ติดรู ป 1”

ใบสมัครเพือ่ เป็ นผู้ลงทุนและบริหารสถานีบริการ
ผู้สมัคร เลขหมายบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ปี อาชีพ
เพศ  ชาย  หญิง สัญชาติ
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หม้าย
ชื่อคู่สมรส
อายุ
ปี อาชีพ
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่
หมู่ที่ ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
ภูมิลาเนาเดิม
โทรศัพท์ : ที่บา้ น
ที่ทางาน
มือถือ
อีเมลล์ : __________________________________________________
ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร
แจ้งระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ดของท่านพร้อมทั้งชื่อของสถาบัน
การฝึ กงานและอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม
กิจกรรมทางสังคมและงานอดิเรก
ประวัติการทางาน (รวมทั้งงานพิเศษ , งานชัว่ คราว , งานส่ วนตัว ฯลฯ)
1. ปัจจุบัน/งานครั้งหลังสุ ด
ตั้งแต่
ถึง
บริ ษทั /ห้างร้าน
โทรศัพท์
ตั้งอยูท่ ี่
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ง
รายได้
บาท/เดือน ชื่อหัวหน้าโดยตรง
เหตุผลการลาออก
2. งานก่อนข้ อ 1.
ตั้งแต่
ถึง
บริ ษทั /ห้างร้าน
โทรศัพท์
ตั้งอยูท่ ี่
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ง
รายได้
บาท/เดือน ชื่อหัวหน้าโดยตรง
เหตุผลการลาออก
อนุญาตให้บริ ษทั ฯ สอบถามไปยังที่ทางานปั จจุบนั ได้หรื อไม่
 ได้
ห้างร้านใดบ้างที่ท่านเคยทางานมาแล้วและไม่ตอ้ งการให้บริ ษทั ฯ สอบถาม
สุ ขภาพของท่านสมบูรณ์ดีหรื อไม่
 ดี
ท่านมีโรคประจาตัวหรื อไม่  มี
 ไม่มี ถ้ามีโปรดระบุ
ท่านเคยถูกจับเป็ นผูต้ อ้ งหาหรื อไม่
 เคย  ไม่เคย เมื่อไร
ในข้อหาอะไร
ผลเป็ นอย่างไร

 ไม่ได้
 ไม่ดี

ท่ านมีความสามารถหรื อความชานาญอื่น ๆ เพือ่ ประกอบการสมัครนี้

ฐานะการเงิน
ท่านมีเงินส่ วนตัวเพื่อการลงทุนนี้ เป็ นจานวนเท่าไร
ท่านคิดว่าจะกูเ้ งินจากที่อื่นเพิ่มอีกเท่าไร
จะกูจ้ ากที่ไหน
ขณะนี้ท่านยังมีเงินกูเ้ พื่อซื้ อสิ นค้า หรื ออื่นๆ ที่จะต้องผ่อนชาระอีกหรื อไม่
 มี
 ไม่มี ถ้ามี โปรดระบุวงเงินผ่อนส่ งต่อเดือน
บริ ษทั ฯ จะตรวจสอบฐานะการเงิน และการค้าของท่านได้หรื อไม่  ได้
 ไม่ได้
จะมีผมู ้ าร่ วมงานกับท่านในการดาเนินงานสถานีบริ การนี้หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
1. ชื่อ
ที่อยู่
เกี่ยวข้องเป็ น
อาชีพ
ที่ทางาน
โทรศัพท์
2. ชื่อ
ที่อยู่
เกี่ยวข้องเป็ น
อาชีพ
ที่ทางาน
โทรศัพท์
ท่านคาดหวังว่าจะได้กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงานในธุรกิจนี้เฉลี่ยรวมเดือนละเท่าไร
บาท
(จากยอดขายน้ ามันเชื้อเพลิง
บาท ร้านสะดวก
บาท หล่อลื่น
บาท)

แจ้ งชื่ อ บริ ษทั ห้ างร้ าน และบุคคล สามแห่ งทีใ่ ห้ เครดิตแก่ ท่าน หรื อติดต่ อการค้ ากับท่ าน
บริษัท/ชื่อ
สถานทีแ่ ละโทรศัพท์
ประเภทการค้ า
ติดต่ อมาแล้วกีป่ ี
1.
2.
3.
แจ้ งชื่ อธนาคารทีท่ ่ านเปิ ดบัญชี หรื อมีการติดต่ อในปัจจุบัน
1. ธนาคาร/สาขา
ประเภทบัญชี
ยอดคงเหลือ
2. ธนาคาร/สาขา
ประเภทบัญชี
ยอดคงเหลือ
3. ธนาคาร/สาขา
ประเภทบัญชี
ยอดคงเหลือ
สถานภาพทางการเงินของท่าน ณ วันที่
บาท
เงินสด (รวมทั้งเงินฝากทุกประเภท)
เจ้ าหนี้ (ทางการค้ า)
ทรัพย์สินถาวร (มูลค่าปั จจุบนั ) ปลอดจานอง
เงินกูจ้ ากธนาคาร
“
“
ติดจานอง
เงินค้างชาระค่ายานพาหนะ
ยานพาหนะต่าง ๆ (มูลค่าปั จจุบนั ) ปลอดเช่าซื้ อ
เงินค้างชาระอุปกรณ์เครื่ องใช้
“
“
ติดเช่าซื้ อ
เงินกูจ้ ากที่อื่น
ทรัพย์สินอื่น ๆ
หนี้สินอื่น ๆ
ยอดทรัพย์สิน
ยอดหนีส้ ิ น

บาท

ทรัพย์สินถาวร (บ้ าน , ทีด่ ิน)
1. ประเภททรัพย์สิน
ชื่อเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
จานองกับ
โฉนดเลขที่
เนื้อที่
สถานที่/ที่ต้ งั
2. ประเภททรัพย์สิน
ชื่อเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
จานองกับ
โฉนดเลขที่
เนื้อที่
สถานที่/ที่ต้ งั
เงินกู้จากทีอ่ ื่น
ชื่อ
ทีอ่ ยู่
จานวนเงินกู้

อัตราดอกเบีย้ /ปี

1.
2.
รายละเอียดอื่น ๆ

ข้ อเสนอ/แผนงานในการดาเนินงาน
ยอดขาย
(ต่อเดือน)

เดือนที่
1

เดือนที่
2

เดือนที่
3

เดือนที่
4–6

เดือนที่ เดือนที่
7 – 9 10 – 12

น ้ำมันใส (ลิตร)
ผลิตภัณฑ์หล่อลืน่
(ลิตร)
อื่น ๆ(ถ้ ำมี)

แผนงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
เรื่อง
วัตถุประสงค์ของกำร
ขยำยธุรกิจ

กำรเงิน

ทรัพยำกรบุคคล

แผนงาน

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

กำรตลำด

อื่น ๆ(ถ้ ำมี)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อความในใบสมัครนีเ้ ป็ นความจริงโดยสมบูรณ์ และถูกต้ อง ข้ าพเจ้ ายินยอมให้
บริษัท เชลล์แห่ งประเทศไทย จากัด ตรวจสอบข้ อเท็จจริงตามความจาเป็ นจากสถานที่ ทีข่ ้ าพเจ้ า
อ้ างอิงมานี้ นอกจากทีไ่ ด้ ระบุห้ามไว้ เท่ านั้น และข้ าพเจ้ าตกลงว่ าการส่ งใบสมัครนี้ ไม่ ถือเป็ น
ข้ อผูกพันกับบริษัท เชลล์ แห่ งประเทศไทย จากัด แต่ ประการใด
ลงชื่อ

ผู้สมัคร
วันที่

กรุ ณาส่ งกลับมาที่
Email: generalpublicenquiries-th@shell.com
ศูนย์บริ การลูกค้าโทรศัพท์ : (66) 0 2657 9888

