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ขั้นตอนในการเป็ นผู้แทนจําหน่ ายสิ นค้ า ( ซื้อสิ นค้ า บริษทั ซีเอส รีเทล ซิสเต็ม จํากัด ไปจัดจําหน่ าย )
1. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งให้ดงั นี้
1.1 แบบฟอร์ มการสมัครเป็ นผูแ้ ทนจําหน่าย
1.2 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการชําระเงิน
1.3 แบบฟอร์ มหนังสื อคํ้าประกันส่ วนบุคคล
1.4 สัญญาแต่งตั้งตัวแทน
แบบฟอร์ มทั้งหมดข้างต้นท่านจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบฟอร์ มให้ครบถ้วน และถูกต้องแล้วจึงส่ งกลับให้ทางบริ ษทั ซี เอส รี เทล
ซิ สเต็ม จํากัด โดยจะต้ องส่ งตัวจริงเท่ านั้น ( ห้ ามส่ งแฟกซ์ )
2. ส่ งแบบฟอร์ มที่กรอกเรี ยบร้อยแล้วพร้อมส่ งสําเนาดังต่อไปนี้ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
2.1 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 6 เดือน) ประทับตราบริ ษทั พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด
2.2 สําเนา ภพ.20 ประทับตราบริ ษทั ฯ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกน้อง 1 ฉบับ
2.3 สําเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด
2.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ขุด
2.5 สําเนาหนังสื อรับรองรายการในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5) ฉบับกระทรวงพาณิ ชย์รับรองไม่เกิน 6 เดือนที่
ประทับตราบริ ษทั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2.6 สําเนา ภพ.01 ที่ประทับตราบริ ษทั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. เมื่อบริ ษทั ซี เอส รี เทล ซิ สเต็ม จํากัด ได้รับแบบฟอร์ มต่างๆ ข้างต้นครบถ้วน และถูกต้องแล้ว บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
คําขอของท่านโดยเร็ ว และถ้าท่านได้รับเลือกให้เป็ นผูแ้ ทนจําหน่าย ท่านสามารถสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ ได้ทนั ที
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แบบฟอร์ มการเป็ นผู้แทนจําหน่ าย (ซื้อสิ นค้ าไปจําหน่ าย)
วันที่...............................................................
ชื่อ-นามสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ
(ไทย)..........................................................................................................................
(อังกฤษ)......................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลผูต้ ิดต่อ...............................................................................ตําแหน่ง........................................................................................................
สถานที่ประกอบการชื่อ(ไทย)......................................................................................................................................................................................
ที่อยูต่ ามจดทะเบียบ (ไทย) .......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................................................
แฟกซ์.....................................................................................................
เลขทะเบียนพาณิ ชย์/บริ ษทั ............................................................เลขประจําตัวเสี ยภาษีอากร...................................................................................
เริ่ มดําเนินการภายใต้บริ ษทั นี้ เมื่อปี พ.ศ. .............................. ทุนจดทะเบียน......................................................บาท
ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา................................................................บาท/เดือน
รายชื่อบริษทั ทีม่ ีอยู่ในเครือ
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
5...................................................................................................................................................................
6...................................................................................................................................................................
เลขทีบ่ ัญชีและธนาคารทีใ่ ช้ ประจํา
เลขที่บญั ชี
..........................................
..........................................

ประเภทบัญชี
ธนาคาร
สาขา
....................................... ................................................ ......................................
....................................... ................................................ ......................................
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ประเภทธุรกิจ
ขายส่ ง

ขายปลีก

ประมูลราชการ

ลักษณะธุรกิจ
จําหน่ายคอมพิวเตอร์โดยตรง
จําหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ดและวางระบบบาร์ โค้ด
อื่น.....................................................................

อื่น ๆ .........................................

จําหน่ายคอมพิวเตอร์ กบั อุปกรณ์บาร์ โค้ด
วางระบบบาร์ โค้ดให้งาน Project

รายชื่อบริษทั ทีท่ ่ านซื้อสิ นค้ ามากทีส่ ุ ด 3 รายแรก
1) บริ ษทั ฯ....................................................................................................ประเภทสิ นค้า..........................................
2) บริ ษทั ฯ....................................................................................................ประเภทสิ นค้า..........................................
3) บริ ษทั ฯ....................................................................................................ประเภทสิ นค้า..........................................
รายการสิ นค้ าที่คาดว่ าจะสั่ งซื้อกับ บริษทั ซีเอส รีเทล ซิสเต็ม จํากัด มากทีส่ ุ ด 4 อันดับแรก (จัดอันดับมากไปหาน้ อย)
1....................................................................................... 2.......................................................................................
3...................................................................................... 4.......................................................................................
ผู้มีอาํ นาจลงนามในใบสั่ งซื้อ
1. ชื่อ-นามสกุล.................................................ตําแหน่ง.....................................................ลายเซ็นต์............................................................
2. ชื่อ-นามสกุล.................................................ตําแหน่ง.....................................................ลายเซ็นต์............................................................

ลงชื่อ...................................................................................
(.................................................................................)
ตําแหน่ง.............................................................................
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ชื่อ-ที่อยูส่ ถานที่ส่งสิ นค้า...............................................................................................................................................................................
...................................................................................เบอร์โทร........................................................................Fax…………………
เวลาส่ งสิ นค้า......................................................................................................................................................................................................

