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1. เร่ืองทั่วไป 
1.1 ขอ้ความและเง่ือนไขการซ้ือขายทัว่ไป ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า (“เง่ือนไข 

ขอ้ตกลง”) น้ี ใชก้บัการเสนอ การขาย 
และการส่งมอบบรรดาสินคา้และ/หรือบริการ (ต่อจากน้ีเรียกรวมกนัว่า 
“ผลิตภณัฑ”์) จากหรือในนามของ บริษทั ดีเอสเอม็ นิวทริชัน่แนล โปรดกัส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั 1788 อาคารสิงห์ คอมเพลก็ซ ์ชั้น 17 หอ้งเลขท่ี 1701 
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเทศไทย ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกว่า (“DSM”) ซ่ึงมีใหแ้ก่ลูกคา้ผูมี้ค  าสัง่ซ้ือ 
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า (“ลูกคา้”) และน าไปใชก้บัธุรกรรมทุกประเภทระหว่าง 
DSM กบัลูกคา้ 

1.2 จากการส่งค าสัง่ซ้ือ 
หรือการใหส้ญัญาอยา่งอ่ืนตามหลกัเกณฑใ์นเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ลูกคา้ตกลงท่ีจะผกูพนัตามเง่ือนไขขอ้ตกลง (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
โดยค านึงถึงบรรดาการติดต่อในอนาคต 
แมว้่าจะไม่ไดม้กีารระบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ 

1.3 DSM ปฏเิสธการใช้ข้อความและเง่ือนไขของลกูค้าใดๆ ไว้โดยชัดแจ้ง 
นอกจากน้ี เง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีจะน ามาใชแ้ทนบรรดาขอ้ความในใบเสนอ 
ราคา การติดต่อส่ือสาร สญัญา  และความเขา้ใจโดยวาจาและลายลกัษณ์ 
อกัษรก่อนหนา้น้ีของทั้งสองฝ่ายเก่ียวกบัการขาย   
และการส่งมอบผลิตภณัฑจ์ะน าไปใชก้บั หรือใชแ้ทนบรรดาขอ้ความ 
และเง่ือนไขทั้งหมดของค าสัง่ซ้ือท่ีลูกคา้ไดใ้หไ้ว ้
หากขอ้ความและเง่ือนไขใดๆ ท่ีลูกคา้ไดย้ืน่เสนอไว ้ 
ขดัแยง้กบัขอ้ความและเง่ือนไขท่ีไดก้  าหนดไวโ้ดย  DSM  ก่อนหนา้น้ี  และ 
DSM ยอมรับขอ้ความและเง่ือนไขใดๆ ของลูกคา้  
หากเง่ือนไขขอ้ตกลงใดแตกต่างไปจากขอ้ความและเง่ือนไขของ  DSM  
ลูกคา้จะน าเอาเง่ือนไขขอ้ตกลงน้ีมาใชแ้ทนหากขอ้ความและเง่ือนไขท่ีลูกคา้
ไดย้ืน่เสนอมานั้นจะไม่มีสาระส าคญัใดท่ีถือว่า DSM ไดย้อมรับไวแ้ลว้ 
การติดต่อส่ือสารหรือการปฏิบติัใดๆ 
ของลูกคา้ซ่ึงยนืยนัในขอ้ตกลงส าหรับการส่งมอบผลิตภณัฑโ์ดย DSM 
พร้อมทั้งการยอมรับการส่งมอบผลิตภณัฑจ์าก DSM ของลูกคา้นั้น 
จะถือเป็นการยอมรับอยา่งไม่มีเง่ือนไขโดยลูกคา้ตามเง่ือนไขขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขขอ้ตกลงนั้นจะเป็นเพียงเง่ือนไขเม่ือไดมี้การจดัส่งผลิตภณัฑน์ั้น
เท่านั้น 

1.4 เง่ือนไขขอ้ตกลงฉบบัปัจจุบนัระบุไวท่ี้ 
WWW.DSM-NUTRITIONALPRODUCTS.COM 
ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยดึถือปฏิบติั ทั้งนี ้ DSM 
ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิม่เตมิเง่ือนไขข้อตกลงเม่ือใดกไ็ด้ โดย DSM 
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถงึการแก้ไขเพิม่เตมิโดยส่งเง่ือนไขข้อตกลงทีไ่ด้แก้ไขเ
พิม่เตมิแล้วนั้นไปยงัลกูค้าอย่างน้อย 7 (เจด็) วนั 
ก่อนทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมินั้นจะมผีลบังคบัใช้ 
และจะน าขึน้แสดงไว้บนเวบ็ไซต์อนิเตอร์เน็ต 
ที่ได้กล่าวก่อนหน้านีห้รือด้วยวธิกีารอย่างอ่ืนตามที ่ DSM ก าหนด 
เง่ือนไขข้อตกลงทีไ่ด้แก้ไขเพิม่เตมิจะมผีลบังคบัใช้ในวนัทีม่กีารแจ้งถึงการแ
ก้ไขเพิม่เตมินั้นแก่ลกูค้า  โดยไมส่ามารถเพิกถอนไดแ้ละตกลงไวล่้วงหนา้ 
ว่าเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจะน ามาใชก้บับรรดาธุรกรรมทั้งหลายท่ีไ
ดม้ีการตกลงกนัระหว่างลูกคา้กบั DSM หลงัจากวนัท่ีไดม้ีการแจง้การ 
เปล่ียนแปลงแกไ้ขนั้น 

1.5 การติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิคส์ระหว่าง DSM กบัลูกคา้จะมีผลเป็น 
ตน้ฉบบั และจะถือว่าเป็น “ลายลกัษณ์อกัษร” ระหว่างทั้งสองฝ่าย  ระบบ 
การติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิคส์ท่ีใชโ้ดย DSM 
เท่านั้นท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานพิสูจน์เน้ือหาเก่ียวกบัเวลาการส่งและรับขอ
งการติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิคส์นั้น 

 
2. การเสนอราคา ค าส่ังซ้ือ และการยืนยนั 
2.1 เวน้แต่ DSM จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนแลว้ การเสนอราคาท่ีไดก้ระท าโดย 

DSM ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม จะไม่ผกูพนั DSM 
และจะเป็นเพียงค าเช้ือเชิญใหลู้กคา้ส่งค าสัง่ซ้ือเท่านั้น  
บรรดาการเสนอราคาท่ีไดอ้อกใหโ้ดย DSM 
สามารถเพิกถอนไดแ้ละเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 
ค าสัง่ซ้ือจะถือว่าเป็นขอ้เสนอของลูกคา้เพ่ือซ้ือผลิตภณัฑจ์าก DSM และ 
จะไม่ผกูพนัจนกว่า DSM จะไดย้อมรับเป็นลายลกัษณ์อกัษร (“ค าสัง่ซ้ือท่ี 
ยนืยนัแลว้”) เง่ือนไขขอ้ตกลงน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ DSM 
มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธค าสัง่ซ้ือโดยไม่ตอ้งช้ีแจงเหตุผล 

2.2 ราคาในการเสนอราคาท่ีใชเ้กณฑป์ระมาณการหรือปริมาณท่ีไดว้างแผนไวอ้
าจเพ่ิมข้ึนไดใ้นกรณีท่ีปริมาณจริงท่ีไดซ้ื้อในระหว่างระยะเวลาท่ีก  าหนดนั้น
นอ้ยกว่าปริมาณท่ีประมาณการหรือท่ีไดว้างแผนไว ้

2.3 การส่งมอบแต่ละคราวจะถือเป็นธุรกรรมแยกต่างหากจากกนั 
และความผดิพลาดในการส่งมอบใดๆ 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบคราวอ่ืน 
ขอ้ความและเง่ือนไขการซ้ือขายทัว่ไปของ บริษทั ดีเอสเอม็ นิวทริชัน่แนล 
โปรดกัส์(ประเทศไทย)จ ากดั 
 

3. ราคา 
3.1 ราคาและสกุลเงินส าหรับผลิตภณัฑข์อง DSM 

จะก าหนดไวใ้นค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้  เวน้แต่จะตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนแลว้ 
ราคาของ DSM 
จะรวมค่าบรรจุหีบห่อมาตรฐานแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีอ่ืนใน 
ท านองเดียวกนั อากร ภาษี หรือค่าใชจ่้ายในเขตอ านาจท่ีเรียกเก็บภาษี 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือการส่งมอบ (“ภาษี”)  
จ  านวนภาษีท่ีเรียกเก็บเก่ียวกบัการขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้จะคิดเขา้ไวย้งับญั
ชีของลูกคา้ และจะถูกบวกเพ่ิมเขา้ไวใ้นทั้งใบก ากบัแต่ละใบและใบก ากบัท่ี 
DSM ไดอ้อกใหแ้ก่ลูกคา้  หาก DSM อนุญาตใหม้ีส่วนลด 
ส่วนลดน้ีจะเก่ียวขอ้งเพียงการส่งมอบท่ีไดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงในค าสั่
งซ้ือท่ีไดย้นืยนัแลว้ เท่านั้น 

3.2 เวน้แต่ราคาท่ีไดแ้สดงไวโ้ดย DSM ในค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ DSM มี 
สิทธิท่ีจะเพ่ิมราคาไดจ้นกว่าจะส่งมอบแลว้ 
หากปัจจยัการค านวณราคาตน้ทุนเพ่ิมข้ึน  ปัจจยัเหล่านั้นรวมถึง 
วตัถุดิบและวสัดุเสริม พลงังาน ผลิตภณัฑท่ี์ DSM ไดรั้บจากบุคคลท่ีสาม 
ค่าแรงงาน เงินเดือน เงินอุดหนุนประกนัสงัคม ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรัฐ ค่าขนส่ง 
และค่าเบ้ียประกนัภยั  โดย DSM 
จะแจง้ลูกคา้เก่ียวกบัการเพ่ิมข้ึนนั้นซ่ึงจะไม่เกินกว่าจ  านวนท่ีเพ่ิมข้ึนในการค า
นวณปัจจยัตน้ทุน 
 

4. การช าระเงินและเครดิตของลูกค้า 
4.1 เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ 

การช าระเงินจะตอ้งช าระตามเกณฑเ์งินสดใหแ้ก่ DSM ภายใน 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ีของ DSM 
บรรดาการช าระเงินทั้งหมดจะตอ้งไม่ถูกหกัภาษีใดๆ 
และไม่มีการหกักลบหน้ีหรือการโตแ้ยง้สิทธิอ่ืนใด 
ยกเวน้การหกักลบหน้ีดว้ยการโตแ้ยง้สิทธิท่ีไม่ไดถู้กคดัคา้นและ/หรือสามารถ
บงัคบัได ้

4.2 ในส่วนของการช าระเงินค่าผลิตภณัฑ ์  เวลาเป็นสาระส าคญัยิง่  
หากลูกคา้ไม่ช าระเงินตามก าหนด  DSM 
สามารถคิดดอกเบ้ียท่ีช าระเกินก าหนดในอตัรา 12% (สิบสองเปอร์เซ็นต)์ ต่อปี 
นบัจากวนัท่ีครบก าหนด 
โดยค านวณเป็นรายวนัจนกว่าจ  านวนเงินท่ีคา้งช าระจะไดรั้บการช าระเต็มจ าน
วน โดยไม่เป็นการรอนสิทธิอ่ืนของ DSM  ท่ีไดรั้บความเสียหายใด ๆ 
ทั้งบรรดาตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนแก่ DSM 
เก่ียวกบัการเรียกเก็บเงินท่ีเกินก าหนด (รวมทั้งค่าทนายความ ค่าผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าใชจ่้ายในศาล และค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินคดีตามสมควร) 
จะเรียกเก็บจากลูกคา้ทั้งส้ิน 

4.3 การช าระเงินของลูกคา้ทุกคร้ัง 
จะตอ้งน าไปหกัเป็นการช าระค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีในศาล  
การติดตามทวงถาม และดอกเบ้ียคา้งจ่ายก่อน 
และต่อจากนั้นจะหกัเป็นเงินเรียกเก็บคา้งช าระท่ีนานท่ีสุด 
โดยไม่ค  านึงถึงขอ้เสนอจากลูกคา้อนัเป็นการโตแ้ยง้ใดๆ 

4.4 การโตแ้ยง้เก่ียวกบัใบแจง้หน้ีจะตอ้งแจง้ต่อ DSM เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 
20 (ยีสิ่บ) วนั หลงัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี  
หากเกินกว่านั้นจะถือว่าลูกคา้ไดเ้ห็นชอบในใบแจง้หน้ีนั้นแลว้ 

 
5. การส่งมอบและการยอมรับ 
5.1 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ 

บรรดาการส่งมอบผลิตภณัฑท์ั้งหมดจะใชเ้ง่ือนไข CIP (Carriage and 
Insurance Paid To: ผูข้ายส้ินสุดภาระการส่งมอบ ณ 
สถานท่ีของผูรั้บขนส่งท่ีผูซ้ื้อก  าหนด) ค  าวา่ CIP 
จะหมายความตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ตกลงทางการคา้สากล (INCOTERMS) 
ฉบบัล่าสุดซ่ึงไดจ้ดัท าโดยสภาหอการคา้นานาชาติ (International Chamber of 

Commerce) ในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ณ 
ระยะเวลาของค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ (ดูไดท่ี้ www.iccwbo.org/incoterms) 

5.2 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ เวลาหรือวนัท่ี ใดๆ 
ในการส่งมอบของ DSM จะเป็นการประมาณการ และจะไม่เป็นสาระส าคญั 
DSM 
มีสิทธิท่ีจะส่งมอบผลิตภณัฑด์งัท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้เป็นบางส่วน 
และตามใบก ากบัสินคา้แยกต่างหากกนั 
การส่งมอบผลิตภณัฑล่์าชา้จะไม่เป็นการปลดเปล้ืองลูกคา้จากภาระผกูพนัในก
ารยอมรับการส่งมอบนั้น 
เวน้แต่ลูกคา้ไม่สามารถจะยอมรับในการส่งมอบล่าชา้นั้น 
เน่ืองจากลูกคา้มีภาระในการยอมรับผลิตภณัฑแ์ละจ่ายช าระเงินในอตัราท่ีก  าห
นดไวใ้นค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ตามปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ ไดส่้งมอบโดย DSM 

 
6. การยกเลกิ 
6.1 การไม่ยอมรับหรือการปฏิเสธผลิตภณัฑท่ี์ไม่ชอบดว้ยกฎหมายของลูกคา้หรื

อการยกเลิกค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ DSM 
มีสิทธิเรียกค่าชดใชผ้ลิตภนัฑจ์ากลูกคา้ได ้
นอกเหนือจากค่าเสียหายอ่ืนใดอนัเกิดจากการปฏิบติัเช่นนั้น 

(1) ในกรณีท่ี DSM ไม่สามารถขายผลิตภณัฑน์ั้นต่อใหแ้ก่บุคคลท่ีสามได ้
ราคาผลิตภณัฑจ์ะเป็นไปตามท่ีแสดงไวใ้นค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ หรือ 

(2) ในกรณีท่ี DSM สามารถขายผลิตภณัฑน์ั้นต่อได ้ ค่าเสียหายจะเท่ากบั 50% 
(หา้สิบเปอร์เซ็นต)์ 
ของราคาผลิตภณัฑต์ามท่ีแสดงไวใ้นค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้เป็นค่าเสียหายอ่ื
น (liquidated damages) เวน้แต่ 
ลูกคา้สามารถแสดงใหเ้ห็นว่าค่าเสียหายจริงท่ี DSM ไดรั้บมีต ่ากว่า 50% 
ของราคา หรือไม่ไดรั้บความเสียหายนั้นเลย 

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

ขนส่ง จดัเก็บ น าเขา้ และขายต่อผลิตภณัฑ ์ (“การใช”้) นั้น 
ลูกคา้จะตอ้งตรวจสอบผลิตภณัฑ ์
และท าใหแ้น่ใจว่าผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามคุณลกัษณะจ าเพาะของผลิตภณัฑท่ี์ได้
ตกลงกนัไวด้งัท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ 
หรือในกรณีท่ีขาดคุณลกัษณะจ าเพาะท่ีไดต้กลงกนัไว ้
ใหย้ดึถือตามคุณลกัษณะจ าเพาะซ่ึง DSM ใชใ้นขณะส่งมอบผลิตภณัฑ ์
(“คุณลกัษณะจ าเพาะ”) 

7.2 การร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และตอ้งส่งถึง 
DSM (1) ไม่เกินกว่า 7 (เจด็) วนันบัจากวนัส่งมอบ 
ซ่ึงขอ้บกพร่องความผดิพลาด หรือการขาดจ านวน 
ปรากฏข้ึนจากการตรวจสอบตามสมควรในขณะส่งมอบ  และ (2) ไม่เกินกว่า 7 
(เจ็ด) วนั นบัจากวนัท่ีซ่ึงไดม้ีหรือควรมกีารเรียกร้องสิทธิอ่ืน แต่ไม่เกินกว่า 
(2.1) 6 (หก) เดือน  นบัจากวนัส่งมอบผลิตภณัฑ ์ หรือ (2.2) 
วนัครบก าหนดอายกุารเก็บ (Shelf-life) ของผลิตภณัฑ ์
แลว้แต่อยา่งใดจะถึงก่อน  
การใชผ้ลิตภณัฑจ์ะถือว่าเป็นการยอมรับผลิตภณัฑโ์ดยไมม่ีเง่ือนไข ณ 
วนัท่ีส่งมอบ และสละสิทธิบรรดาการเรียกร้องสิทธิเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

7.3 การพิจารณาว่าผลิตภณัฑท่ี์ส่งมอบเป็นไปตามคุณลกัษณะจ าเพาะ 
หรือไม่จะกระท าโดย DSM แต่เพียงผูเ้ดียวดว้ยการวเิคราะห์ตวัอยา่งหรือ 
บนัทึกซ่ึง DSM ไดเ้ก็บรักษาไว ้
และน ามาจากกลุ่มหรือสายการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ DSM ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้  
กรณีท่ีเกิดขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัคุณลกัษณะจ าเพาะของผลิตภณัฑ์ DSM 
จะส่งตวัอยา่งจากกลุ่มหรือสายการผลิตดงักล่าวไปยงัหอ้งทดลองอิสระซ่ึงลูกค้
าสามารถยอมรับได ้
เพื่อใหท้ าการตรวจสอบว่ากลุ่มหรือสายการผลิตนั้นตรงตามคุณลกัษณะจ าเพา
ะหรือไม่ ผลของการวิเคราะห์นั้นจะผกูพนัทั้งสองฝ่าย 
และฝ่ายท่ีโตแ้ยง้จะเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการทดลอง 

7.4 ความบกพร่องในบางส่วนของผลิตภณัฑ ์ ไม่ท าใหลู้กคา้ไดรั้บสิทธิในการ 
ปฏิเสธการส่งมอบผลิตภณัฑท์ั้งหมดได ้   การเรียกร้องสิทธิ 
หากมีจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระของลูกคา้ในการจ่ายช าระเงินดงัท่ีไดร้ะบุใน
ขอ้ท่ี 4 

 
8. การโอนความเส่ียงและทรัพย์สิน 
8.1 ความเส่ียงของผลิตภณัฑจ์ะส่งผา่นไปยงัลูกคา้ตามขอ้ตกลงทางการคา้สากล 

(INCOTERMS)ท่ีน ามาใช(้ดูขอ้ท่ี5.1) 

http://www.dsm-/
http://www.dsm-/
http://www.iccwbo.org/incoterms
http://www.iccwbo.org/incoterms
http://www.iccwbo.org/incoterms
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8.2 กรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑจ์ะไม่โอนไปยงัลูกคา้  
ความเป็นเจา้ของตามกฎหมายโดยสมบูรณ์และในสิทธิใชส้อยของผลิตภณัฑจ์
ะยงัคงเป็นของ DSM เวน้แต่และจนกว่า DSM 
จะไดรั้บช าระเงินส าหรับผลิตภณัฑเ์ต็มจ านวนแลว้ รวมทั้งตน้ทุนอ่ืน เช่น 
ดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย ฯลฯ จากลูกคา้ 

8.3 ในกรณีท่ีมีการยติุสญัญาตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ท่ี 16 นั้น DSM จะมีสิทธิ 
เรียกร้องใหส่้งคืนผลิตภณัฑใ์นทนัที 
หรือเขา้ครอบครองผลิตภณัฑซ่ึ์งอาจถูกอา้งการยดึหน่วงกรรมสิทธ์ิโดยไม่เป็น
การรอนสิทธิอ่ืนใดของ DSM 

 
9. การจ ากดัการรับประกนั 
9.1 DSM รับประกนัว่า ณ วนัส่งมอบผลิตภณัฑจ์ะเป็นไปตามคุณลกัษณะจ าเพาะ  

หากและประเมินผลิตภณัฑแ์ลว้เป็นการฝ่าฝืนการรับประกนันั้น 
จากการพิจารณาตามขอ้ท่ี 7 แลว้ DSM 
อาจเลือกท่ีจะซ่อมหรือเปล่ียนผลิตภณัฑใ์หม่ภายในระยะเวลาตามสมควรโดยไ
ม่เรียกเก็บค่าใชจ่้ายจากลูกคา้ 
หรือออกเครดิตใหส้ าหรับผลิตภณัฑน์ั้นเป็นจ านวนตามราคาในตน้ฉบบัใบก า
กบัสินคา้  ฉะนั้น ภาระของ DSM 
จะถูกจ ากดัไว้เพยีงการซ่อมแซมหรือเปลีย่นแทนผลติภัณฑ์หรือให้เครดิตแก่ผ
ลติภัณฑ์เท่านั้น 

9.2 ภาระของ DSM ในการซ่อมแซม เปล่ียนแทน หรือใหเ้ครดิต จะเกิดข้ึนเม่ือ 
DSM 
ไดรั้บหนงัสือบอกกล่าวถึงการไม่เป็นไปตามคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์กล่าวอ้
างในเวลาท่ีเหมาะสม และมีการส่งคืนผลิตภณัฑต์ามขอ้ ท่ี 7 หากจ าเป็น 

9.3 การรับประกนัจะเป็นโมฆะหากลูกคา้แกไ้ขดดัแปลงหรือใชผ้ลิตภณัฑอ์ยา่งผดิ
วิธี หรือไม่จดัการ ดูแลรักษา จดัเก็บ 
หรือใชผ้ลิตภณัฑต์ามค าสัง่หรือค าแนะน าของDSM 

9.4 การรับประกนัทีก่ล่าวข้างต้นเอกสิทธิ์และใช้แทนบรรดาการรับประกนั 
การแสดง เง่ือนไข หรือข้อความอ่ืนทั้งหมดที่แสดงโดยชัดแจ้ง เป็นนัย 
ตามกฎหมาย ตามข้อตกลง  หรืออย่างอ่ืน   
แต่ไม่จ ากดัถงึการรับประกนัว่าด้วยความสามารถขายได้ 
ความเหมาะสมหรือตรงตามวตัถุประสงค์ หรือการไม่มกีารละเมดิสิทธใิดๆ 
ในทรัพย์สินทางปัญญาในผลติภัณฑ์ 

 
10. การจ ากดัความรับผดิ 
10.1 ความรับผดิชอบของ DSM 

ต่อบรรดาการเรียกร้องสิทธิท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑแ์ละการใ
ช ้
จะถูกจ ากดัไวต่้อความเสียหายโดยตรงของลูกคา้และจะตอ้งไม่เกินกว่ามูลค่าขา
ยของกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์บกพร่องท่ีเก่ียวกบัซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้ 

10.2 DSM ไม่จ  าตอ้งรับผดิต่อลูกคา้หรือบุคลอ่ืนใดส าหรับค่าเสียหายพิเศษ 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ท่ีตามมาในภายหลงั หรือเชิงลงโทษ หรือผลขาดทุน 
ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย รวมทั้งโดยไม่มีขอ้จ  ากดัถึงความเสียหาย 
จากการสูญเสียความนิยม การสูญเสียยอดขายหรือก าไร 
ความล่าชา้ในการส่งมอง การหยดุงาน ความผดิพลาดในการผลิต 
การดอ้ยค่าของสินคา้อ่ืนๆ หรือจากเหตุอ่ืนๆ 
และไม่ว่าจะเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนการรับประกนั การฝ่าฝืนสญัญา 
การบิดเบือน การละเลย หรืออยา่งอ่ืน 

 
11. เหตุไม่คาดคดิ 
11.1 ไม่มีฝ่ายใดจ าตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ตน้ทุน 

หรือค่าใชจ่้ายอนัเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวเน่ืองกบัความล่าชา้ การยบัย ั้งควบคุม 
การแทรกแซง 
หรือความผดิพลาดในการปฏิบติัภาระผกูพนัต่ออีกฝ่ายหน่ึงอนัเน่ืองจากสถาน
การณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมตามสมควร 
รวมทั้งโดยไม่มีขอ้จ  ากดัถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ กฎหมายและระเบียบ 
มาตรการทางการบริหาร ค  าสัง่หรือค าพิพากษาของศาล รัฐประหาร 
แผน่ดินไหว น ้ าท่วม เพลิงไหม ้ ระเบิด สงคราม การก่อการร้าย จลาจล 
การก่อวินาศกรรม อุบติัเหตุ โรคระบาด สไตร์ค การปิดโรงงานจากเหตุ 
ประทว้ง ภาวะตกต ่า ความไม่สงบของแรงงาน 
สถานการณ์ยากล าบากในการจดัหาแรงงานหรือวตัถุดิบท่ีจ  าเป็น 
การขาดหรือความผดิพลาดในการขนส่ง 
การหยดุท างานของโรงงานหรือเคร่ืองจกัรท่ีจ  าเป็น 
การซ่อมหรือการบ ารุงรักษาฉุกเฉิน การหยดุหรือขาดแคลนสาธารณูปโภค 
ความล่าชา้ 

ในการส่งมอบหรือความบกพร่องของสินคา้ท่ีจดัส่งใหโ้ดยซพัพลายเออร์หรือ
ผูรั้บเหมาช่วง(“เหตุไมค่าดคิด”) 

11.2 เม่ือเกิดเหตุไม่คาดคิดข้ึน 
ฝ่ายท่ีประสบเหตุนั้นจะตอ้งแจง้ไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงทนัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรโด
ยระบุถึงสาเหตุของเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีมต่ีอการปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใตค้  าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ 
ในกรณีความล่าชา้ 
ภาระผกูพนัในการส่งมอบจะถูกระงบัไวร้ะยะเวลาหน่ึงซ่ึงเท่ากบัระยะเวลาท่ีสู
ญไปจากเหตุแห่งเหตุไม่คาดคิดนั้น  อยา่งไรก็ตาม 
หากเหตุไม่คาดคิดนั้นยงัคงด าเนินต่อไปหรือคาดหมายว่ายงัคงด าเนิน 
ต่อไปเป็นระยะเวลาเกินกว่า 60 (หกสิบ) วนั หลงัจากวนัส่งมอบท่ีตกลงกนัไว ้
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิท่ีจะยกเลิกส่วนของค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ซ่ึง 
ไดรั้บผลกระทบโดยไม่จ  าตอ้งรับผดิชอบต่ออีกฝ่ายหน่ึง 

 
12. การแก้ไขปรับปรุงและข้อมูล; ค่าชดเชย 
12.1 เวน้แต่คุณลกัษณะจ าเพาะจะไดรั้บการตกลงกนัเป็นท่ีแน่นอน 

ส าหรับระยะเวลาหรือปริมาณผลิตภณัฑท่ี์แน่นอนแลว้ DSM สงวนสิทธ์ิท่ีจะ 
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขคุณลกัษณะจ าเพาะและ/หรือการผลิตผลิตภณัฑ ์
และทดแทนวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตและ/หรือการผลิตผลิตภณัฑใ์นแต่ละคราวโด
ยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ ลูกคา้รับรู้ว่าขอ้มูลในแคตตาลอ็ก แผน่ขอ้มูลการผลิต 
และส่ิงพิมพพ์รรณนาอ่ืนของ DSM 
ท่ีไดแ้จกจ่ายหรือเผยแพร่ในเวบ็ไซตอ์าจเปล่ียนแปลงไดใ้นแต่ละคราวโดยไม่ต้
องแจง้ใหท้ราบ 

12.2 ลูกคา้ตอ้งใชป้ระโยชน์และพึ่งพาผูเ้ช่ียวชาญ โนฮาว 
และค าตดัสินของตนเองเก่ียวกบัผลิตและการใชข้องลูกคา้นั้น  
การใหค้  าปรึกษาโดย DSM จะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัเพ่ิมเติม  
ลูกคา้จะตอ้งจ่ายชดเชยและปกป้อง DSM 
ไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากและต่อบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ตน้ทุน 
ค่าใชจ่้าย การเรียกร้องสิทธิ การทวงถาม และหน้ีสินทั้งหมด 
(รวมทั้งโดยไม่จ  ากดัไวเ้พียงหน้ีสินในผลิตภณัฑ)์ 
อนัเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑแ์ละการใชข้องลูกคา้นั้น 

 
13. การปฏิบัตติามกฎหมายและมาตรฐาน 
13.1 ลูกคา้รับทราบว่าการใชผ้ลิตภณัฑอ์าจอยูภ่ายใตค้วามตอ้งการหรือขอ้จ ากดัของ

กฎหมาย กฎเทศบญัญติั กฎเกณฑ ์ ประมวล หรือมาตรฐาน 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง ขอ้บงัคบัทั้งหมดท่ีมีผลบงัคบัใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบั (1) 
การต่อตา้นสินบนและการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และ (2) การคา้ระหว่างประเทศ 
เช่น การหา้มส่งสินคา้ การควบคุมการ น าเขา้และ ส่งออก 
และบญัชีรายช่ือท่ีถูกมาตรการลงโทษ เป็นตน้ (“กฎหมายและมาตรฐาน”) 

13.2 ผูจ้ดัหาขอรับประกนัโดยชดัแจง้ว่าพนกังาน ตวัแทน 
และผูรั้บจา้งช่วงของผูจ้ดัหาจะไม่กระท าการต่อไปน้ีทั้งทางตรงและทางออ้ม 
(1) ยอมรับ ใหส้ญัญา น าเสนอ หรือจดัหาผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมใหแ้ก่ 
หรือ (2) เขา้ร่วมในการตกลง (ก) กบันิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ 
ซ่ึงรวมถึงเจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือหน่วยงานท่ีควบคุมโดยรัฐบาล หรือ (ข) 
ขอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์จะก่อใหเ้กิดการกระท าผดิกฎหมายหรือการละเมิดขอ้
ก  าหนดดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีใช้
บงัคบั 

13.3 ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบเองต่อ (1) 
การท าใหแ้น่ใจในการปฏิบติัตามบรรดากฎหมายและมาตรฐานทั้งหมดในการ
ใชผ้ลิตภณัฑ ์  และ (2) การไดรั้บการอนุมติั อนุญาต 
หรือความชดัเจนท่ีจ  าเป็นส าหรับการใชน้ั้น 

14. คู่สัญญาอสิระ 
14.1 DSM และลูกคา้เป็นคู่สญัญาอิสระ 

และความสมัพนัธท่ี์ไดเ้กิดข้ึนในท่ีน้ีจะไม่ถือว่าเป็นตวัการและตวัแทน 
 
15. ไม่มกีารโอนและเปลีย่นแปลงการควบคุม 
15.1 ไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะสามารถโอนสิทธิ   หรือภาระผกูพนัใดๆ 

ภายใตค้  าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้โดยไม่ไดรั้บค าอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงห
นา้จากอีกฝ่ายหน่ึง 
เวน้แต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจโอนมอบสิทธิและภาระผกูพนันั้นใหแ้ก่สาขาหรือ
ใหแ้ก่บุคคลท่ีสามท่ีเขา้ครอบครองสินทรัพย ์
หรือธุรกิจทั้งหมดหรือส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 

15.2 DSM มีสิทธิท่ีจะยติุค  าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ 
โดยมีผลบงัคบัในทนัทีหากในระหว่างระยะเวลาแห่งค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้มีบุค
คลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมของลูกคา้ ณ 

วนัท่ีของค าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ เขา้ ครอบครองการควบคุม 
ตลอดจนความเป็นเจา้ของในหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิออกเสียง หรืออยา่งอ่ืน 
เหนือกว่าลูกคา้  ลูกคา้ตอ้งแจง้ให ้DSM ทราบถึงการเขา้ครอบครองนั้นภายใน 
10 (วนั) นบัจากวนัท่ีมีเหตุดงักล่าว DSM 
อาจด าเนินสิทธิในการยติุค  าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้โดยการแจง้ไปยงัลูกคา้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรถึงการด าเนินสิทธินั้นภายใน 10 (สิบ) วนั 
หลงัจากวนัท่ีไดรั้บการบอกกล่าวการเขา้ครอบครองนั้น 

 
16. การชะงักและการบอกเลกิสัญญา 
16.1 หากลูกคา้ผดิพลาดในการปฏิบติัตามภาระผกูพนัต่อ DSM 

และไม่จดัใหม้ีการรับประกนัการปฏิบติัตามสญัญาของลูกคา้อยา่งพอเพียงใหแ้
ก่ DSM ก่อนวนัท่ีส่งมอบตามก าหนด 
หรือหากลูกคา้ตกเป็นบุคคลลม้ละลายหรือไม่สามารถช าระหน้ีสินท่ีครบก าหน
ด หรือเขา้สู่กระบวนการช าระบญัชี (นอกเหนือจากวตัถุประสงคเ์พื่อการปรับ 
โครงสร้างหรือควบรวมกิจการ) 
หรือมีการด าเนินกระบวนการฟ้องลม้ละลายต่อลูกคา้ 
หรือหากมีการแต่งตั้งผูพิ้ทกัษท์รัพยห์รือผูรั้กษาทรัพย ์
หรือผูจ้ดัการทรัพยส์ าหรับสินทรัพยท์ั้งหมดหรือบางส่วนท่ีเป็น 
สาระส าคญัของลูกคา้ 
หรือหากลูกคา้เขา้สู่กระบวนการจดัการหรือท าการโอนผลประโยชน์ของเจา้ห
น้ี หรือในกรณีท่ีลูกคา้มิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐาน DSM 
อาจด าเนินการต่อไปน้ีโดยบอก 
กล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัทีโดยไม่เป็นการรอนสิทธิอ่ืนใด  

(1) เรียกร้องใหส่้งคืนและกลบัเขา้ครอบครองผลิตภณัฑท่ี์ไดส่้งมอบแลว้ 
ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการช าระเงิน และบรรดาค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการฟ้ืนฟู 
ผลิตภณัฑจ์ะเป็นความรับผดิชอบของลูกคา้ และ/หรือ 

(2)
 ระงบัการปฏิบติัหรือยติุค  าสัง่ซ้ือท่ียนืยนัแลว้ส าหรับผลิตภณัฑ์
ท่ีรอการส่งมอบ 
เวน้แต่ลูกคา้จะไดท้ าการช าระเงินส าหรับผลิตภณัฑน์ั้นล่วงหนา้แลว้ 
หรือจดัใหม้ีการประกนัการช าระเงินอยา่งพอเพียง 
ส าหรับผลิตภณัฑน์ั้นใหแ้ก่ DSM ไวแ้ลว้ 

16.2 ในกรณีใดๆ ตามขอ้ท่ี 16.1 บรรดาการเรียกร้องสิทธิของ DSM 
ท่ีคา้งอยูเ่ก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ และ DSM 
ไม่ไดก้ลบัเขา้ ครอบครองผลิตภนัฑ ์ จะถือว่าครบก าหนดและพึงช าระในทนัที 

 
17. การสละสิทธิ์ 
17.1 การท่ี DSM ไม่บงัคบัใชข้อ้บงัคบัแห่งเง่ือนไขขอ้ตกลงในคราวใดๆ 

จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิของ DSM ในการปฏิบติัหรือในการบงัคบัใช ้
ขอ้ความและเง่ือนไขนั้น และสิทธิของ DSM จะไมไ่ดรั้บผลกระทบจาก 
ความล่าชา้ ความผดิพลาด หรือการละเลยในการบงัคบัใชข้อ้บงัคบันั้น 
การสละสิทธิของ DSM ต่อการฝ่าฝืนภาระผกูพนัใดๆ 
ของลูกคา้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิการฝ่าฝืนก่อนหนา้หรือในภายหลงัอ่ืนใด 

 
18. การเป็นโมฆะและการแปลงสภาพ 
18.1 ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัใดของเง่ือนไขขอ้ตกลงตกเป็นโมฆะ 

หรือไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อขอ้บงัคบัอ่ืนใด 
ความมีผลบงัคบั 
และความสามารถใชบ้งัคบัของขอ้บงัคบัท่ีเหลือระหว่างทั้งสองฝ่าย 
และเขม้งวดต่อไป  ส าหรับขอ้บงัคบัท่ีกลายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้ 
บงัคบัไดจ้ะไดรั้บการปรับใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเศรษฐกิ
จของขอ้บงัคบัเดิมตามขอบเขตสูงสุดท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 

 
19. กฎหมายที่ควบคุมและสถานที ่
19.1 สิทธิและภาระผกูพนัของทั้งสองฝ่ายท่ีเกิดข้ึนจาก 

หรือเก่ียวเน่ืองกบัค าสัง่ซ้ือท่ียนิยอมแลว้และ/หรือเง่ือนไขขอ้ตกลงจะอยูภ่ายใต้
การควบคุม บญัญติั ตีความ และบงัคบัใชต้ามกฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย 
โดยไม่ค  านึงถึงการขดักนัของบทบญัญติักฎหมายนั้น  
สนธิสญัญาสหประชาชาติ 
ว่าดว้ยสญัญาส าหรับการขายสินคา้ระหว่างประเทศลงวนัท่ี 11 เมษายน 1980 
(CISG) จะไม่ถูกน ามาใช ้

19.2 ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการฟ้องร้อง การด าเนินคดี 
หรือกระบวนว่าความซ่ึงอาจด าเนินการโดยฝ่ายใดๆ 
จะตอ้งยืน่ต่อเขตอ านาจศาลกรุงเทพ 



ข้อความและเง่ือนไขการซ้ือขายทัว่ไปของ บริษทั ดีเอสเอ็ม นิวทริช่ันแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 

Version October 2019 

โดยไม่จ  ากดัสิทธิในการอุทธรณ์และไม่รอนสิทธิของ DSM 
ในการยืน่ต่อเขตอ านาจศาลอ่ืนใด 

 
20. ความคงอยู่ของสิทธิ์ 
20.1 สิทธิและภาระผกูพนัของทั้งสองฝ่าย 

จะผกูพนัเม่ือและมีผลต่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและผูรั้บช่วง 
ผูรั้บมอบท่ีไดรั้บอนุญาต กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผูแ้ทน 
และตวัแทนตามกฎหมาย  การยติุสิทธิ 
และภาระผกูพนัของฝ่ายหน่ึงหรือมากกว่าไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม 
จะไม่มีผลต่อขอ้บงัคบัของเง่ือนไขขอ้ตกลงซ่ึงยงัคงมีผลบงัคบัใชห้ลงัการยติุนั้
นอยู ่

 
21. หัวข้อ 
21.1 หวัขอ้ท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขขอ้ตกลงมีไวเ้พื่อความสะดวกในการอา้งอิงเท่านั้น 

และจะไม่มีผลต่อโครงสร้างหรือการตีความภายหลงั 
22. ทรัพย์สินทางปัญญา 
22.1 บรรดาสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญหาทั้งหมดอนัเกิดข้ึนจาก 

หรือเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑจ์ะเป็นทรัพยสิ์นของ DSM แต่เพียงผูเ้ดียว DSM 
ไม่ไดต้รวจพิสูจนค์วามมีอยูข่องสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม 
ซ่ึงอาจเกิดการละเมิดในภายหลงัการขายและ/หรือการส่งมอบผลิตภณัฑ ์
และDSMจะไม่รับผดิชอบต่อบรรดาความสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้น 

22.2 การขายผลิตภณัฑจ์ะไม่จ  าตอ้งมีการใหอ้นุญาตใดๆ 
ภายใตสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเก่ียวกบัส่วนประกอบและ/หรือการใชผ้ลิต
ภณัฑไ์ม่ว่าโดยนยัหรืออยา่งอ่ืน 
และลูกคา้แสดงอยา่งชดัแจง้ว่าจะรับเอาบรรดาความเส่ียงทั้งหมดในการละเมิด
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาจากการใชผ้ลิตภณัฑไ์มว่่าเฉพาะตวัหรือในการรว
มกนักบัวสัดุอ่ืนหรือในการด าเนิน กระบวนการใดๆ 

 
23. ภาษา 
23.1 เง่ือนไขขอ้ตกลงตน้ฉบบัไดรั้บการจดัท าในภาษาองักฤษ 

ในกรณีท่ีเกิดการขดัแยง้หรือขดักนัระหว่างฉบบัภาษาองักฤษและค าแปล 
ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะยดึถือเอาตามฉบบัภาษาองักฤษ 

 


