Will You be reselling the product that you purchase from Ingram Micro?
Yes

No If “No,” stop here :

Ingram Micro’s position in the industry is as a distributor/wholesaler. Because of commitments we have made to our vendors, we can only sell our
product to resellers. If you will not be reselling the product you are intending to purchase from Ingram Micro, or if you are unable to complete the
attached Resale Certificate, we will not be able to establish an account relationship at this time.
อินแกรม ไมโคร ดำเนินธุรกิจโดยเป็ นผู ้ค ้ำส่ง/ตัวแทนจำหน่ำย ซึง่ เป็ นนโยบำย และข ้อตกลงกับทำงผู ้ผลิต ผู ้จำหน่ำย ทีจ
่ ะไม่ขำยตรงต่อผู ้บริโภค ถ ้ำท่ำนไม่เป็ นร ้ำนค ้ำที่
จำหน่ำยสินค ้ำต่อไปยังผู ้บริโภคหรือไม่อยูใ่ นเงือ
่ นไขดังกล่ำว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำร

INGRAM USE ONLY

DOCUMENTS ATTACHED
Affidavit (ภพ. 20 เอกสารจดทะเบียนบริ ษทั , หนังสื อรับรอง, ทะเบียนการค้า)
Identification Card (สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการ)
MAP (แผนที่บริ ษทั และ คลังสิ นค้า )
Annual Return 2 years (สรุ ปรายได้ยอ้ นหลัง 2 ปี )
Latest Audited Balance Sheet and Profit & Loss Statements
(สาเนารายงานงบดุล งบกาไรขาดทุนปี ล่าสุ ดพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
Last 3 months Bank Statement (บัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน)
Personal Guarantee (หนังสื อค้ าประกันบุคคล)
Bank Guarantee (หนังสื อค้ าประกันธนาคาร)

Prepaid by wire transfer
C.O.D (Cash)
C.O.D (Company check)
PDC _____Days (Company check)
NET TERMS ______Days
Credit Line Amount Baht__________
Segment code___________________
Sales code__________
Check MK Denial.com
Request by : ________________________

_________________________ ______________
Full Name
Date
Acknowledge by: _________________________________________________________________________________

RESELLER APPLICATION
Documents must be fully completed before an account is opened and pricing quoted. We do not want to delay your application.
กรุณาให้ ข้อมูลอย่ างครบถ้ วนก่อนเปิ ดการขาย และการให้ ราคา ด้วยทางเราไม่ ต้องการให้ เกิดการล่าช้ าในการดาเนินการ
1. Have you had an account with Ingram Micro before? If yes, under what account name/number? _______________________
เคยมีการค้าขายกับทาง อินแกรม ไมโครมาก่อนหรื อไม่ ถ้าใช่กรุ ณาใส่ ชื่อ/หมายเลขเดิม
2.

Where did you find out about Ingram Micro? (Check all that apply)
รู้จกั อินแกรม ไมโคร จากที่ไหน
Manufacturer
Publication
Reseller Referral
Trade Show
Other _________
DESCRIPTION OF BUSINESS (Please type or print) กรุ ณาเขียนข้อมูลบริ ษทั อย่างชัดเจน

This company is a (check one) : ประเภทของการจดทะเบียนการค้า
Sole Proprietorship
Partnership
Corporation
Other_________________
Tax exempt เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี____________________________
Date business established วันก่อตั้ง_________________________
Length of time at this address ระยะเวลาเปิ ดทาการ_________________________________
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English Information

ข้ อมูลภาษาไทย

____________________________________________________
Legal Business Name (As appears on business license)

__________________________________________________
ชื่อที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

____________________________________________________
Business Trade Name (English)

__________________________________________________
ชื่อทางการค้า

____________________________________________________
Business Street Address (Must be provided)

__________________________________________________
ที่อยูก่ ารค้า

____________________________________________________
City, Province, and ZIP Code

__________________________________________________
เขต อาเภอ ตาบล จังหวัด รหัสไปรษณี ย ์

____________________________________________________
Officer's/Owner's Name

__________________________________________________
ชื่อเจ้าของ/ผูร้ ับผิดชอบ (ตามที่จดทะเบียนการค้า)

____________________________________________________
Title

__________________________________________________
ตาแหน่ง

____________________________________________________
Officer's/Owner's Name

__________________________________________________
ชื่ อเจ้าของ/ผูร้ ับผิดชอบ (ตามที่จดทะเบียนการค้า)

____________________________________________________
Title

__________________________________________________
ตาแหน่ง

____________________________________________________
Authorized Purchaser(s)

__________________________________________________
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อ

____________________________________________________
Authorized Purchaser(s)

__________________________________________________
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อ

____________________________________________________
Business Phone โทรศัพท์

__________________________________________________
Business Fax โทรสาร

BILLING ADDRESS (if different from above)

ที่อยู่รับใบเรียกเก็บเงิน (หากต่างจากข้อความด้านบน)

____________________________________________________
Business Street Address (Must be provided)
____________________________________________________
Street,City, Province, and ZIP Code

___________________________________________________
ที่อยูก่ ารค้า (โปรดระบุ)
___________________________________________________
ถนน ตาบล/แขวง, อาเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณี ย ์

SHIPPING ADDRESS (Attach map/list with additional address)
____________________________________________________

ที่อยู่จัดส่ งสิ นค้ า (แนบเอกสารแผนที่เพิ่มเติม หรื อมีที่อยูม่ ากกว่าหนึ่ ง)
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
Street,City, Province, and ZIP Code

____________________________________________________
ถนน ตาบล/แขวง, อาเภอ/เขต, จังหวัด รหัสไปรษณี ย ์

Customer agrees to notify Ingram Micro of any changes in

ownership of its business as set forth herein by certified mail to-

ผู้สมัครต้ องยินยอมในการแจ้ งทาง บริษทั อินแกรม ไมโคร กรณีที่มีการ
มาที่ :-

เปลีย่ นแปลงรายชื่ อเจ้ าของ หรื อหลักฐานการจดทะเบียนการค้ าโดยส่ งไปรษณีย์ลงทะเบียน

ฝ่ ายเครดิต ( Credit Department )
INGRAM MICRO (THAILAND) LTD.

59/1,Soi Sukhumvit 16 ( Sammitr), Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110, THAILAND
TEL: +66 2 012 2222 FAX: +66 2 714 9227
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3. Which category best describes your company's business? (Check one)
 Computer Superstore
 OEM
 Department store
 System Assembler
 Discount store
 System Integrator (Local Brand)
 Office Products Store
 Distributor
 Software Only
 Dealer
 Consumer Electronics
 Manufacturer
 Retailer
 VAR/Systems
 Direct Marketer
 Consultant
4. If you are a VAR which of the following best describes your company' reseller activities. (Check one)
ถ้าเป็ น VAR (Value Add Reseller) จะอยูใ่ นกลุ่มใด (กรุ ณาเลือก หนึ่ งข้อ)
 System Integrator
 Application VAR







Corporate Reseller
Internet Service Provider
Telecommunications
Other___________
Exporter (if yes, what countries?)



Network lntegrator/Technical VAR

5. If you are involved in telecommunications, which of the following best describes your company's reseller activities. (Check one)
ถ้าเกี่ยวกับ Tele communications แนวทางธุรกิจเป็ นอย่างไร
 Contractor
 lnterconned VAR
 Telephone Company



Other ________________

6. What percentage of your purchases is from the following sources? (Total should equal 100%)
 SIS
%
 Synnex ___________%
 The Value System
%
 Ingram Micro_________%



Other ____________%

7. What percentage of your sales is to the following markets? (Total should equal 100%)
 Small to Medium Size Business
%
 Home Users
%
 Government
%
 Education
%



Other_______ %

8. How many employees does your company have? (Check one)
 1-10
 21-50
 11 –20
 51-100




9. If you have branch, do you want us to ship direct to the branch?
 Yes

101-200
201+



No

Branch Location

Address

Tel/Fax

Contact person

Branch Location

Address

Tel/Fax

Contact person

NOTE: Please attached documents for more detail branch information. กรุ ณาแนบเอกสาร ข้ อมูลสาขา

Declaration ข้ อมูลในเรื่ องการดาเนินคดีทางกฏหมาย
Any pending litigation against the company? Yes

No

Brief description ____________________________________________________________
Date of legal action taken _____________________________________________________
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BANK INFORMATION

Bank Name

Account Officer’s Name

Checking Account #

Address (Street, City, Province and ZIP Code)
Telephone #

Fax #

Loan #

Bank Name

Account Officer’s Name

Checking Account #

Address (Street, City, Province and ZIP Code)
Telephone #

Fax #

Loan #

TRADE REFERENCES (RELATED INDUSTRY PURCHASES DURING PAST 12 MONTHS)

Name

Address

Telephone #

Account #

**CURRENT YEAR-END FINANCIAL STATEMENTS MUST ACCOMPANY NET TERM REQUESTS.
Financial statements must include a balance sheet and income statement.. Unaudited financial statements must be signed and dated by the company's Owner/Officer. The statements time period must be
indicated.
IN ORDER TO NOT DELAY YOUR ORDERING ABILITY, PLEASE MAKE SURE YOU HAVE PROVIDED ALL INFORMATION REQUESTED.
This application and agreement is submitted by applicant to Ingram Micro (Thailand) Ltd. (IMT) to obtain trade credit. IMT reserves the right to decline credit to applicant and in the event Credit Is extended to
applicant, to change or revoke applicants credit limit on the basis of changes in IMT's credit policies or applicant's financial condition and/or payment record. All sales of product and services by IMT to
applicant will be subject to IMT's standard sale terms and conditions printed in the IMT comprehensive catalog in effect at the time of order. Any variance from those terms and conditions Will be effective
only if agreed to in writing by IMT prior to the product or services are ordered.
Customer agrees to make payment in full to IMT for all amounts due according to IMT invoice(s). Customer also agrees to pay IMT, as Interest,
an amount equal to 2% per month, or the maximum provided by law (whichever is less) for invoice amounts that are past due. Should customer default in any such payment(s), IMT shall have the right, without
notice to customer, to declare all invoice amounts due and payable. In the event IMT should commence any action or actions, or otherwise seek to enforce this agreement against customer, customer agrees to
pay reasonable attorney(s) fees, court costs and other expenses incurred by IMT, whether or not suit is filed. This agreement is strictly confidential and is not transferable or assignable without prior written
consent of IMT. Customer agrees that any change in liability for any debts incurred to IMT due to a change in customer's form of business, shall not be effective as to IMT, until IMT receives actual notice of
the change by certified mail.
Applicant hereby authorizes the release of credit and banking information to IMT by the references listed on this application.
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ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการซื้อขาย
การซื้ อขายทั้งหมดระหว่าง บริ ษทั อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จากัด (“อินแกรม”) กับลูกค้าตัวแทนจาหน่ายของอินแกรม (“ผูซ้ ้ื อ”) จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขนี้ การยอมรับของผูซ้ ้ื อต่อข้อกาหนดและเงื่อนไขการซื้อขายนี้จะ
เกิดขึ้นโดย (ก) ผูซ้ ้ื อสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากอินแกรม หรื อ (ข) ผูซ้ ้ื อยอมรับสิ นค้าจากอินแกรม ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้จะใช้ปฏิบตั ิกบั การขายสิ นค้าทั้งหมดที่ได้อธิบายไว้ในหนังสื อรายการสิ นค้าของอินแกรม รวมทั้งสิ นค้าสัง่ ซื้ อพิเศษ “สิ นค้า
สัง่ ซื้ อพิเศษ” หมายถึงสิ นค้าที่ไม่ได้อยูใ่ นหนังสื อรายการสิ นค้าของอินแกรม หรื อสิ นค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ผซู้ ้ื อกาหนด การขายสิ นค้าที่แจกจ่ายโปรแกรมผ่านทางอิเลคทรอนิกส์จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติม
1.การสั่ งซื้อ
ก่อนการสัง่ ซื้ อ ผูซ้ ้ือจะต้องมีหมายเลขบัญชีกบั ทางอินแกรมก่อน และบัญชีของผูซ้ ้ื อจะต้องถูกเปิ ดใช้และมีความน่าเชื่อถือ ผูซ้ ้ื อจะต้องกรอกข้อมูลในการสัง่ ซื้ ออย่างละเอียดให้กบั ทางอินแกรม ข้อมูลในการสัง่ ซื้ อสิ นค้ารวมถึง
(1)รายละเอียดของสิ นค้า (2)จานวนของสิ นค้า (3)หมายเลขรายการสิ นค้าของอินแกรม (4)ราคาของสิ นค้าในปัจจุบนั (5)ที่อยูท่ ี่ถูกต้องในการจัดส่ง ผูซ้ ้ื อจะต้องระบุให้ชดั เจนถึงสถานที่ในการจัดส่งไม่ว่าจะเป็ นที่อยูข่ องผูซ้ ้ือ ที่อยูข่ องลูกค้า
ของผูซ้ ้ื อ หรื อบุคคลอื่นๆ อินแกรมขอสงวนสิ ทธิในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยยึดตามความต้องการของผูผ้ ลิต หรื อผูต้ ีพิมพ์สินค้า ผูซ้ ้ื อยินยอมที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับต่างๆในการสัง่ ซื้อสิ นค้าจากอินแกรม ผูซ้ ้ื อสามารถสัง่ ซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางโทรศัพท์ แฟ๊ กซ์ และโปรแกรมการสัง่ ซื้ อของอินแกรมโดยบุคคลที่มีหน้าที่ในการสัง่ ซื้ อและแจ้งหมายเลขบัญชีกบั ทางอินแกรมก่อนการสัง่ ซื้ อ อินแกรมไม่จาเป็ นที่จะต้องยืนยันความถูกต้องของการสัง่ สิ นค้าหรื อบุคคลผูม้ ี
อานาจในการสัง่ สิ นค้า ผูซ้ ้ื อสามารถเปิ ดเผยหมายเลขบัญชีกบั ทางอินแกรมตามความจาเป็ นเท่านั้น การยอมรับการสัง่ ซื้อสิ นค้าของอินแกรมเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในการซื้ อขายฉบับนี้เท่านั้น ข้อกาหนดที่เพิ่มเติมหรื อแตกต่าง
ในการสัง่ ซื้ อของผูซ้ ้ื อนั้นทางผูซ้ ้ื อจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ การขนส่งสิ นค้าโดยตรง หรื อการสัง่ สินค้าสัง่ ซื้ อพิเศษนั้นอาจจะต้องมีการชาระเงินล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อินแกรมจะไม่รับผิดชอบในการเก็บสิ นค้าไว้หาก
กระบวนการสัง่ ซื้ อสิ นค้าของผูซ้ ้ื อไม่เรี ยบร้อย หรื อหากผูซ้ ้ื อไม่ยืนยันการสัง่ ซื้ อภายใน 48 ชัว่ โมงหลังจากรับแจ้งจากอินแกรมเกี่ยวกับสิ นค้าที่เคยสัง่ ไว้แล้วหมดพร้อมที่จะจัดส่ง การขายสิ นค้าทั้งหมดให้กบั ผูซ้ ้ื อนั้น เพื่อเป็ นการไป
จาหน่ายต่อเท่านั้น
ราคาสิ นค้า คาอธิบาย และข้อมูลต่างๆ (“ข้อมูล”) ของสิ นค้าทั้งหมดเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของอินแกรมเท่านั้น อินแกรมยินยอมให้ผซู้ ้ื อใช้ขอ้ มูลต่างๆเป็ นการภายในเท่านั้นสาหรับจุดประสงค์ของการขายของผูซ้ ้ื อ และการซื้ อสิ นค้าจากทางอิน
แกรม หากอินแกรมเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูซ้ ้ื อยินยอมที่จะเพิ่มเติมและปรับปรุ งข้อมูลที่ถูกต้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูซ้ ้ื อยินยอมที่จะเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับโดยที่จะไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลใดๆให้กบั บุคคลใดๆโดย
ที่ยงั ไม่ได้ขออนุญาตจากทางอินแกรม อินแกรมจะไม่รับประกันในความเสี ยหายทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกจัดหาไว้ในลักษณะ “ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง” โดยไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรื อโดย
ปริ ยาย รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การรับประกันโดยปริ ยาย เพื่อการค้า หรื อเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อในการไม่ละเมิดสิ ทธิแต่อย่างใด
2.ราคา
ราคาทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จาเป็ นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะเป็ นที่ยอมรับในการสัง่ สิ นค้าจากอินแกรม การยอมรับการสัง่ ซื้อและการขายโดยอินแกรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการขนส่งสิ นค้า ราคาสาหรับสิ นค้าที่มีการ
สัง่ ในช่วงที่สินค้าหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
3.การส่ งสิ นค้า
ก.ภายในประเทศไทย –การส่งสิ นค้าตามที่อยูใ่ นประเทศไทย การขนส่งจะดาเนินไปตามมาตรฐานการขนส่งของอินแกรม โดยอินแกรมจะเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงของสิ นค้าทั้งหมด (สูญหาย, เสี ยหาย หรื อ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภายนอก
ของผลิตภัณท์) จนกระทัง่ ทางผูซ้ ้ื อได้ลงชื่อหรื อ เซ็นต์ และ/หรื อ ประทับตราร้านค้าหรื อบริ ษทั หรื ออย่างใดอย่างนึง เพื่อรับสิ นค้า
ข.ระหว่างประเทศ – ขี้นอยูก่ บั Incoterm 2010
ค.กรรมสิ ทธิ์ – กรรมสิ ทธิ์ของสิ นค้าจะเป็ นของผูซ้ ้ื อทันทีเมื่ออินแกรมได้รับชาระเงินเต็มจานวน ผูซ้ ้ื อต้องจัดเก็บสิ นค้าของอินแกรมแยกต่างหากจากสิ นค้าอื่น
4.สิ นเชื่ อและเงื่อนไขการชาระเงิน
ผูซ้ ้ื อจะต้องจัดเตรี ยมข้อมูลทางการเงินให้กบั ทางอินแกรม ซึ่ งทางอินแกรมจะขอเป็ นครั้งคราวเพื่อจุดประสงค์ในการดาเนินสิ นเชื่อของผูซ้ ้ื อ ผูซ้ ้ื อเข้าใจและยอมรับว่า อินแกรมสามารถที่จะปฏิเสธการต่อสิ นเชื่อให้กบั ผูซ้ ้ื อ และเรี ยกร้องให้
ชาระเงินในราคาที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการขนส่ง ผูซ้ ้ื อจะแจ้งให้ทางอินแกรมทราบโดยทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรื อข้อมูลต่างๆของผูซ้ ้ื อ อินแกรมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหรื อยกเลิกสิ นเชื่อของผูซ้ ้ื อหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของอินแกรม หรื อเงื่อนไขทางการเงินของทางลูกค้า โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูซ้ ้ื อจะไม่ลดจานวนที่คา้ งชาระจากอินแกรมโดยปราศจากการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงอินแกรม โดยการอนุมตั ิอาจจะเกิดขึ้นหรื อไม่เกิดขึ้นก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั ผูซ้ ้ื อว่าได้จดั เตรี ยมเอกสารที่จาเป็ นสาหรับการขอลดจานวนการจ่ายค่าค้างชาระ จะมีค่าบริ การคิดเป็ น 2 เปอร์ เซนต์ (2 เปอร์ เซนต์ต่อเดือน หรื อจานวนสูงที่สุดที่ทางกฏหมายกาหนดไว้) โดยคิดจากยอดรวมที่คา้ งชาระนับจากวัน
ครบกาหนดชาระเงิน ผูซ้ ้ื อสามารถชาระผ่านบัตรเครดิต (มาสเตอร์ การ์ ด และวีซ่า) ซึ่ งจะคิดค่าใช้จ่ายที่ 3 เปอร์ เซนต์จากราคาที่ตอ้ งชาระ หรื อสามารถชาระผ่านทางไปรษณี ย ์ เงินสด หรื อเช็คขีดคร่ อม การชาระเงินนอกเหนือจากที่ระบุไว้
จะต้องได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากอินแกรม หากผูซ้ ้ื อบกพร่ องในการชาระเงิน อินแกรมขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการต่ออายุของสิ นเชื่อในทันที และ/หรื อ เลื่อน หรื อยกเลิกการขนส่งที่จะเกิดขึ้น และ/หรื อลดจานวน หรื อ
ยกเลิกการให้ส่วนลดทั้งหมด ผูซ้ ้ื อจะต้องชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งค่าทนายที่สมเหตุสมผล พันธะทั้งหมดของอินแกรมภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในการส่งสิ นค้าจะสิ้ นสุดลงทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากผูซ้ ้ื อ
ถูกฟ้องร้องเป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรื อสถานะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย หรื อมีการใช้สิทธิคมุ้ ครองผูใ้ ห้สินเชื่อ หรื อได้รับการร้องทุกข์ให้เป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรื อสถานะอื่นที่เกี่ยวกับข้องการใช้สิทธิคมุ้ ครองผูใ้ ห้สินเชื่อที่มีผลต่อผูซ้ ้ื อ หรื อ
ผูร้ ักษาทรัพย์ ผูจ้ ดั การ ผูช้ าระบัญชี ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ ได้ถูกแต่งตั้งให้เข้าควบคุมทรัพย์สินของผูซ้ ้ื อ
5.ภาษี
ผูซ้ ้ื อยินยอมที่จะรับผิดชอบรายการภาษีต่างๆ (เช่น เกี่ยวกับการขาย, การใช้, ภาษีศุลกากร และอื่นๆ) นอกเหนือจะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ราคาของสิ นค้ายังไม่รวมภาษีเช่นกัน เพื่อความบริ สุทธิ์ใจผูซ้ ้ื อจะต้องยื่นหลักฐานการยกเว้นภาษี และ
เอกสารอื่นๆให้กบั อินแกรมก่อนที่จะมีการขนส่ง
6.การรับประกัน
ถ้ามีการรับประกันสิ นค้า ทางอินแกรมจะดาเนินการรับประกันสิ นค้าโดยใช้นโยบาย ของ เจ้าของผลิตภัณท์เป็ นหลัก โดยอินแกรมรับประกันสิ นค้าในการเสี ย จากภายนอก หรื ออาการที่เกิดกับ Hard Ware เท่านั้น โดยไม่รวมถึงความ
เสี ยหายที่เกิดจาก โปรแกรม ภายในเครื่ อง ( Software )
7.การคืนสิ นค้า
ก.ข้อกาหนด – สาเหตุของการคืนสิ นค้า เนื่องจาก (1) สิ นค้ามีขอ้ บกพร่ อง (2) รายละเอียดในใบกากับภาษี/ใบส่งสิ นค้า กับสิ นค้าขัดแย้งกัน (3) สิ นค้าได้รับความเสี ยหาย ผูซ้ ้ื อจะต้องแจ้งรายละเอียดความเสี ยหายทั้งหมดให้กบั อินแกรม
ทราบ และคืนสิ นค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านรับสิ นค้า
อินแกรมขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับคืนสิ นค้าที่ไม่ได้มีการผลิตแล้ว หรื อถูกผลิตหรื อโฆษณาโดยผูผ้ ลิตที่ (1) ล้มละลาย (2) ถูกสัง่ ให้เป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรื อ (3) ไม่ยอมรับการคืนสิ นค้าจากอินแกรมฯ ทุกกรณี
ข.การคืนสิ นค้าที่บกพร่ องไม่สมบูรณ์ – การคืนสิ นค้าที่ไม่สมบูรณ์น้ นั จะต้องเป็ นสิ นค้าที่ซ้ื อจากอินแกรมและจะต้องอยูภ่ ายใต้การรับประกันของผูผ้ ลิตสิ นค้าเท่านั้น ผูซ้ ้ื อจะต้องแจ้งรายละเอียดความเสี ยหายทั้งหมดให้กบั อินแกรมทราบ
และคืนสิ นค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านรับสิ นค้า ซึ่ งสิ นค้าอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ หรื อไม่ตรงตามที่ผผู้ ลิตได้ระบุไว้ อินแกรมอาจมีการทดสอบสิ นค้าที่ถูกส่งกลับ
- หากสิ นค้าไม่มีอาการเสี ย สิ นค้าจะถูกส่งกลับคืนให้กบั ผูซ้ ้ื อ
- การตรวจสอบสิ นค้าที่ถูกส่งกลับ อินแกรมอาจจะ (1) ซ่อมแซมสิ นค้า (2) เปลี่ยนสิ นค้าไปให้กบั ผูซ้ ้ื อ (3) จัดหาสิ นค้าที่เทียบเคียงหรื อมีมูลค่าใกล้เคียงไปทดแทน
อินแกรมขอสงวนสิ ทธิในการให้ผซู้ ้ื อส่งสิ นค้าที่ไม่สมบูรณ์คืนให้กลับผูผ้ ลิตโดยตรงเพื่อเปลี่ยนสิ นค้าใหม่ตามนโยบายการเปลี่ยนคืนสิ นค้าที่บกพร่ องและไม่สมบูรณ์ อินแกรมจะไม่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซม การเปลี่ยนแปลง หรื อการ
ออกใบลดหนี้คืนให้กบั ผูซ้ ้ื อไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อทั้งหมด ซึ่ งมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก รวมทั้งเหตุร้ายต่างๆ เช่น จานวนโวลต์ที่เกิน การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม การซ่อมบารุ งหรื อใช้งานสิ นค้าในส่ วนที่ไม่ได้รับอนุญาต ผูซ้ ้ื อ
จะต้องรับผิดชอบความเสี่ ยงของการเสียหายทั้งหมดเมื่อมีการส่งคืน สิ นค้ากลับ
8.ผลต่างในการเรียกเก็บเงินและการขนส่ ง
ผลต่างในการเรี ยกเก็บเงินและการขนส่งคือสิ นค้าที่ซ้ื อจากอินแกรมนั้นมีใบแจ้งรายการชาระเงินหรื อการขนส่งที่ผิด ซึ่ งยังรวมถึงการสูญหายระหว่างขนส่ง การขนส่งไม่ถึงที่หมาย ผิดประเภทของการขาย สินค้าที่ส่งไปผิดประเภท และ
ราคาหรื อใบแจ้งค่าใช้จ่ายผิด ผูซ้ ้ื อจะต้องขอหมายเลขอาร์ เอ็มเอเพื่อที่จะพิสูจน์ความขัดแย้งในการเรี ยกเก็บเงินและการขนส่งภายใน 7 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นผูซ้ ้ื อจะต้องแจ้งไปยังอินแกรมถึงใบแจ้งค่าใช้จ่ายที่ผิด
ภายใน 30 วันของวันที่ในอาร์ เอ็มเอ การบกพร่ องในการแจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้น้ นั ให้ถือว่าทางผูซ้ ้ื อยอมรับและสละสิ ทธิ์ในการเรี ยกร้องความเสี ยหาย
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9.ค่าเสี ยหายของสิ ทธิบัตรและเครื่ องหมายการค้า
อินแกรมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ นจากความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่ผซู้ ้ื อละเมิดสัญญาจากสิ ทธิบตั ร หรื อเครื่ องหมายการค้า หรื อละเมิดลิขสิ ทธิ์ของสิ นค้านั้นๆ
10.ข้ อจากัดของพันธะ
อินแกรมจะไม่รับผิดชอบต่อผูซ้ ้ื อ ลูกค้าของผูซ้ ้ื อ หรื อฝ่ ายใดๆก็ตามต่อความสูญหาย การแตกหัก หรื อความเสี ยหายซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้สินค้าของผูซ้ ้ื อ ลูกค้าของผูซ้ ้ื อ หรื อฝ่ ายใดๆก็ตาม ต่อสิ นค้าที่มีการขนส่งถึงผูซ้ ้ื อ อินแกรมจะไม่
รับผิดชอบต่อผูซ้ ้ื อหรื อฝ่ ายใดก็ตามสาหรับความสูญหาย ความเสี ยหายที่เกิดจากธรรมชาติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรื อข้อตกลงใดๆก็ตามที่ท้งั สองฝ่ ายได้ร่วมมือกัน หรื อการปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไข
ฉบับนี้ของอินแกรม เพื่อนพนักงาน ตัวแทน หรื อผูร้ ับเหมาช่วง รวมถึงราคาที่เกินจากราคาของสิ นค้าหรื อการบริ การในการขนส่งซึ่ งผูซ้ ้ื อจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ อินแกรมจะไม่รับผิดชอบต่อผูซ้ ้ือหรื อฝ่ ายใดก็ตามต่อค่าความเสี ยหายพิเศษ
ที่เกิดขึ้นทางอ้อม แต่จากัดในการสูญเสี ยชื่อเสี ยง สูญเสี ยผลกาไรที่คาดไว้ หรื อความเสี ยหายที่เกิดจากการบกพร่ องที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรื อจากการตกแต่ง ติดตั้ง การบริ การ การใช้สินค้าทุกชิ้น หรื อข้อมูลที่อิน
แกรมจัดหาให้ในที่น้ ี แม้ว่าหากมีการแจ้งให้ทราบถึงความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ผูซ้ ้ื อจะสละสิ ทธิ์ในการเรี ยกร้องความเสี ยหายทั้งหมด อินแกรมจะไม่รับผิดต่อสิ นค้าที่ถูกนาไปใช้สาหรับทางการบิน ทางเวชกรรม การป้องกันชีวิต
หรื อการทานิวเคลียร์
11.การดาเนินการตามกฎหมายการส่ งออกของอเมริกาและกฎหมายอันอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ผูซ้ ้ื อได้รับทราบและจะแนะนาให้กบั ลูกค้าของผูซ้ ้ื อทราบว่าสิ นค้า อุปกรณ์ เทคโนโลยี และ/หรื อโปรแกรม (“สิ นค้า”) อาจจะถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิ ชย์ของสหรัฐอเมริ กา หรื อกฏหมายการส่งออกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสิ นค้าอาจจะ
ถูกตรวจสอบก่อนการส่งออก หรื อการส่งออกซ้ า ผูซ้ ้ื อตกลงและเข้าใจว่าจะไม่มีการส่งสิ นค้าออก หรื อจาหน่ายแจกจ่ายสิ นค้าออกไปหากมีการละเมิด ฝ่ าฝื นกฏหมายการส่งออก หรื อกฏระเบียบของสหรัฐอเมริ กา ผูซ้ ้ื อรับประกันว่าสิ นค้า
จะไม่ถูกส่งออกหากสิ นค้านั้นจะถูกนาไปใช้ในการออกแบบ การพัฒนา การผลิต หรื อการใช้ทางเคมี ชีวภาพ นิวเคลียร์ หรื ออาวุธยุทธโธปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องจนกว่าที่ผซู้ ้ื อจะได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิ ชย์ ผูซ้ ้ื อ
รับประกันว่าสิ นค้าจะไม่ถูกส่งออกทั้งทางตรง และทางอ้อมหากสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ห้ามนาออกนอกประเทศ หรื อเป็ นสิ นค้าที่ห้ามขายให้กบั บริ ษทั หรื อผูร้ ับซื้ อรายใดก็ตามที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อข้อห้ามของสหรัฐอเมริ กา
12.ความสั มพันธ์ ระหว่างคู่ค้า
ความสัมพันธ์ของผูซ้ ้ื อกับอินแกรมจะเป็ นแบบผูร้ ับเหมาอิสระ ผูซ้ ้ื อจะไม่มีและไม่แสดงตนว่ามีอานาจผูกพันกับอินแกรม หรื อถือสิ ทธิ์ในหน้าที่ความรับผิดชอบในนามตัวแทนของอินแกรมหรื อในชื่อของอินแกรมยกเว้นว่าได้มีการแจ้ง
ไว้ ไม่มีอะไรบ่งบอกในข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ว่าผูซ้ ้ื อและอินแกรมจะผูกพันกันเป็ นหุ้นส่วน ลูกจ้างหรื อนายจ้าง ผูใ้ ห้และผูร้ ับสัมปทาน หรื อตัวแทนระหว่างคู่สญ
ั ญา ผูซ้ ้ื อจะต้องไม่รับประกัน รับรอง หรื อเป็ นตัวแทนในนามของ
อินแกรมไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อกั ษรหรื อวาจา
13.ข้ อจากัดของผู้ผลิต ผู้ตพี มิ พ์ และผู้จดั หา
หากการอนุญาตขายสิ นค้าขึ้นอยูก่ บั ผูผ้ ลิต หรื อผูต้ ีพิมพ์ อินแกรมจะไม่มีความผูกพันทางกฏหมายในการขายสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อจนกว่าทางอินแกรมจะได้รับการแจ้งความจานงค์จากผูผ้ ลิ ตหรื อผูต้ ีพิมพ์ สิ นค้าทั้งหมดที่ถูกส่งไปให้กบั ผูซ้ ้ื อ
อาจจะมีขอ้ จากัดเพิ่มเติมตามความต้องการของผูผ้ ลิต ผูซ้ ้ื อมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการเข้าร่ วมข้อจากัดและความต้องการที่เกิดขึ้น หากผูจ้ ดั หาไม่อนุญาตอินแกรมในการขายสิ นค้าที่ระบุไว้ต่อผูซ้ ้ื อ อินแกรมขอสงวนสิ ทธิในการงด
ขายสิ นค้าชนิดนั้นๆให้กบั ผูซ้ ้ื อ
14.บทบัญญัตใิ นการเลือกกฎหมาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (และข้อตกลงใดๆก็ตามที่ท้งั สองฝ่ ายได้ร่วมมือกัน) ได้ถูกตีความ แปลความ แสดงและถูกบังคับใช้ภายใต้กฏหมายของราชอาณาจักรไทย เว้นแต่เป็ นข้อขัดแย้งหรื อบัญญัติในการเลือกกฏหมายที่อา้ งอิงจาก
กฏหมายฉบับอื่น ผูซ้ ้ื อยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับต่างๆภายในข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ศาลที่ต้งั อยูใ่ นประเทศไทยจะมีอานาจในการตัดสิ นคดีสาหรับการโต้เถียงที่อยูน่ อกเหนือจากข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อนุสญ
ั ญา
สหประชาติที่อยูใ่ นสัญญาสาหรับการขายสิ นค้าระหว่างประเทศจะไม่สามารถนามาใช้ได้กบั ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
15.การแจ้งให้ ทราบ
การบอกกล่าว การแจ้งให้ทราบ ข้อเรี ยกร้อง ความต้องการและการสื่ อสารอื่นที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดต้องการที่จะแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและให้โดย (1) ส่งด้วยตัวเองถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย (2) ส่งโดยจดหมาย
ลงทะเบียน หรื อใช้บริ การบริ ษทั ส่งเอกสารถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ หรื อ (3) แฟ๊ กซ์เพื่อคอนเฟิ ร์ มสิ่ งที่ตอ้ งการจะแจ้งไปทั้งหมด โดยสามารถแจ้งให้ทางอินแกรมทราบได้ที่ บริ ษทั อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จากัด
59/1 ซอยสุขมุ วิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 012 2222 แฟกซ์ 02 065 2662
16.ภาระผูกพัน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะมีการผูกมัดกับสิ ทธิประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา รวมทั้งตัวแทน ผูส้ ื บทอด และผูท้ ี่ถูกแต่งตั้ง คู่สญ
ั ญาไม่สามารถโอนสิ ทธิ์หรื อหน้าที่ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยปราศจากความเห็นชอบที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรของคู่สญ
ั าอีกฝ่ าย ซึ่ งความพยายามในการโอนกรรมสิ ทธิ์จะถือเป็ นโมฆะทันที แต่กระนั้นอินแกรมอาจจะมีการโอนใบรับการสัง่ ซื้ อจากผูซ้ ้ื อไปให้กบั สาขาหรื อผูท้ ี่ประกอบกิ จการร่ วมกันในการแจ้งให้กบั ผูซ้ ้ื อ
17.โมฆะเป็ นบางส่ วน
หากบทบัญญัติในข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขอ้ ใดข้อหนึ่งเป็ นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรื อไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงถูกบังคับและใช้ตามกฎหมาย โดยการบังคับใช้ตากฎหมายของบทบัญญัติที่เหลือจะไม่มี
ผลกระทบหรื อทาให้เสียไป
18.ห้ ามสละสิ ทธิ์
การบกพร่ องหรื อความล่าช้าของอินแกรมในการปฏิบตั ิตามสิ ทธิหรื ออานาจภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็ นการสละสิ ทธิ์ และไม่ถือว่าได้สูญเสี ยสิ ทธิและอานาจในการกระทาในอนาคต
19.คาบรรยายภาพ
คาบรรยายภาพที่ถกู ใช้ในที่น้ ีเพื่อสาหรับจุดประสงค์ในการอ้างอิงเพียงเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆกับความหมายของข้อกาหนดในที่น้ ี
20.ทั่วไป
ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้มีการเผยแพร่ ไว้ในเวปไซด์ของอินแกรม ที่ www.ingrammicro.co.th ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดและเงื่อนไขในการขายอย่างเป็ นทางการ ระหว่างอินแกรมและผูซ้ ้ื อ และอาจมีการแก้ไขเป็ นครั้งคราวโดยทาง อิน
แกรมไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้าพเจ้ารับทราบข้อกาหนดและเงื่อนไขการซื้ อขายดีแล้ว
ใบสมัครและข้อตกลงฉบับนี้จะถูกส่งโดยผูส้ มัครถึงบริ ษทั อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จากัด ในการยื่นขอสิ นเชื่อทางการค้า บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการปฏิเสธการให้สินเชื่อกับผูส้ มัคร และการต่ออายุของสิ นเชื่อให้กบั ผูส้ มัคร หากมี
การเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของบริ ษทั หรื อเงื่อนไขของงบการเงินของผูส้ มัคร และ/หรื อประวัติการจ่ายเงิน สิ นค้าและการให้บริ การของบริ ษทั จะเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของบริ ษทั ซึ่ งได้แจ้ง
ไว้ใบรายการเมื่อมีการสัง่ ซื้ อสิ นค้า การเปลี่ยนแปลงใดๆของข้อกาหนดและเงื่อนไขจะมีผลบังคับต่อเมื่อมีการทาหนังสื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยบริ ษทั ก่อนที่จะมีการสัง่ สิ นค้าหรื อการให้บริ การนั้นๆ ลูกค้าตกลงที่จะชาระเงินเต็ม
จานวนให้กบั บริ ษทั ตามใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย และยินยอมที่จะจ่ายดอกเบี้ยจานวน 2% ต่อเดือน หรื อสูงสุดตามกฎหมายจากใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายหากมีการล่าช้าในการชาระ หากลูกค้าผิดสัญญาในการชาระเงิน บริ ษทั มีสิทธิที่จะ
เปิ ดเผยค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ลูกค้าทราบ ในกรณี ที่บริ ษทั ต้องจัดการกับการกระทาต่างๆ หรื อการบังคับการใช้สญ
ั ญาฉบับนี้กบั ลูกค้า ลูกค้ายินยอมที่จะชาระค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น สัญญา
ฉบับนี้ถือเป็ นความลับและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆโดยปราศจากความยินยอมจากบริ ษทั ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ก่อให้เกิดหนี้สินจากการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธุรกิจของลูกค้าเอง
จนกว่าบริ ษทั จะได้รับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยจดหมายลงทะเบียน ผูส้ มัครยินยอมที่จะเผยแพร่ ขอ้ มูลสิ นเชื่อ และการเงินให้กบั ทางบริ ษทั
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