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ใบสมัครตัวแทนจ ำหน่ำย  

(Dealer Application Form) 
ต้องกำรสมัครเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย :  

Please specify product type regarding in dealer application 

 IT Products                   EV Motorcycle                PET Products         

กรุณากรอกใบสมคัรใหค้รบถว้น และสง่เอกสารประกอบการพิจารณาดงัต่อไปนี ้ 
To complete your dealer application form and please submit all documents for consideration by the list below. 
 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรสมัครต้องลงนำมรับรองและประทบัตรำบริษัททุกฉบับ/Required documents which certified true 
copies with signature of authorized directors and company’s stamp on every page. 
   ใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09 
         Certified Copy of VAT Registration Certificate (Por Por 20 or 01 or 09) 
    หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน (บริษัท/หา้งหุน้สว่น) พรอ้มวตัถปุระสงคฉ์บบัล่าสดุอายไุม่เกิน 1 ปี  
         Certified Copy of the Certificate of Registration Issued by Ministry of Commerce not more than 1 year before application submission date 
   ใบทะเบียนพาณิชย ์(เฉพาะรา้นคา้หรือกิจการเจา้ของคนเดียว/In case of Shop or Sole Proprietorship) 
         Certified Copy of the Commercial Registration 
   แผนที่บริษัท, โชวรู์ม และแผนทีค่ลงัสินคา้  
         Location map of company, showroom and warehouse 

เอกสำรเพิ่มเติมส ำหรับกำรขอวงเงนิเครดิต/Additional Evidences for Credit Approval  

   สญัญาค า้ประกนัส่วนบคุคล 
         Personal Guarantee Letter 
   ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการ (กรุณาปิดบงัขอ้มลูส่วนบคุคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น กลุ่มเลือด ศาสนา เป็นตน้) 
         Certified Copy of ID Card of Company’s Authorize Person(s) (Please conceal the sensitive personal data i.e., blood group, religion, etc.) 
   งบการเงินพรอ้มหมายเหตปุระกอบงบปีล่าสดุ 
         Latest years Financial Statements 
   Bank Statement 6 เดือนล่าสดุ 
         Latest 6 months Bank Statement 
   ขอ้มลูเกี่ยวกบับริษัทฯ (ถา้มี) 

         Company Profile (If any)       

 

 
ส่งเอกสำร ถึงบริษัทฯ  : 
ผูจ้ดัการฝ่ายเครดิต (สมคัรตวัแทนจ าหน่าย) 
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

275 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) 
แขวงคลองเจา้คณุสิงห ์เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพฯ 10310 

 
To submit all documents : 
Credit Manager (Dealer Application) 
VST ECS (Thailand) Co., Ltd. 
275 Soi Lat Phrao 101 (Wat Bung Thonglang),  
Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang  
Bangkok, 10310, Thailand 

 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม : 
ฝ่ายเครดิต โทร. 0-2032-9999 #1023,1043 

 
More information, please contact : 
Credit Section Tel. 0-2032-9999 #1023,1043 
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ใบสมัครตัวแทนจ ำหน่ำย 
Dealer Application Form 

                                                                                                             วันที/่Date …………………………………………… 

ช่ือนิติบุคคล (ภำษำไทย) ………………………......................................................................................................................................... 
Name of Juristic Person (in Thai) 

ช่ือนิติบุคคล (ภำษำอังกฤษ) .................................................................................................................................................................... 
Name of Juristic Person (in English) 
เลขที่ทะเบียนนติิบคุคล (ตามหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย)์/Registration No.(Per Registration Certificate) .................................................. 

วนัที่จดทะเบียน/Date of Registration .........../.........../…...... ทนุจดทะเบียน/Registered Capital ……………………..………………………… 
 
ทีอ่ยู่นิติบุคคล (ภำษำไทย)                            
Juristic Person Address per VAT Registration Certificate (in Thai)                 

เลขที่/No ……….……. อาคาร/Building ……………………….….………………… ชัน้/Floor ……………..…… หมู่/Moo ………………….…..  
ซอย/Soi ....….........………………… ถนน/Road ……….....................…… ต าบล/แขวง/Sub-District …………………...……………...………. 
อ าเภอ/เขต/District ……….......…....…………… จงัหวดั/Province ………...............................…… รหสัไปรษณีย/์Postal Code ……………...   
ทีอ่ยู่นิติบุคคล (ภำษำอังกฤษ)   
Juristic Person Address per VAT Registration Certificate (in English) 

เลขที่/No ……….……. อาคาร/Building ……………………………….….………………… ชัน้/Floor ……………..…… หมู่/Moo ………….…..  
ซอย/Soi ....….........………………… ถนน/Road ………................................…… ต าบล/แขวง/Sub-District …………………...……..………. 
อ าเภอ/เขต/District ……….......…....…………… จงัหวดั/Province ………...............................…… รหสัไปรษณีย/์Postal Code ……………...   
โทรศพัท/์Tel.…..................…………..………..……………………....….…… โทรสาร/Fax …........................……………………...…………… 

ทีอ่ยู่คลังสินค้ำ/Warehouse Address           เหมือนทีอ่ยู่นิติบุคคล/ Same as Juristic Person Address per VAT Registration Certificate 

เลขที่/No ……….……. อาคาร/Building ……………………………….….………………… ชัน้/Floor ……………..…… หมู่/Moo ………….…..  
ซอย/Soi ....….........………………… ถนน/Road ………................................…… ต าบล/แขวง/Sub-District …………………...……..………. 
อ าเภอ/เขต/District ……….......…....…………… จงัหวดั/Province ………...............................…… รหสัไปรษณีย/์Postal Code ……………...   
โทรศพัท/์Tel.…..................…………..………..……………………....….…… โทรสาร/Fax …........................……………………...…………… 

ทีอ่ยู่โชวรู์ม/Showroom Address (ถ้ำมี/If Any)   เหมือนทีอ่ยู่นิติบุคคล/ Same as Juristic Person Address per VAT Registration Certificate 

เลขที่/No ……….……. อาคาร/Building ……………………………….….………………… ชัน้/Floor ……………..…… หมู่/Moo ………….…..  
ซอย/Soi ....….........………………… ถนน/Road ………................................…… ต าบล/แขวง/Sub-District …………………...……..………. 
อ าเภอ/เขต/District ……….......…....…………… จงัหวดั/Province ………...............................…… รหสัไปรษณีย/์Postal Code ……………...   
โทรศพัท/์Tel.…..................…………..………..……………………....….…… โทรสาร/Fax …........................……………………...…………… 
สมัครใช้บริกำรส่ังซือ้สินค้ำผ่ำนระบบ VST ECS Online /Application for Ordering through VST ECS Online 
ผูมี้อ านาจในการใช ้VST ECS Online/Authorized Person to Utilize VST ECS Online 
ชื่อ/นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)/Name-Surname (in English) ………………..…………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ)/Position (in English) ………………………………….……………… E-mail ...............…….………..…………………. 
 
ลักษณะของธุรกิจ/Types of Business 
 Corporate            SI & Project        Network               Retail                     Wholesale                Superstore 
 Solutions             Smartphone        Motorcycle           PET Product            Other ………………………..…………..…… 
ช่องทำงกำรขำยออนไลน/์Digital sales channels for your ecommerce 
       Website ของตนเอง/ Corporate website            Lazada                 Shopee              Other ……………………………….… 
สัดส่วนกำรขำย/ Percentage of each channel sales  :  online…………%   offline…….….%   
เวปไซตบ์ริษัท/ Corporate website …………..………………………………………………………………………………….. 
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บริษัทอ่ืนๆทีมี่ควำมเก่ียวข้องกับกรรมกำรหรือหุ้นส่วนบริษัท (ถ้ำมี)/ Any other related company with Directors or Shareholders (if any) : 

1) ……………………………………………………………  2) …………….………………………………………...……… 
3) ………………………………………………….………… 4) …………………………..........……………………….…… 

จ ำนวนสำขำทัง้หมด/Number of  Branches 
•  กรุงเทพฯ/Bangkok …..………  สาขา/Branches       •  ต่างจงัหวดั/Other Province ….....…… สาขา/Branches   

จ ำนวนพนักงำนทั้งหมด/No. of  Employees  ........................................ คน/Persons 
 

 

ข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อส่ือสำร/Contact Information 
1. เจา้ของกิจการ/Owner : ชื่อ-นามสกลุ (Name-Surname) …………………………..…………………...…….……..……………………………..        
     ต าแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………  
2. ฝ่ายขาย/Sales: ชื่อ-นามสกลุ (Name-Surname) …………………………..…………………………...……………..….……..………………… 
     ต าแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………  
3. ฝ่ายจดัซือ้/Purchasing: ช่ือ-นามสกลุ (Name-Surname) …………………………..…………………………...…….……..……………….…… 
     ต าแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….………………… 
4. ฝ่ายการเงิน/Finance: ชื่อ-นามสกลุ (Name-Surname) …………………………..…………………...…….……..……………………….……… 
     ต าแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………  
5. ฝ่ายการตลาด/Marketing: ชื่อ-นามสกลุ (Name-Surname) …………………………..…………………...………...….……..……………..…… 
     ต าแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………  
 

หมายเหต ุ: กรุณากรอกขอ้มลูทกุขอ้ เพื่อรบัขอ้มลูต่าง ๆ จากบริษัท ฯ ทางอีเมล 
Note: Please complete all the required fields in order to receive useful information from the company via email 
 

 
คู่ค้ำรำยอ่ืนที่ท่ำนเคยซือ้สินค้ำ/Please specify name of others distributors or vendors you have purchased: 
1. บริษัท/Company .…..........................ซือ้ต่อปี/Annual Purchase ………(MB/ลา้นบาท)  เงินสด/Cash  เครดิต/Credit ......วนั/Day 
2. บริษัท/Company …...........................ซือ้ต่อปี/Annual Purchase ………(MB/ลา้นบาท)  เงินสด/Cash  เครดิต/Credit ......วนั/Day 

3. บริษัท/Company …...........................ซือ้ต่อปี/Annual Purchase ………(MB/ลา้นบาท)  เงินสด/Cash  เครดิต/Credit ......วนั/Day 
 

ผู้มีอ ำนำจส่ังจ่ำยเช็ค/ Authorized Person(s) for Cheque Payment  
1. ชื่อ-นามสกลุ …………………..…………………………. ต าแหน่ง…………………………………….ลายเซ็น ………………………………… 
    Name-Surname                                                            Position                                                    Signature  
2. ชื่อ-นามสกลุ …………………..…………………………. ต าแหน่ง…………………………………….ลายเซ็น …………………………………       
     Name-Surname                                                           Position                                                   Signature 
3. ชื่อ-นามสกลุ …………………..…………………………. ต าแหน่ง…………………………………….ลายเซ็น …………………………………       
     Name-Surname                                                           Position                                                   Signature 
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รำยละเอียดสถำบันกำรเงินทีท่่ำนใช้บริกำร/Details of Bank Account(s) 
1.  ธนาคาร/Bank …………….......................….……………...........…… สาขา/Branch ………….....................................……………………. 
     เลขที่บญัชี/Account No. …………………..........………..........…….. ประเภทบญัชี/Account Type ............................................................ 
2.  ธนาคาร/Bank …………….......................….……………...........…… สาขา/Branch ………….....................................……………………. 
     เลขที่บญัชี/Account No. …………………..........………..........…….. ประเภทบญัชี/Account Type ............................................................ 
วันทีรั่บวำงบิล/Invoice Submission Date …………………..……… วันที่รับเช็ค/Cheque Receiving Date ……………..……….…….……… 

Please specify name of recommendation person or company: ………………………………………………………………….….…………… 
 
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  

 
 
 
 
 
 
 

                              ลงช่ือ/Signed ......................................................................................................... 

               ชื่อ-นามสกลุ/Name-Surname ................................................................................ 
(ประทบัตราบริษัท/Company Seal)                            วนัที่/Date ……….……เดือน/Month ……………..…..……. ปี/Year ………………… 
 
ควำมยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคท์ำงกำรตลำดของบริษัทฯ 
ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินการจดัเก็บ รวบรวม รกัษา ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อใชใ้นการจดัหาสินคา้ 
บริการ ติดต่อสื่อสาร วิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือพฒันาการใหบ้ริการ ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และด าเนินการตามที่ระบไุวใ้นค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็น
ส่วนตวั (Privacy Notices) ที่ระบไุวบ้นเว็บไซต ์https://www.vstecs.co.th/th/index.php/pdpa โดยบริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวไวเ้ป็น

ความลบั และใชใ้นวตัถปุระสงคท์ี่จ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ บริษัทฯ                   
The consent to collect, use and disclose personal data with the purpose of conducting of company marketing activities. 
I hereby give my consent to VST ECS (Thailand) Co., Ltd. to collect, maintain, apply, or disclose personal data for utilize in the products 
purchasing, services, communication, data analytic for service improvement, marketing promoting activities and any others in accordance with 
the Privacy Notices specified on the website: https://www.vstecs.co.th/th/index.php/pdpa The Company shall keep strictly confidential and 

used for necessary purposes for the Company's business operations.              
.              
 
 
 

                              ลงช่ือ/Signed ......................................................................................................... 

               ชื่อ-นามสกลุ/Name-Surname ................................................................................ 
(ประทบัตราบริษัท/Company Seal)                            วนัที่/Date ……….……เดือน/Month ……………..…..……. ปี/Year ………………… 
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกบัการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลของขา้พเจา้แลว้ ท่านสามารถอ่านประกาศความเป็นส่วนตวัของบริษัทฯ ซึ่งเผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์
https://www.vstecs.co.th/th/index.php/pdpa หรือ QR Code นี ้
I have read and understood the Company's Privacy Notice which details of my personal data protection. Our 
privacy policy can be accessed via website https://www.vstecs.co.th/th/index.php/pdpa.or via QR Code. 
 
 
 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vstecs.co.th%2Fth%2Findex.php%2Fpdpa&data=05%7C01%7CDuangduen%40vstecs.co.th%7C86c431f149f045094db808da3d3356f3%7C77b4cfe7494a4690bdb7c365a20ddfb3%7C0%7C0%7C637889587968278577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KolcS68qEMy3pSI4COhs716KfgDV9XGq1CLofTGotI4%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vstecs.co.th%2Fth%2Findex.php%2Fpdpa&data=05%7C01%7CDuangduen%40vstecs.co.th%7C86c431f149f045094db808da3d3356f3%7C77b4cfe7494a4690bdb7c365a20ddfb3%7C0%7C0%7C637889587968278577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KolcS68qEMy3pSI4COhs716KfgDV9XGq1CLofTGotI4%3D&reserved=0
https://www.vstecs.co.th/th/index.php/pdpa%20หรือ


 

 

 

VST ECS (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)               
275, Lat Phrao 101 (Wat Bung Thonglang), Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang, Bangkok 10310, Thailand Tel. +66 2032-9999 Fax +66 2032-9989 http:// www.vstecs.co.th Tax ID: 0105531012755 
 

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด  (ส ำนักงำนใหญ่)   
275 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับึงทองหลาง) แขวงคลองเจา้คณุสิงห ์เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย โทร. 0-2032-9999 โทรสาร 0-2032-9989 http://www.vstecs.co.th Tax ID: 0105531012755 
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