
 

แบบฟอร์มการเปลีย่นแปลงข้อมูลผู้แทนจ าหน่ายสินค้า / Distributor Information Change Form 

ท าการเปลีย่นแปลงจากรูปแบบบัญชีบริษัทเป็นบัญชีส่วนบุคคล / Change from personal account to company account  

ช่ือผูแ้ทนจ ำหน่ำย / Distributor Name : ______________________________________________________________________________ 

ท ำกำรเปล่ียนแปลงเป็นช่ือบริษทั / Change to company name : ___________________________________________________________ 
เอกสำรที่จ  ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรยืน่ค  ำร้อง / Please provide : 
- ส ำเนำรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั / Business Registration (B.R.) copy 
- ส ำเนำผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี / Annual Return (A.R.) copy 

- ส ำเนำบตัรประชำชนของกรรมกำรบริษทั / Director (B.R.) ID copy  
- ส ำเนำเลขท่ีบญัชีบริษทั ส ำเนำช่ือบญัชีธนำคำรของบริษทั พร้อมช่ือสำขำ / Company Bank Account copy / Company’s Bank Name &  

Branch Name : ______________________________________________________________________________________________  
- ช่ือเจำ้ของบญัชี / Account holder's name : _____________________________________________________________________    
- เลขท่ีบญัชีของบริษทั /Account holder’s Account No. : ____________________________________________________________   

 

ท าการเปลีย่นจากรูปแบบบัญชีบริษัท หรือบัญชีส่วนบุคคล เป็นรูปแบบบัญชีส่วนบุคคล / Change from company or personal account to 

personal account   

ช่ือปัจจุบนัของบริษทั หรือ ช่ือบุคคล / Existing Company / Personal Name : _______________________________________________  
ท ำกำรเปล่ียนแปลงเป็นช่ือบุคคล / Change to personal name : __________________________________________________________ 
- ส ำเนำหมำยเลขท่ีบญัชีธนำคำรของผูแ้ทนจ ำหน่ำย / Provide 1 copy of distributor's personal bank account information 

- เอกสำรท่ีสำมำรถใชเ้ป็นหลกัฐำน เพื่อแสดงวำ่ผูแ้ทนจ ำหน่ำยนั้นด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั / Document proof that distributor is the 

director of the company 

 เงื่อนไขและข้อก าหนด / Terms and Condition : 

1. กำรเปล่ียนช่ือ สำมำรถท ำไดใ้นกรณีท่ีสมำชิกมีควำมเก่ียวเน่ืองกบับุคคลนั้น และกรุณำแนบเอกสำรท่ีเป็นทำงกำร 
พร้อมทั้งหลกัฐำนท่ีอยูอ่ำศยั / Name Change only accept for a directly-related member of one's and please provide the official document 

and residential proof of address. 

2. ไม่สำมำรถท ำกำรเปล่ียนช่ือใดๆได ้หำกกำรช ำระเงินยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ / Not accept Name Change if the repayment did not pay off.  

3. ไม่สำมำรถท ำกำรเปล่ียนจำกช่ือบริษทัหน่ึง เป็นอีกช่ือบริษทัหน่ึงได ้/ Company name not allow change to another company name.  
4. ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินงำน จะตอ้งช ำระเป็นเงินสดจ ำนวน 2,000 บำท / Handling fee in the amount of 2,000 Thai Baht in cash 
5. กรุณำตรวจสอบวำ่ขอ้มลูทั้งหมดวำ่ถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ หำกขอ้มลูดงักล่ำวมีขอ้ผดิพลำดใดๆ เอกสำรฉบบัน้ีจะถือเป็นโมฆะ / 

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. ผูส้มคัรไม่สำมำรถท ำกำรระบุวนัท่ีไดด้ว้ยตนเอง  บริษทั อีนำจิค (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรใหค้  ำอธิบำยและกำรตดัสินใจตำมนโยบำยกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมของบริษทั / 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.   

 
 

ผูส้มคัร / Apply  ช่ือผูแ้ทนจ ำหน่ำย /  
Distributor name 

 

หมำยเลขติดต่อ /  

Contact No. 
 รหสัของผูแ้ทนจ ำหน่ำย /  

Distributor No. 
 

1312 


