Dealer’s Form

บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด
ESS SYNTECH CO.,LTD.

86/8 ซอยลาดพราว71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
86/8 Soi.Latphrao71 Saphansong Wangthonglang Bangkok 10310

Office : 02-530-1613-4, 02-530-1227
Fax : 02-530-1218, 02-530-1362
E-mail : ekkasit@esssyntech.com
Website : http://www.esssyntech.com

ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อบริษัท / หางหุนสวน / ราน ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (ภพ.20)
(ชื่อไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)

2. หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (TAX ID NO.)
3. ที่อยูสำหรับออกใบกำกับภาษี (ระบุรหัสไปรษณีย) (Address)
อาคาร/หมูบาน
เลขที่ :
ตรอก/ซอย :
ตำบล/แขวง :
จังหวัด :
โทรศัพท :

หองเลขที่/ชั้นที่ :
หมูที่ :
ถนน :
อำเภอ/เขต :
รหัสไปรษณีย :
โทรสาร :

4. ที่อยูในการสงสินคา พรอมแสดงแผนที่เพิ่มเติม (Delivery Address)
อาคาร/หมูบาน
เลขที่ :
ตรอก/ซอย :
ตำบล/แขวง :
จังหวัด :
โทรศัพท :

หองเลขที่/ชั้นที่ :
หมูที่ :
ถนน :
อำเภอ/เขต :
รหัสไปรษณีย :
โทรสาร :

5. ลักษณะที่ตั้งบริษัท / หางราน
บาน
อาคาร
ตึกแถว
6. ประเภทธุรกิจ (Nature of Business)
7. วันที่จดทะเบียน (Date of Incorporation)
บาท
8. ทุนจดทะเบียน (Capital)
9. จำนวนพนักงานของบริษัท (Total number of employees)
10. รายละเอียดสินคาที่ตองการซื้อเปนประจำ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

อื่นๆ(ระบุ)

คน
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ขอมูลบัญชี

11. ยอดขายในชวง 3 เดือนที่ผานมา
เดือน

ยอดขายสุทธิ

บาท

เดือน

ยอดขายสุทธิ

บาท

เดือน

ยอดขายสุทธิ

บาท

12. บุคคลที่มีอำนาจในการสั่งจายเพื่อชำระคาสินคา (Signature of Authorized Person Signing for Payment)
ชื่อ-นามสกุล

(Name & Family Name)

ตำแหนง
(Position)

ตัวอยางลายเซ็น

(Signature Sample)

13. บุคคลที่มีอํานาจในการสั่งซื้อสินคา (Authorized Purchaser)
ชื่อ-นามสกุล

(Name & Family Name)

ตำแหนง

เบอรโทรศัพทติดตอ

บุคคลที่ติดตอ

เบอรโทรศัพทติดตอ

(Position)

(Telephone NO.)

14. คูคาอางอิง (Trade Reference)
ชื่อรานคา

(Supplier Name)

(Contact Person)

(Telephone NO.)
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15. ลูกคาอางอิง (Customer Reference)
ชื่อลูกคา

(Customer Name)

บุคคลที่ติดตอ

เบอรโทรศัพทติดตอ

(Contact Person)

(Telephone NO.)

16. รายละเอียดธนาคารที่ติดตอ (Bank Reference)
ชื่อธนาคาร / สาขา

(Bank Name / Branch)

เลขที่บัญชี / ประเภทบัญชี
(Account No. / Sort)

บุคคลที่ติดตอ

(Contact Person)

17. ระเบียบการวางบิล / รับเช็ค (Date of Billing & Payment)

วันที่รับวางบิล
สถานที่รับวางบิล
ชื่อผูติดตอ
เบอรโทรศัพท / เบอรตอ
เอกสารที่ใชในการวางบิล
สั่งจายโดยใชเช็ค / Cheque
วันที่จายเช็ค
สถานที่รับเช็ค
ชื่อผูติดตอ
เบอรโทรศัพท / เบอรตอ
เอกสารที่ใชในการรับเช็ค
โอนเงินเขาบัญชี บริษัท ESS SYNTECH CO.,LTD. ทุกวันที่

ของเดือน

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ผูมีอำนาจลงนาม / Authorized
* หมายเหตุ : โปรดยื่นแบบฟอรมนี้พรอมกับเอกสารดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลปปจจุบัน (พรอมวัตถุประสงค)
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย / ทะเบียนการคา
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภพ.20 หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู)
สำเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบานของกรรมการหรือผูมีอํานาจลงนาม
สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของรานคา
แผนที่สถานที่สงสินคาและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
สำเนาแจงยอดธนาคารยอนหลัง 3 เดือน (STATEMENT)

วันที่

(พรอมประทับตราบริษัท)

