FM-BP-001 rev.01 20220211

บริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด
เลขที่ 11/23 ในโครงกำรกูด้ เมอริทเพลส 1 สำทร-นรำธิวำส ถนนรัชดำภิเษก แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย (สำนักงำนใหญ่)
Tel: 02-114-6595 (office number)
หนังสือสัญญำกำรเป็ นคู่ค้ำ
หนังสือสัญญาการเป็ นคู่คา้ ฉบับนี ้ ("ข้อตกลง") กระทาขึน้ เมื่อวันที่ วันที่ เดือน ปี ระหว่าง
(1) บริษัท ถิร เวนเชอร์ จากัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105555003837 โดยมีสานักงาน
ใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 11/23 ในโครงการกูด้ เมอริทเพลส 1 สาทร-นราธิวาส ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10120 (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “มูมอล”) และ
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของ ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ xxxxxxxxxxxxx โดยมีสานักงาน
ใหญ่ตงั้ อยู่ เลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ต่อไปนีเ้ รียกว่า “คูค่ า้ ”)
โดยที่บริษัท ถิร เวนเชอร์ จากัด เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาแพลตฟอร์มช้อปปิ ง้ ออนไลน์ ภายใต้ช่ือเรียกว่า มูมอล “moomall” ซึง่ เป็ นผูร้ วบรวม
สินค้าและบริการต่างๆ
โดยบริษัท ถิร เวนเชอร์ จากัด มีความประสงค์ท่จี ะจัดหา บริษัท/ร้านค้า ที่ตงั้ อยู่ภายในประเทศไทย เข้าร่วมเป็ น พันธมิตรทางการค้า
ซึ่งต่อไปในสัญญานีจ้ ะเรียกว่า “คู่คา้ ” โดย “คู่คา้ ” จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือนโยบายที่บริษัทกาหนดอย่างเคร่งครัด
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงทาสัญญานีเ้ พื่อผูกพันระหว่างกันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค์และควำมร่วมมือของคูส่ ัญญำ
1.1 เพื่อให้ค่สู ญ
ั ญา ทราบถึงขอบเขตในการดาเนินงานร่วมกับมูมอล
1.2 เพื่อให้ค่สู ญ
ั ญา ทราบถึงขอบเขตในการปฏิบตั งิ าน ต่อลูกค้าของมูมอล
1.3 เพื่อให้ค่สู ญ
ั ญา ทราบถึง บทบาท หน้าที่ และ ข้อจากัดต่างๆ และสิทธิ์อนั พึงจะมีภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี ้
1.4 เพื่อให้ค่สู ญ
ั ญา ทราบถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆของการปฏิบตั ิต่อกัน ในฐานะของคู่สญ
ั ญาฉบับนี ้
2. ขอบเขตกำรดำเนินงำนของคู่ค้ำ
“คู่คา้ ” จะให้คาตอบหรือคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่ลกู ค้าของมูมอลทุกคน ที่เข้ามาใช้บริการ และมีความยินดีท่จี ะรับชาระเงินผ่าน
E-Voucher จาก มูมอล ตามที่ “คู่คา้ ” และ มูมอล ได้ทาข้อตกลงร่วมกันภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี ้
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3. หน้ำทีข่ องมูมอล
3.1 มูมอลยินดีทาหน้าที่ ส่งเสริมการขายให้กบั คู่คา้ ผ่านทุกช่องทางการตลาดต่างๆที่มมู อลได้จดั เตรียมไว้ และเป็ นช่องทาง
การตลาดที่ได้รบั ความนิยม
3.2 มูมอลเป็ นผูจ้ าหน่าย E-Voucher ให้กบั ลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าสามารถนา E-Voucher ดังกล่าวไปใช้กบั คู่คา้ ได้
3.3 มูมอลจะจัดการฝึ กอบรมและให้ขอ้ มูลแก่ค่คู า้ ทราบถึงระบบการใช้งานของมูมอลเพื่อให้ค่คู า้ มีความรูแ้ ละความเข้าใจเพียง
พอที่จะให้บริการแก่ลกู ค้าของมูมอลได้
3.4 มูมอลจะมีระบบ call center เพื่อให้คคู่ า้ หรือลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามการใช้งานกรณีมปี ั ญหาในการใช้งาน E-Voucher
3.5 หน้าที่อื่นตามสัญญานี ้
4. หน้ำทีข่ องคูค่ ้ำ
4.1 คู่คา้ ต้องเป็ นผูจ้ ดั หากาลังคนให้พร้อมเพื่อสนับสนุนการรับ E-Voucher จากลูกค้าของมูมอลที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละครัง้
4.2 คู่คา้ ต้องไม่ปฎิเสธการรับ E-Voucher ที่ถกู ต้องสมบูรณ์และไม่หมดอายุ ของมูมอลเพื่อใช้ในการชาระเงินของลูกค้า
4.3 คู่คา้ สามารถเลือกพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ “มูมอล” วางสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์ในร้านของคู่คา้ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทัง้ นีข้ นาดของสื่อประชาสัมพันธ์ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของแต่ละคู่คา้
4.4 คู่คา้ มีสิทธิท่จี ะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของระบบ E-Voucher และระบบที่เกี่ยวข้อง ที่
ไม่ได้เกิดจากความผิดของคูค่ า้
5. กำรดำเนินงำนของมูมอล ต่อคูค่ ้ำ
เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่มมู อลขายให้กบั ลูกค้า โดยเป็ นสินค้าและบริการของ “คู่คา้ ” มูมอลจะได้รบั ค่า
การตลาด (GP) xx% จากราคาขายสินค้าหรือบริการของ“คูค่ า้ ” นัน้ ๆ [รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ (ถ้ามี)]

6. เงือ่ นไขและค่ำตอบแทนให้คู่ค้ำ
6.1 ภายหลังจากที่ลกู ค้าซือ้ E-voucher ผ่านแอปพลิเคชั่นมูมอลและกด Activate(เปิ ดใช้) E-voucher เพื่อนาไปใช้ซือ้ สินค้าหรือ
บริการของ “คู่คา้ ” “มูมอล” จะทาการตรวจสอบยอดขาย
6.2 ทาง “มูมอล” จะทาสรุปรายงาน การขาย และยอดเงินก่อนและหลังการหักค่า GP ให้กบั ทางคู่คา้ โดยมูมอลจะสรุปยอดเป็ น
รายวันและเริ่มแสดงผลในช่วงเวลา 00.00-01.00 น. ของวันถัดไปในระบบหลังบ้าน คู่คา้ สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังบ้านเพื่อ
ตรวจสอบยอดขาย และกดถอนเงิน ทางมูมอลจะดาเนินการโอนเงินให้ คู่คา้ หลังจากนัน้
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6.3 ระยะเวลาการการโอนเงินคืนคู่คา้ (Credit Term)
6.3.1 สำหรับคู่ค้ำทีใ่ ช้บัญชีธนำคำรไทยพำนิชย์
“มูมอล” จะทาการโอนเงินให้แก่ “คู่คา้ ” โดยอัตโนมัติ ผ่านไปยังบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ ตามที่ได้แนบเอกสารประกอบการทา
สัญญามาในฉบับนี ้ ภายใน 1 วันทาการ นับจาก วันที่ “คู่คา้ ” ทาการบันทึกรายการขาย E-voucher จากลูกค้า ในกรณีท่”ี คู่คา้ ”
บันทึกราการขาย E-voucher จากลูกค้า มาในวันศุกร์ เสาร์ หรือ อาทิตย์ “มูมอล”จะโอนเงินให้แก่ “คู่คา้ ” ภายในวันจันทร์ ของ
สัปดาห์ถดั ไป
6.3.2 สำหรับคู่ค้ำทีใ่ ช้บัญชีธนำคำรอื่นๆ
“มูมอล” จะดาเนินการโอนเงินให้แก่ “คูค่ า้ ” ผ่านไปยังบัญชีธนาคาร ตามที่ได้แนบเอกสารประกอบการทาสัญญามาในฉบับนี ้
ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ค่คู า้ ทาการกดถอนเงินผ่านระบบหลังบ้าน
ในกรณีท่ี “คูค่ า้ ” ไม่ได้กดถอนเงินหลังจากการสรุปยอดรายวันทีแ่ สดงผลในระบบหลังบ้าน “มูมอล” จะโอนเงินให้ โดยอัตโนมัติ
ภายใน 6 วันทาการ นับจากวันที่มีการสรุปยอดและแสดงผลในระบบหลังบ้าน
หมำยเหตุ : วันทาการ หมายถึง วันทางานที่ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7.

อำยุของสัญญำกำรเป็ นคู่ค้ำ

หนังสือสัญญาการเป็ นคู่คา้ นีม้ ีอายุ 365 วัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ วันที่ เดือน ปี และจะได้รบั การต่ออายุทกุ ๆ 365
วันหลังจากสัญญาหมดอายุ โดยเมื่อครบกาหนดตามสัญญานีใ้ ห้ถือว่าคู่สญ
ั ญาแสดงเจตนาต่อสัญญาไปอีกหนึ่งคราว โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.

กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ

มูมอลขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาตามที่เห็นสมควรโดยมูมอลจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ค่คู า้ ทราบก่อนเริ่ม
การเปลี่ยนแปลงไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน โดยสัญญาจะมีผลก็ต่อเมื่อ ทัง้ สองฝ่ าย ได้ตา่ งเห็นชอบและมีการลงนามในสัญญาร่วมกัน ทัง้
“มูมอล” และ “คู่คา้ ” เป็ นที่เรียบร้อย
9.

กำรยกเลิกสัญญำกำรเป็ นคูค่ ำ้

หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดประสงค์จะบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งเป็ นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ่งให้ทราบ ไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน
หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดผิดเงื่อนไขแห่งสัญญาข้อหนึง่ ข้อใดซึง่ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ จะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ถึงการผิดสัญญา และ ให้ทาการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา 45 วัน หากไม่มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ ภายในระยะเวลา 45 วัน
นับแต่วนั ที่ทราบถึงการกระทาผิดสัญญา คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
10.

หน้ำทีข่ องคูค่ ้ำเมื่อสัญญำสิน้ สุดลง

เมื่อ “คู่คา้ ” ได้รบั การแจ้งจากทาง “ มูมอล ”ว่า สัญญานีไ้ ด้สนิ ้ สุดลงไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด “คู่คา้ ” ต้องนาสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมู
มอลที่อยู่ ภายในร้านของ “คู่คา้ ” ออก ภายใน 7 วันทาการ หากล่วงเลยจากระยะเวลา “มูมอล” จะถือว่า “คู่คา้ ” มีเจตนาที่จะทาให้
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ลูกค้าเกิดความสับสน และเข้าใจผิด “มูมอล”มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาข้อ 11. ทัง้ นีไ้ ม่เกินกว่ามูลค่าของความเสียหาย
ที่เกิดขึน้ จริง และ “มูมอล” สามารถพิสจู น์ความเสียหายได้จริง
ทัง้ นี ้ มูมอลจะทาการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ “คู่คา้ ” ออกจากแพลตฟอร์มของมูมอล ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน
คู่คา้ สงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการกับลูกค้าของมูมอลที่ซือ้ บริการของคู่คา้ ภายหลังจากที่ได้รบั แจ้งจากมูมอลดัง กล่าวในวรรคแรก ทุก
กรณี
โดยหากภายหลังสัญญาสิน้ สุดลงตามเงื่อนไขแห่งสัญญา หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดหรือทัง้ สองฝ่ าย ยังคงมีภาระหน้าที่ท่ตี อ้ ง
พึ่งปฏิบตั ิต่อกัน คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ หรือทัง้ สองฝ่ ายจาต้องปฏิบตั ิเงื่อนไขนัน้ ให้บริบรู ณ์ตามส่วนแห่งความจาเป็ นที่มีต่อกัน
11. กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย
ในกรณีท่ี “คู่สญ
ั ญา” ฝ่ าฝื นข้อความในสัญญา ดังต่อไปนี ้
11.1 กรณีท่ี “คู่คา้ ” ไม่ให้บริการลูกค้าของ “มูมอล” เยี่ยงลูกค้าทั่วไป มูมอลมีสิทธิท์ ่จี ะเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าชดเชย จาก
ความเสียหาย ทัง้ นีไ้ ม่เกินกว่ามูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึน้ จริง และ “มูมอล” สามารถพิสจู น์ความเสียหายได้จริง
11.2 กรณีท่ี “คู่คา้ ” บันทึกรายการขายโดยการสแกน E-Voucher เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่บกพร่องในการให้บริการลูกค้าของ “มู
มอล” มูมอลมีสิทธิ์ท่จี ะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าชดเชย จากความเสียหายตามมูลค่าที่ลกู ค้าได้ชาระผ่าน E-Voucher อันเป็ น
ค่าเสียหายและค่าชดเชยที่นอกเหนือจากการชาระค่า GP ของรายการที่ทารายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และ “มูมอล” สามารถพิสจู น์
ความเสียหายได้จริง
11.3 ภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญานีก้ รณีท่ี “คู่คา้ ” มีสานักงานหรือสาขาย่อยในเครือ หากมีสาขาใด กระทาการฝ่ าฝื นข้อบังคับใน
สัญญาดังกล่าว “มูมอล” มีสิทธิท่จี ะยกเลิกสัญญาการเป็ นคู่คา้
11.4 กรณี มีเหตุอนั ทาให้เกิดการยกเลิกสัญญาฉบับนี ้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ทาง “คู่คา้ ” จะต้องนาสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ เครื่องหมายทางการค้า หรือสื่อต่างๆ ที่มีเกี่ยวกับมูมอล ออกจากร้านค้าของ “คู่คา้ ” ภายใน 7 วันทาการ
11.5 กรณีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ละเมิดข้อตกลงหรือไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาการเป็ นคู่คา้ ฉบับนี ้ อีกฝ่ าย
หนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือมีความเสียหายเกิดขึน้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิดเงื่อนไขต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายที่เกิดขึน้
เท่ากับความเสียหายแต่เพียงฝ่ ายเดียว
12.

กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง จำกกำรร้องเรียน
กรณีท่เี กิดการร้องเรียน อันเนื่องมาจากลูกค้า ของ“มูมอล”ได้เข้าไปใช้บริการต่างๆ ของ“คูค่ า้ ” เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ทัง้ “คูค่ า้ ”และ“ลูกค้า”ของทาง“มูมอล” ทัง้ นี”้ มูมอล”จะตัง้ ทีมตรวจสอบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากสาเหตุดงั กล่าว และสรุปผลการ
ร้องเรียน โดยมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ ไม่เกิน14วัน หลังจากทราบถึงผลของการร้องเรียนนีแ้ ล้ว หากมูมอลพบว่า
12.1 การร้องเรียนจากลูกค้า ที่ทางมูมอล ตรวจสอบ และไม่ปรำกฏ พบข้อเท็จจริง ดังกล่าว มูมอลจะยังคง สถานะ การเป็ น
คู่สญ
ั ญา กับทาง “คูค่ า้ ” ต่อไป โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับทาง “คู่คา้ ”
12.2 การร้องเรียนจากลูกค้า ที่ทางมูมอล ตรวจสอบ ปรำกฏ พบว่ามีมลู เหตุท่เี ป็ นจริง มูมอล จะนาข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าหารือ
กันภำยใน 7 วันทำกำรนับจากวันที่ตรวจพบข้อเท็จจริง และให้ค่คู า้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้
13. ข้อกำหนดในกำรประชำสัมพันธ์
คู่คา้ สามารถใช้ดลุ พินิจที่จะให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันของมูมอล ในสื่อต่างๆของร้านค้า ตามที่ “คูค่ า้ ” เห็นสมควร
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14. เอกสำรทีท่ ำงคู่ค้ำต้องเตรียมให้กับทำงมูมอล
14.1 กรณีเป็ นนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน ประทับตราบริษัท และลงลายมือชื่อทุกหน้า
- สาเนาภพ.20 ประทับตราบริษัท และลงลายมือชื่อ (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาบัญชีสมุดธนาคารที่จะให้ทางมูมอลโอนเงิน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
14.2 กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาบัญชีสมุดธนาคารที่จะให้ทางมูมอลโอนเงิน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นีม้ มู อลขอแจ้งให้ค่คู า้ ทราบว่า มูมอล เป็ นเพียงตัวแทนในการรับเงินค่าสินค้าหรือบริการแทนท่านเท่านัน้ ซึ่งคู่คา้ เป็ นผูใ้ ห้บริการ
หรือขายสินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภคคนสุดท้าย ซึง่ คูค่ า้ รับทราบและเข้าใจดีแล้ว ว่าคู่คา้ จะเป็ นผูน้ าส่งภาษีขายต่อ กรมสรรพากร พืน้ ที่ของ
คู่คา้
สัญญานีท้ าขึน้ เป็ น 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีโ้ ดย ตลอดแล้ว เห็นว่า
ถูกต้องตรงตามความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน และเก็บสัญญา ไว้ฝ่าย ละฉบับ

ลงชื่อ...................................................... (“มูมอล”)
( นายบุญชัย ลิ่มอติบลู ย์
)
ตาแหน่ง : Managing Director
บริษัท ถิร เวนเชอร์ จากัด
วันที่......................................................

ลงชื่อ...............................................(”คู่คา้ ” ผูม้ ีอานาจลงนาม)
(
)
ตาแหน่ง : กรรมการ/เจ้าของธุรกิจ
บริษัท/ร้านค้า ชื่อ ร้านค้า หรือ ชื่อธุรกิจหรือบริการ
วันที่ วัน เดือน ปี xxxx

หมำยเหตุ : ลงลำยมือชือ่ ให้ครบทุกหน้ำสัญญำทัง้ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดำ
และประทับตรำบริษัทพร้อมลำยเซ็นกรณี เป็ นนิติบคุ คล

ลงชื่อ.............................................. พยาน
(
นายรณกร แสวงผล
)
ตาแหน่ง : ผูอ้ านวยการฝ่ ายคูค่ า้ ทางธุรกิจ
บริษัท ถิร เวนเชอร์ จากัด
วันที่.....................................................

ลงชื่อ................................................ พยาน
(.........................................................)

วันที่.......................................................
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