ข้อตกลงการลงทะเบียนในกรณี พิเศษ (Tokurei)
Special Registration (Tokurei) Agreement

1708

บริ ษทั อีนาจิค (ไทยแลนด์) จากัด / Enagic (Thailand) Co., Ltd.
ข้าพเจ้าได้ซ้ือสิ นค้าตามรายการดังต่อไปนี้จาก บริ ษทั อีนาจิค (ไทยแลนด์) จากัด / I am purchasing the following product from
Enagic (Thailand) Co., Ltd.
SD-501

Jr II

Super-501

Anespa DX

Leveluk R

THB130,600

THB 73,600

THB 187,500

THB 92,020

THB 49,500

ข้าพเจ้ารับทราบว่า การจาหน่ายสิ นค้าในอนาคตของข้าพเจ้า ผลประโยชน์ที่ได้จากการจาหน่ายสิ นค้า จะถูกหักออกตาม
สิ นค้าที่ขา้ พเจ้าได้ซ้ือจากรายการสิ นค้าด้านบน / I understand that, in my future marketing activities, the

following

amount of margin will be deducted for the product I purchased above.
Machine Model

1A

2A

3A

4A

Leveluk R

THB800

THB1,600

THB2,400

THB3,200

THB2,800

THB5,600

THB8,400

THB11,200

THB5,600

THB11,200

THB16,800

THB22,400

SD-501, K8, Jr II, Anespa DX
Super-501

วันที่ / Date

ชื่อผูส้ มัคร / Applicant’s Name
ชื่อผู้สนับสนุน / Sponsor Name
ผูร้ ับผลประโยชน์ / Margin Receiver

บริ ษทั อีนาจิค (ไทยแลนด์) จากัด / Enagic (Thailand) Co., Ltd.

รายละเอียด / Details
(1)

สาหรับผูแ้ ทนจาหน่ายที่ตอ้ งการจะพัฒนาตลาด แต่ไม่สามารถซื้อสิ นค้าได้ กรุ ณาแนบเอกสารฉบับนี้พร้อมกับ “แบบ
สัง่ ซื้อสิ นค้าและข้อตกลงสาหรับผูแ้ ทนจาหน่าย” / For the distributor who wish to develop the market but cannot afford
the purchase, please attach with the “Product Order Form & Distributor Agreement”.

(2)

(3)
(4)

การได้รับสิ นค้าจะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ดา้ นล่าง / The product will be given under the conditions:
a) มีกาไรสะสมเพียงพอสาหรับจ่ายค่าสิ นค้า 1 ยูนิต / Accumulated Margin enough to pay one unit.
b) มีกาไรสะสม + ชาระเงินเต็มจานวน / Accumulated Margin + Settle the balance.
กรุ ณาแนบสาเนาบัตรประชาชน / Please attach I.D. copy.
SP สามารถใช้ได้หลังจากมีการขายตรงของ Tokurei ซึ่ งถูกยกเลิกไปแล้ว / SP will be available after first direct sales of
Tokurei dismiss.

ั ผูแ้ ทนจาหน่ายรายใหม่เท่านั้น / Tokurei is available for new distributor only.
(5) Tokurei สามารถใช้ได้กบ
ั Tokurei
(6) E-Payment ไม่สามารถใช้ได้กบ

ผูส้ นับสนุน 6A

ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว / E-Payment is not available for Tokurei dismiss.

รหัสของผูแ้ ทนจาหน่าย

ชื่อ-นามสกุล

ลายมือชื่อ

ระดับของผูแ้ ทนจาหน่าย

Distributor No.

Name

Signature

Distributor Level

6A support

กรุ ณาสาเนาเอกสารฉบับนี้หลังจากกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรี ยบร้อยแล้ว / Please make copy after complete this form.

