รหัสสมาชิกหุนสวนธุรกิจ (ใชรหัสเดียวทั่วโลก)
ID. Code (One world one code)

make it real

ใบสมัครและสัญญาหุนสวนธุรกิจ MIR*
MIR BUSINESS PARTNER

ขอมูลหุนสวนธุรกิจ / APPLICANT INFORMATION
ช�อ/Name: (นาย/นาง/นางสาว)
นามสกุล/Surname:
เลขบัตรประจำตัวประชาชน / ID Card NO.
หนังสือเดินทางเลขที่ /Passport No.
วัน/เดือน/ปเกิด/Birth Date:
/
/
○ ชาย/Male ○ หญิง/Female
สถานภาพ/Status: ○ โสด/Single
○ สมรส/Married
ที่อยูตามทะเบียนบาน/Registration address:
บานเลขที่
หมูบาน/ราน
หมูที่
อาคาร
Address No.

Village/shop

Moo

Road

District

ตรอก/ซอย

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Soi

State, Province

วันที่สมัคร (Date)
คาสมัคร 200.00 บาท

ชั้น

Building

แขวง/ตำบล

Floor

เขต/อำเภอ
City

Post Code

ที่อยูปจจุบัน/Current Address: สำหรับรับเอกสารหรือผลิตภัณฑจากบริษัทฯ/ Mailing Address:
บานเลขที่
หมูบาน/ราน
หมูที่
อาคาร
Address No.

Village/shop

Moo

Road

District

ตรอก/ซอย

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Soi

State, Province

แขวง/ตำบล

City

Post Code

ช�อบัญชี

Bank Name

อีเมล/Email :
○ ที่อยูตามทะเบียนบาน

○ ที่อยูปจจุบัน

ช�อ-นามสกุล ผูแนะนำ/Sponsor Name:

การรับผลประโยชน/COMMISSION TRANSFER
ธนาคาร

Floor

เขต/อำเภอ

เบอร โทรศัพท/Home Phone :
มือถือ/Mobile :
คณะบุคคล/นิติบุคคล/ Corporation or Partnership:
เลขที่จดทะเบียนผูประกอบการ/Registered Operator No.:
ขาพเจาตองการใหบริษัทฯจัดสงผลิตภัณฑ และเอกสารขอมูลตางๆของบริษัทฯไปยัง
รหัสผูแนะนำ/Sponsor ID:

ชั้น

Building

Account Name

เลขที่บัญชี/ Account No.
○ ออมทรัพย/Saving Acc. ○ กระแสรายวัน/Current Acc.
สาขา
Branch

ขาพเจาพรอมเสียสละเวลาเขาอบรมหลักสูตรการสรางระบบองคกรตามขอกำหนดและเง�อนไขของบริษัทฯหรือไม ○ พรอม ○ ไมพรอม
(หากทานไมพรอมรับการอบรมตามหลักสูตรทานควรสมัครเปนสมาชิกผูบริโภค)
ขาพเจาขอมอบสิทธิประโยชนทั้งหมดอันเปนมรดกธุรกิจ MIR ใหกับ/ I would like to give all my benefit as inheritance from the MIR
business to: 1.
ขาพเจาไดเขาใจในขอตกลงและเง�อนไขตางๆ ของบริษัทฯเปนอยางดีแลว และขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่กรอกขางตนเปนความจริงทุกประการ
ซึ่งขาพเจาไดลงลายมือไวเปนหลักฐาน/**

ลงช�อผูสมัคร

Applicant's Signature
*
**

วันที่

Date

/

/

เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
○
สำเนาบัญชีธนาคาร
○
สำเนาผูเสียภาษีอากร (ถามี) ○
หนังสือรับรองนิติบุคคล
○
ใบจดทะเบียนการคา
○

MIR หมายถึง บริษัท เอ็มไออารเวิลดวายด จำกัด (MIR Worldwide CO., LTD.)
By signing below I agree that I have read and understand the above application form and I hereby authorize
MIR WORLDWIDE CO., LTD. to apply me as MIR BUSINESS PARTNER

บริษัท เอ็มไออารเวิลดวายด จำกัด
สำนักงานใหญ
เลขที่ 2 ซอยวิภาวดีรังสิต 39 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร: 0-2533-4323 สายดวน: 08-1860-8124 Line ID : @mirworldwide
สำนักงานสาขา
เลขที่ 114/24 หมู 4 ถนนซุปเปอร ไฮเวยเชียงใหม-ลำปาง ตำบลหนองปาครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
โทร: 053-243-799 แฟกซ: 053-243-800 email: cs@mirworldwide.com www.mirworldwide.com

make it real

ใบสมัครและสัญญาหุนสวนธุรกิจ MIR*
MIR BUSINESS PARTNER

เง�อนไขและสัญญา
1)

ขาพเจาขอยอมรับวาการสมัครในครั้งนี้จะสมบูรณเม�อ บริษัท เอ็มไออารเวิลดวายด จำกัด (MIR Worldwide CO.,LTD) ไดรับ
ใบสมัครหุนสวนธุรกิจ MIR (ตนฉบับ) พรอมเอกสารประกอบการสมัครซึ่งประกอบไปดวย สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออก
โดยหน�วยงานราชการ (ทีม่ เี ลขบัตรประชาชนและรูปถาย) ของขาพเจาพรอมลายเซ็นตรบั รองสำเนาถูกตองและ MIR* ไดรบั เงินคา
สมัครจำนวน 200.00 บาท จากขาพเจาเรียบรอยเเลว ทั้งนี้ขาพเจายินยอมให บริษัท เอ็มไออารเวิลดวายด จำกัด เปนผูมีอำนาจ
พิจารณาและอนุมัติการสมัครตามใบสมัครของขาพเจาแตเพียงผูเดียว
2) กรณีทข่ี า พเจาไดชำระเงินคาสมัครและสงใบสมัครแลว แตยงั มิไดยน� เอกสารประกอบการสมัคร ขาพเจาจะรีบดำเนินการจัดสงเอกสาร
(ตามที่ระบุใว ในขอ1) มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับจากวันที่ ไดสงใบสมัคร โดยจะสงเอกสารที่สาขา MIR* หรือ
ทางอินเตอรเน็ต
3) ขาพเจารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเง�อนไขขอกำหนดของ บริษัท เอ็มไออารเวิลดวายด จำกัด ในการสมัครเปน หุนสวนธุรกิจ
MIR* ซึ่งตอไปนี้จะใชคำวา หุนสวนธุรกิจ
4) หากขาพเจามีความประสงคทจ่ี ะลาออกจากสภาพการเปนหุน สวนธุรกิจ ขาพเจาจะแจงความจำนงเปนลายลักษณอกั ษรมายังบริษทั ฯ
ลวงหนาอยางนอย 6 เดือน
5) ผูประกอบธุรกิจ MIR ตกลงที่จะจายผลตอบแทนใหกับหุนสวนธุรกิจตามแผนการจายผลตอบแทนที่ ไดจดทะเบียนตอนายทะเบียน
ณ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ตามที่ปรากฏในแผนการจายผลตอบแทนของผูประกอบธุรกิจ MIR ที่มอบ
ใหกับหุนสวนธุรกิจ
6) หุนสวนธุรกิจตกลงที่จะชำระคาธรรมเนียมการสมัคร คาตออายุสมาชิกหุนสวนธุรกิจประจำป คาฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณสงเสริม
การขายหรือคาธรรมเนียมอ�นๆ ตามที่ผูประกอบธรุกิจ MIR กำหนดไว ทั้งนี้การที่ผูประกอบธุรกิจ MIR เรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายอ�นใด นอกจากที่กำหนดใว ในสัญญาฉบับนี้ มิใหมีผลผูกพันตอหุนสวนธุรกิจ
7) ผูประกอบธุรกิจ MIR ยินยอมที่จะรับคืนผลิตภัณฑ วัสดุอุปกรณสงเสริมการขาย ชุดคูมือหรืออุปกรณสงเสริมธุรกิจจากหุนสวน
ธุรกิจในกรณีทห่ี นุ สวนธุรกิจประสงคจะใชสทิ ธิดงั กลาว หุน สวนธุรกิจจะตองแสดงความจำนงใชสทิ ธิดงั กลาวตอผูป ระกอบธุรกิจ MIR
ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่ ไดรับผลิตภัณฑ
8) เม�อหุนสวนธุรกิจใชสิทธิคืนผลิตภัณฑ วัสดุอุปกรณสงเสริมการขาย ชุดคูมือหรืออุปกรณสงเสริมธุรกิจที่ซื้อไปจากผูประกอบธุรกิจ
MIR ใหผปู ระกอบธุรกิจ MIR ซือ้ คืนตามราคาทีห่ นุ สวนธุรกิจไดจา ยไป ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวนั ทีห่ นุ สวนธุรกิจใชสทิ ธิคนื
แต ในการใชสิทธิคืน กรณีที่สัญญาตามขอ 7 สิ้นสุดลง ผูประกอบธุรกิจ MIR มีสิทธิหักคาดำเนินการตางๆ ได และมีสิทธิหักกลบ
ลบหนี้ ใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาตามขอ 5 ที่หุนสวนธุรกิจตองชำระได
9) บริษัท เอ็มไออารเวิลดวายด จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไข ระงับ หรือยกเลิก การเปนหุนสวนธุรกิจโดยไม
ตองแจงใหหุนสวนธุรกิจทราบลวงหนา
10) ขอกำหนดดานราคาจัดจำหน�าย หุนสวนธุรกิจจะตองนำเสนอราคาขายปลีกขางกลองผลิตภัณฑกอนเสมอ และสามารถลดราคาได
ไมต่ำกวาราคาขายปลีกต่ำสุดที่บริษัทฯกำหนดไวเทานั้น
11) หามหุนสวนธุรกิจนำผลิตภัณฑ MIR ไปจำหน�ายผานชองทาง E MARKET PLACE ทุกกรณี
การเพิกถอนสถานภาพ การเปนหุนสวนธุรกิจ
1) สิน้ สถานภาพการเปนหุน สวนธุรกิจโดยมิไดตอ อายุหนุ สวนธุรกิจตามเง�อนไขของบริษทั ฯ (สถานภาพการเปนหุน สวนธุรกิจมีอายุ 1 ป)
2) หุนสวนธุรกิจใหขอมูลที่ ไมตรงกับความจริงในใบสมัคร
3) หุน สวนธุรกิจแสดงขอมูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ ผลิตภัณฑ หรือ แผนธุรกิจ อยางบิดเบือนและ/หรือ เปนเท็จอันสงผลเสียหายแกหนุ สวนธุรกิจ
ทานอ�นและ/หรือ แกบริษัทฯ
4) ฝาฝนและ/หรือละเลย ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับในหนาที่ และความรับผิดชอบของหุนสวนธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด
5) การกระทำใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกหุนสวนธุรกิจทานอ�นและบริษัทฯ
6) หามหุน สวนธุรกิจจำหน�ายผลิตภัณฑทม่ี รี ปู แบบทีเ่ หมือนกัน และ/หรือ ถือไดวา เปนผลิตภัณฑคแู ขงกับทางบริษทั ฯ ใหกบั หุน สวนธุรกิจ
ทานอ�นของบริษัทฯเพ�อใชหรือจำหน�ายตอ
ลงช�อผูสมัคร
(
)
วัน

เดือน

พ.ศ.

สำหรับเจาหนาที่ MIR
ลงช�อ

เจาหนาที่ผูรับเอกสาร

สาขา MIR

* MIR หมายถึง บริษัท เอ็มไออารเวิลดวายด จำกัด (MIR WORLDWIDE CO.,LTD.)

วัน/เดือน/ป

