แบบฟอร์ มลงทะเบียนสมัครเป็ นตัวแทนการตลาดบริษัท อีทูบี คอร์ ปอเรชั่ น จากัด
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล .....................................................................
นามสกุล ...............................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน/เลขนิติบุคล .............................................................
ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน ........................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ที่อยูส่ าหรับจัดส่ งเอกสาร .....................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
วันเดือนปี เกิด ......................................................... เชื้อชาติ ................................
สัญชาติ ..................................... วันที่บตั รหมดอายุ .............................................
หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ ..........................................................................
Email ....................................................................................................................
Facebook: ……………………………………………………………………….
Line ID: ………………………………………………………………………….

ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลสัญญาขอเช่ าใช้ ระบบ iSystem
เลขที่สญ
ั ญาขอเช่าใช้ระบบ ...................................................................................
เลขที่บญั ชีซ้ือขายที่ผกู กับสัญญาเช่า .....................................................................
ชื่อผูใ้ ห้บริ การซื้อขาย ............................................................................................

ส่ วนที่ 3: ข้ อมูลบัญชีธนาคารสาหรับรับค่ าตอบแทนการตลาด
เลขที่บญั ชี .............................................................................................................
ชื่อบัญชี .................................................................................................................
ชื่อธนาคาร ............................................................................................................
สาขา .....................................................................................................................

ส่ วนที่ 4: เงื่อนไขและระเบียบจรรยาบรรณของตัวแทน
1.
2.
3.

ผูส้ มัครตัวแทนต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ในชั้นศาล หรื อ
เป็ นบุคคลที่มีหมายเรี ยกหรื อหมายจับจากทางราชการ
ผู้ส มัค รตัว แทนต้อ งไม่ ใ ช่ ผู้ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ อยู่ ใ น
ตาแหน่งทางราชการที่ถูกห้ามเป็ นตัวแทนการตลาดตามข้อกฏหมาย
ตัวแทนต้อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ต่ อ บริ ษ ัท และเพื่ อ นร่ วมงาน ปฏิ บ ัติ ต นอยู่
ภายใต้ระเบี ยบและข้อ จรรยาบรรณของบริ ษ ัท อย่า งเคร่ ง ครั ด ปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ด้วยข้อมูลที่เป็ นความจริ ง

ตัวแทนต้องให้บริ การที่ดีกบั ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และชี้แจงให้ลูกค้าได้รับ
ทราบถึ ง สิ ทธิ แ ละข้ อ กฏหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซ่ึ ง
ผลประโยชน์ของลูกค้า
5. ตัวแทนต้องไม่กระทาการเผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลและข้อมูลในสัญญา
ของลู ก ค้า และข้อ มู ล อื่ น ๆ ของบริ ษ ัท ต่ อ บุ ค คลภายนอก หรื อ ตัว แทน
การตลาดท่านอื่น
6. ตัวแทนต้องนาเสนอและเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความจริ งของบริ ษทั ที่เป็ น
ส่ วนสาระสาคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสิ น ใจ
ใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษทั ได้ดียงิ่ ขึ้น
7. ตัวแทนต้อ งไม่ เ สนอหรื อ ชี้ แนะให้ลู ก ค้า กระท าการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในระดับที่เกินขีดความสามารถและความรับผิดชอบ
ของลูกค้า อันนาไปสู่ ปัญหาที่ส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน หรื อ
ทุนสารองของลูกค้า หรื อเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนด
8. ตัวแทนต้องไม่กระทาการปรับลดค่ าบริ การหรื อค่าเช่ าใช้ผลิ ตภัณฑ์ข อง
ทางบรัษทั เพื่อชักจูงหรื อหลอกล่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์
ของทางบริ ษทั
9. ตัวแทนต้องไม่แนะนาให้ลูกค้ากระทาการอันใดก็ตามที่ จะทาให้ลูกค้าเกิด
การเสี ยผลประโยชน์เพื่อให้ตวั แทนได้รบั ค่าตอบแทนการตลาดที่มากขึ้น
10. ตัวแทนต้องไม่กล่าวร้ายทับถมตัวแทนหรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อื่ น หรื อ
ตัวแทนการตลาดท่านอื่น ตลอดจนต้องไม่กระทาการแย่งลูกค้าจากตัวแทน
ท่านอื่น
11. ตัวแทนต้องไม่กระทาการอันใดที่ เป็ นการแสดงถึงเจตนาในการดึ งตัวแทน
ท่านอื่นให้ยา้ ยสายงานเพื่อมาร่ วมงานกับตน หรื อมาส่ งเสริ มให้ตนได้ครบ
เงื่อนไขในการเลื่อนระดับของตัวแทนที่สูงขึ้นไป
12. ตัวแทนต้องหมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษทั
อยูส่ ม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ ถูกต้องอย่างแท้จริ ง
4.

ข้าพเจ้าขอรับ รองข้อมู ลทั้งหมดว่าเป็ นความจริ งทุ กประการ หากข้อมู ล
ส่ วนใดที่ แสดงถึงเจตนาปกปิ ดข้อมูลอัน เป็ นจริ ง ข้าพเจ้ายินดี ให้ทางบริ ษทั ตัด
สิ ทธิ์ การเป็ นตัวแทนและเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้
ลงชื่อ ................................................ ผูส้ มัคร
( ..................................................................)
วันที่ .....................................................
เอกสารประกอบการสมัคร 1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาเอกสาร
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 2) สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

