้ ริการ eINVOICE
แบบคําขอใชบ
eINVOICE Application
บริษ ัท เอ็ ชเอ็ มซ ี โปลีเมอส ์ จําก ัด
HMC Polymers Co., Ltd.
 ผู ้ขอใช ้บริการ : บริษัท ………………………...………..................…..……………. จํากัด
ชือ
(Name of the Applicant)

User 1
 -นามสกุล (Name of User) :
ชือ
อีเมล์ (E-mail) *:
โทรศัพท์ (Telephone) :
บทบาท (Role) :

ผู ้ทํารายการ (Maker)

ผู ้ตรวจสอบรายการ (Checker)

ทัง$ สองสิทธิ' (Maker & Checker)
User 2
 -นามสกุล (Name of User) :
ชือ
อีเมล์ (E-mail) *:
โทรศัพท์ (Telephone) :
บทบาท (Role) :

ผู ้ทํารายการ (Maker)

ผู ้ตรวจสอบรายการ (Checker)

ทัง$ สองสิทธิ' (Maker & Checker)
ขอรับรองว่าข ้อมูลทัง$ หมดข ้างต ้นเป็ นความจริงทุกประการ
We confirm that the information in this form is true and correct.

ตราประทับบริ ษัท
(Company Seal)

(

)
ผูม
้ อ
ี ํานาจกระทําการแทนบริษ ัทฯ
Authorized Signatory (ies)
_________/__________/________

หมายเหตุ (Remark)
- ขอให ้ท่านกรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนและถูกต ้องตรงกับความเป็ นจริง
Please provide the true, correct and complete information.
 สารระหว่างท่านกับบริษัทฯ
- * ขอให ้ท่านกรอก E-Mail ทีท
 า่ นใช ้งานอยูจ
่ ริง เนือ
 งจากจะนํ าไปใช ้เป็ นผู ้ใช ้งาน (Login) และเป็ นช่องทางในการสือ
Please provide you actual e-mail address because it will be used as the Login User name and our communication channal.
- รหัสผ่านจะแจ ้งให ้ท่านทราบผ่านทาง E-Mail ไม่เกิน 2 วันทําการ หลังท่านแจ ้งข ้อมูลครบถ ้วน กลับมายังบริษัทฯ
The password will be advised to you be e-mail within 2 working days after HMC Polymers receive your complete form.
- ข ้อมูลทัง$ หมดจะถูกเก็บเป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยแก่บค
ุ คลทีส
 าม
All the information you provide us will be kept private and confidential.
- หากข ้อมูลข ้างต ้นมีการเปลีย
 นแปลงอย่างหนึง อย่างใด โปรดแจ ้งบริษัทฯ เพือ
 เปลีย
 นแปลงหรือแก ้ไขทันที
If the information you provide us in this form changes, please advise us to emend immediately.
*** กรุณาส่งแบบฟอร์มกลับมาที Fax:02-679-6380 หรือที E-mail address : sirikamol.t@hmcpolymers.com, amornrat.n@hmcpolymers.com,
niphan.r@hmcpolymers.com หากมีข ้อสงสัยสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
 เติมได ้ทีค
 ณ
ุ สิรก
ิ มล คุณอมรรัตน์ หรือคุณนิพันธ์
โทร. 02-614-3700 ต่อ 3713, 3712 และ 3730 ***
*** Please send the complete form by fax no. 02-679-6380 or E-mail address : sirikamol.t@hmcpolymers.com, amornrat.n@hmcpolymers.com,
and niphan.r@hmcpolymers.com. If you have any queries, please contact Sirikamol, Amornrat or Niphan.
Tel. 02-614-3700 ต่อ 3713, 3712 และ 3730 ***

