
 

ธันวาคม 2021 

 

เรยีน ซพัพลายเออรผู์ม้อีปุการคณุ 

ในฐานะซพัพลายเออรข์อง Wella คณุไดรั้บแจง้ขอ้มลูในการสือ่สารกอ่นหนา้นี้เกีย่วกับการเปลีย่นแปลงของนติบิคุคล ในวันที ่1 
กมุภาพันธ ์การด าเนนิการทัง้หมดของ Wella จะจัดการผ่านนติบิคุคลทีด่ าเนนิการโดย Wella ภายใตร้ะบบของตนเอง 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายทีจ่ะเกดิขึน้กับนติบิคุคลนับจากวันทีด่ังกลา่ว 
 

เพือ่เป็นการตดิตามแผนการสือ่สารของเรา 
เรามคีวามยนิดทีีจ่ะแจง้ใหค้ณุทราบถงึวธิกีารจัดการกระบวนการออกใบแจง้หนี้ในชว่งการเปลีย่นผ่านนี้  
 
เพือ่ใหค้ณุไดรั้บบรกิารทีด่ทีีส่ดุ และเพือ่ใหม้กีารด าเนนิการอยา่งถกูเวลาและการช าระเงนิตามใบแจง้หนี้อยา่งถกูตอ้ง 
โปรดอา่นขอ้ความสือ่สารนี้อยา่งละเอยีดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุจะด าเนนิการไดถ้กูตอ้งเหมาะสม  
 
หมายเหต:ุ หากคณุไมไ่ดรั้บการสือ่สารกอ่นหนา้นี้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงของนติบิคุคลไมว่่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม โปรดไปที ่
เว็บไซตข์องซพัพลายเออร ์ซ ึง่คณุจะพบขอ้ความสือ่สารทีส่ง่กอ่นหนา้นี้ทัง้หมด หรอืสอบถามผูต้ดิตอ่ของ Wella Business 
ทีค่ณุตดิตอ่ตามปกตหิากมคี าถามใดๆ 
 
 

ฉนัจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ตอ้งสง่ใบแจง้หนีไ้ปทีใ่ด ณ วนัทีแ่ยกระบบ 

 
** ไมม่กีารเปลีย่นแปลงชือ่และทีอ่ยูข่องนติบิคุคลส าหรับ บรษัิท เอชเอฟซ ีเพรสทจี แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ** 

ดังนัน้ รายละเอยีดขอ้มลูนติบิคุคลWellaปัจจุบัน และรายละเอยีดขอ้มลูนติบิคุคล Wella ทีอ่ัปเดตแลว้ คอืชือ่-ทีอ่ยูเ่ดยีวกัน 
 

ส าหรับบรกิารและสนิคา้ทีจ่ะจัดใหก้อ่นวันที ่28 มกราคม 2022 และ  

หลังวันที ่7 กมุภาพันธ ์2022 เป็นตน้ไป ใหส้ง่ใบแจง้หนีไ้ปยงัทีอ่ยูป่จัจุบนัของบรษิทั ตามดา้นลา่งนี ้ 

 
 
บรษิทั เอชเอฟซ ีเพรสทจี แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
112/1 หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.36 ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 

  
 
HFC Prestige Manufacturing (Thailand) Ltd. 
112/1 Moo 5, Wellgrow Industrial Estate, Bangna-Trad Highway KM.36 
Bangsamark, Bangpakong, Chachoengsao 24130, Thailand

http://www.wellacompany.com/supplier
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วนัทีท่ ีส่ าคญัมอีะไรบา้ง และฉนัควรด าเนนิการอยา่งไรในฐานะซพัพลายเออร ์

วนัทีส่ าคญั 

  

  

 

  

 
 
 
 

 
 
 

โปรดทราบวา่การสง่มอบและระบบจะถกูระงับตัง้แตวั่นที ่ 28 มกราคมถงึ 6 กมุภาพันธ ์ 2022 ชว่งเวลาน้ีเป็น ชว่งเวลางดใหบ้รกิาร 
ทีก่ าหนดไวใ้หส้ าหรับการเปลีย่นระบบภายใน จะไมม่กีารออกใบสัง่ซือ้และไมม่กีารยอมรับหรอืประมวลผลการสง่มอบในระบบ Wella ในชว่งเวลาดังกลา่ว 

 
 
ฉนัควรด าเนนิการอยา่งไรในฐานะซพัพลายเออร ์

โปรดพจิารณาสถานการณ์ตอ่ไปนีแ้ละการด าเนนิการทีเ่หมาะสมในฐานะซพัพลายเออรเ์พือ่จดัการกบัสถานการณ์การออกใบ
แจง้หนีท้ ีแ่ตกตา่งกนั  

 

➢ คณุไดร้บัใบส ัง่ซือ้กอ่นวนัที ่28 มกราคมและสง่มอบสนิคา้/บรกิารกอ่นวนัที ่28 มกราคม แตค่ณุยงัไมไ่ดส้ง่ใบแจง้หนี ้

1. ออกใบแจง้หนี้ส าหรับสนิคา้/บรกิารใหก้ับรายละเอยีดขอ้มลูนติบิคุคล Wella ในปัจจุบัน ณ วันนี้ ในกรณีนี้ 
โปรดพยายามสง่ใบแจง้หนี้ของคุณไปยังรายละเอยีดขอ้มลูปัจจุบันของนติบิคุคล Wella กอ่นวันที ่28 มกราคม 

➢ คณุไดร้บัใบส ัง่ซือ้กอ่นวนัที ่28 มกราคมและคณุมสีนิคา้/บรกิารทีจ่ะรอสง่มอบหลงัจากวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์

1. ใบสั่งซือ้ของคณุจะถอืวา่เป็นใบสั่งซือ้ทีร่อด าเนนิการและจะถกูยา้ยไปยังระบบ Wella 
โดยระบจุ านวนสนิคา้/บรกิารทีเ่หลอืทีต่อ้งสง่มอบ 

2. ในบางกรณี หลังจากวันที ่ 7 กมุภาพันธ ์คณุจะไดรั้บใบสั่งซือ้ใหมม่าทดแทนซึง่มหีมายเลขใบสั่งซือ้ใหม ่หากเป็นกรณีดังกลา่ว 
โปรดใชห้มายเลขใบสั่งซือ้ใหมน่ี้ในใบแจง้หนี้ในอนาคตของคณุ หากคณุไมไ่ดรั้บใบสั่งซือ้ฉบับใหม ่
โปรดด าเนนิการโดยใชห้มายเลขใบสั่งซือ้เดยีวกันกับทีอ่า้งองิในแบบฟอรม์ใบสั่งซือ้ของคณุ  

2. หลังจากสง่มอบสนิคา้/บรกิารทีร่อด าเนนิการแลว้ 
คณุจะตอ้งสง่ใบแจง้หนี้ของคณุไปยังรายละเอยีดขอ้มลูทีอ่ัปเดตแลว้ของนติบิคุคล Wella โดยระบจุ านวนทีส่ง่มอบหลังจากวันที ่
7 กมุภาพันธ ์ โปรดอา้งองิรายละเอยีดขอ้มลูทีอ่ัปเดตแลว้ของนติบิคุคล Wella ทีแ่สดงในใบสั่งซือ้ใหมจ่าก Wella 
หรอืในการสือ่สารเกีย่วกับนติบิคุคลทีค่ณุไดรั้บกอ่นหนา้นี้ 

➢ คณุไดอ้อกใบแจง้หนีส้ าหรบัสนิคา้/บรกิารทีจ่ะใหต้ ัง้แตว่นัที ่7 กุมภาพนัธเ์ป็นตน้ไปแลว้ 

1. ใบสั่งซือ้ของคณุจะถอืวา่เป็นใบสั่งซือ้ทีร่อด าเนนิการและจะถกูยา้ยไปยังระบบ Wella 
โดยระบจุ านวนสนิคา้/บรกิารทีต่อ้งสง่มอบตัง้แตวั่นที ่7 กมุภาพันธเ์ป็นตน้ไป 

2. ในบางกรณี หลังจากวันที ่ 7 กมุภาพันธ ์คณุจะไดรั้บใบสั่งซือ้ใหมม่าทดแทนซึง่มหีมายเลขใบสั่งซือ้ใหม ่หากเป็นกรณีดังกลา่ว 
โปรดใชห้มายเลขใบสั่งซือ้ใหมน่ี้ในใบแจง้หนี้ในอนาคตของคณุ หากคณุไมไ่ดรั้บใบสั่งซือ้ฉบับใหม ่
โปรดด าเนนิการโดยใชห้มายเลขใบสั่งซือ้เดมิ  

3. ออกใบแจง้หนี้ส าหรับจ านวนทีส่ง่มอบหลังจากวันที ่ 7 กมุภาพันธใ์หก้ับรายละเอยีดขอ้มลูทีอ่ัปเดตแลว้ของนติบิคุคล Wella 
โปรดอา้งองิรายละเอยีดทีแ่สดงในใบสั่งซือ้ใหมจ่าก Wella หรอืในการสือ่สารเกีย่วกับนติบิคุคลทีค่ณุไดรั้บกอ่นหนา้นี้ 

 

โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ด าเนนิการตามค าแนะน าขา้งตน้อยา่งถูกตอ้ง มฉิะน ัน้จะท าใหเ้กดิความลา่ชา้ในการช าระเงนิได ้

 

   กุมภาพนัธ ์

 

มกราคม 

ชว่งเวลางดใหบ้รกิาร 

 
 
สนิคา้ทีส่ง่มอบและบรกิารทีใ่หก้อ่นวนัที ่ 

28 มกราคม 

ออกใบแจง้หนี้ไปยัง  

รายละเอยีดขอ้มลูนติบิคุคล Wella ปัจจุบัน 

 
สนิคา้ทีส่ง่มอบและบรกิารทีใ่หต้ ัง้แตว่นัที ่ 

7 กุมภาพนัธเ์ป็นตน้ไป 

ออกใบแจง้หนี้ไปยังรายละเอยีดขอ้มลูนติบิคุคล 
Wella ทีอ่ัปเดตแลว้ 

 
 



เพือ่ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึน้ 

โปรดดผูงังานดา้นลา่งซึง่จะชว่ยชีแ้นะแนวทางใหค้ณุในสถานการณ์ตา่งๆ ทีค่ณุอาจพบเจอได ้

 

ผงัข ัน้ตอนการด าเนนิการของซพัพลายเออร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ใช่ 

ไม ่

 

ไม ่

ใช่ 

ไม ่
 

 

 

 

ใช่ 

 

คณุไดรั้บใบสั่งซือ้ใหม่

ส าหรับจ านวนทีร่อด าเ

นนิการในระหวา่งเดอืน

กมุภาพันธ ์

 

ไม ่

 

 
ใช่ 

คณุไดรั้บใบสั่งซื้

อกอ่นวันที ่28 

มกราคม 

 

 

อา้งองิ 
หมายเลขใบส ัง่ซือ้เดมิในใบแจง้หนีข้องคณุ 

สนิคา้/บรกิารทีเ่หลอืจะออกใบแจง้หนี้ไปยัง 
รายละเอยีดขอ้มูลนติบิุคคล Wella 

ทีอ่ปัเดตแลว้ 
ตามทีแ่สดงในจดหมายการสือ่สารเรือ่งนติบิคุคล 

กอ่นวันที ่28 มกราคม 
คณุตอ้งสง่ใบแจง้หนีไ้ปยงัทีอ่ยูอ่เีมล PDF 

เดมิของ Wella “เฉพาะ” 
ส าหรบัสว่นของสนิคา้/บรกิารในใบส ัง่ซือ้ทีไ่ดส้่

งมอบไปแลว้เทา่น ัน้ 

 

คณุตอ้ง 
สง่ใบแจง้หนีไ้ปยงัรายละ
เอยีดขอ้มูลนติบิุคคล 

Wella ปจัจุบนักอ่นวนัที ่
28 มกราคม 

 

คณุอาจไดรั้บใบสั่งซือ้ใหมจ่าก Wella หลังจากวันที ่ 
7 กมุภาพันธ ์สนิคา้/บรกิารจะออกใบแจง้หนี้ไปยัง 

รายละเอยีดขอ้มูลนติบิุคคล Wella ทีอ่ปัเดตแลว้ 

 

 

คณุสง่มอบสนิคา้

หรอืใหบ้รกิารตาม

ใบสั่งซือ้นี้กอ่นวัน

ที ่28 มกราคม 

 

คณุไดส้ง่มอบสนิค ้

า/บรกิารทัง้หมดต

ามใบสั่งซือ้ไปแลว้ 

 

 

 

อา้งองิ หมายเลขใบส ัง่ซือ้ใหม ่ในใบแจง้หนี้ของคณุ 
สนิคา้/บรกิารทีเ่หลอืจะออกใบแจง้หนี้ใหก้ับ รายละเอยีดขอ้มูลนติบิุคคล 

Wella ทีอ่ปัเดตแลว้ 

ตามทีแ่สดงในเอกสารใบสั่งซือ้ใหมห่รอืในจดหมายการสือ่สารเรือ่งนติบิคุคล 

 ผงัข ัน้ตอนการด าเนนิการของซพัพลายเออร ์

 



คณุสามารถคน้หานติบุิคคลทีค่ณุก าลงัออกใบแจง้หนีใ้หใ้นขณะนีไ้ดใ้นเอกสารใบส ัง่ซือ้จาก Wella ตามทีแ่สดงดา้นลา่ง 
 

ในขณะทีเ่ราก าลงัผา่นชว่งเปลีย่นผา่นนี ้โปรดใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัทีอ่ยูส่ าหรบัเรยีกเก็บเงนิ (Bill To) 
ในใบส ัง่ซือ้ใหมท่ีค่ณุจะไดร้บัจาก Wella เนือ่งจากจะมขีอ้มูลทีจ่ าเป็น 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อา้งองิหมายเลขนีใ้นทีอ่ยู ่PDF เพือ่สง่ใบแจง้หนี ้

นติบิคุคลทีต่อ้งสง่ใบแ

จง้หนีไ้ปให ้

นติบิคุคลทีต่อ้งสง่ใบแ

จง้หนีไ้ปให ้



 

ตดิตอ่เราเพือ่ขอความชว่ยเหลอื 
 
หากมขีอ้สงสัยหรอืค าถามเกีย่วกับการออกใบแจง้หนี้ในระหวา่งชว่งเปลีย่นผ่านนี้ โปรดสอบถามผูต้ดิตอ่ของ Wella Business 
ทีค่ณุตดิตอ่ตามปกต ิ
 
ตัง้แตวั่นที ่ 7 กมุภาพันธ ์ 2022 เป็นตน้ไป หากมคี าถามเกีย่วกับการออกใบแจง้หนี้ 
คณุจะตอ้งสง่อเีมลหรอืโทรศัพทต์ดิตอ่ทมีงานศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืฝ่ายเจา้หนี้การคา้ (AP) เมือ่ท าการตดิตอ่ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุมขีอ้มลูตอ่ไปนี้พรอ้มหรอืรวมอยูใ่นเนื้อหาอเีมลของคณุ:  
  

• หมายเลขใบสั่งซือ้และใบแจง้หนี้  
• ค าอธบิายอย่างละเอยีดของปัญหาหรอืค าถาม  
• รายละเอยีดการตดิตอ่ของคณุ รวมถงึหมายเลขโทรศัพท ์ 
  

  
โปรดทราบว่าทมีงานศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอื AP อาจตอ้งตดิตอ่คณุเกีย่วกับการสง่ใบแจง้หนี้หรอืขอ้มลูของคณุ 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุจะไดรั้บการสือ่สารจากพวกเขา โปรดเพิม่ทีอ่ยูอ่เีมลของพวกเขาในรายชือ่อเีมลทีป่ลอดภัยของคณุ 
 
คณุสามารถคน้หาทีอ่ยูอ่เีมลตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งส าหรับค าถามใดๆ ทีค่ณุอาจมเีพิม่เตมิไดท้างดา้นลา่ง 

 

 

ขอ้มลูตดิตอ่ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอื AP ของ APAC 

ประเทศ ทีอ่ยูอ่เีมล 

ออสเตรเลยี AP.Helpdesk.AU@wella.com 

จนี AP.Helpdesk.CN@wella.com 

อนิเดยี AP.Helpdesk.IN@wella.com 

ญีปุ่่ น AP.Helpdesk.JP@wella.com 

นวิซแีลนด ์ AP.Helpdesk.NZ@wella.com 

สงิคโปร ์ AP.Helpdesk.SG@wella.com 

ไทย AP.Helpdesk.TH@wella.com 

ฮอ่งกง infohk@ghdhair.com 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิในเว็บไซตซ์พัพลายเออรข์องเรา  
  
เราแนะน าใหค้ณุเยีย่มชมเว็บไซตซ์พัพลายเออรข์องเราที ่ เว็บไซตข์องซพัพลายเออร ์
เพือ่คน้หาขา่วสารล่าสดุและขอ้มลูอยา่งละเอยีดเกีย่วกับการรักษาความเป็นพันธมติรทีป่ระสบความส าเร็จกับเรา หากคณุมคี าถามใดๆ 
โปรดตดิตอ่ผูต้ดิตอ่หลักของคณุที ่Wella 
  
 
ขอขอบคณุอกีครัง้ส าหรับการสนับสนุนของคณุในการเปลีย่นระบบของกลุม่ Wella 
เรามุง่หวังทีจ่ะสรา้งความสัมพันธอ์ยา่งตอ่เนื่องส าหรับแบรนดน์ี้และธรุกจิหรอืแบรนดอ์ืน่ๆ ของเราทีค่ณุใหบ้รกิาร 

 
 
 
ขอแสดงความนับถอื 
 

Stephanie Gemmell 
หัวหนา้เจา้หนา้ทีจ่ัดซือ้ Wella Company 

http://www.wellacompany.com/supplier

