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1.

Definitions

1.1. Terms which are capitalized in these General Terms of
Sale have the following meaning:
(a) “Affiliate” means a company or other business entity
Controlled by, Controlling, or under common Control
with a Party;
(b) “Agreement” means any agreement between Supplier
and Purchaser related to the sale of Goods and/or
Services by Supplier entered into as set forth in Section
2.2;
(c) “Confidential Information” means all information
disclosed by Supplier to the Purchaser, whether orally
or in writing, that is designated as confidential or can
reasonably be assumed to be confidential given the
nature and character of the information and the
circumstances of the disclosure. Confidential
Information in any case includes the contents and
existence of the Agreement and the business
relationship between the Parties, personal details and
technical information, including architecture matters,
setup documents, systems documentation, designs,
drawings, and samples;
(d) “Control” (respectively “Controlling” or “Controlled”)
means (i) that more than 50% of the controlled entity’s
shares or ownership interest representing the right to
make decisions for such entity are owned or controlled,
directly or indirectly, by the controlling entity, or (ii) the
power to direct or cause the direction of the
management and policies of an entity;

1.

คําจําก ัดความ

1.1.

่ นต
้ ้นด ้วยอักษรตัวใหญ่ในขอ้ กําหนดทัวไปเหล่
่
้ ความ
คําทีขึ
านี มี
้
หมายดังต่อไปนี
(ก) “บริษท
ั ในเครือ” หมายถึง
่ ถู
่ กควบคุมหรือควบคุมหรืออยู่ภายใต ้กา
บริษท
ั หรือหน่ วยธุรกิจอืนที
รควบคุมปกติของคู่สญ
ั ญา
(ข) “สัญญา” หมายถึง
่ ยวกั
่
สัญญาระหว่างผูข
้ ายและผูซ
้ อที
ื ้ เกี
บการขายสินค ้าและ/หรือบริ
่
การโดยผูข
้ ายทีเข ้าทําสัญญาตามข ้อ 2.2
้
่ ดเผยโดยผูข
(ค) “ข ้อมูลลับ” หมายถึง ข ้อมูลทังปวงที
เปิ
้ ายให ้แก่ผูซ
้ อื ้
่
ไม่ว่าจะเป็ นด ้วยวาจาหรือลายลักษณ์อก
ั ษรโดยทีระบุว่าเป็ นข ้อมูลลั
่
บหรือทีสามารถสั
นนิ ษฐานได ้อย่างมีเหตุผลว่าเป็ นความลับด ้วยพิจ
ารณาถึงลักษณะของข ้อมูลและสภาพแวดล ้อมของการเปิ ดเผยข ้อมู
ล ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม
้
้
ข ้อมูลลับนั้นจะรวมถึงเนื อหาและการมี
อยู่ของสัญญาฉบับนี และควา
มสัมพันธ ์ด ้านธุรกิจระหว่างคู่สญ
ั ญา
รายละเอียดส่วนตัวและข ้อมูลด ้านเทคนิ ค
้
่
รวมถึงเนื อหาเรื
องแบบโครงสร
้างของธุรกิจ เอกสารการจัดตัง้
เอกสารด ้านระบบ การออกแบบ การวาดแบบและตัวอย่าง
(ง)

“การควบคุม” (รวมถึง “การควบคุม” หรือ”การถูกควบคุม”)
หมายความว่า (1) จํานวนมากกว่า 50%
่
ของหุ ้นหรือของผลประโยชน์จากการถือสิทธิเป็ นเจ ้าของทีแสดงถึ
ง
่ กควบคุมเป็ นของหน่ วย
สิทธิในด ้านการตัดสินใจของหน่ วยธุรกิจทีถู
่ อํานาจควบคุมไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ ม หรือ (2)
ธุรกิจทีมี
อํานาจในการกําหนดหรือระบุทศ
ิ ทางการบริหารงานหรือนโยบายข
องหน่ วยธุรกิจ
“สินค ้า” หมายถึง
่
้
สิงของทั
งปวงไม่
ว่าจะส่งแล ้วหรือกําลังจะส่งในอนาคตโดยผูข
้ ายให ้แ
่ นการปฏิบต
ก่ผูซ
้ อเพื
ื ้ อเป็
ั ต
ิ ามสัญญาฉบับนี ้
้
่ ยวกั
่
่
และรวมทังการบริ
การทีเกี
บการจัดหาสิงของดั
งกล่าว

(e) “Goods” means all items supplied or to be supplied by
Supplier to Purchaser in the implementation of an
Agreement, as well as any services related to the
supply of such items;

(จ)

(f)

(ฉ) “สิทธิในทรพ
ั ย ์สินทางปัญญา” หมายความถึง
้ั
้
สิทธิทงปวงทางสิ
ทธิบต
ั ร (รวมทังการต่
อสิทธิบต
ั ร
่
การแบ่ง การต่อเนื องและการขยายเวลา) ลิขสิทธิ ์ สิทธิทางจิตใจ
่
เครืองหมายการค
้า สิทธิในการออกแบบ สิทธิในรูปแบบการใช ้
่
สิทธิในความลับทางการค ้า สิทธิในฐานข ้อมูล สิทธิในงานทีปรากฏ
่
่
สิทธิทต่
ี อเนื องกับสินค ้าและบริการ
(ช) “คู่สญ
ั ญา” หมายถึง คู่สญ
ั ญาคนใดคนหนึ่ งของสัญญาฉบับนี ้

“Intellectual Property Rights” means all patent rights
(including reissues, divisions, continuations and
extensions thereof), copyrights, moral rights,
Trademarks, design rights, rights to utility models, trade
secret rights, database rights, mask work rights,
neighboring rights to the Goods and/or Services;

(g) “Party” means a party to an Agreement;
(h) “Purchaser” means each person or entity that enters
into an Agreement with Supplier;
(i) “Section” means a section of these General Terms of
Sale;
(j) “Services” means all services performed by Supplier for
or on behalf of Purchaser in the implementation of an
Agreement, whether or not in connection with the
supply of Goods;

(ซ) “ผูซ
้ อ”
ื ้ หมายถึง
่
บุคคลหรือหน่ วยธุรกิจแต่ละรายทีลงนามเข
้าทําสัญญากับผูข
้ าย
่
้
(ฌ) “ข ้อ" หมายถึง ข ้อใดข ้อหนึ งของข ้อตกลงการขายเหล่านี

(k) “Supplier” means either Lumileds Holding B.V. and/or
one or more of its Affiliates that enter(s) into an
Agreement with Purchaser;

(ฎ) “ผูข
้ าย” หมายถึง Lumileds Holding B.V.
่
และ/หรือบริษท
ั ในเครือบริษท
ั เดียวหรือหลายบริษท
ั ทีลงนามเข
้าทําสั
้
ญญากับผูซ
้ อื
่
่
(ฏ) “เครืองหมายการค
้า” หมายถึง เครืองหมายการค
้า
่
่
เครืองหมายบริ
การ ชือการค
้า ตราสินค ้าหรือ
้ ๆ
ตัวบ่งชีใด
่
่
่ ข
ทีแสดงถึงแหล่งทีมาหรื
อแหล่งกําเนิ ดทีผู
้ ายหรือบริษท
ั ในเครือเป็ นเ
จ ้าของหรือได ้รบั สิทธิ

(l)

“Trademarks” means trademark, service mark, trade
name, logo or any other indicator of source or origin
owned by or licensed to Supplier and its Affiliates.

2.

Formation of the Agreement

(ญ) “บริการ” หมายถึง
้
่
บริการทังหมดที
กระทํ
าโดยผูข
้ ายสําหรบั หรือในนามของผูซ
้ อในกา
ื้
รปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาฉบับนี ้
่
ไม่ว่าจะเกียวข
้องกับการขายสินคา้ หรือไม่

2.

แบบของสัญญา
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2.1. These General Terms of Sale apply to and form part of
any Agreement and all other legal relationships
between Supplier and Purchaser connected with the
sale of Goods and/or Services by Supplier. Unless
explicitly agreed otherwise in writing, these General
Terms of Sale shall take precedence over any other
communication (oral or in writing) between the Parties
relating to the sale of Goods and/or Services by
Supplier.

2.1.

่
้
้ ผลใช ้กับและเป็ นส่วน
ข ้อตกลงทัวไปด
้านการขายทังหลายเหล่
านี มี
่
้
่ ๆ ทังปวง
้
หนึ งของสัญญานี หรือข ้อผูกพันทางกฎหมายอืน
้
่
่
ระหว่างผูข
้ ายและผูซ
้ อที
ื เกียวข ้องกับสินค ้าและ/หรือบริการโดยผูข
้ าย

2.2. An Agreement shall be concluded between the Parties
at the earliest of (i) conclusion of a written agreement
signed by both Parties, (ii) Supplier issuing an order
confirmation or (iii) Supplier fulfilling the order. Any
orders submitted by Purchaser are requests and do not
bind Supplier in any way. Supplier is under no obligation
to accept an order.

ยกเวน้ แต่จะ
ตกลงเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรอย่างชัดเจน
้
้ ผลเหนื อการติดต่อสือ่
ให ้ขอ้ ตกลงทั่วไปดา้ นการขายทังหลายเหล่
านี มี
่ (ไม่ว่าจะเป็ นดว้ ยวาจาหรือลายลักษณ์อก
สารอืนๆ
ั ษร)
่
่
ระหว่างคู่สญ
ั ญาทีเกียวกับการขายสินค ้าและ/หรือบริการโดยผูข
้ าย
่ (1)
2.2. สัญญาจะมีการตกลงระหว่างคู่สญ
ั ญาเมือ
้
มีการตกลงเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรและลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
า
่
้
ย (2) ผูข
้ ายออกคํายืนยันการสังซือ หรือ
่ อแล
้
(3) ผูข
้ ายปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสังซื
้ว
่
้
โดยคําสังของผู
ซ
้ อนั
ื ้ ้นเป็ นเพียงคําขอซือและจะไม่
ผูกพันผูข
้ ายไม่ว่า
่
่
้
้
กรณี ใด ผูข
้ ายไม่ต ้องผูกพันทีจะตอ้ งยอมรบั คําสังซือนัน

3.

3.

Specification of the Goods

3.1. Purchaser acknowledges and agrees that all information
provided by Supplier relating to the Goods and their
use, such as weights, dimensions, capacities,
performance, colors and other data contained in
catalogs, prospectuses, circulars, advertisements,
illustrations, price lists, written or oral representations or
presented by prototypes, mock ups or demonstration
models, shall only be part of the Agreement if accepted
by Supplier in writing.

3.1.

3.2. Purchaser may sell the Goods purchased from Supplier
to third parties only under the Trademarks and
specifications under which the Goods were delivered by
Supplier to Purchaser. Purchaser may not change the
technical configuration or quality of the Goods it
purchased from Supplier nor may Purchaser alter,
deface, remove or cover in any way any Trademarks or
any serial, model and/or type numbers attached or
affixed to the Goods, including their labelling,
packaging, imprints and instructions. Purchaser is not
allowed to alter the primary packaging or repackage the
Goods as purchased from Supplier without Supplier’s
prior written approval.

3.2.

คุณสมบัตข
ิ องสินค้า
้
่ ข
่ เ่
ผูซ
้ อยอมร
ื้
บั และตกลงว่าขอ้ มูลทังหมดที
ผู
้ ายส่งมอบใหใ้ นเรืองที
่ บสินค ้าและการใช ้งาน
กียวกั
้
เช่น นํ าหนั
ก รูปทรง ประสิทธิภาพ การทํางาน
่
้
สีและขอ้ มูลอืนใดในแคตตาล๊
อก หนังสือชีชวน
หนังสือเวียน
การโฆษณา การสาธิต รายการราคา
่
ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรหรือดว้ ยวาจาทีแสดงโดยตั
วอย่าง
้
่
่ ข
หรือแบบแสดงตัวอย่างนันจะถือเป็ นส่วนหนึ งของสัญญาต่อเมือผู
้ ายไ
ด ้ยอมรบั เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรแล ้วเท่านั้น
่ อจากผู
้
ผูซ
้ ออาจจะขายสิ
ื้
นค ้าทีซื
ข
้ ายต่อบุคคลภายนอกได ้แต่สน
ิ ค้
่ เครืองหมายการค
่
าทีมี
้าและคุณสม
่ ข
บัตต
ิ ามสินคา้ ทีผู
้ ายส่งมอบให ้แก่ผูซ
้ อเท่
ื ้ านั้น
้
่
ผูซ
้ อจะต
ื
้องไม่เปลียนแปลงองค ์ประกอบด ้านเทคนิ ค
่
้
่
หรือคุณสมบัตข
ิ องสินค ้าทีตนซื
อจากผู
ข
้ ายหรือจะไม่เปลียนแปลง
่ ปลักษณ์ทปรากฏ
แก ้ไข เปลียนรู
ี่
่
ลบหรือปิ ดบังเครืองหมายการค
้าหรือเลขสินคา้ เลขแบบและ/หรือ
่ ดกับสินคา้ การกําหนดเครืองหมายให
่
เลขชนิ ดทีติ
้เห็น การเก็บหีบห่อ
้ ้ ผูซ
การพิมพ ์บันทึกในสินคา้ และคู่มอ
ื การใช ้ไม่ว่าด ้วยวิธใี ด ทังนี
้ อื ้
่
่
้
ไม่มส
ี ท
ิ ธิเปลียนแปลงรูปแบบหีบห่อสินค ้าหรือนํ าสินค ้าทีซือจากผูข
้ าย
่ น้ แต่ผูข
ไปบรรจุในหีบห่ออืนเว
้ ายจะยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั
ษร

4.

Delivery, delivery time, storage and cancellation

4.1. Unless the Parties agree otherwise all Goods shall be
delivered Ex Works (shipper origin) (as defined in the
Incoterms 2010).
4.2. Purchaser shall be obliged to take delivery of the Goods
and to do all the acts which can reasonably be expected
of Purchaser in order to enable Supplier to make the
delivery according to the agreed Incoterms. In the event
Purchaser breaches this obligation, the risk in the
Goods shall, irrespective of what trade term applies,
pass to Purchaser on the moment of such breach and
all costs incurred by Supplier in connection with the
delivery, as well as any further costs of transport,
safekeeping and storage shall be borne by Purchaser.
4.3. After informing Purchaser thereof, Supplier shall be
entitled to make partial deliveries and to invoice each
delivery.

4.

การส่งมอบ เวลาส่งมอบ การเก็บร ักษาและการยกเลิก
่
4.1. เว ้นแต่คู่สญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
้
่
สินค ้าทังหมดจะส่งมอบทีโรงงานผลิต (แหล่งผลิตคนส่งสินค ้า)
่ าหนดใน Incoterms 2010)
(ตามทีกํ
4.2.

้
่ ซ
ผูซ
้ อจะต
ื้
้องเป็ นผูร้ บั สินค ้าและกระทําการทังปวงที
ผู
้ อพึ
ื ้ งกระทํา
่
เพือให ้ผูข
้ ายสามารถส่งสินค ้าได ้
ตามข ้อกําหนดในการส่งมอบสินค ้า (Incoterms)
หากผูซ
้ อผิ
ื ้ ดสัญญาข ้อนี ้
่
ความเสียงภัยในสินค ้าจะตกแก่ผูซ
้ อในเวลามี
ื้
การผิดสัญญาไม่ว่าข ้
้
อตกลงการซือจะเป็
นเช่นใด
้
่ ดแก่ผูข
และผูซ
้ อจะต
ื้
้องรบั ผิดชอบในค่าใช ้จ่ายทังหมดที
เกิ
้ ายในการ
่
้
่
จัดส่งสินค ้าซึงรวมทังค่าขนส่งอืนๆ
่
การเก็บไว ้ในทีปลอดภั
ยและการเก็บสินค ้า
่
4.3. ภายหลังจากทีแจ ้งให ้ผูซ
้ อทราบแล
ื้
้ว
ผูข
้ ายมีสท
ิ ธิส่งมอบสินค ้าบางส่วนและออกใบแจ ้งหนี สํ้ าหรบั สินค ้าใ
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นการจัดส่งแต่ละคราว
4.4. Supplier’s failure to meet a delivery date or delivery
period shall not constitute a breach of the Agreement.

4.4.

4.5. Supplier shall be entitled to suspend its delivery
obligations under the Agreement in the event there are,
to Supplier’s sole discretion, reasonable and objective
grounds to doubt whether Purchaser is able or willing to
fully and timely fulfil its payment obligations..

4.5.

4.6. If Supplier accepts payment by letter of credit, the
delivery period shall not commence prior to the date on
which the bank has advised Supplier that the letter of
credit has been issued in accordance with Supplier's
requirements. If Purchaser must make an advance
payment, provide security or must furnish certain
information and/or materials in order for Supplier to be
able to provide the Goods, then the agreed delivery
period shall not commence until such conditions have
been met in full.
4.7. A request by Purchaser to cancel or modify any order (or
part thereof) must be submitted and received in writing
by Supplier and is subject to Supplier’s written approval.
Purchaser may incur charges for order modifications or
cancellations. In the event Purchaser requests
expedited delivery of shipments, Supplier reserves the
right to charge Purchaser for associated costs.

5.

Embedded Software

5.1. To the extent that software and/or documentation is
embedded in or delivered with the Goods and/or
Services, the sale of such Goods and/or Services shall
not constitute the transfer of ownership rights or title in
such software and/or documentation to Purchaser, but,
subject to the provisions set forth herein, shall only
imply a non-exclusive and non-transferable license to
Purchaser to use such software and/or documentation
in conjunction with and as embedded in or delivered
with the Goods and/or Services. To the extent Parties
have agreed that third party software and/or
documentation shall be embedded in or delivered with
the Goods and/or Services, Purchaser acknowledges
and accepts that license terms of third parties may
apply.

5.2. Purchaser shall not: (a) modify, adapt, alter, translate, or
create derivative works from any software residing in or
provided by Supplier in conjunction with any Goods
and/or Services; (b) assign, sublicense, lease, rent,
loan, transfer, disclose, or otherwise make available
such software other than in conjunction with and/or as
embedded in or delivered with the Goods and/or
Services; (c) merge or incorporate such software with
or into any other software; or (d) reverse assemble,
decompile, disassemble, or otherwise attempt to derive
the source code for such software without written

่ ข
การทีผู
้ ายไม่สามารถส่งสินค ้าได ้ตามกําหนดหรือในช่วงระยะเ
่
วลาทีกําหนดไม่ถอ
ื เป็ นการผิด
สัญญาฉบับนี ้

้
ผูข
้ ายมีสท
ิ ธิทจะระงั
ี่
บการส่งมอบตามสัญญาฉบับนี ในกรณี
ทผู
ี่ ้
ขายมดุลยพินิจโดยฝ่ ายเดียวและมี
่ บายได ้หากเกิดความสงสัยว่าผูซ
เหตุผลสมควรทีอธิ
้ อจะอาจไม่
ื้
สาม
่
ารถชําระหรือมีเจตนาทีจะไม่ชาํ ระราคาเต็มจํานวนและตรงเวลา
้
4.6. หากผูข
้ ายยอมรบั การชําระหนี โดยเลตเตอร
์ออฟเครดิต
่
่
ระยะเวลาการส่งมอบสินค ้าจะยังไม่เริมนับก่อนวันทีธนาคารจะแจ
้งแ
้
ก่ผูข
้ ายว่าเลตเตอร ์ออฟเครดิตนันได ้มีการออกตามความประสงค ์ข
องผูข
้ ายแล ้ว
หากผูซ
้ อจะต
ื้
้องชําระราคาล่วงหน้าหรือให ้หลักประกันหรือต ้องใหข
้ ้
่
อมูลและ/หรือเอกสารเพือให
้ผูข
้ ายส่งมอบสินค ้าได ้
่ น้ จนกว่าจะมีการปฏิบต
่
ระยะเวลาการส่งมอบจะยังไม่เริมต
ั ต
ิ ามเงือนไ
ขดังกล่าวจนครบถ ้วน
4.7.

5.
5.1.

่
่ อทั
้ งหมดหรื
้
คําขอของผูซ
้ อที
ื ้ ขอยกเลิ
กหรือแก ้ไขคําสังซื
อบางส่
้
่
วนนันจะต ้องยืนต่อและมีการตอบรบั เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรโดยผู ้
่
ขายและจะอยู่ภายใต ้เงือนไขว่
าผูข
้ ายจะต ้องตกลงเป็ นลายลักษณ์อ ั
้
กษรด ้วยเท่านัน
่
ผูซ
้ ออาจมี
ื้
ภาระในค่าใช ้จ่ายในการยกเลิกและการเปลียนแปลงคํ
าสั่
้ ้น และในกรณี ผูซ
งซือนั
้ อขอเร่
ื้
งใหม้ ก
ี ารส่งสินค ้า
่ ยวข
่
่
ผูข
้ ายขอสงวนสิทธิในการเรียกใหผ
้ ูซ
้ อเสี
ื ้ ยค่าใช ้จ่ายทีเกี
้องเพิม
้
ขึนอีก
่ กฝั งอยู ่ไว้ในอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิ กส ์ต่างๆ
ซอฟต ์แวร ์ซึงถู
ในกรณี ทมี
ี่ ซอฟแวร ์และ/หรือเอกสารถูกบันทึกอยูใ่ นหรือถูกส่ง
มอบไปพร ้อมกันกับสิน
ค ้าและ/หรือบริการ
การขายสินค ้าและ/หรือบริการดังกล่าวไม่ถอ
ื เป็ นการโอนสิทธิในซอ
ฟแวร ์และ/หรือ
เอกสารดังกล่าวไปให ้ผูซ
้ อื ้
แต่ให ้ถือเป็ นนัยเพียงว่าเป็ นการอนุ ญาตให ้ใช ้สิทธิ
แบบไม่จาํ กัดแต่เพียงผูเ้ ดียวและแบบโอนไม่ได ้ใหแ้ ก่ผูซ
้ อในการใช
ื้
้
่
ซอฟแวร ์และ/หรือเอกสารดังกล่าวตามทีถูกบันทึกในหรือถูกส่งมอบ
้ ให
้ ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดในเอก
ไปพร ้อมสินค ้าและ/หรือบริการทังนี
สารนี ้
่ ่สญ
ภายในขอบเขตทีคู
ั ญาตกลงหากมีซอฟแวร ์และ/หรือเอกสารขอ
่
่
งบุคคลทีสามทีถูกบันทึกหรือถูกส่งมอบไปพร ้อมสินค ้าและ/หรือบริ

การ
่ ทธิของบุคคลทีสามนั
่
้นต ้องนํ ามาใช ้
ผูซ
้ อยอมร
ื้
บั ว่าข ้อกําหนดเรืองสิ
ด ้วย
่
5.2. ผูซ
้ อจะต
ื้
้องไม่ (ก) แก ้ไข ขยาย เปลียนแปลง
แปล หรือสร ้างงานใด
่
ๆ ใหม่จากซอฟแวร ์ทีอยู่ในหรือ
่ ดให ้มีโดยผูข
่ ยวกั
่
ทีจั
้ ายในส่วนทีเกี
บสินค ้าและ/หรือบริการ (ข)
โอน ให ้สิทธิ ให ้เช่า ใหย้ ม
ื ใช ้
โอนสิทธิ
่
เปิ ดเผยหรือกระทําการอืนใดกั
บซอฟแวร ์นั้นนอกเหนื อจากการใช ้ง
่ ยวกั
่
่ กบันทึกหรือทีถู
่ กส่งมอบในสินค ้าและ/หรื
านทีเกี
บและ/หรือทีถู
่
อบริการ (ค) รวมหรือควบรวมซอฟแวร ์นั้นไปยังหรือกับซอฟแวร ์อืน
่
ๆ หรือ (ง) เปลียนแปลงย ้อนกลับ
่
่
หรือถอดโปรแกรมหรือพยายามประการอืนใดที
จะถอดรหั
สจากซอ
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ฟแวร ์นั้นโดยไม่ได ้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากผูข
้ าย
เว ้นแต่กฎหมายจะอนุ ญาตไว ้แล ้ว

authorization from Supplier except as explicitly allowed
under applicable law.
6.

Prices

6.

ราคา

6.1. Unless otherwise agreed in writing, the price does not
include value added tax (VAT) or other taxes due as a
result of the sale of the Goods and/or Services and does
not include the cost of transportation, packaging,
insurance or import or export formalities. These costs
shall be the responsibility of Purchaser. If the ordered
Goods and/or Services are subject to any taxes,
Supplier may charge the relevant taxes to Purchaser,
which shall be paid by Purchaser in addition to the
prices quoted.
6.2. If special packing or shipping instructions are agreed,
charges incurred by Supplier are at the expense of the
Purchaser.

่ นลายลักษณ์อก
6.1. เว ้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอืนเป็
ั ษร
่
่
ราคาจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมหรือภาษีอน
ื ๆ
่ เพราะเหตุจากการขายสินค ้าและ/หรือบริการ
ทีมี
และไม่รวมถึงค่าขนส่ง ค่าบรรจุหบ
ี ห่อ
ค่าประกันภัยหรือพิธก
ี ารนํ าเข ้าหรือส่งออก
้ งหมดจะตกเป็
้
ค่าใช ้จ่ายเหล่านี ทั
นของผูซ
้ อื ้
่ ่งซือนั
้ ้นจะต ้องมีการเสียภาษี
และหากสินค ้าและ/หรือบริการทีสั
้
้
่
ผูข
้ ายสามารถคิดค่าภาษีนันจากผูซ
้ อโดยผู
ื
ซ
้ อจะต
ื้
้องชําระเพิมนอก
่
เหนื อจากราคาทีระบุไว ้
่ ธก
6.2. ถ ้ามีการตกลงเรืองวิ
ี ารบรรจุหรือการส่งโดยวิธพ
ี เิ ศษ
้
่
้
ผูซ
้ อจะต
ื
้องรบั ผิดชอบในค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนกับผูข
้ าย

7.

7.

Payment

7.1. Unless otherwise agreed in writing, any invoice shall be
due and payable within thirty (30) calendar days of the
date of such invoice.
7.2. The amounts due shall, unless otherwise agreed in
writing, be paid by electronic funds transfer to Supplier’s
bank as indicated by Supplier. Purchaser shall be
deemed to have paid when the respective sums due
have been received by Supplier’s bank in immediately
available funds. All costs related to the method of
payment shall be the responsibility of Purchaser.
7.3. If Parties have agreed on payment by letter of credit,
then, unless otherwise agreed, Purchaser must arrange
for an irrevocable letter of credit in favor of Supplier on
conditions approved by Supplier and confirmed and
payable by a bank designated by Supplier.
7.4. At Supplier’s first request, Purchaser shall provide any
type of security requested, whether or not additional, to
secure its payment obligations to Supplier on conditions
approved by Supplier. Purchaser shall provide such
security at least twenty (20) calendar days before the
agreed date of delivery or at least twenty (20) calendar
days before the earliest date within the agreed delivery
period.
7.5. All amounts due under the Agreement to be paid by
Purchaser to Supplier shall be paid in full and without
any deduction and Purchaser shall not be entitled to any
right of setoff. Supplier shall be entitled to setoff any
amount due by Supplier to Purchaser against amounts
due by Purchaser to Supplier or one of its Affiliates.
Supplier is at all times entitled to assign its accounts
receivables from Purchaser to any financial institution,
without Purchaser’s consent and without having to
notify Purchaser thereof.

การจ่ายเงิ น

่ นลายลักษณ์อก
7.1. เว ้นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอืนเป็
ั ษร
้ กฉบับจะถึงกําหนดชําระและจะต ้องชําระภายใน 30
ใบแจ ้งหนี ทุ
่ ลงในใบแจ
่
วันปฏิทน
ิ นับจากวันทีที
้งหนี ้
่ นลายลักษณ์อก
7.2. เว ้นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอืนเป็
ั ษร
่ งกําหนดชําระนั้นจะต ้องชําระโดยวิธก
จํานวนเงินทีถึ
ี ารโอนเงินทางอิ
่ ข
เล็คโทรนิ คไปเข ้าบัญชีผูข
้ ายตามทีผู
้ ายระบุ
้
่
่ งกําหนดได ้เข ้าบั
จะถือว่าผูซ
้ อได
ื
้ชําระราคาก็ต่อเมือจํานวนเงินทีถึ
้ ้
ญชีผูข
้ าย ทังนี
้
่ ยวกั
่
บรรดาค่าใช ้จ่ายทังหมดที
เกี
บวิธก
ี ารชําระเงินนั้นผูซ
้ อจะต
ื้
้องเป็
นผูร้ บั ผิดชอบ
7.3. หากคู่สญ
ั ญาตกลงในวิธก
ี ารชําระเงินด ้วยเลตเตอร ์ออฟเครดิต
้
ผูซ
้ อจะต
ื
้องจัดให ้มีเลตเตอร ์ออฟเครดิต
่
ชนิ ดเพิกถอนไม่ได ้โดยระบุผูข
้ ายเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ภายใต ้เงือนไข
่ ข
่
ทีผู
้ ายเห็นชอบและทีธนาคารของผู
ข
้ ายยืนยันและพร ้อมจะจ่ายเงิน
่
ให ้ เว ้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
่ ข
7.4. เมือผู
้ ายมีคําขอเป็ นครงแรก
ั้
่ น้
ผูซ
้ อจะต
ื้
้องจัดให ้มีหลักประกันตามคําขอนั้นไม่ว่าจะเป็ นการเพิมขึ
่ นประกันการชําระหนี แก่
้ ผูข
่
่ ข
หรือไม่ก็ตามเพือเป็
้ ายตามเงือนไขที
ผู
้
ายกําหนด
่
ผูซ
้ อจะต
ื้
้องจัดให ้มีหลักประกันดังกล่าวก่อนวันทีตกลงจะส่
งมอบหลั
กประกันอย่างน้อย 20 วันปฏิทน
ิ หรืออย่างน้อย 20
่
วันปฏิทน
ิ ก่อนวันแรกสุดภายในระยะเวลาการส่งมอบทีตกลงกั
น
7.5.

้
่ ้องชําระตามสัญญาฉบับนี ให
้ ้แก่ผูข
จํานวนเงินทังหมดที
ต
้ ายจะต ้
องชําระเต็มจํานวนโดยไม่มก
ี ารหักเงินและ
้ ๆ จากเงินนั้น
ผูซ
้ อไม่
ื ้ มส
ี ท
ิ ธิหก
ั หนี ใด
้ นทีผู
่ ข
่ ซ
ผูข
้ ายมีสท
ิ ธิหก
ั หนี เงิ
้ ายค ้างชําระแก่ผูซ
้ อจากจํ
ื้
านวนเงินทีผู
้ ื้
อค ้างชําระกับผูข
้ ายหรือกับบริษท
ั ในเครือของผูข
้ าย
่
ผูข
้ ายมีสท
ิ ธิทจะโอนสิ
ี
ทธิเรียกร ้อง
ต่อผูซ
้ อไปให
ื้
้แก่สถาบันการเงินไดต้ ลอดเวลาโดยไม่จาํ เป็ นจะต ้องไ
ด ้รบั การอนุ ญาตจากผูซ
้ อื ้
และไม่จาํ เป็ นต ้องแจ ้งให ้ผูซ
้ อทราบ
ื้

7.6. Any amounts which Purchaser owes Supplier under the
Agreement shall become immediately due and payable
in full if:

7.6.

(a) Purchaser has failed to make a timely payment to
Supplier or any of its Affiliates; or

(ก)

้
่ ซ
จํานวนเงินทังหมดที
ผู
้ อค
ื ้ ้างชําระกับผูข
้ ายตามสัญญาฉบับนี จ้
ะถึงกําหนดชําระในทันทีและเต็ม
่
จํานวนเมือ
ผูซ
้ อไม่
ื ้ สามารถชําระเงินตามกําหนดให ้แก่ผูข
้ ายหรือแก่บริษท
ั ใ
นเครือของผูข
้ าย หรือ
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(b) Supplier is entitled to terminate the Agreement pursuant
to Section 17.1; or
(c) Supplier has objective and reasonable grounds to
expect that Purchaser is heading towards bankruptcy.

้
(ข) ผูข
้ ายมีสท
ิ ธิบอกเลิกสัญญานี ตามข
้อ 17.1 หรือ

8.

8.

Delayed payment

8.1. If Purchaser does not timely pay an amount when it
becomes due and payable, Supplier is entitled to late
payment interest on such amount, to be calculated from
the time such amount became due until the time such
amount is paid in full.
8.2. To the extent permitted by law, the rate of late payment
interest referred to in Section 8.1 shall be one (1)
percent per month (i.e. twelve (12) percent per annum)
on the outstanding amount.
8.3. In addition, Supplier may, in the event of any overdue
payment, suspend any delivery of Goods and/or
Services to Purchaser. As soon as Supplier has
received the overdue payment, Supplier shall resume
delivery of the Goods and/or Services. With respect to
Goods a new delivery period shall start based on
delivery lead times quoted by Supplier for such Goods
at the time of receipt of payment.
8.4. If a payment has not been received within a period of five
(5) working days after a demand notice is sent to
Purchaser, Supplier shall be entitled to terminate the
order with immediate effect, either in whole or in part,
without prejudice to Supplier’s other rights.
8.5. All costs, both extrajudicial and judicial (including the
costs of legal assistance), incurred by Supplier in the
process of the collection of the amounts due by
Purchaser pursuant to the Agreement, shall be
reimbursed by Purchaser to Supplier.
9.

Retention of title

่
(ค) ผูข
้ ายมีเหตุผลเพียงพอทีจะคาดการณ์
ได ้ว่าผูซ
้ อกํ
ื ้ าลังจะล ้มละลาย

การจ่ายเงิ นล่าช้า
่
8.1. ถ ้าผูซ
้ อไม่
ื ้ ชาํ ระเงินตามกําหนดเวลาในเวลาทีครบกํ
าหนดชําระแล ้ว
้
ผูข
้ ายมีสท
ิ ธิเรียกดอกเบียจากการชําระล่าช ้าโดยคํานวณจากเวลา
่ การชําระจนครบ
ทีจํ่ านวนเงินดังกล่าวถึงกําหนดชําระจนถึงเวลาทีมี
ถ ้วน
่
8.2. ภายในขอบเขตทีกฎหมายอนุ
ญาต
้
อัตราดอกเบียจากการชําระล่าช ้าตามข ้อ 8.1 นั้นจะเท่ากับร ้อยละ 1
ต่อเดือน ( เท่ากับร ้อยละ 12 ต่อปี ) ของจํานวนเงินค ้างชําระ
8.3. นอกเหนื อจากนี ้ ในกรณี ทมี
ี่ การค ้างชําระเงินนี ้
ผูข
้ ายอาจระงับการส่งมอบสินค ้าและ/หรือบริการแก่ผูซ
้ อื ้
่ ข
เมือผู
้ ายได ้รบั ชําระเงินค ้างชําระแล ้ว
ผูข
้ ายจึงอาจส่งมอบสินค ้าและ/หรือบริการต่อไป
่ ยวกั
่
ในส่วนทีเกี
บสินค ้านั้น
่ บจากเวลาทีผู
่ ข
ช่วงระยะเวลาการส่งมอบใหม่น้นจะเริ
ั
มนั
้ ายระบุสําห
้
่
่
รบั สินค ้านันในเวลาทีผูข
้ ายได ้รบั ชําระเงินทีค ้างชําระ
8.4. หากไม่มก
ี ารชําระเงินภายใน 5
วันทําการหลังจากมีการส่งหนังสือทวงถามให ้แก่ผูซ
้ อแล
ื้
้ว ผูข
้ าย
่ อไม่
้ ว่าทังหมดหรื
้
มีสท
ิ ธิทจะบอกเลิ
ี่
กคําสังซื
อแต่บางส่วนโดยให ้มีผล
ทันที โดยไม่ถอ
ื เป็ นการทําให ้สิทธิอนๆของผู
ื่
ข
้ ายต ้องเสียไป
้
้ ดํ
่ าเนิ นการทางคดีหรือทางทีไม่ใช่ทางคดี
8.5. ค่าใช ้จ่ายทังหมด
ทังที
้
(รวมทังค่าใช ้จ่ายด ้านกฎหมาย)
่ ดขึนกั
้ บผูข
้
่ ซ
ทีเกิ
้ ายในขันตอนการเรี
ยกชําระเงินทีผู
้ อค
ื ้ ้างชําระตาม
้
้
้
สัญญาฉบับนี นัน ผูซ
้ อจะต
ื
้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชดใช ้ให ้แก่ผูข
้ าย
9.

9.1. The ownership of Goods shall remain the sole and
absolute ownership of Supplier until such time as
Purchaser has paid in full to Supplier the agreed price
for the delivered Goods, as well as any interest,
collection costs, or other amounts due with respect to
such Goods.

9.1.

9.2. If applicable law does not permit the enforcement of a
reservation of ownership by Supplier as stipulated in
Section 9.1, Purchaser shall warrant that Supplier has
rights that have the same or similar effect as the agreed
retention of ownership, to the fullest extent possible
under the applicable law.

9.2.

9.3. Until Purchaser becomes the full and unconditional
owner of the Goods in accordance with Section 9.1:

9.3.

(a) Purchaser shall store the Goods separately from his
own goods or the goods of any other person and shall
identify these as the property of Supplier and preserve
all labels, identifying marks and stock records
identifying them as the property of Supplier;

(ก)

(b) Purchaser shall, to the satisfaction of Supplier,
adequately insure the Goods against loss, theft and
damage;
(c) Supplier shall have absolute authority to retake, sell or

สิทธิยด
ึ หน่ วงในกรรมสิทธิ ์
์ นค ้าจะยังเป็ นของผูข
กรรมสิทธิในสิ
้ ายแต่ผูเ้ ดียวอย่างสมบูรณ์จ
้
นกว่าผูซ
้ อจะชํ
ื
าระราคาสินค ้า
่
ทีตกลงกั
นจนครบถ ้วนใหแ้ ก่ผูข
้ าย โดยรวมถึงการชําระดอกเบีย้
่ ๆ
ค่าใช ้จ่ายการทวงถาม หรือจํานวนเงินอืน
่
่
่
ทีเกียวกับสินค ้าทีครบกําหนดชําระ
่ ยวข
่
ถ ้ากฎหมายทีเกี
้องไม่อนุ ญาตให ้สงวนสิทธิการมีกรรมสิทธิ ์
่
ของผูข
้ ายตามทีกําหนดในข ้อ 9.1
่ ทธิยด
ผูซ
้ อร
ื ้ บั รองว่าผูข
้ ายยังคงมีสท
ิ ธิเหมือนกับการตกลงเรืองสิ
ึ หน่
์
วงในกรรมสิทธิตาม
่
ขอบเขตเท่าทีจะเป็
นไปได ้ตามกฎหมาย
์ างสมบูรณ์โดยปร
จนกว่าผูซ
้ อจะกลายเป็
ื้
นเจ ้าของกรรมสิทธิอย่
่
าศจากเงือนไขตามข ้อ 9.1

ผูซ
้ อต
ื ้ ้องเก็บสินค ้าแยกออกจากสินค ้าของตนเองหรือของคนอื่
นและจะต ้องแสดงใหป้ รากฏว่า
เป็ นสินค ้าใดเป็ นสินค ้าของผูข
้ ายโดยการคงไว ้ของตราสินค ้า
่
เครืองหมายแสดงสิ
นค ้าและ
่ ว่าเป็ นทรพ
การบันทึกสต๊อกสินค ้าทีระบุ
ั ย ์สินของผูข
้ าย
่
(ข) ผูซ
้ อต
ื ้ ้องเอาประกันภัยสินค ้าเพือความสู
ญเสีย
่ ข
การถูกขโมยและความเสียหายอย่างเพียงพอตามทีผู
้ ายพึงพอใจ
(ค) ผูข
้ ายมีสท
ิ ธิอย่างสมบูรณ์ในการเอาคืน
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otherwise dispose of, all or part of the Goods in which
title remains vested in Supplier, without Purchaser
being released from the Agreement as a result thereof;
(d) for the purpose specified in Section 9.3(c) above,
Supplier or any of its agents or authorized
representatives shall be entitled to enter any premises
of Purchaser in which the Goods are stored or kept, or
are reasonably believed to be so during business hours
without notice;
(e) Purchaser irrevocably consents to fully cooperate with
Supplier and enable Supplier to exercise its rights under
Sections 9.3(c) and 9.3(d) in all practical aspects, in
particular by taking all commercially reasonable actions
requested by Supplier that are necessary or useful to
give Supplier free access to the Goods and to allow the
transportation of the Goods; and
(f)

Purchaser shall not, without Supplier’s prior written
consent, assign, pledge, lease or otherwise dispose of
any product or enter into any agreement by which the
Goods are subjected to any security right or right to
surrender the Goods.

(ง)

้
การขายหรือการจําหน่ ายสินค ้าทังหมดหรื
อแต่บางส่วน
่ งเป็ นของผูข
้
ทียั
้ ายโดยไม่เป็ นการปลดเปลืองภาระของผู
ซ
้ อตามสั
ื้
ญ
้
ญาฉบับนี
่
เพือบรรลุ
ตามข ้อ 9.3 (ค) ข ้างต ้น
่ ้รบั การแต่งตังจะมี
้
ผูข
้ ายหรือตัวแทนผูข
้ ายหรือผูแ้ ทนทีได
สท
ิ ธิ
่
่
้
่
่
่
ทีจะเข ้าไปยังสถานทีใดๆของผูซ
้ อที
ื มีสน
ิ ค ้าเก็บอยู่หรือทีน่ าเชือได
้ว่
าเก็บอยู่ในช่วงเวลาทําการโดย
ไม่จาํ เป็ นต ้องแจ ้งใหท้ ราบ

(จ)

ผูซ
้ อให
ื ้ ้อนุ ญาตแบบไม่มก
ี ารยกเลิกเพิกถอนในการร่วมมืออย่า
่
่
งเต็มทีกับผูข
้ ายเพือให ้ผูข
้ ายสามารถใช ้สิทธิของ
ตนตามข ้อ 9.3 (ค) และ 9.3 (ง) ในทางปฏิบต
ั ไิ ด ้ทุกประการ
่
โดยเฉพาะอย่างยิงในการดํ
าเนิ นการด ้านการค ้าอย่างมีเหตุผลทีร่ ้อง
่ าเป็ นและมีประโยชน์เพือที
่ ผู
่ ข
ขอโดยผูข
้ ายซึงจํ
้ ายจะสามารถเข ้าถึง
่
สินค ้าได ้อย่างอิสระและเพือการขนส่งสินค ้า และ
(ฉ) หากผูข
้ ายไม่อนุ ญาตเป็ นการล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
้
ผูซ
้ อจะไม่
ื
โอน จํานํ า
่ สน
ให ้เช่าหรือจําหน่ ายผลิตภัณฑ ์ใดหรือลงนามในสัญญาใดทีมี
ิ ค ้าเ
ป็ นหลักประกันหรือสิทธิทเรี
ี่ ยกใหส้ ่งมอบสินค ้าให ้

10. Inspection

10. การตรวจสอบ

10.1. If Supplier has undertaken to arrange the transport
of the Goods, Purchaser must examine the Goods for
transport damage and must verify that the correct
quantity of Goods has been delivered immediately upon
arrival at the agreed destination. If any transport
damage or deviation in the delivered number of Goods
against the ordered quantity of Goods is found,
Purchaser must make a detailed description thereof on
the transport document to be signed after receipt of the
Goods. The reporting of damages, non-conformities or
deficiencies will not relieve Purchaser from its payment
obligations for the Goods.

10.1. หากผูข
้ ายตกลงจะจัดส่งสินค ้า
่ ความเสียหายทีอาจเกิ
่
ผูซ
้ อจะต
ื้
้องตรวจสอบสินค ้าเพือดู
ดจากการข
่
นส่งและจะต ้องรบั รองความถูกต ้องของปริมาณสินค ้าทีขนส่งในทัน
่
ทีทสิ
ี่ นค ้าส่งถึงปลายทางทีตกลงกั
นไว ้

11. Warranty and non-conformity of the Goods and/or
Services

11.

11.1. Notwithstanding Section 10.1, Purchaser shall notify
Supplier in writing of any non-conformity of the Goods
and/or Services within five (5) calendar days from the
date when this was discovered by Purchaser and in no
event after expiration of the warranty period specified in
Section 11.3, specifying the nature of the nonconformity and providing all available documents,
reports and other evidence necessary to evaluate the
non-conformity by Supplier, subject to forfeiting the right
to invoke any action based on non-conformity.
11.2. Upon receiving a notice of non-conformity as set
forth in Section 11.1, Purchaser shall arrange shipment
to Supplier and Supplier shall, upon receipt of the
Goods, be granted a reasonable time to evaluate the
notice and the Goods and/or Services and, where
relevant, propose an appropriate solution. If Supplier
confirms the non-conformity in writing to Purchaser,
Supplier shall reimburse the shipment costs incurred by
Purchaser. No Goods shall be returned to Supplier
without prior approval from Supplier.

หากเกิดการพบความเสียหายจากการขนส่งหรือมีการพบว่ามีจาํ นว
่ ่งซือ้
นสินค ้าแตกต่างไปจากจํานวนทีสั
้
่ ้อง
ผูซ
้ อจะต
ื
้องทํารายการรายละเอียดดังกล่าวบนเอกสารขนส่งทีจะต
ลงนามหลังการรบั สินค ้าแล ้ว
่
รายงานเรืองความเสี
ยหายหรือการสูญเสียของสินค ้าจะไม่ปลดเปลือ้
ง
ความรบั ผิดของผูซ
้ อในการชํ
ื้
าระราคาสินค ้า

การร ับประก ันและความบกพร่องของสินค้าและ/หรือกา
รบริการ
้
11.1. ไม่ว่าเนื อความในข
้อ 10.1 จะระบุไว ้เป็ นเช่นใด
ผูซ
้ อจะต
ื้
้องแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรให ้ผูข
้ ายได ้ทราบถึงความบกพ
ร่องของสินค ้าและ/หรือบริการภายใน 5
่ ซ
วันปฏิทน
ิ นับจากวันทีผู
้ อพบความบกพร่
ื้
องนั้นและในกรณี ทพบห
ี่
่
้
ลังจากช่วงเวลาทีรบั รองสินค ้าสินสุดลงตามกําหนดในข ้อ 11.3
ให ้ระบุลก
ั ษณะความบกพร่องพร ้อมมีเอกสาร
่ จํ่ าเป็ นในการประเมินค่าความบกพร่องข
รายงานหรือหลักฐานอืนที
องสินค ้าโดยผูข
้ าย
่
่
ภายใต ้เงือนไขที
สละสิ
ทธิเพิกถอนสิทธิทจะเรี
ี่
ยกร ้องการกระทําใด ๆ
อันเกิดจากการบกพร่องของสินคา้
่
่
11.2. เมือได
้รบั การแจ ้งบอกกล่าวเรืองความบกพร่
องตามข ้อ 11.1 แล ้ว
่ ข
ผูซ
้ อจะดํ
ื้
าเนิ นการจัดส่งให ้แก่ผูข
้ ายและเมือผู
้ ายได ้รบั สินค ้าแล ้ว
ผูข
้ ายจะมีเวลาตามสมควรในการประเมินตรวจสอบการแจ ้งและสินค ้
าและ/หรือบริการ
่
และหากสมควรจะเสนอวิธก
ี ารแก ้ไขทีเหมาะสมด
้วย
้
หากผูข
้ ายยืนยันเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรไปยังผูซ
้ อถึ
ื งความบกพร่อง
่ ดขึนแก่
้
ผูข
้ ายจะชดเชยค่าจัดส่งทีเกิ
ผูซ
้ อื ้
่ ข
โดยจะไม่มก
ี ารส่งสินค ้าใดไปยังผูข
้ ายโดยทีผู
้ ายไม่เห็นชอบล่วงห
น้า
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11.3. Supplier warrants that under normal use, and in
accordance with the Agreement and all other
instructions provided by Supplier, the Goods and/or
Services shall, at the time of delivery to Purchaser and
for a period of twelve (12) months thereafter (or such
other period as may be agreed upon in writing by the
Parties), conform to the published specifications for
such Goods and/or Services. The Goods and/or
Services shall be deemed to conform to such published
specifications despite minor discrepancies that do not
essentially affect the normal use of the Goods and/or
Services, unless the Parties have concluded a separate
quality agreement in which case the latter shall prevail.

11.4. The warranty granted above shall extend directly to
Purchaser and not to Purchaser’s customers, agents or
representatives and is in lieu of all other warranties,
whether express or implied, including without limitation
any implied warranties of fitness for a particular
purpose, merchantability, or non-infringement of
intellectual property rights. All other warranties are
hereby specifically disclaimed by Supplier.

11.5. Supplier shall have no obligations under warranty if
the alleged defect or non-conformity is found to have
occurred as a result of normal wear and tear, stress
testing, exceeding specified maximum operation
conditions, misuse, neglect, improper handling,
improper installation, improper storage, improper
transportation, modification, combining it with other
goods, or other circumstances attributable to
Purchaser.
11.6. Supplier’s sole and exclusive obligation, and
Purchaser’s sole and exclusive right, with respect to
claims under this warranty shall be limited, at Supplier’s
option, either to the replacement or repair of nonconforming Goods and/or Services or to an appropriate
credit for the purchase price thereof. To the extent title
has already passed to Purchaser, the non-conforming
Goods shall become Supplier's property as soon as
they have been replaced or credited. Unless otherwise
agreed in writing, Purchaser shall not take any legal
action based on non-conformity of the Goods and/or
Services, or make a counterclaim based thereon, as a
result of any action taken by Supplier against Purchaser
based on non-performance of the Agreement, after
expiry of the warranty period pursuant to Section 11.3.
12. Intellectual Property
12.1. Supplier reserves all Intellectual Property Rights in
respect of the Goods and/or Services. Without
Supplier’s prior written permission, Purchaser shall not
use, reproduce, modify, publish or imitate the Goods
and/or Services, in whole or in part, in any way. The
Agreement does not entail any transfer of or license to
any Intellectual Property Rights or know how relating to
the Goods and/or Services or the drawings, documents
or software which may have been made available to
Purchaser, other than a limited license to use the Goods

11.3.

ผูข
้ ายรบั รองว่าภายใต ้สภาพการใช ้ปกติและตามสัญญาฉบับนี ้
่ น
่ ๆ ทีผู
่ ข
หรือคําสังอื
้ ายจัดใหน้ ้น
ั
่
ในเวลาทีจัดส่งสินค ้าให ้ผูซ
้ อและในช่
ื้
วงระยะเวลา 12
เดือนหลังจากนั้น
่ อาจตกลงกั
่
(หรือในระยะเวลาอืนที
นโดยคู่สญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อก
ั
ษร)
สินค ้าและ/หรือบริการจะต ้องเป็ นไปตามคุณสมบัตท
ิ พิ
ี่ มพ ์ระบุอยู่สํา
้
หรบั สินค ้าและ/หรือบริการนัน
้ จะถื
้ อว่าสินค ้าและ/หรือบริการมีคุณสมบัตต
ทังนี
ิ ามคุณสมบัตท
ิ พิ
ี่ ม
่ มผ
พ ์ระบุอยู่แมว้ ่าจะมีข ้อแตกต่างเล็กน้อยทีไม่
ี ลกระทบต่อการใช ้สิน
ค ้าและ/หรือบริการอย่างปกติ
่
เว ้นแต่คู่สญ
ั ญาจะได ้ตกลงทําสัญญาด ้านคุณภาพทีแยกออกมาอี
ก
่
้ อว่าสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับเหนื อกว่า
ส่วนหนึ่ง ซึงกรณี
นีถื
11.4. การรบั รองข ้างต ้นจะครอบคลุมถึงผูซ
้ อโดยตรงแตไม่
ื้
รวมถึงลูกค ้า
้
ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของผูซ
้ อื
่
้
และเป็ นการแทนการรบั รองอืนๆทั
งหมดไม่
ว่าจะชัดแจ ้งหรือไม่ชดั แจ ้
ง
รวมไปถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการรบั รองโดยอ ้อมใดๆในความเหมาะส
่
มสําหรบั วัตถุประสงค ์ทีเจาะจง
่
การทีสามารถใช ้ประโยชน์ทางการค ้าได ้
่
หรือการไม่ละเมิดสิทธิทางทรพ
ั ย ์สินทางปัญญา ดังนั้นการรบั รองอืน
ๆ ผูข
้ ายถือว่าจะไม่ใช่ความผิดของผูข
้ าย
11.5. ผูข
้ ายจะไม่มค
ี วามรบั ผิดใด ๆ
่ กอ ้างว่ามีน้นเกิ
้
ตามการรบั รองสินค ้าหากข ้อบกพร่องทีถู
ั ดขึนจากก
ารใช ้งานตามปกติ การทดสอบอย่างจริงจัง
่
่ ไวใ้ นคุณสมบัติ
การทํางานเกินเงือนไขสู
งสุดตามทีระบุ
การใช ้งานผิด การละเลย การปฏิบต
ั ท
ิ ไม่
ี่ เหมาะสม
้ ไม่
่ เหมาะสม การจัดเก็บทีไม่
่ เหมาะสม
การติดตังที
่ เหมาะสม
การขนส่งทีไม่
่
การเปลียนแปลงสิ
นค ้า
่
่ ดจากผูซ
การใช ้งานสินค ้าร่วมกับสินค ้าอืนหรื
อในกรณี อนใดที
ื่
เกิ
้ อื ้
11.6.

่ ยวกั
่
ภาระแต่ผูเ้ ดียวของผูข
้ ายและสิทธิแต่ผูเ้ ดียวของผูซ
้ อที
ื ้ เกี
บ
ข ้อเรียกร ้องตามการรบั รองจะถูกจํากัดอยู่ตามแต่ทผู
ี่ ข
้ ายจะเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็ นการทดแทนด ้วยสินค ้าใหม่หรือการซ่อ
มแซมการบกพร่องของสินค ้าและ/หรือบริการหรือโดยการให ้เครดิต
้ นค ้าและหรือบริการดังกล่าว
สําหรบั ราคาซือสิ
่
์ ้โอนไปยังผูซ
โดยตราบเท่าทีกรรมสิ
ทธิได
้ อแล
ื้
้ว
่
่
สินค ้าทีมีความบกพร่องจะตกเป็ นทรพ
ั ย ์สินของผูข
้ ายในทันทีเมือสิ
้
นค ้าและ/หรือบริการนันมีการทดแทนหรือมีการให ้เครดิตแล ้ว
่ นลายลักษณ์อก
เว ้นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอืนเป็
ั ษร
่
้
ซึงผูซ
้ อจะไม่
ื
ดําเนิ นการตามกฎหมายด ้วยเหตุความบกพร่องของสิ
นค ้าและ/หรือบริการ หรือจะไมเรียกร ้องใด ๆ
่ ข
ด ้วยเหตุดงั กล่าวอันเป็ นผลจากการทีผู
้ ายดําเนิ นการใดๆต่อผูซ
้ ออั
ื้
่
่
้
้
นเนื องจากการทีผูซ
้ อผิ
ื ดสัญญาฉบับนี หลังจากการรบั รองตามข ้อ

11.3 หมดอายุลงแล ้ว
12. ทร ัพย ์สินทางปั ญญา
12.1.
ผูข
้ ายสงวนสิทธิในสิทธิทางทรพ
ั ย ์สินทางปัญญาบนสินค ้าและ/
หรือบริการ
หากไม่มก
ี ารอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน้าจากผูข
้ าย
ผูซ
้ อจะไม่
ื้
มส
ี ท
ิ ธิใช ้งาน ผลิต ขยายงาน
้
พิมพ ์หรือทําเลียนแบบสินค ้าและ/หรือบริการทังหมดหรื
อแต่บางส่ว
นไม่ว่าจะโดยวิธใี ด ๆ
้ ถอ
สัญญาฉบับนี ไม่
ื เป็ นการโอนสิทธิหรือให ้สิทธิทางทรพ
ั ย ์สินทางปั
่ ยวกั
่
ญญาหรือวิธก
ี ารความรู ้ทีเกี
บสินค ้าและ/หรือบริการหรือการวา
่ ซ
ดแบบ เอกสารหรือซอฟแวร ์ทีผู
้ อเข
ื ้ ้าไปใช ้ได ้
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and/or Services, drawings, documents or software as
set forth in, and in accordance with, the Agreement.
12.2. In the event of any third party claim against
Purchaser for infringement of Intellectual Property
Rights arising directly from the use of the Goods and/or
Services as supplied by Supplier to Purchaser, Supplier
may at its own expense conduct any ensuing litigation
and all negotiations for a settlement of the claim.
Supplier will bear the costs of any payment (either by
way of a lump sum or a continuing royalty payment) to
be made in settlement or as a result of an award in a
judgment against Supplier in the event of litigation.The
benefit of this Section 12.2 is granted to Purchaser by
Supplier only in the event that Purchaser (i) gives
Supplier prompt notice in writing of any such claim
being made or action threatened or brought against it,
(ii) takes reasonable steps to mitigate any losses or
damages incurred as a result of the claim, (iii) makes no
admission of liability or takes any other action in
connection therewith, (iv) permits Supplier to handle the
defense or settlement of the claim as set forth above,
and (v) gives all reasonable information, cooperation
and assistance to Supplier in relation to the handling of
the claim. In addition, if it is made a condition of any
settlement made by Supplier, or judgment awarded
against Purchaser, Purchaser will return or destroy, as
applicable, all infringing Goods still under its control and
stop using any affected Services subject to a refund by
Supplier of any price already paid for such Goods or
already paid for future use of the Services.The
foregoing states Suppliers entire liability and
Purchaser’s exclusive remedies for intellectual property
claims with respect to the Goods and/or Services.

่
นอกเหนื อไปจากการให ้สิทธิอย่างจํากัดทีจะใช
้สินค ้าและ/หรือบริกา
่ ในสัญญาฉบับนี ้
ร การวาดแบบ เอกสารหรือซอฟแวร ์ทีระบุ
12.2.

่
ในกรณี ทมี
ี่ บุคคลทีสามมาเรี
ยกร ้องต่อผูซ
้ อว่
ื ้ ามีการละเมิดทรพ
ั
ย ์สินทางปัญญาอันเป็ นผลโดย
่ ซ
่ ข
ตรงจากการทีผู
้ อได
ื ้ ้ใช ้สินค ้าและ/หรือบริการทีผู
้ ายได ้ขายให ้แก่
้
ผูซ
้ อื
ผูข
้ ายจะต ้องดําเนิ นการด ้วยค่าใช ้จ่ายของตนเองในการสู ้คดีหรือกา
่
รเจรจาเพือตกลงระงั
บการเรียกร ้องนั้น
ผูข
้ ายจะรบั ผิดชอบในค่าใช ้จ่ายสําหรบั การชําระเงิน
้ั ยวทังหมดหรื
้
(ไม่ว่าจะโดยการชําระครงเดี
อการจ่ายค่าสิทธิแบบทะย
อยชําระ)
่ ในการตกลงระงับการเรียกร ้องหรือตามคําสังศาลที
่
่ ต่อผูข
ทีมี
มี
้ ายใน
กรณี ทมี
ี่ การดําเนิ นคดีทางศาล สิทธิประโยชน์ตามข ้อ 12.2 นี ้
ผูข
้ ายใหแ้ ก่ผูซ
้ อเฉพาะในกรณี
ื้
ทผู
ี่ ซ
้ อื ้ (1)
้
แจ ้งให ้ผูซ
้ อทราบเป็
ื
นลายลักษณ์อก
ั ษรในทันทีทมี
ี่ การเรียกร ้องดังก
ล่าวหรือมีการแจ ้งว่าจะมีการเรียกร ้องดังกล่าว (2)
่
่
ดําเนิ นการทีสมควรในการที
จะลดความสู
ญเสียหรือความเสียหายอั
้
นเกิดจากการเรียกร ้องนัน (3)
่
่ ยวข
่
ไม่ยอมรบั ผิดหรือดําเนิ นการอืนใดที
เกี
้อง (4)
่
อนุ ญาตให ้ผูข
้ ายเข ้ามาดําเนิ นการเพือต่อสู ้หรือระงับข ้อพิพาทตาม
่ ข ้างตน้ และ (5) ให ้ข ้อมูลทีเหมาะสม
่
ทีระบุ
่
ความร่วมมือและความช่วยเหลือทุกประการแก่ผูข
้ ายในเรืองการดํ
าเ
่
้
นิ นการเรืองการเรียกร ้อง นอกจากนี
่
หากมีเงือนไขการระงั
บข ้อพิพาทโดยผูข
้ ายหรือโดยการมีคําพิพาก
ษาให ้ผูซ
้ อร
ื ้ บั ผิด
่ การละเมิดนั้นทังหมดที
้
่ งอยู่
ผูซ
้ อจะต
ื้
้องส่งคืนหรือทําลายสินคา้ ทีมี
ยั
ภายใต ้การควบคุมของตนเองและต ้องหยุดใช ้การบริการใด
่ ยวข
่
ๆทีเกี
้อง
่
่ ซ
ภายใต ้เงือนไขว่
าผูข
้ ายจะคืนเงินค่าราคาทีผู
้ อได
ื ้ ้ชําระแล ้วหรือที่
ชําระแล ้วสําหรบั บริการในอนาคต
ข ้อความต่อไปจะกําหนดความรบั ผิดและการเยียวยาโดยเฉพาะกับ
่ ยวกั
่
ผูซ
้ อสํ
ื ้ าหรบั การเรียกร ้องทางทรพ
ั ย ์สินทางปัญญาทีเกี
บสินค ้าแ
ละ/หรือบริการ

12.3. The foregoing indemnity shall not apply to any
custom or semi-custom products or components
supplied by Supplier in accordance with Purchaser’s
specifications. Any intellectual property indemnity with
respect to such custom or semi-custom products shall
be subject to a separate written agreement between the
Parties.
12.4. Purchaser shall not (i) use any Trademarks for its
own commercial activities; (ii) seek to register or
attempt to register any Trademarks or (iii) contest the
validity of any Trademarks. Purchaser hereby
acknowledges Supplier’s ownership of the Trademarks
and the goodwill associated therewith. Purchaser shall
not at any time use in its business any mark that is likely
to cause confusion with the Trademarks.

12.3.

13. Compliance with Laws

13. การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
่ ยวข
่
13.1. ผูซ
้ อจะต
ื้
้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบียบทีเกี
้อง
่
่
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะกฎหมายและระเบียบทีเกียวกับการต่อต ้าน

13.1. Purchaser shall at all times comply with all
applicable laws and regulations, including but not
limited to laws and regulations on anti-bribery, anti-trust,
environmental
data
protection,
anti-corruption,
compliance, and export control.

่ ไว ้ไม่ใช ้บังคับกับผลิตภัณฑ ์หรือส่วนประก
การชดเชยตามทีระบุ
่
อบทีผูข
้ ายจัดส่งตามคุณสมบัติ
่ ซ
ทีผู
้ อกํ
ื ้ าหนดมา
การชดเชยทางด ้านทรพ
ั ย ์สินทางปัญญาจะต ้องทําเป็ นสัญญาเป็ นล
ายลักษณ์อก
ั ษรแยกต่างห่างอีกฉบับหนึ่ งระหว่างคู่สญ
ั ญา

12.4. ผูซ
้ อจะต
ื้
้องไม่ (1)
่
่ จกรรมทางการค ้าของตนเอง (2)
ใช ้เครืองหมายการค
้าเพือกิ
่
ดําเนิ นการหรือพยายามดําเนิ นการจดทะเบียนเครืองหมายการค
้า
่
หรือ (3) คัดค ้านความถูกต ้องเครืองหมายการค ้า
์
่
ผูซ
้ อยอมร
ื้
บั ในกรรมสิทธิของผู
ข
้ ายในเครืองหมายการค
้าและกูด๊ วิล
่
่
้
่
ล ์ทีเกียวข ้อง ผูซ
้ อจะไม่
ื
ใช ้เครืองหมายใด ๆ
่
ในธุรกิจของตนไม่ว่าในเวลาใดอันจะทําให ้เกิดความสับสนในเครือง
หมายการค ้า

การให ้สินบน การผูกขาดทางการค ้า การคุ ้มครองข ้อมูล
่
การต่อต ้านการคอรปั ชัน
่
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายสิงแวดล
้อมและการควบคุมการส่งออกสินค ้
า
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13.2. Purchaser acknowledges that the Goods and/or
Services, and any related information, software or
technology, may be subject to the export control laws,
rules and regulations of the European Union, United
States of America, and any other applicable countries.
Purchaser agrees and warrants that it will comply with
all applicable international and national export control
laws and regulations and, without specific prior written
Supplier approval, will not export, re-export, or transfer,
directly or indirectly, any such Goods and/or Services,
information, software and/or technology (a) to any
country/region subject to U.S. or EU anti-terrorism
controls or comprehensive U.S. or EU sanction or
embargo at the time of such activity, (b) to any party
included on a U.S. or EU government restricted party
list or subject to such restrictions through its ownership
structure, or (c) for any prohibited end-use described in
the U.S. or EU Export Administration Regulations (e.g.,
nuclear, chemical/biological weapons, missiles).
Purchaser shall maintain records in accordance with the
U.S. and other applicable export regulations and
provide to Supplier, upon request, documentation to
demonstrate compliance with this Section 13.2.
13.3. Purchaser shall furnish to Supplier any information
required to enable Supplier to comply with any
applicable laws, rules, and regulations in its sale of the
Goods and/or Services. Purchaser agrees and warrants
that Purchaser is not included on a U.S. or EU
government restricted party list or subject to such
restrictions through its ownership structure. Purchaser
agrees to not place an order or request with Supplier
that, if fulfilled, would cause Supplier to violate an export
control related law, rule or regulation. Purchaser agrees
to notify Supplier promptly of Purchaser’s receipt of any
notice of a violation of any export control related law,
rule or regulation, which may affect Supplier.
13.4. Purchaser acknowledges and accepts that may
Supplier at its sole discretion give instructions to and/or
impose restrictions on Purchaser with respect to the
resale of the Goods which Purchaser considers
necessary to comply with applicable (local) laws.
13.5. Purchaser agrees to indemnify and hold Supplier
and its Affiliates harmless from any claims, liabilities,
penalties and associated costs and expenses, which
Supplier may incur due to Purchaser’s non-compliance
with applicable laws, rules and regulations as set forth
in, but not limited to, Section 13.

13.2. ผูซ
้ อยอมร
ื้
บั ว่าสินค ้าและ/หรือบริการและข ้อมูล
่ เกี
่ ยวข
่
ซอฟแวร ์หรือเทคโนโลยีที
้องจะต ้องอยู่ภายใต ้กฎหมาย
่ ๆ
กฎและระเบียบของสหภาพยุโรป สหรฐั อเมริกาและประเทศอืน
่
่
ทีเกียวข ้อง
ผูซ
้ อตกลงและร
ื้
บั รองว่าตนจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบียบก
ารควบคุมการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศและหากไม่มค
ี ํา
่
อนุ ญาตทีเจาะจงล่
วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากผูข
้ าย
ผูซ
้ อจะไม่
ื้
ส่งออก ส่งต่อ
้
หรือโอนทังทางตรงและทางอ
้อมในสินค ้าและ/หรือบริการ และข ้อมูล
่ เกี
่ ยวข
่
ซอฟแวร ์หรือเทคโนโลยีที
้องนั้น (ก)
่ ่ในการควบคุมการต่อต ้านการก่อการร ้ายหรือมา
ไปยังประเทศทีอยู
่
ตรการควําบาตรทางการค ้าของสหรฐั อเมริกาและสหภาพยุโรป (ข)
่
ไปใหแ้ ก่ผูท้ อยู
ี่ ่ในรายชือการควบคุ
มของสหรฐั อเมริกาหรือสหภาพ
่ ่ภายใต ้การจํากัดดังกล่าวเนื่องด ้วยโครงสร ้างผูถ้ อ
ยุโรปหรือทีอยู
ื หุ ้น
หรือ (ค)
่
่ ้องห ้ามตามกฎการส่งออกของรฐั บาลสหรฐั อเมริกาแ
เพือการใช
้ทีต
ละสหภาพยุโรป (เช่น นิ วเคลียร ์ อาวุธทางชีวภาพหรือเคมี
ขีปนาวุธ)
่
่ ยวข
่
ผูซ
้ อจะต
ื้
้องเก็บรกั ษาบันทึกตามทีกฎหมายการส่
งออกทีเกี
้องข
องสหรฐั อเมริกาได ้กําหนดไว ้พร ้อมส่งให ้แก่ผูข
้ าย
่ คําขอเอกสารเพือแสดงถึ
่
เมือมี
งการปฎิบต
ั ต
ิ ามข ้อ 13.2 นี ้
้
13.3. ผูซ
้ อจะต
ื
้องส่งมอบขอ้ มูลใด ๆ
่ จะให
่
ให ้แก่ผูข
้ ายเพือที
้ผูข
้ ายสามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
้
กฎและระเบียบในการซือสินค ้าและ/หรือบริการ
ผูซ
้ อตกลงและร
ื้
บั รองว่าผูซ
้ อไม่
ื ้ เป็ นผูท้ อยู
ี่ ่ในรายชือ่
่ กจํากัดหรือของสหรฐั อเมริกาและสหภาพยุโรปหรือทีอยู
่ ่ภายใต ้
ทีถู
่
การจํากัดดังกล่าวเนื องด ้วยโครงสร ้างผูถ้ อ
ื หุ ้น
่ ั อหรื
้ อคําขอต่อผูข
ผูซ
้ อตกลงจะไม่
ื้
สงซื
้ ายอันจะทําให ้ผูข
้ ายละเมิดก
ฎหมาย กฏหรือระเบียบการควบคุมการส่งออก ผูซ
้ อื ้
่
ตกลงจะแจ ้งให ้ผูข
้ ายทราบทันทีทผู
ี่ ซ
้ อได
ื ้ ้รบั การแจ ้งเรืองการละเมิ
ด
่
กฎหมาย กฎหรือระเบียบการควบคุมการส่งออก ทีจะมีผลต่อผูข
้ าย
13.4.

่ อกําหนดข ้อกํา
ผูข
้ ายรบั ทราบและยอมรบั ว่าผูซ
้ ออาจให
ื้
้คําสังหรื
หนดใด ๆ
่
ให ้แก่ผูซ
้ อโดยดุ
ื้
ลยพินิจโดยฝ่ ายเดียวของผูข
้ ายเองเพือขายต่
อสิน
่ ซ
่ ยวข
่
ค ้าทีผู
้ อเห็
ื ้ นว่าจําเป็ นต่อการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีเกี
้อง
่
13.5. ผูซ
้ อตกลงที
ื้
จะชดใช
้ความเสียหายแก่
และไม่เรียกร ้องต่อผูข
้ ายหรือบริษท
ั ในเครือในการเรียกร ้อง
ความรบั ผิด
่ ยวข
่
่ ข
่ ซ
บทลงโทษและค่าใช ้จ่ายทีเกี
้องทีผู
้ ายอาจมีขนจากการที
ึ้
ผู
้ อื ้
่
ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย กฎและระเบียบดังเช่นทีระบุในข ้อ 13
ของสัญญา

14. Data Protection

14. การคุม
้ ครองข้อมู ล

14.1. Where Purchaser in the performance of the
Agreement processes Supplier’s personal data (as
defined by applicable law) (hereafter collectively
referred to as “Personal Data”), Purchaser shall:

14.1.

(a) process Personal Data only insofar necessary to
perform its obligations under the Agreement, Supplier’s
written instructions, or as required by law;

(ก)

(b) promptly, but in any case within twelve (12) hours,
inform Supplier of any actual or suspected security
incident involving the Personal Data and to provide all

่ ซ
้
เมือผู
้ อได
ื ้ ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาฉบับนี ในการจั
ดการข ้อมูลส่วนบุ
คคลของผูข
้ าย (ตามกฎหมาย
่ ยวข
่
้
ทีเกี
้องกําหนดไว ้) (ต่อไปนี จะเรี
ยกว่า “ข ้อมูลส่วนบุคคล”)
ผูซ
้ อจะต
ื้
้อง

จัดการข ้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าทีจํ่ าเป็ นจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามสั
้
ญญาฉบับนี ตามคํ
าสัง่
่
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรของผูข
้ ายหรือตามทีกฎหมายกํ
าหนด
(ข) ดําเนิ นการในทันทีในระยะเวลา 12
่
่
่ ดขึนจริ
้ ง
ชัวโมงเพื
อแจ
้งให ้ผูข
้ ายทราบถึงเหตุการณ์ใด ๆ ทีเกิ
่
้
้
หรือทีคาดว่าจะเกิดขึนกับข ้อมูลส่วนบุคคล รวมทังให ้ข ้อมูลใดๆ
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data required under applicable law or requested by
Supplier with regard to such security incident; and
(c) enter into a further data processing agreement with
Supplier at Supplier’s first written request.

่
่ ข
ตามทีกฎหมายกํ
าหนดหรือทีผู
้ าย
่
้ ้น
มีคําขออันเกียวข
้องกับเหตุการณ์ทเกิ
ี่ ดขึนนั
(ค)

่ ข
ลงนามในสัญญาจัดการข ้อมูลกับผูข
้ ายตามทีผู
้ ายมีคาํ ขอเป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษร

15. Limitation of Liability

15. การจําก ัดความร ับผิด

15.1. The Parties agree that Purchaser shall in no event
be entitled to claim any compensation under the
Agreement for indirect, incidental, consequential, or
punitive damages including but not limited to loss of
profit, decreased turnover, cost of cover, or property
damage, regardless of whether Supplier has been
advised of the possibility of such damages. It is
understood, however, that any amounts paid to a third
party pursuant to Section 12.2 shall, as between the
Parties, be considered direct damages.

15.1. คู่สญ
ั ญาตกลงว่าไม่ว่ากรณี ใด ๆ
ผูซ
้ อไม่
ื ้ มส
ี ท
ิ ธิเรียกค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาฉบับนี สํ้ าหรบั ควา
มเสียหายโดยอ ้อม
่
้ าเสียหายต่อเนื่อง
ความเสียหายโดยบังเอิญทีอาจเกิ
ดขึนค่
้
หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมทังแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะค่าขาดกําไร
่
รายได ้ทีลดลง
่
ค่าเสียหายเพือครอบคลุ
มค่าใช ้จ่ายหรือความเสียหายในทรพ
ั ย ์สิน
ไม่ว่าผูข
้ ายจะได ้รบั แจ ้งถึงความเป็ นไปไดใ้ นการเกิดความเสียนั้นหรื
อไม่ก็ตาม
่ ้าใจระหว่างคู่สญ
โดยเป็ นทีเข
ั ญาว่าหากเป็ นการชําระเงินใดๆให ้แก่บุ
คคลภายนอกตามข ้อ 12.2 ให ้ถือเป็ นค่าเสียหายโดยตรง
15.2. โดยไม่จาํ กัดเฉพาะภาระของผูข
้ ายตามข ้อ 11
้ ากั
ความรบั ผิดของผูข
้ ายในความเสียหายโดยตรงตามสัญญานี จะจํ
่
ดทีไม่เกินจํานวนเงินเท่ากับ (ก) ร ้อยละห ้าสิบ (50)
่ ซ
ของราคาสินค ้าทีผู
้ อจ่
ื ้ ายให ้แก่ผูข
้ ายแล ้วสําหรบั สินค ้าและ/หรือบริ
้ 12 เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์เรียกร ้อง หรือ (ข)
การตามสัญญานี ใน
หนึ่งล ้านเหรียญสหรฐั (USD1,000,000)
้ แล
้ ้วแต่ว่าจํานวนใดจะน้อยกว่า
ทังนี

15.2. Without limitation to the obligations of Supplier under
Section 11, Supplier’s liability for direct damages under
an Agreement shall not exceed (a) fifty (50) percent of
the purchase price paid to Supplier for the affected
Goods and/or Services under such Agreement in the
twelve (12) months preceding the event giving rise to
the claim, or (b) one million dollars (USD1,000,000),
whichever is less.
15.3. Supplier shall not be liable for any damage caused
to third parties resulting from defects in the design and
manufacturing of the Goods and their components,
unless and to the extent to be established in
accordance to applicable mandatory provisions of law
regarding the liability for death or bodily injuries or
damage to personal property, directly caused by
defective Goods.
15.4. Purchaser shall indemnify and hold Supplier and its
Affiliates harmless from all claims for damages of third
parties who, for whatever reason, allege to have
suffered damage through Goods and/or Services
delivered by Supplier, unless Supplier is liable for these
damages pursuant to Sections 12.2 or 15.3.
15.5. Limitations of liability will not apply against the
injured Party in case the damage resulted from gross
negligence or willful misconduct of the other Party or
where liability cannot be excluded or limited under
applicable mandatory laws.

15.3.

่ ดกับบุคคลทีสามอั
่
ผูข
้ ายไม่ต ้องรบั ผิดต่อความเสียหายทีเกิ
นเป็
นผลจากการออกแบบและการ
ผลิตสินค ้าและส่วนประกอบสินค ้า
่ ในข ้อบังคับตามกฎหมายเกียวกั
่
เว ้นแต่จะเป็ นการเกิดตามทีระบุ
บคว
ามรบั ผิดต่อการเสียชีวต
ิ หรือการบาดเจ็บต่อร่างกาย
่ ดโดยตรงจากข ้อบกพร่องของสินค ้
หรือต่อทรพ
ั ย ์สินส่วนบุคคลทีเกิ
านั้น
่
15.4. ผูซ
้ อตกลงที
ื้
จะชดใช
้ความเสียหายแก่
และจะป้ องกันผูข
้ ายและบริษท
ั ในเครือจากการเรียกร ้องความเสียหา
่
่ ้างว่าได ้รบั ความเสียหายเพราะเกิดจากสินค ้า
ยของบุคคลทีสามซึ
งอ
และ/หรือบริการ เว ้นแต่เป็ นการรบั ผิดของผูข
้ ายตามข ้อ 12.2
และข ้อ 15.3
15.5.

้
่ ้รบั ความเสียหา
ข ้อจํากัดความรบั ผิดนี จะไม่
ใช ้สําหรบั บุคคลทีได
ยอันเนื่องมาจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร ้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยคู่สญ
ั ญาใดหรือความร ั
้
่ ้บังคับ
บผิดนันไม่อาจจํากัดหรือยกเว ้นได ้ตามกฎหมายทีใช

16. Force Majeure

16. เหตุสุดวิสย
ั

16.1. Supplier is not responsible for any delay or other
suspension or deviation in the performance of
Supplier’s obligations under the Agreement which is (in
whole or in part) caused by (i) fire, flooding or other
natural disasters, (ii) strikes or industrial actions or
disputes, (iii) acts or omissions of governmental
agencies (including customs agencies in the country of
origin or destination), (iv) default of suppliers or subcontractors (including but not limited to carriers), (v)
shortages on the market of required materials or labor,
(vi) theft from warehouses of Supplier or its suppliers,
(vii) any change in currency laws or regulations or other

16.1. ผูข
้ ายไม่ต ้องรบั ผิดชอบจากการล่าช ้าหรือการหยุดชะงัก
่
หรือความเปลียนแปลงในภาระของ
้ ้วยสาเหตุทเกิ
ผูข
้ ายตามสัญญาฉบับนี ด
ี่ ดจาก
้
(ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน) (1) ไฟไหม ้
้ วมหรือภัยพิบต
นํ าท่
ั ท
ิ างธรรมชาติ (2)
การหยุดงานหรือข ้อขัดแยง้ ทางแรงงาน (3)
การกระทําหรือการงดเว ้นการกระทําของหน่ วยงานของรฐั
้
(รวมทังหน่
วยงานศุลกากรในประเทศต ้นทางหรือปลายทาง) (4)
การผิดนัดของผูจ้ ด
ั ส่งสินค ้าหรือคู่สญ
ั ญารบั ช่วง
้
(รวมทังแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะผูร้ บั ขนส่ง) (5)
การขาดตลาดของวัตถุดบ
ิ และแรงงาน (6)
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การขโมยจากคลังสินค ้าของผูข
้ ายหรือของผูจ้ ด
ั ส่งสินค ้าให ้ผูข
้ าย
่
่ ยวข
่
(7) การเปลียนแปลงของกฎหมายหรื
อระเบียบทีเกี
้องกับเงินตรา
่
หรือการเปลียนแปลงในทางลบของเศรษฐกิ
จหรือทางการเงินในหรือ
่
่
่
ทีเกียวกับสถานทีประกอบธุ
รกิจของผูซ
้ อื ้ หรือ (8)
่ อยู่ในความควบคุมของผูข
เหตุใดๆทีไม่
้ าย (แต่ละเหตุจะเรียกว่า
“เหตุสุดวิสยั ”)

adverse economic or financial developments in or
relating to Purchaser’s place of business, or (viii) any
other circumstances outside Supplier’s reasonable
control (each hereafter a “Force Majeure” event or
condition).
16.2. The estimated delivery dates specified in the
Agreement shall be extended by that period of time
during which Supplier is unable to perform due to a
Force Majeure event; provided, however, that in the
event that such delay exceeds three months, Supplier
or Purchaser may cancel the affected Agreement(s) by
written notice, in which case Supplier is not liable for any
resulting damages.

16.3. Nothing in this Section 16 will excuse Purchaser
from its payment obligations for Goods and/or Services
received.

16.2.

ระยะเวลาการส่งมอบตามสัญญาจะต ้องขยายออกไปเท่าเวลาที่
ผูข
้ ายไม่อาจปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญา
ได ้เพราะเหตุสุดวิสยั
่
ภายใต ้เงือนไขว่
าหากการล่าช ้านั้นเกินกว่าระยะเวลา 3 เดือนแล ้ว
้
ผูซ
้ อื
่ ้รบั ผลกระทบด ้วยการแจ ้งเป็ นล
หรือผูข
้ ายมีสท
ิ ธิบอกเลิกสัญญาทีได
ายลักษณ์อก
ั ษร
่
ซึงในกรณี ดงั กล่าวผูข
้ ายไม่จาํ เป็ นต ้องรบั ผิดในความเสียหายใดๆที่
้
เกิดขึน
16.3. ข ้อตกลงตามข ้อ 16
้ ทําให ้ความรบั ผิดของผูซ
นี ไม่
้ อสํ
ื ้ าหรบั การชําระราคาสินค ้าและ/หรื
อบริการ
่ ซ
ทีผู
้ อได
ื ้ ้รบั แล ้วต ้องหมดไป

17. Termination

17. การบอกเลิกสัญญา

17.1. A Party shall only be entitled to terminate the
Agreement or suspend the performance of its
obligations under the Agreement in whole or in part by
means of written notice to the other Party in the
following situations:

17.1.

(a) the other Party files a voluntary petition in bankruptcy or
any voluntary proceeding relating to insolvency,
receivership, liquidation, assignment for the benefit or
creditors or similar proceeding;
(b) the other Party becomes the subject of a petition in
bankruptcy or any proceeding relating to insolvency,
receivership, liquidation, assignment for the benefit of
creditors or similar proceeding;
(c) the other Party is in material breach of the Agreement
and that breach (a) is not capable of being cured, or (b)
if capable of being cured, remains uncured for thirty (30)
calendar days after receiving written notice of the
breach. For purposes of this Section 17.1Error!
Reference source not found., any breach of Sections
4.2, 8.1, 12, 13, 14, and 18 shall, without limitation, be
deemed a material breach that is incapable of cure;

(d) the other Party ceases or threatens to cease to carry on
business in the ordinary course.
17.2. Purchaser shall inform Supplier as soon as
reasonably possible of any change of Control with
respect to Purchaser. Supplier shall have the right to
terminate the Agreement in case of a change of Control
with respect to Purchaser after having been notified of
such change of Control by Purchaser.

18. Confidentiality and Publicity Restrictions

้ อไม่ปฏิบ ั
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งมีสท
ิ ธิทจะบอกเลิ
ี่
กสัญญาฉบับนี หรื
้
้
ติตามสัญญาฉบับนี ทังหมดหรือแต่บาง
ส่วนโดยการแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรใหคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
หากมีเหตุดงั นี ้
่ าร ้องขอล ้มละลาย
(ก) คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได ้ยืนคํ
่
้ นล ้นพ ้นตัว
หรือคําขอในคดีล ้มละลายเรืองการมี
หนี สิ
การชําระบัญชี
การถูกพิทก
ั ษ ์ทรพ
ั ย์
้ อกระบวนการทีคล
่ ้ายกัน
การโอนประโยชน์ให ้เจ ้าหนี หรื
่ าร ้องขอล ้มละลาย
(ข) คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งถูกยืนคํ
่
หรือตกอยู่ในการดําเนิ นคดีตามคําขอในคดีล ้มละลายเรืองการมี
หนี ้
สินล ้นพน้ ตัว การชําระบัญชี การถูกพิทก
ั ษ ์ทรพ
ั ย์
้ อกระบวนการทีคล
่ ้ายกัน
การโอนประโยชน์ให ้เจ ้าหนี หรื
(ค)
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งกระทําการผิดสัญญาในสาระสําคัญและกา
รผิดสัญญาดังกล่าวนั้น
(ก) ไม่สามารถเยียวยาได ้ หรือ ข)
สามารถเยียวยาได ้แต่ไม่สามารถกระทําการเยียวยาให ้สําเร็จได ้ภาย
ใน 30
่ ้รบั การแจ ้งการผิดสัญญาเป็ นลายลักษณ์อก
วันปฏิทน
ิ นับแต่วน
ั ทีได
ั
่
ษร เพือใหบ้ รรลุวต
ั ถุประสงค ์ใน
้ ้ การผิดสัญญาใด ๆ ในขอ้ 4.2, 8.1, 12, 13,
ข ้อ 17.1 (ค) ทังนี
14 และ 18
่ อาจเยียวยาได ้
ให ้ถือเป็ นการผิดสัญญาโดยสาระสําคัญทีไม่
(ง) คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง หยุดหรือขู่จะหยุดการประกอบธุรกิจตามปกติ
17.2.

่
ผูซ
้ อจะต
ื้
้องแจ ้งให ้ผูข
้ ายทราบในทันทีทมี
ี่ การเปลียนการควบคุ
ม
่
้
อันเกียวข ้องกับผูซ
้ อื
้
่
ผูข
้ ายมีสท
ิ ธิทจะบอกเลิ
ี่
กสัญญานี หากมี
การเปลียนการควบคุ
มอันเ
่
้
่
่
กียวข ้องกับผูซ
้ อหลั
ื
งจากทีได ้รบั แจ ้งการเปลียนแปลงการควบคุมจา
กผูซ
้ อื ้

18. การร ักษาความลับและการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
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18.1. Except as otherwise provided hereunder, all
Confidential Information communicated by Supplier to
Purchaser shall be kept in confidence and shall be used
only for the purpose of any Agreement, except:
(a) as may be necessary to comply with laws, statutes and
regulations, provided that, prior to disclosure,
Purchaser notifies Supplier of such requirement and
cooperates with Supplier’s efforts to seek a protective
order or otherwise avoid or minimize the disclosure;
(b) to the extent such Confidential Information is already
known to Purchaser, becomes known to Purchaser
without confidentiality obligations attached, or is
independently developed by Purchaser without use of
the Confidential Information;
(c) to the extent such Confidential Information is or
becomes known to the public other than by a breach of
this Section 18;
(d) to the professional advisers of Purchaser who are under
duties of confidentiality; or

่
18.1. เว ้นแต่จะตกลงไว ้เป็ นอย่างอืน
้
่ ดจากการติดต่อระหว่างผูข
ข ้อมูลลับทังหมดที
เกิ
้ ายและผูซ
้ อจะต
ื้
้องถู
่
กเก็บรกั ษาไว ้เป็ นความลับและจะใช ้เพือการปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาฉบับ
้ านั้น เว ้นแต่
นี เท่
่
(ก) เพือปฏิ
บต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
ข ้อบังคับและระเบียบโดยก่อนการเปิ ดเผยข ้อมูลผูซ
้ อต
ื ้ ้องแจ ้งให ้ผูข
้
่
ายทราบถึงความจําเป็ นดังกล่าวและร่วมมือกับผูข
้ ายเพือหาวิ
ธก
ี ารป้
่
่ ด
องกันหรือหลีกเลียงการเปิ
ดเผยหรือเปิ ดเผยน้อยทีสุ
(ข)

่
ข ้อมูลลับนั้นเป็ นทีทราบแก่
ผูซ
้ อแล
ื้
้วโดยไม่มภ
ี าระการรกั ษาควา
มลับ
หรือได ้รบั การพัฒนาอย่างอิสระโดยผูซ
้ อเองโดยไม่
ื้
ได ้เกิดจากการใ
ช ้ข ้อมูลลับ
่
(ค) ข ้อมูลลับนั้นเป็ นทีทราบแก่
สาธารณชน
นอกเหนื อจากการกระทําผิดตามข ้อ 18
(ง)

(e) with prior written consent of Supplier.

(จ)

18.2. Purchaser will take all reasonable measures to
ensure safe preservation or storage with respect to the
Confidential Information and shall obtain appropriate
undertakings of confidentiality from its employees.
Purchaser shall promptly return or destroy, at Supplier’s
option, all Confidential Information when requested.
18.3. The Parties agree that the applicability of the
confidentiality provisions of this Section 18 shall be
subject to any existing non-disclosure agreement(s)
and/or confidentiality agreements between the Parties
covering Confidential Information and/or confidentiality
of the subject matter hereof and that such agreements
shall take precedence over and supersede any
inconsistent provisions set forth in these General Terms
of Sale.
18.4. Purchaser is not allowed to use Supplier’s
Trademarks, trade names or any other indications in
relation to the Goods and/or Services, or to publicly
make any reference to Supplier, whether in press
releases, advertisements, sales literature or otherwise,
except with Supplier’s prior written consent. Such use
must at all times be in accordance with the Lumileds
branding guidelines as updated by Supplier from time
to time.
19. Governing law and Competent Court

18.2.

19.1. The Agreement, the relationship between the
Parties, and any dispute, whether contractual or noncontractual, arising out of or in connection with the
Agreement, as well as any claims based on tort, shall
be governed by the laws of Thailand, without regard to
its choice of law rules or the UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
19.2. Any controversy or claim arising out of or relating
directly or indirectly to the Agreement, not capable of
satisfactory amicable resolution within thirty (30) days
after written notice sent by one Party to the other Party
setting forth with specificity any such controversy or
claim, shall be finally settled by:

18.3.

่
ถูกเปิ ดเผยแก่ทปรึ
ี่ กษาวิชาชีพของผูซ
้ อซึ
ื ้ งตกอยู
่ใต ้ข ้อตกลงกา
รรกั ษาความลับ
่ ข
เมือผู
้ ายอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน้า
่
่ กั ษาความปลอ
ผูซ
้ อตกลงจะใช
ื้
้วิธก
ี ารทีสมเหตุ
ผลทุกอย่างเพือร
ดภัยหรือจัดเก็บข ้อมูลลับ และจะจัดให ้มีข ้อ
่ ข
ตกลงการรกั ษาความลับจากลูกจ ้าง เมือผู
้ ายต ้องการ
้
้
ผูซ
้ อต
ื ้องคืนหรือทําลายข ้อมูลลับทังหมดโดยทันที
่
คู่สญ
ั ญาตกลงว่าการบังคับใช ้ข ้อตกลงเรืองการร
กั ษาความลับ
ตามข ้อ 18
้
่ อยู่ขณะนี ้
นี จะตกอยู
่ภายใต ้สัญญาไม่เปิ ดเผยความลับทีมี
่
และ/หรือสัญญาใดๆระหว่างคู่สญ
ั ญาทีครอบคลุมถึงข ้อมูลลับหรือก

ารรกั ษาความลับ
่ ญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับเหนื อกว่าหากมีข ้อความใดขัดกั
โดยทีสั
่
บข ้อตกลงทัวไปด
้านการขายฉบับนี ้
่
่
้ ๆ
18.4. ผูข
้ ายไม่มส
ี ท
ิ ธิจะใช ้เครืองหมายการค
้า ชือการค
้าหรือตัวบ่งชีใด
่
่
่
ทีเกียวกับสินค ้าและ/หรือบริการทีเป็ นของผูข
้ าย
่ อสาธารณะถึงชือผู
่ ข
หรือไม่มส
ี ท
ิ ธิอ ้างอิงชือต่
้ ายไม่ว่าในการแถลงข่
าว
่
การโฆษณา เอกสารการขายหรืออืนใด
เว ้นแต่ผูข
้ ายจะอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
่ ้อสินค ้า
การใช ้ดังกล่าวทุกครงจะต
ั้
้องเป็ นไปตามแนวทางการใช ้ยีห
่
้
Lumileds ทีทางผูข
้ ายจะทําใหเ้ ป็ นปัจจุบน
ั เป็ นครงคราวไป
ั
่ งค บ
19. กฎหมายทีบั
ั ใช้และอํานาจศาล
19.1. สัญญาฉบับนี ้ ความสัมพันธ ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา และข ้อโตแ้ ยง้ ใดๆ
ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญาหรือไม่
่ ดจากหรือเกียวกั
่
้
้ ้อเรียกร ้องอันเกิดจากเ
ทีเกิ
บสัญญาฉบับนี รวมทั
งข
หตุละเมิดให ้อยู่ภายใต ้บังคับของกฎหมายไทย
โดยไม่ให ้คํานึ งถึงหลักในการเลือกใช ้กฎหมายหรือการเลือกใช ้อนุ
้
สัญญาสหประชาชาติว่าด ้วยสัญญาซือขายสิ
นค ้าระหว่างประเทศ
(CISG)
19.2. ข ้อโต ้แยง้
หรือข ้อเรียกร ้องใดๆไม่ว่าจะเกิดโดยตรงหรือโดยอ ้อมตามสัญญาฉ
บับนี ้ หากไม่ได ้รบั การแก ้ไข
้
โดยการตกลงของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
ายภายในสามสิบ (30)
่ ่สญ
วันนับจากวันทีคู
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรให ้คู่สญ
ั
ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบถึงข ้อขัดแย ้งหรือข ้อเรียกร ้องแล ้ว
ให ้ดําเนิ นการต่อไปนี ้
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(a) the competent courts of Thailand if both Parties have
their registered office in Thailand; or

(ก)

(b) arbitration under the Rules of Arbitration of the
International Chamber of Commerce if Purchaser does
not have its registered office in Thailand. The place of
arbitration will be Shanghai, China. The arbitration will
be conducted in English.

(ข)

19.3. Nothing in the Agreement prevents or prohibits
Purchaser or Supplier from seeking urgent interim relief
in any court of competent jurisdiction, temporary
restraining orders, temporary injunctions, permanent
injunctions and/or orders of specific performance, as
may appear reasonably necessary to preserve its
rights.
20. Miscellaneous

19.3.

20.1. Purchaser shall not subcontract, transfer, pledge or
assign any of its rights or obligations under the
Agreement without the prior written consent of Supplier,
which consent shall not be unreasonably withheld. Any
such pre-approved subcontracting, transfer, pledge or
assignment shall not release Purchaser from its
obligations under the Agreement. Without prejudice to
Section 7.5, Supplier may assign or transfer the
Agreement or any of its rights and obligations under the
Agreement to any of its Affiliates upon written notice to
Purchaser.
20.2. The applicability of any general terms or conditions
used or to be used by Purchaser is expressly rejected.

่ เขตอํานาจในประเทศไทยถ ้าคู่สญ
้ ายมี
โดยทางศาลทีมี
ั ญาทังฝ่
สํานักงานจดทะเบียนใน
ประเทศไทย หรือ
โดยทางอนุ ญาโตตุลาการตามกฎอนุ ญาโตตุลาการของหอการ
ค ้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)
หากผูซ
้ อไม่
ื ้ ได ้มีสํานักงานจดทะเบียนในประเทศไทย
่ องเซียงไฮ
่
โดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการให ้ทําทีเมื
้ ประเทศจีน
ด ้วยภาษาอังกฤษ
้ ห
่ ้ามมิให ้ผูซ
่ า
ไม่มข
ี ้อตกลงตามสัญญาฉบับนี ที
้ อหรื
ื ้ อผูข
้ ายยืนคํ
่
่
่
ขอต่อศาลทีมีเขตอํานาจเพือมีคําสัง
่
่
ชัวคราวหรื
อข ้อห ้ามชัวคราว
่
่ ้การกระทําการใด
หรือคําสังถาวรและ/หรือคําสังให
่
่ กั ษาสิทธิของคู่สญ
เพือให ้มีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพือร
ั ญา

20. เบ็ดเตล็ด
20.1. ผูซ
้ อจะไม่
ื้
ทาํ สัญญามอบช่วง โอน
่
้
จํานํ าหรือโอนสิทธิและหน้าทีใดๆตามสั
ญญาฉบับนี โดยมิ
ได ้
รบั อนุ ญาตล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากผูข
้ าย
่
ซึงผูข
้ ายจะต ้องไม่อนุ ญาตโดยไม่มเี หตุผลสมควร
การอนุ ญาตล่วงหน้าให ้ทําสัญญามอบช่วง โอน
่
จํานํ าหรือโอนสิทธิและหน้าทีใดๆไม่
ทําให ้ผูซ
้ อหลุ
ื้
ดพ ้นจากภาระผูก
้
พันตามสัญญาฉบับนี
่ ข
้ อสิทธิและหน้าทีตามสั
่
ซึงผู
้ ายสามารถโอนสัญญาฉบับนี หรื
ญญา
้ ้บริษท
ฉบับนี ให
ั ในเครือโดยทําการแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรให ้ผูซ
้ อื ้
่
ทราบโดยทีจะไม่มผ
ี ลกระทบกับขอ้ 7.5
20.2.

20.3. The Agreement is the entire agreement between the
Parties concerning its subject matter and supersedes
all prior and contemporaneous oral and written
agreements, commitments, and understandings
concerning its subject matter.

20.3.

20.4. In the event that any provision(s) of these General
Terms of Sale and/or the Agreement shall be held
invalid, unlawful or unenforceable by a court of
competent jurisdiction or by any future legislative or
administrative action, such holding or action shall not
negate the validity or enforceability of any other
provisions of the Agreement. Any such provision held
invalid, unlawful or unenforceable, shall be substituted
by a provision of similar import reflecting the original
intent of the provision to the extent permissible under
applicable law.

20.4.

20.5. All terms and conditions of the Agreement which are
destined, whether express or implied, to survive the
termination or the expiration of the Agreement,
including but not limited to Sections 5, 0, 12, 13.5, 15,
18, 19, 20.5, and 20.6 shall survive.

20.5.

20.6. Neither the failure nor the delay of a Party to enforce
any provision of the Agreement shall constitute a waiver
of such provision or of the right of that Party to enforce
each and every provision of the Agreement.

20.6.

20.7. Supplier may amend these General Terms of Sale
from time to time by sending a new version of the

20.7.

่
่
่ ซ
การใช ้ข ้อตกลงหรือเงือนไขทั
วไปที
ผู
้ อได
ื ้ ้ใช ้แล ้วหรือจะใช ้ถือว่
าได ้ถูกปฏิเสธโดยชัดแจ ้ง
้ อเป็ นข ้อตกลงทังหมดระหว่
้
สัญญาฉบับนี ถื
างคู่สญ
ั ญาและมีผล
บังคับอยู่เหนื อการติดต่อ
การตกลง คํามั่นและความเข ้าใจระหว่างคู่สญ
ั ญา
้ ้วยวาจาและเป็ นลายลักษณ์อก
้
่ มาก่อนหน้านี ้
ทังด
ั ษรทังหมดที
มี
่
ในกรณี ทข
ี่ ้อตกลงข ้อใดในข ้อตกลงทัวไปด
้านการขายและ/หรื
้ กตีความว่าไม่มผ
อสัญญานี ถู
ี ลบังคับ
ไม่ถูกกฎหมายหรือไม่สามารถใช ้บังคับได ้
่ เขตอํานาจหรือ
โดยศาลทีมี
โดยการกระทําทางนิ ตบ
ิ ญ
ั ญัตห
ิ รือทางปกครองในอนาคต
การตีความหรือการกระทําดังกล่าวจะไม่มผ
ี ลกระทบต่อความสมบูร
่
ณ์หรือการบังคับใช ้ของข ้อตกลงข ้ออืน ๆ ของสัญญาฉบับนี ้
่ กตีความว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกกฎหมาย
ข ้อตกลงทีถู
่ ้าย
หรือไม่สามารถใช ้บังคับได ้ดังกล่าวจะถูกแทนโดยข ้อตกลงทีคล
่
คลึงกันเท่าทีกฎหมายจะอนุ ญาต
่
้
้
ข ้อตกลงและเงือนไขทั
งหมดในสั
ญญาฉบับนี โดยเฉพาะอย่
างยิง่
ในข ้อ 5, 9, 12, 13.4, 15, 18, 19, 20.5 และ 20.6
จะยังคงมีผลบังคับใช ้ต่อไปแมจ้ ะมีการบอกเลิกสัญญาหรือสัญญาสิ ้
นผลลงแล ้ว
่ ่สญ
คู่สญ
ั ญาไม่ถอ
ื ว่าการทีคู
ั ญาฝ่ ายใดมิได ้ปฏิบต
ั ห
ิ รือกระทําก
่ งคับตามข ้อตกลงขอ้ ใด
ารล่าช ้าทีจะบั
้ นการทีคู
่ ่สญ
ของสัญญาฉบับนี เป็
ั ญาฝ่ ายนั้นไดย้ กเว ้นสิทธิของตน
่
่
ทีจะบังคับใช ้ข ้อตกลงข ้ออืนของสัญญาฉบับนี ้
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้ ้เป็
ผูข
้ ายอาจทําการแก ้ไขข ้อตกลงทั่วไปด ้านการขายเหล่านี ได
นครงคราวโดยการส่
ั้
งข ้อตกลงทัว่
ไปด ้านการขายฉบับใหม่ให ้แก่ผูซ
้ อื ้
้
หากผูซ
้ อไม่
ื คด
ั ค ้านเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรภายในเวลาสี่ (4)
่ ้รบั ฉบับใหม่นัน
้
สัปดาห ์นับแต่วน
ั ทีได
้
่
ให ้ถือว่าผูซ
้ อได
ื
้ยอมรบั ว่าข ้อตกลงทัวไปด
้านการขายฉบับใหม่และ
่
ถือเป็ นสัญญาทีจะให ้ต่อไปในอนาคต

General Terms of Sale to Purchaser. Unless Purchaser
raises a written objection to Supplier within four (4)
weeks from the date of receipt of the new version,
Purchaser shall be deemed to have accepted that the
new version shall apply to any future Agreement.

20.8. In case of any discrepancy or contradiction between
the English version of these General Terms of Sale and
any translation thereof, the provisions of the English
version shall prevail.

20.8.

ในกรณี ทมี
ี่ ความแตกต่างหรือความขัดแย ้งกันของภาษาอังกฤษ
่
ของข ้อตกลงทัวไปด
้านการขายกับคําแปลใดๆ
ให ้ยึดถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก

