้ข้้อ้ความและเง้
้ ้ ้ ้ ้ ้ ้้ ้อ้นไขการซ้
้ ้ ้ ้ ้ ้ ้อ้ขายท้
้ ้ ้ ้วไปของ
้ ้ ้ ้ ้ ้ ้บร้
้ ้ษ้ท ีดีีีเอสเอี
ี ีี ีมีีีนีีวีทรี
ี ีชีนีแนลีโปรดี
ี ี ีีี ี ี ีกีสีีีี
ี(ประเทศไทย)
ี ี ีี ี ีี ี ี ้จ้้า้ก้้ด
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.
2.1

2.2

เรองทวไป
ขอความและเงอนไขการซอขายทวไป ซงตอไปนเรยกวา (“เงอนไข
ขอตกลง”)
น
ใชกบการเสนอ
การขาย
และการสงมอบบรรดาสนคาและ/หรอบรการ
(ตอจากนเรยกรวมกนวา
“ผลตภณฑ”) จากหรอในนามของ บรษท ดเอสเอม นวทรชนแนล โปรดกส
(ประเทศไทย) จากด 3199 อาคารมาลนนททาวเวอร ชน 17/1 ถ.พระราม 4
แขวงคลองตน เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 ประเทศไทย ซงตอไปน
เรยกวา (“DSM”) ซงมใหแกลกคาผมคาสงซอ ซงตอไปนเรยกวา (“ลกคา”)
และนาไปใชกบธรกรรมทกประเภทระหวาง DSM กบลกคา
จากการสงคาสงซอ
หรอการใหสญญาอยางอนตามหลกเกณฑในเงอนไขขอตกลง
ลกคาตกลงทจะผกพนตามเงอนไขขอตกลง
(รวมทงทแกไขเพมเตม)
โดยคานงถงบรรดาการตดตอในอนาคต
แมวาจะไมไดมการระบไวอยางชดแจง
DSM ปฏเสธการใชขอความและเงอนไขของลกคาใดๆ ไวโดยชดแจง
นอกจากน เงอนไขขอตกลงทจะนามาใชแทนบรรดาขอความในใบเสนอ
ราคา การตดตอสอสาร สญญา และความเขาใจโดยวาจาและลายลกษณ
อกษรกอนหนานของทงสองฝายเกยวกบการขาย
และการสงมอบผลตภณฑจะนาไปใชกบ
หรอใชแทนบรรดาขอความ
และเงอนไขทงหมดของคาสงซอทลกคาไดใหไว
หากขอความและเงอนไขใดๆ
ทลกคาไดยนเสนอไว
ขดแยงกบขอความและเงอนไขทไดกาหนดไวโดย DSM กอนหนาน และ
DSM
ยอมรบขอความและเงอนไขใดๆ
ของลกคา
หากเงอนไขขอตกลงใดแตกตางไปจากขอความและเงอนไขของ
DSM
ลกคาจะนาเอาเงอนไขขอตกลงนมาใชแทนหากขอความและเงอนไขทลกคา
ไดยนเสนอมานนจะไมมสาระสาคญใดทถอวา DSM ไดยอมรบไวแลว
การตดตอสอสารหรอการปฏบตใดๆ
ของลกคาซงยนยนในขอตกลงสาหรบการสงมอบผลตภณฑโดย
DSM
พรอมทงการยอมรบการสงมอบผลตภณฑจาก DSM ของลกคานน
จะถอเปนการยอมรบอยางไมมเงอนไขโดยลกคาตามเงอนไขขอตกลง
และเงอนไขขอตกลงนนจะเปนเพยงเงอนไขเมอไดมการจดสงผลตภณฑนน
เทานน
เงอนไขขอตกลงฉบบปจจบนระบไวท
WWW.DSM-NUTRITIONALPRODUCTS.COM
ซงลกคาจะตองยดถอปฏบต
ทงน
DSM
ขอสงวนสทธในการแกไขเพมเตมเงอนไขขอตกลงเมอใดกได โดย DSM
จะแจงใหลกคาทราบถงการแกไขเพมเตมโดยสงเงอนไขขอตกลงทไดแกไขเ
พมเตมแลวนนไปยงลกคาอยางนอย
7
(เจด)
วน
กอนทการแกไขเพมเตมนนจะมผลบงคบใช
และจะนาขนแสดงไวบนเวบไซตอนเตอรเนต
ทไดกลาวกอนหนานหรอดวยวธการอยางอนตามท
DSM
กาหนด
เงอนไขขอตกลงทไดแกไขเพมเตมจะมผลบงคบใชในวนทมการแจงถงการแ
กไขเพมเตมนนแกลกคา โดยไมสามารถเพกถอนไดและตกลงไวลวงหนา
วาเงอนไขขอตกลงทแกไขเพมเตมจะนามาใชกบบรรดาธรกรรมทงหลายทไ
ดมการตกลงกนระหวางลกคากบ DSM หลงจากวนทไดมการแจงการ
เปลยนแปลงแกไขนน
การตดตอสอสารทางอเลกทรอนคสระหวาง DSM กบลกคาจะมผลเปน
ตนฉบบ และจะถอวาเปน “ลายลกษณอกษร” ระหวางทงสองฝาย ระบบ
การตดตอสอสารทางอเลกทรอนคสทใชโดย
DSM
เทานนทจะนามาใชเปนหลกฐานพสจนเนอหาเกยวกบเวลาการสงและรบขอ
งการตดตอสอสารทางอเลกทรอนคสนน
การเสนอราคา คาสงซอ และการยนยน
เวนแต DSM จะไดระบไวเปนอยางอนแลว การเสนอราคาทไดกระทาโดย
DSM
ในรปแบบใดๆ
กตาม
จะไมผกพน
DSM
และจะเปนเพยงคาเชอเชญใหลกคาสงคาสงซอเทานน
บรรดาการเสนอราคาทไดออกใหโดย
DSM
สามารถเพกถอนไดและเปลยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
คาสงซอจะถอวาเปนขอเสนอของลกคาเพอซอผลตภณฑจาก DSM และ
จะไมผกพนจนกวา DSM จะไดยอมรบเปนลายลกษณอกษร (“คาสงซอท
ยนยนแลว”) เงอนไขขอตกลงนเปนสวนหนงของคาสงซอทยนยนแลว DSM
มสทธทจะปฏเสธคาสงซอโดยไมตองชแจงเหตผล
ราคาในการเสนอราคาทใชเกณฑประมาณการหรอปรมาณทไดวางแผนไวอ
าจเพมขนไดในกรณทปรมาณจรงทไดซอในระหวางระยะเวลาทกาหนดนน
นอยกวาปรมาณทประมาณการหรอทไดวางแผนไว
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2.3

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

การสงมอบแตละคราวจะถอเปนธรกรรมแยกตางหากจากกน
5.2
และความผดพลาดในการสงมอบใดๆ
จะไมสงผลกระทบตอการสงมอบคราวอน
ขอความและเงอนไขการซอขายทวไปของ บรษท ดเอสเอม นวทรชนแนล
โปรดกส(ประเทศไทย)จากด

ราคา
ราคาและสกลเงนสาหรบผลตภณฑของ
DSM
จะกาหนดไวในคาสงซอทยนยนแลว เวนแตจะตกลงกนไวเปนอยางอนแลว
ราคาของ
DSM
จะรวมคาบรรจหบหอมาตรฐานแตไมรวมภาษมลคาเพมหรอภาษอนใน
ทานองเดยวกน อากร ภาษ หรอคาใชจายในเขตอานาจทเรยกเกบภาษ
เกยวกบผลตภณฑหรอการสงมอบ
(“ภาษ”)
จานวนภาษทเรยกเกบเกยวกบการขายผลตภณฑใหแกลกคาจะคดเขาไวยงบญ
ชของลกคา และจะถกบวกเพมเขาไวในทงใบกากบแตละใบและใบกากบท
DSM ไดออกใหแกลกคา
หาก DSM อนญาตใหมสวนลด
สวนลดนจะเกยวของเพยงการสงมอบทไดระบไวเปนการเฉพาะเจาะจงในคาส
งซอทไดยนยนแลว เทานน
เวนแตราคาทไดแสดงไวโดย DSM ในคาสงซอทยนยนแลว DSM ม
สทธทจะเพมราคาไดจนกวาจะสงมอบแลว
หากปจจยการคานวณราคาตนทนเพมขน
ปจจยเหลานนรวมถง
วตถดบและวสดเสรม พลงงาน ผลตภณฑท DSM ไดรบจากบคคลทสาม
คาแรงงาน เงนเดอน เงนอดหนนประกนสงคม คาใชจายเกยวกบรฐ คาขนสง
และคาเบยประกนภย
โดย
DSM
จะแจงลกคาเกยวกบการเพมขนนนซงจะไมเกนกวาจานวนทเพมขนในการคา
นวณปจจยตนทน
การชาระเงนและเครดตของลกคา
เวนแตจะไดระบไวเปนอยางอนในคาสงซอทยนยนแลว
การชาระเงนจะตองชาระตามเกณฑเงนสดใหแก DSM ภายใน 30 (สามสบ)
วนนบจากวนทในใบแจงหนของ
DSM
บรรดาการชาระเงนทงหมดจะตองไมถกหกภาษใดๆ
และไมมการหกกลบหนหรอการโตแยงสทธอนใด
ยกเวนการหกกลบหนดวยการโตแยงสทธทไมไดถกคดคานและ/หรอสามารถ
บงคบได
ในสวนของการชาระเงนคาผลตภณฑ
เวลาเปนสาระสาคญยง
หากลกคาไมชาระเงนตามกาหนด
DSM
สามารถคดดอกเบยทชาระเกนกาหนดในอตรา 12% (สบสองเปอรเซนต) ตอป
นบจากวนทครบกาหนด
โดยคานวณเปนรายวนจนกวาจานวนเงนทคางชาระจะไดรบการชาระเตมจาน
วน โดยไมเปนการรอนสทธอนของ DSM ทไดรบความเสยหายใด ๆ
ทงบรรดาตนทนและคาใชจายทงหมดทเกดขนแก
DSM
เกยวกบการเรยกเกบเงนทเกนกาหนด (รวมทงคาทนายความ คาผเชยวชาญ
คาใชจายในศาล
และคาใชจายอนในการดาเนนคดตามสมควร)
จะเรยกเกบจากลกคาทงสน
การชาระเงนของลกคาทกครง
จะตองนาไปหกเปนการชาระคาใชจายในการดาเนนคดในศาล
การตดตามทวงถาม
และดอกเบยคางจายกอน
และตอจากนนจะหกเปนเงนเรยกเกบคางชาระทนานทสด
โดยไมคานงถงขอเสนอจากลกคาอนเปนการโตแยงใดๆ
การโตแยงเกยวกบใบแจงหนจะตองแจงตอ DSM เปนลายลกษณอกษรภายใน
20
(ยสบ)
วน
หลงจากวนทในใบแจงหน
หากเกนกวานนจะถอวาลกคาไดเหนชอบในใบแจงหนนนแลว

6.
6.1

การยกเลก
การไมยอมรบหรอการปฏเสธผลตภณฑทไมชอบดวยกฎหมายของลกคาหร
อการยกเลกคาสงซอทยนยนแลว
DSM
มสทธเรยกคาชดใชผลตภนฑจากลกคาได
นอกเหนอจากคาเสยหายอนใดอนเกดจากการปฏบตเชนนน
(1) ในกรณท DSM ไมสามารถขายผลตภณฑนนตอใหแกบคคลทสามได
ราคาผลตภณฑจะเปนไปตามทแสดงไวในคาสงซอทยนยนแลว หรอ
(2) ในกรณท DSM สามารถขายผลตภณฑนนตอได คาเสยหายจะเทากบ 50%
(หาสบเปอรเซนต)
ของราคาผลตภณฑตามทแสดงไวในคาสงซอทยนยนแลวเปนคาเสยหายอ
น
(liquidated
damages)
เวนแต
ลกคาสามารถแสดงใหเหนวาคาเสยหายจรงท DSM ไดรบมตากวา 50%
ของราคา หรอไมไดรบความเสยหายนนเลย

7.
7.1

การตรวจสอบและความถกตองตามคณลกษณะจาเพาะ
ณ ขณะสงมอบ และระหวางจดการ ใช ผสม ดดแปลง ควบรวม ดาเนนการ
ขนสง จดเกบ นาเขา และขายตอผลตภณฑ (“การใช”) นน
ลกคาจะตองตรวจสอบผลตภณฑ
และทาใหแนใจวาผลตภณฑเปนไปตามคณลกษณะจาเพาะของผลตภณฑทได
ตกลงกนไวดงทระบไวในคาสงซอทยนยนแลว
หรอในกรณทขาดคณลกษณะจาเพาะทไดตกลงกนไว
ใหยดถอตามคณลกษณะจาเพาะซง DSM ใชในขณะสงมอบผลตภณฑ
(“คณลกษณะจาเพาะ”)
การรองเรยนเกยวกบผลตภณฑจะตองทาเปนลายลกษณอกษร และตองสงถง
DSM
(1)
ไมเกนกวา
7
(เจด)
วนนบจากวนสงมอบ
ซงขอบกพรองความผดพลาด
หรอการขาดจานวน
ปรากฏขนจากการตรวจสอบตามสมควรในขณะสงมอบ และ (2) ไมเกนกวา 7
(เจด) วน นบจากวนทซงไดมหรอควรมการเรยกรองสทธอน แตไมเกนกวา
(2.1) 6 (หก) เดอน
นบจากวนสงมอบผลตภณฑ หรอ (2.2)
วนครบกาหนดอายการเกบ
(Shelf-life)
ของผลตภณฑ
แลวแตอยางใดจะถงกอน
การใชผลตภณฑจะถอวาเปนการยอมรบผลตภณฑโดยไมมเงอนไข
ณ
วนทสงมอบ และสละสทธบรรดาการเรยกรองสทธเกยวกบผลตภณฑ
การพจารณาวาผลตภณฑทสงมอบเปนไปตามคณลกษณะจาเพาะ
หรอไมจะกระทาโดย DSM แตเพยงผเดยวดวยการวเคราะหตวอยางหรอ
บนทกซง
DSM
ไดเกบรกษาไว
และนามาจากกลมหรอสายการผลตผลตภณฑท DSM ไดจดสงใหแกลกคา
กรณทเกดขอโตแยงเกยวกบคณลกษณะจาเพาะของผลตภณฑ
DSM
จะสงตวอยางจากกลมหรอสายการผลตดงกลาวไปยงหองทดลองอสระซงลกค
าสามารถยอมรบได
เพอใหทาการตรวจสอบวากลมหรอสายการผลตนนตรงตามคณลกษณะจาเพา
ะหรอไม
ผลของการวเคราะหนนจะผกพนทงสองฝาย
และฝายทโตแยงจะเปนผรบผดชอบในคาใชจายทเกยวของในการทดลอง
ความบกพรองในบางสวนของผลตภณฑ
ไมทาใหลกคาไดรบสทธในการ
ปฏเสธการสงมอบผลตภณฑทงหมดได
การเรยกรองสทธ
หากมจะไมสงผลกระทบตอภาระของลกคาในการจายชาระเงนดงทไดระบใน
ขอท 4

7.2

7.3

7.4
5.
5.1

การสงมอบและการยอมรบ
เวนแตจะระบไวเปนอยางอนในคาสงซอทยนยนแลว
บรรดาการสงมอบผลตภณฑทงหมดจะใชเงอนไข CIP (Carriage and
Insurance
Paid
To:
ผขายสนสดภาระการสงมอบ
ณ
สถานทของผรบขนสงทผซอกาหนด)
คาวา
CIP
จะหมายความตามทกาหนดไวในขอตกลงทางการคาสากล (INCOTERMS)
ฉบบลาสดซงไดจดทาโดยสภาหอการคานานาชาต (International Chamber of
Commerce)
ในกรงปารส
ประเทศฝรงเศส
ณ
ระยะเวลาของคาสงซอทยนยนแลว (ดไดท www.iccwbo.org/incoterms)

เวนแตจะระบไวเปนอยางอนในคาสงซอทยนยนแลว เวลาหรอวนท ใดๆ
ในการสงมอบของ DSM จะเปนการประมาณการ และจะไมเปนสาระสาคญ
DSM
มสทธทจะสงมอบผลตภณฑดงทระบไวในคาสงซอทยนยนแลวเปนบางสวน
และตามใบกากบสนคาแยกตางหากกน
การสงมอบผลตภณฑลาชาจะไมเปนการปลดเปลองลกคาจากภาระผกพนในก
ารยอมรบการสงมอบนน
เวนแตลกคาไมสามารถจะยอมรบในการสงมอบลาชานน
เนองจากลกคามภาระในการยอมรบผลตภณฑและจายชาระเงนในอตราทกาห
นดไวในคาสงซอทยนยนแลวตามปรมาณผลตภณฑท ไดสงมอบโดย DSM

8.
8.1
8.2

การโอนความเสยงและทรพยสน
ความเสยงของผลตภณฑจะสงผานไปยงลกคาตามขอตกลงทางการคาสากล
(INCOTERMS)ทนามาใช(ดขอท5.1)
กรรมสทธในผลตภณฑจะไมโอนไปยงลกคา
ความเปนเจาของตามกฎหมายโดยสมบรณและในสทธใชสอยของผลตภณฑจ
ะยงคงเปนของ
DSM
เวนแตและจนกวา
DSM

้ข้้อ้ความและเง้
้ ้ ้ ้ ้ ้ ้้ ้อ้นไขการซ้
้ ้ ้ ้ ้ ้ ้อ้ขายท้
้ ้ ้ ้วไปของ
้ ้ ้ ้ ้ ้ ้บร้
้ ้ษ้ท ีดีีีเอสเอี
ี ีี ีมีีีนีีวีทรี
ี ีชีนีแนลีโปรดี
ี ี ีีี ี ี ีกีสีีีี
ี(ประเทศไทย)
ี ี ีี ี ีี ี ี ้จ้้า้ก้้ด
8.3

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

จะไดรบชาระเงนสาหรบผลตภณฑเตมจานวนแลว รวมทงตนทนอน เชน
ดอกเบย คาธรรมเนยม คาใชจาย ฯลฯ จากลกคา
ในกรณทมการยตสญญาตามหลกเกณฑในขอท 16 นน DSM จะมสทธ
เรยกรองใหสงคนผลตภณฑในทนท
หรอเขาครอบครองผลตภณฑซงอาจถกอางการยดหนวงกรรมสทธโดยไมเปน
การรอนสทธอนใดของ DSM
การจากดการรบประกน
DSM รบประกนวา ณ วนสงมอบผลตภณฑจะเปนไปตามคณลกษณะจาเพาะ
หากและประเมนผลตภณฑแลวเปนการฝาฝนการรบประกนนน
จากการพจารณาตามขอท
7
แลว
DSM
อาจเลอกทจะซอมหรอเปลยนผลตภณฑใหมภายในระยะเวลาตามสมควรโดยไ
มเรยกเกบคาใชจายจากลกคา
หรอออกเครดตใหสาหรบผลตภณฑนนเปนจานวนตามราคาในตนฉบบใบกา
กบสนคา
ฉะนน
ภาระของ
DSM
จะถกจากดไวเพยงการซอมแซมหรอเปลยนแทนผลตภณฑหรอใหเครดตแกผ
ลตภณฑเทานน
ภาระของ DSM ในการซอมแซม เปลยนแทน หรอใหเครดต จะเกดขนเมอ
DSM
ไดรบหนงสอบอกกลาวถงการไมเปนไปตามคณสมบตของผลตภณฑทกลาวอ
างในเวลาทเหมาะสม และมการสงคนผลตภณฑตามขอ ท 7 หากจาเปน
การรบประกนจะเปนโมฆะหากลกคาแกไขดดแปลงหรอใชผลตภณฑอยางผด
วธ
หรอไมจดการ
ดแลรกษา
จดเกบ
หรอใชผลตภณฑตามคาสงหรอคาแนะนาของDSM
การรบประกนทกลาวขางตนเอกสทธและใชแทนบรรดาการรบประกน
การแสดง เงอนไข หรอขอความอนทงหมดทแสดงโดยชดแจง เปนนย
ตามกฎหมาย
ตามขอตกลง
หรออยางอน
แตไมจากดถงการรบประกนวาดวยความสามารถขายได
ความเหมาะสมหรอตรงตามวตถประสงค หรอการไมมการละเมดสทธใดๆ
ในทรพยสนทางปญญาในผลตภณฑ

10.
การจากดความรบผด
10.1 ความรบผดชอบของ
DSM
ตอบรรดาการเรยกรองสทธทเกดขนจากหรอเกยวเนองกบผลตภณฑและการใ
ช
จะถกจากดไวตอความเสยหายโดยตรงของลกคาและจะตองไมเกนกวามลคาขา
ยของกลมผลตภณฑทบกพรองทเกยวกบซงไดจดสงใหแกลกคา
10.2 DSM
ไมจาตองรบผดตอลกคาหรอบคลอนใดสาหรบคาเสยหายพเศษ
ทงทางตรงและทางออม ทตามมาในภายหลง หรอเชงลงโทษ หรอผลขาดทน
ตนทนหรอคาใชจาย
รวมทงโดยไมมขอจากดถงความเสยหาย
จากการสญเสยความนยม
การสญเสยยอดขายหรอกาไร
ความลาชาในการสงมอง
การหยดงาน
ความผดพลาดในการผลต
การดอยคาของสนคาอนๆ
หรอจากเหตอนๆ
และไมวาจะเกดจากหรอเกยวของกบการฝาฝนการรบประกน การฝาฝนสญญา
การบดเบอน การละเลย หรออยางอน
11.
เหตไมคาดคด
11.1 ไมมฝายใดจาตองรบผดชอบตอความเสยหาย
ความสญเสย
ตนทน
หรอคาใชจายอนเกดขนจากหรอเกยวเนองกบความลาชา การยบยงควบคม
การแทรกแซง
หรอความผดพลาดในการปฏบตภาระผกพนตออกฝายหนงอนเนองจากสถาน
การณทอยนอกเหนอการควบคมตามสมควร
รวมทงโดยไมมขอจากดถงปรากฏการณธรรมชาต
กฎหมายและระเบยบ
มาตรการทางการบรหาร
คาสงหรอคาพพากษาของศาล
รฐประหาร
แผนดนไหว นาทวม เพลงไหม ระเบด สงคราม การกอการราย จลาจล
การกอวนาศกรรม อบตเหต โรคระบาด สไตรค การปดโรงงานจากเหต
ประทวง
ภาวะตกตา
ความไมสงบของแรงงาน
สถานการณยากลาบากในการจดหาแรงงานหรอวตถดบทจาเปน
การขาดหรอความผดพลาดในการขนสง
การหยดทางานของโรงงานหรอเครองจกรทจาเปน
การซอมหรอการบารงรกษาฉกเฉน การหยดหรอขาดแคลนสาธารณปโภค
ความลาชา
ในการสงมอบหรอความบกพรองของสนคาทจดสงใหโดยซพพลายเออรหรอ
ผรบเหมาชวง(“เหตไมคาดคด”)
September 2017

11.2 เมอเกดเหตไมคาดคดขน
ฝายทประสบเหตนนจะตองแจงไปยงอกฝายหนงทนทเปนลายลกษณอกษรโด
ยระบถงสาเหตของเหตการณ
และผลกระทบทมตอการปฏบตตามภาระผกพนภายใตคาสงซอทยนยนแลว
ในกรณความลาชา
ภาระผกพนในการสงมอบจะถกระงบไวระยะเวลาหนงซงเทากบระยะเวลาทส
ญไปจากเหตแหงเหตไมคาดคดนน
อยางไรกตาม
หากเหตไมคาดคดนนยงคงดาเนนตอไปหรอคาดหมายวายงคงดาเนน
ตอไปเปนระยะเวลาเกนกวา 60 (หกสบ) วน หลงจากวนสงมอบทตกลงกนไว
ฝายใดฝายหนงมสทธทจะยกเลกสวนของคาสงซอทยนยนแลวซง
ไดรบผลกระทบโดยไมจาตองรบผดชอบตออกฝายหนง
12.
การแกไขปรบปรงและขอมล; คาชดเชย
12.1 เวนแตคณลกษณะจาเพาะจะไดรบการตกลงกนเปนทแนนอน
สาหรบระยะเวลาหรอปรมาณผลตภณฑทแนนอนแลว DSM สงวนสทธทจะ
เปลยนแปลงหรอแกไขคณลกษณะจาเพาะและ/หรอการผลตผลตภณฑ
และทดแทนวสดทใชในการผลตและ/หรอการผลตผลตภณฑในแตละคราวโด
ยไมตองแจงใหทราบ ลกคารบรวาขอมลในแคตตาลอก แผนขอมลการผลต
และสงพมพพรรณนาอนของ
DSM
ทไดแจกจายหรอเผยแพรในเวบไซตอาจเปลยนแปลงไดในแตละคราวโดยไมต
องแจงใหทราบ
12.2 ลกคาตองใชประโยชนและพงพาผเชยวชาญ
โนฮาว
และคาตดสนของตนเองเกยวกบผลตและการใชของลกคานน
การใหคาปรกษาโดย
DSM
จะไมกอใหเกดภาระผกพนเพมเตม
ลกคาจะตองจายชดเชยและปกปอง
DSM
ไมใหเกดความเสยหายจากและตอบรรดาความเสยหาย ความสญเสย ตนทน
คาใชจาย
การเรยกรองสทธ
การทวงถาม
และหนสนทงหมด
(รวมทงโดยไมจากดไวเพยงหนสนในผลตภณฑ)
อนเกดขนจากหรอเกยวเนองกบผลตภณฑและการใชของลกคานน
13.
การปฏบตตามกฎหมายและมาตรฐาน
13.1 ลกคารบทราบวาการใชผลตภณฑอาจอยภายใตความตองการหรอขอจากดของ
กฎหมาย กฎเทศบญญต กฎเกณฑ
ประมวล หรอมาตรฐาน
ซงรวมถงแตไมจากดเพยง ขอบงคบทงหมดทมผลบงคบใชทเกยวของกบ (1)
การตอตานสนบนและการตอตานคอรรปชน และ (2) การคาระหวางประเทศ
เชน
การหามสงสนคา
การควบคมการ
นาเขาและ
สงออก
และบญชรายชอทถกมาตรการลงโทษ เปนตน (“กฎหมายและมาตรฐาน”)
13.2 ผจดหาขอรบประกนโดยชดแจงวาพนกงาน
ตวแทน
และผรบจางชวงของผจดหาจะไมกระทาการตอไปนทงทางตรงและทางออม
(1) ยอมรบ ใหสญญา นาเสนอ หรอจดหาผลประโยชนทไมเหมาะสมใหแก
หรอ (2) เขารวมในการตกลง (ก) กบนตบคคลหรอบคคลใดๆ
ซงรวมถงเจาหนาทรฐ หรอหนวยงานทควบคมโดยรฐบาล หรอ (ข)
ของเกยวกบผลตภณฑทจะกอใหเกดการกระทาผดกฎหมายหรอการละเมดขอ
กาหนดดานการปฏบตตามกฎระเบยบทเกยวของการปฏบตตามขอกาหนดทใช
บงคบ
13.3 ลกคาจะตองรบผดชอบเองตอ
(1)
การทาใหแนใจในการปฏบตตามบรรดากฎหมายและมาตรฐานทงหมดในการ
ใชผลตภณฑ
และ
(2)
การไดรบการอนมต
อนญาต
หรอความชดเจนทจาเปนสาหรบการใชนน
14.
คสญญาอสระ
14.1 DSM
และลกคาเปนคสญญาอสระ
และความสมพนธทไดเกดขนในทนจะไมถอวาเปนตวการและตวแทน
15.
ไมมการโอนและเปลยนแปลงการควบคม
15.1 ไมมฝายหนงฝายใดจะสามารถโอนสทธ
หรอภาระผกพนใดๆ
ภายใตคาสงซอทยนยนแลวโดยไมไดรบคาอนญาตเปนลายลกษณอกษรลวงห
นาจากอกฝายหนง
เวนแตวาฝายใดฝายหนงอาจโอนมอบสทธและภาระผกพนนนใหแกสาขาหรอ
ใหแกบคคลทสามทเขาครอบครองสนทรพย
หรอธรกจทงหมดหรอสวนทเปนสาระสาคญเกยวกบผลตภณฑ
15.2 DSM มสทธทจะยตคาสงซอทยนยนแลว
โดยมผลบงคบในทนทหากในระหวางระยะเวลาแหงคาสงซอทยนยนแลวมบค
คลหรอกลมบคคล
ซงไมเกยวของกบการควบคมของลกคา
ณ
วนทของคาสงซอทยนยนแลว
เขา
ครอบครองการควบคม
ตลอดจนความเปนเจาของในหลกทรพยทมสทธออกเสยง
หรออยางอน

เหนอกวาลกคา ลกคาตองแจงให DSM ทราบถงการเขาครอบครองนนภายใน
10
(วน)
นบจากวนทมเหตดงกลาว
DSM
อาจดาเนนสทธในการยตคาสงซอทยนยนแลวโดยการแจงไปยงลกคาเปนลาย
ลกษณอกษรถงการดาเนนสทธนนภายใน
10
(สบ)
วน
หลงจากวนทไดรบการบอกกลาวการเขาครอบครองนน
16.
การชะงกและการบอกเลกสญญา
16.1 หากลกคาผดพลาดในการปฏบตตามภาระผกพนตอ
DSM
และไมจดใหมการรบประกนการปฏบตตามสญญาของลกคาอยางพอเพยงใหแ
ก
DSM
กอนวนทสงมอบตามกาหนด
หรอหากลกคาตกเปนบคคลลมละลายหรอไมสามารถชาระหนสนทครบกาหน
ด หรอเขาสกระบวนการชาระบญช (นอกเหนอจากวตถประสงคเพอการปรบ
โครงสรางหรอควบรวมกจการ)
หรอมการดาเนนกระบวนการฟองลมละลายตอลกคา
หรอหากมการแตงตงผพทกษทรพยหรอผรกษาทรพย
หรอผจดการทรพยสาหรบสนทรพยทงหมดหรอบางสวนทเปน
สาระสาคญของลกคา
หรอหากลกคาเขาสกระบวนการจดการหรอทาการโอนผลประโยชนของเจาห
น
หรอในกรณทลกคามไดปฏบตตามกฎหมายและมาตรฐาน
DSM
อาจดาเนนการตอไปนโดยบอก
กลาวเปนลายลกษณอกษรในทนทโดยไมเปนการรอนสทธอนใด
(1) เรยกรองใหสงคนและกลบเขาครอบครองผลตภณฑทไดสงมอบแลว
ซงยงไมไดรบการชาระเงน
และบรรดาคาใชจายทงหมดในการฟนฟ
ผลตภณฑจะเปนความรบผดชอบของลกคา และ/หรอ
(2)
ระงบการปฏบตหรอยตคาสงซอทยนยนแลวสาหรบผลตภณฑ
ทรอการสงมอบ
เวนแตลกคาจะไดทาการชาระเงนสาหรบผลตภณฑนนลวงหนาแลว
หรอจดใหมการประกนการชาระเงนอยางพอเพยง
สาหรบผลตภณฑนนใหแก DSM ไวแลว
16.2 ในกรณใดๆ ตามขอท 16.1 บรรดาการเรยกรองสทธของ DSM
ทคางอยเกยวกบผลตภณฑทไดสงมอบใหแกลกคาแลว
และ
DSM
ไมไดกลบเขา ครอบครองผลตภนฑ จะถอวาครบกาหนดและพงชาระในทนท
17.
การสละสทธ
17.1 การท
DSM
ไมบงคบใชขอบงคบแหงเงอนไขขอตกลงในคราวใดๆ
จะไมถอเปนการสละสทธของ DSM ในการปฏบตหรอในการบงคบใช
ขอความและเงอนไขนน และสทธของ DSM จะไมไดรบผลกระทบจาก
ความลาชา ความผดพลาด หรอการละเลยในการบงคบใชขอบงคบนน
การสละสทธของ
DSM
ตอการฝาฝนภาระผกพนใดๆ
ของลกคาจะไมถอเปนการสละสทธการฝาฝนกอนหนาหรอในภายหลงอนใด
18.
การเปนโมฆะและการแปลงสภาพ
18.1 ในกรณทขอบงคบใดของเงอนไขขอตกลงตกเปนโมฆะ
หรอไมสามารถใชบงคบได
จะไมสงผลกระทบตอขอบงคบอนใด
ความมผลบงคบ
และความสามารถใชบงคบของขอบงคบทเหลอระหวางทงสองฝาย
และเขมงวดตอไป
สาหรบขอบงคบทกลายเปนโมฆะหรอไมสามารถใช
บงคบไดจะไดรบการปรบใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและเศรษฐก
จของขอบงคบเดมตามขอบเขตสงสดทไดรบอนญาตตามกฎหมาย
19.
กฎหมายทควบคมและสถานท
19.1 สทธและภาระผกพนของทงสองฝายทเกดขนจาก
หรอเกยวเนองกบคาสงซอทยนยอมแลวและ/หรอเงอนไขขอตกลงจะอยภายใต
การควบคม บญญต ตความ และบงคบใชตามกฎหมายแหงราชอาณาจกรไทย
โดยไมคานงถงการขดกนของบทบญญตกฎหมายนน
สนธสญญาสหประชาชาต
วาดวยสญญาสาหรบการขายสนคาระหวางประเทศลงวนท 11 เมษายน 1980
(CISG) จะไมถกนามาใช
19.2 ทงสองฝายตกลงวาการฟองรอง
การดาเนนคด
หรอกระบวนวาความซงอาจดาเนนการโดยฝายใดๆ
จะตองยนตอเขตอานาจศาลกรงเทพ
โดยไมจากดสทธในการอทธรณและไมรอนสทธของ
DSM
ในการยนตอเขตอานาจศาลอนใด

้ข้้อ้ความและเง้
้ ้ ้ ้ ้ ้ ้้ ้อ้นไขการซ้
้ ้ ้ ้ ้ ้ ้อ้ขายท้
้ ้ ้ ้วไปของ
้ ้ ้ ้ ้ ้ ้บร้
้ ้ษ้ท ีดีีีเอสเอี
ี ีี ีมีีีนีีวีทรี
ี ีชีนีแนลีโปรดี
ี ี ีีี ี ี ีกีสีีีี
ี(ประเทศไทย)
ี ี ีี ี ีี ี ี ้จ้้า้ก้้ด
20.
ความคงอยของสทธ
20.1 สทธและภาระผกพนของทงสองฝาย
จะผกพนเมอและมผลตอผลประโยชนของทงสองฝายและผรบชวง
ผรบมอบทไดรบอนญาต กรรมการ พนกงาน ลกจาง ผแทน
และตวแทนตามกฎหมาย
การยตสทธ
และภาระผกพนของฝายหนงหรอมากกวาไมวาดวยเหตใดกตาม
จะไมมผลตอขอบงคบของเงอนไขขอตกลงซงยงคงมผลบงคบใชหลงการยตน
นอย
21.
หวขอ
21.1 หวขอทระบไวในเงอนไขขอตกลงมไวเพอความสะดวกในการอางองเทานน
และจะไมมผลตอโครงสรางหรอการตความภายหลง
22.
ทรพยสนทางปญญา
22.1 บรรดาสทธในทรพยสนทางปญหาทงหมดอนเกดขนจาก
หรอเกยวเนองกบผลตภณฑจะเปนทรพยสนของ DSM แตเพยงผเดยว DSM
ไมไดตรวจพสจนความมอยของสทธในทรพยสนทางปญญาของบคคลทสาม
ซงอาจเกดการละเมดในภายหลงการขายและ/หรอการสงมอบผลตภณฑ
และDSMจะไมรบผดชอบตอบรรดาความสญเสยหรอความเสยหายจากการนน
22.2 การขายผลตภณฑจะไมจาตองมการใหอนญาตใดๆ
ภายใตสทธในทรพยสนทางปญญาเกยวกบสวนประกอบและ/หรอการใชผลต
ภณฑไมวาโดยนยหรออยางอน
และลกคาแสดงอยางชดแจงวาจะรบเอาบรรดาความเสยงทงหมดในการละเมด
สทธในทรพยสนทางปญญาจากการใชผลตภณฑไมวาเฉพาะตวหรอในการรว
มกนกบวสดอนหรอในการดาเนน กระบวนการใดๆ
23.
23.1

ภาษา
เงอนไขขอตกลงตนฉบบไดรบการจดทาในภาษาองกฤษ
ในกรณทเกดการขดแยงหรอขดกนระหวางฉบบภาษาองกฤษและคาแปล
ทงสองฝายตกลงวาจะยดถอเอาตามฉบบภาษาองกฤษ
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