma ธรุกจิออ
นไลน ์รับสมคัรตวัแทน”

3. ใหผู้แ้ทนจาํหนา่ย เสนอขายโดยแนะนําสนิคา้ดว้ยสว่นประกอบหลกัหรอืสว่นประกอบสําคญัของสนิคา้
ทั �งนี� เพื�อสง่เสรมิดา้นภาพลกัษณ ์ยกตวัอยา่งเชน่
* ไมค่วรแจง้วา่สนิคา้เป็นคอลลาเจน (เนื�องจากสนิคา้มสีารสกดัที�เดน่เป็นประการสําคญักวา่ คอื Telos95)
* ควรเสนอขายในรปูแบบของ Super Supplement เพื�อสง่เสรมิภาพลกัษณส์นิคา้ใหโ้ดดเดน่

บรษัิทสงวนสทิธใินการตรวจสอบการใชช้ื�อ การโฆษณา การลงขอ้ความหรอืโพสต์ รวมทั �งใช ้
ดลุพนิจิพจิารณาใหผู้แ้ทนจาํหนา่ยปรับเปลี�ยนหรอืดําเนนิการตามที�บรษัิทเห็นสมควร หากผูแ้ทนจาํหนา่ย
เพกิเฉยไมป่ฏบิตัติาม บรษัิทมสีทิธดํิาเนนิการตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 8.

7.11 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการลบรหสัผูแ้ทนจําหน่ายฯ กรณีตรวจสอบพบวา่ เป็นการสมคัรโดย
แอบอา้งนําชื�อบคุคลอื�นมาใชใ้นการสมคัร หรอืเป็นการสมคัรซํ�ากนัโดยบคุคลเดยีว โดยไมจํ่าเป็นตอ้ง
บอกกลา่วลว่งหนา้

8. การผดิสญัญาและการใชด้ลุพนิจิของบรษิทั

8.1 หากผูแ้ทนจาํหนา่ยฯทําผดิขอ้ตกลงขอ้หนึ�งขอ้ใดที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูแ้ทนจําหน่ายฯยนิยอม
ชาํระคา่ปรับเป็นเงนิครั �งละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) ทั �งนี� คา่ปรับดงักลา่ว ไมถ่อืเป็นการตดัสทิธิ�
ของบรษัิทในการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายอื�น ๆ ไมว่า่จะเป็นความเสยีหายตอ่สทิธิ ชื�อเสยีง ความน่าเชื�อถอื หรอื
ทางธรุกจิ เป็นตน้ จากผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ (ถา้ม)ี

นอกจากนี� บรษัิทมสีทิธกํิาหนดบทลงโทษดงัตอ่ไปนี�

8.1.1 ตกัเตอืนจากทางบรษัิทดว้ยวาจา

8.1.2 ตกัเตอืนจากทางบรษัิทดว้ยหนังสอื

8.1.3 ยกเลกิสญัญาและรหสัผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ



8.1.4 ขึ�นเป็น Blacklist ของบรษัิท และแบรนดพั์นธมติรของบรษัิททกุแบรนด์

8.1.5 ดําเนนิการตามกฎหมาย หรอืดําเนนิการอื�น ๆ ตามที�บรษัิทเห็นสมควร

โดยบรษัิทจะพจิารณากําหนดบทลงโทษดงักลา่วโดยไมจํ่าเป็นตอ้งเรยีงตามลําดบัขอ้ใดขอ้หนึ�ง ขึ�น
อยูค่วามรา้ยแรงการกระทําผดิของผูแ้ทนจําหน่ายฯ และความเสยีหายที�เกดิขึ�น ซึ�งคําตดัสนิของบรษัิทใหถ้อื
เป็นที�สดุ ทั �งนี� การที�บรษัิทใชด้ลุพนิจิในการไมบ่งัคบัสทิธหิรอืชะลอการบงัคบัสทิธติามบทลงโทษขา้งตน้
ไมใ่หถ้อืเป็นการสละสทิธใิดของบรษัิทในการที�จะบงัคบัสทิธติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี�

8.2 ใหแ้มท่มีมหีนา้ที�ตอ้งรว่มรับผดิกบัผูแ้ทนจําหน่ายฯซึ�งเป็นลกูทมีตามสายงานหรอืทมีของตน
ดว้ย

8.3 หา้มมใิหผู้แ้ทนจาํหนา่ยฯ ยนิยอม สง่เสรมิ สนับสนุน หรอืกระทําการในประการอื�นใด ใหผู้ ้
อื�นกระทําการผดิขอ้กําหนดไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ในกรณีมเีหตเุชน่วา่ ใหถ้อืวา่ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ
กระทําความผดิตามขอ้กําหนดฉบบันี� และใหบ้รษัิทมสีทิธดํิาเนนิการตามขอ้ 8.1 และ/หรอื กระทําการตามที�
เห็นสมควรตอ่ไป ทั �งนี� ไมเ่ป็นการตดัสทิธขิองบรษัิทในอนัจะใหส้ทิธติามกฎหมายตอ่ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯหรอื
บคุคลภายนอกดงักลา่ว

8.4. หากการกระทําผดิของผูแ้ทนจําหน่ายฯ เป็นเหตใุหบ้รษัิทตอ้งรับผดิตอ่บคุคลภายนอกแลว้
ผูแ้ทนจําหน่ายฯรวมทั �งแมท่มีตอ้งรับผดิตอ่บรษัิทในความเสยีหายที�บรษัิทถกูเรยีกรอ้งใหต้อ้งรับผดิ รวมทั �ง
ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการยตุขิอ้พพิาท และ/หรอื ตอ่สูค้ด ีใหแ้กบ่รษัิท แลว้แตก่รณี

9. การตดิตอ่สื�อสาร การบอกกลา่ว

การตดิตอ่สื�อสารหรอืการบอกกลา่วจากบรษัิทถงึผูแ้ทนจําหน่ายฯ หากบรษัิทไดส้ง่เป็นไปรษณียล์ง
ทะเบยีน จดหมายอเิล็กทรอนกิส์ แอปพลเิคชนัการสื�อสาร หรอืชอ่งทางอื�นที�ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ ไดแ้จง้ไวก้บั
บรษัิท ใหถ้อืวา่ ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯ ไดรั้บไวโ้ดยชอบแลว้เมื�อการตดิตอ่สื�อสารหรอืการบอกกลา่วนั�นไปถงึ

10. กฎหมายที�บงัคบัใช้

ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการเป็นผูแ้ทนจําหน่ายฯสนิคา้ฉบบันี� ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย
ขอ้พพิาทที�เกดิขึ�นจากขอ้กําหนดและเงื�อนไขการเป็นผูแ้ทนจําหน่ายฯ หรอื จากการเป็นผูแ้ทนจําหน่ายฯ ให ้
ศาลไทยที�มเีขตอํานาจเป็นผูพ้จิารณา

ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการเป็นผูแ้ทนจําหน่ายฯสนิคา้ฉบบันี� อาจไดรั้บการปรับเปลี�ยนจากบรษัิทเป็นครั �งเป็น
คราวตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งเป็นตอ้งแจง้ใหผู้แ้ทนจําหน่ายฯทราบ กรณีมคีวามเปลี�ยนแปลงผูแ้ทน
จําหน่ายฯตกลงปฏบิตัแิละผกูพันตามขอ้กําหนดที�บรษัิทกําหนดขึ�นใหมท่กุประการ รวมทั �ง ขอ้กําหนดอื�นใด
ที�อาจมขีึ�นในอนาคตดว้ย

ผูแ้ทนจาํหนา่ยฯไดอ้า่นและทําความเขา้ใจ รายละเอยีดในขอ้กําหนดและเงื�อนไขการเป็นผูแ้ทนจําหน่ายฯ
สนิคา้นี�เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ และตกลงจะปฏบิตัติามขอ้กําหนดขา้งตนทกุประการ



 Rules and Regulations for the Authorized Holdings

1. Definition

“The Company” shall mean Sharich Health Co., Ltd.

“Authorized Holding(s)” shall mean a person(s) who filed registration to the Company to be a sale agent and the Company has approved the same.

“Product” shall mean product(s) of the company and allied brands.

“Allied Brands” shall mean affiliate companies of Sharich Holding Co., Ltd.

“Chain or Team” shall mean controlling order between the Company. Front Line, Underline which duties and obligations shall be differed according to the

Company’s description.

“Front Line” shall mean an Authorized Holding who has been assigned by the Company to manage, observe, and supervise other Authorized Holdings in its

Chain or Team and to cooperate with the Company or the Front Line, who is directly linked with the Company, in order to acquire the price and/or promotion to

inform or supervise the Underline Authorized Holdings in its control or Chain to execute the same.

“Underline” shall mean Authorized Holding(s) under the control and supervision of the Front Lines.

“High Rank Frontline” shall mean 1. A Frontline who is directly linked with the Company (1st rank Frontline) 2. Underline of the A Frontline who is directly

linked with the Company (2nd Rank Frontline) 3. Underline of a 2rd Rank Frontline (3rd Rank Frontline)

“Promotion” shall mean promotions to encourage sale which specified by the Company and inform the Front Line from time to time or promotion created by the

Authorized Holding on its own discretion provided that such promotion shall not contrast with the rule and regulation or the Promotion of the Company.

“Minimum Price” shall mean the price specified for each Product which shall be announced by the Company to the Authorized Holding from time to time

2. Selling Price

2.1 The Company will specify the price of each Product and inform the Front Line and/or the Authorized Holding from time to time. The

Authorized Holding shall only sell products on the price or promotional price specified by the Company in accordance with the following,

2.1.1. The Authorized Holding shall sell the product in accordance with the retail or promotional price specified by the Company in

which the payment of the same shall not be split or paid by installments.

In case where the Company has announced any promotion, if such promotional period has ended but the Authorized Holding still has

remaining Products brought from the Company during such promotion, the Authorized Holding may sell such products under the same promotional terms of the

Company until the Products are all sold out.

2.1.2. The Company gives no permission to the Sale Agents to sell the Products on the buying price of the Authorized Holdings.



2.1.3. The Sale Agents may create their own price promotion provide always that such promotion shall not stipulate the product price

lower than the minimum price specified by the Company. Furthermore, such promotion shall not conflict with Clause 2.1.5.

2.1.4. The Company gives no permission to Authorized Holdings to create a promotion which discounts any prices to be lower than

those specified by the Company.

2.1.5. The Company gives no permission to Authorized Holdings to offer any free product unless specified by the Company. Or Submit

permission for the Company approval.

In case where the Authorized Holdings create their own promotional price, such promotion shall not conflict with all the

aforementioned. In no case, the Authorized Holdings shall not use the free products which separately and additionally brought from the Company in order to

create the same promotions as those specified by the Company under Clause 2.1.1.

Example:

(i) Product A has its minimum price at THB 890.-, Free Product B has its minimum price at THB 80.-, when the Authorized Holdings

created their own promotion for Product A by giving away Product B, the Minimum Price shall not be lower than THB 970.-

(ii) Product A has its minimum price at THB 890.-, the Company then announced promotion i.e., buy 10 gets 1 free (free product has

its price at THB 80.- and the promotional price is THB 8,900.-.). If the Authorized Holding has separately and additionally brought free product

from the company, the Authorized Holding shall not use 10 gets 1 free promotional price at THB 8,900.- but the price shall now be THB 8,980.-

2.2. The payment shall be made by wire transfer, Credit Card, cash or cashier cheque.

2.3. Purchase order(s) from the Authorized Holding shall not be mixed by multiple Products as they may cause the prices to mix up except in the

case of the Company promotion.

2.4. In case where any Authorized Holdings fail to comply with these clauses, the Company shall be entitled to consider any penalty against such

failure of the Authorized Holdings including their Front Line or Underline in their Chain or Team. The Company’s discretion shall be final.

2.5. The Authorized Holding shall not cancel nor alter any purchase order issued to the Company. In such event the Company shall not reimburse or

refund any payments made to the Authorized Holdings.

2.6. In case where the Authorized Holding breaches this clause, the Authorized Holding shall be liable to a fine in the amount of THB 300,000.-

(Three Hundred Thousand Thai Baht only) without prejudicing the Company's right to claim for any other damages, either damage to rights, reputation,

credibility. or business, etc., from Authorized Holding (if any).

Moreover, the Company shall be entitled to impose penalties as follows:

2.6.1 Written warning from the Company

2.6.2 Termination of the contract and Authorized Holding’s serial code

2.6.3 Take legal action or  other actions as the Company deems appropriate.



The Company will determine such penalties without the need to execute in any order depending on the seriousness of the breach of the Authorized

Holding and the damage incurred. The decision of the Company shall be final. If the Company chooses not to impose any penalties, it shall not be deemed as a

waiver of the Company to enforce any of its rights under these terms and conditions.

The Front Line shall have an obligation to be jointly liable with the Authorized Holdings who are in its Chain or Team as well. In case where the

breach is committed by the High Rank Frontlines, the Company shall be entitled to exercise as stated in Clause 2.6.2 and/or 2.6.3 without the need to prior

warning.

3. The Selling in Wholesale or Retail Shop

The Company gives no permission to the Authorized Holdings to,

3.1. sell by consignment with other persons, clinics, or shops which operate without stocks whether there are commission to such sell to the other

persons, clinics, or shops.

3.2. sell to persons, clinics, or shops, where it is unable to control the price specified by the company, in bulk.

3.3. sell via platform where price is uncontrollable either DropShip, online marketplaces such as Facebook Marketplace, Tiktok Shop, ebay,

Amazon, Shopee, Lazada, Line Shopping etc. or modern trade such as Central, Lotus, EVEANDBOY, Watsons, Boots etc. or any other similar platforms.

Exclusion: The Company may grant its permission to the above restriction in case where the Authorized Holding is the owner of the clinics or shops

provided that the Authorized Holdings shall inform the Company of the same beforehand.

3.4. In case where the Authorized Holding breaches this clause, the Authorized Holding shall be liable to a fine in the amount of THB 300,000.-

(Three Hundred Thousand Thai Baht only) without prejudicing the Company's right to claim for any other damages, either damage to rights, reputation,

credibility. or business, etc., from Authorized Holding (if any).

Moreover, the Company shall be entitled to impose penalties as follows:

3.4..1 Written warning from the Company

3.4..2 Termination of the contract and Authorized Holding’s serial code

3.4.3 Take legal action or  other actions as the Company deems appropriate.

The Company will determine such penalties without the need to execute in any order depending on the seriousness of the breach of the Authorized

Holding and the damage incurred. The decision of the Company shall be final. If the Company chooses not to impose any penalties, it shall not be deemed as a

waiver of the Company to enforce any of its rights under these terms and conditions.

The Front Line shall have an obligation to be jointly liable with the Authorized Holdings who are in its Chain or Team as well. In case where the

breach is committed by the High Rank Frontlines, the Company shall be entitled to exercise as stated in Clause 3.4.2.. and/or 3.4.3 without the need to prior

warning.



4. Registration for New Chain or Team

In case where the Authorized Holding wishes to register to set up a new Chain or Team or apply to switch to other Chain or Team, the following

term shall be complied with,

4.1. The registration for new Chain or Team or the switch shall be approved only with the original Front Line’s consent. The Authorized Holding

shall notify its intention to resign from its serial code and provide the company with the Front Line’s consent. The approval of such registration or switch shall

be the Company’s sole discretion and shall be final. When the Company has approved the same, the status of the Authorized Holding shall be anew or as the

Company sees fit. The Authorized Holding shall be able to work under such new Chain or Team after the period of 30 days from the approval has passed or as

the Company sees fit.

4.2. The Authorized Holding shall not recruit new Holding(s) via online posts, set up rating surveys, promising free prices, reward points, rewards

or otherwise unless the Company has set up a promotion to do so.

5. Product Returning

In case the Authorized Holding wishes to return Products to the Company (saving the Product which does not pass the QC) the following terms

shall be applied,

5.1. The Product shall be in good and complete condition. The return shall be made within 7 days from the purchase date. The return made after

such period shall not be valid for whatsoever cause.

5.2. The Company will return only 50 percent of the price. The delivery fee shall be of the Authorized Holdings.

6. Cross Chain Purchase

6.1. In case where the Authorized Holding has Front Lines or Underlines in its team, the order shall be made among its Chain or Teams. Cross chain

purchase or order shall be restricted.

6.2. In case where the Authorized Holding has no Front Lines or Underlines in its team, the order shall be made directly to the Company.

6.3. In any circumstance should anyone allege to purchase or order Products claiming that such purchase or order came from the Company, the

Authorized Holding shall always recheck such fact with the Company. The Company shall hold no liability to loses and damages the Authorized Holdings when

the Authorized Holding failed to comply with the same.

7. Damage to the Company, Front Line, Underline or Authorized Holding

7.1. The Authorized Holding shall not act or show any behavior, whether by verbal, text, gestures, sounds, images, documents, electronic data or

otherwise in a manner that is likely to cause disgrace or damage to the rights, property and reputation of the Company and other Authorized Holdings.

7.2. The Authorized Holding shall only use the official test results of the trial or the information from the Company and only true information in the

presentation of the Product.



7.3. The Authorized Holding shall not exaggerate, conceal or mislead the Product features, in case where the presentation of the Product or feature

is false or misleading, the Authorized Holding shall be responsible for the damage occurred.

7.4. The Authorized Holding shall uphold the Company's and Product’s reputation. The Authorized Holding shall not make any reference to other

companies or other brand or other product products in a manner that references, compares or offences such brands or products, or otherwise.

7.5. The Authorized Holding shall not upload or post any content related to politics, religion, monarchy, information that causes fear or

discrimination among the people, or information that is against the law or morality of good faith of people.

7.6. The Authorized Holding shall not impersonate, copy, or modify the Sharich Health or Sharisma logos or any trademarks of the Company either

existing or filed for registration in a way that causes damage or for personal gain. The Authorized Holding shall use the Company's logo or trademark only

within the scope of the Corporate Identity Guide specified by the Company.

7.7. If a distributor sells any other brand products in the similar product group prior to the date of applying to be an Authorized Holding with the

Company, the Authorized Holding shall inform the company prior to the applicant and inform the said brand in writing for clarity in accordance with trade

manner, especially products manufactured by or produced under the advice/supervision of Brother Global Company Limited or its affiliates.

Should the Authorized Holding have a contractual, written or verbal obligation or any other obligation with other brand in a way that prohibits the

trade competition, the Authorized Holding shall be responsible for all damages incurred from such case. The Company shall bear no liability for any damages,

the Company shall also have rights to immediately terminate the contract without prior notice.

7.9. The Authorized Holding shall not disclose, distribute, transfer, forward, or use or otherwise act in a manner that allows other third party to

become aware of information which obtained from being an Authorized Holding including but limited to, company information, customer lists, customer

personal information, Authorized Holding’s price production information, source of the product or any other information disclosed by the Company to the

Authorized Holding, except for disclosure between the Authorized Holdings of the company or authorized by the Company or the Front Line who directly

linked with the Company or disclosure by court order or authorized authority.

7.10. The Authorized Holding shall be obliged to comply with the following regulation

"Communication Channels for Authorized Holdings Regulation"

In case where Sharich Health's Authorized Holdings wish to set up both online and offline communication channels such as Facebook, Instagram,

LINE@, Twitter, Clubhouse, TikTok, Website, storefront name or other personal channels,

The setup should be done by following these endeavors,

1. The Holding shall check the name to be used whether such name has not already been used by other Holdings and the name shall not

use similarly by changing the symbol, either by resonance or synonym, or otherwise that may cause misleading.

* For example, In case of the name “sharich.health”, naming by “sharich_heatlh” , “sharich.heatlh1”. shall be restricted



* Remark: Should the Company find out that, the process of naming, the Holding has not checked or has intention to cause confusion

or misleading, the Company reserves its right to notify the Holding to change such name.

2. The Holding shall not use these words in naming names, including modifications to words, sounds, spellings that can be understood

as these words, as well as resonance or synonyms, or otherwise may cause misleading.

* Official

* Sharich (Company Name)

* Country name such as Thailand / Thai / TH

* Main Page

* Holdings are prohibited to name or post the recruitment message stating that Sarisma is an online business or recruiting an agent(s) in the name of

communication channel, for example, a Facebook page or Line name: "Sharisma, an Online Business, Recruiting Agents"

3. The Holding shall advertise the Product by its main or essential components in order to promote the image of the Products, for

example.

* Not to inform that the product is collagen (since the product contains more important extracts, namely, Telos95).

* It should be advertised as a Super Supplement to promote the Product image to be stood out.

The Company reserves the right to monitor the use of the name, advertising, content or post, to be as stated above including using its sole discretion

to make the Holding make changes or take actions as the Company sees fit. Should the Holding fail to comply with the same, the Company shall be entitled to

take the actions set forth in Clause 8.

7.11. The Company reserves the rights to remove serial code of Authorized Holdings in case where it becomes obvious to the Company that the

registration is done either by impersonation of third parties or duplication of account by a single user without prior notice.

8. Breach of Contract and Company's Discretion

8.1. In case where the Authorized Holding breaches any of the above-mentioned terms and conditions, the Authorized Holding shall be liable to a

fine in the amount of THB 300,000.- (Three Hundred Thousand Thai Baht only) without prejudicing the Company's right to claim for any other damages, either

damage to rights, reputation, credibility. or business, etc., from Authorized Holding (if any).

Moreover, the Company shall be entitled to impose penalties as follows:

8.1.1 Verbal warning from the Company

8.1.2 Written warning from the Company



8.1.3 Termination of the contract and Authorized Holding’s serial code

8.1.4 Blacklisting in the Company’s and all Company Brand Partners’ record.

8.1.5 Take other actions as the Company deems appropriate.

The Company will determine such penalties without the need to execute in any order depending on the seriousness of the breach of the

Authorized Holding and the damage incurred. The decision of the Company shall be final. If the Company chooses not to impose any penalties, it shall not be

deemed as a waiver of the Company to enforce any of its rights under these terms and conditions.

8.2. The Front Line shall have an obligation to be jointly liable with the Authorized Holdings who are in its Chain or Team as well.

8.3. The Authorized Holding shall not consent, promote, support or otherwise act in manner that allow others to violate this regulation, either

directly or indirectly. In such case, it shall be deemed as the Authorized Holding’s breach of contract. The Company shall have the right to proceed in

accordance with Clause 8.1 and/or as it sees fit. Without prejudicing the Company's rights take legal actions against such Authorized Holding(s) or other third

parties.

8.4. In case the breach of the Authorized Holding resulting in the Company’s liability to any third parties The Authorized Holdings and their team

members are liable to the company for damages for which the company is called to be held liable as well as being responsible for the costs of dispute resolution

and/or defense for the Company, as the case may be.

9. Communication / Notice

Any communication or notice from the Company to the Authorized Holding when sent via registered mail, email, communicating application, or otherwise

given to the Company, shall be deemed as received when such communication or notice reaches the Authorized Holding.

10. Jurisdiction & Interpretation

This Rule and Regulations shall be governed and interpreted under Thai Law. Any disputes arising from this Rules and Regulations shall be settled

by the Thai court of jurisdiction.

Rules and Regulations for Authorized Holdings may be modified from time to time by the Company as appropriate without having to inform the Authorized

Holdings. In such event the Authorized Holding agrees to comply with and be bound by Rules and Regulations established by the Company in all respects

including any regulations which may be further issued. .

The Authorized Holding has thoroughly read and understood Details in the terms and conditions of this Rules and Regulations and agree to comply with all the

above.


