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ข้อความและเงื่อนไขการซื้อขายทัวไปของ
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เรื่องทั่วไป
ข้อความและเงื่อนไขการซื้อขายทัว่ ไป ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า (“เงื่อนไข
ข้อตกลง”)
นี้
ใช้กบั การเสนอ
การขาย
และการส่งมอบบรรดาสินค้าและ/หรื อบริ การ
(ต่อจากนี้เรี ยกรวมกันว่า
“ผลิตภัณฑ์”) จากหรื อในนามของ บริษทั ในเครื อของ Koninklijke DSM
N.V. ซึ่งเสนอและ/หรื อขายผลิตภัณฑ์ (บริ ษทั ในเครื อดังกล่าวเรี ยกว่า
“DSM” หรื อ “บริ ษทั ผูข้ ายของ DSM”) แก่ลูกค้าผูม้ คี าสั่งซื้อ
ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า (“ลูกค้า”) และนาไปใช้กบั ธุรกรรมทุกประเภทระหว่าง
DSM กับลูกค้า
การให้สัญญาตามหลักเกณฑ์ในเงื่อนไขข้อตกลงหมายความว่า
ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บงั คับใช้ดงั กล่าว
โดยคานึงถึงบรรดาการติดต่อในอนาคต
แม้ว่าจะไม่ได้มกี ารระบุไว้อย่างชัดแจ้ง
DSM ปฏิเสธการใช้ขอ้ ความและเงื่อนไขของลูกค้าใดๆ ไว้โดยชัดแจ้ง
นอกจากนี้ เงื่อนไขข้อตกลงทีจ่ ะนามาใช้แทนบรรดาข้อความในใบเสนอ
ราคา การติดต่อสื่อสาร สัญญา และความเข้าใจโดยวาจาและลายลักษณ์
อักษรก่อนหน้านี้ของทั้งสองฝ่ ายเกี่ยวกับการขาย
และการส่งมอบผลิตภัณฑ์จะนาไปใช้กบั
หรื อใช้แทนบรรดาข้อความ
และเงื่อนไขทั้งหมดของคาสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ให้ไว้
หากข้อความและเงื่อนไขใดๆ
ที่ลกู ค้าได้ยนื่ เสนอไว้ขดั แย้งกับข้อความและเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้โดย
DSM ก่อนหน้านี้ และ DSM ยอมรับข้อความและเงื่อนไขใดๆ ของลูกค้า
หากเงื่อนไขข้อตกลงแตกต่างไปจากข้อความและเงื่อนไขของลูกค้า
เงื่อนไขข้อตกลงและการสื่อสารหรื อการกระทาใดๆ
ที่เกิดขึ้นภายหลังโดยหรื อในนามของ
DSM
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการยืนยันคาสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้า
จะถือเป็ นการให้ขอ้ เสนอใหม่และไม่ถือเป็ นการยอมรับข้อความและเงื่อนไ
ขดังกล่าวที่เสนอโดยลูกค้า
การติดต่อสื่อสารหรื อการปฏิบตั ิใดๆ
ของลูกค้าซึ่งยืนยันในข้อตกลงสาหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดย
DSM
พร้อมทั้งการยอมรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์จาก DSM ของลูกค้านั้น
จะถือเป็ นการยอมรับโดยลูกค้าตามเงื่อนไขข้อตกลง
เงื่อนไขข้อตกลงฉบับปัจจุบนั ระบุไว้ที่
HTTPS://WWW.DSM.COM/CORPORATE/WEBSITE-INFO/TERMS-ANDCONDITIONS.HTML
ซึ่งลูกค้าจะต้องยึดถือปฏิบตั ิ
ทั้งนี้
DSM
ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงเมื่อใดก็ได้ โดย DSM
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยส่งเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้แก้ไขเ
พิ่มเติมแล้วนั้นไปยังลูกค้า
โดยจะเน้นข้อความทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
และจะนาขึ้นแสดงไว้บนเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้
ลูกค้าอาจปฏิเสธเงื่อนไขข้อตกลงที่มีการแก้ไขได้ภายใน
30
วันโดยการแจ้งให้
DSM
รับทราบ
หากลูกค้าไม่ปฏิเสธเงื่อนไขข้อตกลงที่มีการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวเ
งื่อนไขข้อตกลงนั้นจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กาหนดเงื่อนไ
ขข้อตกลงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่บงั คับใช้
เงื่อนไขข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมจะนามาใช้กบั บรรดาธุรกรรมทั้งหลายที่ได้
มีการตกลงกันระหว่างลูกค้ากับ
DSM
หลังจากวันที่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น
การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์ระหว่าง DSM กับลูกค้าจะมีผลเป็ น
ต้นฉบับ และจะถือว่าเป็ น “ลายลักษณ์อกั ษร” ระหว่างทั้งสองฝ่ าย ระบบ
การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้โดย
DSM
เท่านั้นที่จะนามาใช้เป็ นหลักฐานพิสูจน์เนื้อหาเกี่ยวกับเวลาการส่งและรับขอ
งการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์น้ นั
การเสนอราคา คาสั่งซื้อ และการยืนยัน
เว้นแต่มีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่น การเสนอราคาที่ได้กระทาโดย DSM
ในรู ปแบบใดๆ
ก็ตาม
จะไม่ผูกพัน
DSM
และจะเป็ นเพียงคาเชื้อเชิญให้ลูกค้าส่งคาสั่งซื้อเท่านั้น
บรรดาการเสนอราคาที่ได้ออกให้โดย
DSM
สามารถเพิกถอนได้และเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
คาสั่งซื้อจะไม่ผูกพันจนกว่า DSM จะได้ยอมรับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(“คาสัง่ ซื้อที่ยืนยันแล้ว”)
DSM
มีสิทธิที่จะปฏิเสธคาสั่งซื้อโดยไม่ตอ้ งชี้แจงเหตุผล
ราคาในการเสนอราคาที่ใช้เกณฑ์ประมาณการหรื อปริ มาณที่ได้วางแผนไว้อ
าจเพิ่มขึ้นได้หากปริ มาณจริ งที่ได้ซ้ือในระหว่างระยะเวลาทีก่ าหนดนั้นน้อยก
ว่าปริ มาณที่ประมาณการหรื อที่ได้วางแผนไว้
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การส่งมอบแต่ละคราวจะถือเป็ นธุรกรรมแยกต่างหากจากกัน
และความผิดพลาดในการส่งมอบใดๆ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบคราวอื่น
5.2
ข้อความและเงื่อนไขการซื้อขายทัว่ ไปของ บริ ษทั ดีเอสเอ็ม นิวทริ ชนั่ แนล
โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด
ยกเว้นตามที่บญั ญัติไว้ในข้อ
7.3
ตัวอย่างสิ นค้าใดๆ
ที่ได้ให้ไว้กบั ลูกค้ามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลเท่านั้น
และมิได้เป็ นสิ่งที่แสดงถึงเงื่อนไขหรื อการรับประกันโดยชัดแจ้งหรื อโดยนัย
ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงคุณภาพ คาอธิบาย ความสามารถในการซื้อขาย
ความเหมาะสม
หรื อมีไว้เพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง
เราถือว่าลูกค้าพึงพอใจกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ก่อนทีจ่ ะตัดสิ นใจสั่งซื้อ
ราคา
ราคาและสกุลเงินสาหรับผลิตภัณฑ์ของ
DSM
จะกาหนดไว้ในคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว
เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ราคาของ DSM
จะรวมค่าบรรจุหีบห่อมาตรฐานแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีอื่นใน
ทานองเดียวกัน อากร ภาษี หรื อค่าใช้จ่ายในเขตอานาจทีเ่ รี ยกเก็บภาษี
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อการส่งมอบ
(“ภาษี”)
จานวนภาษีทเี่ รียกเก็บเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าจะคิดเข้าไว้ยงั บัญ
ชีของลูกค้า และจะถูกบวกเพิ่มเข้าไว้ในทั้งใบกากับแต่ละใบและใบกากับที่
DSM
ได้ออกให้แก่ลูกค้า
หาก
DSM
อนุญาตให้มีส่วนลด
ส่วนลดนี้จะเกี่ยวข้องเพียงการส่งมอบที่ได้ระบุไว้เป็ นการเฉพาะเจาะจงในคาสั่
งซื้อที่ได้ยืนยันแล้ว เท่านั้น
เว้นแต่มีการระบุราคาไว้อย่างแน่นอนในคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว DSM มี
สิทธิที่จะเพิ่มราคาได้จนกว่าจะส่งมอบแล้ว
หากปัจจัยการคานวณราคาต้นทุนเพิ่มขึ้น
ปัจจัยเหล่านั้นรวมถึง
วัตถุดิบและวัสดุเสริ ม พลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่ DSM ได้รับจากบุคคลที่สาม
ค่าแรงงาน เงินเดือน เงินอุดหนุนประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐ ค่าขนส่ง
และค่าเบี้ยประกันภัย โดย DSM จะแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นนั้น
การชาระเงินและเครดิตของลูกค้า
เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว
การชาระเงินจะต้องชาระตามเกณฑ์เงินสดให้แก่ DSM ภายใน 30 (สามสิบ)
วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ของ
DSM
บรรดาการชาระเงินทั้งหมดจะต้องไม่ถูกหักภาษีใดๆ
และไม่มีการหักกลบหนี้หรื อการโต้แย้งสิทธิอื่นใด
ยกเว้นการหักกลบหนี้ดว้ ยการโต้แย้งสิทธิที่ไม่ได้ถูกคัดค้านและ/หรื อสามารถ
บังคับได้
ในส่วนของการชาระเงินค่าผลิตภัณฑ์
เวลาเป็ นสาระสาคัญยิ่ง
หากลูกค้าไม่ชาระเงินตามกาหนด
DSM
สามารถคิดดอกเบี้ยทีช่ าระเกินกาหนดในอัตรา 12% (สิบสองเปอร์เซ็นต์) ต่อปี
นับจากวันที่ครบกาหนด
โดยคานวณเป็ นรายวันจนกว่าจานวนเงินที่คา้ งชาระจะได้รบั การชาระเต็มจาน
วน โดยไม่เป็ นการรอนสิทธิอื่นของ DSM ที่ได้รับความเสียหายใด ๆ
ทั้งบรรดาต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่
DSM
เกี่ยวกับการเรี ยกเก็บเงินที่เกินกาหนด (รวมทั้งค่าทนายความ ค่าผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่าใช้จ่ายในศาล
และค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินคดีตามสมควร)
จะเรี ยกเก็บจากลูกค้าทั้งสิ้น
การชาระเงินของลูกค้าทุกครั้ง
จะต้องนาไปหักเป็ นการชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีในศาล
การติดตามทวงถาม
และดอกเบี้ยค้างจ่ายก่อน
แล้วต่อจากนั้นจะหักเป็ นเงินเรี ยกเก็บค้างชาระที่นานที่สุด
โดยไม่คานึงถึงข้อเสนอจากลูกค้าอันเป็ นการโต้แย้งใดๆ
การโต้แย้งเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้จะต้องแจ้งต่อ DSM เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน
20
(ยี่สิบ)
วัน
หลังจากวันที่ในใบแจ้งหนี้
หากเกินกว่านั้นจะถือว่าลูกค้าได้เห็นชอบในใบแจ้งหนี้น้นั แล้ว
การส่ งมอบและการยอมรับ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว
บรรดาการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท้งั หมดจะใช้เงื่อนไข CIP (Carriage and
Insurance
Paid
To:
ผูข้ ายสิ้นสุดภาระการส่งมอบ
ณ
สถานที่ของผูร้ ับขนส่งที่ผซู ้ ้ือกาหนด)
คาว่า
CIP
จะหมายความตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงทางการค้าสากล (INCOTERMS)
ฉบับล่าสุดซึ่งได้จดั ทาโดยสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of
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Commerce)
ในกรุ งปารี ส
ประเทศฝรั่งเศส
ณ
ระยะเวลาของคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว
เวลาหรื อวันที่ใดๆ
ในการส่งมอบของ DSM จะเป็ นการประมาณการ และจะไม่เป็ นสาระสาคัญ
DSM
มีสิทธิที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ดงั ที่ระบุไว้ในคาสั่งซื้อทีย่ ืนยันแล้วเป็ นบางส่วน
และตามใบกากับสินค้าแยกต่างหากกัน
DSM
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายและ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่เกิดจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้าในทุกกรณี
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้าจะไม่เป็ นการปลดเปลื้องลูกค้าจากภาระผูกพันในก
ารยอมรับการส่งมอบนั้น
เว้นแต่ลูกค้าไม่สามารถจะยอมรับในการส่งมอบล่าช้านั้น
เนื่องจากลูกค้ามีภาระในการยอมรับผลิตภัณฑ์และจ่ายชาระเงินในอัตราที่กาห
นดไว้ในคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วตามปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่ ได้ส่งมอบโดย DSM

6.
6.1

การยกเลิก
การไม่ยอมรับหรื อการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าหรื
อการยกเลิกคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว
DSM
มีสิทธิเรี ยกค่าชดใช้ผลิตภันฑ์จากลูกค้าได้
นอกเหนือจากค่าเสียหายอื่นใดอันเกิดจากการปฏิบตั ิเช่นนั้น
(1) ในกรณีที่ DSM ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์น้นั ต่อให้แก่บุคคลที่สามได้
ราคาผลิตภัณฑ์จะเป็ นไปตามทีแ่ สดงไว้ในคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว หรื อ
(2) ในกรณีที่ DSM สามารถขายผลิตภัณฑ์น้นั ต่อได้ ค่าเสียหายจะเท่ากับ
50%
(ห้าสิบเปอร์เซ็นต์)
ของราคาผลิตภัณฑ์ตามที่แสดงไว้ในคาสั่งซื้อที่ยนื ยันแล้วเป็ นค่าเสียหาย
อื่น (liquidated damages)

7.
7.1

การตรวจสอบและความถูกต้องตามคุณลักษณะจาเพาะ
ณ ขณะส่งมอบ และระหว่างจัดการ ใช้ ผสม ดัดแปลง ควบรวม ดาเนินการ
ขนส่ง จัดเก็บ นาเข้า และขายต่อผลิตภัณฑ์ (“การใช้”) นั้น
ลูกค้าจะต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์
และทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามคุณลักษณะจาเพาะของผลิตภัณฑ์ที่ได้
ตกลงกันไว้ดงั ที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้อที่ยืนยันแล้ว
หรื อในกรณีที่ขาดคุณลักษณะจาเพาะที่ได้ตกลงกันไว้
ให้ยึดถือตามคุณลักษณะจาเพาะซึ่ง DSM ใช้ในขณะส่งมอบผลิตภัณฑ์
(“คุณลักษณะจาเพาะ”)
การร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต้องส่งถึง
DSM ไม่เกินกว่า 7 (เจ็ด) วันนับจากวันส่งมอบ ซึ่งข้อบกพร่ องความผิดพลาด
หรื อการขาดจานวน ปรากฏขึ้นจากการตรวจสอบตามสมควรในขณะส่งมอบ
และ 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ซ่ ึงได้มีหรื อควรมีการเรี ยกร้องสิทธิอื่น (เช่น
ความบกพร่ องที่มองไม่เห็น) แต่ไม่เกินกว่า (1) 6 (หก) เดือน
นับจากวันส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรื อ (2) วันครบกาหนดอายุการเก็บ (Shelf-life)
ของผลิตภัณฑ์
แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
การใช้ผลิตภัณฑ์จะถือว่าเป็ นการยอมรับผลิตภัณฑ์โดยไม่มีเงื่อนไข
ณ
วันที่ส่งมอบ และสละสิทธิบรรดาการเรี ยกร้องสิทธิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
การพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบเป็ นไปตามคุณลักษณะจาเพาะ
หรื อไม่จะกระทาโดย DSM แต่เพียงผูเ้ ดียวด้วยการวิเคราะห์ตวั อย่างหรื อ
บันทึกซึ่ง
DSM
ได้เก็บรักษาไว้
และนามาจากกลุ่มที่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวถูกผลิตขึ้นตามวิธีการวิเคราะห์ที่ DSM
ใช้
ความบกพร่ องในบางส่วนของผลิตภัณฑ์
ไม่ทาให้ลกู ค้าได้รับสิทธิในการ
ปฏิเสธการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ท้งั หมดได้
การเรี ยกร้องสิทธิ
หากมีจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระของลูกค้าในการจ่ายชาระเงินดังที่ได้ระบุใน
ข้อที่ 4

7.2

7.3

7.4

8.
8.1
8.2

8.3

การโอนความเสี่ยงและทรัพย์สิน
ความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านไปยังลูกค้าตามข้อตกลงทางการค้าสากล
(INCOTERMS) ทีน่ ามาใช้ (ดูขอ้ ที่ 5.1)
กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์จะไม่โอนไปยังลูกค้า
ความเป็ นเจ้าของตามกฎหมายโดยสมบูรณ์และในสิทธิใช้สอยของผลิตภัณฑ์จ
ะยังคงเป็ นของ
DSM
จนกว่า
DSM
จะได้รับชาระเงินสาหรับผลิตภัณฑ์เต็มจานวนแล้ว รวมทั้งต้นทุนอื่น เช่น
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ฯลฯ จากลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกระงับการส่งมอบเนื่องจากรอการชาระเงินจากลูกค้า
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ถกู ปฏิเสธการส่งมอบอย่างไม่ถูกต้องหรื อไม่ได้รับการยอ

Confidential

ข้อความและเงื่อนไขการซื้อขายทัวไปของ
่
บริ ษทั ดีเอสเอ็ม น โปรดักส์
8.4

8.5

9.
9.1

9.2

9.3

10.

มรับจากลูกค้า
จะต้องถูกระงับและจัดเก็บไว้โดย
DSM
โดยลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับความเสี่ยงและแบกรับค่าใช้จ่ายเอง
ในกรณีที่มกี ารยุติสัญญาตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ 16 นั้น DSM จะมีสิทธิ
เรี ยกร้องให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ในทันที
หรื อเข้าครอบครองผลิตภัณฑ์ซ่ ึงอาจถูกอ้างการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์โดยไม่เป็ น
การรอนสิทธิอื่นใดของ DSM
ลูกค้าจะต้องใช้งานผลิตภัณฑ์ตามความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจตามปกติเท่า
นั้น
จนกว่าจะมีการชาระค่าผลิตภัณฑ์โดยสมบูรณ์
และจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้เท่าที่สามารถทาได้:
(1) แยกผลิตภัณฑ์ออกต่างหากและจัดเก็บในลักษณะที่สามารถระบุได้อย่
างชัดเจน
(2) แจ้ง
DSM
ทันทีที่มีการเรี ยกร้องสิทธิ์โดยบุคคลที่สามที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิต
ภัณฑ์ และ
(3) ประกันผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ
การจากัดการรับประกัน
DSM รับประกันว่า ณ วันส่งมอบผลิตภัณฑ์จะเป็ นไปตามคุณลักษณะจาเพาะ
หากและประเมินผลิตภัณฑ์แล้วเป็ นการฝ่ าฝื นการรับประกันนั้น
จากการพิจารณาตามข้อที่
7
แล้ว
DSM
อาจเลือกที่จะซ่อมหรื อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ตามดุลยพินิจภายในระยะเวลาตา
มสมควรโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้า
หรื อออกเครดิตให้สาหรับผลิตภัณฑ์น้นั เป็ นจานวนตามราคาในต้นฉบับใบกา
กับสินค้า
ฉะนั้น
ภาระของ
DSM
จะถูกจากัดไว้เพียงการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์หรื อให้เครดิตแก่ผ
ลิตภัณฑ์เท่านั้น
ภาระของ DSM ในการซ่อมแซม เปลี่ยนแทน หรื อให้เครดิต จะเกิดขึ้นเมื่อ
DSM
ได้รับหนังสือบอกกล่าวถึงการไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้
างในเวลาที่เหมาะสม และมีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ตามข้อ ที่ 7 หากจาเป็ น
การรับประกันทีก่ ล่าวข้างต้นเอกสิทธิ์และใช้แทนบรรดาการรับประกัน
การแสดง เงื่อนไข หรื อข้อความอื่นทั้งหมดที่แสดงโดยชัดแจ้ง เป็ นนัย
ตามกฎหมาย
ตามข้อตกลง
หรื ออย่างอื่น
แต่ไม่จากัดถึงการรับประกันว่าด้วยความสามารถขายได้
ความเหมาะสมหรื อตรงตามวัตถุประสงค์ หรื อการไม่มีการละเมิดสิทธิใดๆ
ในทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์
การจากัดความรับผิด
การรับผิดชอบของ
DSM
ต่อการเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ
ทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการใช้ ผลิตภัณฑ์จะต้ องไม่เกิ
นยอดรวมของการชาระเงินของลูกค้าสาหรับผลิตภัณฑ์ทอี่ ยู่ภายใต้การเรียกร้ อ
งสิทธิ์ดังกล่าวในทุกกรณี
DSM
ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลอืน่ ใดสาหรับความเสียหายหรือการสูญเสี ย
ต้นทุนหรือค่าใช้ จ่ายพิเศษ
ทั้งโดยบังเอิญ
โดยอ้อม
เป็ นผลสืบเนื่องหรือเป็ นการลงโทษ
ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จากัดเพียง
ความเสียหายจากการสูญเสียความนิยม
การสูญเสียยอดขายหรือกาไร
การหยุดงาน
ความผิดพลาดในการผลิต
การด้อยค่าของสินค้าอื่นหรือจากสาเหตุอื่นๆ
และไม่ว่าจะเกิดจากหรือเกีย่ วข้องกับการฝ่ าฝื นการรับประกัน การฝ่ าฝื นสัญญา
การบิดเบือน การละเลย หรื ออย่างอื่นไม่ว่ากรณีใด

11.
เหตุไม่คาดคิด
11.1 ไม่มีฝ่ายใดจาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ความสูญเสีย
ต้นทุน
หรื อค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวเนื่องกับความล่าช้า การยับยั้งควบคุม
การแทรกแซง
หรื อความผิดพลาดในการปฏิบตั ิภาระผูกพันต่ออีกฝ่ ายหนึ่งอันเนื่องจากสถาน
การณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร
รวมทั้งโดยไม่มขี อ้ จากัดถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ
กฎหมายและระเบียบ
มาตรการทางการบริ หาร คาสั่งหรื อคาพิพากษาของศาล แผ่นดินไหว น้ าท่วม
เพลิงไหม้ ระเบิด สงคราม การก่อการร้าย จลาจล การก่อวินาศกรรม อุบตั ิเหตุ
โรคระบาด การระบาดครั้งใหญ่ การประท้วง การปิ ดโรงงานจากเหตุ ประท้วง
ภาวะตกต่า
ความไม่สงบของแรงงาน
สถานการณ์ยากลาบากในการจัดหาแรงงานหรื อวัตถุดิบทีจ่ าเป็ น
การขาดหรื อความผิดพลาดในการขนส่ง
การหยุดทางานของโรงงานหรื อเครื่ องจักรที่จาเป็ น
การซ่อมหรื อการบารุ งรักษาฉุกเฉิน การหยุดหรื อขาดแคลนสาธารณูปโภค
รุน
่ มิถุนายน 2022

ความล่าช้า
ในการส่งมอบหรื อความบกพร่ องของสินค้าที่จดั ส่งให้โดยซัพพลายเออร์ หรื อ
ผูร้ ับเหมาช่วง(“เหตุไม่คาดคิด”)
11.2 เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น
ฝ่ ายที่ประสบเหตุน้ นั จะต้องแจ้งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งทันทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโด
ยระบุถึงสาเหตุของเหตุการณ์
และผลกระทบที่มตี ่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้คาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว
ในกรณีความล่าช้า
ภาระผูกพันในการส่งมอบจะถูกระงับไว้ระยะเวลาหนึ่งซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่สู
ญไปจากเหตุแห่งเหตุไม่คาดคิดนั้น
อย่างไรก็ตาม
หากเหตุไม่คาดคิดนั้นยังคงดาเนินต่อไปหรื อคาดหมายว่ายังคงดาเนิน
ต่อไปเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 60 (หกสิบ) วัน หลังจากวันส่งมอบที่ตกลงกันไว้
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิที่จะยกเลิกส่วนของคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วซึ่ง
ได้รับผลกระทบโดยไม่จาต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
12.
การแก้ไขปรับปรุงและข้อมูล; ค่าชดเชย
12.1 เว้นแต่คณ
ุ ลักษณะจาเพาะจะได้รับการตกลงกันเป็ นที่แน่นอน
สาหรับระยะเวลาหรื อปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนแล้ว DSM สงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขคุณลักษณะจาเพาะและ/หรื อการผลิตผลิตภัณฑ์
และทดแทนวัสดุที่ใช้ในการผลิตและ/หรื อการผลิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละคราวโด
ยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ ลูกค้ารับรู ว้ ่าข้อมูลในแคตตาล็อก แผ่นข้อมูลการผลิต
และสิ่งพิมพ์พรรณนาอื่นของ
DSM
ที่ได้แจกจ่ายหรื อเผยแพร่ ในเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละคราวโดยไม่ต้
องแจ้งให้ทราบ ถ้อยแถลง การนาเสนอ คาแนะนา ข้อเสนอแนะ ตัวอย่าง
หรื อข้อมูลอื่นๆ ของ DSM ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจาเพาะ ผลิตภัณฑ์
และการใช้งานผลิตภัณฑ์มีไว้เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าเท่านั้น
12.2 ลูกค้าต้องพึ่งพาผูเ้ ชี่ยวชาญ
โนฮาว
และคาตัดสินของตนเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานของลูกค้านั้น
รวมถึงการใช้งานข้อมูลใดๆ
ที่ลูกค้าได้รับจาก
DSM
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลูกค้ากาหนดไว้
การให้คาปรึกษาโดย
DSM
จะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันเพิ่มเติม
รายละเอียดและข้อมูลที่ให้ไว้เกี่ยวกับความเหมาะสมและการใช้ผลิตภัณฑ์จะไ
ม่มีผลผูกพัน และ DSM ไม่ตอ้ งไม่รับผิดใดๆ จากการให้คาปรึ กษาดังกล่าว
ลูกค้าจะต้องจ่ายชดเชยและปกป้อง
DSM
ไม่ให้เกิดความเสี ยหายจากและต่อบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย
การเรี ยกร้องสิทธิ
การทวงถาม
และหนี้สินทั้งหมด
(รวมทั้งโดยไม่จากัดไว้เพียงหนี้สินในผลิตภัณฑ์)
อันเกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้านั้น
หรื อการใช้ขอ้ มูลใดๆ ทีไ่ ด้รับการเปิ ดเผยหรื อให้ไว้โดยหรือในนามของ DSM
13.
การปฏิบัตติ ามกฎหมายและมาตรฐาน
13.1 ลูกค้ารับทราบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์อาจอยู่ภายใต้ความต้องการหรื อข้อจากัดของ
กฎหมาย กฎเทศบัญญัติ กฎเกณฑ์ ประมวล หรื อมาตรฐาน
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับ (1)
การต่อต้านสินบนและการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และ (2) การค้าระหว่างประเทศ
เช่น
การห้ามส่งสินค้า
การควบคุมการนาเข้าและส่งออก
และบัญชีรายชื่อที่ถูกมาตรการลงโทษ เป็ นต้น (“กฎหมายและมาตรฐาน”)
13.2 ผูจ้ ดั หาขอรับประกันโดยชัดแจ้งว่าพนักงาน
ตัวแทน
และผูร้ ับจ้างช่วงของผูจ้ ดั หาจะไม่กระทาการต่อไปนี้ท้งั ทางตรงและทางอ้อม
(1) ยอมรับ ให้สัญญา นาเสนอ หรื อจัดหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่
หรื อ (2) เข้าร่ วมในการตกลง (ก) กับนิตบิ ุคคลหรื อบุคคลใดๆ
ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ หรื อหน่วยงานที่ควบคุมโดยรัฐบาล หรื อ (ข)
ข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทจี่ ะก่อให้เกิดการกระทาผิดกฎหมายหรื อการละเมิดข้อ
กาหนดด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ใช้
บังคับ
13.3 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบเองต่อ
(1)
การทาให้แน่ใจในการปฏิบตั ิตามบรรดากฎหมายและมาตรฐานทั้งหมดในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์
และ
(2)
การได้รับการอนุมตั ิ
อนุญาต
หรื อความชัดเจนทีจ่ าเป็ นสาหรับการใช้น้นั
14.

คู่สัญญาอิสระ
DSM
และลูกค้าเป็ นคู่สัญญาอิสระ
และความสัมพันธ์ที่ได้เกิดขึ้นในที่น้ จี ะไม่ถือว่าเป็ นตัวการและตัวแทน
การขายหรื อภาระผูกพันต่อบุคคลที่สามของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถใช้ผูก
พันคู่สัญญาอีกฝ่ ายได้ไม่ว่ากรณีใด
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15.
ไม่มีการโอนและเปลี่ยนแปลงการควบคุม
15.1 ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดจะสามารถโอนสิทธิ
หรื อภาระผูกพันใดๆ
ภายใต้คาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วโดยไม่ได้รับคาอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงห
น้าจากอีกฝ่ ายหนึ่ง
เว้นแต่ว่า
DSM
อาจโอนมอบสิ ทธิและภาระผูกพันนั้นให้แก่บริ ษทั ในเครื อของ Koninklijke
DSM
N.V.
หรื อให้แก่บุคคลที่สามที่เข้าครอบครองสินทรัพย์
หรื อธุรกิจทั้งหมดหรื อส่วนที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
15.2 DSM มีสิทธิที่จะยุติคาสัง่ ซื้อที่ยืนยันแล้ว
โดยมีผลบังคับในทันทีหากในระหว่างระยะเวลาแห่งคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วมีบุค
คลหรื อกลุ่มบุคคล
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมของลูกค้า
ณ
วันที่ของคาสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว
เข้า
ครอบครองการควบคุม
ตลอดจนความเป็ นเจ้าของในหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียง
หรื ออย่างอื่น
เหนือกว่าลูกค้า ลูกค้าต้องแจ้งให้ DSM ทราบถึงการเข้าครอบครองนั้นภายใน
10
(สิ บ)
วัน
นับจากวันที่มีเหตุดงั กล่าว
DSM
อาจดาเนินสิทธิในการยุตคิ าสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วโดยการแจ้งไปยังลูกค้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรภายใน
10
(สิบ)
วัน
หลังจากวันที่ได้รับการบอกกล่าวการเข้าครอบครองนั้น
16.
การชะงักและการบอกเลิกสัญญา
16.1 หาก
(1)
ลูกค้าผิดพลาดในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันต่อ
DSM
และไม่จดั ให้มีการรับประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของลูกค้าอย่างพอเพียง
ก่อนวันที่ส่งมอบตามกาหนด
หรื อ
(2)
หาก
DSM
มีขอ้ สงสัยที่สมเหตุสมผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของ
ลูกค้า
และลูกค้าไม่สามารถให้การรับประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเพียงพอแก่
DSM ก่อนวันกาหนดการส่งมอบและภายในสามสิ บ (30) วันที่ DSM
เรี ยกร้องให้มีการรับประกันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ
หรื อ
(3)
หากลูกค้าตกเป็ นบุคคลล้มละลายหรื อไม่สามารถชาระหนี้สินที่ครบกาหนด
หรื อเข้าสู่กระบวนการชาระบัญชี (นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการปรับ
โครงสร้างหรื อควบรวมกิจการ)
หรื อมีการดาเนินกระบวนการฟ้องล้มละลายต่อลูกค้า
หรื อหากมีการแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์หรื อผูร้ กั ษาทรัพย์
หรื อผูจ้ ดั การทรัพย์สาหรับสินทรัพย์ท้งั หมดหรื อบางส่วนที่เป็ น
สาระสาคัญของลูกค้า
หรื อหากลูกค้าเข้าสู่กระบวนการจัดการหรื อทาการโอนผลประโยชน์ของเจ้าห
นี้ หรื อ (4) ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐาน DSM
อาจดาเนินการต่อไปนี้โดยบอก
กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันทีโดยไม่เป็ นการรอนสิทธิอื่นใด
(1) เรี ยกร้องให้ส่งคืนและกลับเข้าครอบครองผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งมอบแล้ว
ซึ่งยังไม่ได้รับการชาระเงิน และบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฟื้ นฟู
ผลิตภัณฑ์จะเป็ นความรับผิดชอบของลูกค้า และ/หรื อ
(2)
ระงับการปฏิบตั ิหรื อยุตคิ าสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วสาหรับผลิตภัณฑ์ที่รอก
ารส่งมอบ
เว้นแต่ลูกค้าจะได้ทาการชาระเงินสาหรับผลิตภัณฑ์น้นั ล่วงหน้าแล้ว
หรื อจัดให้มีการประกันการชาระเงินอย่างพอเพียง
สาหรับผลิตภัณฑ์น้ นั ให้แก่ DSM ไว้แล้ว
16.2 ในกรณีใดๆ ตามข้อที่ 16.1 บรรดาการเรี ยกร้องสิทธิของ DSM
ที่คา้ งอยู่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว
และ
DSM
ไม่ได้กลับเข้า ครอบครองผลิตภันฑ์ จะถือว่าครบกาหนดและพึงชาระในทันที
17.
การสละสิทธิ์
17.1 การที่
DSM
ล้มเหลว
ล่าช้า
หรื อละเลยการบังคับใช้ขอ้ บังคับแห่งเงื่อนไขข้อตกลงในคราวใดๆ
จะไม่ถือเป็ นการสละสิทธิของ DSM ในการปฏิบตั หิ รื อในการบังคับใช้
ข้อบังคับดังกล่าว การสละสิทธิของ DSM ต่อการฝ่ าฝื นภาระผูกพันใดๆ
ของลูกค้าจะไม่ถือเป็ นการสละสิทธิการฝ่ าฝื นก่อนหน้าหรือในภายหลังอื่นใด
18.
การเป็ นโมฆะและการแปลงสภาพ
18.1 ในกรณีทขี่ อ้ บังคับใดของเงื่อนไขข้อตกลงตกเป็ นโมฆะ
หรื อไม่สามารถใช้บงั คับได้
จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อบังคับอื่นใด
ความมีผลบังคับ
และความสามารถใช้บงั คับของข้อบังคับที่เหลือระหว่างทั้งสองฝ่ าย
และเข้มงวดต่อไป
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ข้อความและเงื่อนไขการซื้อขายทัวไปของ
่
บริ ษทั ดีเอสเอ็ม น โปรดักส์
สาหรับข้อบังคับที่กลายเป็ นโมฆะหรื อไม่สามารถใช้บงั คับได้จะได้รับการปรั
บให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเศรษฐกิจของข้อบังคับเดิมตามขอ
บเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
19.

ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งกับฉบับแปลของเงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้ในภาษาอื่
นๆ

การจากัดอายุความฟ้องคดี
ลูกค้าจะไม่สามารถดาเนินคดีใดๆ
ได้
เว้นแต่ลูกค้าจะแจ้งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
DSM
ทราบถึงการเรี ยกร้องสิทธิ์ทลี่ ูกค้าอ้างว่ามีต่อ DSM ภายใน 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันที่ลูกค้าทราบถึงเหตุการณ์ที่มกี ารเรี ยกร้องสิทธิ์น้ นั
และลูกค้าจะเริ่ มดาเนินคดีภายใน 12 (สิ บสอง) เดือน หลังจากการแจ้งให้ทราบ
เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

20.
กฎหมายที่ควบคุมและสถานที่
20.1 เงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์และตีความ
ตามกฎหมายสารบัญญัตขิ องประเทศ (หรื อรัฐ) ทีบ่ ริษทั ผูข้ ายของ DSM
ดาเนินงานอยู่
สนธิสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสัญญาสาหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) จะไม่ถูกนามาใช้
20.2 ทั้งสองฝ่ ายตกลงว่าการฟ้องร้อง
การดาเนินคดี
หรื อกระบวนว่าความซึ่งอาจดาเนินการโดยฝ่ ายใดๆ
จะต้องยื่นต่อเขตอานาจศาลที่มีการก่อตั้งบริษทั ผูข้ ายของ DSM นั้น
21.
ความคงอยู่ของสิทธิ์
21.1 สิทธิและภาระผูกพันของทั้งสองฝ่ าย
จะผูกพันเมื่อและมีผลต่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ ายและผูร้ บั ช่วง
และผูร้ ับมอบที่ได้รับอนุญาต ทั้งสองฝ่ ายจะต้องแน่ใจว่ากรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง
ผูแ้ ทน
และตัวแทนตามกฎหมายของตนปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้
การยุติสิทธิ และภาระผูกพันของฝ่ ายหนึ่งหรื อมากกว่าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
จะไม่มีผลต่อข้อบังคับของเงื่อนไขข้อตกลงซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้หลังการยุติน้ ั
นอยู่
22.

หัวข้อ
หัวข้อที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงมีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น
และจะไม่มีผลต่อโครงสร้างหรื อการตีความภายหลัง

23.
ทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาความลับ
23.1 บรรดาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาทั้งหมดอันเกิดขึ้นจาก
หรื อเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์จะเป็ นทรัพย์สินของ DSM แต่เพียงผูเ้ ดียว
23.2 DSM
ไม่ได้ตรวจพิสูจน์ความมีอยู่ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
ซึ่งอาจเกิดการละเมิดในภายหลังการขายและ/หรื อการส่งมอบผลิตภัณฑ์
และDSMจะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความสูญเสียหรื อความเสี ยหายจากการนั้น
23.3 การขายผลิตภัณฑ์จะไม่จาต้องมีการให้อนุญาตใดๆ
ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับส่วนประกอบและ/หรื อการใช้ผลิต
ภัณฑ์ไม่ว่าโดยนัยหรื ออย่างอื่น
และลูกค้าแสดงอย่างชัดแจ้งว่าจะรับเอาบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดในการละเมิด
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากการนาเข้าและ/หรื อการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าเฉพ
าะตัวหรื อในการรวมกันกับวัสดุอื่นหรื อในการดาเนิน กระบวนการใดๆ
23.4 ข้อมูลใดก็ตามที่จดั ทาโดยหรื อในนามของ
DSM
ถือเป็ นความลับและลูกค้าสามารถนาข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ทาธุรกรรมเท่านั้น
การเปิ ดเผยข้อมูลทาได้เฉพาะกับพนักงานหรื อบุคคลที่สามที่มีความจาเป็ นต้อง
ทราบข้อมูลเท่านั้น
ยกเว้นในกรณีที่ลกู ค้าจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามคาสั่งศาลหรื อหน้าที่ตามกฎ
หมาย โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าต้องแจ้ง DSM ทันทีและให้ความร่ วมมือกับ DSM
ตามสมควรหาก
DSM
ต้องการร้องขอคาสั่งคุม้ ครอง
ลูกค้าจะต้องส่งคืนข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดให้กบั
DSM
โดยทันที
ลูกค้าต้องไม่เก็บสาเนาข้อมูลนั้นไว้
ลูกค้าจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยูข่ องข้อตกลง
และลูกค้าหรื อพนักงานของตนจะต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับตา
มที่มีการร้องขอ
24.

ภาษา
เงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้ฉบับภาษาอังกฤษถือเป็ นฉบับที่มีความถูกต้องและใ
ห้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก

รุน
่ มิถุนายน 2022
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