
     E Payment Thai Residence only By Kasikorn Bank  1901 

ผ่อนช ำระ แบบหกับญัชีเงินฝำกอตัโนมตัิ(ส ำหรับธนำคำรกสิกรไทย เท่ำนัน้) 

Model: รุ่นสินค้ำ  SD501 PLATINUM、SD501、JRII、ANESPA     

Model 

รุ่นสนิคา้ 
Amount 

ราคา  

Down payment  

จ านวนเงนิดาวน์ 

Handling Fee + 

Shipping Fee 

ค่าด าเนินการ + ค่าส่ง 

Total Installment 

จ านวนเดอืนของการผ่อนช าระ 

SD-501 

Platinum 
144,200 50,000 3,500 

3 M x THB 31,400 16 M x THB 5,890 

6 M x THB 15,700 20 M x THB 4,710 

10 M x THB 9,420  

SD-501 130,600 47,000 3,500 

3 M x THB 27,870 16 M x THB 5,230 

6 M x THB 13,930 20 M x THB 4,180 

10 M x THB 8,360  

JRII 73,600 25,000 3,500 
3 M x THB 16,200 10 M x THB4,860 

6 M x THB 8,100  

Anespa DX 92,020 30,000 3,500 
3 M x THB 20,700 10 M x THB 6,210 

6 M x THB 10,350  

 
Remark:  
– Borrower will receive New Machine after complete these payments (Down Payment + Handling Fee + 1st Payment) 
– ผู้เช่าซือ้ จะได้รับเคร่ืองใหม่ หลังจากท าการช าระเงนิตามเงื่อนไข ครบจ านวน (เงนิดาวน์ + ค่าด าเนินการ + งวดแรก) 

 

 
 
Documents Required เอกสารส าหรับสมัครระบบหกับัญชีอัตโนมัติ 
Applicants are required to bring along the following documents to our office and all documents must complete during 
application:  
ผู้สมคัร กรุณำน ำสง่เอกสำรทีจ่ ำเป็นด้วยตวัทำ่นเอง ตำมด้ำนลำ่งนี ้และเอกสำรทกุอยำ่งต้องเซ็นส ำเนำถกูต้อง 
1. Copy of Thai Identity Card or Copy of passport / ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง 
2. Proof of Address ( e.g. Utility Bills, Bank Statement issued within 3 months) / หลงัฐำนแสดงที่อยู ่เช่น เอกสำรช ำรำะคำ่น ำ้ คำ่ไฟ  

หรือ คำ่โทรศพัท์ 
3. E-Payment Application Form and Order Form / ใบสมคัรส ำหรับระบบหกับญัชีอตัโนมตัิ และ ใบสัง่สนิค้ำ 
4. Down Payment + Handling Fee + 1st Payment for one time by cash or credit card only / เงินดำวน์ + คำ่ด ำเนินกำร + งวดแรก 

ช ำระพร้อมกนั โดยเงินสด หรือ บตัรเครดติ 
5. Direct Debit Authorization Form (Auto-pay Form) (3rd page of E-payment Application Form) / หนงัสอืยินยอมให้หกับญัชี

อตัโนมตัิ (หน้ำที่ 3 ในเอกสำรสมคัรแบบหกับญัชีอตัโนมตัิ 
6. Kasikorn Bank Book of Direct Debit Authorization / บญัชีธนำคำร ของธนำคำรกสกิร ท่ีใช้ในกำรหกับญัชีอตัโนมตั ิ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



                    E-Payment Agreement                                                      1901 
สญัญำและข้อตกลงกำรหกับญัชีอตัโนมติั  

 
 
Application Date / วนัท่ีสมคัร:       
 

Name of Applicant/ ช่ือผู้สมคัร : ID Card No. or Passport No. 
หมำยเลขบตัรประชำชน หรือ หมำยเลขหนงัสอืเดินทำง 

  

Distributor ID/ หมำยเลขผู้แทนจ ำหนำ่ย Contact No.เบอร์โทรที่สำมำรถติดตอ่ได้: 

  

Address/ ที่อยูปั่จจบุนั : 
 
 

Sponsor Name/ ช่ือผู้สนบัสนนุ ID Card No. or Passport No. 
 หมำยเลขบตัรประชำชน  หรือ หมำยเลขหนงัสอืเดินทำง 

  

Distributor ID/ หมำยเลขผู้แทนจ ำหนำ่ย Contact No.เบอร์โทรที่สำมำรถติดตอ่ได้ 

  

 
This is the Agreement between Enagic (Thailand) Co., Ltd. (Enagic) and the Applicant (Borrower), please confirm all the above 
information provided is true and correct. In case there is mistaken or false information, Enagic reserves the right to decline the 
application.ทัง้หมดคือข้อตกลงระหวำ่ง Enagic (Thailand) Co. ,Ltd. (Enagic) และผู้สมคัร (Borrower) โปรดยืนยนัข้อมลูทัง้หมดที่กลำ่ว
มำถกูต้องและเป็นควำมจริง ในกรณีที่ข้อมลูผิดพลำดหรือเป็นเทจ็ Enagic ขอสงวนสทิธ์ิในกำรปฏิเสธกำรสมคัร 
 

Model Option Price Deposit Handling Fee + 
Shipping fee 

Installment / Months 

 

 

 
 THB_______________ THB____________ THB_________ THB_____________x_____months   

 

Terms & Conditions / ข้อตกลงและเงื่อนไข 
 
1.The payment period for customer will be during day 1st-10th and bank deduction day 10th of next month, day 11th-20th 
   and bank deduction day 20th of next month, day 21st -30th /31st and bank deduction day 30th of next month.    
ระยะเวลำกำรช ำระเงินส ำหรับลกูค้ำคือเชำ่ซือ้สนิค้ำตัง้แตว่ันที่ 1- 10, หักบัญชีอตัโนมตัิวนัที่ 10 ของเดือนถดัไป, เชำ่ซือ้สนิค้ำตัง้แต่  
วันที่ 11-20, หกับัญชอีัตโนมตัวิันที่  20 ของเดอืนถดัไป, เชำ่ซือ้สนิค้ำตัง้แต่วนัที่ 21-30, 31หกับัญชีอตัโนมัตวิันที่  30 ของเดือน 
ถดัไป 
 
2.The Borrower must settle monthly payment without delay before the official Auto-Pay process by bank. 
ผู้ เช่ำซือ้สนิค้ำต้องเตรียมเงินในบญัชีให้พร้อมก่อนกำรช ำระเงินโดยกำรตดับญัชีอตัโนมตัิ 
 
3.The Borrower must make sure there is sufficient balance before Auto-Pay process; there may be additional bank charges ,  
If the account balance is not enough. 
 ผู้ เช้ำซือ้ต้องตรวจสอบให้แนใ่จวำ่มียอดเงินเพียงพอก่อนจะถึงวนัด ำเนินกำรตดับญัชีอตัโนมตัิ หำกยอดเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ อำจมีคำ่ 
 ธรรมเนียมเพิ่มเติมจำกธนำคำร 
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4.The borrower agrees that Enagic may deduct any charges (including handling charge), fees and disbursements at such rate   
   or in such amount as Enagic may determine from the loan proceeds and pay only the balance thereof to the Borrower. 
 ผู้ เช่ำซือ้ยินยอมให้ Enagic สำมำรถหกัคำ่ใช้จ่ำยใด ๆ (รวมถึงคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร) คำ่ธรรมเนียมและกำรเบิกจ่ำยในอตัรำดงักลำ่วหรือ   
   เป็นจ ำนวนเงินท่ี Enagic อำจก ำหนดจำกเงินกู้ยืมที่ได้รับและช ำระยอดคงเหลอืให้แก่ผู้กู้ เทำ่นัน้ 
 
5.If the repayment date exceeds one month after the due date, the Borrower need to pay the full balance amount and interest to  
 Enagic. Sponsor need to return all related commission and bonus. 
 หำกวนัครบก ำหนดช ำระเกินหนึง่เดือนนบัจำกวนัครบก ำหนดผู้ เช่ำซือ้ต้องจ่ำยเงินเต็มจ ำนวนและดอกเบีย้ให้แก่ Enagic ผู้สนบัสนนุ  
  จ ำเป็นต้องคืนคำ่คอมมิชชัน่และโบนสัทัง้หมด 
 
6.If machine or related commission, bonus cannot recall, Enagic reserve the right to take legal action. 
 หำกเคร่ืองหรือคำ่คอมมิชชัน่ท่ีเก่ียวข้องโบนสัไมส่ำมำรถเรียกคืน Enagic สงวนสทิธ์ิในกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 
 
7.Enagic reserves the right to settle the delay repayment from distributor commission or bonus without any notice. 
 Enagic ขอสงวนสทิธ์ิในกำรช ำระคืนเงินคำ่นำยหน้ำหรือโบนสัโดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
 
8.The Borrower cannot Name Change before pay of the E Payment balance. 
 ผู้ เช่ำซือ้ไมส่ำมำรถเปลีย่นช่ือได้ก่อนช ำระยอดคงเหลอื E Payment 
 
9.The Borrower not allows transferring the right of the E Payment Agreement to anyone 
ผู้ เช่ำซือ้ไมอ่นญุำตให้มีกำรโอนสทิธ์ิในข้อตกลงกำรช ำระเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัทกุคน 
 
10.The Borrower has to take the responsibility under this agreement, if there is any circumstance that may affect the Borrower’s  
    ability to take the responsibility, Borrower must inform Enagic immediately. 
   ผู้ เช่ำซือ้ต้องรับผิดชอบตำมข้อตกลงนีห้ำกมีกรณีใด ๆ ที่อำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรกู้ เงินของผู้ยืมผู้ยืมต้องแจ้งให้  
    Enagic ทรำบทนัที 
 
11.Applicant must register as user or distributor and member purchase cannot use e-payment. 
    ผู้สมคัรต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้หรือตวัแทนจ ำหนำ่ยและกำรซือ้สมำชิกไมส่ำมำรถใช้ e-payment 
 
12.This agreement is governed by, and may be enforced in accordance with, the laws of the Special Administrative Region of   
    Thailand. 
    ข้อตกลงนีอ้ยูภ่ำยใต้บงัคบัและอำจมีผลบงัคบัใช้ตำมกฎหมำยของเขตบริหำรพิเศษไทย 
 
13.Enagic reserves the right of final decision in the event of any dispute. 
     Enagic ขอสงวนสทิธ์ิในกำรตดัสนิใจขัน้สดุท้ำยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพำทใด ๆ 
 
     I acknowledge that I have read and understand this agreement and terms. 
    ขอรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขนีแ้ล้ว 
 

 

 

 

Borrower Signature                        Sponsor Signature     

           ผูเ้ช่าซ้ือ                                ผูส้นบัสนุน              



E-Payment Guarantee Agreement                          1901 
ข้อตกลงกำรค ำ้ประกนักำรช ำระเงินโดยกำรหกับญัชีอตัโนมตัิ 

 
 
This E-Payment Guarantee Agreement is effective on the date of signature by following parties. 
ข้อตกลงกำรค ำ้ประกนักำรช ำระเงินโดยกำรหกับญัชีอตัโนมตัินีม้ีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ีลำยมือช่ือโดยคูส่ญัญำ 

(A) Enagic Thailand Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Enagic”) 
บริษัท อีนำจิค(ไทยแลนด์) จ ำกดั (ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่ "อีนำจิค") 

(B) Following signature of client (hereinafter to as “Debtor”), the name and ID card no. show under signature part of this 
agreement. 
(ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่ "ลกูหนี"้) ช่ือและหมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน แสดงภำยใต้สว่นลำยเซ็นของข้อตกลงนี ้

(C) Following signature of sponsor (hereinafter referred to as Guarantor), the name and distributor number show under 
signature part of this Agreement. 
(ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่ผู้ค ำ้ประกนั) ช่ือและหมำยเลขผู้จดัจ ำหนำ่ยแสดงภำยใต้สว่นท่ีเป็นลำยเซ็นของข้อตกลงนี ้
Considering Debtor is going to register as User or distributor in Enagic. 
พิจำรณำลกูหนีจ้ะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้หรือผู้จดัจ ำหนำ่ยในบริษัท อีนำจิค 
Guarantor agrees to comply with the following agreement and condition. 
ผู้ค ำ้ประกนัตกลงที่จะปฏิบตัติำมข้อตกลงและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 
Guarantor confirms and agrees that if the Debtor is failed to settle the installment more than 1 month, Guarantor will settle all the 
rest balance to Enagic. 
ผู้ค ำ้ประกนัยืนยนัและยอมรับวำ่หำกลกูหนีไ้มส่ำมำรถผอ่นช ำระได้มำกกวำ่ 1 เดือนผู้ค ำ้ประกนัจะช ำระยอดคงเหลอืทัง้หมดให้แก่บริษัท 
อีนำจิค (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
 
Name of Debtor/ช่ือลกูหนี:้______________________________User / Distributor no./หมำยเลขผู้ใช้ / ผู้จดั
จ ำหนำ่ย:_____________________ 
 
ID card No./ หมำยเลขบตัรประชำชน:_______________________________Contact no.หมำยเลข     ติดตอ่:________________________ 
 
(Debtor, is the applicant of E-Payment, is the direct sponsor or 6A in line of Guarantor.) 
(ลกูหนีเ้ป็นผู้ยื่นค ำขอกำรช ำระเงินโดยกำรหกับญัชีอตัโนมตัิ ผู้ค ำ้ประกนัต้องเป็นผู้สนบัสนนุโดยตรงหรือ 6A ในสำยงำนนัน้) 
 
Enagic reserves the right to revise the details of this Agreement. In the event of any dispute, Enagic reserves the right of final 
decision. 
อีนำจิค ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแก้ไขรำยละเอียดของข้อตกลงนี ้ในกรณีที่มีข้อโตแย้งและขอสงวนสทิธ์ิในกำรตดัสนิใจขัน้สดุท้ำย 
 
 
___________________________    _____________________________________ 
Sign of Debtor / ลำยเซ็นลกูหนี ้     Signature of Guarantor ลำยเซน็ผู้ค ำ้ประกนั      

Name/ ช่ือ:_________________________________________  
ID card no / หมำยเลขบตัรประชน._____________________ 

 
 
_____________________________________ 
Enagic Thailand.Co.,Ltd./บริษัท อีนำจิค(ไทยแลนด์) จ ำกดั 
Chop and Signature / ตรำบริษัท และ ลำยเซ็น 
 
Please confirm all the above information provided is true and correct. In case there is mistaken or false information, Enagic 
reserves the right to decline the application. 
โปรดยืนยนัข้อมลูทัง้หมดที่ให้ไว้เป็นควำมจริงและถกูต้อง ในกรณีที่ข้อมลูผิดพลำดหรือเป็นเท็จ Enagic ขอสงวนสทิธ์ิในกำรปฏิเสธกำรสมคัร 



หนังสือขอให้หักบญัชีเงนิฝาก 
 

เขียนท่ี…....………………………..………... 

วนัที่…..….เดือน…………….…พ.ศ……..………. 

เรียน  ผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  สาขา………………………………………………..…………………… 

 ขา้พเจา้…............................................................................................…………….เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท….......…………………........... 

ช่ือบญัชี…………………………………..…………………..สาขาเจา้ของบญัชี……………….….……เลขท่ีบญัชี................................................................

สถานท่ีติดต่อเลขท่ี……………ตรอก/ซอย…………..………..ถนน……………...……………….……..ต าบล/แขวง……….………...................................

อ าเภอ/เขต……………..………..…………จงัหวดั…...............................…………รหสัไปรษณีย…์.....……………...…โทร…………………...………… 

 มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ี และ / หรือบรรดาภาระผกูพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่

บริษทั…....……………………………………………...จ ากดั (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทั”) ตามจ านวนท่ีปรากฏในระบบส่ือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีทาง

ธนาคารไดรั้บจากบริษทั และน าเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีของบริษทั 

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ี และ / หรือบรรดาภาระผกูพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัดงักล่าวหากปรากฏในภายหลงัวา่
จ านวนเงินท่ีบริษทัแจง้แก่ธนาคารนั้นไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้  าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากขา้พเจา้ ตามจ านวนท่ีปรากฏในใบแจง้หน้ี หรือแผน่บนัทึก
ขอ้มูล (DISKETTE / TAPE) เรียบร้อยแลว้ขา้พเจา้ตกลงจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจากบริษทัโดยตรง โดยทั้งน้ีขา้พเจา้ขอสละสิทธิในการ
เรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารไดห้กัโอนจากบญัชีของขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ีแก่บริษทัตามจ านวนท่ีปรากฏในใบแจง้หน้ี หรือแผน่บนัทึกขอ้มูล 
(DISKETTE / TAPE) ท่ีธนาคารไดรั้บจากบริษทั และขา้พเจา้ยอมรับวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีของขา้พเจา้ไดต่้อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกั
บญัชีในขณะนั้นเท่านั้นและในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อยา่งใด เน่ืองจากขา้พเจา้สามารถทราบ
รายการดงักล่าวไดจ้ากสมุดคู่ฝาก / STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษทั 
 ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน เลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวในวรรคขา้งตน้ ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ไม่วา่โดยเหตุใดก็ตาม หนงัสือของให้หกัเงินฝากฉบบั
น้ีคงมีผลใชบ้งัคบัส าหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงนั้น ๆ ไดด้ว้ยทุกประการ 
 การใหห้กับญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ ใหมี้ผลบงัคบัทนัทีนบัแต่วนัท่ีท  าหนงัสือน้ี และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคาร และบริษทัทราบ 
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