
  

 

(ต้นฉบบั) 

DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT 

This Distributorship Agreement (hereinafter referred to as the Agreement) is made and entered 
into on this _____ day of ___________ 2005 by and between 

1.  ABC Co., Ltd., a limited liability Company, duly existing and established under the Laws 
of the Republic of Indonesia, having its registered office at     
         (hereinafter referred to as the Principal) 

and 
 
2.  XYZ Co., Ltd., a ------------------- Company, duly existing and established under the Laws 

of Kingdom of Thailand, having its registered office at      
      (hereinafter referred to as the Distributor). 

PREAMBLE: 
 
WHEREAS, Principal is engaged in the business of manufacturing, producing, marketing, 
selling, consumer products of AAA Group’s products in the Republic of Indonesia, consisting 
of personal care products, home care products, confectionary, beverages and pharmaceutical 
products. 
WHEREAS, the Distributor is engaged in the business of importing, marketing, selling, and 
distributing consumer products in the Kingdom of Thailand. 
WHEREAS, the Principal is looking for a distribution company in the Kingdom of Thailand, 
and intends to appoint the Distributor to be the distributor of the Principal’s products in the 
Kingdom of Thailand (hereinafter referred to as the Territory); and the Distributor is willing to 
accept the rights to import, to distribute as well as to sell the Principal’s products throughout 
the Territory; 
WHEREAS, for the purpose of importing, selling, marketing and distributing of the 
Principal’s products (hereinafter referred to as the Products) in the Territory, the Principal has 
agreed to export and sell the Products to the Distributor. 
WHEREAS, the Distributor has guaranteed that the Distributor has obtained the required 
approval of and has all the legal licenses from the government or other authorized offices, to 
run the business as distributor therefore is entitled to execute the Agreement and enforce his 
rights and obligations in accordance with the applicable laws and regulations. 
In consideration of the above, the Parties hereby agree to enter into this Agreement under the 
following terms and conditions. 
 
 



  

 

 (คาํแปล) 

สัญญาเป็นผู้แทนจาํหน่าย 
 

สญัญาเป็นผู้แทนจําหน่ายฉบบันี ้ ) ซึง่ตอ่ไปในสญัญาฉบบันีจ้ะเรียกวา่ “สญัญา”  ( ทําขึน้เม่ือวนัท่ี   เดือน    

    พ .ศ . 2548 โดยและระหวา่ง 
 
1. บริษัท เอบีซี จาํกัด บริษัทจํากดัความรับผิด ซึง่ดํารงอยูแ่ละก่อตัง้โดยชอบ ภายใต้กฎหมายแห่ง

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนิเชีย สํานกังานจดทะเบียนตัง้อยูท่ี่      
     ) ซึง่ตอ่ไปในสญัญาฉบบันีจ้ะเรียกวา่ “ตวัการ”( 

กบั 
2. บริษัท เอก็ซ์วายแซด จาํกัด บริษัทซึง่ดํารงอยูแ่ละก่อตัง้โดยชอบ ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจกัร

ไทย สํานกังานจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี         
   ) ซึง่ตอ่ไปในสญัญาฉบบันีจ้ะเรียกวา่ “ผู้แทนจําหน่าย”( 

 
คาํปรารภ 

 
โดยที่ตวัการเข้าร่วมในธุรกิจการทํา การผลติ การตลาด และการขายสนิค้าบริโภคของผลติภณัฑ์ของ เอเอเอ 

กรุ๊ป ในประเทศสาธารณรัฐอินโดนิเชีย ซึง่ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ใช้สว่นตวั ผลติภณัฑ์ใช้สําหรับบ้าน 

ผลติภณัฑ์ลกูกวาด ผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืม และผลติภณัฑ์ยา 
โดยที่ผู้แทนจําหน่ายเข้าร่วมในธุรกิจการนําเข้า การตลาด การขาย และการจดัจําหน่ายสนิค้าบริโภคใน

ราชอาณาจกัรไทย 
โดยที่ตวัการกําลงัมองหาบริษัทจดัจําหน่ายในราชอาณาจกัรไทย และมีความประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้ผู้แทน

จําหน่ายเป็นผู้แทนจําหน่ายผลติภณัฑ์ของตวัการในราชอาณาจกัรไทย ) ซึง่ตอ่ไปในสญัญาฉบบันีจ้ะเรียกวา่

“อาณาเขต”  (และผู้แทนจ ◌ําหน่ายสมคัรใจท่ีจะยอมรับสทิธิในการนําเข้า การจดัจําหน่าย และการขาย

ผลติภณัฑ์ของตวัการทัว่อาณาเขต 
โดยที่ เพ่ือความมุง่ประสงค์ในการนําเข้า การขาย การตลาด และการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ของตวัการ )ซึ่ง

 ตอ่ไปในสญัญาฉบบันีจ้ะเรียกวา่“ผลติภณัฑ์”  (ในอาณาเขต ตวัการได้ตกลงที ◌่จะสง่ออกและขาย

ผลติภณัฑ์แก่ผู้แทนจําหนา่ย 



  

 

โดยที่ผู้แทนจําหน่ายได้รับประกนัวา่ ผู้แทนจําหน่ายได้มาซึง่คําอนมุตัติามท่ีกําหนดและได้รับหนงัสือ

อนญุาตตามกฎหมายจากรัฐบาลหรือสํานกังานท่ีมีอํานาจอ่ืน ๆ ให้ดําเนินธุรกิจในฐานะท่ีเป็นผู้แทนจําหน่าย 

ดงันัน้จงึชอบท่ีจะเข้าทําสญัญาและใช้บงัคบัสทิธิและข้อผกูพนัของตนตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีใช้บงัคบั 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนต่อส่ิงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี ้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะเข้าทําสญัญาฉบบันี ้

ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 

(ต้นฉบบั) 

Article 1 Definition and Understanding 

In this Agreement, except determined otherwise: 
1. “Products” means all Principal’s products, exported and sold to the Distributor under the 

trademarks, as stipulated in the Attachment 1, as may be changed from time to time,             
in accordance with the provisions in this Agreement 

2. “Competitor’s Product” means products sold and distributed in the Territory having 
similar nature and use as that of the Products or those which may be used as substitute for 
the Products. 

3. “Territory” means the territory of Kingdom of Thailand. 
4. “Trademarks” means the brands or trademarks contained in the Attachment 1. 
5. “Attachment” means the attached list, which constitutes an integral and inseparable part of 

this Agreement. 
Article 2 Appointment 

 
1. In reference to the terms and conditions stipulated in this Agreement the Principal hereby 

appoints the Distributor as the main distributor of the Products in the Territory. 
2. The Principal hereby agrees, that during the validity of the Agreement, to export and sell 

the Products to the Distributor. 
3. The Distributor shall refrain and is prohibited, from doing distribution activities in relation 

to Products, marketing, selling, distributing and re-exporting the Products outside the 
Territory. 

4. The Distributor hereby guarantees that the Distributor would not sell Competitor’s 
Products, and or any kind of products that may direct or indirectly competing with the 
Products. 

5. The Distributor is also prohibited from selling the Products to any local third parties 
knowing that the Products are intended for subsequent export or to be re-sold and 
distributed outside the Territory. 

 



  

 

Article 3 Term of the Agreement 
 
1. This Agreement shall be valid as of the day of the signing of the Agreement, and unless 

earlier terminated as provided in Article 13, or by mutual written consent, or pursuant to 
the terms of this Agreement. 

2. This Agreement shall continue in full force and effect for an initial term of 2 (two) years 
thereafter (the “Initial Term”). The Initial Term of this Agreement shall thereafter be 
renewed automatically for another 2 (two) years (the “Renewal Term”) unless either of 
the parties informs the other party in writing of its decision not to renew this Agreement at 
least three (3) months prior to the expiry of the Initial Term.  

 
(คาํแปล) 

 
ข้อ 1. คาํจาํกัดความและความเข้าใจ 

 

ในสญัญาฉบบันี ้เว้นแตไ่ด้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 
1. “ผลิตภณัฑ์” หมายถึง บรรดาผลติภณัฑ์ของตวัการซึง่สง่ออกและขายให้แก่ผู้แทนจําหน่ายภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าตา่ง ๆ ดงัท่ีระบไุว้ในเอกสารแนบท้าย 1  และอาจจะเปล่ียนแปลงได้เป็นครัง้คราว

ตามบทบญัญตัแิหง่สญัญาฉบบันี ้
2. “ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง” หมายถึง ผลติภณัฑ์ซึง่ขายและจดัจําหน่ายในอาณาเขตท่ีมีลกัษณะและการ

ใช้คล้ายคลงึกนักบัลกัษณะและการใช้ของผลติภณัฑ์หรือซึง่อาจจะใช้แทนผลติภณัฑ์ 
3. “อาณาเขต” หมายถึง อาณาเขตแห่งราชอาณาจกัรไทย 
4. “เคร่ืองหมายการค้า” หมายถึง ตราหรือเคร่ืองหมายการค้าตา่ง ๆ ซึง่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 
5. “เอกสารแนบท้าย” หมายถึง รายการแนบท้ายซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่และแบง่แยกไมไ่ด้แห่งสญัญาฉบบั

นี ้
 

ข้อ 2. การแต่งตัง้ 
 
1. เก่ียวกบัข้อกําหนดและเง่ือนไขซึง่กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ตวัการขอแตง่ตัง้ผู้แทนจําหนา่ยเป็นผู้แทน

จําหนา่ยหลกัของผลติภณัฑ์ในอาณาเขต 
2. ในระหวา่งท่ีสญัญาฉบบันีย้งัสมบรูณ์ ตวัการตกลงท่ีจะสง่ออกและขายผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้แทนจําหนา่ย 
3. ผู้แทนจําหน่ายจะงดเว้นจากและถกูห้ามมิให้ดําเนินกิจกรรมการจดัจําหน่าย อนัเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ 

การตลาด การขาย การจดัจําหน่าย และการสง่ออกซํา้ซึง่ผลติภณัฑ์นอกอาณาเขต 



  

 

4. ผู้แทนจําหน่ายรับประกนัวา่ ผู้แทนจําหน่ายจะไมข่ายผลติภณัฑ์ของคูแ่ขง่ และ / หรือ ผลติภณัฑ์ชนิดใด ๆ

ซึง่อาจจะเป็นการแขง่ขนัโดยตรงหรือโดยอ้อมกบัผลติภณัฑ์ 
5. ห้ามมใิห้ผู้แทนจําหนา่ยขายผลติภณัฑ์ให้แก่บคุคลภายนอกใด ๆ ในท้องถ่ิน ซึง่ทราบวา่ ผลติภณัฑ์นีมี้ไว้

เพ่ือสง่ออกในภายหลงั หรือขายตอ่และจดัจําหนา่ยนอกอาณาเขต 
  

ข้อ 3. ระยะเวลาแห่งสัญญาฉบับนี ้
 

1. สญัญาฉบบันีจ้ะสมบรูณ์ ณ วนัท่ีลงลายมือช่ือในสญัญา และเว้นแตจ่ะมีการบอกเลกิสญัญาก่อน ตามท่ี

กําหนดไว้ใน ข้อ 13 หรือโดยความยินยอมร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือตามข้อกําหนดแห่งสญัญา

ฉบบันี ้
2. สญัญาฉบบันีจ้ะยงัคงมีผลใช้บงัคบัเป็นระยะเวลาเร่ิมแรก 2 (สอง  ( ปี และภายหลงัจากนัน้) “ระยะเวลา

เร่ิมแรก”  (ระยะเวลาเร่ิมแรกแห่งสญัญาฉบบันีจ้ะตอ่อายโุดยอตัโนมตัหิลงัจากนัน้เป็นระยะเวลาอี ก 2 
(สอง  ( ปี (“ระยะเวลาตอ่สญัญา”  (เว้นแตคู่ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่บอกกลา่วแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่

 เป็นลายลกัษณ์อกัษร ถึงการตดัสนิใจไมต่อ่อายสุญัญาฉบบันี ้อยา่งน้อย สาม) 3  (เดือน ก่อนระยะเวลา

เร่ิมแรกจะครบกําหนด 
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