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1. เร่ืองทั่วไป 
1.1 ขอ้ความและเงื่อนไขการซ้ือขายทัว่ไป ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า (“เงื่อนไข 

ขอ้ตกลง”) น้ี ใชก้บัการเสนอ การขาย 
และการส่งมอบบรรดาสินคา้และ/หรือบริการ (ต่อจากน้ีเรียกรวมกนัว่า 
“ผลิตภณัฑ”์) จากหรือในนามของ บริษทัในเครือของ Koninklijke DSM 
N.V. ซ่ึงเสนอและ/หรือขายผลิตภณัฑ ์ (บริษทัในเครือดงักล่าวเรียกว่า 
“DSM” หรือ “บริษทัผูข้ายของ DSM”) แก่ลูกคา้ผูมี้ค  าส่ังซ้ือ 
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า (“ลูกคา้”) และน าไปใชก้บัธุรกรรมทกุประเภทระหว่าง 
DSM กบัลูกคา้ 

1.2 การให้สัญญาตามหลกัเกณฑใ์นเงื่อนไขขอ้ตกลงหมายความว่า 
ลูกคา้ตกลงท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่บงัคบัใชด้งักล่าว  
โดยค านึงถึงบรรดาการติดต่อในอนาคต 
แมว้่าจะไม่ไดม้กีารระบุไวอ้ย่างชดัแจง้ 

1.3 DSM ปฏิเสธการใชข้อ้ความและเงื่อนไขของลูกคา้ใดๆ ไวโ้ดยชดัแจง้ 
นอกจากน้ี เง่ือนไขขอ้ตกลงทีจ่ะน ามาใชแ้ทนบรรดาขอ้ความในใบเสนอ 
ราคา การติดต่อส่ือสาร สัญญา  และความเขา้ใจโดยวาจาและลายลกัษณ ์
อกัษรก่อนหนา้น้ีของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกบัการขาย   
และการส่งมอบผลิตภณัฑจ์ะน าไปใชก้บั หรือใชแ้ทนบรรดาขอ้ความ 
และเง่ือนไขทั้งหมดของค าส่ังซ้ือท่ีลูกคา้ไดใ้ห้ไว ้
หากขอ้ความและเงื่อนไขใดๆ 
ที่ลูกคา้ไดย้ืน่เสนอไวข้ดัแยง้กบัขอ้ความและเงื่อนไขที่ไดก้ าหนดไวโ้ดย  
DSM  ก่อนหนา้น้ี  และ DSM ยอมรับขอ้ความและเงื่อนไขใดๆ ของลูกคา้  
หากเงื่อนไขขอ้ตกลงแตกต่างไปจากขอ้ความและเงื่อนไขของลูกคา้ 
เงื่อนไขขอ้ตกลงและการส่ือสารหรือการกระท าใดๆ 
ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัโดยหรือในนามของ DSM 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการยนืยนัค าส่ังซ้ือและการส่งมอบสินคา้ 
จะถือเป็นการให้ขอ้เสนอใหม่และไมถื่อเป็นการยอมรับขอ้ความและเงื่อนไ
ขดงักล่าวที่เสนอโดยลูกคา้  การตดิต่อส่ือสารหรือการปฏิบตัิใดๆ 
ของลูกคา้ซ่ึงยืนยนัในขอ้ตกลงส าหรับการส่งมอบผลิตภณัฑโ์ดย DSM 
พรอ้มทั้งการยอมรับการส่งมอบผลิตภณัฑจ์าก DSM ของลูกคา้นั้น 
จะถือเป็นการยอมรับโดยลูกคา้ตามเงื่อนไขขอ้ตกลง  

1.4 เงื่อนไขขอ้ตกลงฉบบัปัจจุบนัระบุไวท้ี ่
HTTPS://WWW.DSM.COM/CORPORATE/WEBSITE-INFO/TERMS-AND-
CONDITIONS.HTML ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยึดถือปฏิบตัิ ทั้งน้ี DSM 
ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขขอ้ตกลงเม่ือใดก็ได ้ โดย DSM 
จะแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยส่งเงื่อนไขขอ้ตกลงท่ีไดแ้กไ้ขเ
พ่ิมเติมแลว้นั้นไปยงัลูกคา้ โดยจะเนน้ขอ้ความท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
และจะน าขึ้นแสดงไวบ้นเวบ็ไซตอิ์นเตอร์เนต็ท่ีไดก้ล่าวก่อนหนา้น้ี 
ลูกคา้อาจปฏิเสธเงื่อนไขขอ้ตกลงท่ีมีการแกไ้ขไดภ้ายใน 30 
วนัโดยการแจง้ให้ DSM รับทราบ 
หากลูกคา้ไม่ปฏิเสธเงื่อนไขขอ้ตกลงท่ีมีการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวเ
ง่ือนไขขอ้ตกลงนั้นจะมีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะครบระยะเวลาท่ีก าหนดเงื่อนไ
ขขอ้ตกลงท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่บงัคบัใช ้
เง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจะน ามาใชก้บับรรดาธุรกรรมทั้งหลายท่ีได้
มีการตกลงกนัระหว่างลูกคา้กบั DSM 
หลงัจากวนัที่ไดม้ีการแจง้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขนั้น 

1.5 การติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิคส์ระหว่าง DSM กบัลูกคา้จะมีผลเป็น 
ตน้ฉบบั และจะถือว่าเป็น “ลายลกัษณ์อกัษร” ระหว่างทั้งสองฝ่าย  ระบบ 
การติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิคส์ที่ใชโ้ดย DSM 
เท่านั้นท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานพิสูจน์เน้ือหาเกี่ยวกบัเวลาการส่งและรับขอ
งการติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิคส์นั้น 

 
2. การเสนอราคา ค าส่ังซ้ือ และการยืนยัน 
2.1 เวน้แต่มีการระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การเสนอราคาท่ีไดก้ระท าโดย DSM 

ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม จะไม่ผูกพนั DSM 
และจะเป็นเพียงค าเช้ือเชิญให้ลูกคา้ส่งค าส่ังซ้ือเท่านั้น  
บรรดาการเสนอราคาท่ีไดอ้อกให้โดย DSM 
สามารถเพกิถอนไดแ้ละเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ 
ค าส่ังซ้ือจะไม่ผูกพนัจนกว่า DSM จะไดย้อมรับเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(“ค  าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้”) DSM 
มีสิทธิที่จะปฏิเสธค าส่ังซ้ือโดยไม่ตอ้งช้ีแจงเหตุผล 

2.2 ราคาในการเสนอราคาท่ีใชเ้กณฑป์ระมาณการหรือปริมาณที่ไดว้างแผนไวอ้
าจเพ่ิมขึ้นไดห้ากปริมาณจริงท่ีไดซ้ื้อในระหวา่งระยะเวลาทีก่  าหนดนั้นนอ้ยก
ว่าปริมาณที่ประมาณการหรือที่ไดว้างแผนไว ้

2.3 การส่งมอบแต่ละคราวจะถือเป็นธุรกรรมแยกต่างหากจากกนั 
และความผิดพลาดในการส่งมอบใดๆ 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบคราวอ่ืน 
ขอ้ความและเง่ือนไขการซ้ือขายทัว่ไปของ บริษทั ดีเอสเอ็ม นิวทริชัน่แนล 
โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2.4 ยกเวน้ตามท่ีบญัญตัิไวใ้นขอ้ 7.3 ตวัอย่างสินคา้ใดๆ 
ที่ไดใ้ห้ไวก้บัลูกคา้มีไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลเท่านั้น 
และมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีแสดงถึงเงื่อนไขหรือการรับประกนัโดยชดัแจง้หรือโดยนยั
ใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีรวมถึงคุณภาพ ค าอธิบาย ความสามารถในการซ้ือขาย 
ความเหมาะสม หรือมีไวเ้พื่อการใชป้ระโยชน์เฉพาะอย่าง 
เราถือว่าลูกคา้พึงพอใจกบัคณุสมบตัิของผลิตภณัฑก์่อนทีจ่ะตดัสินใจส่ังซ้ือ 

 
3. ราคา 
3.1 ราคาและสกุลเงินส าหรับผลิตภณัฑข์อง DSM 

จะก าหนดไวใ้นค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ 
เวน้แต่จะตกลงกนัไวเ้ป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ราคาของ DSM 
จะรวมค่าบรรจุหีบห่อมาตรฐานแตไ่ม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีอ่ืนใน 
ท านองเดียวกนั อากร ภาษี หรือค่าใชจ้่ายในเขตอ านาจทีเ่รียกเก็บภาษี 
เกี่ยวกบัผลิตภณัฑห์รือการส่งมอบ (“ภาษ”ี) 
จ านวนภาษีทีเ่รียกเก็บเกี่ยวกบัการขายผลิตภณัฑใ์ห้แก่ลูกคา้จะคิดเขา้ไวย้งับญั
ชีของลูกคา้ และจะถูกบวกเพ่ิมเขา้ไวใ้นทั้งใบก ากบัแตล่ะใบและใบก ากบัท่ี 
DSM ไดอ้อกให้แก่ลูกคา้ หาก DSM อนุญาตให้มีส่วนลด 
ส่วนลดน้ีจะเกี่ยวขอ้งเพียงการส่งมอบท่ีไดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงในค าส่ั
งซ้ือท่ีไดย้ืนยนัแลว้ เท่านั้น 

3.2 เวน้แต่มีการระบุราคาไวอ้ย่างแน่นอนในค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ DSM มี 
สิทธิท่ีจะเพ่ิมราคาไดจ้นกว่าจะส่งมอบแลว้ 
หากปัจจยัการค านวณราคาตน้ทุนเพ่ิมขึ้น ปัจจยัเหล่านั้นรวมถึง 
วตัถุดิบและวสัดุเสริม พลงังาน ผลิตภณัฑท์ี่ DSM ไดร้ับจากบคุคลที่สาม 
ค่าแรงงาน เงินเดือน เงินอุดหนุนประกนัสังคม ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัรัฐ ค่าขนส่ง 
และค่าเบ้ียประกนัภยั โดย DSM จะแจง้ลูกคา้เกี่ยวกบัการเพ่ิมขึ้นนั้น   
 

4. การช าระเงินและเครดิตของลูกค้า 
4.1 เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ 

การช าระเงินจะตอ้งช าระตามเกณฑเ์งินสดให้แก่ DSM ภายใน 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ีของ DSM 
บรรดาการช าระเงินทั้งหมดจะตอ้งไม่ถูกหักภาษีใดๆ 
และไม่มีการหักกลบหน้ีหรือการโตแ้ยง้สิทธิอ่ืนใด 
ยกเวน้การหักกลบหน้ีดว้ยการโตแ้ยง้สิทธิที่ไม่ไดถู้กคดัคา้นและ/หรือสามารถ
บงัคบัได ้

4.2 ในส่วนของการช าระเงินค่าผลิตภณัฑ ์  เวลาเป็นสาระส าคญัยิ่ง  
หากลูกคา้ไม่ช าระเงินตามก าหนด DSM 
สามารถคิดดอกเบ้ียทีช่ าระเกินก าหนดในอตัรา 12% (สิบสองเปอร์เซ็นต)์ ต่อปี 
นบัจากวนัที่ครบก าหนด 
โดยค านวณเป็นรายวนัจนกว่าจ านวนเงินที่คา้งช าระจะไดร้บัการช าระเต็มจ าน
วน โดยไม่เป็นการรอนสิทธิอ่ืนของ DSM ที่ไดร้ับความเสียหายใด ๆ 
ทั้งบรรดาตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเกดิขึ้นแก ่ DSM 
เกี่ยวกบัการเรียกเก็บเงนิท่ีเกินก าหนด (รวมทั้งค่าทนายความ ค่าผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าใชจ้่ายในศาล และค่าใชจ้่ายอ่ืนในการด าเนินคดตีามสมควร) 
จะเรียกเก็บจากลูกคา้ทั้งส้ิน 

4.3 การช าระเงินของลูกคา้ทุกครั้ ง 
จะตอ้งน าไปหักเป็นการช าระค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดีในศาล  
การติดตามทวงถาม และดอกเบ้ียคา้งจ่ายก่อน 
แลว้ต่อจากนั้นจะหักเป็นเงินเรียกเก็บคา้งช าระที่นานที่สุด 
โดยไม่ค  านึงถึงขอ้เสนอจากลูกคา้อนัเป็นการโตแ้ยง้ใดๆ 

4.4 การโตแ้ยง้เกี่ยวกบัใบแจง้หน้ีจะตอ้งแจง้ต่อ DSM เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 
20 (ยี่สิบ) วนั หลงัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี 
หากเกินกว่านั้นจะถือว่าลูกคา้ไดเ้ห็นชอบในใบแจง้หน้ีนั้นแลว้ 

 
5. การส่งมอบและการยอมรับ 
5.1 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ 

บรรดาการส่งมอบผลิตภณัฑท์ั้งหมดจะใชเ้งื่อนไข CIP (Carriage and 
Insurance Paid To: ผูข้ายส้ินสุดภาระการส่งมอบ ณ 
สถานท่ีของผูร้ับขนส่งท่ีผูซ้ื้อก าหนด) ค  าวา่ CIP 
จะหมายความตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงทางการคา้สากล (INCOTERMS) 
ฉบบัล่าสุดซ่ึงไดจ้ดัท าโดยสภาหอการคา้นานาชาต ิ (International Chamber of 

Commerce) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ณ 
ระยะเวลาของค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้  

5.2 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ เวลาหรือวนัที่ใดๆ 
ในการส่งมอบของ DSM จะเป็นการประมาณการ และจะไม่เป็นสาระส าคญั 
DSM 
มีสิทธิที่จะส่งมอบผลิตภณัฑด์งัท่ีระบุไวใ้นค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้เป็นบางส่วน 
และตามใบก ากบัสินคา้แยกต่างหากกนั DSM 
ไมต่อ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายและ/หรือค่าใชจ้่ายใดๆ 
ที่เกิดจากการส่งมอบผลิตภณัฑล่์าชา้ในทุกกรณี 
การส่งมอบผลิตภณัฑล่์าชา้จะไม่เป็นการปลดเปล้ืองลูกคา้จากภาระผูกพนัในก
ารยอมรับการส่งมอบนั้น 
เวน้แต่ลูกคา้ไม่สามารถจะยอมรับในการส่งมอบล่าชา้นั้น 
เน่ืองจากลูกคา้มีภาระในการยอมรับผลิตภณัฑแ์ละจ่ายช าระเงินในอตัราท่ีก าห
นดไวใ้นค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ตามปริมาณผลิตภณัฑท์ี ่ไดส่้งมอบโดย DSM 

 
6. การยกเลิก 
6.1 การไม่ยอมรับหรือการปฏิเสธผลิตภณัฑท์ีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายของลูกคา้หรื

อการยกเลิกค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ DSM 
มีสิทธิเรียกค่าชดใชผ้ลิตภนัฑจ์ากลูกคา้ได ้
นอกเหนือจากค่าเสียหายอ่ืนใดอนัเกิดจากการปฏิบตัิเช่นนั้น 

(1) ในกรณีที่ DSM ไม่สามารถขายผลิตภณัฑน์ั้นต่อให้แกบุ่คคลท่ีสามได ้
ราคาผลิตภณัฑจ์ะเป็นไปตามทีแ่สดงไวใ้นค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ หรือ 

(2) ในกรณีที่ DSM สามารถขายผลิตภณัฑน์ั้นต่อได ้ ค่าเสียหายจะเท่ากบั 
50% (ห้าสิบเปอร์เซ็นต)์ 
ของราคาผลิตภณัฑต์ามท่ีแสดงไวใ้นค าส่ังซ้ือที่ยนืยนัแลว้เป็นค่าเสียหาย
อ่ืน (liquidated damages)  

 
7. การตรวจสอบและความถูกต้องตามคุณลักษณะจ าเพาะ 
7.1 ณ ขณะส่งมอบ และระหว่างจดัการ ใช ้ ผสม ดดัแปลง ควบรวม ด าเนินการ 

ขนส่ง จดัเก็บ น าเขา้ และขายต่อผลิตภณัฑ ์ (“การใช”้) นั้น 
ลูกคา้จะตอ้งตรวจสอบผลิตภณัฑ ์
และท าให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามคณุลกัษณะจ าเพาะของผลิตภณัฑท์ี่ได้
ตกลงกนัไวด้งัท่ีระบุไวใ้นค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ 
หรือในกรณีที่ขาดคณุลกัษณะจ าเพาะท่ีไดต้กลงกนัไว ้
ให้ยึดถือตามคุณลกัษณะจ าเพาะซ่ึง DSM ใชใ้นขณะส่งมอบผลิตภณัฑ ์
(“คณุลกัษณะจ าเพาะ”) 

7.2 การร้องเรียนเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และตอ้งส่งถึง 
DSM ไม่เกินกว่า 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัส่งมอบ ซ่ึงขอ้บกพร่องความผิดพลาด 
หรือการขาดจ านวน ปรากฏขึ้นจากการตรวจสอบตามสมควรในขณะส่งมอบ  
และ 7 (เจ็ด) วนั นบัจากวนัที่ซ่ึงไดม้ีหรือควรมกีารเรียกร้องสิทธิอ่ืน (เช่น 
ความบกพร่องท่ีมองไม่เห็น) แต่ไม่เกินกว่า (1) 6 (หก) เดือน 
นบัจากวนัส่งมอบผลิตภณัฑ ์ หรือ (2) วนัครบก าหนดอายกุารเก็บ (Shelf-life) 
ของผลิตภณัฑ ์ แลว้แต่อย่างใดจะถึงก่อน 
การใชผ้ลิตภณัฑจ์ะถือว่าเป็นการยอมรับผลิตภณัฑโ์ดยไมม่ีเงื่อนไข ณ 
วนัที่ส่งมอบ และสละสิทธิบรรดาการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์

7.3 การพิจารณาว่าผลิตภณัฑท์ี่ส่งมอบเป็นไปตามคณุลกัษณะจ าเพาะ 
หรือไม่จะกระท าโดย DSM แต่เพียงผูเ้ดียวดว้ยการวเิคราะห์ตวัอย่างหรือ 
บนัทึกซ่ึง DSM ไดเ้ก็บรักษาไว ้
และน ามาจากกลุ่มที่ผลิตภณัฑด์งักล่าวถูกผลิตขึ้นตามวิธีการวิเคราะห์ที่ DSM 
ใช ้

7.4 ความบกพร่องในบางส่วนของผลิตภณัฑ ์ ไมท่ าให้ลูกคา้ไดร้ับสิทธิในการ 
ปฏิเสธการส่งมอบผลิตภณัฑท์ั้งหมดได ้ การเรียกร้องสิทธิ 
หากมีจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระของลูกคา้ในการจ่ายช าระเงินดงัท่ีไดร้ะบุใน
ขอ้ที่ 4 

 
8. การโอนความเส่ียงและทรัพย์สิน 
8.1 ความเส่ียงของผลิตภณัฑจ์ะส่งผ่านไปยงัลูกคา้ตามขอ้ตกลงทางการคา้สากล 

(INCOTERMS) ทีน่ ามาใช ้(ดขูอ้ที ่5.1) 
8.2 กรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑจ์ะไม่โอนไปยงัลูกคา้ 

ความเป็นเจา้ของตามกฎหมายโดยสมบูรณ์และในสิทธิใชส้อยของผลิตภณัฑจ์
ะยงัคงเป็นของ DSM จนกว่า DSM 
จะไดร้ับช าระเงินส าหรับผลิตภณัฑเ์ต็มจ านวนแลว้ รวมทั้งตน้ทุนอ่ืน เช่น 
ดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย ฯลฯ จากลูกคา้ 

8.3 ผลิตภณัฑท์ี่ถูกระงบัการส่งมอบเน่ืองจากรอการช าระเงนิจากลูกคา้ 
ตลอดจนผลิตภณัฑท์ี่ถูกปฏิเสธการส่งมอบอย่างไม่ถูกตอ้งหรือไม่ไดร้ับการยอ
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มรับจากลูกคา้ จะตอ้งถูกระงบัและจดัเก็บไวโ้ดย DSM 
โดยลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับความเส่ียงและแบกรับค่าใชจ้่ายเอง 

8.4 ในกรณีที่มีการยุติสัญญาตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ท่ี 16 นั้น DSM จะมีสิทธิ 
เรียกร้องให้ส่งคืนผลิตภณัฑใ์นทนัที 
หรือเขา้ครอบครองผลิตภณัฑซ่ึ์งอาจถูกอา้งการยดึหน่วงกรรมสิทธ์ิโดยไม่เป็น
การรอนสิทธิอ่ืนใดของ DSM 

8.5 ลูกคา้จะตอ้งใชง้านผลิตภณัฑต์ามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจตามปกติเท่า
นั้น จนกว่าจะมกีารช าระค่าผลิตภณัฑโ์ดยสมบูรณ์ 
และจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีเท่าท่ีสามารถท าได:้ 
(1) แยกผลิตภณัฑอ์อกต่างหากและจดัเก็บในลกัษณะที่สามารถระบุไดอ้ย่

างชดัเจน 
(2) แจง้ DSM 

ทนัทีท่ีมีการเรียกร้องสิทธ์ิโดยบุคคลที่สามที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิต
ภณัฑ ์และ 

(3) ประกนัผลิตภณัฑอ์ย่างเพียงพอ 
9. การจ ากัดการรับประกัน 
9.1 DSM รับประกนัว่า ณ วนัส่งมอบผลิตภณัฑจ์ะเป็นไปตามคุณลกัษณะจ าเพาะ 

หากและประเมินผลิตภณัฑแ์ลว้เป็นการฝ่าฝืนการรับประกนันั้น 
จากการพิจารณาตามขอ้ที่ 7 แลว้ DSM 
อาจเลือกที่จะซ่อมหรือเปล่ียนผลิตภณัฑใ์หม่ตามดุลยพินิจภายในระยะเวลาตา
มสมควรโดยไม่เรียกเก็บค่าใชจ้่ายจากลูกคา้ 
หรือออกเครดิตให้ส าหรับผลิตภณัฑน์ั้นเป็นจ านวนตามราคาในตน้ฉบบัใบก า
กบัสินคา้ ฉะนั้น ภาระของ DSM 
จะถูกจ ากดัไวเ้พียงการซ่อมแซมหรือเปล่ียนแทนผลิตภณัฑห์รือให้เครดิตแก่ผ
ลิตภณัฑเ์ท่านั้น 

9.2 ภาระของ DSM ในการซ่อมแซม เปล่ียนแทน หรือให้เครดิต จะเกดิขึ้นเมื่อ 
DSM 
ไดร้ับหนงัสือบอกกล่าวถึงการไม่เป็นไปตามคุณสมบตัิของผลิตภณัฑท์ี่กล่าวอ้
างในเวลาท่ีเหมาะสม และมีการส่งคืนผลิตภณัฑต์ามขอ้ ที่ 7 หากจ าเป็น 

9.3 การรับประกนัทีก่ล่าวขา้งตน้เอกสิทธ์ิและใชแ้ทนบรรดาการรับประกนั 
การแสดง เงื่อนไข หรือขอ้ความอ่ืนทั้งหมดท่ีแสดงโดยชดัแจง้ เป็นนยั 
ตามกฎหมาย ตามขอ้ตกลง หรืออย่างอ่ืน 
แต่ไม่จ ากดัถึงการรับประกนัว่าดว้ยความสามารถขายได ้
ความเหมาะสมหรือตรงตามวตัถุประสงค ์ หรือการไมม่ีการละเมิดสิทธิใดๆ 
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาในผลิตภณัฑ ์

 
10. การจ ากัดความรับผิด 

การรับผดิชอบของ DSM ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ทั้งหมดที่เกดิจากหรือเกี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่เกิ
นยอดรวมของการช าระเงนิของลกูค้าส าหรับผลิตภัณฑ์ทีอ่ยู่ภายใต้การเรียกร้อ
งสิทธิ์ดังกล่าวในทกุกรณี DSM 
ไม่ต้องรับผดิต่อลูกค้าหรือบุคคลอืน่ใดส าหรับความเสียหายหรือการสูญเสีย 
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายพเิศษ ทั้งโดยบังเอญิ โดยอ้อม 
เป็นผลสืบเน่ืองหรือเป็นการลงโทษ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
ความเสียหายจากการสูญเสียความนิยม การสูญเสียยอดขายหรือก าไร 
การหยุดงาน ความผิดพลาดในการผลิต 
การด้อยค่าของสินค้าอื่นหรือจากสาเหตุอื่นๆ 
และไม่ว่าจะเกดิจากหรือเกีย่วข้องกบัการฝ่าฝืนการรับประกัน การฝ่าฝืนสัญญา 
การบิดเบือน การละเลย หรืออย่างอื่นไม่ว่ากรณีใด 

 
11. เหตุไม่คาดคดิ 
11.1 ไม่มีฝ่ายใดจ าตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ตน้ทุน 

หรือค่าใชจ้่ายอนัเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเน่ืองกบัความล่าชา้ การยบัยั้งควบคุม 
การแทรกแซง 
หรือความผิดพลาดในการปฏิบตัิภาระผกูพนัต่ออีกฝ่ายหน่ึงอนัเน่ืองจากสถาน
การณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร 
รวมทั้งโดยไม่มีขอ้จ ากดัถึงปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ กฎหมายและระเบียบ 
มาตรการทางการบริหาร ค  าส่ังหรือค าพิพากษาของศาล แผ่นดินไหว น ้าท่วม 
เพลิงไหม ้ระเบิด สงคราม การก่อการร้าย จลาจล การก่อวินาศกรรม อุบตัิเหตุ 
โรคระบาด การระบาดครั้ งใหญ่ การประทว้ง การปิดโรงงานจากเหต ุประทว้ง 
ภาวะตกต ่า ความไม่สงบของแรงงาน 
สถานการณ์ยากล าบากในการจดัหาแรงงานหรือวตัถุดิบทีจ่  าเป็น 
การขาดหรือความผดิพลาดในการขนส่ง 
การหยุดท างานของโรงงานหรือเคร่ืองจกัรที่จ าเป็น 
การซ่อมหรือการบ ารุงรกัษาฉุกเฉิน การหยุดหรือขาดแคลนสาธารณูปโภค 

ความล่าชา้ 
ในการส่งมอบหรือความบกพร่องของสินคา้ท่ีจดัส่งให้โดยซัพพลายเออร์หรือ
ผูร้ับเหมาช่วง(“เหตุไม่คาดคดิ”) 

11.2 เม่ือเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น 
ฝ่ายท่ีประสบเหตุนั้นจะตอ้งแจง้ไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงทนัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรโด
ยระบุถึงสาเหตุของเหตุการณ์ 
และผลกระทบที่มีต่อการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใตค้  าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ 
ในกรณีความล่าชา้ 
ภาระผูกพนัในการส่งมอบจะถูกระงบัไวร้ะยะเวลาหน่ึงซ่ึงเท่ากบัระยะเวลาท่ีสู
ญไปจากเหตุแห่งเหตุไม่คาดคิดนั้น อย่างไรก็ตาม 
หากเหตุไม่คาดคิดนั้นยงัคงด าเนินต่อไปหรือคาดหมายว่ายงัคงด าเนิน 
ต่อไปเป็นระยะเวลาเกินกว่า 60 (หกสิบ) วนั หลงัจากวนัส่งมอบท่ีตกลงกนัไว ้
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิที่จะยกเลิกส่วนของค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ซ่ึง 
ไดร้ับผลกระทบโดยไม่จ าตอ้งรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหน่ึง 

 
12. การแก้ไขปรับปรุงและข้อมลู; ค่าชดเชย 
12.1 เวน้แต่คณุลกัษณะจ าเพาะจะไดร้ับการตกลงกนัเป็นที่แน่นอน 

ส าหรับระยะเวลาหรือปริมาณผลิตภณัฑท์ี่แน่นอนแลว้ DSM สงวนสิทธ์ิที่จะ 
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขคุณลกัษณะจ าเพาะและ/หรือการผลิตผลิตภณัฑ ์
และทดแทนวสัดุที่ใชใ้นการผลิตและ/หรือการผลิตผลิตภณัฑใ์นแต่ละคราวโด
ยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ ลูกคา้รับรู้ว่าขอ้มูลในแคตตาล็อก แผ่นขอ้มูลการผลิต 
และส่ิงพิมพพ์รรณนาอ่ืนของ DSM 
ที่ไดแ้จกจ่ายหรือเผยแพร่ในเวบ็ไซตอ์าจเปล่ียนแปลงไดใ้นแต่ละคราวโดยไม่ต้
องแจง้ให้ทราบ ถอ้ยแถลง การน าเสนอ ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ตวัอย่าง 
หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ของ DSM ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลจ าเพาะ ผลิตภณัฑ ์
และการใชง้านผลิตภณัฑม์ีไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้เท่านั้น 

12.2 ลูกคา้ตอ้งพึ่งพาผูเ้ช่ียวชาญ โนฮาว 
และค าตดัสินของตนเองเกี่ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละการใชง้านของลูกคา้นั้น 
รวมถึงการใชง้านขอ้มูลใดๆ ที่ลูกคา้ไดร้ับจาก DSM 
เพื่อวตัถุประสงคท์ี่ลูกคา้ก าหนดไว ้ การให้ค าปรึกษาโดย DSM 
จะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพนัเพ่ิมเติม 
รายละเอียดและขอ้มูลที่ให้ไวเ้กี่ยวกบัความเหมาะสมและการใช้ผลิตภณัฑจ์ะไ
ม่มีผลผูกพนั และ DSM ไม่ตอ้งไม่รับผดิใดๆ จากการให้ค าปรึกษาดงักล่าว 
ลูกคา้จะตอ้งจ่ายชดเชยและปกป้อง DSM 
ไม่ให้เกิดความเสียหายจากและต่อบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ตน้ทุน 
ค่าใชจ้่าย การเรียกร้องสิทธิ การทวงถาม และหน้ีสินทั้งหมด 
(รวมทั้งโดยไม่จ ากดัไวเ้พียงหน้ีสินในผลิตภณัฑ)์ 
อนัเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑแ์ละการใชผ้ลิตภณัฑข์องลูกคา้นั้น 
หรือการใชข้อ้มูลใดๆ ท่ีไดร้ับการเปิดเผยหรือให้ไวโ้ดยหรือในนามของ DSM 

 
13. การปฏิบัตติามกฎหมายและมาตรฐาน 
13.1 ลูกคา้รับทราบว่าการใชผ้ลิตภณัฑอ์าจอยู่ภายใตค้วามตอ้งการหรือขอ้จ ากดัของ

กฎหมาย กฎเทศบญัญตัิ กฎเกณฑ ์ ประมวล หรือมาตรฐาน 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ขอ้บงัคบัทั้งหมดท่ีมีผลบงัคบัใชท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั (1) 
การต่อตา้นสินบนและการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และ (2) การคา้ระหว่างประเทศ 
เช่น การห้ามส่งสินคา้ การควบคุมการน าเขา้และส่งออก 
และบญัชีรายช่ือที่ถูกมาตรการลงโทษ เป็นตน้ (“กฎหมายและมาตรฐาน”) 

13.2 ผูจ้ดัหาขอรับประกนัโดยชดัแจง้ว่าพนกังาน ตวัแทน 
และผูร้ับจา้งช่วงของผูจ้ดัหาจะไม่กระท าการต่อไปน้ีทั้งทางตรงและทางออ้ม 
(1) ยอมรับ ให้สัญญา น าเสนอ หรือจดัหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ 
หรือ (2) เขา้ร่วมในการตกลง (ก) กบันิตบิุคคลหรือบุคคลใดๆ 
ซ่ึงรวมถึงเจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือหน่วยงานที่ควบคุมโดยรัฐบาล หรือ (ข) 
ขอ้งเกี่ยวกบัผลิตภณัฑท์ีจ่ะก่อให้เกิดการกระท าผิดกฎหมายหรือการละเมิดขอ้
ก าหนดดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่ใช้
บงัคบั 

13.3 ลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบเองต่อ (1) 
การท าให้แน่ใจในการปฏิบตัิตามบรรดากฎหมายและมาตรฐานทั้งหมดในการ
ใชผ้ลิตภณัฑ ์ และ (2) การไดร้ับการอนุมตัิ อนุญาต 
หรือความชดัเจนท่ีจ าเป็นส าหรับการใชน้ั้น 

 
14. คู่สัญญาอิสระ 

DSM และลูกคา้เป็นคู่สัญญาอิสระ 
และความสัมพนัธ์ท่ีไดเ้กิดขึ้นในท่ีน้ีจะไม่ถือว่าเป็นตวัการและตวัแทน 
การขายหรือภาระผูกพนัต่อบุคคลที่สามของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถใชผู้ก
พนัคู่สัญญาอีกฝ่ายไดไ้ม่ว่ากรณีใด 

 
15. ไม่มีการโอนและเปลี่ยนแปลงการควบคุม 
15.1 ไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะสามารถโอนสิทธิ หรือภาระผูกพนัใดๆ 

ภายใตค้  าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้โดยไม่ไดร้ับค าอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงห
นา้จากอีกฝ่ายหน่ึง เวน้แต่ว่า DSM 
อาจโอนมอบสิทธิและภาระผกูพนันั้นให้แก่บริษทัในเครือของ Koninklijke 
DSM N.V. หรือให้แก่บุคคลที่สามที่เขา้ครอบครองสินทรัพย ์
หรือธุรกิจทั้งหมดหรือส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์ 

15.2 DSM มีสิทธิท่ีจะยุติค  าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ 
โดยมีผลบงัคบัในทนัทีหากในระหว่างระยะเวลาแห่งค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้มีบุค
คลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงไม่เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมของลูกคา้ ณ 
วนัท่ีของค าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ เขา้ ครอบครองการควบคุม 
ตลอดจนความเป็นเจา้ของในหลกัทรัพยท์ี่มีสิทธิออกเสียง หรืออย่างอ่ืน 
เหนือกว่าลูกคา้  ลูกคา้ตอ้งแจง้ให้ DSM ทราบถึงการเขา้ครอบครองนั้นภายใน 
10 (สิบ) วนั นบัจากวนัที่มีเหตดุงักล่าว DSM 
อาจด าเนินสิทธิในการยุตคิ  าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้โดยการแจง้ไปยงัลูกคา้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายใน 10 (สิบ) วนั 
หลงัจากวนัที่ไดร้ับการบอกกล่าวการเขา้ครอบครองนั้น 

 
16. การชะงักและการบอกเลิกสัญญา 
16.1 หาก (1) ลูกคา้ผิดพลาดในการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัต่อ DSM 

และไม่จดัให้มีการรับประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาของลูกคา้อย่างพอเพียง 
ก่อนวนัที่ส่งมอบตามก าหนด หรือ (2) หาก DSM 
มีขอ้สงสัยที่สมเหตุสมผลในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัติามภาระผกูพนัของ
ลูกคา้ 
และลูกคา้ไม่สามารถให้การรับประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาอย่างเพียงพอแก่ 
DSM ก่อนวนัก าหนดการส่งมอบและภายในสามสิบ (30) วนัที่ DSM 
เรียกร้องให้มีการรับประกนัดงักล่าวไมว่่ากรณีใดๆ หรือ (3) 
หากลูกคา้ตกเป็นบุคคลลม้ละลายหรือไม่สามารถช าระหน้ีสินท่ีครบก าหนด 
หรือเขา้สู่กระบวนการช าระบญัชี (นอกเหนือจากวตัถุประสงคเ์พื่อการปรับ 
โครงสร้างหรือควบรวมกิจการ) 
หรือมีการด าเนินกระบวนการฟ้องลม้ละลายต่อลูกคา้ 
หรือหากมีการแต่งตั้งผูพิ้ทกัษท์รัพยห์รือผูร้กัษาทรัพย ์
หรือผูจ้ดัการทรัพยส์ าหรับสินทรัพยท์ั้งหมดหรือบางส่วนท่ีเป็น 
สาระส าคญัของลูกคา้ 
หรือหากลูกคา้เขา้สู่กระบวนการจดัการหรือท าการโอนผลประโยชน์ของเจา้ห
น้ี หรือ (4) ในกรณีที่ลูกคา้มิไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐาน DSM 
อาจด าเนินการต่อไปน้ีโดยบอก 
กล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัทีโดยไม่เป็นการรอนสิทธิอ่ืนใด  

(1) เรียกร้องให้ส่งคืนและกลบัเขา้ครอบครองผลิตภณัฑท์ี่ไดส่้งมอบแลว้ 
ซ่ึงยงัไม่ไดร้ับการช าระเงิน และบรรดาค่าใชจ้่ายทั้งหมดในการฟ้ืนฟู 
ผลิตภณัฑจ์ะเป็นความรับผิดชอบของลูกคา้ และ/หรือ 

(2)
 ระงบัการปฏิบตัิหรือยุตคิ  าส่ังซ้ือท่ียืนยนัแลว้ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์รอก
ารส่งมอบ 
เวน้แต่ลูกคา้จะไดท้ าการช าระเงนิส าหรับผลิตภณัฑน์ั้นล่วงหนา้แลว้ 
หรือจดัให้มีการประกนัการช าระเงินอย่างพอเพียง 
ส าหรับผลิตภณัฑน์ั้นให้แก่ DSM ไวแ้ลว้ 

16.2 ในกรณีใดๆ ตามขอ้ที่ 16.1 บรรดาการเรียกร้องสิทธิของ DSM 
ที่คา้งอยู่เกี่ยวกบัผลิตภณัฑท์ี่ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้แลว้ และ DSM 
ไม่ไดก้ลบัเขา้ ครอบครองผลิตภนัฑ ์จะถือว่าครบก าหนดและพึงช าระในทนัที 

 
17. การสละสิทธิ์ 
17.1 การที่ DSM ลม้เหลว ล่าชา้ 

หรือละเลยการบงัคบัใชข้อ้บงัคบัแห่งเงื่อนไขขอ้ตกลงในคราวใดๆ 
จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิของ DSM ในการปฏิบตัหิรือในการบงัคบัใช ้
ขอ้บงัคบัดงักล่าว การสละสิทธิของ DSM ต่อการฝ่าฝืนภาระผกูพนัใดๆ 
ของลูกคา้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิการฝ่าฝืนก่อนหนา้หรือในภายหลงัอ่ืนใด 

 
18. การเป็นโมฆะและการแปลงสภาพ 
18.1 ในกรณีทีข่อ้บงัคบัใดของเงื่อนไขขอ้ตกลงตกเป็นโมฆะ 

หรือไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อขอ้บงัคบัอ่ืนใด 
ความมีผลบงัคบั 
และความสามารถใชบ้งัคบัของขอ้บงัคบัท่ีเหลือระหว่างทั้งสองฝ่าย 
และเขม้งวดต่อไป 
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ส าหรับขอ้บงัคบัท่ีกลายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใชบ้งัคบัไดจ้ะไดร้ับการปรั
บให้เป็นไปตามเจตนารมณข์องกฎหมายและเศรษฐกิจของขอ้บงัคบัเดิมตามขอ
บเขตสูงสุดที่ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย 

 
19. การจ ากัดอายุความฟ้องคด ี

ลูกคา้จะไม่สามารถด าเนินคดีใดๆ ได ้
เวน้แต่ลูกคา้จะแจง้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ DSM 
ทราบถึงการเรียกร้องสิทธ์ิทีลู่กคา้อา้งว่ามีต่อ DSM ภายใน 30 (สามสิบ) วนั 
นบัจากวนัที่ลูกคา้ทราบถึงเหตุการณ์ที่มีการเรียกร้องสิทธ์ินั้น 
และลูกคา้จะเร่ิมด าเนินคดภีายใน 12 (สิบสอง) เดือน หลงัจากการแจง้ให้ทราบ 
เวน้แต่จะมกีารระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

 
20. กฎหมายที่ควบคุมและสถานที ่
20.1 เงื่อนไขขอ้ตกลงเหล่าน้ีจะถูกวิเคราะห์และตีความ 

ตามกฎหมายสารบญัญตัขิองประเทศ (หรือรัฐ) ทีบ่ริษทัผูข้ายของ DSM 
ด าเนินงานอยู่ สนธิสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าดว้ยสัญญาส าหรับการขายสินคา้ระหว่างประเทศ (CISG) จะไม่ถูกน ามาใช ้

20.2 ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการฟ้องร้อง การด าเนินคด ี
หรือกระบวนว่าความซ่ึงอาจด าเนินการโดยฝ่ายใดๆ 
จะตอ้งยื่นต่อเขตอ านาจศาลท่ีมีการก่อตั้งบริษทัผูข้ายของ DSM นั้น 

 
21. ความคงอยู่ของสิทธิ์ 
21.1 สิทธิและภาระผูกพนัของทั้งสองฝ่าย 

จะผูกพนัเม่ือและมีผลต่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและผูร้บัช่วง 
และผูร้ับมอบท่ีไดร้ับอนุญาต ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งแน่ใจว่ากรรมการ พนกังาน 
ลูกจา้ง ผูแ้ทน 
และตวัแทนตามกฎหมายของตนปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ตกลงเหล่าน้ี 
การยุติสิทธิ และภาระผูกพนัของฝ่ายหน่ึงหรือมากกว่าไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม 
จะไม่มีผลต่อขอ้บงัคบัของเงื่อนไขขอ้ตกลงซ่ึงยงัคงมีผลบงัคบัใชห้ลงัการยุตินั้
นอยู่ 

 
22. หัวข้อ 

หัวขอ้ที่ระบุไวใ้นเงื่อนไขขอ้ตกลงมีไวเ้พื่อความสะดวกในการอา้งอิงเท่านั้น 
และจะไม่มีผลต่อโครงสร้างหรือการตคีวามภายหลงั 
 

23. ทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาความลบั 
23.1 บรรดาสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญหาทั้งหมดอนัเกิดขึ้นจาก 

หรือเกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑจ์ะเป็นทรัพยสิ์นของ DSM แตเ่พียงผูเ้ดียว  
23.2 DSM 

ไม่ไดต้รวจพิสูจนค์วามมีอยู่ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลที่สาม 
ซ่ึงอาจเกิดการละเมิดในภายหลงัการขายและ/หรือการส่งมอบผลิตภณัฑ ์
และDSMจะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้น 

23.3 การขายผลิตภณัฑจ์ะไม่จ าตอ้งมีการให้อนุญาตใดๆ 
ภายใตสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเกี่ยวกบัส่วนประกอบและ/หรือการใชผ้ลิต
ภณัฑไ์ม่ว่าโดยนยัหรืออย่างอ่ืน 
และลูกคา้แสดงอย่างชดัแจง้ว่าจะรับเอาบรรดาความเส่ียงทั้งหมดในการละเมิด
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาจากการน าเขา้และ/หรือการใชผ้ลิตภณัฑไ์ม่ว่าเฉพ
าะตวัหรือในการรวมกนักบัวสัดุอื่นหรือในการด าเนิน กระบวนการใดๆ 

23.4 ขอ้มูลใดก็ตามท่ีจดัท าโดยหรือในนามของ DSM 
ถือเป็นความลบัและลูกคา้สามารถน าขอ้มูลนั้นไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ท าธุรกรรมเท่านั้น 
การเปิดเผยขอ้มูลท าไดเ้ฉพาะกบัพนกังานหรือบคุคลที่สามที่มีความจ าเป็นตอ้ง
ทราบขอ้มูลเท่านั้น 
ยกเวน้ในกรณีที่ลูกคา้จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามค าส่ังศาลหรือหนา้ท่ีตามกฎ
หมาย โดยมีเงื่อนไขว่าลูกคา้ตอ้งแจง้ DSM ทนัทีและให้ความร่วมมือกบั DSM 
ตามสมควรหาก DSM ตอ้งการร้องขอค าส่ังคุม้ครอง 
ลูกคา้จะตอ้งส่งคนืขอ้มูลดงักล่าวทั้งหมดให้กบั DSM โดยทนัท ี
ลูกคา้ตอ้งไม่เก็บส าเนาขอ้มูลนั้นไว ้
ลูกคา้จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการมีอยูข่องขอ้ตกลง 
และลูกคา้หรือพนกังานของตนจะตอ้งลงนามในขอ้ตกลงการรักษาความลบัตา
มท่ีมีการร้องขอ 

 
24. ภาษา 

เงื่อนไขขอ้ตกลงเหล่าน้ีฉบบัภาษาองักฤษถือเป็นฉบบัท่ีมีความถูกตอ้งและใ
ห้ยึดถือตามฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

ในกรณีที่เกิดการขดัแยง้กบัฉบบัแปลของเง่ือนไขขอ้ตกลงเหล่าน้ีในภาษาอ่ื
นๆ 


