ใบสมัค รตัวแทนจําหน่ าย (Dealer Application Form)
กรุณากรอกใบสมัครให้ ครบถ้ วน และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี ้
To complete your dealer application form and please submit all documents for consideration by the list below.
เอกสารที่ใ ช้ ป ระกอบการสมัค รต้ อ งลงนามรั บ รองและประทับ ตราบริษัท ทุก ฉบับ /Required documents which certified true
copies with signature of authorized directors and company’s stamp on every page.
 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) หรือ ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09

Certified Copy of VAT Registration Certificate (Por Por 20 or 01 or 09)

 หนังสือร ับรองการจดทะเบียน (บริษทั /ห ้างหุ ้นส่วน) พร ้อมวัตถุประสงค ์ฉบับล่าสุดอายุไม่เกิน 1 ปี
Certified Copy of the Certificate of Registration Issued by Ministry of Commerce not more than 1 year
before application submission date

 ใบทะเบียนพาณิชย ์ หรือใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห ้างหุ ้นส่วนบริษทั
Certified Copy of the Commercial Registration or a Certificate of Registered Partnerships
่ ถ้ อื หุ ้น (บอจ.5)
 บัญชีรายชือผู
Certified Copy the list of shareholders

 สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
Certified Copy of ID Card of Company’s Authorize Person(s)

 สําเนาทะเบียนบ ้านของกรรมการ
Certified Copy of House Registration of Company’s Authorized Person(s)
่ ษท
่ งสินค ้า
ั และแผนทีคลั
 แผนทีบริ
Company and Warehouse Maps

เอกสารเพิ่ม เติม สําหรั บ การขอวงเงิน เครดิต /Additional Evidences for Credit Approval
้
นส่วนบุคคล
 สัญญาคําประกั
Personal Guarantee Letter

 งบการเงินพร ้อมหมายเหตุประกอบงบ 3 ปี ล่าสุด
Latest 3 years Financial Statements

 Bank Statement 6 เดือนล่าสุด
Latest 6 months Bank Statement
่ บบริษท
ั ฯ (ถ ้ามี)
 ข ้อมูลเกียวกั
Company Profile (If any)

ส่ งเอกสาร ถึงบริษัท ฯ :

ผู้จดั การฝ่ ายขาย (สมัครตัวแทนจําหน่าย)
บริ ษัท วีเอสที อีซเี อส (ประเทศไทย) จํากัด
275 ซอยลาดพร้ าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
แขวงคลองเจ้ าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

To submit all documents :
Sales 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

สอบถามข้ อ มูล เพิ่ม เติม :
ฝ่ ายขาย โทร. 0-2032-9999

More information, please contact :
Sales division Tel. 0-2032-9999

VST ECS (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
275, Lat Phrao 101 (Wat Bung Thonglang), Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang, Bangkok 10110, Thailand Tel. +66 2032-9999 Fax +66 2032-9989 http:// www.vstecs.co.th Tax ID: 0105531012755

บริษัท วีเ อสที อีซ ีเ อส (ประเทศไทย) จํากัด (สํานัก งานใหญ่ )
275 ซอยลาดพร้ าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองเจ้ าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย โทร. 0-2032-9999 โทรสาร 0-2032-9989 http://www.vstecs.co.th Tax ID: 0105531012755

ใบสมัครตัวแทนจําหน่ าย
Dealer Application Form

วัน ที่/Date ………………………………………
ชื่อ นิต บิ ุค คล (ภาษาไทย) ……………………….........................................................................................................................................
Name of Juristic Person (in Thai)
ชื่อ นิต บิ ุค คล (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................................
Name of Juristic Person (in English)
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล (ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์)/Registration No.(Per Registration Certificate) ..................................................
วันที่จดทะเบียน/Date of Registration .........../.........../…...... ทุนจดทะเบียน/Registered Capital ……………………..…………………………
ที่อ ยู่น ิต บิ ุค คล (ภาษาไทย)
Juristic Person Address per VAT Registration Certificate (in Thai)
เลขที/่ No ……….……. อาคาร/Building ……………………….….………………… ชัน/Floor
้
……………..…… หมู/่ Moo ………………….…..
ซอย/Soi ....….........………………… ถนน/Road ……….....................…… ตําบล/แขวง/Sub-District …………………...……………...……….
อําเภอ/เขต/District ……….......…....…………… จังหวัด/Province ………...............................…… รหัสไปรษณีย์/Postal Code ……………...
ที่อ ยู่น ิต บิ ุค คล (ภาษาอังกฤษ)
Juristic Person Address per VAT Registration Certificate (in English)
เลขที/่ No ……….……. อาคาร/Building ……………………………….….………………… ชัน/Floor
้
……………..…… หมู/่ Moo ………….…..
ซอย/Soi ....….........………………… ถนน/Road ………................................…… ตําบล/แขวง/Sub-District …………………...……..……….
อําเภอ/เขต/District ……….......…....…………… จังหวัด/Province ………...............................…… รหัสไปรษณีย์/Postal Code ……………...
โทรศัพท์/Tel.…..................…………..………..……………………....….…… โทรสาร/Fax …........................……………………...……………
ที่อ ยู่ค ลังสิน ค้ า/Warehouse Address
เลขที/่ No ……….……. อาคาร/Building ……………………………….….………………… ชัน/Floor
้
……………..…… หมู/่ Moo ………….…..
ซอย/Soi ....….........………………… ถนน/Road ………................................…… ตําบล/แขวง/Sub-District …………………...……..……….
อําเภอ/เขต/District ……….......…....…………… จังหวัด/Province ………...............................…… รหัสไปรษณีย์/Postal Code ……………...
โทรศัพท์/Tel.…..................…………..………..……………………....….…… โทรสาร/Fax …........................……………………...……………
สมัค รใช้ บ ริก ารสั่งซือ้ สิน ค้ าผ่ านระบบ VST ECS Online /Application for Ordering through VST ECS Online
ผู้มีอํานาจในการใช้ VST ECS Online/Authorized Person to Utilize VST ECS Online
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)/Name-Surname (in English) ………………..………………………………………………………………………….
ตําแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)/Position (in English) ………………………………….……………… E-mail ...............…….………..………………….
กําหนดชื่อเข้ าใช้ ระบบเป็ นภาษาอังกฤษ/Log-in Name, Please Specify in English ..……………………………………………………………..
บริษัท ในเครือ (ถ้ ามี)/Associated Companies (if any)
1) …………………………………………………………… 2) …………….………………………………………...………
3) ………………………………………………….………… 4) …………………………..........……………………….……
จํานวนสาขาทัง้ หมด/Number of Branches
 กรุงเทพฯ/Bangkok …..……… สาขา/Branches  ต่างจังหวัด/Other Province ….....…… สาขา/Branches
จํานวนพนัก งานทัง้ หมด/No. of Employees ........................................ คน/Persons

ลัก ษณะของธุร กิจ /Types of Business
 PC Dealer
 Peripheral
 Network
 Software House  ERP Software  Other Software
 Superstore
 Retail
 Wholesale

 Hardware Product  SI & Project  Security Software
 ISP
 Maintain and Service
 Other ………………………………………………………….

VST ECS (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
275, Lat Phrao 101 (Wat Bung Thonglang), Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang, Bangkok 10110, Thailand Tel. +66 2032-9999 Fax +66 2032-9989 http:// www.vstecs.co.th Tax ID: 0105531012755

บริษัท วีเ อสที อีซ ีเ อส (ประเทศไทย) จํากัด (สํานัก งานใหญ่ )
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ข้ อ มูล สําหรั บ การติด ต่ อ สื่อ สาร/Contact Information
1. เจ้ าของกิจการ/Owner : ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) …………………………..…………………...…….……..……………………………..
ตําแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………
2. ฝ่ ายขาย/Sales: ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) …………………………..…………………………...……………..….……..…………………
ตําแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………
3. ฝ่ ายจัดซื ้อ/Purchasing: ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) …………………………..…………………………...…….……..……………….……
ตําแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………
4. ฝ่ ายการเงิน/Finance: ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) …………………………..…………………...…….……..……………………….………
ตําแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………
5. ฝ่ ายการตลาด/Marketing: ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) …………………………..…………………...………...….……..……………..……
ตําแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………
6. ฝ่ ายบริ การ/Service: ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) …………………………..……………………………...…….……..……………………..
ตําแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………
7. ฝ่ ายเทคนิค/Technical: ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) …………………………..…………………………...…….……..……………………..
ตําแหน่ง/Position …………...………………….…………………….……… E-mail ...............……………………………….…………………
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้ อมูลข้ อ 4. ฝ่ ายการเงิน เพือ่ รับข้ อมูลต่าง ๆ จากฝ่ ายการเงินของบริ ษัท ฯ ทางอีเมล
ตัวแทนจําหน่ ายรายอื่น ที่ท่ านเคยซือ้ สิน ค้ า/Name of Other Distributors:
1. บริ ษัท/Company .…..........................ซื ้อต่อปี /Annual Purchase ………(MB/ล้ านบาท)  เงินสด/Cash  เครดิต/Credit ......วัน/Day
2. บริ ษัท/Company …...........................ซื ้อต่อปี /Annual Purchase ………(MB/ล้ านบาท)  เงินสด/Cash  เครดิต/Credit ......วัน/Day
ผู้ม ีอ าํ นาจสั่งจ่ ายเช็ค / Authorized Person(s) for Cheque Payment
1. ชื่อ-นามสกุล …………………..…………………………. ตําแหน่ง…………………………………….ลายเซ็น …………………………………
Name-Surname
Position
Signature
2. ชื่อ-นามสกุล …………………..…………………………. ตําแหน่ง…………………………………….ลายเซ็น …………………………………
Name-Surname
Position
Signature
3. ชื่อ-นามสกุล …………………..…………………………. ตําแหน่ง…………………………………….ลายเซ็น …………………………………
Name-Surname
Position
Signature
รายละเอียดสถาบัน การเงิน ที่ท่ านใช้ บ ริก าร/Details of Bank Account(s)
1. ธนาคาร/Bank …………….......................….……………...........…… สาขา/Branch ………….....................................…………………….
เลขที่บญ
ั ชี/Account No. …………………..........………..........…….. ประเภทบัญชี/Account Type ............................................................
2. ธนาคาร/Bank …………….......................….……………...........…… สาขา/Branch ………….....................................…………………….
เลขที่บญ
ั ชี/Account No. …………………..........………..........…….. ประเภทบัญชี/Account Type ............................................................
วัน ที่ร ับ วางบิล /Invoice Submission Date …………………..……… วัน ที่ร ั บ เช็ค /Cheque Receiving Date ……………..………………

ลงชื่อ/Signed ..............................................................................................
ชื่อ-นามสกุล/Name-Surname .......................................................................
(ประทับตราบริ ษัท/Company Seal)

วันที่/Date ……….……เดือน/Month ……………..……. ปี /Year ………..……

VST ECS (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
275, Lat Phrao 101 (Wat Bung Thonglang), Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang, Bangkok 10110, Thailand Tel. +66 2032-9999 Fax +66 2032-9989 http:// www.vstecs.co.th Tax ID: 0105531012755
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่ ษท
แผนทีบริ
ั /Company map

่ งสินค้า/ Warehouse map
แผนทีคลั

VST ECS (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
275, Lat Phrao 101 (Wat Bung Thonglang), Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang, Bangkok 10110, Thailand Tel. +66 2032-9999 Fax +66 2032-9989 http:// www.vstecs.co.th Tax ID: 0105531012755
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