
แบบฟอร์มการเปลีย่นแปลงการลงทะเบียน / Registration Change Form   

 

วนัท่ี Date :   /     /                  1402 

ก่อนทาํการเปลยีนแปลง  
BEFORE CHANGE 

ช่ือ-นามสกุล :  
Name : 

รหสัผูแ้ทนจาํหน่าย : 
Distributor ID : 

หมายเลขโทรศพัท ์: 
Tel. No. : 

ท่ีอยู ่: 
Address : 
 
 
หลงัทาํการเปลยีนแปลง 
AFTER CHANGE 

ช่ือ-นามสกุล :  
Name : 

รหสัผูแ้ทนจาํหน่าย: 
Distributor ID 

หมายเลขโทรศพัท ์: 
Tel. No : 

ท่ีอยู ่: 
Address : 
 

ขอ้มูลธนาคาร 
Bank information 

ช่ือธนาคาร : 
Name of the bank : 

ช่ือสาขา :  
Branch name : 

หมายเลขท่ีบญัชี : 
Account No. : 

สวฟิทโ์คด้ : 
Swift Code : 

ช่ือเจา้ของบญัชี : 
Account holder’s name : 

สาเหตุของการเปล่ียนแปลง :                                                                ลายมือช่ือ : 
Reason for change :                                  Applicant signature :    

 
การเปลียนแปลงการลงทะเบียนจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูส้นบัสนุนโดยตรง 6A 

Registration change must approved by your sponsor and direct 6A 

ช่ือผูส้นบัสนุน :  
Sponsor name : 

รหสัผูส้นบัสนุน : 
Sponsor ID : 

ลายมือช่ือ : 
Signature : 

ช่ือ-นามสกุล 6A : 
6A name : 

รหสั 6A : 
6A ID : 

ลายมือช่ือ : 
Signature : 

 

- กรุณาตรวจสอบขอ้มูลโดยละเอียดเพ่ือความถูกตอ้งและสมบูรณ์ครบถว้น หากขอ้มูลใดๆในเอกสารคาํร้องน้ีไม่ถูกตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลาดใดๆ 

ทาง บริษทั อีนาจิค (ไทยแลนด)์ จาํกดั เอกสารฉบบัน้ีจะถือเป็นโมฆะ / 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. 

- ผูส้มคัรจะตอ้งแนบรูปถ่ายเพ่ือใชใ้นการดาํเนินการ / Applicant must provide picture ID for processing. 

- การเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนจะมีค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนเงิน 2,000 บาท สําหรับค่าดาํเนินการ ผูส้มคัรสามารถชาํระได ้โดยผา่นทาง เครดิต 

การ์ด (วซ่ีา / มาสเตอร์) หรือสามารถชาํระผา่นทางบญัชีธนาคารของบริษทั  (ตามรายละเอียดดา้นล่าง)  ในกรณีโอนเงินขา้มประเทศ ผูส้มคัรจะ

เป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนของค่าธรรมเนียม เม่ือการลงทะเบียนไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อยแล้ว ผูส้มคัรไม่สามารถทาํการลงทะเบียนซํ้ าไดอี้ก

ภายในระยะเวลา 6 เดือน / All Registration change requires a 2,000 Thai Baht payment for processing, applicant pay by credit 

card (Visa / Master) or Bank remittance (information as below), overseas bank charge is pay by applicant. Once 

Application approved applicant cannot apply Registration Change again within six months.  

- บริษัท อีนาจิค (ไทยแลนด)์ จาํกัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อตกลง เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามความเหมาะสมของบริษัท

โครงสร้างบริษทัเม่ือใดก็ได ้ในกรณีเกิดขอ้พิพาทใดๆ คาํตดัสินของ บริษทั อีนาจิค (ไทยแลนด)์ จาํกดั ถือเป็นท่ีส้ินสุดและมีผลผกูพนั / Enagic 

(Thailand) Co., Ltd. reserves the right to very, modify any of the terms, conditions and fees at any time. In case of disputes, 

the decision of Enagic (Thailand) Co., Ltd shall be final and binding.  

  


