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Tel : 02-417-0508-9 Fax : 02-417-0507
Email : sales@zwcadthailand.com Website : www.xianjin.co.th, www.zwcadthailand.com

ใบสมัครตัวแทนจำหน่ ำย
(Dealer Application)
วันที่ …….…………………………………….
ข้อมูลสถานประกอบการ
ชือ่ - นามสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ……………………………………………………....…………………………………………

Director Name……………………………………………………….……………………………………………………….
ชือ่ -สกุล ผูต้ ดิ ต่อ ……………………………………………… ตาแหน่ง …..…………………..……………………………….
ชือ่ สถานประกอบการ (ภาษาไทย) ………………………………….…………………………………………………..…………
Company Name ( English ) …………………………………………………………….…………………………..……...
ทีอ่ ยู่ เลขที่ …………………… หมู…
่ …...…… ซอย ....................................... ถนน………………….…………...………….
ตาบล/แขวง............................................................ อาเภอ/เขต..........................................................................................................
จังหวัด...................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...................................................................
โทร 1. ......................................................... 2......................................................... มือถือ……………………………..…………
แฟกซ์ ....................................................... E-mail Address…….…………...………………………………………………….
เลขทะเบียนพาณิชย์/บริษทั …………………….……………………………………………………………………….………..
วันทีจ่ ดทะเบียน...........................………............................ ทุนจดทะเบียน....................................................................................
ประเภทธุรกิจ
 ขายส่ง  ขายปลีก
ลักษณะธุรกิจ
(…….) เป็นตัวแทนจาหน่ายซอฟแวร์
(…….) ประกอบคอมพิวเตอร์
(…….) วางระบบคอมพิวเตอร์
(…….) ประมูลราชการ
(…….) พัฒนา SOFTWARE

 ประมูลราชการ

(…….)
อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดเกี่ยวกับยอดขาย
ั บนั เฉลีย่ /เดือน ……………………...………………
ยอดขาย รวมปีทผ่ี ่านมา ………………………..…… บาท ยอดขายปจจุ
จานวนพนักงานทัง้ หมด ..................................... คน
รายการสินค้า คาดว่าจะสังซื
่ ้อกับ บริษทั เซียน จิน้ เทรดดิง้ จากัด มากทีส่ ุด 5 อันดับแรก (จัดอันดับมากไปหาน้อย)

1……………………………………………………….…………
2…………………………………..………..……………………
3……………………………………………………….…………
4……………………………………..………..…………………
5……………………………………………………….…………
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ข้อมูลสาหรับการติ ดต่อสื่อสาร
รายชือ่ ผูท้ จ่ี ะให้บนั ทึก Mailing List สาหรับการแจ้งราคา Promotion, งานสัมมนา และข่าวสารต่าง ๆ
๏ เจ้าของกิจการ ชือ่ /นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : ……………………………………..…

e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….
๏ ฝา่ ยขาย ชือ่ /นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : ……………………………………………..
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………...
๏ ฝา่ ยจัดซื้อ ชือ่ /นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : ……………………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
๏ ฝา่ ยการเงิน ชือ่ /นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : …………………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
๏ ฝา่ ยการตลาด ชือ่ /นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : …………………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
๏ อื่นๆ ชือ่ /นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : …………………………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
กรุณาทาเครือ่ งหมาย / ในช่องรายการทีต่ อ้ งการให้บริษทั ส่งข้อมูล

 Price List

 Dealers’ News  Promotion

 Seminar

สถานที่วางบิ ล เลขที่ ……….......……………… หมู่ ……... ซอย ......….........………… ถนน …….......................……
ตาบล/แขวง ………………....………….. อาเภอ/เขต ………….......…....…………… จังหวัด ……....................………
รหัสไปรษณีย์ ……………...….………โทร.……….............................……..…. FAX ..............................……………
สถานที่ส่งสิ นค้า เลขที่ ……….......……………… หมู่ ……... ซอย ......….........……… ถนน …….......................……
ตาบล/แขวง ………………....………….. อาเภอ/เขต ………….......…....…………… จังหวัด ……....................………
รหัสไปรษณีย์ ……………...….………โทร.……….............................……..…. FAX ..............................……………
สถานที่ส่ง Price List/Dealers’ News เลขที…
่ …….......……………… หมู่ ……... ซอย ......….........…………………
ถนน …….......................…… ตาบล/แขวง ………………....………….. อาเภอ/เขต ………….......…....……………
จังหวัด ……....................………รหัสไปรษณีย์ ……………...….………โทร.……….............................……..….…..….
FAX ..............................……………
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***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพือ่ สิทธิประโยชน์ของท่าน***
หมายเหตุ : กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูล กรุณาแจ้งที่ e-mail : tadsanan@xianjin.co.th หรือ 081-9388286
ข้อมูลด้านการเงิ น

 ผูม้ อี านาจลงนามในใบสังซื
่ ้อ โปรดระบุวงเงินอนุมตั ิ
1. ชือ่ /นามสกุล .……………………………………………………… ตาแหน่ง …………….....…..…………………..….
ลายเซ็น ……………………………………………………………… วงเงินอนุมตั …
ิ ……………….....…………… บาท
2. ชือ่ /นามสกุล .……………………………………………………… ตาแหน่ง …………….....…..…………………..….
ลายเซ็น……………………………………………………………… วงเงินอนุมตั …
ิ ……………………….....……. บาท
 ผูม้ อี านาจลงนามรับสินค้า
1. ชือ่ /นามสกุล .……………………………………………………… ตาแหน่ง …………….....…..…………………..….
ลายเซ็น ……………………………………………………………… วงเงินอนุมตั …
ิ ……………….....…………… บาท
2. ชือ่ /นามสกุล .……………………………………………………… ตาแหน่ง …………….....…..…………………..….
ลายเซ็น……………………………………………………………… วงเงินอนุมตั …
ิ ……………………….....……. บาท
 ผูม้ อี านาจสังจ่่ ายเช็ค
1. ชือ่ /นามสกุล .……………………………………………………… ตาแหน่ง …………….....…..…………………..….
ลายเซ็น ……………………………………………………………… วงเงินอนุมตั …
ิ ……………….....…………… บาท
2. ชือ่ /นามสกุล .……………………………………………………… ตาแหน่ง …………….....…..…………………..….
ลายเซ็น……………………………………………………………… วงเงินอนุมตั …
ิ ……………………….....……. บาท
เลขที่บญ
ั ชีและธนาคารที่ใช้เป็ นหลัก (ตามลาดับ)
1. ธนาคาร……………………………………………………………………………………………………………………
สาขา………………………………………………………………………………………………………………………
เลขทีบ่ ญ
ั ชี…………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทบัญชี………………………………………………………………………………………………………………
2. ธนาคาร……………………………………………………………………………………………………………………
สาขา………………………………………………………………………………………………………………………
เลขทีบ่ ญ
ั ชี………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทบัญชี………………………………………………………………………………………………………………
3. ธนาคาร……………………………………………………………………………………………………………………
สาขา………………………………………………………………………………………………………………………
เลขทีบ่ ญ
ั ชี…………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทบัญชี………………………………………………………………………………………………………………
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กาหนดการวางบิลและรับเช็คของบริ ษทั ฯ
- วันวางบิล ………………………………………….……..
- วันรับเช็ค ………………………………………….……..

ลงชือ่ .............................................................
( ...................................................... )
ตาแหน่ง.............................................................
( ประทับตราบริษทั )

4

