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สําหรับเจ ้าหน ้าที่

PZent เท่านัน้

รหัสประจําตัวผู ้จําหน่าย ______________
ชือพนักงานขาย_______________________

ใบสมัครตัวแทนจําหน่าย ( Dealer Application )
วันที�
1.

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน ที�จดทะเบียนตามกฎหมาย ( ภ.พ.20 )
ชื�อบริษัท (ไทย)
Company name (English)

2.

ที�อยู่สําหรับออกใบกํากับภาษี
ที�อยู่ (ไทย)
Company Address (English)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี / TAX ID :
Tel :

Mobile :

E-Mail
3.

Fax :
Website :

ที�อยู่สําหรับส่งสินค้า (กรณีต่างจากสถานที�อยู่สําหรับออกใบกํากับภาษี)
ที�อยู่ (ไทย)
Company Address (English)
ผู้ติดต่อ ( Contact )

4.

เริ�มดําเนินกิจการปี พ.ศ

ปัจจุบันเป็นวลา

จํานวนพนักงานทั�งหมด

คน ประกอบด้วยพนักงานขาย

5.

เงินทุนจดทะเบียน

บาท

6.

ลักษณะธุรกิจ

ขายส่ง

ปะเภทกิจการ

พัฒนาซอฟแวร์

ขายปลีก

วางระบบ Computer & Network

ปี
คน

เงินทุนชําระแล้ว

ประมูลงานราชการ

บาท

ขายให้องค์กรเอกชน

อื�นๆ

จําหน่ายคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกอบคอมพิวเตอร์

Maintenance, Installation and Service

อื�นๆ
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7.
8.

9.

ยอดขายเฉลี�ยในช่วงปีปัจจุบัน (ปี........................)

บาท/เดือน

ยอดขายที�ประมาณการไว้ในปีหน้า ( ปี ........................ )

บาท/เดือน

ยอดขายทั�งหมดแบ่งออกเป็น

- หน่วยงานราชการ

%

- ภาคการศึกษา

%

- ภาคธุรกิจขนาดใหญ่

%

- ภาคธุรกิจขนาดกลาง/เล็ก

%

- ขายปลีก

%

- อื�นๆ ได้แก่

%

ปัจจุบันท่านจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
ผลิตภัณฑ์

ยี�ห้อ

บริษัท

1.
2.
3.
4.
10.

สินค้า Pzent ที�ท่านสนใจ

11.

ท่านรู้จัก บจก.พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี และ สินค้าของ PZent จากแหล่งข้อมูลใด

12.

เงื�อนไข / ขั�นตอน การชําระเงินของบริษัทท่าน
ชื�อที�สามารถติดต่อรับชําระเงิน (ชื�อ-สกุล)

ตําแหน่ง

13.

สถานที�สําหรับวางบิล/รับเช็ค

14.

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิมเติม กรุณาระบุด้านล่าง

วันที�

ลงชื�อ.............................................................………….....…. (ผู้ให้ข้อมูล)
ตําแหน่ง

( ประทับตราสําคัญบริษัท )
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รายละเอี
ยดผู
ดิ ต่บอสมั
ในการเป็
วแทนจําหน่
าหน่ายของบริ
ายของบริษษัทัทพรีพรีเซ้เนซ้ นต์ต์เทคโนโลยี
เทคโนโลยีจํจําากักัดด
ตัวอย่างใช้
สํา้ ตหรั
ครเป็นตันวตัแทนจํ
ชื�อตัวแทนจําหน่าย : บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน
รายชื�อผู้มีอํานาจลงนามในเช็คสั�งจ่ายของตัวแทนจําหน่าย
ชื�อ-นามสกุล

ตัวอย่างลายมือชื�อ

ตําแหน่ง

1.
2.
3.
รายชื�อผู้มีอํานาจในการสั�งซื�อสินค้า
ผู้มีรายชื�อต่อไปนี�เป็นผู้ที�สามารถลงนามสั�งซื�อสินค้าและถือว่าการสั�งซื�อสินค้าเสร็จสมบูรณ์
ชื�อ-นามสกุล

ตัวอย่างลายมือชื�อ

ตําแหน่ง

1.
2.
3.
รายชื�อผู้มีอํานาจในการรับสินค้า
ผู้มีรายชื�อต่อไปนี�เป็นผู้ที�สามารถลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้าและถือว่าการส่งมอบสินค้าเสร็จสมบูรณ์
ชื�อ-นามสกุล

ตัวอย่างลายมือชื�อ

ตําแหน่ง

1.
2.
3.

ลงชื�อ.................................................................................ผู้มีอํานาจของบริษัท
(......................................................................................)
( ประทับตราสําคัญบริษัท )

PZent : Dealer's App Page 4/4

ขั�นตอนการสมัครเป็น ตัวแทนจําหน่าย
1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบสมัครเป็นตัวแทนจําหน่าย” โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มีอํานาจ
2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที�ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยัง
ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2945-5910-11 โทรสาร 0-2945-5912
3. วิธีการส่งตามข้อ 2 มีดังนี�
3.1     โดยตนเอง
3.2     โดยผ่านเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย
3.3     โดยไปรษณีย์ : บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จํากัด
เลขที� 28/4 หมู่ที� 8 ซอยรามอินทรา 45/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
4. เมื�อบริษัทฯ ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบ ส่วนงานสนับสนุนการขายจะแจ้งผลการสมัครทางโทรศัพท์มายังท่าน
ภายใน 2 วันทําการ (ภายหลังจากท่านนําส่งใบสมัครและเอกสารประกอบส่งให้ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว)

เอกสารประกอบการสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าจาก บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จํากัด
กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครเป็นตัวแทนจําหน่าย Authorized Reseller Application
สําเนาเอกสารสําคัญ ประทับตราบริษัท พร้อมทั�งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องมีดังนี�
1.1สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
1.2 สําเนาทะเบียนภาษ๊มูลค่าเพิ�ม ( ภ.พ. 20 )
1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท
1.4 สําเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน**
1.5 แผนที�ตั�งสํานักงาน
เอกสารประกอบการพิจารณาขอวงเงินเครดิตมีดังนี�
2.1 หนังสือบริคณห์สนธิ และ ผู้มีอํานาจลงนามในบริษัท
2.2 ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอํานาจลงนามในเช็คสั�งจ่ายล่าสุด
2.3 สําเนาทะเบียนบ้านผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ พร้อมทั�งรับรองสําเนาถูกต้อง

