ใบสมัครตัวแทนจําหน่ าย
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1.

คุณสมบัตผิ ้สู มัครตัวแทนจําหน่ าย
จดทะเบียนธุรกิจหรื อจดทะเบียนการค้า หรื อ ทะเบียนพาณิ ชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ถกู ต้อง ไม่ได้อยู่
ในช่วงเวลาจดยกเลิกหรื อเพิกถอน หรื ออยูใ่ นสถานร้าง หรื อถูกฟ้ องดําเนินคดีทางกฏหมาย โดยจดทะเบียนและดําเนินธุรกิจ
แล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
สามารถบริ หารและพัฒนาธุรกิจในการเป็ นตัวแทนจําหน่ายให้กบั บริ ษทั ฯได้อย่างต่อเนื่องและ มีประสิ ทธิภาพ
มีเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไปมีความรู ้พ้ืนฐานด้านไฟฟ้ าและสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กบั ผูใ้ ช้สินค้าได้
มีเจ้าหน้าที่ ทีมงานฝ่ ายขายพร้อมที่จะจําหน่ายสิ นค้า หรื อบริ การประเภท Security Systems อย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
มีเจ้าหน้าที่ ที่สามารถเข้าฝึ กอบรมความรู ้ดา้ นการติดตั้งระบบ และเทคนิคการใช้งานทั้ง Hardware และ Software
พร้อมปฎิบตั ิตามเงื่อนไขการเป็ นตัวแทนจําหน่ายของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
สามารถสัง่ ซื้อสิ นค้า เพือ่ จําหน่ายต่อได้ เเละพร้อมที่จะจําหน่ายสิ นค้าทางบริ ษทั ฯเป็ นหลัก หรื อมีการวางแผนงานการตลาดที่
ชัดเจน
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เอกสารทีใ่ ช้ ในการสมัครเป็ นตัวแทนจําหน่ าย พร้ อมผู้มอี าํ นาจลงนามประทับตรา
หนังสื อรับรองบริ ษทั พร้อมวัตถุประสงค์ ( อายุไม่เกิน 90 วัน )
บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ( อบจ. 5 )
ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ( ภ.พ. 20 )
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
แผนที่แสดงที่ต้ งั สํานักงาน/ร้าน/บริ ษทั ฯ
ภาพถ่ายที่ต้ งั สํานักงาน ( อายุไม่เกิน 6 เดือน )
เอกสารเพิ่มเติม ( ถ้ามี )
สําเนาบัญชีธนาคาร ( Statement ย้อนหลัง 6 เดือน) หรื อ Bank guaranty กรณี ขอ credit term
ประวัติบริ ษทั (Company Profile)
แผนงานประจําปี และ/หรื อ แผนการตลาด

7.
8.
9.
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ข้ อมูลของผู้สมัครตัวแทนจําหน่ าย
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ชื่อ-สกุล

1. เจ้าของ
2. กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

er

ตําแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

เบอร์มือถือ

E-mail
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3. ผจก.ฝ่ ายจัดซื้อ

le

2.

4. ผจก. ฝ่ ายขาย

So

1.

กรุ ณาให้ขอ้ มูลและส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ วในการเป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย
ชื่อบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วนจํากัด/ร้าน ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ( ภ.พ. 20 )
ภาษาไทย..................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................................
ที่อยูส่ าํ หรับออกใบกํากับภาษี..........................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................................................โทรสาร....................................................................................
Website ของบริ ษทั .............................................................. E-mail…………………………………………………….
ที่อยูส่ าํ หรับส่งสิ นค้า ( กรณี ต่างจากข้อ 2 )......................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................................................โทรสาร................................................................................
ชื่อเจ้าของ/ ผูบ้ ริ หาร / เจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ

5.ผจก.ฝ่ ายบัญชี/
การเงิน

6.เจ้าหน้าที่จดั ซื้อ
7.เจ้าหน้าที่บญั ชี
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5. กลุม่ ลูกค้าหลัก
ที่พกั อาศัย/สํานักงาน(..........
%) หน่วยงานราชการ(.........
%)
สถาบันการศึกษา (...............
%) บริ ษทั /ห้างร้าน (...........
%)
ลูกค้าจากหน้าร้าน (.............
%) อื่นๆ (..........
%)
ฐานลูกค้าเดิมที่ขายสิ นค้าอยู(่ ธุรกิจประเภท.........................
................................) (.......%)
6. จํานวนพนักงานในบริ ษทั ทั้งหมด..........คน/ พนักงานขาย............คน/ ช่างบริ การ..............คน/ ฝ่ าย..............................
( ที่เกี่ยวข้อง ).............คน
7. วันและเวลาทําการ ในสัปดาห์จาํ นวน...........วัน ตั้งแต่...............ถึง.............. ตั้งแต่เวลา...............น ถึง.....................น.
8. การสัง่ ซื้อสิ นค้า ต้องใช้ใบสัง่ ซื้อหรื อไม่ 0 ใช้
0 ไม่ใช้
8.1. ผูม้ ีอาํ นาจลงนามสัง่ ซื้อจํานวน................ท่าน 0 ลงนามท่านใดท่านหนึ่ง 0 ลงนามทั้งร่ วมกัน 0อื่นๆ...................
8.1.1. ชื่อ-สกุล.............................................................ตัวอย่างลายเซ็นชื่อ ( ลายเซ็น )........................................................
8.1.2. ชื่อ-สกุล.............................................................ตัวอย่างลายเซ็นชื่อ ( ลายเซ็น )........................................................
8.1.3. ชื่อ-สกุล.............................................................ตัวอย่างลายเซ็นชื่อ ( ลายเซ็น )........................................................
8.2. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัง่ ซื้อ ( ถ้ามี ) ..........................................................................................................................
** เอกสารที่เกี่ยวกับการสัง่ ซื้อต้องมีลายเซ็นผูม้ ีอาํ นาจลงนามพร้อมประทับตราบริ ษทั ( ถ้ามี ) **
9. การรับสิ นค้า
9.1. ผูม้ ีอาํ นาจลงนามรับสิ นค้าจํานวน..........ท่าน 0 ลงนามท่านใดท่านหนึ่ง 0 ลงนามทั้งร่ วมกัน 0 อื่น...........................
9.1.1. ชื่อ-สกุล.............................................................ตัวอย่างลายเซ็นชื่อ ( ลายเซ็น )........................................................
9.1.2. ชื่อ-สกุล.............................................................ตัวอย่างลายเซ็นชื่อ ( ลายเซ็น )........................................................
9.2. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการสัง่ ซื้อ ( ถ้ามี ) ..........................................................................................................................
** เอกสารที่เกี่ยวกับการรับสิ นค้า ต้องมีลายเซ็นผูม้ ีอาํ นาจลงนามพร้อมประทับตราบริ ษทั ( ถ้ามี ) **
** ในกรณี มารับสิ นค้าเองต้องโทรแจ้งบริ ษทั พร้อมมีหนังสื อชี้แจง ( ถ้ามี ) **
10. เงื่อนไข / ขั้นตอนการชําระเงิน 0 เงินสด 0 เช็ค 0 โอนเงินผ่านธนาคาร 0 อื่นๆ.............................................
10.1. เจ้าหน้าที่ ที่ทาํ หน้าที่ดา้ นการวางบิลและการชําระเงิน
10.1.1. ชื่อ-สกุล.............................................................ตัวอย่างลายเซ็นชื่อ ( ลายเซ็น ).......................................................
10.1.2. ชื่อ-สกุล.............................................................ตัวอย่างลายเซ็นชื่อ ( ลายเซ็น )..................................................
10.2. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชําระเงิน ( ถ้ามี )......................................................................................................................
10.3. วันและเวลาในการวางบิล วันที่...........ถึงวันที่.........ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา........................น. ถึง.......................น.
10.4. วันและเวลาในการชําระเงิน วันที่.............ถึงวันที่...........ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา.......................น. ถึง.......................น.
10.5. ผูม้ ีอาํ นาจลงนามชําระเงินจํานวน..........ท่าน 0 ลงนามท่านใดท่านหนึ่ง 0 ลงนามทั้งร่ วมกัน 0 อื่น..........................
10.5.1. ชื่อ-สกุล.............................................................ตัวอย่างลายเซ็นชื่อ ( ลายเซ็น ).......................................................
10.5.2. ชื่อ-สกุล.............................................................ตัวอย่างลายเซ็นชื่อ ( ลายเซ็น )........................................................
** ระยะเวลาในการวางบิลและการชําระเงิน ต้องไม่เกินระยะเวลาของเครดิตที่ได้รับอนุมตั ิจากทางบริ ษทั **
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการเป็ นตัวแทนจําหน่ าย

d.

ข้าพเจ้า บริ ษทั /ห้าง/ร้าน.................................................................................................................ตกลงเข้าเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายสิ นค้า
หรื อบริ การประเภทระบบ Security System และสิ นค้าอื่นใด กับ บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด ซึ่งรวมถึงสาขา หรื อ กลุ่มบริ ษทั
โซเลนท์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงดังนี้
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1. ข้าพเจ้าได้รับการจดทะเบียนธุรกิจ หรื อทะเบียนการค้า หรื อทะเบียนพานิชย์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
ถูกต้องตามกฏหมายไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2. ข้าพเจ้าไม่อยูใ่ นช่วงเวลายกเลิกจดทะเบียนหรื อถูกเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบทะเบียนดังกล่าว หรื อถูกดําเนินคดี หรื อ
ฟื้ นฟูกิจการ หรื อมีคาํ สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อล้มละลาย หรื อถูกชําระบัญชี
3. ข้าพเจ้า มีเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลจําหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีความรู ้พ้ืนฐานด้านไฟฟ้ ากําลัง
Hardware และ Software
โดยผ่านการ อบรมของทางบริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด และสามารถนําไปแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กบั ลูกค้าได้
4. ข้าพเจ้ามีนโยบายการรักษาฐานลูกค้าและการให้บริ การที่ดี ไม่ทอดทิ้งลูกค้า และมีมาตรฐานการให้บริ การทั้งก่อนและหลังตามที่
บริ ษทั กําหนด โดยยึดถือลูกค้าเป็ นหลัก เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดในตัวสิ นค้าและบริ การแก่ผใู ้ ช้งานตามนโยบายของบริ ษทั
โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด
5. ข้าพเจ้าต้องเข้ารับการอบรมเบื้องต้นในตัวสิ นค้าที่จะจําหน่าย ก่อนที่จะนําสิ นค้าของ บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด ไปจําหน่าย
และมีการสัง่ สิ นค้าขั้นต้น 1 Set เพือ่ ใช้ในการอบรมและการเสนอขายให้กบั ลูกค้า
6. ข้าพเจ้าต้องมียอดการสัง่ ซื้อสิ นค้าไม่ต่าํ กว่า 30,000 บาท/เดือน เพื่อที่จะได้รับสิ ทธิของ Promotion และการสนับสนุนด้านต่างๆจาก
บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด
7. หากข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนข้อมูลจากเดิมที่ได้แจ้งไว้กบั บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด เช่น การเปลื่ยนแปลงชื่อ หรื อ ชื่อ-สกุล
ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ โดย บริ ษทั /ห้าง/ร้าน จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และทําหนังสื อชี้แจงเป็ นสายลักษณ์อกั ษรพร้อมส่งเอกสารแก้ไขมาแทนเอกสารเดิม
8. ข้าพเจ้าตกลงดูแล และให้บริ การแก่ลกู ค้าได้ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด
9. ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ รวมถึงข้อกําหนดการชําระค่าสิ นค้า หรื อ
บริ การที่
บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด กําหนดไว้
10. กรณี ท่ีมีการขาดการสัง่ ซื้อสิ นค้าติดต่อกัน 3 เดือน หรื อ ไม่สามารถทําตามข้อกําหนดเบื้องต้นในการเป็ นตัวแทนจําหน่ายได้อย่าง
ครบถ้วน บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด มีสิทธิพจิ ารณาบอกเลิกการเป็ นตัวแทนจําหน่ายโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณี ให้ส่งสิ นค้าผ่านผูอ้ ่ืนกล่าวคือ บริ ษทั ขนส่ง หรื อผ่านพนักงาน หรื อตัวแทน หรื อบุคคลอื่นที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูแ้ จ้ง ข้าพเจ้ายินยอม
รับผิดชอบทุกกรณี หากพบ หรื อสันนิษฐานได้วา่ ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผูน้ าํ ส่งนั้นๆ และไม่มีการตกลงทําประกัน
การส่งสิ นค้า และข้าพเจ้ายอมรับการรับสิ นค้า เช่น ถ้ามีการลงนามในใบขนส่ง แทนใบแจ้งหนี้/ใบกํากับภาษี และถือว่าข้าพเจ้า
ได้รับสิ นค้าแล้ว
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12. กรณี ชาํ ระค้าสิ นค้า หรื อค่าบริ การอื่นใดล่าช้าเกินเงื่อนไขกําหนด หรื อข้อกําหนดการชําระเงิน ข้าพเจ้ายินยอมชําระค่าธรรมเนียม
ในการชําระหนี้ล่าช้าในอัตรา 1.5 % ต่อเดือนของจํานวนเงินทั้งหมด หรื อยินยอมให้ปรับส่วนลดราคาลง หรื อปรับลดระยะเวลา
เครดิตลง
13. กรณี ท่ีมีเอกสารเกี่ยวข้องกันระหว่างข้าพเจ้า กับ บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด จะต้องมีลายเซ็นผูม้ ีอาํ นาจลงนามพร้อม
ประทับตราบริ ษทั ด้วยทุกครั้ง
14. กรณี ในเงื่อนไขการขอเครดิต ข้าพเจ้าตกลงทําหนังสื อคํ้าประกัน ตามเงื่อนไขการขอเครดิต เรื่ องเอกสารเพิ่มเติมในกรณี ขออนุมตั ิ
เครดิต
15. ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความ ข้อตกลง เงื่อนไขทั้งหมดโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล หรื อข้อความที่ได้ให้แก่บริ ษทั โซเลนท์
ซินเนอร์ย่ี จํากัด ถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อกํากับไว้
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C

ลงชื่อ.........................................................................................
(.........................................................................................)
.........../............./..............
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม/เจ้าของกิจการ
ตราประทับบริ ษทั
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อนุมตั ิการสมัครเป็ นตัวแทนจําหน่าย ไม่อนุมตั ิ
ความเห็นผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย.............................................
................................................................................. .....
(..................................................)
......../............/............
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

อนุมตั ิการสมัครเป็ นตัวแทนจําหน่าย ไม่อนุมตั ิ
ความเห็นผูจ้ ดั การทัว่ ................................................ .....
............................................................................. ..........
(...................................................)
............/............../...........

อนุมตั ิการขอเครดิต เครดิต..........วัน
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิเครดิต.......วัน/สวนลด.........เปอร์เซ็น ไม่อนุมตั ิ
ความเห็นผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี........................................
ความเห็นของกรรมการผูจ้ ดการ............................................
...................................................................................
...............................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................
(..................................................) (คุณ ไชโย กิจไกรลาศ)
......../............/............ ............/............../...........
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี กรรมการผูจ้ ดั การ
-5-

เงือ่ นไขการรับประกัน Warranty Expression
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ข้ อกําหนดทัว่ ไป
1. การบริ การนี้จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณ์ท่ีซ้ือ โดยตรงกับทาง บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด เท่านั้น
2. ระยะประกันของตัวสิ นค้า 24 เดือน นับจากที่บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายได้ซ้ือสิ นค้ากับทาง บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ยจี่ าํ กัด
3. ระยะเวลาติดตั้ง 12 เดือน ( ตัวแทนจําหน่ายเป็ นผูร้ ับประกัน พร้อมService เอง )
4. สิ นค้าและอุปกรณ์ส่วนควบคุมต่างๆต้องเกิดจากการผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต สามารถเปลี่ยนสิ นค้าได้ภายใน 3-7 วันทํา
การ ( กรุ งเทพฯ 3 วัน ต่างจังหวัด 7 วัน )
5. ในการขอรับบริ การต้องนําเอกสารใบรับประกันมาแสดงทุกครั้งเพือ่ ให้เป็ นหลักฐานยืนยันต่อ บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด
6. สิ นค้าที่ได้รับการเคลมหรื อเปลี่ยนแล้ว จะได้รับความคุม้ ครองเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของสิ นค้าเดิม
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ข้ อยกเว้ นการรับประกัน
1. สิ นค้าถูกดัดแปลง หรื อสับเปลื่ยนอะไหล่ภายใน ที่ไม่ได้มาจาก บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด
2. สภาพอุปกรณ์ผดิ รู ปแบบไปจากเดิม เช่น แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ และ ขีดข่วน เป็ นต้น
3. สภาพอุปกรณ์เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท
4. สภาพอุปกรณ์เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาไม่ถกู ต้อง เช่น มีคราบนํ้า, เกิดรอยสนิม, ตะใคร่ น้ าํ , เกิดรอยใหม้ และ ผิดรู ปจากความ
ร้อนภายนอก เป็ นต้น
5. สติ๊กเกอร์รับประกันสิ นค้าและอุปกรณ์ (Void Warranty) ไม่อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ หรื อถูกปิ ดทับจนมองไม่เห็นสาระสําคัญ
6. ความเสี ยหายอันเนื่องจากอุปกรณ์พว่ งอื่น
7. ความเสี ยหายอันเนื่องจากไฟฟ้ าขัดข้อง ได้แก่ ไฟฟ้ าดับ, ไฟฟ้ าตก, ไฟฟ้ าเกิน, และไฟฟ้ ารั่วเป็ นต้น
8. ความเสี ยหายอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยจากนํ้าท่วม, ภัยจากฟ้ าผ่า และ ภัยจากพายุเป็ นต้น
9. ความเสี ยหายอันเนื่องมาจากอัคคีภยั ทั้งหมดหรื อบางส่วนจนเป็ นเหตุให้สินค้าและอุปกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
หมายเหตุ
1. เพือ่ ให้สินค้ามีประสิ ทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสมํ่าเสมอ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายได้ง่าย ควรปฎิบตั ิตามคู่มือการใช้งาน
2. เมื่อมีปํญหาที่เกิดจากการติดตั้งหรื อไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่ลกู ค้าได้ และมรความต้องการให้เจ้าหน้าที่ของ บริ ษทั โซเลนท์
ซินเนอร์ย่ี จํากัด ออกไปเพื้อช่วยเหลือ สามารถแจ้งมาได้ท่ี บริ ษทั โซเลนท์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด ฝ่ ายบริ การลูกค้า โดยต้องได้รับ
การพิจารณาจากผูจ้ กั การฝ่ ายบริ การลูกค้า หรื อ ผูบ้ ริ หารที่สูงกว่า
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ตัวอย่ างสายมือชื่อผู้มอี าํ นาจ และตัวอย่ างตราประทับ
ตราประทับ
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ลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจ
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กรณี มีตราสิ นค้าเป็ นของตัวเอง
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