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ใบสมัครธุรกิ จแฟรนไชส์
ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดี เฮ้าส์

วันที่ .......................................
รายละเอียดการสมัคร
กรุณากรอกแบบสมัครธุรกิ จระบบแฟรนไชส์ ดังต่อไปนี้
(กรุณาตรวจทานความเข้าใจในแต่ละหัวข้อเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง โดยข้อมูลต่างๆทางบริษทั ฯจะถือ
เป็นความลับไม่นาไปเปิดเผยโดยเด็ดขาด ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ของท่านในการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมธุรกิจ
กรุณาใช้สมาธิในการตอบและความเป็นจริงให้มากทีส่ ุด)
ข้อมูลผูส้ มัคร
ชือ่ ผูส้ มัคร (นิตบิ ุคคล) ......................................................................
ทีอ่ ยู่ ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................โทรสาร....................................เวบไซต์.............................................
จดทะเบียนเมื่อ.................................ทุนจดทะเบียน.........................................................................
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม...............................................................................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี............................................... ประเภทธุรกิจ...............................................
ชือ่ ผูส้ มัคร (บุคคลธรรมดา)……………………………………… วันเดือนปี เกิด.................................
อายุ ………………………เชือ้ ชาติ…………………………สัญชาติ…………………….………………
โทรศัพท์.................................มือถือ....................................อีเมล์...................................................
สถานะภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
แยกกันอยู่
มีบุตร............….คน
ไม่มบี ุตร
อาชีพปัจจุบนั
รับราชการ
ประกอบธุรกิจ..................................................
พนักงาน บริษทั .................................................................................
ประเภทธุรกิจ ...........................................................................................
โทรศัพท์ทท่ี างาน ................................. โทรสาร.......................................
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ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
บ้านเลขที่ ........................ถนน ........................................ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด ………………….………รหัสไปรษณีย์ …………..……..
เลขทีบ่ ตั รประชาชน ………………………………..
ที่อยู่ปัจจุบนั
บ้านเลขที่ ........................ถนน ........................................ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด ………………….………รหัสไปรษณีย์ …………..……..
การศึกษา
จบการศึกษาขันสู
้ งสุด ………..……….สถาบัน………………………………..……………………….
ปีทจ่ี บการศึกษา ……………………………. วิชาเอก………………………………………………….
การอบรมพิเศษด้านต่างๆ ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..……
ความคาดหวังต่อโครงการแฟรนไชส์
เป้าหมายโครงการแฟรนไชส์ทต่ี อ้ งการลงทุนนี้มคี วามชัดเจน และมีความเป็นไปได้หรือไม่
มีความชัดเจนและเป็นไปได้สูง
ไม่มคี วามชัดเจนและไม่มคี วามเป็ นไปได้
ไม่แน่ใจ
ความพร้อมด้านงบประมาณของผูส้ มัคร
แหล่งเงินทุนสารอง เงินสดในธนาคาร
ทีด่ นิ ทีป่ ระเมินมูลค่าทางตลาด
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินได้อน่ื ๆ
งบประมาณสาหรับโครงการ
เงินทุนสารองทีอ่ าจต้องใช้เพิม่

.....................................บาท
.....................................บาท
.....................................บาท
.....................................บาท
.....................................บาท

(โปรดระบุ)
(โปรดระบุ)
(โปรดระบุ)
(โปรดระบุ)
(โปรดระบุ)

สิ นทรัพย์อื่นที่มี
รายการหุน้ ..............................................................................บาท (โปรดระบุ)
เอกสารในตราสารการเงินการลงทุนอื่น .....................................บาท (โปรดระบุ)
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พืน้ ที่และทาเล
ปจั จุบนั ท่านมีทาเลเพื่อการประกอบธุรกิจหรือไม่ โปรดระบุ
มี (ถ้ามีโปรดให้รายละเอียดเบื้องต้นก่อนการจัดทาสารวจ)
ไม่ม ี
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..……
ลักษณะพืน้ ทีแ่ ละทาเลในปจั จุบนั เอือ้ ประโยชน์ต่อการทาธุรกิจหรือไม่
ไม่เอือ้ ประโยชน์
เอือ้ ประโยชน์ธุรกิจประเภท .............................(โปรดระบุ)
ภาวะ การแข่งขันภายในพืน้ ที่
น้อย
ค่อนข้างน้อย

ปานกลาง

สูง

บริ ษทั พีดี เฮ้าส์ อิ นเตอร์เนชั ่นแนล จากัดผู้บริ หารศูนย์รบั สร้างบ้าน PD HOUSE มี
ความซาบซึ้งต่อความกรุณาของท่านในการให้ความสนใจ พร้อมทัง้ ตระหนักในความตัง้ ใจของท่านใน
การร่วมเป็นผูร้ ่วมธุรกิจ ทัง้ นี้ขอ้ มูลที่ท่านได้มอบให้เราจะนาไปเพื่อสร้างประโยชน์ในการลงทุนของ
ท่านโดยตรง และถือเสมือนเป็นข้อมูลทีจ่ ดั เก็บเป็นความลับอย่างสูง และหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้ร่วม
เส้นทางการเป็นผูร้ ่วมลงทุนทีด่ ตี ่อกันในเร็วๆ นี้
สุดท้ายนี้ขอน้ อมรับความตัง้ ใจดีของท่าน และจะดาเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลการ
ประเมินเพื่อประโยชน์ของท่านโดยเร็วทีส่ ุด

ด้วยความเคารพอย่างสูง
บริ ษทั พีดี เฮ้าส์ อิ นเตอร์เนชั ่นแนล จากัด
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