บริษัท เวิลด์ ไวด์ คอม เซอร์ วิส จำกัด
World Wide Com Service Co,Ltd.
เลขที่ 29 ซ.ลาดปลาเค้า 34 แขวงจรเข้บวั ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 02-907-5608-10 , 02-159-0811-12 แฟ๊ กซ์: กด 108 มือถือ 086-564-3199
29 Soi Ladplakao 34,Ladplakao Rd Jorakaebua Ladprao Bankok 10230 Tel: 02-907-5608-10;02-159-0811-12 Fax: Ext.108; Mobie: 086-564-3199

WCS เปิ ดลงทะเบียนร้านค้าทีน่ าสินค้าไปจัดจาหน่ายหรือ นาไปใช้ในการซ่อม ซึง่ ท่านจะได้ราคาดีลเลอร์เพียง กรอกข้อมูล
พร้อมเอกสารแนบ แล้วส่งเอกสารกลับมายัง WCS (กรุณาส่งเอกสารทัง้ หมดทางไปรษณีย)์ เมื่อได้เอกสารครบทาง WCS จะทาการแจ้ง
รหัสลูกค้าให้ทา่ น และทาการเปลีย่ นระดับให้
เอกสารประกอบการสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้าจากบริษทั เวิ ลด์ไวด์ คอม เซอร์วิส จากัดจากัด มีดงั นี้
1. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้
1.1 แบบฟอร์มสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่าย (Dealers/Resellers)
2. สาเนาเอกสารสาคัญ ประทับตราบริษทั /ร้านค้า พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องมีดงั นี้
2.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนฯหรือบริษทั พร้อมวัตถุประสงค์ ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
2.2 สาเนา ภพ. 20, ภพ. 01,ทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารทางราชการใดๆทีแ่ สดงถึงวัตถุประสงค์ทแ่ี สดงว่าประกอบกิจการ
เกีย่ วกับ ซ่อม/จาหน่ายคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง
2.3 สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจของบริษทั
2.4 รูปถ่ายหน้าสถานประกอบการ
หมายเหตุ :
1. แบบฟอร์มต่างๆ ทัง้ หมด จะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยต้องประทับตราของห้าง
หุน้ ส่วนฯ หรือบริษทั ฯ (ถ้ามี) ทีป่ ระสงค์เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายทุกแผ่น
2. กรณีทก่ี รรมการของบริษทั เป็นต่างชาติ (สัญชาติ/เชือ้ ชาติต่างประเทศ) เพิม่ เติมดังนี้
-

กรณีเป็ นผูม้ อี านาจสังจ่
่ ายเช็ค ขอสาเนารับรองการให้วงเงินของธนาคาร
กรณีมคี ่สู มรสสัญชาติไทย ขอหลักฐานคู่สมรสเพิม่ เติม ซึง่ ประกอบด้วย ใบทะเบียนสมรส สาเนาบัตรประชาชน
และ สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. การส่งเอกสาร กรุณาส่งเอกสารทัง้ หมดทางไปรษณีย์ (ห้ามส่งแฟกซ์) ตามทีอ่ ยู่ดงั นี้
ถึง ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย (สมัครเป็ นตัวแทนจาหน่าย) บริษทั เวิลด์ไวด์ คอม เซอร์วสิ จากัดจากัด
เลขที่ 29 ซ.ลาดปลาเค้า 34 แขวงจรเข้บวั ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 02-907-5608-10 , 02-159-081112 แฟ๊กซ์: กด 108 มือถือ 086-564-3199
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ : คุณต้อย 02-907-5608-10 ต่อ 106 ( Email : shop.wcs@gmail.com ) ( Line ID : @wcs2000 )
www.wcs-th.com
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แบบฟอร์ มใบสมัครเป็ นตัวแทนจำหน่ ำย
วันที่…………………………….......……..
ชื่อสถำนประกอบกำร (ไทย) ................................................................................................................................................
บ้ านเลขที่ ………………………..หมู่ ……...……ซอย ......….........………………… ถนน …….......................…………………
ตาบล/แขวง ………………....………….. อาเภอ/เขต

………….......…....…………… จังหวัด ……....................………………

รหัสไปรษณีย์ ……………...…
Company Name (English)..............................................................................................................................................
Address ………………………..Moo ……...……Soi ......….........………………… Road …….......................…………………
Tambon/Khweaeng ………………....………….. Amphur/Khet ………….......…....…………… Province ……....................………………
Postal code…………………………………………………

โทรศัพท์ /Tel.…………..................…………..………..…………....….…… โทรสาร/Fax

……............…………………..………………

เลขทะเบียนพาณิชย์/บริษัท………………...……………….………………… ทุนจดทะเบียน…………………........…….....................…บาท
บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินกิจการ ปี พ.ศ.

…....………................... จานวนพนักงานทังหมด
้
……...………. คน

ลักษณะของธุรกิ จ :
 พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House)  ค้าส่ง

 ประมูลราชการ

 Software Package ระบุ  ERP

 อื่นๆ.............................................................................

 Security

 SI (Project)

 ประกอบคอมพิวเตอร์

 วางระบบ Computer และ Network

 Maintenance, Installation and Services

 จาหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

ยี่ห้อที่สามารถซ่อมได้  HP,  Epson,  Canon,  Samsung,  Lexmark,  Fujitsu,  Xerox,  Fuji-Xerox,
 Ricoh,  IBM,  Lexmark,  Tally,  Oki,  NEC,  อื่นๆ................................................................................
ประเภทเครือ่ ง  Printer Dot Matrix,  Printer InkJet ,  Printer Laserjet,  Printer Color Laser,  Printer plotter,
 Part Book Printer,  ATM,  Scanner,  Copy Machine, อื่นๆ ระบุ ...........................................................................
.......................................................................................................................................................................................

www.wcs-th.com
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รายการสิ นค้าที่คาดว่าจะสังซื
่ ้อกับ WCS มากที่สุด 4 อันดับแรก (จัดอันดับมากไปหาน้ อย)
1……………………………………….…………………………
2 ……………………………………….…………………………
3……………………………………….…………………………

ตัวอย่าง.
Pressure roller, Pickup, Separation Pad,
Film, Print head, Mainboard, Power
Supply, Formatter, Gear, Mainboard, Fuser
Assy, Toner, Printer, ETB, Scan,…..

4 ……………………………………….…………………………
ชื่อบริษทั ที่ท่านติ ดต่อซื้ออะไหล่ ( เรียงตามลาดับมากไปน้ อย ) :
1. บริษทั /ร้าน …………………………………………………………………………....… มูลค่า % ………………………
2. บริษทั /ร้าน …………………………………………………………………………....… มูลค่า % ………………………
3. บริษทั /ร้าน …………………………………………………………………………....… มูลค่า % ………………………
ข้อมูลสาหรับการติ ดต่อสื่อสาร
รายชื่อผูท้ จ่ี ะให้บนั ทึก Mailing List สาหรับการแจ้งราคา Promotion, งาน และข่าวสารต่าง ๆ
๏ เจ้าของกิจการ ชื่อ/นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : …………………………………………………..
e-mail : ………………………………………..………………. ระบุ เบอร์โทร/ Line ID : ……………………………………………….
๏ ฝา่ ยขาย ชื่อ/นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : ………………………………………………………….
e-mail : ………………………………………..………………. ระบุ เบอร์โทร/ Line ID : ……………………………………………….
๏ ฝา่ ยจัดซือ้ ชื่อ/นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : ………………………………………………………..
e-mail : ………………………………………..………………. ระบุ เบอร์โทร/ Line ID : ……………………………………………….
๏ ฝา่ ยการเงิน ชื่อ/นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : ………………………………………………………
e-mail : ………………………………………..………………. ระบุ เบอร์โทร/ Line ID : ……………………………………………….
๏ ฝา่ ยการตลาด ชื่อ/นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : ………………………………………………..….
e-mail : ………………………………………..………………. ระบุ เบอร์โทร/ Line ID : ……………………………………………….
๏ ฝา่ ยเทคนิค ชื่อ/นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : ……………………………………………………….
e-mail : ………………………………………..………………. ระบุ เบอร์โทร/ Line ID : ……………………………………………….
๏ อื่นๆ ……………………………………………………….. ระบุ
ชื่อ/นามสกุล : …………………………………………….. ตาแหน่ง : ……………………………………………………
e-mail : ………………………………………..………………. ระบุ Line ID : ……………………………………………….
สถานที่ส่งสิ นค้า1 : เลขที่ ……….......……………… หมู่ ……... ซอย ......….........………………… ถนน ……................................……
ตาบล/แขวง ………………....………….. อาเภอ/เขต ………….......…....…………… จังหวัด ……....................………………….………
รหัสไปรษณีย์ ……………...….………โทร.………........................................……..…. FAX ..............................………………………...
สถานที่ส่งสิ นค้า2 : เลขที่ ……….......……………… หมู่ ……... ซอย ......….........………………… ถนน ……................................……
ตาบล/แขวง ………………....………….. อาเภอ/เขต ………….......…....…………… จังหวัด ……....................………………….………
รหัสไปรษณีย์ ……………...….………โทร.………........................................……..…. FAX ..............................………………………...
www.wcs-th.com
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 ผูม้ ีอานาจลงนามในใบสังซื
่ ้อ โปรดระบุวงเงิ นอนุมตั ิ
1. ชื่อ/นามสกุล .…………………………………………………………….…. ลายเซ็น …………….....…..…………………..….
ตาแหน่ง ………………………………………………………………...... วงเงินอนุมตั …
ิ ……………….....……………..……… บาท
2. ชื่อ/นามสกุล .…………………………………………………………….…. ลายเซ็น …………….....…..…………………..….
ตาแหน่ง ………………………………………………………………...... วงเงินอนุมตั …
ิ ……………….....……………..……… บาท
 ผูม้ ีอานาจลงนามรับสิ นค้า
1. ชื่อ/นามสกุล ………………………………………………. ตาแหน่ง ………..………………. ลายเซ็น …….……………………...……
2. ชื่อ/นามสกุล ………………………………………………. ตาแหน่ง ………..………………. ลายเซ็น …….……………………………
3. ชื่อ/นามสกุล ………………………………………………. ตาแหน่ง ………..………………. ลายเซ็น …….……………………………


ข้อกาหนดการขอเครดิ ต 30 วัน
o

มีทนุ จดทะเบียนตังแต่
้ 10 ล้ านบาทขึ ้นไป และเปิ ดทาการมาแล้ ว 5 ปี

o

ส่งใบแจ้ งหนี ้/วางบิลพร้ อมการส่งสินค้ า, เสร็ จสิ ้นการรับบริ การ หรื อทาง อีเมล

o

กาหนดชาระเงินทุกวัน..........................................ที่................ และ ..........................................ที่................ของเดือน
หรื อแนบตารางการชาระเงินมาพร้ อมเอกสารสมัคร

 กำรชำระเงินผ่ ำนบัญชี ธนำคำรกสิกรไทย

-

Kbank
ชื่อบัญชี : บจก. เวิลด์ไวด์ คอม เซอร์ วิส
เลขที่บญ
ั ชี : 033-1-45066-9
ประเภท : ออมทรัพย์
สาขา : นวมินทร์ ซติ ี ้อเวนิว

-

ส่ งไฟล์ สลิปโอนเงิน
ผ่านหน้ าเว็บ "แจ้ งการโอนเงิน"
Fax สลิปการโอนเงินกลับมาทางบริ ษัท
Line ID สาหรับแจ้ งโอนเงิน : @wcs2000
เบอร์ สาหรับแจ้ งโอนเงินผ่าน SMS :086-564-3199
Email สาหรับแจ้ งโอนเงินผ่านInternet : Shop@wcs-th.com

*** ยอด สัง่ ซื ้อสินค้ า / บริ การ ต่ากว่า 5,000 บาท 3 เดือนติดต่อกันทางบริ ษัทจะทาการยกเลิกเคริต และต้ องชาระเป็ นเงิน
สด โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า.

 การชาระโดยการจ่ายเช็ค (เมือ่ ชาระยอดตัง้ แต่ 1 แสนบาทขึน้ ไป)
โปรดระบุผ้ มู ีอานาจสัง่ จ่ายเช็ค

www.wcs-th.com

1.

ชื่อ/นามสกุล ……………………………………. ตาแหน่ง…………..………………. ลายเซ็น ……………………………

2.

ชื่อ/นามสกุล …………………………………. ตาแหน่ง…………..………………. ลายเซ็น ……………………………
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