AUTHORIZED DEALER AND PARTICIPATING BUSINESS CONTRACT
Made at ………………………..
Made on: ……………………….
.
By and between:
A: Project Owner
Company name: BMB ASIA COMPANY LTD.
Registered Address: 58/58 Moo 10,
Sub-District Chalong, District Muang
Phuket 83130

Authorized person:
Mr. Ronny Müller and Mrs.Pattiya Bijlsma
Thailand Commercial Registry No: 0835558006903
(Hereinafter referred to as the "Project Owner")

Office Address: 82/40 Moo4, Patak Road, SubDistrict Rawai, District Muang, Phuket 83130
Tel: 66+(0)530133 76
Fax: 66+ (0)76 530144
E-mail: info@tonysmartpage.com

B: PARTICIPATING BUSINESS AND Authorized Dealer
Company name:
Address
Tel:
E-mail:
Authorized person:
Thailand Commercial Registry No.
Tax ID number:
(Hereinafter referred to as the "Participating Business")
Both parties agree to enter into this agreement as in the following provisions;
1. SUBJECT AND PURPOSE OF THE CONTRACT
The subject of this Contract made between the Project Owner and the Participating Business, is
to govern the sale and marketing of the product denominated "Tony's Smart Card", as well as to
regulate the payment of marketing commissions and working conditions of Participating Business.
2. DUTIES AND LIABILITIES OF THE PARTICIPATING BUSINESS
2.1. The Participating Business undertake the duties to make the wholesale and retail sales of the
"Tony's Smart Card " products, to exhibit such products in the best way possible as well as to carry
out the advertising and marketing activities relation to such products, by acting within the
designated limits of its authorization.

2.2 The Participating Business will apply for a discount rate of 15% to the expenses made by
owners of Tony's Smart Card Classic sold by it or obtained by other distribution channels. 15%
discount will apply to the this following expenses
HOTEL: At the Hotel’s A la Carte Restaurants food and Bottle of Spirits expenses apply for 15 %
discount, Hotel’s spa-wellness center expenses apply for 15% discount, and Hotel‘s room booking
apply for 15 % discount
ENTERTAINMENT: for Entrance fee expenses apply for 15% discount
BARS: only bottle of spirits expenses apply for 15% discount
DISCO: only bottle of spirits expenses applies for 15% discount
BEACH CLUBS: sunbed, foods and bottle of spirits expenses apply for 15 % discount
RESTAURANT: foods and bottle of spirits expenses apply for 15% discount
EXCURSIONS: Package tours and ticket appliers for 15% Discount
PROPERTY RENTAL: Villas, Condominium and residences rental appliers for 15% Discount
Card holder can use this card with one guest for this expense
2.3. The Participating Business shall not carry out Tony's smart card active marketing and
distribution activities in areas not included in its business field. Marketing and distribution activities
outside the activity areas of Participating Business can be performed only with the Project
Owner's written consent and permission.
2.4. The authorized dealer is obliged to exhibit any visual and written promotional materials given
to it by the Project Owner, as well as any signs and indications showing that it is a Participating
Business. Such materials should be advertising, exhibited and hanged in places easily visible by
the clients.
2.5 The authorized dealer is forbidden to do sales of products equivalent to the products of
"Tony's smart card" project.
2.6 The Project Owner can do new arrangement regarding the prices, appearance,
specifications, procedures and methods to be applied for sale and marketing of "Tony's Smart
Card" project products, as well as other principles and fundamentals implemented in this activity.
In case of such necessity, the Project Owner will inform the authorized dealer within a reasonable
period consisting of 10 work days before making the modifications.
2.7. The Project Owner may ask from the authorized dealer any information and documents
regarding the fulfillment of the contractual obligations.
3. PROHIBITION OF COMPETITION:
No authorized dealer can operate in the territory of another authorized dealer. The authorized
dealers cannot show behaviors infringing the provisions of such contract and cannot make unfair
competition.

4. DUTY OF LOYALTY
During the period of this Agreement, no party will engage in any business, venture or
transactions, whether directly or indirectly, that might be competitive with the business or that
would be in direct conflict of interest to the Contract. Any and all businesses, prior the effective
of this Agreement, ventures or transactions with any appearance of conflict of interest must be
fully disclosed to the another party.
5. LEGAL QUALIFICATIONS OF AUTHORIZED DEALER
The authorized dealer, in not the legal representative of the owner in any way and it can never
put the Project Owner under any obligation against natural persons and legal entities.
6. PRICE AND DETERMINATION OF PRICE
The Project Owner has determined the price of 1500 Baht (One Thousand Five Hundred Baht
Only) for Tony's Smart Card Classic. The Project Owner has the right to change the purchase
price and product specifications if necessary. However, such modifications will be notified to the
authorized dealer within a reasonable period.
7. COMMISION AND PAYMENT
For each Tony's Smart Card Classic sale, the authorized dealer is entitled to receive a commission
of 15% of the sale price determined by the Project Owner
8. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE PROJECT OWNER
8.1 The Project Owner will provide to the authorized dealer all the visual materials, defined by the
Project Owner as materials to be used for the project and product sale and marketing at the
Participating Businesses.
8.2 In order to increase the number of Tony's smart card users, the Project Owner may conduct
sale, marketing, advertising and promotional activities in other areas and medias.
8.3. The advertising materials and catalogs prepared by the Project Owner will contain names,
addresses and information of all the Participating Businesses. Furthermore, it will exchange
information with Participating Businesses by organizing meetings at certain times.
8.4. The Project Owner behavior to all the Participating Businesses will be based on equality and
principles.
8.5. The Project Owner is the sole authority in making modifications relating to the Tony's smart
card products and in determining the Participating Businesses.
9. SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes which may arise between the parties that cannot be amicably resolved by the
Parties, such disputes shall be submitted to the jurisdiction of the Phuket Provincial Court.
10. DURATION AND RENEWAL OF CONTRACT
The duration of this Contract is 3 years. Unless a written request of any parties showing the
intention of terminating the contract at least one (1) month prior to the termination date, this
Contract, end of its duration shall be automatically extended for successive one-year periods.

11. TRANSFER AND TERMINATION OF THE CONTRACT
This contract cannot be transferred by the Participating Business to another company and
individual. In cases that require the transfer of the contract, is necessary to be received the
written consent of the Project Owner.
In case of the termination of this Contract, both parties shall forthwith surrender all materials or
any products to another party as well as any outstanding commission and payment in pro-rata
basis. Notwithstanding the foregoing, either party is entitled to claim any loss or damage
suffered by defaulting party.
For avoidance of doubt, in the event that the Participating Business fails to perform or observe
any of its obligations under this Contract through no fault of the Lessee, the Project Owner shall
be immediately entitled without further notice to terminate this contract and to retain the
Equipment Installation Deposit.
IN THE WITNESS HEREOF, this Contract is made in duplicate, having corresponding terms and
conditions and the parties hereto having read, hear and well understood the provisions herein
contained and thereby affixed signatures in the presence of the witnesses bearing testimony
hereto and each party to this Contract shall keep one copy of this Contract.
Project Owner

Participating Business

Signed:
Name:

Signed:
Name:

_______________________
Mrs. Pattiya Bijlsma
Chief Operating Officer

Witness:

Signed:
Name:

_______________________

Witness:

_______________________
_______________________

Signed:
Name:

_______________________
_______________________

สั ญญาผู้ค้ารับอนุญาตและกิจการทีเ่ ข้ าร่ วม
ทำที่ บริ ษทั บีเอ็มบี เอเชีย จำกัด
เมื่อวันที่ ……………………
โดยและระหว่าง
ก. เจ้ าของโครงการ
ชื่อบริ ษทั : บริ ษทั บีเอ็มบี เอเชีย จำกัด
ที่อยูจ่ ดทะเบียน 58/58 หมู่ 10 ต. ฉลอง อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ที่อยูส่ ำนักงำน 82/40 ม.4 ถ.ปฏัก ต.รำไวย์ อ.เมือง
จังหวัดภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ +66 (0) 76 530133
โทรสำร +66 (0) 76 530144
อีเมล์: info@tonysmartpage.com

ผู้รับอนุญาต:
นำยรอนนี่ มูลเลอร์ และ นำงภัททิยำ เบลส์มำ
ทะเบียนบริ ษทั สัญชำติเลขที่ 0835558006903
(ต่อในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “เจ้ าของโครงการ”)

ข. กิจการทีเ่ ข้ าร่ วมและผู้ค้ารับอนุญาต
ชื่อบริ ษทั :
ที่อยู:่
โทร.
อีเมล์:
ผูร้ ับอนุญำต:
ทะเบียนบริ ษทั สัญชำติเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี
(ต่อในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “กิจการทีเ่ ข้ าร่ วม”)

บริ ษทั บีเอ็มบี จำกัด สำนักงำนเลขที่ 82/40 ม.4 ถ.ปฏัก ต.รำไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 076 530133 แฟกซ์ 076530144 อีเมล์: info@tonysmartpage.com

คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยได้เข้ำทำสัญญำฉบับนี้โดยมีขอ้ กำหนดดังนี้
1. ประเด็นและวัตถุประสงค์ ของสั ญญา
ประเด็นของสัญญำฉบับนี้ ที่ทำขึ้นระหว่ำงเจ้ำของโครงกำรกับกิจกำรที่เข้ำร่ วม เพื่อวำงระเบียบกำรขำยและ
กำรตลำดผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ำ “Tony’s Smart Card” (โทนี่สมำร์ ทกำร์ ด) รวมทั้งกำหนดเงื่ อนไขกำรชำระเงิ น
ค่ำนำยหน้ำกำรทำกำรตลำดและเงื่อนไขกำรทำงำนของกิจกำรที่เข้ำร่ วม
2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกิจการทีเ่ ข้ าร่ วม
2.1 กิ จกำรที่ เข้ำร่ วมจะรับผิดชอบหน้ำที่ ในกำรดำเนิ นกำรขำยส่ งและขำยปลี กผลิ ตภัณฑ์ “Tony’s Smart
Card” และกิ จกรรมกำรตลำดที่ เกี่ ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่ ำว โดยกระทำกำรภำยในขอบเขตจำกัดของ
อำนำจหน้ำที่ซ่ ึ งได้กำหนดไว้
2.2 กิจกำรที่เข้ำร่ วมจะใช้อตั รำส่ วนลด 15% สำหรับค่ำใช้จ่ำยทั้งหลำยของเจ้ำของบัตร Tony’s Smart Card
Classic ที่ตนเองขำยหรื อที่ได้มำโดยช่องทำงจัดจำหน่ำยอื่นๆ
ส่ วนลด 15% จะใช้กบั ค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้
โอเท็ล (HOTEL): ในภัตตำคำรของโอเท็ล (Hotel) สำหรั บค่ำอำหำรและสุ รำเป็ นขวดให้ส่วนลด 15% ,
ค่ำใช้จ่ำยสปำของโอเท็ลให้ส่วนลด 15% และส่ วนลดในกำรจองห้องพัก 15%
สถานบันเทิง: ค่ำเข้ำให้ส่วนลด 15%
บาร์ : เฉพำะสุ รำเป็ นขวดให้ส่วนลด 15%
ดิสโก้ : เฉพำะสุ รำเป็ นขวดให้ส่วนลด 15%
บีชคลับ: เตียงอำบแดด อำหำร และสุ รำเป็ นขวดให้ส่วนลด 15%
ภัตตาคาร: อำหำรและสุ รำเป็ นขวดให้ส่วนลด 15%
ทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ ให้ส่วนลด 15%
อลังหาริมทรัพย์ให้ เช่ า: วิลล่ำ คอนโดมิเนียม และที่อยูอ่ ำศัยให้เช่ำ ให้ส่วนลด 15%
ผูถ้ ือบัตรสำมำรถใช้บตั รดังกล่ำวนี้ร่วมกับแขกหนึ่งคนสำหรับค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
2.3 กิจกำรที่เข้ำร่ วมจะไม่ดำเนิ นกิจกรรมกำรตลำดและจัดหน่ำย “Tony’s Smart Card” ในพื้นที่ซ่ ึ งมิได้ระบุ
ในพื้นที่ ธุรกิ จนี้ กิ จกรรมกำรตลำดและจัดจำหน่ ำยภำยนอกพื้ นที่ กิ จกรรมของกิ จกำรที่ เข้ำ ร่ วมสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมหรื อรับอนุ ญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกเจ้ำของโครงกำรแล้วเท่ำนั้น
2.4 ผูค้ ำ้ รับอนุญำตมีขอ้ ผูกมัดที่จะต้องแสดงวัสดุส่งเสริ มกำรขำยที่เป็ นสื่ อภำพหรื อเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรซึ่ง
เจ้ำของโครงกำรได้มอบให้ผคู ้ ำ้ รวมถึงป้ ำยหรื อสิ่ งบ่งชี้ ซ่ ึ งแสดงว่ำตนเองเป็ นกิจกำรที่เข้ำร่ วม วัสดุดงั กล่ำว
ควรได้รับกำรโฆษณำ นำออกแสดง และแขวนในสถำนที่ต่ำงๆ ที่ลูกค้ำสำมำรถเห็นได้โดยง่ำย
บริ ษทั บีเอ็มบี จำกัด สำนักงำนเลขที่ 82/40 ม.4 ถ.ปฏัก ต.รำไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
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2.5 ห้ำมมิให้ผูค้ ำ้ รับ อนุ ญำตท ำกำรขำยผลิ ตภัณฑ์ที่เที่ ย บเท่ำ กับ ผลิ ตภัณฑ์ข องโครงกำร “Tony’s Smart
Card”
2.6 เจ้ำของโครงกำรสำมำรถดำเนิ นกำรใหม่เกี่ยวกับรำคำ ภำพลักษณ์ รำยละเอียด ขั้นตอน และวิธีกำรที่จะ
ใช้ส ำหรั บ กำรขำยและกำรตลำดผลิ ตภัณฑ์โครงกำร “Tony’s Smart Card” รวมทั้ง หลัก เกณฑ์และหลัก
เบื้ องต้นอื่ นๆ ที่ นำมำใช้กบั กิ จกรรมนี้ ในกรณี ที่ มี ค วำมจำเป็ นดัง กล่ ำ ว เจ้ำ ของโครงกำรจะแจ้งผูค้ ำ้ รับ
อนุญำตภำยในระยะเวลำที่สมเหตุสมผลซึ่ งเป็ นช่วงเวลำ 10 วันทำกำรก่อนดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
2.7 เจ้ำของโครงกำรอำจขอข้อมูลและเอกสำรใดๆ จำกผูค้ ำ้ รับอนุ ญำตเกี่ ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกมัด
ตำมสัญญำ
3. การห้ ามแข่ งขัน
ผูค้ ำ้ รับอนุญำตจะไม่สำมำรถดำเนินงำนในอำณำเขตของผูค้ ำ้ รับอนุญำตรำยอื่น และผูค้ ำ้ รับอนุญำตทั้งหลำย
ไม่สำมำรถแสดงพฤติกรรมอันเป็ นกำรละเมิดข้อกำหนดของสัญญำ และไม่สำมำรถแข่งขันอย่ำงไม่ยตุ ิธรรม
4. ความซื่ อสั ตย์ ต่อหน้ าที่
ในระหว่ำงอำยุของสัญญำฉบับนี้ ห้ำมมิให้คู่สัญญำฝ่ ำยใดเข้ำมีส่วนร่ วมในธุ รกิจ กำรร่ วมทุน หรื อธุ รกรรม
ใด ไม่ว่ำในทำงตรงหรื อทำงอ้อม อันอำจเป็ นกำรแข่งขันกับกิ จกำร หรื ออันอำจมีผลประโยชน์ขดั แย้งใน
ทำงตรงกับสัญญำนี้ บรรดำกิจกำร กำรร่ วมทุน หรื อธุ รกรรมใดที่มีผลบังคับก่อนสัญญำฉบับนี้ ซ่ ึ งปรำกฏว่ำ
มีผลประโยชน์ขดั แย้งจะต้องเปิ ดเผยให้คู่สัญญำอีกฝ่ ำยโดยครบถ้วน
5. คุณสมบัติทางกฎหมายของผู้ค้ารับอนุญาต
ผูค้ ำ้ รับอนุญำตมิได้เป็ นตัวแทนตำมกฎหมำยของเจ้ำของโครงกำรไม่วำ่ ในหนทำงใดก็ตำม และผูค้ ำ้ ไม่อำจ
ให้เจ้ำของโครงกำรต้องรับภำระผูกมัดกับบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นใด
6. ราคาและการกาหนดราคา
เจ้ำของโครงกำรได้พิจำรณำรำคำในอัตรำ 1,500 บำท (หนึ่ งพันห้ำร้อ ยบำท) สำหรับ “Tony’s Smart Card
Classic” เจ้ำของโครงกำรมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงรำคำซื้ อขำยและรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ (หำกจำเป็ น) อย่ำงไร
ก็ตำมจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผคู ้ ำ้ รับอนุญำตทรำบภำยในระยะเวลำอันสมเหตุสมผล
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7. ค่ านายหน้ าและการชาระเงิน
สำหรับกำรขำย “Tony’s Smart Card Classic” แต่ละใบ ผูค้ ำ้ รับอนุ ญำตมีสิทธิ ได้รับค่ำนำยหน้ำร้ อยละ 15
ของรำคำขำยที่กำหนดโดยเจ้ำของโครงกำร
8. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเจ้ าของโครงการ
8.1 เจ้ำของโครงกำรจะจัดส่ งบรรดำสื่ อภำพให้แก่ผูค้ ำ้ รับอนุ ญำต ซึ่ งกำหนดโดยเจ้ำของโครงกำรให้เป็ น
วัสดุที่จะใช้สำหรับโครงกำรและกำรขำยและกำรตลำดผลิตภัณฑ์ในกิจกำรที่เข้ำร่ วม
8.2 เพื่ อเพิ่ ม จำนวนผูใ้ ช้บ ตั ร “Tony’s Smart Card” เจ้ำ ของโครงกำรอำจจัดกิ จกรรมกำรขำย กำรตลำด
โฆษณำ และส่ งเสริ มกำรขำยในพื้นที่อื่นหรื อสื่ อต่ำงๆ
8.3 วัสดุและแคตตำล็อกโฆษณำที่จดั เตรี ยมโดยเจ้ำของโครงกำรจะประกอบด้วยชื่ อ ที่อยู่ และข้อมูลของ
กิ จกำรที่ เข้ำ ร่ วมทั้งหลำย นอกจำกนั้นจะเป็ นข้อมู ล แลกเปลี่ ย นกับกิ จกำรที่ เข้ำ ร่ วมทั้งหลำยโดยกำรจัด
ประชุมเป็ นครั้งครำว
8.4 กำรดำเนิ นงำนของเจ้ำของโครงกำรที่มีต่อกิ จกำรที่เข้ำร่ วมทั้งหลำยจะอยู่บนหลักเกณฑ์ของควำมเท่ำ
เทียม
8.5 เจ้ำของโครงกำรเป็ นผูม้ ีอำนำจแต่เพียงผูเ้ ดี ยวในกำรทำกำรดัดแปลงเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ “Tony’s Smart
Card” และในกำรพิจำรณำกิจกำรที่เข้ำร่ วม
9. การยุติข้อพิพาท
หำกมีขอ้ พิพำทเกิ ดขึ้นระหว่ำงคู่สัญญำ อันมิอำจยุติกนั อย่ำงฉันท์มิตรโดยคู่สัญญำแล้ว ให้จดั ส่ งข้อพิพำท
ดังกล่ำวขึ้นสู่ เขตอำนำจพิจำรณำของศำลจังหวัดภูก็ต
10. ระยะสั ญญาและการต่ ออายุสัญญา
ระยะสัญญำมีกำหนด 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งได้ยนื่ คำร้องเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแสดงเจตจำนงใน
กำรยกเลิกสัญญำโดยแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อยหนึ่ง (1) เดือนก่อนวันยกเลิกสัญญำ ทั้งนี้เมื่อครบระยะ
สัญญำแล้วสัญญำนี้จะขยำยเวลำไปโดยปริ ยำยอีกหนึ่งปี
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11. การโอนและการยกเลิกสั ญญาฉบับนี้
สัญญำฉบับนี้ผคู ้ ำ้ รับอนุญำตไม่สำมำรถโอนให้แก่บริ ษทั หรื อบุคคลอื่นได้ ในกรณี ที่จำเป็ นต้องโอนสัญญำ
ฉบับนี้ จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกเจ้ำของโครงกำรเสี ยก่อน
ในกรณี ที่ ย กเลิ ก สัญญำฉบับ นี้ คู่ สั ญญำทั้ง สองฝ่ ำยจะต้องส่ งคื นบรรดำวัส ดุ หรื อผลิ ตภัณฑ์อื่นใดให้แก่
คู่สัญญำอี กฝ่ ำย รวมทั้งค่ำนำยหน้ำคงค้ำ งและกำรชำระเงิ นตำมสั ดส่ วน ทั้งนี้ โดยไม่คำนึ งถึ ง ที่ กล่ ำ วมำ
ข้ำงต้น คู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งมีสิทธิ เรี ยกร้องควำมสู ญเสี ยหรื อค่ำเสี ยหำยจำกฝ่ ำยที่ผดิ สัญญำได้
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณี ที่กิจกำรที่เข้ำร่ วมบิดพลิ้วไม่ปฏิบตั ิหรื อยึดมัน่ ในภำระหน้ำที่ภำยใต้สัญญำ
ฉบับนี้ โดยมิได้เป็ นควำมผิดของเจ้ำของโครงกำร เจ้ำของโครงกำรจะมีสิทธิ ยกเลิกสัญญำฉบับนี้ทนั ทีโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งริ บเงินมัดจำค่ำติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อเป็ นหลักฐาน สัญญำนี้ทำขึ้นเป็ นสองฉบับมีขอ้ ควำมและเงื่อนไขถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำน ฟัง และ
เข้ำใจข้อกำหนดที่ระบุในสัญญำนี้ โดยตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนในกำรอัน
สำคัญนี้ คู่สัญญำเก็บไว้ฝ่ำยละฉบับ
เจ้ าของโครงการ

กิจการทีเ่ ข้ าร่ วม

ลงชื่อ _____________________
คุณ ภัทริ ยำ เบลส์มำ
บริ ษทั บีเอ็มบี เอเชีย จำกัด

ลงชื่อ _____________________

พยาน

พยาน
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ชื่อ
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ชื่อ
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