แบบฟอร์ มการเปลีย่ นแปลงการลงทะเบียน / Registration Change Form
วันที่ Date :

/

/

1402

ก่ อนทําการเปลียนแปลง
BEFORE CHANGE

ชื่อ-นามสกุล :

Distributor ID :

Tel. No. :

รหัสผูแ้ ทนจําหน่าย :
ที่อยู่ :

Name :

หมายเลขโทรศัพท์ :

Address :

หลังทําการเปลียนแปลง
AFTER CHANGE

ชื่อ-นามสกุล :

Distributor ID

Tel. No :

รหัสผูแ้ ทนจําหน่าย:
ที่อยู่ :

Name :

หมายเลขโทรศัพท์ :

Address :

ข้อมูลธนาคาร

Bank information

ชื่อธนาคาร :

ชื่อสาขา :

หมายเลขที่บญั ชี :

สวิฟท์โค้ด :

Name of the bank :
Account No. :

ชื่อเจ้าของบัญชี :

Branch name :
Swift Code :

Account holder’s name :

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง :
Reason for change :

ลายมือชื่อ :

Applicant signature :

การเปลียนแปลงการลงทะเบียนจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูส้ นับสนุนโดยตรง 6A
Registration change must approved by your sponsor and direct 6A

ชื่อผูส้ นับสนุน :

รหัสผูส้ นับสนุน :

ลายมือชื่อ :

ชื่อ-นามสกุล 6A :

รหัส 6A :

ลายมือชื่อ :

Sponsor name :
6A name :

-

Sponsor ID :
6A ID :

Signature :
Signature :

กรุ ณาตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน หากข้อมูลใดๆในเอกสารคําร้องนี้ ไม่ถูกต้องหรื อมีขอ้ ผิดพลาดใดๆ
ทาง บริ ษทั อีนาจิค (ไทยแลนด์) จํากัด เอกสารฉบับนี้จะถือเป็ นโมฆะ / 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.

-

ผูส้ มัครจะต้องแนบรู ปถ่ายเพื่อใช้ในการดําเนินการ / Applicant must provide picture ID for processing.
การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนจะมีค่าธรรมเนียมเป็ นจํานวนเงิน 2,000 บาท สําหรับค่าดําเนิ นการ ผูส้ มัครสามารถชําระได้ โดยผ่านทาง เครดิต
การ์ ด (วีซ่า / มาสเตอร์ ) หรื อสามารถชําระผ่านทางบัญชีธนาคารของบริ ษทั (ตามรายละเอียดด้านล่าง) ในกรณี โอนเงินข้ามประเทศ ผูส้ มัครจะ
เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในส่ วนของค่าธรรมเนี ยม เมื่อการลงทะเบียนได้รับการอนุ มตั ิเรี ยบร้ อยแล้ว ผูส้ มัครไม่สามารถทําการลงทะเบียนซํ้าได้อี ก
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.

-

บริ ษ ัท อี น าจิค (ไทยแลนด์) จํากัด ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไข และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ตามความเหมาะสมของบริ ษ ัท
โครงสร้างบริ ษทั เมื่อใดก็ได้ ในกรณี เกิดข้อพิพาทใดๆ คําตัดสิ นของ บริ ษทั อีนาจิค (ไทยแลนด์) จํากัด ถือเป็ นที่สิ้นสุ ดและมีผลผูกพัน / 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.

