C.C.S. FUTURE SYSTEM CO., LTD.

บริษทั ซี.ซี.เอส.ฟิ วเจอร์ ซิสเต็ม จํากัด
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
1. ประกอบธุรกิจด้านการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่ องสแกนลายนิ้วมือ กล้องวงจรปิ ด
ระบบคาร์ปาร์คซิสเต็ม ระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น
2. มีการจดทะเบียนดําเนินการธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในรู ปบริ ษทั จํากัด ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ร้านค้า บุคคลพร้อมใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ ไม่ได้อยูใ่ นช่วงเวลาจดยกเลิกหรื อเพิกถอนหรื ออยูใ่ นสถานร้าง หรื อถูกฟ้ องดําเนินคดีทางกฎหมาย
3. มีความสามารถในการติดตั้งระบบ เทรนการใช้งานเครื่ อง บริ การหลังการขาย ให้กบั ลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ขั้นตอนการสมัครเป็ น ตัวแทนจําหน่ าย
1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบสมัครเป็ นตัวแทนจําหน่าย” โดยระบุขอ้ มูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจ
2. ส่ งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องไปยัง E-mail : ccsfuture@gmail.com
หรื อโทรสาร 0-2527-3758 ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมโทรศัพท์ 085-098-2244
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการสมัครเป็ นผู้แทนจําหน่ าย พร้ อมลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ อง
เอกสาร

มี

ไม่ม ี

หมายเหตุ

ื รับรองบริษัท
1.หนั งสอ
2. ภพ. 20หรือทะเบียนการค ้า
3.บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ ้านของ
กรรมการผู ้จัดการ
4.แผนทีต
่ งั ้ สํานักงาน
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C.C.S. FUTURE SYSTEM CO., LTD.

บริษทั ซี.ซี.เอส.ฟิ วเจอร์ ซิสเต็ม จํากัด
ใบสมัครตัวแทนจําหน่ าย (Dealer Application)
วันที่_________________________
1. ชื่อบริษัท/ห้ างหุ้นส่ วน/ร้ าน ทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมาย (ภพ.20)
ภาษาไทย___________________________________________________________________________________________________
2. ทีอ่ ยู่สําหรับออกใบกํากับภาษี _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : __________________ โทรสาร __________________{อัตโนมัติ{เบอร์ต่อ_______ { อื่น ๆ__________________
Website : www. ___________________ E-mail _____________________วัน – เวลาทําการ________________________________
3. ทีอ่ ยู่สําหรับส่ งสิ นค้ า (กรณีต่างจากสถานที่อยู่สําหรับออกใบกํากับภาษี) __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ชื่อผูต้ ิดต่อ : ____________________ ตําแหน่ง : _________________ โทรศัพท์ : _______________ โทรสาร __________________
4. ชื่อ – สกุล (สําหรับ แจ้งใบเสนอราคา ,ราคาสิ นค้า ,โปรโมชัน่ ,อื่นๆ)
1. ชื่อ – สกุล______________________________ ตําแหน่ง _____________โทรศัพท์___________________
2. ชื่อ – สกุล______________________________ ตําแหน่ง _____________โทรศัพท์___________________
ให้จดั ส่ งทาง { แฟกซ์ { ตามที่อยูบ่ ริ ษทั { E-mail _______________________________________________________
5. เงือ่ นไขการชําระเงิน
กรุ งเทพและปริมณฑล ส่ งสิ นค้ าพร้ อมรับเงินสดหรือเช็คลงวันทีร่ ับสิ นค้ า
ต่ างจังหวัด โอนเงินก่ อนจัดส่ งสิ นค้ า โดยโอนเงินเข้ าบัญชี บริษัท ซี.ซี.เอส. ฟิ วเจอร์ ซิสเต็ม จํากัด ผ่ านบัญชีธนาคารตามที่ระบุข้างล่ าง
1. ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด
สาขานนทบุรี
เลขทีบ่ ัญชี
140-424980-5
2. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด
สาขาเสนาสฤษดิ์เดช
เลขทีบ่ ัญชี
308-248692-9
3. ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด
สาขานนทบุรี
เลขทีบ่ ัญชี
218-2-92203-2
สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขทีบ่ ัญชี
927-105-083-2
4. ธนาคาร ยูโอบี จํากัด
โอนเงินแล้วกรุ ณาส่ งใบโอนเงินกลับมาทีเ่ บอร์ แฟกซ์ 0-2527-3758 หรือ E- mail : ccsfuture@gmail.com
6. ประเภทธุรกิจ { ขายส่ ง {ขายปลีก { ประมูล โปรดระบุสินค้าที่จาํ หน่าย_________________________________
สถานที่เปิ ดหน้าร้าน(ถ้ามี) __________________________________เขตการขาย (จังหวัด) _____________________________
ผู้มีอาํ นาจลงนามสั่ งซื้อ ____________________________________ ตําแหน่ ง ______________________________________
ลงชื่อผู้สมัคร .....................................................
(....................................................)
ตําแหน่ ง ...........................................................
วันที.่ ....... เดือน .............................พ.ศ............
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