บริ ษทั อาร์ม คอร์ปอเรชั�น จํากัด
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ใบสมัครตัวแทนจําหน่ าย
เอกสารที�ตองใชในการสมัครตัวแทนจําหนาย พรอมผูมีอํานาจลงนามประทับตรา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หนังสือรับรองบริษัทพรอมวัตถุประสงค ( อายุไมเกิน 90 วัน )
บัญชีรายชื�อผู้ถือหุน (อบจ. 5)
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ( ภ.พ.20 )
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
แผนที�แสดงต�ังสํานักงาน / ร้าน / บริ ษทั ฯ
ภาพถ่ายที�ตัง� สํานักงาน ( อายุไม่เกิน 6 เดือน )
เอกสารแสดงผลงานบริษัท เชน ตัวอย่างใบส�ังซ�ือหรื องานติดต�ังที�ผา่ นมา
เอกสารเพิ�มเติม ( ถามี )
8.1 สําเนาบัญชีธนาคาร (Statement ยอนหลัง 6 เดือน)
8.2 ประวัติบริษัท (Company Profile)
8.3 แผนงานประจําป และ/ หรือ แผนการตลาด

9. ทานประสงคใหติดตอกลับท�ี ชื�อ-สกุล ...........................................................................เบอรโทร…………...................................
10. เมื�อ บริ ษทั อาร์ม คอร์ปอเรช�ัน จํากัด ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบฉบับจริ งแล้ว เจ้าหน้าที�ฝ่ ายขายจะแจ้งผลการสมัครทาง
โทรศัพท์ ( ตามที�ได้แจ้งไว้ ในใบสมัคร ) ภายใน 3 วัน ทําการหลังจากที�ได้รับใบสมัคร
เมื�อได้รับแจ้งการอนุมตั ิแล้ว สามารถส�ังซ�ือสิ นค้าได้ทนั ที พร้อมส่ วนลดที�ได้รับแจ้งจากผู้จดั การฝ่ าย
11. ใบสมัครจะมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ต่อเมื�อมีการสั �งซื �อสิ นค้า
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ขอมูลของผูสมัครตัวแทนจําหนาย

1)

2)

3)

4)

กรุณาใหขอมูลและสงเอกสารอยางครบถวนและถูกตอง เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาเปนผูแทนจัดจําหนาย
ชื�อบริษัท / หางหุนสวน / ราน ที�จดทะเบียนตามกฎหมาย (ภ.พ.20)
ภาษาไทย....................................................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ...............................................................................................................................................................................................
ที�อยูสําหรับออกใบกํากับภาษี.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท : ...................................................................................โทรสาร : ……………………………………………………………..
Website ของบริษัท http//www : ........................................................................E – Mail :……………………………………………...
ที�อยูส่ าํ หรับส่ งสิ นค้า ( กรณีตางจากขอ 2. ) …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท : ...................................................................................โทรสาร : ……………………………………………………………..
ประเภทธุรกิจ  ขายสง
 ขายปลีก
 งานติดตั�ง
ขยายความขอมูลขางตน ประเภทสิ นค้า
....................................................................................................................................................................

5) พืน� ทีจ� ัดแสดงสินคา  มีหนาราน  ใช Office เปนโชวรูม  กําลังดําเนินการ  มีแผนในอนาคต  ไมมี
ขยายความขอมูลขางตน ....................................................................................................................................................................
6) ชื� อเจ้ าของ / ผู้บริหาร / เจ้ าหน้ าทีท� ตี� ดิ ต่ อ
ตําแหนง
ชื�อ-สกุล
เบอรติดตอ
เบอรมือถือ
E-mail
1. เจาของ
2.กรรมการผูจัดการ
3.ผจก.ฝายจัดซื�อ
4.ผจก.ฝายขาย
5.ผจก.ฝายบัญชี/การเงิน
6.เจาหนาที�จัดซื�อ
7.เจาหนาที�บัญชี
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7) กลุมลูกคาหลัก
 ที�พักอาศัย / อาคารสํานักงาน ( ………. %)  หนวยงานราชการ ( ………. %)  สถาบันการศึกษา ( ………. %)

 โรงงาน / นิคมอุสาหกรรม ( ………. %)  บริษัท / หางราน ( ………. %)  ลูกคาจากหนาราน ( ………. %)
 ฐานลูกคาเดิมที�ขายสินคาอยู( ธุรกิจประเภท................................... ) ( ………. %)  อื่นๆ …………….…… ( ………. %)

8) ยอดขาย ปที่ผานมา....................บาทเฉลี่ยตอป....................บาท เปาหมายสําหรับปนี�...................บาทเฉลี�ยตอเดือน....................บาท
9) กรณีที�มีบริษัทในเครือ หรือ สาขา โปรดระบุรายละเอียดดังนี�
ชื�อบริษัทในเครือ/สาขา
ประเภทธุรกิจ
1
2
3
4

มี

ไมมี
ที�ต� งั

10) โปรดระบุชนิดสินคาที�ทานจะสัง� ซื�อ
1.................................................................................................
2................................................................................................
3...............................................................................................
4...............................................................................................
5...............................................................................................
11) จํานวนพนักงาน ทั�งหมด............คน / พนักงานขาย..........คน / ช่างบริ การ..........คน / ฝ่ าย……………( ที�เกี�ยวข้อง )..........คน
12) วันเวลาทําการ ในสัปดาหจํานวน..........วัน ตั�งแต....................ถึง.................... ตั�งแตเวลา....................น.ถึง....................น.
13) การสั� งซื�อสินคา ตองใชใบสัง� ซื�อ หรือไม  ใช  ไมใช้
13.1 ผูมีอํานาจลงนามสัง� ซื�อจํานวน..........ทาน  ลงนามทานใดทานหนึ่ง  ลงนามรวมกันอื่นๆ.........................................
( 1. ) ชื�อ-สกุล.....................................................................................ตัวอยางลายมือชื�อ( ลายเซ็น )..............................................
( 2. ) ชื�อ-สกุล....................................................................................ตัวอยางลายมือชื�อ( ลายเซ็น )..............................................
( 3. ) ชื�อ-สกุล.....................................................................................ตัวอยางลายมือชื�อ( ลายเซ็น )..............................................
13.2 ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการสัง� ซื�อ( ถามี ) ............................................................................................................................................
** เอกสารทีเ� กีย� วข้ องกับการสั� งซื�อ จะตองมีลายเซ็นผูมีอํานาจลงนามพรอมตราประทับบริษัท ( ถามี ) **
14) การรับสินคา
14.1 ผูมีอํานาจลงนามรับสินคาจํานวน..........ทาน  ลงนามทานใดทานหนึ�ง  ลงนามรวมกันอื�นๆ.....................................
( 1. ) ชื�อ-สกุล....................................................................................ตัวอยางลายมือชื�อ( ลายเซ็น )..............................................
( 2. ) ชื�อ-สกุล.....................................................................................ตัวอยางลายมือชื�อ( ลายเซ็น )..............................................
14.2 ขอมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการรับสินคา( ถามี ) ....................................................................................................................................
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** เอกสารที�เกี�ยวข้องกับการรับสิ นค้า จะต้องมีลายเซ็นผูม้ ีอาํ นาจลงนามพร้อมตราประทับบริ ษทั ( ถ้ามี ) **
** ในกรณี ท�ีส่งเจ้าหน้าที�มารับสิ นค้าเองจะต้องโทรแจ้งทางบริ ษทั พร้อมมีหนังสื อชี�แจง( ถ้ามี ) **
15) เงื�อนไข / ขั�นตอนการชําระเงิน
เงินสด
เช็ค
โอนเงินผ่านธนาคาร
อื�นๆ.........................................................
15.1 เจ้าหน้าที� ที�ทาํ หน้าที�ดา้ นการชําระเงิน
( 1. ) ชื�อ-สกุล.....................................................................................ตําแหนง..............................โทรศัพท...................................
( 2. ) ชื�อ-สกุล........................................................................................ตําแหนง..............................โทรศัพท...................................
15.2 ผูมีอํานาจลงนามการชําระเงินจํานวน..........ทาน  ลงนามทานใดทานหนึ่ง  ลงนามรวมกันอื่นๆ..............................
( 1. ) ชื�อ-สกุล........................................................................................ตัวอยางลายมือชื�อ( ลายเซ็น )..............................................
( 2. ) ชื�อ-สกุล.......................................................................................ตัวอยางลายมือชื�อ( ลายเซ็น )..............................................
ตัวอยางลายมือชื�อผูมีอํานาจ และตัวอยางตราประทับ
ลายมือชื�อผูมีอํานาจ

ตราประทับ

 อนุมัติการสมัครตัวแทนจําหนาย  ไมอนุมัติ
 อนุมัติการสมัครตัวแทนจําหนาย  ไมอนุมัติ
ความเห็นผูจัดการฝาย................................................................ ความเห็นผูจัดการทัว� ไป.................................................................
.................................................................................................... .........................................................................................................
.................................................................................................... .........................................................................................................
....................................................
( ……………………………… )
.........../.........../...........
ผูจัดการฝายขาย

....................................................
( ..................................................... )
.........../.........../...........
ผูจัดการทั�วไป
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เงื�อนไขการรับประกัน Warranty Expression

ขอกําหนดทั�วไป
1. การบริ การนี� จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที�ซ�ื อโดยตรงกับบริ ษท
ั ฯ เท่านั�น
ั ตัวแทนจําหน่ายขายสิ นค้าให้กบั ผูใ้ ช้งาน
2. ระยะประกันของสิ นค้า 24 เดือน นับจากวันที�บริ ษท
3.

สินคาและอุปกรณสวนควบตางๆ ตองเกิดจากความผิดพลาดทางดานมาตรฐานการผลิต สามารถเปลี�ยนสิ นค้าได้ภายใน 7
วัน นับตั�งแต่วนั ที�รับสิ นค้า

4.

ในการขอรับบริการตองนําเอกสารใบรับประกันมาแสดงทุกครั�งเพื�อใชเปนหลักฐานยืนยันตอบริษัทฯ
สิ นค้าที�ได้รับการซ่อมหรื อเปลี�ยนแล้ว จะไดรับความคุมครองเทากับระยะเวลาที�เหลืออยูข่ องสิ นค้าเดิม หรื อ 30 วันนับ
จากวันที�ซ่อม โดยถือเอาระยะเวลาที�ยาวนานกว่าเป็ นหลัก

5.

ขอยกเวนการรับประกัน
1. สิ นค้าถูกตัดแปลง หรื อสับเปลี�ยนอะไหล่ภายใน ที�ไม่ได้มาจากบริ ษทั ฯ
2. สภาพของอุปกรณผิดรูปทรงจากเดิม เชน แตก, หัก, บิ�น, งอ, ยุบ, เบี�ยว, ราว, ทะลุ และ ขีดขวน เปนตน
3. สภาพของอุปกรณเกิดขึ�นจากการใชงานผิดประเภทและจะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนั เกิด
จากไอระเหยของสารเคมีในบริ ษทั หรื อ โรงงาน
4. ได้รับการแก้ไข ดัดแปลง ซ่อมแซม หรื อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งโดยผูท้ ี�ไม่ใช่ช่างหรื อพนักงานจากบริ ษทั อาร์ม
คอร์ปอเรชัน� จํากัด
5. หากสิ นค้ามีปัญหา อันเกิดจากตัวสิ นค้าเอง บริ ษทั จะซ่อมสิ นค้าให้โดยลูกค้าไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย และหากไม่สามารถซ่อม
ได้กจ็ ะทําการเปลี�ยนสิ นค้าให้ใหม่โดยลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่าย หากสิ นค้ามีปัญหาในช่วงระยะเวลาที�ยงั อยูใ่ นการรับประกัน
6.
7.
8.
9.
10.

ความเสียหายอันเนื�องจากอุปกรณ์ต่อพ่วงอื�นโดยผูท้ ี�ไม่ใช่ช่างหรื อพนักงานจากบริ ษทั อาร์ม คอร์ปอเรชัน� จํากัดติดตั�ง
ความเสียหายอันเนื�องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้แก่ ไฟฟ้าดับ, ไฟฟ้าตก, ไฟฟ้าเกิน และไฟฟ้ารั�ว เป็ นต้น
ความเสียหายอันเนื�องจากภัยธรรมชาติ เชน ภัยจากนํา้ทวม , ภัยจากฟาผา และภัยจากลมพายุ เปนตน
ความเสียหายอันเนื�องจากอัคคีภัย ทั�งหมดหรือบางสวนจนเปนเหตุใหสินคาและอุปกรณไดรับความเสียหาย
ทางบริ ษทั จะมีใบรับประกันสิ นค้าให้ ซึ�งจะรับประกันความเสี ยหายของตัวสิ นค้าตามรายการในใบเสนอราคาเท่านั�น
ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายที�เกิดกับตัวบุคคล หากเกิดจากความบกพร่ องของระบบประตูอตั โนมัติ

หมายเหตุ
1. เพื�อใหสินคามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใชงานไดดีอยางสมํา่เสมอ และมีอายุการใชงานที�ยาวนาน โดยไม
กอใหเกิดความเสียหายไดงาย ควรปฏิบัติตามคูมือการใชงาน
2. เมื�อมีปญหาที�เกิดจากการติดตั�ง หรือไมสามารถแกไขปญหาที�ลูกคาได และมีความตองการใหเจาหนาที�ของบริษัทฯ ออก
ไปเพื�อชวยเหลือ สามารถแจงมาไดที�บริษัทฯ ฝายบริการลูกคา โดยตองไดรับการพิจารณาจากผูจัดการฝายบริการ ลูกคา
หรือผูบริหารที�สูงกวา

