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ชื่อผูแ้ ทนจำหน่ำย /
Distributor name

หมำยเลขติดต่อ /

รหัสของผูแ้ ทนจำหน่ำย /

Contact No.

Distributor No.

ทาการเปลีย่ นแปลงจากรู ปแบบบัญชีบริษัทเป็ นบัญชีส่วนบุคคล / Change from personal account to company account
ชื่อผูแ้ ทนจำหน่ำย / Distributor Name : ______________________________________________________________________________
ทำกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นชื่อบริ ษทั / Change to company name : ___________________________________________________________
เอกสำรที่จำเป็ นต้องใช้ในกำรยืน่ คำร้อง / Please provide :
- สำเนำรับรองกำรจดทะเบียนบริ ษทั / Business Registration (B.R.) copy
- สำเนำผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี / Annual Return (A.R.) copy
- สำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรบริ ษทั / Director (B.R.) ID copy
- สำเนำเลขที่บญ
ั ชีบริ ษทั สำเนำชื่อบัญชีธนำคำรของบริ ษทั พร้อมชื่อสำขำ / Company Bank Account copy / Company’s Bank Name &
Branch Name : ______________________________________________________________________________________________
- ชื่อเจ้ำของบัญชี / Account holder's name : _____________________________________________________________________
- เลขที่บญ
ั ชีของบริ ษทั /Account holder’s Account No. : ____________________________________________________________
ทาการเปลีย่ นจากรู ปแบบบัญชีบริษัท หรือบัญชีส่วนบุคคล เป็ นรู ปแบบบัญชีส่วนบุคคล

/ Change from company or personal account to

personal account

ชื่อปัจจุบนั ของบริ ษทั หรื อ ชื่อบุคคล / Existing Company / Personal Name : _______________________________________________
ทำกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นชื่อบุคคล / Change to personal name : __________________________________________________________
- สำเนำหมำยเลขที่บญ
ั ชีธนำคำรของผูแ้ ทนจำหน่ำย / Provide 1 copy of distributor's personal bank account information
- เอกสำรที่สำมำรถใช้เป็ นหลักฐำน เพื่อแสดงว่ำผูแ้ ทนจำหน่ ำยนั้นดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั / Document proof that distributor

is the

director of the company

เงื่อนไขและข้ อกาหนด / Terms and Condition :
1.

กำรเปลี่ยนชื่อ
สำมำรถทำได้ในกรณี ที่สมำชิกมีควำมเกี่ยวเนื่องกับบุคคลนั้น
และกรุ ณำแนบเอกสำรที่เป็ นทำงกำร
พร้อมทั้งหลักฐำนที่อยูอ่ ำศัย / Name Change only accept for a directly-related member of one's and please provide the official document
and residential proof of address.

ไม่สำมำรถทำกำรเปลี่ยนชื่อใดๆได้ หำกกำรชำระเงินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ / Not accept Name Change if the repayment did not pay off.
3. ไม่สำมำรถทำกำรเปลี่ยนจำกชื่อบริ ษทั หนึ่ง เป็ นอีกชื่อบริ ษทั หนึ่งได้ / Company name not allow change to another company name.
4. ค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินงำน จะต้องชำระเป็ นเงินสดจำนวน 2,000 บำท / Handling fee in the amount of 2,000 Thai Baht in cash
5. กรุ ณำตรวจสอบว่ำข้อมูลทั้งหมดว่ำถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ หำกข้อมูลดังกล่ำวมีขอ้ ผิดพลำดใดๆ เอกสำรฉบับนี้จะถือเป็ นโมฆะ
2.

/

Please verify that all information on this request is correct and current. If you fail to legibly provide your information correctly this
application will not be valid.
6.

ผูส้ มัครไม่สำมำรถทำกำรระบุวนั ที่ได้ดว้ ยตนเอง
บริ ษทั
อีนำจิค
(ไทยแลนด์)
จำกัด
ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรให้คำอธิบำยและกำรตัดสิ นใจตำมนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมของบริ ษทั / The applicant cannot
assign the change date, Enagic (Thailand) Co., Ltd. reserves the right to the explanation and decision of replacement policy here at any
time.

