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Christoher Hobbs

From: info@bigjuce.com
Sent: Monday, September 24, 2012 11:11 AM
To: Christopher Hobbs
Subject: Bigjuce china order
Attachments: China proforma 2012.doc

 

 Hi Chris 
Sorrry its taken so long this morning but its been a very busy one ;-) 
I have sent a copy of the Proforma invoice from China, if you could contact Lily as soon as 
poss mate it would be usefull as they are planning a chinese holiday and they may be closed 
some time this week. E-mail Address Sincools3@sinocools.com 
The final sum is $16,083 which is 497,760 Baht. 
I see the final balance for the 25% shares as follows Chris: 
  
Machines           497,760 
Car                   480,000 
Cash Balance      272,240 
Total             1,250.000 
  
Obviously you need to take the Car insurance from that and any other bank charges Chris. 
Ok mate let me know once you have spoken to China and we will talk later 
Cheers 
Dan 
  
Bigjuce.co.ltd 
http://www.bigjuce.com 
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คริสโตเฟอร์ ฮ็อปส์ 
             
จาก:  info@bigjuce.com  
ส่ง:  วนัจนัทร์, วนัท่ี 24 กนัยายน 2555 เวลา 11.11 นาฬิกา 
ถึง:  คริสโตเฟอร์ ฮอ็ปส์ 
เร่ือง:  สั่งซ้ือบ๊ิกจู๊ซ ประเทศจีน 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย: เอกสารใบแจง้หน้ีล่วงหนา้บ๊ิกจู๊ซ 2555 
 
  สวสัดี คริส 
  ขออภยัดว้ยท่ีเม่ือเชา้น้ีล่าชา้นกั ฉนัยุง่มาก 
  ฉนัไดส่้งสาํเนาใบแจง้หน้ีล่วงหนา้จากประเทศจีนไปใหคุ้ณแลว้, ถา้คุณสามารถติดต่อลลิลีไ่ดเ้ร็ว 
  ท่ีสุดจะเป็นประโยชน์มาก เพราะวา่เขาอาจจะหยดุงานบางวนัในอาทิตยน้ี์เน่ืองจากวนัหยดุของ 
  ประเทศจีนท่ีกาํลงัจะมาถึง อีเมลลข์องเขา คือ Sincools3@sinocools.com 
  ราคารวมทั้งหมดคือ 16,083.- ดอลลาร์สหรัฐ  เป็นเงินไทยบาท คือ 497,760.- บาท 
  ฉนัเห็นวา่ยอดงบดุลสุดทา้ยสาํหรับ 25% ของส่วนแบ่งเป็นดงัน้ี คริส: 
 
  เคร่ืองจกัร  497,760  
  รถยนต ์  480,000 
  เงินสดคงเหลือ   272,240 
  ทั้งหมด   1,250.00 
     

  เห็นไดช้ดัวา่คุณตอ้งเอาประกนัภนัรถยนตแ์ละค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆออก คริส 
  โอเค เพ่ือน แจง้ใหฉ้นัทราบเม่ือคุณไดพ้ดูคุยกบัทางประเทศจีนแลว้ และเราจะพดูคุยในภายหลงั  
  เชียร์ (บ๊ายบาย) 
  แดน 
 
  บริษัท บิ๊กจู๊ซ จํากดั 
  เวบ็ไซต์ http://www.bigjuce.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

อา้งอิง- อาร์12 
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Christoher Hobbs

From: info@bigjuce.com
Sent: Tuesday, September 25, 2012 9:12 AM
To: Christopher Hobbs
Subject: RE: Sinocool

 

Excellent Chris, all sound good!  
Hope you Soduku dayz have not been interupted too much, and thanks a lot for all of your 
input. I am currently dealing with the China Manufacturers and our shipping company to get 
everything running smoothly. I have a meeting with one of Thailands biggest distributors 
today who want to feature our brand and products within theire company. This is potentially a 
massive deal, but i don't want to run before we can walk, so i will have to make some carefull 
considerations concerning this, but its all good news if we are being recognised to this level of 
business!I will fill you in when i see you and hopefully see you Friday 
Cheers 
Dan 
 
Bigjuce.co.ltd 
http://www.bigjuce.com 
  
  

-------- Original Message -------- 
Subject: RE: Sinocool 
From: "Christopher Hobbs" <chobbs@peneng.com> 
Date: Tue, September 25, 2012 8:37 am 
To: <info@bigjuce.com> 

Dan: 
  
Car Specifications 
  
They model of Toyota Avanze is 1500 cc. engine, Model is (s), 2007 years, gold color, automatic 
gear, air bag, ABS, Full option. 
  
I have emailed the car guy and it looks like he is available on Saturday.  He tells me once we pay 
we can drive the car out even if I have to go back and get the paper work.  I have emailed him to 
see if he can do the paperwork on Saturday. 
  
So if you come up Friday, you should be able to drive back on Saturday afternoon. 
  
Regards, 
  
Chris 
  
  
  
  
  
From: info@bigjuce.com [mailto:info@bigjuce.com]  
Sent: Monday, September 24, 2012 3:43 PM 
To: Christopher Hobbs 
Subject: RE: Sinocool 
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คริสโตเฟอร์ ฮ็อปส์ 
             
จาก:  info@bigjuce.com  
ส่ง:  วนัองัคาร, วนัท่ี 25 กนัยายน 2555 เวลา 09.12 นาฬิกา 
ถึง:  คริสโตเฟอร์ ฮอ็ปส์ 
เร่ือง:  ตอบกลบั: ซิโนคูล 
 
  ดีมากคริส, ทุกอยา่งฟังดูดี! 
  หวงัว่า คุณ และ โซดูกุ เดสซ จะไม่ถูกขดัขวางมากนกั, และขอบคุณมากสาํหรับทุกการสนบัสนุนของ
  คุณ ตอนน้ีฉนัยงัติดต่อกบัผูผ้ลิตประเทศจีนและบริษทัขนส่งสินคา้ของเราเพ่ือท่ีจะทาํใหทุ้กอยา่งเป็นไป
  อย่างราบร่ืน วนัน้ีฉันไดป้ระชุมกบัตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ในประเทศไทย ผูซ่ึ้งตอ้งการเอาแบรนด์
  และสินคา้ของเราไปประกอบอยูภ่ายในบริษทัของเรา น่ีเป็นขอ้ตกลงท่ีใหญ่มากและมีความเป็นไปได้
  สูง, แต่ว่าฉันไม่อยากเร่งรีบจนกว่าเราจะค่อยๆเป็นค่อยไปได ้ไม่มีใครวิ่งไดก่้อนเดินได,้ ดงันั้นฉันจึง
  ตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอย่างระมดัระวงั, แต่น่ีคือข่าวดีท่ีเรากาํลงัจะถูกยอมรับไปสู่อีกระดบัของ
  ธุรกิจน้ี! ฉนัจะแจง้ใหคุ้ณทราบเพ่ิมเติมเม่ือเราไดพ้บกนัและหวงัวา่เราจะไดเ้จอกนัวนัศุกร์ 
  เชียร์ (บ๊ายบาย) 
  แดน 
 
  บริษัท บิ๊กจู๊ซ จํากดั 
  เวบ็ไซต์ http://www.bigjuce.com 
 
  ----------ขอ้ความตน้ฉบบั--------- 
  เร่ือง: ตอบกลบั: ซิโนคูล 
  จาก: “คริสโตเฟอร์ ฮอ็ปส์” [chobbs@peneng.com] 
  วนัท่ี: วนัองัคาร, วนัท่ี 25 กนัยายน 2555 เวลา 08.37 นาฬิกา 
  ถึง: [info@bigjuce.com] 
   
  แดน: 
   
  รายละเอียดลกัษณะของรถยนต ์
 
  โมเดล (รูปแบบ) ของมนัคือ โตโยตา้ อแวนซ่า เคร่ืองยนต ์1500 ซีซี, โมเดล (รูปแบบ) ปี 2550, สีทอง, 
  เกียร์อตัโนมติั, ถุงลมนิรภยั, ระบบเบรคเอบีเอส, คุณสมบติัเตม็ความสามารถ 
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  ฉันไดส่้งอีเมลล์ไปหาเจา้หน้าท่ีรถยนต์แลว้ และเหมือนว่าเขาจะว่างวนัอาทิตย ์เขาบอกกบัฉันว่า เม่ือ
  ฉนัจ่ายเงิน เราสามารถขบัรถออกไปไดเ้ลย แมว้า่ฉันตอ้งกลบัมาและรับเอกสารไป ฉันไดอี้เมลลไ์ปหา
  เขาเพ่ือดูวา่เขาสามารถท่ีจะทาํเอกสารในวนัเสาร์ไดห้รือไม่ 
 
  ดงันั้นถา้คุณมาวนัศุกร์, คุณอาจจะสามารถขบัรถกลบัไปไดต้อนบ่ายวนัเสาร์ 
 
  นบัถือ 
  คริส 
 
  จาก:  info@bigjuce.com [ส่งถึง:info@bigjuce.com] 
  ส่ง:  วนัจนัทร์, วนัท่ี 24 กนัยายน 2555 เวลา 15:43 นาฬิกา 
  ถึง:  คริสโตเฟอร์ ฮอ็ปส์ 
  เร่ือง:  ตอบกลบั: ซิโนคูล 
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Christoher Hobbs

From: Christopher Hobbs <chobbs@peneng.com>
Sent: Wednesday, September 26, 2012 10:00 AM
To: 'Madill, Darren'
Subject: RE: Bank Transfer

TrackingTracking: Recipient Read

'Madill, Darren' Read: 9/26/2012 6:12 PM

Darren: 
 
The address is as below 
 
HUBEI SINOCOOLS MECH-ELECTRICAL CO.,LTD 
430065 ROOM NO.3368, 
DIHOU STREET NO.522(PREVIOUSLY NO.395), 
ZONE OF BAISHAZHOU.WUCHANG.WUHAN.CHINA 
Tel: 0086-27-88161263    Fax:0086-27-88161356 
 
Please let me know if you need anything further. 
 
Thanks 
 
Chris 
 
 
 

From: Madill, Darren [mailto:Darren.Madill@td.com]  
Sent: Wednesday, September 26, 2012 4:19 AM 
To: 'Christopher Hobbs' 
Subject: RE: Re: Bank Transfer 
 
We require the address of the Beneficiary.   
Could you get that for me? 
 
Thanks 

Darren Madill I Manager Financial Services I TD Canada Trust Branch 0126 Grantham Plaza 364 Scott Street St 
Catharines, Ontario L2M 3W4 905-934-6225 ext. 249   905-934-7059   Darren.Madill@td.com 

From: Christopher Hobbs [mailto:chobbs@peneng.com]  
Sent: Tuesday, September 25, 2012 1:56 AM 
To: Madill, Darren 
Subject: FW: Re: Bank Transfer 
 
Darren: 
 
Can you please help me with this transaction. 
 
Thanks in advance for your assistance. 
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Regards, 
 
Chris 
 

From: Christopher Hobbs [mailto:chobbs@peneng.com]  
Sent: Monday, September 24, 2012 6:10 PM 
To: Madill, Darren (Darren.Madill@td.com) 
Subject: Re: Bank Transfer 
 
Darren: 
 
It has been a few months since I last contacted you. 
 
I would like to wire transfer $8,000.00 USD from account 126-6420562 into the following account. 
 
BENEFICIARY: HUBEI SINOCOOLS MECH-ELECTRICAL CO.,LTD  
BANK:  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA HUBEI BRANCH 
SWIFT CODE: ICBKCNBJHUB 
BANK ADDRESS:  6/F,NO.1 TIYU ROAD YUEMACHANG WUCHANG DISTRICT WUHAN CHINA 
ACCOUNT:  320 200 551 901 403 0127 
 
Please let me know what you need to undertake this transfer. 
 
Thanks in advance for your assistance. 
 
Regards, 
 
Christopher L. Hobbs 
 
 

 
NOTICE: Confidential message which may be privileged. Unauthorized use/disclosure prohibited. If received in error, please go to www.td.com/legal for 
instructions. 
AVIS : Message confidentiel dont le contenu peut être privilégié. Utilisation/divulgation interdites sans permission. Si reçu par erreur, prière d'aller au 
www.td.com/francais/avis_juridique pour des instructions. 
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สัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่านีท้าํข้ึน มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 13 เดือนธันวาคม 2553, โดยและระหวา่ง คุณเปลม นฤลา ผูถื้อใบขับขี่
รถยนต์ไทยเลขที่ 3219900047098 (“ผู้ให้เช่า”), และบริษัท บิ๊กจู๊ซ จํากัด ผูแ้ทนโดย นายเดเนียล มัวไรซ์ ผูถื้อหนังสือ
เดนิทางแห่งสหราชอาณาจักร เลขที ่461744618 (“ผู้เช่า”) คู่สัญญาไดต้กลงกนัดงัน้ี: 

 
1. ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง. ผูเ้ช่า, เน่ืองจากการชาํระค่าเช่าโดยเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี, สัญญาเช่าให้ผูเ้ช่าใชเ้พ่ือ

จุดประสงคข์องการพกัอาศัย: 
   มดิทาวน์ วลิเลจ 345/20 หมู่ 10 
        ซอยเฉลมิพระเกยีรติ 22 

หนองปรือ, บางละมุง, เมืองพทัยา 
    ชลบุรี 20150 ประเทศไทย 

 
2. เงื่อนไข. สัญญาน้ีมีผลเร่ิมตน้วันที่ 4 เดือนมกราคม 2553 และจะส้ินสุดลงวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2554 

(สัญญาเช่าระยะเวลา 6 เดอืน) 
 

3. การชําระค่าเช่า. ผูเ้ชา้จะตอ้งชาํรค่าเช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 21,052.63 บาท รวมหักภาษี ณ ที่
จ่าย 5% (เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้สงสัย, ผูใ้หเ้ช่าจะไดรั้บชาํระเงินเป็นจํานวนสุทธิ 20,000 บาทต่อเดอืน) สามารถ
จ่ายล่วงหนา้ได,้ แต่ไม่เกิน 9 วนัของแต่ละเดือน การเช่าเดือนแรกมีกาํหนดจ่ายและสามารถจ่ายไดน้บัตั้งแต่
ลงลายมือช่ือในสัญญาฉบับนี ้
 
โปรดชาํระค่าเช่ารายเดือนโดนโอนเงินเขา้ธนาคาร ตามรายละเอียดบญัชีดา้นล่างน้ี: 
ธนาคาร: ธนาคารกสิกร 
สาขา: พทัยาใต้ 
ช่ืบัญชี: รัตนา นฤลา 
เลขบัญชี: 330-2-15013-4 
 

4. เงนิประกนั.  ในขณะท่ีปฏิบติัตามสัญญาน้ี, ผูเ้ช่าจะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า, ในความไวว้างใจ, จาํนวนเงิน
รวม 40,000 บาท เพ่ือถกูเกบ็ไวแ้ละเป็นค่าใชจ่้ายหากผูเ้ช่าทาํความเสียหายแก่ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (หากมี) 
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย รวมเป็นเงินซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี: 
 
เช่าระยะเวลา 2 เดอืน (2 x 20,000 บาท)   = 40,000 บาท 
 



เงินประกนัหรือเงินคงเหลือท่ีจ่ายไปนั้น หากไม่ไดจ่้ายใหก้บัค่าเสียหาย จะถูกคืนใหก้บัผูเ้ช่า (ภายใน 30 วนั) 
หลงัจากเงื่อนไขสัญญาน้ีบรรลุผลสมบูรณ์ (สัญญาเช่า 6 เดือน) และผูเ้ช่าไดช้าํระหน้ีใบแจง้หน้ีค่าโทรศพัท์
และสาธารณูปโภคครบทั้งหมด 

 
5. สิทธิครอบครอง. ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะครอบครองในวนัท่ี 4 เดือนมกราคม 2553 และยนิยอมใหสิ้ทธิครอบครอง

แก่ผูใ้ห้เช่าในวนัส้ินสุดเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี, เวน้แต่คู่สัญญาไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 
 

ลายมือช่ือ       ลายมือช่ือ 
 





สัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่านีท้าํข้ึน มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 13 เดือนธันวาคม 2554, โดยและระหวา่ง คุณเปลม นฤลา ผูถื้อใบขับขี่
รถยนต์ไทยเลขที่ 3219900047098 (“ผู้ให้เช่า”), และบริษัท บิ๊กจู๊ซ จํากัด ผูแ้ทนโดย นายเดเนียล มัวไรซ์ ผูถื้อหนังสือ
เดนิทางแห่งสหราชอาณาจักร เลขที ่461744618 (“ผู้เช่า”) คู่สัญญาไดต้กลงกนัดงัน้ี: 

 
1. ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง. ผูเ้ช่า, เน่ืองจากการชาํระค่าเช่าโดยเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี, สัญญาเช่าให้ผูเ้ช่าใชเ้พ่ือ

จุดประสงคข์องการพกัอาศัย: 
   มดิทาวน์ วลิเลจ 345/20 หมู่ 10 
        ซอยเฉลมิพระเกยีรติ 22 

หนองปรือ, บางละมุง, เมืองพทัยา 
    ชลบุรี 20150 ประเทศไทย 

 
2. เงื่อนไข. สัญญาน้ีมีผลเร่ิมตน้วันที่ 4 เดือนมกราคม 2554 และจะส้ินสุดลงวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2555 

(สัญญาเช่าระยะเวลา 6 เดอืน) 
 

3. การชําระค่าเช่า. ผูเ้ชา้จะตอ้งชาํรค่าเช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 21,052.63 บาท รวมหักภาษี ณ ที่
จ่าย 5% (เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้สงสัย, ผูใ้หเ้ช่าจะไดรั้บชาํระเงินเป็นจํานวนสุทธิ 20,000 บาทต่อเดอืน) สามารถ
จ่ายล่วงหนา้ได,้ แต่ไม่เกิน 9 วนัของแต่ละเดือน การเช่าเดือนแรกมีกาํหนดจ่ายและสามารถจ่ายไดน้บัตั้งแต่
ลงลายมือช่ือในสัญญาฉบับนี ้
 
โปรดชาํระค่าเช่ารายเดือนโดนโอนเงินเขา้ธนาคาร ตามรายละเอียดบญัชีดา้นล่างน้ี: 
ธนาคาร: ธนาคารกสิกร 
สาขา: พทัยาใต้ 
ช่ืบัญชี: รัตนา นฤลา 
เลขบัญชี: 330-2-15013-4 
 

4. เงนิประกนั.  ในขณะท่ีปฏิบติัตามสัญญาน้ี, ผูเ้ช่าจะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า, ในความไวว้างใจ, จาํนวนเงิน
รวม 40,000 บาท เพ่ือถกูเกบ็ไวแ้ละเป็นค่าใชจ่้ายหากผูเ้ช่าทาํความเสียหายแก่ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (หากมี) 
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย รวมเป็นเงินซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี: 
 
เช่าระยะเวลา 2 เดอืน (2 x 20,000 บาท)   = 40,000 บาท 
 



เงินประกนัหรือเงินคงเหลือท่ีจ่ายไปนั้น หากไม่ไดจ่้ายใหก้บัค่าเสียหาย จะถูกคืนใหก้บัผูเ้ช่า (ภายใน 30 วนั) 
หลงัจากเงื่อนไขสัญญาน้ีบรรลุผลสมบูรณ์ (สัญญาเช่า 6 เดือน) และผูเ้ช่าไดช้าํระหน้ีใบแจง้หน้ีค่าโทรศพัท์
และสาธารณูปโภคครบทั้งหมด 

 
5. สิทธิครอบครอง. ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะครอบครองในวนัท่ี 4 เดือนมกราคม 2554 และยนิยอมใหสิ้ทธิครอบครอง

แก่ผูใ้ห้เช่าในวนัส้ินสุดเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี, เวน้แต่คู่สัญญาไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 
 

ลายมือช่ือ       ลายมือช่ือ 
 





สัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่านีท้าํข้ึน มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 13 เดือนธันวาคม 2555, โดยและระหวา่ง คุณเปลม นฤลา ผูถื้อใบขับขี่
รถยนต์ไทยเลขที่ 3219900047098 (“ผู้ให้เช่า”), และบริษัท บิ๊กจู๊ซ จํากัด ผูแ้ทนโดย นายเดเนียล มัวไรซ์ ผูถื้อหนังสือ
เดนิทางแห่งสหราชอาณาจักร เลขที ่461744618 (“ผู้เช่า”) คู่สัญญาไดต้กลงกนัดงัน้ี: 

 
1. ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง. ผูเ้ช่า, เน่ืองจากการชาํระค่าเช่าโดยเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี, สัญญาเช่าให้ผูเ้ช่าใชเ้พ่ือ

จุดประสงคข์องการพกัอาศัย: 
   มดิทาวน์ วลิเลจ 345/20 หมู่ 10 
        ซอยเฉลมิพระเกยีรติ 22 

หนองปรือ, บางละมุง, เมืองพทัยา 
    ชลบุรี 20150 ประเทศไทย 

 
2. เงื่อนไข. สัญญาน้ีมีผลเร่ิมตน้วันที่ 4 เดือนมกราคม 2555 และจะส้ินสุดลงวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2556 

(สัญญาเช่าระยะเวลา 6 เดอืน) 
 

3. การชําระค่าเช่า. ผูเ้ชา้จะตอ้งชาํรค่าเช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 21,052.63 บาท รวมหักภาษี ณ ที่
จ่าย 5% (เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้สงสัย, ผูใ้หเ้ช่าจะไดรั้บชาํระเงินเป็นจํานวนสุทธิ 20,000 บาทต่อเดอืน) สามารถ
จ่ายล่วงหนา้ได,้ แต่ไม่เกิน 9 วนัของแต่ละเดือน การเช่าเดือนแรกมีกาํหนดจ่ายและสามารถจ่ายไดน้บัตั้งแต่
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