E Payment Thai Residence only By Kasikorn Bank
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ผ่อนชำระ แบบหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ(สำหรับธนำคำรกสิกรไทย เท่ำนัน)
้
Model: รุ่นสินค้ ำ SD501 PLATINUM、SD501、JRII、ANESPA
Model
รุ่นสินค้า
SD-501
Platinum

SD-501

Amount
ราคา

144,200

Down payment
จานวนเงินดาวน์

50,000

Handling Fee +
Shipping Fee
ค่าดาเนินการ + ค่าส่ง
3,500

Total Installment
จานวนเดือนของการผ่อนชาระ
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
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

Anespa DX

92,020

30,000

3,500

3 M x THB 16,200

10 M x THB4,860

6 M x THB 8,100
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)
– ผู้เช่ าซือ้ จะได้ รับเครื่องใหม่ หลังจากทาการชาระเงินตามเงื่อนไข ครบจานวน (เงินดาวน์ + ค่ าดาเนินการ + งวดแรก)

Documents Required เอกสารสาหรั บสมัครระบบหักบัญชีอัตโนมัติ

Applicants are required to bring along the following documents to our office and all documents must complete during
application:
ผู้สมัคร กรุณำนำส่งเอกสำรทีจ่ ำเป็ นด้ วยตัวท่ำนเอง ตำมด้ ำนล่ำงนี ้ และเอกสำรทุกอย่ำงต้ องเซ็นสำเนำถูกต้ อง
1. Copy of Thai Identity Card or Copy of passport / สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง
2. Proof of Address ( e.g. Utility Bills, Bank Statement issued within 3 months) / หลังฐำนแสดงที่อยู่ เช่น เอกสำรชำรำะค่ำน ้ำ ค่ำไฟ
หรื อ ค่ำโทรศัพท์
3. E-Payment Application Form and Order Form / ใบสมัครสำหรับระบบหักบัญชีอต
ั โนมัติ และ ใบสัง่ สินค้ ำ
4. Down Payment + Handling Fee + 1st Payment for one time by cash or credit card only / เงินดำวน์ + ค่ำดำเนินกำร + งวดแรก
ชำระพร้ อมกัน โดยเงินสด หรื อ บัตรเครดิต
5. Direct Debit Authorization Form (Auto-pay Form) (3rd page of E-payment Application Form) / หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชี
อัตโนมัติ (หน้ ำที่ 3 ในเอกสำรสมัครแบบหักบัญชีอตั โนมัติ
6. Kasikorn Bank Book of Direct Debit Authorization / บัญชีธนำคำร ของธนำคำรกสิกร ที่ใช้ ในกำรหักบัญชีอต
ั โนมัติ
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E-Payment Agreement

สัญญำและข้ อตกลงกำรหักบัญชีอตั โนมัติ
Application Date / วันที่สมัคร:
Name of Applicant/ ชื่อผู้สมัคร :

ID Card No. or Passport No.
หมำยเลขบัตรประชำชน หรื อ หมำยเลขหนังสือเดินทำง

Distributor ID/ หมำยเลขผู้แทนจำหน่ำย

Contact No.เบอร์ โทรที่สำมำรถติดต่อได้ :

Address/ ที่อยูป่ ั จจุบนั :

Sponsor Name/ ชื่อผู้สนับสนุน

ID Card No. or Passport No.
หมำยเลขบัตรประชำชน หรื อ หมำยเลขหนังสือเดินทำง

Distributor ID/ หมำยเลขผู้แทนจำหน่ำย

Contact No.เบอร์ โทรที่สำมำรถติดต่อได้

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.ทังหมดคื
้
อข้ อตกลงระหว่ำง Enagic (Thailand) Co. ,Ltd. (Enagic) และผู้สมัคร (Borrower) โปรดยืนยันข้ อมูลทังหมดที
้
่กล่ำว
มำถูกต้ องและเป็ นควำมจริ ง ในกรณีที่ข้อมูลผิดพลำดหรื อเป็ นเท็จ Enagic ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปฏิเสธกำรสมัคร
Model

Option

Price

Deposit

THB_______________ THB____________

Handling Fee +
Shipping fee

THB_________

Installment / Months
THB_____________x_____months

Terms & Conditions / ข้ อตกลงและเงื่อนไข
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.
ระยะเวลำกำรชำระเงินสำหรับลูกค้ ำคือเช่ำซื ้อสินค้ ำตังแต่
้ วันที่ 1- 10, หักบัญชีอตั โนมัติวนั ที่ 10 ของเดือนถัดไป, เช่ำซื ้อสินค้ ำตังแต่
้
วันที่ 11-20, หักบัญชีอัตโนมัตวิ ันที่ 20 ของเดือนถัดไป, เช่ำซื ้อสินค้ ำตังแต่
้ วนั ที่ 21-30, 31หักบัญชีอตั โนมัตวิ ันที่ 30 ของเดือน
ถัดไป
2.The Borrower must settle monthly payment without delay before the official Auto-Pay process by bank.
ผู้เช่ำซื ้อสินค้ ำต้ องเตรี ยมเงินในบัญชีให้ พร้ อมก่อนกำรชำระเงินโดยกำรตัดบัญชีอตั โนมัติ
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.
ผู้เช้ ำซื ้อต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำมียอดเงินเพียงพอก่อนจะถึงวันดำเนินกำรตัดบัญชีอตั โนมัติ หำกยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอ 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.
ผู้เช่ำซื ้อยินยอมให้ Enagic สำมำรถหักค่ำใช้ จ่ำยใด ๆ (รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร) ค่ำธรรมเนียมและกำรเบิกจ่ำยในอัตรำดังกล่ำวหรื อ
เป็ นจำนวนเงินที่ Enagic อำจกำหนดจำกเงินกู้ยืมที่ได้ รับและชำระยอดคงเหลือให้ แก่ผ้ กู ้ เู ท่ำนัน้
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.
หำกวันครบกำหนดชำระเกินหนึง่ เดือนนับจำกวันครบกำหนดผู้เช่ำซื ้อต้ องจ่ำยเงินเต็มจำนวนและดอกเบี ้ยให้ แก่ Enagic ผู้สนับสนุน
จำเป็ นต้ องคืนค่ำคอมมิชชัน่ และโบนัสทังหมด
้
6.If machine or related commission, bonus cannot recall, Enagic reserve the right to take legal action.
หำกเครื่ องหรื อค่ำคอมมิชชัน่ ที่เกี่ยวข้ องโบนัสไม่สำมำรถเรี ยกคืน Enagic สงวนสิทธิ์ในกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
7.Enagic reserves the right to settle the delay repayment from distributor commission or bonus without any notice.
Enagic ขอสงวนสิทธิ์ในกำรชำระคืนเงินค่ำนำยหน้ ำหรื อโบนัสโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
8.The Borrower cannot Name Change before pay of the E Payment balance.
ผู้เช่ำซื ้อไม่สำมำรถเปลีย่ นชื่อได้ ก่อนชำระยอดคงเหลือ E Payment
9.The Borrower not allows transferring the right of the E Payment Agreement to anyone
ผู้เช่ำซื ้อไม่อนุญำตให้ มีกำรโอนสิทธิ์ในข้ อตกลงกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้ กบั ทุกคน
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.
ผู้เช่ำซื ้อต้ องรับผิดชอบตำมข้ อตกลงนี ้หำกมีกรณีใด ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรกู้เงินของผู้ยืมผู้ยืมต้ องแจ้ งให้
Enagic ทรำบทันที
11.Applicant must register as user or distributor and member purchase cannot use e-payment.
ผู้สมัครต้ องลงทะเบียนเป็ นผู้ใช้ หรื อตัวแทนจำหน่ำยและกำรซื ้อสมำชิกไม่สำมำรถใช้ e-payment
12.This agreement is governed by, and may be enforced in accordance with, the laws of the Special Administrative Region of
Thailand.
ข้ อตกลงนี ้อยูภ่ ำยใต้ บงั คับและอำจมีผลบังคับใช้ ตำมกฎหมำยของเขตบริ หำรพิเศษไทย
13.Enagic reserves the right of final decision in the event of any dispute.
Enagic ขอสงวนสิทธิ์ในกำรตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ ำยในกรณีที่เกิดข้ อพิพำทใด ๆ

I acknowledge that I have read and understand this agreement and terms.
ขอรับทราบว่ าได้ อ่านและเข้ าใจข้ อตกลงและเงื่อนไขนีแ้ ล้ ว

Borrower Signature
ผูเ้ ช่าซื้อ

Sponsor Signature
ผูส้ นับสนุน

E-Payment Guarantee Agreement

ข้ อตกลงกำรค ้ำประกันกำรชำระเงินโดยกำรหักบัญชีอตั โนมัติ
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This E-Payment Guarantee Agreement is effective on the date of signature by following parties.
ข้ อตกลงกำรค ้ำประกันกำรชำระเงินโดยกำรหักบัญชีอตั โนมัตินี ้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ลำยมือชื่อโดยคูส่ ญ
ั ญำ
(A) Enagic Thailand Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Enagic”)
บริ ษัท อีนำจิค(ไทยแลนด์) จำกัด (ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ "อีนำจิค")
(B) Following signature of client (hereinafter to as “Debtor”), the name and ID card no. show under signature part of this
agreement.
(ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ "ลูกหนี ้") ชื่อและหมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน แสดงภำยใต้ สว่ นลำยเซ็นของข้ อตกลงนี ้
(C) Following signature of sponsor (hereinafter referred to as Guarantor), the name and distributor number show under
signature part of this Agreement.
(ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำผู้ค ้ำประกัน) ชื่อและหมำยเลขผู้จดั จำหน่ำยแสดงภำยใต้ สว่ นทีเ่ ป็ นลำยเซ็นของข้ อตกลงนี ้
Considering Debtor is going to register as User or distributor in Enagic.
พิจำรณำลูกหนี ้จะลงทะเบียนเป็ นผู้ใช้ หรื อผู้จดั จำหน่ำยในบริษัท อีนำจิค
Guarantor agrees to comply with the following agreement and condition.
ผู้ค ้ำประกันตกลงที่จะปฏิบตั ติ ำมข้ อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
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 ้ำประกันยืนยันและยอมรับว่ำหำกลูกหนี ้ไม่สำมำรถผ่อนชำระได้ มำกกว่ำ 1 เดือนผู้ค ้ำประกันจะชำระยอดคงเหลือทังหมดให้
้
แก่บริ ษัท
อีนำจิค (ไทยแลนด์) จำกัด
Name of Debtor/ชื่อลูกหนี ้:______________________________User / Distributor no./หมำยเลขผู้ใช้ / ผู้จดั
จำหน่ำย:_____________________
ID card No./ หมำยเลขบัตรประชำชน:_______________________________Contact no.หมำยเลข ติดต่อ:________________________
(Debtor, is the applicant of E-Payment, is the direct sponsor or 6A in line of Guarantor.)
(ลูกหนี ้เป็ นผู้ยื่นคำขอกำรชำระเงินโดยกำรหักบัญชีอตั โนมัติ ผู้ค ้ำประกันต้ องเป็ นผู้สนับสนุนโดยตรงหรื อ 6A ในสำยงำนนัน)
้
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 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ ไขรำยละเอียดของข้ อตกลงนี ้ ในกรณีที่มีข้อโตแย้ งและขอสงวนสิทธิ์ในกำรตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ ำย
___________________________
Sign of Debtor / ลำยเซ็นลูกหนี ้

_____________________________________
Signature of Guarantor ลำยเซ็นผู้ค ้ำประกัน
Name/ ชื่อ:_________________________________________
ID card no / หมำยเลขบัตรประชน._____________________

_____________________________________
Enagic Thailand.Co.,Ltd./บริ ษัท อีนำจิค(ไทยแลนด์) จำกัด
Chop and Signature / ตรำบริ ษัท 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.
โปรดยืนยันข้ อมูลทังหมดที
้
่ให้ ไว้ เป็ นควำมจริ งและถูกต้ อง ในกรณีที่ข้อมูลผิดพลำดหรื อเป็ นเท็จ Enagic ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปฏิเสธกำรสมัคร

หนังสื อขอให้ หักบัญชีเงินฝาก
เขียนที่…....………………………..………...
วันที่…..….เดือน…………….…พ.ศ……..……….
เรี ยน ผูจ้ ดั การ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย สาขา………………………………………………..……………………
ข้าพเจ้า…............................................................................................…………….เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท….......…………………...........
ชื่อบัญชี…………………………………..…………………..สาขาเจ้าของบัญชี……………….….……เลขที่บญั ชี................................................................
สถานที่ติดต่อเลขที่……………ตรอก/ซอย…………..………..ถนน……………...……………….……..ตาบล/แขวง……….………...................................
อาเภอ/เขต……………..………..…………จังหวัด…...............................…………รหัสไปรษณี ย…
์ .....……………...…โทร…………………...…………
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ และ / หรื อบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่
บริ ษทั …....……………………………………………...จากัด (ต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) ตามจานวนที่ปรากฏในระบบสื่ อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ทาง
ธนาคารได้รับจากบริ ษทั และนาเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริ ษทั
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ และ / หรื อบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั ดังกล่าวหากปรากฏในภายหลังว่า
จานวนเงินที่บริ ษทั แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้าพเจ้า ตามจานวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรื อแผ่นบันทึก
ข้อมูล (DISKETTE / TAPE) เรี ยบร้อยแล้วข้าพเจ้าตกลงจะดาเนินการเรี ยกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากบริ ษทั โดยตรง โดยทั้งนี้ขา้ พเจ้าขอสละสิ ทธิในการ
เรี ยกร้อง หรื อฟ้องร้องให้ธนาคารได้หกั โอนจากบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้แก่บริ ษทั ตามจานวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรื อแผ่นบันทึกข้อมูล
(DISKETTE / TAPE) ที่ธนาคารได้รับจากบริ ษทั และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหัก
บัญชีในขณะนั้นเท่านั้นและในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบ
รายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก / STATEMENT ของธนาคาร หรื อจากใบรับ / ใบเสร็ จรับเงินของบริ ษทั
ในกรณี ที่เอกสารหลักฐาน เลขที่บญั ชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม หนังสื อของให้หกั เงินฝากฉบับ
นี้คงมีผลใช้บงั คับสาหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ดว้ ยทุกประการ
การให้หกั บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนบั แต่วนั ที่ทาหนังสื อนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคาร และบริ ษทั ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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