SIAM NETWORK & COMPUTER CO., LTD
คุณสมบัติผ้ สู มัคร
1. ประกอบธุรกิจด้ านการจัดจําหน่ายสินค้ าและบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก
2. มีการจดทะเบียนดําเนินการธุรกิจถูกต้ องตามกฎหมาย ไม่ได้ อยูใ่ นช่วงเวลาจดยกเลิกหรื อเพิกถอนหรื ออยูใ่ นสถานร้ าง หรื อถูกฟ้ อง
ดําเนินคดีทางกฎหมาย
3. มีความสามารถในการดําเนินงานทางการตลาดโดยเป็ นตัวแทนจําหน่ายให้ กบั บริษัทฯ ได้ อย่างต่อเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพ
ขัน้ ตอนการสมัครเป็ น ตัวแทนจําหน่ าย
1. กรอกแบบฟอร์ ม “ใบสมัครเป็ นตัวแทนจําหน่าย” โดยระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงนามโดยผู้มีอาํ นาจ
2. ส่งแบบฟอร์ มใบสมัครพร้ อมเอกสารประกอบที่ได้ ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยัง ฝ่ ายขาย โทรศัพท์ 0-2962-1233 โทรสาร 0-2962-1300
3. วิธีการส่งตามข้ อ 2 มีด งั นี ้
3.1 โดยตนเอง
3.2 โดยผ่านเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ของบริ ษัท สยามเน็ทเวอร์ ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จํากัด
3.3 โดยไปรษณีย์ : บริ ษัท สยามเน็ทเวอร์ ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จํา กัด 99/29 หมู่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชัน้ 6
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
4. เมื่อบริ ษัทฯได้ รับใบสมัคร และเอกสารประกอบส่วนงานสนับสนุนการขายจะส่งจดหมายผลการสมัครทางโทรสารหรื อ E-mailมายัง
ท่านภายใน 3 วันทําการ (ภายหลังจากท่ านนําส่ งใบสมัครและเอกสารประกอบส่ งให้ ทางบริษัทเรียบร้ อยแล้ ว)
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการพิจารณา การสมัครเป็ นผู้แทนจําหน่ าย
เอกสาร
1. ใบสมัครตัวแทนจําหน่าย*
2. เงื่อนไขและข้ อตกลงทัว่ ไป*
3. หนังสือรับรอง(อายุไม่เกิน 6 เดือน)*
4. ภพ. 20 หรื อทะเบียนการค้ า*
5. บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้ านของกรรมการผู้จดั การ*
6. สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร
7. สําเนา Statement ย้ อนหลัง 6เดือน**
8. แผนที่ตงสํ
ั ้ านักงาน
9. COMPANY PROFILE - ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท
10. ภาพถ่ายสถานทีป่ ระกอบการ/สถานทีห่ น้ าร้ าน

หมายเหตุ

**เอกสารทุกฉบับต้ องประทับตราบริษัทและลงนามโดยกรรมการผู้มีอาํ นาจทุกหน้ าจึงถือว่ าสมบูรณ์ *
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ใบสมัครตัวแทนจําหน่ าย (Dealer Application)
วันที่_________________________

1. ชื่อบริษัท/ห้ างหุ้นส่ วน/ร้ าน ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (ภพ.20)
ภาษาไทย___________________________________________________________________________________________________
2. ที่อยู่สาํ หรับออกใบกํากับภาษี
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

โทรศัพท์ : ____________________ โทรสาร ___________________อัตโนมัติ เบอร์ ตอ่ _________  อื่น ๆ_________________
Website : www. ____________________ E-mail ____________________________วัน – เวลาทําการ__________________________
3. ที่อยู่สาํ หรับส่ งสินค้ า (กรณีตา่ งจากสถานทีอ่ ยูส่ าํ หรับออกใบกํากับภาษี ) ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ชื่อผู้ตดิ ต่อ : ____________________ ตําแหน่ง : _________________ โทรศัพท์ : _______________ โทรสาร _________________
4. ชื่อเจ้ าหน้ าที่ ที่สามารถติดต่ อได้
แผนก

ชื่อ-สกุล

มือถือ

e-mail

ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายจัดซือ้
ฝ่ ายคลังสินค้ า
ฝ่ ายบัญชี / การเงิน
ฝ่ ายเทคนิค

5. ชื่อ – สกุล (สําหรับ แจ้ งใบเสนอราคา ,ราคาสินค้ า ,โปรโมชัน่ ,อื่นๆ)
1. ชื่อ – สกุล______________________________ ตําแหน่ง _______________________โทรศัพท์___________________________
ให้ จดั ส่งทาง  แฟกซ์  ตามทีอ่ ยูบ่ ริษัท  E-mail _______________________________________________________

6. การสั่งซือ้ สินค้ าท่ านต้ องใช้ ใบเสนอราคา หรือไม่  ใช้  ไม่ใช้  อื่น ๆ __________________________________
7. เงื่อนไขการชําระเงิน ข้ าพเจ้ ายินดีท่ จี ะชําระค่ าสินค้ า/บริการ ที่บริษัทสยามเน็ทเวอร์ ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ กาํ หนดขึน้
การชําระเงินค่ าสินค้ า
เงินสด
เช็ค
เงินโอน
ชื่อธนาคารที่ใช้ บริการ
ธนาคาร

สาขา

เลขที่บญ
ั ชี

เลขทีบ่ ญ
ั ชี

8. ยอดขาย / โครงการ รวมปี ทผ่ี า่ นมา __________________บาท ยอดขาย/โครงการ ปั จจุบนั เฉลี่ย/เดือน ___________________บาท
ยอดขายประมาณไว้ สาํ หรับ12 เดือนข้ างหน้ า (ประมาณการ) _______________________บาท

 บริษัททีป่ รึกษาและวางระบบงาน
9. ประเภทธุรกิจ  ขายส่ง ขายปลีก  ประมูล
สถานทีเ่ ปิ ดหน้ าร้ าน(ถ้ ามี) ________________________________________________________________________________________
10. สินค้ าและบริการ

 Server  PC

 Software  Network  อื่นๆ ______________________________
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11. บริษัทของท่ านมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มลูกค้ ากลุ่มใด
ราชการ
มหาวิทยาลัย โรงเรี ยน โรงพยาบาล อบต./อบจ. โรงงาน บริ ษัทเอกชน อื่นๆ โปรด
ระบุ________________________________
12. พืน้ ที่การขาย (ระบุจงั หวัด) ____________________________________________________________________________________
13. ลูกค้ าอ้ างอิง 1. __________________________________________ 2 . _______________________________________________
14. โครงการที่ผ่านมา 1. _____________________________________ 2 . ______________________________________________
15. ลักษณะสํานักงาน  อาคารสํานักงาน  อาคารพาณิชย์  อื่น ๆ__________________________________________
ท่านมีจาํ นวนพนักงานทังหมด
้
__________ คน พนักงานขาย___________ คน ช่างบริ การ_________ คน อืน่ ๆ_________________
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้ า ตัวแทนต้ องขอราคาสินค้ าทุกครัง้ ก่ อนนําเสนอสินค้ า
และเมื่อต้ องการสั่งสินค้ ากรุ ณาแนบ PO ลูกค้ าทุกครัง้ ที่ส่ งั ซือ้
16. ผู้มีอาํ นาจลงนามสั่งซือ้ __________________________________________ ตําแหน่ ง ________________________
ตัวอย่างตราประทับ

ตัวอย่างตราประทับ

ตัวอย่างลายมือชื่อ

ตัวอย่างลายมือชือ่ ผู้มอี าํ นาจ

ลงชื่อผู้สมัคร ___________________________________
(_________________________________ )
วันที่_______เดือน _______________พ.ศ._______
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เงื่อนไขและข้ อตกลงทั่วไป
ข้ าพเจ้ าบริษัท/ห้ างฯ/ร้ าน________________________________________________โดย_____________________________________กรรมการผู้มีอํานาจ
ตกลงเข้ าเป็ นผู้แทนจําหน่ายสินค้ า หรือบริ การประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อปุ กรณ์ชิ ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เครื่องประกอบคอมพิวเตอร์ หรื อสินค้ าอืน่ ใด กับ
บริษัท สยามเน็ทเวอร์ ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จํากัด โดยมีเงื่อนไขข้ อตกลงดังนี ้
1. ผู้แทนจําหน่ายประกอบธุรกิจการจัดจําหน่าย สินค้ า หรื อบริ การประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชิ ้นส่วนคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่องประกอบ
คอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก
หรื อระบบเน็ทเวอร์ ค
2. ผู้แทนจําหน่ายได้ รับการจดทะเบียนธุรกิจ หรื อทะเบียนการค้ า หรื อ ทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์ถกู ต้ องแล้ วและไม่ได้ อยู่
ในช่วงเวลาดําเนินจดยกเลิกหรื อถูกเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขใบทะเบียนดังกล่าว หรื อถูกดําเนินคดี หรื อฟื น้ ฟูกิจการ หรื อมีคําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรือ
ล้ มละลาย หรือถูกชําระบัญชี
3. ผู้แทนจําหน่ายมีความสามารถบริ หารงานและพัฒนาการจัดจําหน่ายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทฯได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพหรื อตามข้ อกําหนดทีบ่ ริ ษัทฯ
จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. ผู้แทนจําหน่ายตกลงจะจําหน่ายสินค้ า หรื อบริ การด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต อีกทังจะใช้
้
ความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริ มสินค้ า หรื อบริ การของบริษัทฯ ให้
เป็ นที่แพร่หลาย และให้ คํารับรองว่าจะไม่กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ เป็ นการเสื่อมเสีย และกระทบกระเทือนกับการจําหน่ายสินค้ าดังกล่าวแล้ ว
5. ผู้แทนจําหน่ายยินยอมให้ บริ ษัทฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ หรื อเปิ ดเผย หรื อแจ้ ง ข้ อมูลส่วนตัว หรื อข้ อมูลด้ านสินเชือ่ หรื อข้ อมูลอืน่ ใดทีผ่ ้ แู ทนจําหน่ายมี
อยูก่ บั บริษัทฯเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในการพิจารณาการให้ สินเชื่อแก่ผ้ แู ทนจัดจําหน่าย รวมทังประโยชน์
้
ในด้ านอื่นๆ ของบริ ษัทฯได้ ทกุ ประการ
6. ในกรณีที่ผ้ แู ทนจําหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลจากเดิมที่ได้ ให้ ไว้ กบั บริษัทฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อสกุลของกรรมการ หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ได้ แก่ การย้ ายภูมิลาํ เนา หรื อที่อยูจ่ ากที่ได้ แจ้ งให้ แก่บริษัทฯทราบ โดยผู้แทนจําหน่ายต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง
การบอกกล่าวต้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. ผู้แทนจําหน่ายตกลงดูแล และให้ บริการแก่ลกู ค้ าได้ ทังช่
้ วงจําหน่ายสินค้ าและหลังจําหน่ายสินค้ าแล้ วตามเงื่อนไขการรับประกันและข้ อกําหนดของการ
บริการที่บริษัทฯ กําหนดไว้ โดยเคร่งคัด
8. ผู้แทนจําหน่ายจะต้ อง ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในการซื ้อสินค้ า หรื อบริ การ รวมถึงข้ อกําหนดการชําระเงินค่าสินค้ า หรื อบริ การที่บริ ษัทฯกําหนดไว้ ได้ โดยเคร่ง
คัด
9. กรณีที่ผ้ แู ทนจําหน่ายสัง่ ซื ้อสินค้ าเพื่อใช้ ในการสาธิตสินค้ าในราคาพิเศษ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ห้ามจําหน่ายต่อ
10. ลูกค้ าอ้ างอิงของบริษัทตัวแทนจําหน่ายสามารถนําไปอ้ างอิงจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทก่อน
11. ผู้แทนจําหน่ายจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลลูกค้ าทีบ่ ริ ษัทฯเป็ นผู้ให้ แก่ผ้ แู ทนจําหน่าย ข้ อมูลสินค้ า เทคโนโลยีในสินค้ า ข้ อมูลการตลาด ไว้ เป็ นความลับไม่
สามารถนําไปเผยแพร่ให้ บคุ คลอื่นๆได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริษัทเป็ นหนังสือ หากผู้แทนจําหน่ายฝ่ าฝื น ยินยอมให้ บริ ษัทฯปรับได้ เป็ นเงินไม่น้อยกว่า
สิบเท่า ของเงินยอดขายสินค้ าภายในหนึ่งปี ที่ผ้ แู ทนจําหน่ายได้ รับ
12. ผู้แทนจําหน่ายต้ องไม่นําข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าไปเปิ ดเผยกับบุคคลหรือสาธารณะจนกว่าจะได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
13. ในการขอใบเสนอราคาผู้แทนจําหน่ายต้ องแจ้ งโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี ้
11.1 ชื่อบริษัทผู้ใช้ งาน
11.2 ชื่อผู้ติดต่อ
11.3 เบอร์ โทรศัพท์
11.4 รุ่นและจํานวน
เพือ่ ประโยชน์ของผู้แทนจําหน่ายเองในเรื่ องการการรับประกันสินค้ าและป้องกันการขายในลูกค้ ารายเดียวกันและบริ ษัทจะจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ผู้แทน
จําหน่ายที่แจ้ งโครงการให้ กบั บริษัทก่อนเท่านัน้ เพือ่ ดูแลผลประโยชน์ให้ กบั ผู้แทนจําหน่ายที่ได้ สาธิตสินค้ า
14. ผู้แทนจําหน่ายต้ องส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ าร่วมกิจกรรม และการฝึ กอบรมตามแต่ทบี่ ริ ษัทฯจะจัดขึ ้นโดยบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทุก
ครัง้ (Sale & Technical)
15. ลูกค้ าอ้ างอิงของบริษัทผู้แทนจําหน่ายสามารถนําไปอ้ างอิงจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทก่อน
16. ลูกค้ าทีบ่ ริษัทเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ผ้ แู ทนจําหน่าย ตัวแทนจําหน่ายจะต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ไม่สามารถนําไปให้ บคุ คลอื่นๆได้
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17. กรณีใช้ เงื่อนไขเครดิต ผู้แทนจําหน่ายตกลงทําหนังสือคํ ้าประกัน หรื อจัดหาบุคคลที่บริ ษัทฯยอมรับคํ ้าประกันภาระหนี ้ที่จะเกิดขึ ้นจากการทําธุรกิจตามที่ระบุ
ในหนังสือคํ ้าประกัน โดยบุคคลผู้คํ ้าประกันต้ องเป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการทําธุรกิจ ไม่เป็ นบุคคลทุพลภาพ หรื อต้ องดําเนินคดีใด หรื อบุคคลทีก่ ําลัง
ถูกฟ้องเป็ นบุคคลล้ มละลาย และบริษทั ฯยอมรับ
18. ในกรณีที่ขาดการติดต่อหรื อไม่มีการทําธุรกิจร่วมกันภายใน 6 เดือน หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเบื ้องต้ นในการเป็ นผู้แทนจําหน่ายได้ ครบถ้ วน หรือ
ตรวจสอบแล้ วพบว่าข้ อมูลเอกสารที่ได้ จากผู้แทนจัดจําหน่ายมีข้อความเท็จ ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ ไขโดยมิชอบ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาบอกเลิก
การเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายโดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และหากเหตุบอกเลิกการเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้แทนจัดจําหน่าย
ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นทุกกรณีแต่เพียงฝ่ ายเดียว
19. ผู้แทนจําหน่ายไม่นําสินค้ า หรือบริการของบริษัทฯ ไปทําธุรกิจที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อผิดกฎหมาย หรื อผิดวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ หรื อส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ
20. ในกรณีให้ จดั ส่งสินค้ าผ่านผู้อื่นกล่าวคือ บริ ษัทขนส่ง หรื อผ่านพนักงาน หรื อตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลอื่นทีผ่ ้ แู ทนจําหน่ายเป็ นผู้แจ้ ง ผู้แทนจําหน่าย
ยินยอมรับผิดชอบทุกกรณีหากพบ หรือสันนิษฐานได้ วา่ ไม่ได้ เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้นําส่งนันๆ
้ และไม่มีการตกลงทําประกันการส่งสินค้ า และ
ผู้แทนจําหน่ายยอมรับการรับสินค้ าถ้ ามีการลงนามในใบขนส่ง แทนใบแจ้ งหนี ้/ใบกํากับภาษี และถือว่าผู้แทนจําหน่ายได้ รับสินค้ าแล้ ว
21. กรณีชําระเงินค่าสินค้ า หรื อบริ การอื่นใดล่าช้ าเกินกําหนดเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงการชําระเงิน ผู้แทนจําหน่ายยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการชําระหนี ้ล่าช้ าใน
อัตรา 2% ต่อเดือนของจํานวนเงินทังหมด
้
หรื อยินยอมให้ สว่ นลดเงินสด หรื อส่วนลดพิเศษคืนให้ กบั บริษัท ฯ
22. บริษัท ฯจะเป็ นผู้กําหนดราคาของสินค้ า หรือบริการ ให้ ผ้ แู ทนจําหน่ายทราบเป็ นครัง้ คราวของราคาอย่างตํ่าของสินค้ า หรื อบริ การ และผู้แทนจําหน่ายจะไม่
จําหน่ายสินค้ าตํ่าไปกว่าราคาอย่างตํ่าที่บริ ษัทฯได้ กําหนดไป
23. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ห้ามจําหน่ายสินค้ านอกพื ้นที่ที่ได้ ระบุให้ ผ้ แู ทนจําหน่ายสามารถจําหน่ายสินค้ าได้
24. กรณีผ้ แู ทนจําหน่ายต้ องการระบุชื่อผู้สงั่ ซื ้อ และหรื อผู้รับสินค้ าทีส่ ํานักงานผู้แทนจําหน่าย หรื อกรณีผ้ แู ทนจําหน่ายให้ มีผ้ รู ับสินค้ าที่สาํ นักงานของบริ ษทั ฯให้
จัดทําหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งไปยังบริ ษัทฯล่วงหน้ าก่อนการมีผลบังคับใช้ อย่างน้ อย 1 วัน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูล หรื อข้ อความที่ได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ และข้ าพเจ้ าเข้ าใจข้ อความ, ข้ อตกลง, เงื่อนไขทังหมดโดยตลอดแล้
้
ว เห็นว่าถูกต้ องตาม
เจตนารมณ์ จึงได้ ลงลายชื่อไว้ เป็ นสําคัญ

ลงชื่อ _______________________________
(_____________________________ )
ตราประทับบริ ษัท

วันที่ ______/____________/________
ผู้มอี าํ นาจลงนาม/เจ้ าของกิจการ
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Organization Chart
กรรมการผูจ้ ดั การ
_______________

ฝ่ าย ____________
______________

________________
________________

ฝ่ าย______________
______________

ฝ่ าย_____________

________________
________________

________________
________________

_______________
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