แบบฟอร์มขอเปิ ดการค้า
สาหรับลูกค้าประเภทตัวแทนจาหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบินและทัวร์ท่องเทีย่ ว (SUB-AGENT)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ ไป (GENERAL INFORMATION)
ประเภทนิ ติบุคคล

 บริษท
ั จำกัด (มหำชน)  บริษทั จำกัด  ห้ำงหุน้ ส่วน
 บุคคลธรรมดำ

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................

ข้อมูลติ ดต่อ (CONTACT INFORMATION)
ข้อมูลติ ดต่อภาษาไทย
ชื่อบริษทั /สถำนประกอบกำร : .………………………………………………………………………………………
ทีต่ งั ้ สำนักงำนทีจ่ ดทะเบียน : ………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………………..…..

หมำยเลขโทรศัพท์ : ………………………………… หมำยเลขโทรสำร : …………………………………….…..
เว็บไซต์ : ………………………………………….. อีเมล์ : .…………………………………………………..
REMARK : กรณี ที่ตงั ้ สานักงานที่จดทะเบียน “ไม่ตรง” กับที่ตงั ้ ที่จะให้จดั ส่งเอกสาร (โปรดระบุ)......................................
...............................................................................................................................................................................................
CONTACT INFORMATION
Company Name : ……..…………………………………………………………………………………………...
Address : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…..
Telephone Number: ………………………………… Fax Number : …………………………………………...

Web Site : ………………………………………….. E-mail : .………………………………………………....
ข้อมูลผูต้ ิ ดต่อ และผูม้ ีอานาจในการสังซื
่ ้อ
1. ชื่อ – นำมสกุล (นำย / นำง / นำงสำว) .……………………………………………………………………………
ตำแหน่ง .………………………..… หมำยเลขโทรศัพท์…………………. หมำยเลขโทรศัพท์มอื ถือ………………
2. ชื่อ – นำมสกุล (นำย / นำง / นำงสำว)

.………………………………………………………………………….

ตำแหน่ง .…………………………. หมำยเลขโทรศัพท์…………………. หมำยเลขโทรศัพท์มอื ถือ………………
ผูม้ ีอานาจในการลงนาม : 1.

.……………………………………… 2. ………………………………………….

3. .……………………………………… 4. ………………………………………….

จำนวนพนักงำนในบริษทั : ………. คน
พนักงำนของกลุม่ บริษทั ในเครือ : …..…… คน
เปิ ดกิจกำรมำแล้ว .................. ปี ………… เดือน
ระบบ GDS ที่ใช้สารองที่นัง่ :  ABACUS  AMADEUS  GALILEO

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านธุรกิจ (BUSINESS INFORMATION)
ปัจจุบนั ซื้อสิ นค้าและบริการอยู่กบั ตัวแทนจาหน่ าย BSP หรือ Non-BSP รายใด (โปรดระบุ)
1. ..........................................................................................................................................
รูปแบบกำรชำระเงิน  เงินสด (พนักงำนไปรับทีบ่ ริษทั ฯ)  บัตรเครดิต  โอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร
2. ...........................................................................................................................................
รูปแบบกำรชำระเงิน  เงินสด (พนักงำนไปรับทีบ่ ริษทั ฯ)  บัตรเครดิต  โอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร

 เช็ค เครดิตเทอม...... วัน
 เช็ค เครดิตเทอม...... วัน

รูปแบบในการชาระเงิ น สาหรับชาระค่าสิ นค้าและบริการให้กบั QUALITY EXPRESS CO., LTD.
 เงินสด (พนักงำนไปรับทีบ
่ ริษทั ฯ)  บัตรเครดิต  โอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร  เช็ค เครดิตเทอม ......วัน
รูปแบบในการรับเอกสารทางการเงิ นและเอกสารอื่นๆ
 สำมำรถรับเอกสำรผ่ำนทำงไปรษณียไ์ ด้
 ต้องกำรรับเอกสำรผ่ำนทำงพนักงำนส่งเอกสำรของบริษท
ั ฯ เท่ำนัน้
ระยะเวลาในการรับใบเสร็จรับเงิ น/ใบรับเงิ น
 ต้องกำรรับในวันถัดไปหลังจำกได้ดำเนินกำรออกตั ๋วแล้ว

 สำมำรถรับเป็ นรำยสัปดำห์ได้  สำมำรถรับเป็ นรำยเดือนได้

ลงชื่อ ...........................................................................ผูข้ อเปิ ดการค้า/ ลูกค้า
(
)

วันที่ ..................................................
(ประทับตราบริษทั )

ส่วนที่ 3 : สาหรับเจ้าหน้าที่ QUALITY EXPRESS CO., LTD.
User Name : …………………..
Password : …………………….

ประมาณการยอดซื้อสิ นค้าและบริการเฉลี่ยต่อเดือน :
 100,000 – 500,000 บำท
 600,000 – 900,000 บำท

 1,000,000 บำท ขึน
้ ไป

ลงชื่อผูย้ ื่นเรือ่ งขออนุมตั ิ เปิ ดการค้า : ...........................................................................
(
)
ลงชื่อผูอ้ นุมตั ิ เปิ ดการค้า : ................................................................................................
(
)

เอกสารประกอบการเปิ ดการค้า

วันที่ ..................................................
วันที่ ..................................................

SUB-AGENT

1. สำเนำหนังสือรับรองบริษทั (อำยุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ใบทะเบียนพำณิชย์ (กรณีเป็ นร้ำนค้ำ/ บุคคลธรรมดำ)
2. สำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิม่ (ภ.พ. 20)
3. นำมบัตรกรรมกำรบริษทั ฯ หรือ ผูจ้ ดั กำรบริษทั ฯ
4. แผนทีบ่ ริษทั ฯ / สถำนประกอบกำร
5. รูปถ่ำยบริษทั / สถำนประกอบกำร
REMARK: กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบรายการเอกสารแนบแบบฟอร์มฯ แล้วแสกนเอกสาร
ทัง้ หมด กลับมาที่ wnwnwn23@hotmail.com และ qewholesales@qegroups.com

