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แบบฟอรมการเปนผูจัดจําหนาย
(DEALER FORM)
วันที่…….…………………………………….
ชื่อ - นามสกุล กรรมการผูจัดการ ……………………………………………………....………………………………..……………
Director Name……………………………………………………….………………………………………………………………..
ชื่อ - นามสกุล ผูติดตอ …………………………………………………ตําแหนง…..…………………..……………………………
ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาไทย)………………………………….…………………………………..…………………...………
Company Name ( English ) …………………………………………………………….…………………………………………..
ที่อยูเลขที่………………………..หมู……...…… ซอย......……………………………..ถนน………………….………………....
ตําบล…………………………..อําเภอ……………..……………จังหวัด……...…………………….รหัสไปรษณีย……………...…
โทร. 1.………….…………..…………… 2……..…...…..………………. มือถือ…………………..……………………………...
แฟกซ………………..…..…………… [ AUTO หรือไม ]
E-mail Address…….…………...………………………………
ที่อยูในการสงของ หรือติดตอ (ในกรณีที่ไมตรงกับ ภ.พ. 20)
ที่อยูเลขที่………………………..หมู………… ซอย......……………………………..ถนน………………….……………………...
ตําบล…………………………..อําเภอ………………..……………จังหวัด……...…………………….รหัสไปรษณีย…………...…
โทร / แฟกซ (สถานที่สงของ)…………………………..……….……………………..................................................................
เลขทะเบียนพาณิชย/บริษัท………………………………………… เลขประจําตัวผูเสียภาษี ……………….……………...…………
วันที่จดทะเบียน ………………….…………..…………………… ทุนจดทะเบียน ………………..……………..…………………
ยอดขายเฉลี่ยตอเดือนในชวง 12 เดือนที่ผานมา ………………………………………………………..…………………..บาท/เดือน
วันและเวลาทํางาน ………………………………………………….………………………………….………………………………
รายชื่อบริษัทที่มีอยูในเครือ
1 ) ……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
2 ) …………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
ชื่อธนาคาร ที่มีบัญชีอยู
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
สาขา
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………

กรุณาประทับตราบริษัท

ลงชื่อ ……………………….…………………………….
(………………………………..…………….…..………)
ตําแหนง …………………………….………....…………
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ประเภทธุรกิจ
(…….) ขายสง

(…….) ขายปลีก

(……) ประมูลราชการ

(….…) อื่น ๆ ……...………….….……………………

ลักษณะธุรกิจ
(…….) ขายสงเปนตัวแทนจําหนาย PC โดยตรง
(…….) ประกอบ COMPUTER จําหนาย LOCAL ASSAMBLY
(…….) วางระบบคอมพิวเตอร หรือ ระบบ NETWORK
(…….) ประมูลราชการ
(…….) พัฒนา SOFTWARE
(…….) อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………......………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
รายชื่อบริษัทที่ทานซื้อสินคามากที่สุด 3 บริษัท
1. บริษัท ………………………………………. ประเภท ………………………..…………………วงเงิน …….…………………
2. บริษัท ………………………………………. ประเภท ………………………..…………………วงเงิน …….…………………
3. บริษัท ………………………………………. ประเภท ………………………..…………………วงเงิน …….…………………
4. บริษัท ………………………………………. ประเภท ………………………..…………………วงเงิน …….…………………
5. บริษัท ………………………………………. ประเภท ………………………..…………………วงเงิน …….…………………
รายการสินคาคาดวาจะสั่งซื้อกับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มากที่สุด 4 อันดับแรก
1……………………………………………………….………… 2…………………………………..………..…………………..
3……………………………………………………….………… 4……………………………………..………..………………..
5……………………………………………………….………… 6……………………………………..………..………………..
กรุณาประทับตราบริษัท
ลงชื่อ ……………………….…………………………….
(………………………………..…………….…..………)
ตําแหนง …………………………….………....…………
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วันที่……………………..…….…………………
ผูมีอํานาจลงนามในใบสั่งซื้อ
1.ชื่อ/สกุล…………………………………………..ตําแหนง………………….……....….ลายเซ็นต…………………………….
2.ชื่อ/สกุล…………………………………………..ตําแหนง………………….……....….ลายเซ็นต…………………………….
3.ชื่อ/สกุล…………………………………………..ตําแหนง………………….……....….ลายเซ็นต…………………………….
ผูมีอํานาจลงนามรับสินคา
1.ชื่อ/สกุล…………………………………………..ตําแหนง………………….……....….ลายเซ็นต…………………………….
2.ชื่อ/สกุล…………………………………………..ตําแหนง………………….……....….ลายเซ็นต…………………………….
3.ชื่อ/สกุล…………………………………………..ตําแหนง………………….……....….ลายเซ็นต…………………………….
ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเช็ค
1.ชื่อ/สกุล…………………………………………..ตําแหนง………………….……....….ลายเซ็นต…………………………….
2.ชื่อ/สกุล…………………………………………..ตําแหนง………………….……....….ลายเซ็นต…………………………….
3.ชื่อ/สกุล…………………………………………..ตําแหนง………………….……....….ลายเซ็นต…………………………….
รายชื่อผูที่จะใหบันทึกใน MAILING LIST สําหรับการแจงราคาและ PROMOTION ตาง ๆ
1.ชื่อ/สกุล …………………………………………..…………….ตําแหนง……………………………………………………...…
E-Mail Address…………………………………………………….........………….…………….……………………..………….
2.ชื่อ/สกุล …………………………………………..…………….ตําแหนง……………………………………………………...…
E-Mail Address…………………………………………………….........………….…………….……………………..………….
3.ชื่อ/สกุล …………………………………………..…………….ตําแหนง……………………………………………………...…
E-Mail Address…………………………………………………….........………….…………….……………………..………….
กรุณาประทับตราบริษัท
ลงชื่อ ……………………………..…………………….
(…………………………………………….…..………)
ตําแหนง .…...…………………….……....……………
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เงื่อนไขการชําระเงิน
วันที่………………………………………………..
ขาพเจายินดีที่จะชําระคาสินคาที่ทาง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดขึ้นดังนี้
ชื่อบริษัท……………………………………………………………...………………………………………………………………
สถานที่วางบิล (ที่อยู)…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………
โทรศัพท………………………………….…………..……...... โทรสาร…………………………………………………………....
สถานที่สงสินคา
(ที่อยูเดียวกับที่วางบิลไมตองกรอก)………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...………………………...
กําหนดชําระเงิน
(……) รับเช็คลวงหนาในวันสงของ โดยวันที่ในเช็คจะตองตรงกับวันทํางานธนาคาร
(……) เก็บเช็คไดทุกวันเมื่อครบกําหนดการชําระเงินตามที่ระบุใน INVOICE บริษัท
(……) วางบิลไดทุกวันที่………………………………..……………. ของเดือน
(……) วางบิลไดทุกวันที่…………………………………………...….ของสัปดาหที่…………………………………………....
(……) รับเช็คไดทุกวันที่ …………………………………………………………………………………………………………
(……) เงินสด
(……) อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….....…………………………………………………….…
หมายเหตุ : ในกรณีที่ วันที่รับเช็คตรงกับวันหยุด ใหเลื่อนการเก็บเช็ค เปนกอนวันหยุด นั้น
กรุณาประทับตราบริษัท
ลงชื่อ ……………………….………………….……….
(………………………………..………………………)
ตําแหนง ……………………………….………………

แบบฟอร์มข้อมูลบริษ ัท
ื่ บริษัท / Name of Organization
ชอ
ื่ ไทย)
(ชอ
(English)
ี ภำษี อำกร 13 หลัก
เลขประจำตัวผู ้เสย
สำนั กงำนทีต
่ งั ้

สำนั กงำนใหญ่

สำขำที่

ทีอ
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รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์

โทรสำร

ื่ ผู ้ติดต่อ
ชอ
สำนั กงำนทีต
่ งั ้

แผนก
สำนั กงำนใหญ่

สำขำที่

ทีอ
่ ยูท
่ จ
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ื่ ผู ้ติดต่อ
ชอ
สำนั กงำนทีต
่ งั ้

แผนก
สำนั กงำนใหญ่

สำขำที่

ทีอ
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่ จ
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อำคำร
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จังหวัด
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เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย ์
โทรสำร
แผนก

