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   E Payment Thai Residence only By Kasikorn Bank 

ผ่อนช ำระ แบบหกับัญชีเงนิฝำกอัตโนมัต(ิส ำหรับธนำคำรกสิกรไทย เทำ่น้ัน) 

Model: รุน่สินคา้  SD501 PLATINUM、SD501、JRIV、ANESPA 
    

Model 
รุ่นสินค้ำ 

Amount 
รำคำ 

Down payment 
จ ำนวนเงนิดำวน ์

Handling Fee + Shipping Fee 
ค่ำด ำเนินกำร + ค่ำสง่ 

Total Installment 
จ ำนวนเดือนของกำรผ่อนช ำระ 

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  

JRIV 101,650 35,000 3,500 
3 M x THB 22,220 10 M x THB 6,670 
6 M x THB 11,100  

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) 
– ผู้เช่ำซือ้ จะได้รับเคร่ืองใหม่ หลังจำกท ำกำรช ำระเงนิตำมเงือ่นไข ครบจ ำนวน (เงนิดำวน ์+ ค่ำด ำเนินกำร + งวดแรก) 
 

 

Documents Required เอกสำรส ำหรับสมัครระบบหกับัญชีอัตโนมัติ 

Applicants are required to bring along the following documents to our office and all documents must complete during 
application:  
ผู้สมัคร กรุณำน ำส่งเอกสำรทีจ่ ำเป็นด้วยตัวท่ำนเอง ตำมด้ำนล่ำงนี้ และเอกสำรทุกอยำ่งต้องเซ็นส ำเนำถกูต้อง 
 
1. Copy of Thai Identity Card or Copy of passport / ส  าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. Proof of Address ( e.g. Utility Bills, Bank Statement issued within 3 months) / หลงัฐานแสดงที่อยู ่เช่น เอกสารช าราะคา่น า้ คา่ไฟ  

หรอื คา่โทรศพัท ์
3. E-Payment Application Form and Order Form / ใบสมคัรส าหรบัระบบหกับญัชีอตัโนมตัิ และ ใบสั่งสนิคา้ 
4. Down Payment + Handling Fee + 1st Payment for one time by cash or credit card only / เงินดาวน ์+ คา่ด าเนินการ + งวดแรก 

ช าระพรอ้มกนั โดยเงินสด หรอื บตัรเครดติ 
5. Direct Debit Authorization Form (Auto-pay Form) (3rd page of E-payment Application Form) / หนงัสอืยินยอมใหห้กับญัชี

อตัโนมตัิ (หนา้ที่ 3 ในเอกสารสมคัรแบบหกับญัชีอตัโนมตัิ 
6. Kasikorn Bank Book of Direct Debit Authorization / บญัชีธนาคาร ของธนาคาร 
7. กสกิร ท่ีใชใ้นการหกับญัชีอตัโนมตัิ 
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E-Payment Agreement 
 

สัญญำและข้อตกลงกำรหกับัญชีอัตโนมัต ิ
 
Application Date / วันที่สมัคร:       
 

Name of Applicant/ ชื่อผู้สมัคร : 
ID Card No. or Passport No. 
หมำยเลขบตัรประชำชน หรือ หมำยเลขหนังสือเดนิทำง 

  

Distributor ID/ หมำยเลขผู้แทนจ ำหน่ำย Contact No.เบอรโ์ทรที่สำมำรถติดตอ่ได:้ 

  

Address/ ที่อยูปั่จจุบัน : 
 
 

Sponsor Name/ ชื่อผู้สนับสนุน 
ID Card No. or Passport No. 
 หมำยเลขบตัรประชำชน  หรือ หมำยเลขหนังสือเดนิทำง 

  

Distributor ID/ หมำยเลขผู้แทนจ ำหน่ำย Contact No.เบอรโ์ทรที่สำมำรถติดตอ่ได ้

  

 
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.ทัง้หมดคือขอ้ตกลงระหวา่ง Enagic (Thailand) Co. ,Ltd. (Enagic) และผูส้มคัร (Borrower) โปรดยืนยนัขอ้มลูทัง้หมดที่กลา่ว
มาถกูตอ้งและเป็นความจรงิ ในกรณีที่ขอ้มลูผิดพลาดหรอืเป็นเทจ็ Enagic ขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธการสมคัร 
 

Model Option Price Deposit Handling Fee + 
Shipping fee 

Installment / Months 

 

 

 
 THB_______________ THB____________ THB_________ THB_____________x_____months   

 

Terms & Conditions / ข้อตกลงและเงือ่นไข 
1. The payment period for customer will be during day 1st-10th and bank deduction day 10th of next month, day  

11th-20thand bank deduction day 20th of next month, day 21st -30th /31st and bank deduction day 30th of next month.    
ระยะเวลาการช าระเงินส าหรบัลกูคา้คือเชา่ซือ้สนิคา้ตัง้แตว่นัท่ี 1- 10, หกับญัชีอตัโนมตัวินัท่ี 10 ของเดือนถดัไป, เช่าซือ้สนิคา้ตัง้แต่  

วนัท่ี 11-20, หกับญัชีอตัโนมตัิวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป, เช่าซือ้สนิคา้ตัง้แตว่นัท่ี 21-30, 31หกับญัชีอตัโนมตัวินัท่ี 30 ของเดือน 
ถดัไป 

2. The Borrower must settle monthly payment without delay before the official Auto-Pay process by bank. 
ผูเ้ช่าซือ้สนิคา้ตอ้งเตรยีมเงินในบญัชีใหพ้รอ้มก่อนการช าระเงินโดยการตดับญัชีอตัโนมตั ิ

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. 

ผูเ้ชา้ซือ้ตอ้งตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่มียอดเงินเพียงพอก่อนจะถึงวนัด าเนินการตดับญัชีอตัโนมตัิ หากยอดเงินในบญัชีไมเ่พยีงพอ อาจมี
คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคาร 
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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. 

ผูเ้ช่าซือ้ยินยอมให ้Enagic สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยใด ๆ (รวมถงึคา่ธรรมเนียมการจดัการ) คา่ธรรมเนียมและการเบิกจ่ายในอตัรา
ดงักลา่วหรอื  เป็นจ านวนเงินท่ี Enagic อาจก าหนดจากเงินกูย้มืทีไ่ดร้บัและช าระยอดคงเหลอืใหแ้ก่ผูกู้เ้ทา่นัน้ 

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. 

หากวนัครบก าหนดช าระเกินหนึง่เดือนนบัจากวนัครบก าหนดผูเ้ชา่ซือ้ตอ้งจ่ายเงินเตม็จ านวนและดอกเบีย้ใหแ้ก่ Enagic ผูส้นบัสนนุ
จ าเป็นตอ้งคืนคา่คอมมชิชั่นและโบนสัทัง้หมด 

6. If machine or related commission, bonus cannot recall, Enagic reserve the right to take legal action. 
หากเครือ่งหรอืคา่คอมมิชชั่นท่ีเก่ียวขอ้งโบนสัไมส่ามารถเรยีกคืน Enagic สงวนสทิธ์ิในการด าเนินการทางกฎหมาย 

7. Enagic reserves the right to settle the delay repayment from distributor commission or bonus without any notice. 
Enagic ขอสงวนสทิธ์ิในการช าระคืนเงินคา่นายหนา้หรอืโบนสัโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. The Borrower cannot Name Change before pay of the E Payment balance. 
ผูเ้ช่าซือ้ไมส่ามารถเปลีย่นช่ือไดก้่อนช าระยอดคงเหลอื E Payment 

9. The Borrower not allows transferring the right of the E Payment Agreement to anyone 
ผูเ้ช่าซือ้ไมอ่นญุาตใหม้กีารโอนสทิธ์ิในขอ้ตกลงการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกสใ์หก้บัทกุคน 

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. 

ผูเ้ช่าซือ้ตอ้งรบัผิดชอบตามขอ้ตกลงนีห้ากมีกรณีใด ๆ ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการกูเ้งินของผูย้ืมผูย้มืตอ้งแจง้ให ้ 
Enagic ทราบทนัที 

11. Applicant must register as user or distributor and member purchase cannot use e-payment. 
ผูส้มคัรตอ้งลงทะเบียนเป็นผูใ้ชห้รอืตวัแทนจ าหนา่ยและการซือ้สมาชิกไมส่ามารถใช ้e-payment 

12. This agreement is governed by, and may be enforced in accordance with, the laws of the Special Administrative 
Region of Thailand. 
ขอ้ตกลงนีอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัและอาจมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายของเขตบรหิารพิเศษไทย 

13. Enagic reserves the right of final decision in the event of any dispute. 
14. Enagic ขอสงวนสทิธ์ิในการตดัสนิใจขัน้สดุทา้ยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทใด ๆ 

 
 

I acknowledge that I have read and understand this agreement and terms. 
ขอรับทรำบว่ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อตกลงและเงือ่นไขนีแ้ล้ว 

 

 

 

 

   ______________________________________         _____________________________________ 

 
 Borrower Signature                    Sponsor Signature     

           ผู้เช่ำซือ้                             ผู้สนับสนุน              
 
 
 
 

 
E-Payment Guarantee Agreement 
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ขอ้ตกลงการค า้ประกนัการช าระเงินโดยการหกับญัชีอตัโนมตัิ 
 

This E-Payment Guarantee Agreement is effective on the date of signature by following parties. 
ขอ้ตกลงการค า้ประกนัการช าระเงินโดยการหกับญัชีอตัโนมตัินีม้ีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีลายมือช่ือโดยคูส่ญัญา 

(A) Enagic Thailand Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Enagic”) 
บรษัิท อีนาจิค(ไทยแลนด)์ จ ากดั (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ "อีนาจิค") 

(B) Following signature of client (hereinafter to as “Debtor”), the name and ID card no. show under signature part of this 
agreement. 
(ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ "ลกูหนี"้) ช่ือและหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน แสดงภายใตส้ว่นลายเซ็นของขอ้ตกลงนี ้

(C) Following signature of sponsor (hereinafter referred to as Guarantor), the name and distributor number show under 
signature part of this Agreement. 
(ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ผูค้  า้ประกนั) ช่ือและหมายเลขผูจ้ดัจ าหนา่ยแสดงภายใตส้ว่นท่ีเป็นลายเซ็นของขอ้ตกลงนี ้
Considering Debtor is going to register as User or distributor in Enagic. 
พิจารณาลกูหนีจ้ะลงทะเบียนเป็นผูใ้ชห้รอืผูจ้ดัจ าหนา่ยในบรษัิท อีนาจิค 
Guarantor agrees to comply with the following agreement and condition. 
ผูค้  า้ประกนัตกลงที่จะปฏิบตัติามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 
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. 
ผูค้  า้ประกนัยืนยนัและยอมรบัวา่หากลกูหนีไ้มส่ามารถผอ่นช าระไดม้ากกวา่ 1 เดือนผูค้  า้ประกนัจะช าระยอดคงเหลอืทัง้หมดใหแ้ก่บรษัิท 
อีนาจิค (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 
Name of Debtor/ชื่อลกูหนี:้ ______________________________ 
User / Distributor no./หมำยเลขผู้ใช้ / ผู้จัดจ ำหน่ำย:_____________________ 
 
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.) 
(ลูกหนี้เป็นผู้ยืน่ค ำขอกำรช ำระเงนิโดยกำรหกับัญชอีัตโนมตัิ ผู้ค ำ้ประกันต้องเป็นผู้สนับสนุนโดยตรงหรือ 6A ในสำยงำนน้ัน) 
 
Enagic reserves the right to revise the details of this Agreement. In the event of any dispute, Enagic reserves the right of final 
decision. 
อีนำจคิ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแก้ไขรำยละเอียดของข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีขอ้โตแยง้และขอสงวนสทิธ์ิในกำรตดัสนิใจขัน้สุดท้ำย 
 
 
___________________________    _____________________________________ 
Sign of Debtor / ลำยเซ็นลกูหนี ้     Signature of Guarantor ลำยเซ็นผู้ค ำ้ประกนั      

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

 
 
    ____________________________________ 
Enagic Thailand.Co.,Ltd./บริษัท อนีำจิค(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 
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. 
โปรดยืนยนัขอ้มลูทัง้หมดที่ใหไ้วเ้ป็นความจรงิและถกูตอ้ง ในกรณีที่ขอ้มลูผิดพลาดหรอืเป็นเท็จ Enagic ขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธการสมคัร 
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หนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก 
 

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 หรือแผน่บนัท ก
ขอ้มูล (DISKETTE / TAPE) เรียบร้อยแลว้ขา้พเจา้ตกลงจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจากบริษทัโดยตรง โดยทั้งน้ีขา้พเจา้ขอสละสิทธิในการ
เรียกร้อง หรือฟ้องร้องใหธ้นาคารไดห้กัโอนจากบญัชีของขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ีแก่บริษทัตามจ านวนท่ีปรากฏในใบแจง้หน้ี หรือแผน่บนัท กขอ้มูล 
(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 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

ลงช่ือ………………………………..………………………...ผูใ้หค้วามยนิยอม 

.......................................................................................... 

 

…………..................................................ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร.........………………………………………………………… 
ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
สาขา………………………………….. 
ลงช่ือ…………………………………. 

         ……………………………………..... 
            (ลงลายมือช่ือผูรั้บมอบอ านาจสาขา) 


