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1.  คุณสมบัติผูสมัครเปนตัวแทนจําหนาย

1.1 ประกอบธุรกิจดานการจัดจําหนายสินคาและบริการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร การรักษาความปลอดภัย  เครื่องใช
สํานักงานอัตโนมัติ

1.2 มีการจดทะเบียนดําเนินการธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย ไมไดอยูในชวงเวลาจดยกเลิก หรือเพิกถอน หรืออยูในสถานราง หรือถูกฟองดําเนิน
คดีทางกฎหมาย

1.3 มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเปนตัวแทนจําหนายใหกับบริษัทฯ ไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

2.  ข้ันตอนการสมัครเปนตัวแทนจําหนาย

2.1 กรอกแบบฟอรม “ใบสมัครเปนตัวแทนจําหนาย” โดยระบุขอมูลใหครบถวน พรอมลงนามโดยผูมีอํานาจ
2.2 สงแบบฟอรมใบสมัครพรอมเอกสารประกอบที่ไดลงนามรับรองสมบูรณ มายังฝายการตลาด บริษัท แมทคอม เซลส จํากัด

ิ ี   ี ิ ี ั ี้2.3 วิธีการสงเอกสารตามขอ 2.2  มี 3 วิธีดังนี
2.3.1 ดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นแทน
2.3.2 ทางอีเมลสงมาที่  marketing@matcom.co.th, sales@matcom.co.th
2.3.3 ทางไปรษณียสงมาที่ บริษัท แมทคอม เซลส จํากัด เลขที่ 256  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

2.4 เมื่อบริษัทฯ ไดรับใบสมัครและเอกสารประกอบสวนงานสนับสนุนการขาย จะแจงผลการสมัครทางโทรศัพทมายังทานภายใน 3 วันทําการ
(ภายหลังจากทานนําสงใบสมัครและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ เรียบรอยแลว)

3.  เอกสารที่ตองใชในการสมัครเปนตัวแทนจําหนาย พรอมลงนามตามเงื่อนไข

3.1 ใบสมัครตัวแทนจําหนาย
3.2 สําเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไมเกิน 6 เดือน)
3.3 สําเนารายละเอียดวัตถุประสงคของบริษัท
3.4 สําเนา ภพ.20 หรือทะเบียนการคา
3.5 สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ
3.6 สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
3.7 แผนที่ตั้งสํานักงาน

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับตองประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจทุกหนาจึงถือวาสมบูรณ
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วันที่ / /

1. ชื่อบริษัท/หางหุนสวน/ ราน ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (ภพ.20)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ที่อยูสําหรับออกใบกํากับภาษี

โทรศัพท โทรสาร
ื ื ั ํ

ใบสมัครตัวแทนจําหนาย
(Dealer Application)

มือถือ วันทําการ
Website E-mail

3. ที่อยูสําหรับสงสินคา (กรณีที่อยูตางจากสถานที่อยูสําหรับออกใบกํากับภาษี)

ชื่อผูติดตอ ตําแหนง
โทรศัพท โทรสาร

4. ชื่อเจาหนาที่ ที่ติดตอ

ฝายขาย
ฝายจัดซื้อ
ฝายบัญชี / การเงิน
ฝายเทคนิค

5. ชื่อ-สกุล (สําหรับแจงใบเสนอราคา, ราคาสินคา, โปรโมชั่น, อ่ืนๆ)
5.1 ชื่อ-สกุล ตําแหนง

โทรศัพท โทรสาร
ใหจัดสง :                        แฟกซ          ตามที่อยูบริษัท E-mail

5.2 ชื่อ-สกุล ตําแหนง

แผนก ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท E-mail

โทรศัพท โทรสาร
ใหจัดสง :                        แฟกซ          ตามที่อยูบริษัท E-mail
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6. ในการสั่งซื้อสินคา ทานตองการใชใบเสนอราคา หรือไม
ใช                       ไมใช         อื่นๆ

7. เงื่อนไขในการชําระเงิน
ขาพเจายินดีท่ีจะชําระคาสินคา / บริการ ท่ีทางบริษัท แมทคอม เซลส จํากัด ไดกําหนดขึ้น
กําหนดการชําระเงิน / วางบิล
รับเช็ค
การจายเงิน          เงินสด เช็ค เงินโอน

ชื่อธนาคารที่ใชบริการ

       
เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ธนาคาร สาขา

8. ยอดขาย
ยอดขายรวม ปท่ีผานมา บาท
ยอดขายปจจุบัน เฉลี่ย/เดือน บาท
ยอดขายประมาณ ไวสําหรับปน้ี บาท

9. ประเภทธุรกิจ          ขายสง       ขายปลีก           ประมูล บริษัทที่ปรึกษาและวางระบบงาน
สถานที่เปดหนาราน (ถามี)
เขตการขาย (จังหวัด)

10. ลักษณะที่ต้ังธุรกิจ
อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย
อื่นๆ

11. สินคาและบริการ
ระบบโทรศัพทตูสาขา ระบบคียการด
ระบบโทรทัศนวงจรปด อื่นๆ
ระบบ Network

12. กลุมลูกคาหลักของทาน
หนวยงานราชการ ลูกคาทั่วไป
องคกรเอกชน อื่นๆ

13. ลูกคาอางอิง
13 113.1
13.2
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14. โครงการที่ผานมา
14.1
14.2

15. โปรดระบุโปรแกรมที่ทานตองการเขารวม
Reseller โปรแกรมที่ตองการเขารวม 100,000 บาท/เดือน
60,000 บาท/เดือน 200,000 บาท/เดือน
No Commit (Price by Project)

16. ผูมีอํานาจลงนามสั่งซื้อ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

( )

           /        /

หมายเหตุ : กรณีตองการชําระคาสินคาเปนเช็คหรือเครดิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

วันที่ / /
บริษัท
พนักงาน

ิ ็

สวนของเจาหนาที่

ตัวอยางตราประทับ

ลงชื่อผูสมัคร

ตําแหนง
วันที่

ตัวอยางลายมือชื่อ

ความคิดเห็น
สวนลด (Discount)
ผูอนุมัติ
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