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  เอกสารแนบ ตัวแทนจําหน่าย 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการสมัครต้องลงนามรับรองและประทับตราบริษัททุกฉบับ /Required documents which certified true copies 

with signature of authorized directors and company’s stamp on every page. 

  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09 

Certified Copy of VAT Registration Certificate (Por Por 20 or 01 or 09) 

  หนงัสือรับรองการจดทะเบียน (บริษทั/ห้างหุ้นส่วน) พร้อมวตัถุประสงคฉ์บบัล่าสุดอายไุม่เกิน 3 เดือน  

Certified Copy of the Certificate of Registration Issued by Ministry of Commerce not more than 3 Month before 

application submission date 

  ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษทั  

Certified Copy of the Commercial Registration or a Certificate of Registered Partnerships 

  บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น (บอจ.5) 

Certified Copy the list of shareholders 

  สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการ 

Certified Copy of ID Card of Company’s Authorize Person(s) 

  สาํเนาทะเบียนบา้นของกรรมการ  

Certified Copy of House Registration of Company’s Authorized Person(s) 

  แผนท่ีบริษทั และแผนท่ีคลงัสินคา้  

Company and Warehouse Maps 

เอกสารเพิม่เติมสําหรับการขอวงเงินเครดิต/Additional Evidences for Credit Approval  

  สัญญาคํ้าประกนัส่วนบคุคล 

Personal Guarantee Letter 

  งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบ 3 ปีล่าสุด 

Latest 3 years Financial Statements 

  Bank Statement 6 เดือนล่าสุด 

Latest 6 months Bank Statement 

  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ (ถา้มี)  

Company Profile (If any) 

 

 

 



ELID TECHNOLOGIES (THAILAND) LIMITED  
บริษทั อีลิด เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

   
ELID TECHNOLOGIES (THAILAND) LIMITED 

99/15 ม.2  ต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
0-20691715-6 www.elidthailand.com 

 

 

 

ข้อตกลงและเง่ือนไขการเป็นตัวแทนจําหน่าย 
 

               ขา้พเจา้ บริษทั/หจก..........................................................................................ตกลงเขา้เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ ระบบควบคุม

การเขา้ออก ELID และผลิตภณัฑ์ ไมก้ั้นรถยนต์ ภายใต ้ย่ีห้อ VAS และสินคา้อ่ืนใด กบั บริษทั อีลิด เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

โดยมีเง่ือนไขขอ้ตกลง ดงัน้ี 

1 ขา้พเจา้ไดรั้บการจดทะเบียนธุรกิจ หรือทะเบียนการคา้ หรือทะเบียนพาณิชย ์จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยถู์กตอ้ง

ตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

2 ขา้พเจา้ไม่ไดอ้ยู่ในช่วงเวลายกเลิกจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขใบทะเบียนดงักล่าว หรือถูกดาํเนินคดีหรือ

ฟ้ืนฟูกิจการหรือมีคาํส่ังพิทกัษท์รัพย ์หรือลม้ละลาย หรือถูกชาํระบญัชี 

3 ขา้พเจา้มีเจา้หนา้ท่ี ท่ีดูแลและจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระจาํ อยา่งนอ้ย 2 ท่าน ซ่ึงมีความรู้พ้ืนฐานดา้น Software และ Hardware โดยตอ้ง

ผา่นการอบรมและทดสอบจากทางบริษทัฯ และสามารถนาํไปแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ให้กบัผูใ้ชสิ้นคา้ได ้

4 ขา้พเจา้มีนโยบายการรักษาฐานลูกคา้และการใช้บริการท่ีดีไม่ทอดทิ้งลูกคา้ และมีมาตรฐานการให้บริการทั้งก่อนและหลงัตามท่ี

บริษทัฯ กาํหนดโดยยึดถือลูกคา้เป็นหลกั เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดในตวัสินคา้และบริการแก่ผูใ้ชง้านตามนโยบายของ บริษทั  

อีลิด เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

5 บริษทั อีลิด เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ยินดีสนับสนุนสินคา้ตวัอย่าง สําหรับเป็นชุดสาธิตเพ่ือท่านสามารถนาํไปต่อยอด

ธุรกิจ โดยเง่ือนไขเป็นไปตามนโยบายของบริษทัในช่วงระยะเวลานั้นๆ 

6 ขา้พเจา้ตกลงดูแล และให้บริการแก่ลูกคา้ได ้ตามเง่ือนไขการรับประกนัของบริษทั อีลิด เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 กรณีท่ีขาดการส่ังซ้ือสินคา้ ภายใน 3 เดือน หรือไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้ครบถว้น 

หรือตรวจสอบแลว้พบว่า ขอ้มูลเอกสารท่ีไดจ้ากขา้พเจา้ มีขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดยมิชอบ บริษทัฯ มีสิทธ์ิใน

การพิจารณาบอกเลิกการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเหตุบอกเลิกการเป็นตัวแทนจาํหน่าย

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั อีลิด เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี

แต่เพียงฝ่ายเดียว 

8 การจดัส่งสินคา้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัฯ 

9 กรณีให้ส่งสินคา้ผ่านผูอ่ื้น กล่าวคือ บริษทัขนส่ง หรือผ่านพนกังาน หรือตวัแทน หรือบุคคลอ่ืน ท่ีขา้พเจา้เป็นผูแ้จง้ ขา้พเจา้ยินยอม

รับผิดชอบทุกกรณีหากพบ หรือสันนิษฐานไดว่้าไม่ไดเ้กิดจากความประมาทเลินเล่อของผูน้าํส่งนั้นๆ และไม่มีการตกลงทาํประกนั

การส่งสินคา้ และขา้พเจา้ยอมรับการรับสินคา้ เช่น ถา้มีการลงนามในใบขนส่ง แทนใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี และถือว่าขา้พเจา้ไดรั้บ

สินคา้แลว้ 

10 กรณีชําระเงินค่าสินค้า หรือค่าบริการอ่ืนใด ล่าช่าเกินเง่ือนไขข้อกําหนด หรือข้อกําหนดการชําระเงิน ข้าพเจ้ายินยอมชําระ

ค่าธรรมเนียมในการชาํระหน้ีล่าชา้ ในอตัรา 1.5% ต่อเดือนของจาํนวนเงินทั้งหมด หรือยินยอม ให้ปรับส่วนลดราคาลง หรือปรับลด

ระยะเวลาเครดิตลง 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขการเป็นตัวแทนจําหน่าย 
 

11 กรณีในเง่ือนไขการขอเครดิต ข้าพเจา้ตกลงทาํหนังสือคํ้ าประกัน หรือจัดหาบุคคลคํ้าประกัน ให้กับบริษทั อีลิด เทคโนโลจีส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั ตามเง่ือนไขการขอเครดิต เร่ืองเอกสารเพ่ิมเติมในกรณีขออนุมติัเครดิต 

12 ขา้พเจา้จะไม่เปิดเผยราคาสินคา้ให้กบัคู่แข่งทางการคา้ จนส่งผลให้ไดรั้บความเสียหายทางธุรกิจ 

13 บริษทั อีลิด เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไม่มีนโยบาย ไม่อนุญาตให้ตวัแทนจาํหน่าย ระบุราคาขายสินคา้ ทั้งขายปลีกและขาย

ส่ง ในเวบ็ไซด์หรือส่ือโฆษณา ออนไลน์ ช่องทางต่างๆ โดยเด็ดขาด หากทางบริษทัฯ พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทาํการใดๆท่ีส่งผล

ให้เกิดความเสียหาย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ และยกเลิกการเป็นตวัแทนจาํหน่ายและเรียกคืนสินคา้ชุดสาธิตคืน ทนัที 

14 สินคา้ชุดสาธิต ห้ามนาํไปจาํหน่าย โดยเด็ดขาด 

 
 ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ความ ขอ้ตกลงและเง่ือนไขทั้งหมดโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลหรือขอ้ความท่ีไดใ้ห้แก่ 

บริษทั อีลิดเทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ จึงไดล้งลายมือช่ือกาํกบัไว ้
 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
(.......................................................) 

............./.............../............ 
ผูมี้อาํนาจลงนาม/เจา้ของกิจการ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราประทบั บริษทัฯ 
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เง่ือนไขการรับประกนั Warranty Expression 

 
 

 

ข้อกําหนดท่ัวไป 

1 การบริการน้ี จะครอบคลุม เฉพาะผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือโดยตรงกบับริษทั อีลิด เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เท่านั้น 

2 ELID สินคา้มาตรฐาน รับประกนั 2 ปี   ระยะเวลาการรับประกนัสินคา้จะเปล่ียนแปลงไดต้ามโปรโมชัน่ โดยบริษทั จะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้ตามเง่ือนไขของบริษทัฯ 

3 สินคา้และอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีเกิดจากความผิดพลาดทางดา้นมาตรฐานการผลิต สามารถเปล่ียนสินคา้ไดภ้ายใน 14 วนั 

นบัตั้งแต่วนัท่ีรับสินคา้ (สงวนสิทธ์ิรับเปล่ียนอุปกรณ์และบรรจุภณัฑท่ี์สมบูรณ์เท่านั้น) 

4 ในการขอรับบริการการรับประกนั ตอ้งนาํเอกสารใบรับประกนัมาแสดงทุกคร้ังเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานยืนยนัต่อบริษทัฯ 

5 สินคา้ท่ีไดรั้บการซ่อมหรือเปล่ียนแลว้ จะไดรั้บความคุม้ครองเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสินคา้เดิม หรือ 30 วนั นบัจากวนัท่ี

ซ่อมโดยถือเอาระยะเวลาท่ียาวนานกว่าเป็นหลกั 

6 เง่ือนไขการรับประกนัสินคา้ตามเอกสารแนบทา้ย 

ข้อยกเว้นการรับประกัน 

1 สินคา้ถูกดดัแปลง หรือสับเปล่ียนอะไหล่ภายใน ท่ีไม่ไดม้าจากบริษทัฯ 

2 สภาพของอุปกรณ์ผิดรูปทรงจากเดิม เช่น แตก หกั บ่ิน งอ ยบุ เบ้ียว ร้าว ทะลุ และ ขีดข่วน เป็นตน้ 

3 สภาพของอุปกรณ์เกิดขึ้นจากการใชง้านผิดประเภท 

4 สภาพของอุปกรณ์เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาไม่ถูกตอ้ง เช่น มีคราบนํ้า เกิดรอยสนิม ตะไคร้นํ้า เกิดรอยไหม ้และ ผิดรูปจากความร้อน

ภายนอก เป็นตน้ 

5 รหสัควบคุมสินคา้และอุปกรณ์ (Serial Number) ของสินคา้ถูกแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง 

6 สติกเกอร์รับประกนัสินคา้และอุปกรณ์ (Void Warranty) ไม่อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ หรือถูกปิดทบัจนไม่สามารถเห็นสาระสาํคญั 

7 ความเสียหายอนัเน่ืองจากอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน 

8 ความเสียหายอนัเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง ไดแ้ก่ ไฟฟ้าดบั ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน และไฟฟ้าร่ัว เป็นตน้ 

9 ความเสียหายอนัเน่ืองจากภยัธรรมชาติ เช่น ภยัจากนํ้าท่วม ภยัจากฟ้าผา่ และภยัจากลมพาย ุเป็นตน้ 

10 ความเสียหายอนัเน่ืองจากอคัคีภยั ทั้งหมดหรือบางส่วนจนเป็นเหตุให้สินคา้และอุปกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 

11 การรับประกนัน้ีไม่รวมถึงวสัดุส้ินเปลือง เช่น setup card, delete card, master card, user card คู่มือ CD Software และส่วนประกอบ

ร่วมต่างๆ เช่น สายเช่ือมต่อต่างๆ ตวั cover กล่องบรรจุภณัฑ ์Battery เป็นตน้ 

 หมายเหตุ 

1 เพ่ือให้สินคา้มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใชง้านได้ดีอย่างสมํ่าเสมอ และมีอายุการใชง้านท่ียาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ควร

ปฏิบติัตามคู่มือการใชง้าน 

2 เมื่อมีปัญหาท่ีเกิดจากการติดตั้ง หรือไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีลูกคา้ได ้และมีความตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ออกไปเพ่ือช่วยเหลือ สามารถแจง้มา

ไดท่ี้บริษทัฯ ฝ่ายบริการลูกคา้ โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากผูจ้ดัการฝ่ายบริการลูกคา้ หรือผูบ้ริหารท่ีสูงกว่า 
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ใบสมัครตัวแทนจําหน่าย 

 

 

 

ช่ือบริษัท /ห้างหุ้นส่วน / ร้าน / ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย (ภ.พ. 20 

 ภาษาไทย  

 ภาษาองักฤษ 

ท่ีช่ือและท่ีอยู่สําหรับออกใบกํากบัภาษ ี

  

  

 เบอร์โทรศพัท ์                                                                                               อีเมลล ์

ช่ือและท่ีอยู่จัดส่งสินค้า (กรณีต่างจากด้านบน) 

  

  

 โทรศพัท ์                                                                                               อีเมลล ์

ลักษณะของธุรกิจ/Types of Business 

  PC Dealer            Peripheral          Network            Hardware Product   SI & Project     Security Software     

 Software House   ERP Software   Other Software  ISP                          Maintain and Service   

       Superstore           Other................................................................ 

 

ประเภทธุรกิจ       ขายส่ง               ขายปลีก                 ประมูล         Other................................................................ 

  

กรณีมบีริษัทในเครือ หรือ สาขา โปรดระบรุายละเอียด 

ช่ือบริษัท /สาขา ประเภทธุรกิจ ท่ีตั้ง 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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ลงช่ือ............................................................ 
(.......................................................) 

............./.............../............ 
ผูมี้อาํนาจลงนาม/เจา้ของกิจการ 

 

 

ข้อมูลสําหรับติดต่อส่ือสาร 

 ตําแหน่ง ช่ือ-สกุล เบอร์ติดต่อ E-mail 

เจา้ของ    

กรรมการผูจ้ดัการ    

ฝ่ายจดัซ้ือ    

ฝ่ายขาย    

ฝ่ายบญัชี/การเงิน    

ฝ่ายบริการ    

ฝ่ายเทคนิค    
 

  

คู่ค้ารายอ่ืนท่ีท่านเคยซ้ือสินค้า 

 1. บริษทั 

 2. บริษทั 

 3. บริษทั 

ผู้มีอํานาจส่ังจ่ายเช็ค 

 1.                                                                                          ตาํแหน่ง 

 2.                                                                                          ตาํแหน่ง 

 3.                                                                                          ตาํแหน่ง 

รายละเอียดสถาบนัการเงินท่ีท่านใช้บริการ 

 ธนาคาร                                                                                สาขา 

 เลขท่ีบญัชี                                                                            ประเภทบญัชี 

 ธนาคาร                                                                                สาขา 

 เลขท่ีบญัชี                                                                            ประเภทบญัชี 

 

ตราประทบั บริษทัฯ 
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แผนที่บริษัท /Company map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่คลงัสินค้า/ Warehouse map 


