GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES
Version: 15.02.2016

ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของกำรขำย
1. Scope: These General Terms and Conditions of Sales shall be applicable to all sales made
by Seller and therefore the placing of all and any purchase orders shall be deemed to
imply the irrevocable acceptance by Buyer of these General Terms and Conditions of
Sales.

ขอบเขต:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปของกำรขำยนี้ให้ปรับใช้กบั กำรขำยทั้งหมดของผูข้ ำย

และกำรสัง่ ซื้อทั้งหลำยทั้งปวงซึ่งถือว่ำผูซ้ ้ ึอยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่ำงเพิกถอนมิได้
2. Offers: Seller’s sales offers are not binding and may be changed at any time, even if they
include a period of validity. Any amendment to a sales offer made by the Buyer shall not
be valid unless expressly accepted by Seller in writing. Buyer shall assume all risks and
shall pay all charges applicable to cancellation or modification of any purchase order
which has been accepted by Seller in writing.

คำเสนอ: คำเสนอของผูข้ ำยไม่ผกู พันและอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
แม้วำ่ จะอยูใ่ นช่วงเวลำที่คำเสนอยังมีผลใช้บงั คับอยูก่ ็ตำม กำรแก้ไขใดๆของผูซ้ ้ ึอในคำเสนอขำยไม่มีผลใช้บงั คับ
เว้นแต่ผขู ้ ำยยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
ผูซ้ ้ือต้องรับควำมเสี่ ยงทั้งหมดและต้องชำระค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงที่เกิดจำกกำรยกเลิกหรื อแก้ไขคำสัง่ ซื้อใดๆที่ผขู ้ ำยได้ยอม
รับเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้แล้ว
Purchase order of Buyer whether sent to Seller or via Seller’s agents or brokers, shall not
be considered to have been accepted unless expressly confirmed in writing by Seller.
The acknowledgement of receipt of a purchase order is not considered as an acceptance
of the same.

คำสัง่ ซื้อของผูซ้ ้ือที่ส่งให้ผขู ้ ำยหรื อผ่ำนตัวแทนหรื อนำยหน้ำของผูข้ ำยไม่ถือเป็ นกำรยอมรับ
เว้นแต่ผขู ้ ำยจะได้ยนื ยันคำสัง่ ซื้อดังกล่ำวไว้เป็ นหนังสื อโดยชัดเจนแล้ว
กำรได้รับคำสัง่ ซื้อก็ไม่ถือว่ำเป็ นกำรยอมรับคำสัง่ ซื้อดังกล่ำว
3. Price and Payment: The price and terms herein specified may be adjusted by Seller at
any time by written notice from the Seller dispatched at least seven (7) days prior to the
effective date of such price adjustment. Buyer shall be deemed to have consented to such
adjustment unless written rejection of any price increase is given to Seller before the
effective date thereof. If the price adjustment is rejected by Buyer, it will release Seller
from all further obligations to deliver till such time the parties shall have agreed in
writing upon an adjusted price or Seller shall have consented in writing to reestablishment of the last prevailing contract price. Such adjusted price shall be paid for
all Product shipped hereunder on and after the effective date thereof unless
subsequently again adjusted by Seller. Non-payment of any invoice shall be considered
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a fundamental breach by the Buyer entitling us to suspend any further delivery or to
consider the contract terminated immediately by reason of the Buyer's default. Late
payment fees are due automatically, without the necessity of a reminder and without
prejudice to any other damages, from the day following the date or the end of the period
for payment indicated on the invoice or fixed in the contract. On overdue payments,
interest as per the policy of Seller shall be charged from the due date till the date of
actual payment.

รำคำและกำรชำระเงิน:
ผูข้ ำยอำจปรับเปลี่ยนรำคำสิ นค้ำและเงื่อนไขกำรชำระเงินที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ได้ตลอดเวลำโดยกำรแจ้งเป็ นหนังสื
ออย่ำงน้อย เจ็ด (7)
วันล่วงหน้ำก่อนวันที่กำรปรับรำคำดังกล่ำวมีผลใช้บงั คับและให้ถือว่ำผูซ้ ้ือได้ให้ควำมยินยอมในกำรปรับรำคำดังกล่ำว
ยกเว้นกรณี ที่มีกำรแจ้งเป็ นหนังสื อปฏิเสธกำรปรับขึ้นรำคำมำยังผูข้ ำยก่อนวันที่รำคำที่ปรับขึ้นมีผลใช้บงั คับ
ในกรณี ที่ผซู ้ ้ือปฏิเสธกำรปรับรำคำ ผูข้ ำยไม่จำต้องมีภำระอีกต่อไปในกำรจัดส่งสิ นค้ำ
จนกว่ำคู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยจะได้ตกลงกันเป็ นหนังสื อเกี่ยวกับกำรปรับรำคำนั้น
หรื อผูข้ ำยได้ยนิ ยอมเป็ นลำยลักษรอักษรที่จะจัดทำรำคำขำยตำมสัญญำล่ำสุดอีกครั้ง
กำรปรับรำคำดังกล่ำวให้เริ่ มใช้กบั กำรชำระค่ำสิ นค้ำทั้งหมดที่มีกำรจัดส่งภำยใต้สญ
ั ญำนี้ ณ
หรื อหลังจำกวันที่กำรปรับรำคำนั้นมีผลใช้บงั คับยกเว้นในกรณี ที่ผขู ้ ำยจะมีกำรปรับเปลี่ยนรำคำใหม่อีกครั้งหลังจำกนั้
น กำรผิดนัดชำระหนี้ตำมใบแจ้งหนี้ใดๆ ให้ถือว่ำผูซ้ ้ือผิดสัญญำในสำระสำคัญ
ซึ่งผูข้ ำยมีสิทธิที่จะระงับกำรส่งมอบสิ นค้ำ หรื อยกเลิกสัญญำได้ทนั ทีอนั เนื่องจำกกำรผิดนัดของผูซ้ ้ือ
และให้ค่ำธรรมเนียมกำรชำระล่ำช้ำถึงกำหนดชำระโดยอัตโนมัติโดยมิจำเป็ นต้องแจ้งเตือนอีก
และไม่ถือเป็ นกำรสละสิ ทธิในกำรเรี ยกค่ำเสี ยหำยอื่นใดนับจำกวันที่ครบกำหนดชำระหรื อสิ้นสุดระยะเวลำกำรชำระเงิ
นดังที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรื อกำหนดไว้ในสัญญำ อนึ่ง ในกำรชำระเงินเกินกำหนดเวลำนี้
ให้เรี ยกเก็บดอกเบี้ยตำมนโยบำยของผูข้ ำยได้โดยนับจำกวันที่ครบกำหนดชำระเงิน จนถึงวันที่มีกำรชำระเงินครบถ้วน
4. Credit Limits and Solvency: Credit terms fixed by Seller which are subject to change at
any time by Seller in its sole discretion based on the financial position of the Buyer. If, in
the judgment of Seller, the financial solvency of Buyer shall, at any time, become
impaired or otherwise substantially reduced, then, in addition to any other remedy
available to Seller, Seller may decline to make further deliveries except upon receipt,
before shipment, of payment in cash or satisfactory security for such payment.

วงเงินสินเชื่อและสภำพคล่ อง:
ผูข้ ำยอำจมีดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิ นเชื่อที่ผขู ้ ำยกำหนดได้ตลอดเวลำโดยขึ้นอยูก่ บั ฐำนะกำรเงินของผูซ้ ้ื
อ ถ้ำหำกผูข้ ำยพิจำรณำเห็นว่ำ
สภำพคล่องในทำงกำรเงินของผูซ้ ้ือไม่วำ่ ในเวลำใดเข้ำสู่ภำวะที่ถดถอยลงหรื อลดลงอย่ำงมำกแล้ว
ผูข้ ำยอำจปฏิเสธที่จะจัดส่งสิ นค้ำให้อีกต่อไปก็ได้เพิ่มเติมจำกสิ ทธิกำรขอแก้ไขเยียวยำอื่นใดที่พึงกระทำได้โดยผูข้ ำย
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ทั้งนี้
ยกเว้นในกรณี ที่ผขู ้ ำยได้รับชำระค่ำสิ นค้ำเป็ นเงินสดหรื อหลักประกันที่น่ำพึงพอใจสำหรับกำรชำระเงินดังกล่ำวก่อนก
ำรจัดส่งสิ นค้ำ
5. Delivery: The Product shall be delivered to Buyer at the place stipulated for delivery in
the written order confirmation. Any time or date stated for delivery is an estimate only
and the Seller shall not be liable for failure to deliver at the specified time or on the
specified date, nor shall such failure on the part of the Seller be deemed to be a breach of
the contract or any of its terms and conditions or part thereof. Buyer shall not invoke
any late delivery in order to cancel the sale, reject the Product or claim any
compensation. Unless otherwise specifically agreed in writing between the Buyer and
the Seller, risk of loss or damage to the Product shall pass from ex-works (EXW) of Seller
to Buyer. In case of a dispute concerning the weight of Product delivered in bulk carload
or tank car shipments, shipper's weight, certified to by sworn weigh-master, shall
govern absent manifest error.

กำรจัดส่ งสินค้ ำ: สิ นค้ำจะถุกจัดส่งไปยังผูซ้ ้ือ ณ สถำนที่ที่กำหนดให้มีกำรจัดส่งตำมคำสัง่ ยืนยันที่เป็ นหนังสื อไว้
อนึ่ง เวลำหรื อวันที่ที่ระบุไว้เพื่อกำรจัดส่งใด ๆ เป็ นเพียงกำรคำดคะเนเท่ำนั้น
และผูข้ ำยไม่จำต้องรับผิดในกำรจัดส่งที่ไม่เป็ นไปตำมวันและเวลำที่กำหนดดังกล่ำว
รวมทั้งไม่ให้ถือว่ำกำรล้มเหลวในกำรจัดส่งดังกล่ำวในส่วนของผูข้ ำยเป็ นกำรทำผิดสัญญำหรื อข้อกำหนดและเงื่อนไข
ใดๆแห่งสัญญำหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดเงื่อนไขนั้น ผูซ้ ้ือจะยกเรื่ องกำรจัดส่งล่ำช้ำใด
ๆเพื่อขอยกเลิกกำรขำย หรื อปฏิเสธกำรรับสิ นค้ำ หรื อเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนใดๆมิได้ ทั้งนี้
ให้ควำมเสี่ ยงของกำรสูญเสี ยหรื อควำมเสี ยหำยของสิ นค้ำจำกผูข้ ำยตกไปยังผูซ้ ้ือ
เว้นแต่จะมีกำรตกลงกันเป็ นหนังสื อระหว่ำงผูซ้ ้ือและผูข้ ำยไว้โดยเฉพำะ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพำทเกี่ยวกับน้ ำหนักของสิ นค้ำที่จดั ส่งโดยรถบรรทุกสิ นค้ำจำนวนมำกหรื อรถพร้อมถังบรรจุสินค้ำ
(bulk carload or tank car shipments)
ให้นำน้ ำหนักสิ นค้ำของผูจ้ ดั ส่งสินค้ำที่ได้รับกำรรับรองโดยองค์กรหลักด้ำนน้ ำหนัก (sworn weight-master)
มำปรับใช้แก้ขอ้ ผิดพลำดดังกล่ำว
6. Export: These General Terms and Conditions are applicable to export sales and are in
addition to the terms and conditions as set out in INCOTERMS 2010 or its later version
as published by the International Chamber of Commerce.

กำรส่ งออก: ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปนี้ปรับใช้กบั กำรขำยส่งออก และเป็ นเงื่อนไขเพิ่มเติมจำก INCOTERMS
2010 หรื อฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีกำรประกำศใช้หลังจำกนั้นโดย International Chamber of Commerce
7. Separate Transaction: Each shipment shall constitute a separate and independent
transaction and Seller may recover the invoice amount for each such shipment without
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reference to any other shipment. If Buyer is in default with respect to any terms or
conditions herein set forth, then, in addition to any other legal remedy available to
Seller, Seller may, at its option, defer further shipments hereunder until such default is
remedied, or, Seller may decline further performance.

ธุรกรรมแยกต่ ำงหำกจำกกัน: กำรขนส่งสิ นค้ำแต่ละครั้งถือเป็ นกำรทำธุรกรรมที่อิสระและแยกต่ำงหำกจำกกัน
และผูข้ ำยอำจเรี ยกเก็บเงินสำหรับกำรขนส่งสิ นค้ำแต่ละครั้งดังกล่ำวโดยไม่จำต้องอ้ำงอิงถึงกำรขนส่งอื่นใด
หำกผูซ้ ้ือผิดนัดผิดสัญญำในข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขใดๆที่ระบุไว้ในสัญญำนี้แล้ว
ผูข้ ำยนอกจำกจะขอใช้กำรแก้ไขเยียวยำทำงด้ำนกฎหมำยที่ผขู ้ ำยสำมำรถทำได้แล้ว
ผูข้ ำยอำจเลือกที่จะดำเนินกำรโดยกำรเลื่อนกำรขนส่งสิ นค้ำภำยใต้สญ
ั ญำนี้ออกไปได้จนกว่ำผูซ้ ้ือจะมีกำรแก้ไขเยียวยำ
กำรผิดนัดผิดสัญญำดังกล่ำว หรื อผูข้ ำยอำจปฏิเสธที่จะดำเนินกำรตำมสญญำนี้ก็ได้
8. Warranties: Determination of the suitability of the Product supplied hereunder for the
uses and applications contemplated by Buyer and others shall be the sole responsibility
of Buyer. Seller warrants that the Product delivered hereunder meets Sellers’
specifications on the date of production. Seller makes no other express warranties; there
are no implied warranties including without limitation merchantability or fitness for a
particular purpose. Buyer assumes all risk and liability for all loss, damage or injury to
person or property, including without limitation pollution, environmental damage and
restoration liability, resulting from (i) the use of said Product in manufacturing
processes or in combination with other substances, or otherwise and (ii) the handling
and disposal of the Product.

คำรับรอง:
ผูซ้ ้ือเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงฝ่ ำยเดียวในกำรกำหนดควำมเหมำะสมในกำรใช้และนำไปใช้ของผูซ้ ้ือหรื อบุคคลอื่นซึ่งสิ
นค้ำที่ได้สงั่ ซื้อภำยใต้สญ
ั ญำนี้
ผูข้ ำยรับรองว่ำสิ นค้ำที่ส่งมอบให้ภำยใต้สญ
ั ญำนี้เป็ นไปตำมข้อมูลจำเพำะ(specifications) ของสิ นค้ำ ณ
วันที่ผลิตสิ นค้ำดังกล่ำว ผูข้ ำยไม่รับประกันใดๆอย่ำงชัดแจ้งและไม่มีกำรรับรองโดยนัยใด
(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) ในสรรพคุณของสิ นค้ำหรื อควำมเหมำะสมของสิ นค้ำเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะใดๆ ทั้งนี้
ผูซ้ ้ือต้องรับควำมเสี่ ยงและควำมรับผิดชอบสำหรับกำรสูญเสี ย ควำมเสี ยหำย หรื อกำรบำดเจ็บที่เกิดกับบุคคลที่สำม
หรื อทรัพยสิ นทั้งปวงเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะเรื่ องมลพิษ ควำมเสี ยหำยด้ำนสิ่ งแวดล้อม
และควำมรับผิดที่จะต้องแก้ไขเยียวยำอันเป็ นผลมำจำก (ก) กำรใช้สินค้ำดังกล่ำวในกระบวนกำรผลิต
หรื อใช้ร่วมกับสำรอื่น หรื อกรณีอื่นใดทั้งหมด และ (ข) กำรจัดกำรและกำจัดสิ นค้ำดังกล่ำว
9. Liability: To the extent permissible by law and regardless of the nature of the claim,
Seller’s contractual and extra contractual liability shall be limited, at Seller’s sole
discretion, to the replacement or reimbursement of the price of the Product that is
defective. Defective Product is the Product that does not comply with the specifications
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given by Seller or, if applicable, agreed between Seller and the Buyer. The failure to give
written notice of claim within thirty (30) days from date of delivery, or the date fixed for
delivery, as the case may be, shall constitute a waiver by Buyer of all claims in respect of
such Product. In no event shall Seller be liable for special, indirect or consequential
damages of any kind including without limitation Buyer’s manufacturing costs, lost
profits or goodwill, regardless of the form or basis of any action.

ควำมรับผิด:
ผูข้ ำยจำกัดควำมรับผิดและควำมรับผิดเพิ่มเติมใดๆตำมสัญญำนี้ตรำบเท่ำที่กฏหมำยอนุญำตให้ดำเนินกำรได้และโดยไ
ม่ตอ้ งคำนึงถึงประเภทกำรเรี ยกร้องและโดยกำรใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวในกำรดำเนินกำรเปลี่ยนสิ นค้ำ
หรื อชำระรำคำสิ นค้ำที่มีขอ้ บกพร่ องคืนให้แก่ผซู ้ ้ือ ทั้งนี้
สิ นค้ำที่มีขอ้ บกพร่ องต้องเป็ นสิ นค้ำที่ไม่เป็ นไปตำมข้อมูลจำเพำะที่ผขู ้ ำยระบุไว้
หรื อที่ผขู ้ ำยและผูซ้ ้ือได้ตกลงร่ วมกันไว้ กรณี ที่ผซู ้ ้ือไม่แจ้งเคลมเป็ นหนังสื อมำยังผูข้ ำยภำยในสำมสิ บ (30)
วันนับจำกวันที่มีกำรส่งมอบ หรื อวันที่มีกำรกำหนดกำรส่งมอบ (แล้วแต่กรณี )
ให้ถือว่ำผุซ้ ้ือสละสิ ทธิกำรเรี ยกร้องกำรเคลมทั้งปวงที่เกี่ยวกับสิ นค้ำดังกล่ำว
และผูข้ ำยไม่จำต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับควำมเสี ยหำยพิเศษ ทำงอ้อม
หรื อเป็ นผลต่อเนื่องไม่วำ่ ในรู ปแบบใดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตของผูซ้ ้ือ ค่ำขำดทุนกำไร
หรื อกู๊ดวิล ไม่วำ่ จะดำเนินกำรในรู ปแบบใดก็ตำม
10. Transfer of Title: The risks in the Product shall pass to Buyer as provided in clause 5
herein; no title in the Product shall pass from Seller to Buyer until Seller has received
payment in full for such Product and all additional debts and charges owning to Seller
in respect of this transaction between the parties. The Buyer acknowledges that until title
in and to the Product passes to the Buyer, the Buyer holds the Product as bailee of the
Seller, provided however that this does not prevent the Buyer from mixing or using the
Product in the usual course of the Buyer’s business. If payment for the Product is not
received by Seller, Seller has the right to take the possession of the Product from Buyer.
If Product has been used by the Buyer, Seller has the right to claim sale consideration
from the Buyer for the Product along with interest.

กำรโอนกรรมสิทธิ: ผูซ้ ้ือเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงในตัวสิ นค้ำดังที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ข้ำงต้นนี้
และกรรมสิ ทธิในสิ นค้ำจะยังไม่โอนจำกผูข้ ำยไปยังผูซ้ ้ือจนกว่ำผูข้ ำยจะได้รับชำระค่ำรำคำสิ นค้ำนั้นเต็มจำนวนรวมถึง
หนี้และค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมต่ำงๆทั้งหมดที่ผซู ้ ้ือค้ำงชำระผูข้ ำยในส่วนกำรทำธุรกรรมนี้ระหว่ำงคู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำย
ผูซ้ ้ือรับทรำบว่ำผูซ้ ้ือครอบครองสิ นค้ำไว้ในฐำนะผูถ้ ือแทนผูข้ ำยจนกว่ำกรรมสิ ทธิในสิ นค้ำดังกล่ำวจะโอนไปยังผูซ้ ้ือ
ทั้งนี้ กำรถือครองดังกล่ำวไม่หำ้ มผูซ้ ้ือที่จะผสมหรื อใช้สินค้ำในเชิงกำรค้ำปกติของผูซ้ ้ือได้
ในกรณี ที่ผขู ้ ำยไม่ได้รับเงินค่ำสิ นค้ำ ผูข้ ำยมีสิทธิที่จะเข้ำครอบครองสิ นค้ำคืนจำกผูซ้ ้ือ และถ้ำผูซ้ ้ือได้ใช้สินค้ำไปแล้ว
ให้ผขู ้ ำยมีสิทธิ เรี ยกค่ำตอบแทนในกำรขำยสิ นค้ำนั้นพร้อมดอกเบี้ยจำกผูซ้ ้ือได้
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11. Return of Containers: All returnable containers used in making deliveries hereunder
are Seller's property and shall be used by Buyer only for proper storage of Seller's
Product originally delivered therein. Buyer shall make a deposit as security for the
return of such containers, equal to Seller's current deposit charge as mentioned in the
invoice at the time of shipment. Such deposit shall be paid, without discount, when the
invoice for the Product is paid. Buyer shall return such containers at its own expenses to
Seller's shipping point within two months from the date of original shipment,
whereupon Buyer shall be credited with the amount of the deposit. If Buyer fails to
return the containers in good condition and within the time specified, Seller may refuse
to accept the same and may retain said deposit in addition to any other rights and
remedies available to Seller.

กำรคืนตู้คอนเทนเนอร์ :

ตูค้ อนเทนเนอร์ที่ใช้ในกำรจัดส่งสิ นค้ำทั้งหมดภำยใต้สญ
ั ญำนี้เป็ นทรัพยสิ นของผูข้ ำยที่ให้

ผูซ้ ้ือไว้ใช้สำหรับกำรเก็บสิ นค้ำของผูข้ ำยที่จดั ส่งให้ในตูด้ งั กล่ำวเท่ำนั้น
ผูซ้ ้ือจะต้องวำงเงินมัดจำเป็ นหลักประกันกำรคืนตูค้ อนเทนเนอร์ให้แก่ผขู ้ ำยในจำนวนที่เท่ำกับยอดเงินเรี ยกเก็บค่ำมัด
จำตำมที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

ณ

เวลำที่มีกำรจัดส่งสิ นค้ำ

โดยต้องชำระเงินมัดจำดังกล่ำวที่ไม่มีส่วนลดใดๆเมื่อมีกำรชำระเงินตำมใบแจ้งหนี้ค่ำสิ นค้ำนั้น

อนึ่ง

ผูซ้ ้ือต้องคืนตูค้ อนเทนเนอร์ดงั กล่ำวด้วยค่ำใช้จ่ำยของผูซ้ ้ือเองมำยังจุดขนส่งของผูข้ ำยภำยในสองเดือนนับจำกวันที่มีก
ำรขนส่งสิ นค้ำตูน้ ้ นั ซึ่งผูซ้ ้ือก็จะได้รับเงินค่ำมัดจำคืน
หำกผูซ้ ้ือละเลยไม่ส่งมอบตูค้ อนเทนเนอร์คืนในสภำพดีภำยในกำหนดเวลำ
ผูข้ ำยอำจปฏิเสธที่จะยอมรับกำรคืนดังกล่ำวและอำจริ บเงินมัดจำได้
นอกเหนือจำกสิ ทธิและกำรแก้ไขเยียวยำอื่นใดที่ผขู ้ ำยพึงกระทำได้
12. Taxes: Buyer shall reimburse Seller all taxes, increases in or new taxes, excises or other
charges which Seller may be required to pay to any governmental authority (national,
state, provincial or local) upon, or measured by, the sale, production, transportation or
use of any Product sold hereunder. Seller may at its option add to the price of Product
sold hereunder the amount of any increase in transportation charges for shipments to
Buyer, provided that such transportation charges are payable by Seller hereunder.

ภำษี: ผูซ้ ้ือจะต้องชำระคืนค่ำภำษี ค่ำภำษีที่เพิ่มขึ้นหรื อภำษีใหม่ ค่ำสรรพำมิต
หรื อค่ำธรรมเนียมต่ำงๆที่ผขู ้ ำยอำจต้องชำระให้แก่หน่วยงำนรำชกำร(ประเทศ ภำค จังหวัด หรื อท้องถิ่น)
ให้แก่ผขู ้ ำยเมื่อมีกำรขำย กำรผลิต กำรขนส่ง หรื อกำรใช้สินค้ำที่ขำยภำยใต้สญ
ั ญำนี้
ผูข้ ำยอำจใช้สิทธิเลือกที่จะบวกค่ำขนส่งที่เพิ่มขึ้นเข้ำไปในรำคำสินค้ำที่ขำยและจัดส่งให้ผซู ้ ้ือก็ได้ ทั้งนี้
ผูข้ ำยจะเป็ นคนจ่ำยค่ำขนส่งเพิ่มขึ้นดังกล่ำวเอง
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13. Force Majeure: Events of force majeure and, in general, all circumstances which might
prevent, reduce or delay manufacture or dispatch shall entitle Seller, as appropriate, to
terminate, reduce or suspend performance and Buyer is not entitled to claim damages
during the period of force majeure. The terms "force majeure' and "circumstances” are
deemed to refer to any cause, event or circumstance beyond Seller’s reasonable control,
in particular but not limited to war, mobilization, strike or lock-out, riot, labour dispute,
machinery breakdown or factory stoppage, explosion, fire, natural disaster, flooding,
restriction or blockage in transport means, difficulties in sourcing for raw materials or
power, and any kind of intervention by the public authorities. If such events of force
majeure and circumstances continue for a period of ten days or more, Seller is entitled to
terminate the contract immediately upon notice. Force majeure does not give any
protection to Buyer from making payment for any Product supplied by Seller to Buyer.

เหตุสุดวิสัย: ผูข้ ำยมีสิทธิ (เมื่อเห็นควร) ที่จะยกเลิก ลด หรื อระงับกำรดำเนินกำรผลิตหรื อส่งสิ นค้ำได้
หำกมีเหตุสุดวิสยั และมีสถำนกำรณ์ใดๆทั้งปวงโดยทัว่ ไปที่อำจทำให้เป็ นอุปสรรคต่อกำรผลิตหรื อกำรส่งสิ นค้ำ
หรื อทำให้กำรผลิตหรื อกำรส่งสินค้ำลดลงหรื อล่ำช้ำ ในกำรนี้
ผูซ้ ้ือไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยในช่วงเวลำที่ปรำกฎเหตุสุดวิสยั อนึ่ง คำว่ำ “เหตุสุดวิสยั ” และ “สถำนกำรณ์”
ให้อำ้ งอิงถึงบรรดำสำเหตุ เหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ที่อยูเ่ หนือกำรควบคุมของผูข้ ำย
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ แต่ไม่จำกัดเพียง กรณี สงครำม กำรชุมนุม กำรประท้วงหรื อกำรประท้วงหยุดงำน จลำจล
ข้อพิพำทแรงงำน กำรหยุดชะงักของเครื่ องจักร หรื อกำรหยุดโรงงำน ระเบิด ไฟไหม้ ภัยธรรมชำติ น้ ำท่วม
ข้อจำกัดหรื อกำรกีดขวำงกำรใช้เส้นทำง ควำมยำกในกำรหำแหล่งวัตถุดิบหรื อพลังงำน
และกำรแทรกแซงชนิดต่ำงๆโดยหน่วยงำนสำธำรณะ
หำกเหตุสุดวิสยั และสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวยังคงปรำกฎอย่ำงต่อเนื่องเป็ นระยะเวลำ 10 วันหรื อมำกกว่ำนั้น
ผูข้ ำยมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญำได้ทนั ทีเมื่อมีกำรบอกกล่ำว ทั้งนี้
เหตุสุดวิสยั มิเป็ นเหตุที่ทำให้ผซู ้ ้ือใช้อำ้ งเพื่อไม่ชำระรำคำค่ำสิ นค้ำใดๆที่ผขู ้ ำยได้ขำยให้ผซู ้ ้ือแล้ว
14. Entire Agreement: Unless stated otherwise herein, these General Terms and Conditions
constitute the entire agreement between Seller and Buyer with respect to the subject
matter, and there are no other understandings, representations or warranties of any
kind, whether express or implied. No modification hereunder shall be of any force or
effect unless such modification is in writing and signed by Seller and Buyer.

สัญญำฉบับเดียว:
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
ให้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปนี้เป็ นสัญญำทั้งมวลระหว่ำงผูข้ ำยและผูซ้ ้ือในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่ องนั้น
และไม่มีกำรทำควำมเข้ำใจ
คำยืนยันหรื อคำรับรองทุกชนิดอื่นใดไม่วำ่ โดยแจ้งชัดหรื อโดยนัย
กำรแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มิอำจใช้บงั คับหรื อมีผลบังคับ
ยกเว้นผูข้ ำยและผูซ้ ้ือจะได้ตกลงให้มีกำรแก้ไขดังกล่ำวเป็ นหนังสื อและลงลำยมือชื่อ
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15. Assignment: These General Terms and Conditions shall be binding upon and inure to
the benefit of the respective successors and assigns of each of the parties hereto, but shall
not be assigned or otherwise transferred, in whole or in part, by Buyer without the prior
written consent of Seller.

กำรโอนสิทธิ:
ให้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปนี้มีผลผูกพันและเพื่อประโยชน์ของผูร้ ับสื บทอดและผูร้ ับโอนของคู่สญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำย
ทั้งนี้
ผูซ้ ้ือต้องไม่มอบหมำยหรื อโอนสิทธิและหน้ำที่ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่วนของตนให้แก่บุคคลใดเว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมเป็ นหนังสื อจำกผูข้ ำยก่อน
16. Waiver: No waiver of any right under these General Terms and Conditions shall be
deemed effective unless the same is set forth in writing signed by the seller, and no
waiver of any right of these General Terms and Conditions shall be deemed to be a
waiver of any such right or any other rights hereunder, in the future. No waiver of any
breach of these General Terms and Conditions will be treated as a waiver of any
subsequent breach of these General Terms and Conditions.

กำรสละสิทธิ:
กำรสละสิ ทธิใดๆในข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปนี้ไม่ให้มีผลใช้บงั คับเว้นแต่ได้ทำกำรสละสิ ทธิดงั กล่ำวไว้เป็ นหนังสื
อและลงลำยมือชื่อโดยผูข้ ำย
กำรสละสิ ทธิใดๆแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปนี้ไม่ถือว่ำเป็ นกำรสละสิ ทธิในอนำคตซึ่งสิ ทธิน้ นั หรื อสิ ทธิอื่นใดที่
มีอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปนี้
กำรสละสิ ทธิที่จะดำเนินกำรต่อกำรผิดสัญญำใดๆในข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปนี้ไม่ให้ถือเป็ นกำรสละสิ ทธิที่จะกร
ะทำกำรต่อกำรผิดสัญญำแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปในครั้งหลัง
17. Law/ Jurisdiction: Unless otherwise agreed between the parties, the Buyer and Seller
agree that any sale pursuant to these General Terms and Conditions shall be deemed to
have been made and executed in the location of the Seller where the Registered office /
Corporate Office of Seller is situated and that this contract and any disputes hereunder
shall be governed, interpreted and construed in accordance with the laws of the Country
where Seller’s Registered office / Corporate Office is situated, without regard to conflictof laws, rules or principles. Any dispute arising under these General Terms and
Conditions shall be exclusively submitted to the court having competent jurisdiction
where Seller’s Registered office / Corporate Office is situated.

กฎหมำย/เขตอำนำจศำล: เว้นแต่คู่สญ
ั ญำจะตกลงกันไว้เป็ นอย่ำงอื่น
ผูซ้ ้ือและผูข้ ำยตกลงให้ถือว่ำกำรขำยภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขนี้ทำขึ้น ณ
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สถำนที่ต้ งั ของผูข้ ำยที่ได้จดทะเบียนไว้กบั หน่วยงำนจดทะเบียนบริ ษทั ที่สำนักงำนบริ ษทั ของผูข้ ำยตั้งอยู่
และให้สญ
ั ญำนี้และข้อพิพำทใดๆภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปนี้อยูภ่ ำยใต้ และตีควำมตำม
รวมทั้งเป็ นไปตำมกฎหมำยของประเทศที่สำนักงำนของบริ ษทั ผูข้ ำยได้จดทะเบียนไว้
โดยไม่ตอ้ งคำนึงถึงกำรขัดกันของกฎหมำย กฎระเบียบหรื อหลักกำรใดๆ
และให้ยนื่ ข้อพิพำททั้งหลำยที่เกิดขึ้นภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปนี้ต่อศำลที่มีเขตอำนำจอยูท่ ี่สำนักงำนจดทะบี
ยนของบริ ษทั ผูข้ ำยตั้งอยูเ่ ท่ำนั้น
18. Severability: In the event any provision of these General Terms and Conditions is
declared invalid or unenforceable, the remaining provisions will continue to apply and
will retain their validity and significance. In such case(s) the parties will, to the extent
possible, replace in good faith the invalid and/or unenforceable provision(s) with valid
provision(s) which legally and economically are the closest to the desired purpose and
intent of such invalid and/or unenforceable provision(s).

กำรแยกต่ ำงหำกจำกกัน: ในกรณีที่ขอ้ ควำมใดแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปนี้กลำยเป็ นโมฆะ หรื อใช้บงั คับไม่ได้
แล้ว ก็ให้ขอ้ ควำมที่เหลืออยูย่ งั คงปรับใช้และยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไป ในกรณี ดงั กล่ำว
คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยจะต้องตกลงร่ วมกันด้วยควำมสุจริ ตและเท่ำที่จะเป็ นไปได้ในกำรกำหนดข้อควำมใหม่ที่มีผลใช้ได้
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและในเชิงเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์และเจตนำรมย์ที่ตอ้ งกำรขึ้นมำท
ดแทนข้อควำมที่เป็ นโมฆะและ/หรื อที่ใช้บงั คับไม่ได้ดงั กล่ำว

