ใบสมัครแฟรนไชส์

โปรดระบุแบรนด์ที่ท่านต้องการ
AKA

On the table

ลาว ญวน บาย ตามัว่

แจ่วฮ้อน บาย ตามัว่

ตามัว่

ชื่อผูส้ มัคร
_____________________________________________________________________________________
วัน / เดือน / ปี
_____________________________________________________________________________________
ขอสมัคร (กรุ ณาระบุสถานที่ / ทาเลสาหรับประกอบการ - กรุ ณาใส่ ที่อยูเ่ ต็ม)
_____________________________________________________________________________________
พื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
_____________________________________________________________________________________
• กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสาหรับทุกคาถาม พร้อมแนบหลักฐานทางด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
• สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร
• หากรายละเอียดในใบสมัครไม่สมบูรณ์และเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา

การรับรองเอกสาร
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้ ณ ปั จจุบนั เป็ นความจริ งและถูกต้องทั้งหมด ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้บริ ษทั
เซ็น คอร์ ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จากัด ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ บริ ษทั มีสิทธิ์
ที่ จะปฏิ เสธใบสมัค รของข้าพเจ้า หรื อสิ้ นสุ ดสั ญญาที่ อาจเกิ ดขึ้ น ระหว่า งข้า พเจ้า และบริ ษ ทั เซ็ น คอร์
ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จากัด ทั้งนี้ได้ลงนามท้ายเอกสารฉบับนี้

ลงนามโดย
ชื่อของผูย้ นื่ ขอ
วันที่

:_____________________________________________
:_____________________________________________
:_____________________________________________

ใบสมัครแฟรนไชส์
อ้างถึง
ชื่อธนาคาร (กรุ ณาระบุชื่อผูท้ ี่สามารถติดต่อ / สาขาของบัญชี )
ชื่อ
1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………

ที่อยู่

ระยะเวลาที่รู้จกั

…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………

โทรศัพท์
………………………...
………………………...
………………………...

ใบสมัครแฟรนไชส์
ประวัติ / รายละเอียดส่วนตัว (กรุ ณาพิมพ์หรื อเขียนด้วยหมึกตัวบรรจง)
ชื่อ – นามสกุล ___________________________________________________อายุ ______________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั _____________________________________________________จานวนปี ที่อาศัย_____________________
โทรศัพท์มือถือ_______________________โทรศัพท์บา้ น____________________แฟกซ์/โทรสาร___________________
สถานะ
สัญชาติ
บัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่บตั รประกันสังคม
โสด
ไม่โสด
ชื่อบิดา________________________________________อายุ__________อาชีพ/ธุรกิจ____________________________
ชื่อมารดา______________________________________อายุ__________อาชีพ/ธุรกิจ_____________________________
ชื่อคู่สมรส_____________________________________อายุ__________อาชีพ/ธุรกิจ_____________________________
ที่อยูข่ องคู่สมรส (ในกรณี ที่แตกต่างจากของท่าน)
โทรศัพท์
อีเมล์
_________________________________________
___________________________________________
ชื่อและอายุของบุตร
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

กรุ ณาอธิบายว่าท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรื อไม่
ท่านเคยมีประวัติการถูกจับกุมในคดีอื่นนอกเหนือจากการฝ่ าฝื นกฎระเบียบจราจรหรื อไม่
ท่านเคยขึ้นศาลต่อสูค้ ดีความเกี่ยวกับตัวท่านเองเพื่อบริ ษทั หรื อเพือ่ เจ้านายหรื อไม่
ท่านเคยมีประวัติเกี่ยวกับจองจาหรื อไม่
ท่านเคยมีประวัติลม้ ละลายหรื อไม่
(ถ้าเคย) ไม่วา่ เกี่ยวกับกรณี ใดข้างต้น กรุ ณาระบุรายละเอียด และวันที่เกิดเหตุ (ถ้ารายละเอียดจานวนมากกรุ ณาใช้กระดาษ
แผ่นใหม่)
_________________________________________________________________________________________________
นี่เป็ นครั้งแรกของท่านในการสมัครขอแฟรนส์ไชส์กบั บริ ษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จากัด
ใช่
ไม่ใช่
ถ้าไม่ใช่ กรุ ณาระบุรายละเอียดของการสมัครของท่านครั้งก่อน ๆ และเขตแฟรนส์ไชส์ที่ได้ขอสมัคร
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
คุณเคยสมัครขอเป็ น แฟรนส์ไชส์กบั บริ ษทั ฯ อื่นหรื อไม่? ถ้าเคย กรุ ณาแจ้งชื่อแฟรนไชส์ที่สมัครและผลตอบรับ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ใบสมัครแฟรนไชส์
ประวัติการศึกษา (กรุ ณาพิมพ์หรื อเขียนด้วยหมึกตัวบรรจง)
สถาบันการศึกษา จานวนปี การศึกษา

ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาที่สาเร็จ

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

ระดับมัธยมศึกษา

……………………… ………………………………..

…………………………….

……………………………..

ระดับอุดมศึกษา

……………………… ………………………………..

…………………………….

………………………………

ระดับปริ ญญาโท

……………………... ………………………………..

……………………………

……………………………..

ประวัติการเข้าร่ วมสัมมนา / ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการขายหรื อการจัดการขายปลีก
หัวข้อ / หลักสูตรการสัมมนา / ฝึ กอบรม

ดาเนินการอบรมโดย

จานวนวันอบรม

……………………………………………………….

………………………………

………………………………

……………………………………………………….

………………………………

………………………………

……………………………………………………….

………………………………

………………………………

……………………………………………………….

………………………………

………………………………

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่ได้เข้าร่ วมในหลักสูตรการบริ หารและพัฒนาบุคลากรหรื อลูกค้าสัมพันธ์
หัวข้อ / หลักสูตรในการสัมมนา / ฝึ กอบรม

ดาเนินการอบรมโดย

จานวนวันอบรม

………………………………………………………

…………………………….

………………………………

………………………………………………………

…………………………….

………………………………

………………………………………………………

…………………………….

………………………………

………………………………………………………

…………………………….

………………………………

……………………………………………………..

……………………………..

………………………………

……………………………………………………..

……………………………..

………………………………

……………………………………………………..

……………………………...

………………………………

…………………………………………………….

………………………………

………………………………

กรุ ณาระบุการศึกษาระดับปริ ญญาหรื อหลักสูตรที่สาเร็จ

ใบสมัครแฟรนไชส์
ประวัตธิ ุรกิจทีเ่ คยประกอบการ
ประวัติทางานในอดีต (ระบุชื่อ ที่อยู่ และวันที่ชดั เจน เริ่ มจากงานปัจจุบนั (ถ้าจาเป็ นเขียนต่ออีกแผ่น))
วันเริ่ มงาน
…………………………..

ตาแหน่ง

ชื่อบริ ษทั ฯ

……………………………….

………………………………….

ประเภทของธุรกิจ
…………………………………………..

่ ……………………………………….ชื่อผูบ้ งั คับบัญชา……………………………………..สาเหตุที่ลาออก………………………..
ที่อยู…
ความรับผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันเริ่ มงาน
…………………………..

ตาแหน่ง

ชื่อบริ ษทั ฯ

……………………………….

………………………………….

ประเภทของธุรกิจ
…………………………………………..

่ ……………………………………….ชื่อผูบ้ งั คับบัญชา……………………………………..สาเหตุที่ลาออก………………………..
ที่อยู…
ความรับผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันเริ่ มงาน
…………………………..

ตาแหน่ง

ชื่อบริ ษทั ฯ

……………………………….

………………………………….

ประเภทของธุรกิจ
…………………………………………..

่ ……………………………………….ชื่อผูบ้ งั คับบัญชา……………………………………..สาเหตุที่ลาออก………………………..
ที่อยู…
ความรับผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันเริ่ มงาน
…………………………..

ตาแหน่ง

ชื่อบริ ษทั ฯ

……………………………….

………………………………….

ประเภทของธุรกิจ
…………………………………………..

่ ……………………………………….ชื่อผูบ้ งั คับบัญชา……………………………………..สาเหตุที่ลาออก………………………..
ที่อยู…
ความรับผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระยะเวลา 5 ปี มีประสบการณ์ใดที่ท่านถือเป็ นเหตุการณ์วกิ ฤตที่สาคัญ (ธุรกิจหรื อส่วนตัว) อธิบาย
อะไรคือปั ญหา?.......................................................................................................................................................................................................................
คุณได้ดาเนินการอย่างไร?....................................................................................................................................................................................................
ท่านเคยดาเนินการกิจการด้วยตัวเองหรื อไม่
ถ้าเคยกรุ ณาระบุรายละเอียด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบสมัครแฟรนไชส์
ข้อมูลส่วนตัวด้านการเงิน
(เพื่อเป็ นประโยชน์ในการประเมินความสามารถทางการเงินของท่านหรื อบริ ษทั ฯ ของท่านในการขอแฟรนไชส์ กรุ ณาระบุ
แหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการ)
เงินเดือน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โบนัสและ/หรื อ ค่าคอมมิชชัน่ ……………………………………………………………………………………………………………………..
เงินปันผลและ/หรื อดอกเบี้ย……………………………………………………………………………………………………………………….
รายได้จากอสังหาริ มทรัพย์………………………………………………………………………………………………………………………….
กาไรจากธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
เงินที่เรี ยกเก็บได้………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายได้อื่นๆ กรุ ณาระบุแหล่งที่มา (ตัวอย่าง บริ ษทั เงินทุน คู่สมรส และอื่นๆ)
รายได้รวมทั้งหมด…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ท่านสามารถระดมทุนตามที่ บริ ษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จากัด ระบุได้หรื อไม่
ที่มาของเงินทุนจากแหล่งใด? กรุ ณาระบุ (เขียนต่อแผ่นใหม่ได้)

ได้

ไม่ได้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ท่านมองหาปั จจัยอะไรในการตัดสิ นใจลงทุนทาธุรกิจ?
ท่านหวังจะทายอดคืนทุนตามคาดหมายเป็ นจานวนเท่าไรและในระยะเวลาเร็ วแค่ไหน?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กรุ ณาเขียนสรุ ปประวัติธุรกิจของท่านโดยระบุชื่อผูใ้ ห้การสนับสนุนทางการเงิน (จากสูงสุดมาต่าสุด) ต่อรายได้ท้ งั ส่วนตัว
และธุรกิจของท่าน
แหล่งที่มา (กรุ ณาระบุชื่อเต็มของธุรกิจ)
รายได้ต่อปี
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

ใบสมัครแฟรนไชส์
แผนการดาเนินธุรกิจ
กรุ ณาระบุเขต/ทาเลที่ท่านสนใจ…………………………………………………………………………………………………………………
ทาไมท่านจึงคิดว่าท่านเป็ นผูเ้ หมาะสมที่สุดที่ควรจะได้เปิ ดร้านในทาเล/พื้นที่น้ ี…………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ถ้าท่านได้รับสิ ทธิ์ทาแฟรนไชส์ ท่านจะเข้าไปดูแลและดาเนินการด้วยตนเองหรื อไม่ กรุ ณาระบุและขอบข่ายของการมีส่วน
ร่ วม?.........................................................................................................................................................................................................................................
ถ้าปั จจุบนั ท่านมีงานประจาอยูแ่ ล้วท่านวางแผนการบริ หารร้านเต็มเวลาอย่างไร?...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ท่านมีเวลามากแค่ไหนในการบริ หารร้าน?..........................................................................................................
ปั จจุบนั ท่านมีสญ
ั ญากับบริ ษทั หรื อหุน้ ส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับท่าน ทาร้านแฟรนไชส์หรื อไม่ กรุ ณาระบุรายละเอียด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ในฐานะที่ท่านเป็ นเจ้าของและผูด้ าเนินการ ท่านเต็มใจที่จะเข้าร่ วมอบรมเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ หรื อไม่
เต็มใจ
ไม่เต็มใจ
ปั จจุบนั ท่านเป็ นเจ้าของกิจการ แฟรนไชส์หรื อไม่
ถ้าใช่กรุ ณาระบุรายชื่อแฟรนส์ไชส์ที่อยู่ และวันที่เริ่ มสัญญา

ใช่

ไม่ใช่

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ถ้าท่านได้รับอนุมตั ิให้ทาแฟรนไชส์ กรุ ณาระบุผมู ้ ีหุน้ ในรายการ ใครจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในร้านแฟรนส์ไชส์ และในสัดส่วน
เท่าไหร่ ?
ชื่อ
เกี่ยวข้องเป็ น
%หุ น
้
ความรับผิดชอบ
1…………………………………

2…………………………………
3…………………………………

…………………………
…………………………
…………………………

…………………… ………………………………….
…………………… ………………………………….
…………………… ………………………………….

มีผใู ้ ดในรายชื่อข้างบนที่ถือหุน้ /มีหุน้ /ดอกเบี้ยกับภัตตาคารแฟรนไชส์อื่น ๆ อีก

มี

ไม่มี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่านมีใบสมัครขอแฟรนไชส์กบั ที่อื่น ๆ ที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการอยูห่ รื อไม่

มี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่านมีญาติ/พี่นอ้ ง โดยตรง หรื อการสมรสที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริ ษทั หรื อไม่ กรุ ณาระบุรายละเอียด
มี
ไม่มี

ไม่มี

