บริษ ัท อีนาจิค (ไทยแลนด์) จาก ัด
้ 14 ยูนต
ชัน
ิ 1408-1410 ปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
Tel: 02-116-3046-50 Fax: 02-116-3044 www.enagic.co.th, www.enagic-asia.com, www.enagic.com

Commission Enquiry Form
่ั
แบบขอร ับรายละเอียดในการร ับค่าคอมมิชชน
วันที/่ Date of Request:
่ :
ชือ
Your Name

รหัสผู ้แทนจำหน่ำย:
Your Distributor ID #
เบอร์ตด
ิ ต่อ/Phone:
แฟกซ์/Fax:
อีเมล์/E-mail:

่ ั /Commission Check Information
ตรวจสอบรายละเอียดในการร ับค่าคอมมิชชน
่ ผู ้ซือ
้ :
ชือ

้ /Buyer ID #:
รหัสผู ้ซือ

Buyer Name

Reason for Enquiry:

□ ไม่ได ้รับค่ำคอมมิชชัน่

เหตุผลกำรขอรับรำยละเอียด:

No Commission received

□

่ ไม่ถก
ค่ำคอมมิชชัน
ู ต ้อง
Commission not correct

จำนวนเงินทีไ่ ด ้รับจริง/ Actually received amount :

จำนวนเงินทีค
่ วรได ้รับ/ Amount should received :

* For transaction over 1 year, THB 800 has to charge for every commission enquiry. If the enquiry fee pay by T/T,
application has to bear the relative bank charges.
* หำกรำยกำรทีต
่ รวจสอบมีระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี , จะมีคำ่ ธรรมเนียมในกำรตรวจสอบ 800 บำท หำกเป็ นกำรจ่ำยแบบโอนเงิน
ผู ้สมัครต ้องเป็ นผู ้ชำระค่ำธรรมเนียมธนำคำร
* Normally enquiries will be reply within 3 working days, but for enquiry of transaction more than 1 year,
15 working days is necessary.
* กำรตรวจสอบรำยละเอียดจะใช ้เวลำดำเนินกำร 3 วันทำกำร แต่หำกรำยกำรตรวจสอบมีระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี จำเป็ นต ้องใช ้
เวลำดำเนินกำร 15 วันทำกำร

่ : _______________________________
Your Signature/ลำยมือชือ
By signing this form you have understood and agreed all the above contents and statements.
่ เพือ
ลงลำยมือชือ
่ ยืนยันควำมเข ้ำใจและเห็นด ้วยกับข ้อกำหนด รำยละเอียดทัง้ หมดข ้ำงต ้น

Enagic Thailand T/T information:
ธนำคำรผู ้รับผลประโยชน์ /
Beneficiary Bank
ทีอ
่ ยูธ
่ นำคำร / Bank Address

หมำยเลขโทรศัพท์ / Telephone No.
ผู ้รับผลประโยชน์ / Beneficiary Name
ทีอ
่ ยูผ
่ ู ้รับผลประโยชน์ /
Beneficiary Address

หมำยเลขบัญชี/Beneficiary Account
สวิฟท์ / SWIFT

ธนาคาร กสิกรไทย / KASIKORN BANK
ั้ 2 ยูนต
ชน
ิ 202 ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ ์ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ี
เขตปทุมว ัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
2nd Floor, Unit 202, Park Ventures Ecoplex 57 Wireless Road, Kwang Lumpini,
Khet Patumwan Bangkok 10330 Thailand
+662-252-2177
บริษ ัท อีนาจิค (ไทยแลนด์) จาก ัด / ENAGIC (THAILAND) CO., LTD.
ั้ 14 ยูนต
ชน
ิ 1408-1410 ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ ์ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ี
เขตปทุมว ัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
14th Floor, Unit 1408-1410, Park Ventures Ecoplex 57 Wireless Road, Kwang Lumpini,
Khet Patumwan Bangkok 10330 Thailand
709-2-52606-7
KASITHBK

1510

