คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าคัดเลือกเป็ นผู้แทนจาหน่ าย
• ต้ องเป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมายก่อนวันยื่นใบสมัคร
• มีทาเล สถานที่ตงร้
ั ้ าน สภาพแวดล้ อม และขนาดพื ้นที่ใช้ สอย ตามที่ฝ่ายครัวการบินกาหนด ดังต่อไปนี ้
- ร้ านขนาดเล็ก พื ้นที่ขนาด 18 -20 ตารางเมตร
- ร้ านขนาดกลาง พื ้นที่ขนาดมากกว่า 20 ตารางเมตรขึ ้นไป ต้ องมีที่นงั่ รับประทาน อย่างน้ อย 5 ที่นงั่
ผูส้ มัครฯ ไม่จำเป็ นต้องเช่ำพืน้ ทีไ่ ว้ก่อนล่วงหน้ำ จนกว่ำจะได้รบั อนุมตั ิ ให้เป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำย
• มีเงินลงทุนเบื ้องต้ นกับการบินไทยไม่ต่ากว่า 1 ล้ านบาท ไม่รวมค่าเช่าพื ้นที่ ค่าขนส่ง ค่าใช้ จ่ายในการตกแต่งร้ าน
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในร้ านฯ
• สามารถดาเนินการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ Puff & Pie ตลอดอายุสญ
ั ญา 4 ปี
• มีความพร้ อมด้ านการลงทุน รักงานบริ การ มีความอดทน มีความพร้ อมเรื่ องบุคลากร และมีเวลาบริ หารร้ าน
หากมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
• ไม่มีธุรกิจ Bakery ที่เข้ าข่ายเป็ นคูแ่ ข่งทังทางตรงและทางอ้
้
อม
• ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
• ยอมรับและสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ฝ่ายครัวการบินกาหนดได้ ทกุ ประการ

หลักฐานการสมัคร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน จานวน 2 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี นติ ิบคุ คล
สาเนาใบ ภ.พ. 20
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านของกรรมการผู้ลงนาม
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้ านของ
ผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ชุด
บัญชีงบดุล หรื อเอกสารทางการเงินที่แสดงผลกาไร-ขาดทุน ที่ผา่ นมา จานวน 1 ฉบับ ( ถ้ ามี )
หลักฐานทางการเงิน ที่มียอดจานวนเงิน รวมกันไม่ตา่ กว่า 1 ล้ านบาท
สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรื อสาเนาสัญญาเช่าพื ้นที่ (ถ้ ามี)
แผนธุรกิจในการดาเนินงาน (Business Plan) และประมาณการยอดขายต่อวันที่คาดว่าจะได้ รับ พอสังเขป
ภาพถ่ายทาเล สถานทีต่ งร้
ั ้ าน สภาพแวดล้ อม และแผนที่
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ขัน้ ตอนสู่การเป็ น Puff & Pie
•
•
•
•
•
•
•
•

ยื่นใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
คณะกรรมการฯ เข้ าตรวจสอบพื ้นที่
คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ผ้ สู มัคร
แจ้ งผลการพิจารณาให้ ทราบ
เข้ าอบรมการบริ หารจัดการร้ าน
ลงนามในสัญญา
ดาเนินการตกแต่งร้ าน
เปิ ดร้ าน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------สนใจกรุณายื่นใบสมัครพร้ อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ ที่กองผลิตภัณฑ์พิเศษ(CV)
อาคารฝ่ ายครัวการบินดอนเมือง บริษัท การบินไทย จากัด(มหาชน) อาคาร DC1
ตังแต่
้ เวลา 8:30 – 15:30 น. เว้ นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียด
โทร. 02 592 1153 - 54
อีเมล : bkkcvoffice@thaiairways.com
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ใบสมัครลาดับที่ ......………………....
วันที่สมัคร ......../....................../..........

ใบสมัครผู้แทนจาหน่ าย
โครงการ Puff & Pie
ประเภทนิตบิ ุคคล

สำหรับติดรู ป
ขนำด 1” x 1”

1. บริ ษัท/ ห้ างหุ้นส่วนสามัญ /ห้ างหุ้นส่วนสามัญจากัด...........................................................................................................
2. จดทะเบียนนิติบคุ คล เมื่อวันที่ ...............เดือน................................พ.ศ. ................
3. เลขทะเบียนพาณิชย์ที่...........................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี .........................................................
สานักงานใหญ่
สาขาที่................
4. ประเภทธุรกิจ / อาชีพ................................................................................................
5. จานวนทุนจดทะเบียน................................................................................................
6. ทีอ่ ยูส่ ถานประกอบการตาม ภ.พ.01 เลขที่................หมูท่ ี่..............ซอย..........................อาคาร/หมูบ่ ้ าน............................
ถนน............................................แขวง/ตาบล................................................... เขต/อาเภอ..............................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................................... หมายเลขโทรศัพท์.............................................
7. ที่ตงส
ั ้ านักงานที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.............หมูท่ ี่..............ซอย.........................อาคาร/หมูบ่ ้ าน......................................
ถนน............................................แขวง/ตาบล.................................................... เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................................... หมายเลขโทรศัพท์.............................................
Email : ……………………………………………………….
8. ชื่อผู้ติดต่อ………………………………………………...…….…อาชีพ…………….………………อายุ............……………ปี
ทีอ่ ยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ เลขที่...............หมูท่ ี่..............ซอย..................................อาคาร/หมูบ่ ้ าน.........................................
ถนน............................................แขวง/ตาบล.................................................... เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................................... หมายเลขโทรศัพท์.............................................
Email : ……………………………………………………….
ความสัมพันธ์กบั นิติบคุ ล  กรรมการบริ ษัทผู้มีอานาจ
 ผู้รับมอบอานาจ
9. ท่านเคย/ กาลังดาเนินธุรกิจอืน่ ๆ หรื อไม่
ท่ านดาเนินธุรกิจมานานเพียงใด (ตอบเพียงข้ อเดียว)
 ไม่เกิน 2 ปี เริ่ มปี พ.ศ. ..................
 มากกว่า 2 ปี เริ่ มปี พ.ศ. ...................
จานวนพนักงานประจา ................................. คน
เงินลงทุน (ไม่รวมที่ดิน) ............................... บาท
ประเภทธุรกิจหลักของท่ าน คือ
 การผลิต โปรดระบุประเภทสินค้ าที่ผลิต ...................................................................................................................
 การบริ การ (โดยไม่มีการผลิตใด ๆ) โปรดระบุลกั ษณะของบริการ ...............................................................................
 การค้ าส่ง (ซื ้อมา-ขายไป โดยไม่มีการผลิต) โปรดระบุประเภทสินค้ า ..........................................................................
 การค้ าปลีก (ซื ้อมา-ขายไป โดยไม่มีการผลิตหรื อค้ าส่ง) โปรดระบุประเภทสินค้ า ........................................................
10. ท่านขอนาเสนอสถานทีเ่ พื่อเปิ ดร้ าน Puff & Pie ตังอยู
้ .่ .............................................................
.....................................................................ขนาดของพื ้นที่...................ตารางเมตร ( ต้ องมีพื ้นที่ไม่ต่ากว่า 18 ตารางเมตร )
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11. ท่านวางแผนใช้ เงินลงทุนในธุรกิจ Puff & Pie ทังสิ
้ ้นประมาณ
 ต่ากว่า 500,000 บาท

 ต่ากว่า 1,000,000 บาท

 ต่ากว่า 1,500,000 บาท

 ต่ากว่า 2,000,000 บาท


500,000 บาท ขึ ้นไป
1,000,000 บาท ขึ ้นไป
1,500,000 บาท ขึ ้นไป
2,000,000 บาท ขึ ้นไป

12. จากข้ อ 5. ท่านมีแหล่งเงินทุน คือ
 เงินทุนของตนเอง .............................. บาท
 เงินกู้ ................................................. บาท โดยมีแหล่งเงินกู้ คือ
 ธนาคาร
 หน่วยงานเอกชน
 ญาติพี่น้อง
 หน่วยงานของรัฐ
 เพื่อน
 อื่นๆ ระบุ......................................
13. หากท่านได้ รับสิทธิ์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านคิดว่าจะมีการจ้ างงานหรื อไม่
 มี จานวน .............. คน
 ไม่มี
14. ท่านมีแผนธุรกิจ เพื่อเสนอให้ บริ ษัทฯ ทาการพิจารณาหรื อไม่
 มี
 ไม่มี
15. ท่านได้ ยื่นเอกสารต่างๆ เช่น แผนดาเนินธุรกิจ ทาเล สถานที่ตงั ้ และสภาพแวดล้ อมของร้ าน กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
ประมาณการยอดขายทีค่ าดว่าจะได้ รับ ฯลฯ ให้ บริ ษัทฯ ทาการพิจารณาแล้ ว ดังนี ้
15.1
15.2
15.3

15.4
15.5
15.6

15. หากท่านได้ รับการคัดเลือกเป็ น “ผู้แทนจาหน่าย” ท่านพร้ อมชาระเงินจานวน 440,000 บาท (สีแ่ สนสีห่ มื่นบาทถ้ วน)
ไม่รวม VAT เพื่อเป็ นค่าใช้ สทิ ธิ์ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า “Puff & Pie” สัญญา ระยะเวลา 4 ปี หรื อไม่
 พร้ อม
 ไม่พร้ อม
16. หากท่านได้ รับการคัดเลือกเป็ น “ผู้แทนจาหน่าย” ท่านสามารถทาสัญญากับฝ่ ายฯ ภายใน 15 วันนับจากได้ รับแจ้ ง หรื อไม่
 พร้ อม
 ไม่พร้ อม
17. ท่านมีธุรกิจที่เข้ าข่ายเป็ นคูแ่ ข่งขันทังทางตรงและทางอ้
้
อมหรือไม่
 ไม่มี
 มี
18. ท่านสามารถเข้ ารับการอบรมตามที่ฝ่ายฯ กาหนดได้ ทนั ทีหรือไม่
 พร้ อม
 ไม่พร้ อม
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19. ท่านยินดีจะทาสัญญากับบริ ษัทฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปี หรื อไม่
 ยินดี
 ไม่ยินดี
20. ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้ ลงโทษทางอาญา หรื อตกเป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อไม่
 ไม่เคย
 เคย
ข้ าพเจ้ ายอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ กาหนด และขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ

ผู้สมัคร
ประทับตรำ
(ถ้ำมี)

ลงชื่อ ..............................................
(

)

กรรมการบริษัท/ผู้รับมอบอานาจ
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ลงชื่อ .................................................
(

)

กรรมการบริษัท/ผู้รับมอบอานาจ

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่
หลักฐานประกอบการยื่นสมัคร

 ใบสมัคร พร้ อมรูปถ่าย
 บัญชีงบดุล (ถ้ ามี)
 สาเนาใบ ภ.พ. 20
 สาเนาหนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี)
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
/สัญญาเช่าพื ้นที่ (ถ้ ามี)

การนัดหมาย หรือส่ งต่ อหน่ วยร่ วมฯ อื่น

 สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
 Presentation/ แผนธุรกิจ
 Statement/สาเนาบัญชีธนาคาร
 สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี นิตบิ คุ คล
 สาเนาทะเบียนบ้ าน
 อื่นๆ...................................
รวมจานวนเอกสารที่ยื่น...............ชุด

 นัดสารวจพื ้นที่ วันที่ ......................................
 นัดสัมภาษณ์ วันที่ .........................................
 นัดลงนามสัญญาและชาระเงิน วันที่ ...... ..........
 นัด อบรม วันที่ ..............................................
อื่น ๆ
........................................................................................
.......................................................................................

ผู้รับเอกสาร ............................................ (ผูแ้ ทน CY) ผูต้ รวจเอกสารและคุณสมบัต.ิ .................................….. ( ผูแ้ ทนจาก CX-H )
(
)
(
)
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............

วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............

ผูท้ วนสอบ……………………….………… ( ผูแ้ ทน CB )
(
)

Verified By ………………..…………..…( CY )
(
)

วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............

วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............
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