บริษทั อินเตอร์ ไซต์ (ประเทศไทย) จากัด
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ใบสมัครตัวแทนจาหน่ าย
วันที่ ……………………………….

1) ชื่อบริษัท / ห้ างหุ้นส่ วน / ร้ าน ทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมาย (ภ.พ.20)
ภาษาไทย.................................................................................... ...............................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ............................................................................................................................. ............................................ .....................................
2) ทีอ่ ยู่สาหรับออกใบกากับภาษี.................................................................................................................. .............................................................
.................................................................................................. .......................................................................... ......................................................
โทรศัพท์ : ............................................................................. ................................................. .............โทรสาร : ....................................................
เว็บไซต์ ของบริษัท ........................................................................................ E-Mail ............................................................................................
ปี ทีเ่ ปิ ดกิจการ (พ.ศ.).............................. ทุนจดทะเบียน .............................. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ..................................................................
3) ทีอ่ ยู่สาหรับส่ งสินค้ า ( กรณีต่างจากข้ อ 2. ) ................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................. ..................................................
โทรศัพท์ : ............................................................................. ................................................. .............โทรสาร : ..................................................
4) ประเภทธุรกิจ
ขายส่ง
ขายปลีก
ประมูล
กรุ ณาอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจ (สิ นค้า/บริ การ) ............................................................................................... ............................................................
......................................................... ........................................................................................................................... ............................................
.................................................................................................... ................................................................................ ............................................
5) พืน้ ทีจ่ ดั แสดงสินค้ า

มีหน้าร้าน

6) ชื่อเจ้ าของ / ผู้บริหาร / เจ้ าหน้ าทีต่ ดิ ต่ อ
ตาแหน่ ง
ชื่อ-สกุล
1.เจ้าของกิจการ
2.กรรมการผูจ้ ดั การ
3.ผจก.ฝ่ ายจัดซื้อ
4.ผจก.ฝ่ ายขาย
5.ผจก.ฝ่ ายบัญชี / การเงิน
6.เจ้าหน้าที่จดั ซื้อ
7.เจ้าหน้าที่บญั ชี

ใช้ Office เป็ นโชว์รูม

กาลังดาเนินการ

เบอร์ ตดิ ต่ อ

เบอร์ มอื ถือ

มีแผนในอนาคต

ไม่มี

E-mail

เพิม่ ศักยภาพทางการขาย การตลาด และการบริหารจัดการ - “ ให้ เราเป็ นอาวุธ ให้ คุณอยู่เหนือคู่แข่ งขัน ”
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7) กลุ่มลูกค้ าหลัก
ที่พกั อาศัย / อาคารสานักงาน (............%)
หน่วยงานราชการ (............%)
โรงงาน / นิคมอุตสาหกรรม (............%)
บริ ษทั / ห้างร้าน (............%)
ฐานลูกค้าเดิมที่ขายสิ นค้าอยู่ ( ธุรกิจประเภท......................................................) (............%)

น้อยกว่า 1,000,000 บาท
6,000,000-10,000,000 บาท

8) ยอดขายรวมของปี ทีผ่ ่านมา

สถาบันการศึกษา (............%)
ลูกค้าจากหน้าร้าน (............%)

1,000,000 - 3,000,000 บาท
10,000,000-20,000,000 บาท

3,000,000 - 6,000,000 บาท
มากกว่า 20,000,000 บาท

9) โปรดระบุหมวดสินค้ าทีท่ ่ านต้ องการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายกับทาง บริษัท อินเตอร์ ไซต์ ( ประเทศไทย ) จากัด
1.
อุปกรณ์ขายหน้าร้าน
2.
จอทัชสกรี น
3.
อุปกรณ์สานักงาน
4.
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
5.
อุปกรณ์เครื่ องใช้เกี่ยวกับบ้าน 6.
อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย
7.
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
8.
อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์
9.
สุขภาพ ความงาม / ของใช้ส่วนตัว
10.
อุปกรณ์กล้องดิจิตอล
11.
อุปกรณ์สตั ว์เลี้ยง
12.
ซอฟต์แวร์
10) การชาระค่ าสินค้ าโดย

เงินสด

โอนเข้าบัญชี

เช็คธนาคาร

11) จานวนพนักงาน ทั้งหมด......................คน / พนักงานขาย..................คน / ช่างบริ การ...................คน
12) วันเวลาทาการ ในสัปดาห์จานวน...............วัน ตั้งแต่.....................ถึง..................... ตั้งแต่เวลา...................น. ถึง ......................น.
ลงชื่อ......................................................................... ( ผูม้ ีอานาจ / เจ้าของกิจการ )

ประทับตรา ( ถ้ามี )

(...................................................................)
ตาแหน่ง ....................................................

เอกสารทีใ่ ช้ ในการประกอบการพิจารณา
หนังสื อรับรองบริ ษทั ( ไม่เกิน 90 วัน )
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ( ภ.พ.20 )
สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผูม้ ีอานาจลงนาม
สาเนาบัญชีผถู ้ ือหุน้
ภาพถ่ายที่ต้ งั สานักงานจริ ง ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
แผนที่ร้าน / บริ ษทั
อื่น ๆ ...................................................... ......................

สาหรับเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ เครดิต................วัน วงเงิน.................................บาท
ให้ชาระเป็ นเงินสด
โอนเงินเข้าบัญชี

ผู้อนุมตั ิ
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