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1. Definitions 1. คําจํากดัความ   
1.1. Terms which are capitalized in these General Terms of 

Sale have the following meaning:  
1.1.

 คําทีข่ึน้ตน้ดว้ยอกัษรตวัใหญ่ในขอ้กาํหนดทัว่ไปเหล่านีม้คีวาม
หมายดงัต่อไปนี ้

  

(a) “Affiliate” means a company or other business entity 
Controlled by, Controlling, or under common Control 
with a Party; 

(ก) “บรษิทัในเครอื” หมายถงึ 
บรษิทัหรอืหน่วยธรุกจิอืน่ทีถู่กควบคุมหรอืควบคุมหรอือยู่ภายใตก้า
รควบคุมปกตขิองคู่สญัญา 

  

(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; 

(ข)  “สญัญา” หมายถงึ 
สญัญาระหว่างผูข้ายและผูซ้ ือ้ทีเ่กีย่วกบัการขายสนิคา้และ/หรอืบริ
การโดยผูข้ายทีเ่ขา้ทําสญัญาตามขอ้ 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; 

(ค) “ขอ้มูลลบั” หมายถงึ ขอ้มูลทัง้ปวงทีเ่ปิดเผยโดยผูข้ายใหแ้กผู่ซ้ ือ้ 
ไม่ว่าจะเป็นดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษรโดยทีร่ะบุว่าเป็นขอ้มูลลั
บหรอืทีส่ามารถสนันิษฐานไดอ้ย่างมเีหตุผลว่าเป็นความลบัดว้ยพจิ
ารณาถงึลกัษณะของขอ้มูลและสภาพแวดลอ้มของการเปิดเผยขอ้มู
ล ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
ขอ้มูลลบัน้ันจะรวมถงึเนือ้หาและการมอียู่ของสญัญาฉบบันีแ้ละควา
มสมัพนัธด์า้นธรุกจิระหว่างคู่สญัญา 
รายละเอยีดส่วนตวัและขอ้มูลดา้นเทคนิค 
รวมถงึเนือ้หาเร ือ่งแบบโครงสรา้งของธรุกจิ เอกสารการจดัตัง้ 
เอกสารดา้นระบบ การออกแบบ การวาดแบบและตวัอย่าง 

  

(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; 

(ง) “การควบคุม” (รวมถงึ “การควบคุม” หรอื”การถูกควบคุม”) 
หมายความว่า (1) จาํนวนมากกว่า 50% 
ของหุน้หรอืของผลประโยชนจ์ากการถอืสทิธเิป็นเจา้ของทีแ่สดงถงึ
สทิธใินดา้นการตดัสนิใจของหน่วยธรุกจิทีถู่กควบคุมเป็นของหน่วย
ธรุกจิทีม่อีํานาจควบคุมไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื (2) 
อํานาจในการกาํหนดหรอืระบุทศิทางการบรหิารงานหรอืนโยบายข
องหน่วยธรุกจิ 

  

(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)  “สนิคา้” หมายถงึ 
สิง่ของทัง้ปวงไม่ว่าจะส่งแลว้หรอืกําลงัจะส่งในอนาคตโดยผูข้ายใหแ้
กผู่ซ้ ือ้เพือ่เป็นการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี ้
และรวมทัง้การบรกิารทีเ่กีย่วกบัการจดัหาสิง่ของดงักล่าว 

  

(f) “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; 

(ฉ) “สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา” หมายความถงึ 
สทิธทิ ัง้ปวงทางสทิธบิตัร (รวมทัง้การต่อสทิธบิตัร  
การแบ่ง การต่อเน่ืองและการขยายเวลา) ลขิสทิธิ ์สทิธทิางจติใจ 
เครือ่งหมายการคา้ สทิธใินการออกแบบ สทิธใินรูปแบบการใช ้
สทิธใินความลบัทางการคา้ สทิธใินฐานขอ้มูล สทิธใินงานทีป่รากฏ 
สทิธทิีต่่อเน่ืองกบัสนิคา้และบรกิาร 

  

(g) “Party” means a party to an Agreement; (ช) “คู่สญัญา” หมายถงึ คู่สญัญาคนใดคนหน่ึงของสญัญาฉบบันี ้   
(h) “Purchaser” means each person or entity that enters 

into an Agreement with Supplier; 
(ซ) “ผูซ้ ือ้” หมายถงึ 

บุคคลหรอืหน่วยธรุกจิแต่ละรายทีล่งนามเขา้ทําสญัญากบัผูข้าย 
  

(i) “Section” means a section of these General Terms of 
Sale; 

(ฌ) “ขอ้" หมายถงึ ขอ้ใดขอ้หน่ึงของขอ้ตกลงการขายเหล่านี ้   
(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; 

(ญ) “บรกิาร” หมายถงึ 
บรกิารทัง้หมดทีก่ระทําโดยผูข้ายสําหรบัหรอืในนามของผูซ้ ือ้ในกา
รปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี ้
ไม่ว่าจะเกีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หรอืไม่ 

  

(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)  “ผูข้าย” หมายถงึ Lumileds Holding B.V. 
และ/หรอืบรษิทัในเครอืบรษิทัเดยีวหรอืหลายบรษิทัทีล่งนามเขา้ทําสั
ญญากบัผูซ้ ือ้ 

  

(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. 

(ฏ)  “เคร ือ่งหมายการคา้” หมายถงึ เคร ือ่งหมายการคา้ 
เคร ือ่งหมายบรกิาร ชือ่การคา้ ตราสนิคา้หรอื 
ตวับ่งชีใ้ด ๆ 
ทีแ่สดงถงึแหล่งทีม่าหรอืแหล่งกาํเนิดทีผู่ข้ายหรอืบรษิทัในเครอืเป็นเ
จา้ของหรอืไดร้บัสทิธ ิ

  

    
2. Formation of the Agreement 2. แบบของสญัญา   
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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.
 ขอ้ตกลงทัว่ไปดา้นการขายทัง้หลายเหล่านีม้ผีลใชก้บัและเป็นส่วน
หน่ึงของสญัญานี ้หรอืขอ้ผูกพนัทางกฎหมายอืน่ ๆ ทัง้ปวง 
ระหว่างผูข้ายและผูซ้ ือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้และ/หรอืบรกิารโดยผูข้าย 
ยกเวน้แต่จะ 
ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน 
ใหข้อ้ตกลงทั่วไปดา้นการขายทัง้หลายเหล่านีม้ผีลเหนือการตดิต่อสือ่
สารอืน่ๆ (ไม่ว่าจะเป็นดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร) 
ระหว่างคู่สญัญาทีเ่กีย่วกบัการขายสนิคา้และ/หรอืบรกิารโดยผูข้าย 

  

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. 

2.2. สญัญาจะมกีารตกลงระหว่างคู่สญัญาเมือ่ (1) 
มกีารตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามโดยคู่สญัญาทัง้สองฝ่า
ย (2) ผูข้ายออกคํายนืยนัการสัง่ซ ือ้ หรอื  
(3) ผูข้ายปฏบิตัติามคําสัง่ซ ือ้แลว้ 
โดยคําสัง่ของผูซ้ ือ้น้ันเป็นเพยีงคําขอซือ้และจะไม่ผูกพนัผูข้ายไม่ว่า
กรณีใด ผูข้ายไม่ตอ้งผูกพนัทีจ่ะตอ้งยอมรบัคําสัง่ซ ือ้น้ัน 

  

    
3. Specification of the Goods 3. คุณสมบตัขิองสนิคา้   
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.
 ผูซ้ ือ้ยอมรบัและตกลงว่าขอ้มูลทัง้หมดทีผู่ข้ายส่งมอบใหใ้นเร ือ่งทีเ่
กีย่วกบัสนิคา้และการใชง้าน 
เชน่ นํา้หนัก รูปทรง ประสทิธภิาพ การทํางาน 
สแีละขอ้มูลอืน่ใดในแคตตาลอ๊ก หนังสอืชีช้วน หนังสอืเวยีน 
การโฆษณา การสาธติ รายการราคา 
ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืดว้ยวาจาทีแ่สดงโดยตวัอย่าง 
หรอืแบบแสดงตวัอย่างน้ันจะถอืเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาต่อเมือ่ผูข้ายไ
ดย้อมรบัเป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้เท่าน้ัน 

  

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.
 ผูซ้ ือ้อาจจะขายสนิคา้ทีซ่ ือ้จากผูข้ายต่อบุคคลภายนอกไดแ้ต่สนิค ้
าทีม่เีคร ือ่งหมายการคา้และคุณสม 
บตัติามสนิคา้ทีผู่ข้ายส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ ือ้เท่าน้ัน 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งไม่เปลีย่นแปลงองคป์ระกอบดา้นเทคนิค 
หรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้ทีต่นซือ้จากผูข้ายหรอืจะไม่เปลีย่นแปลง 
แกไ้ข เปลีย่นรูปลกัษณท์ีป่รากฏ 
ลบหรอืปิดบงัเครือ่งหมายการคา้หรอืเลขสนิคา้ เลขแบบและ/หรอื 
เลขชนิดทีต่ดิกบัสนิคา้ การกาํหนดเครือ่งหมายใหเ้ห็น การเก็บหบีห่อ 
การพมิพบ์นัทกึในสนิคา้และคู่มอืการใชไ้ม่ว่าดว้ยวธิใีด ทัง้นี ้ผูซ้ ือ้ 
ไม่มสีทิธเิปลีย่นแปลงรูปแบบหบีห่อสนิคา้หรอืนําสนิคา้ทีซ่ ือ้จากผูข้าย
ไปบรรจุในหบีห่ออืน่เวน้แต่ผูข้ายจะยนิยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กั
ษร 

  

    
4. Delivery, delivery time, storage and cancellation 4. การส่งมอบ เวลาส่งมอบ การเกบ็รกัษาและการยกเลกิ   
4.1. Unless the Parties agree otherwise all Goods shall be 

delivered Ex Works (shipper origin) (as defined in the 
Incoterms 2010). 

4.1. เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่ 
สนิคา้ทัง้หมดจะส่งมอบทีโ่รงงานผลติ (แหล่งผลติคนส่งสนิคา้) 
(ตามทีก่าํหนดใน 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. 

4.2.
 ผูซ้ ือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัสนิคา้และกระทําการทัง้ปวงทีผู่ซ้ ือ้พงึกระทํา
เพือ่ใหผู้ข้ายสามารถส่งสนิคา้ได ้
ตามขอ้กาํหนดในการส่งมอบสนิคา้ (Incoterms) 
หากผูซ้ ือ้ผดิสญัญาขอ้นี ้
ความเสีย่งภยัในสนิคา้จะตกแกผู่ซ้ ือ้ในเวลามกีารผดิสญัญาไม่ว่าข ้
อตกลงการซือ้จะเป็นเชน่ใด 
และผูซ้ ือ้จะตอ้งรบัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิแกผู่ข้ายในการ
จดัส่งสนิคา้ซึง่รวมทัง้ค่าขนส่งอืน่ๆ 
การเก็บไวใ้นทีป่ลอดภยัและการเก็บสนิคา้ 

  

4.3. After informing Purchaser thereof, Supplier shall be 
entitled to make partial deliveries and to invoice each 
delivery. 

4.3. ภายหลงัจากทีแ่จง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบแลว้ 
ผูข้ายมสีทิธสิ่งมอบสนิคา้บางส่วนและออกใบแจง้หนีส้ําหรบัสนิคา้ใ
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นการจดัส่งแต่ละคราว 
4.4. Supplier’s failure to meet a delivery date or delivery 

period shall not constitute a breach of the Agreement. 
4.4.

 การทีผู่ข้ายไม่สามารถส่งสนิคา้ไดต้ามกาํหนดหรอืในชว่งระยะเ
วลาทีก่าํหนดไม่ถอืเป็นการผดิ 
สญัญาฉบบันี ้

  

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.
 ผูข้ายมสีทิธทิีจ่ะระงบัการส่งมอบตามสญัญาฉบบันีใ้นกรณีทีผู่ ้
ขายมดุลยพนิิจโดยฝ่ายเดยีวและม ี
เหตุผลสมควรทีอ่ธบิายไดห้ากเกดิความสงสยัว่าผูซ้ ือ้จะอาจไม่สาม
ารถชาํระหรอืมเีจตนาทีจ่ะไม่ชาํระราคาเต็มจาํนวนและตรงเวลา 

  

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. 

4.6. หากผูข้ายยอมรบัการชาํระหนีโ้ดยเลตเตอรอ์อฟเครดติ 
ระยะเวลาการส่งมอบสนิคา้จะยงัไม่เร ิม่นับกอ่นวนัทีธ่นาคารจะแจง้แ
กผู่ข้ายว่าเลตเตอรอ์อฟเครดติน้ันไดม้กีารออกตามความประสงคข์
องผูข้ายแลว้ 
หากผูซ้ ือ้จะตอ้งชาํระราคาล่วงหนา้หรอืใหห้ลกัประกนัหรอืตอ้งใหข้ ้
อมูลและ/หรอืเอกสารเพือ่ใหผู้ข้ายส่งมอบสนิคา้ได ้
ระยะเวลาการส่งมอบจะยงัไม่เร ิม่ตน้จนกว่าจะมกีารปฏบิตัติามเงือ่นไ
ขดงักล่าวจนครบถว้น 

  

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. 

4.7.
 คําขอของผูซ้ ือ้ทีข่อยกเลกิหรอืแกไ้ขคําสัง่ซ ือ้ทัง้หมดหรอืบางส่
วนน้ันจะตอ้งยืน่ต่อและมกีารตอบรบัเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยผู ้
ขายและจะอยู่ภายใตเ้งือ่นไขว่าผูข้ายจะตอ้งตกลงเป็นลายลกัษณอ์ั
กษรดว้ยเท่าน้ัน 
ผูซ้ ือ้อาจมภีาระในค่าใชจ้า่ยในการยกเลกิและการเปลีย่นแปลงคําสั่
งซ ือ้น้ัน และในกรณีผูซ้ ือ้ขอเรง่ใหม้กีารส่งสนิคา้ 
ผูข้ายขอสงวนสทิธใินการเรยีกใหผู้ซ้ ือ้เสยีค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่
ขึน้อกี 

  

    
5. Embedded Software 5. ซอฟตแ์วรซ์ ึง่ถูกฝังอยู่ไวใ้นอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสต์่างๆ    
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. 

5.1.
 ในกรณีทีม่ซีอฟแวรแ์ละ/หรอืเอกสารถูกบนัทกึอยู่ในหรอืถูกส่ง
มอบไปพรอ้มกนักบัสนิ 
คา้และ/หรอืบรกิาร 
การขายสนิคา้และ/หรอืบรกิารดงักล่าวไม่ถอืเป็นการโอนสทิธใินซอ
ฟแวรแ์ละ/หรอื 
เอกสารดงักล่าวไปใหผู้ซ้ ือ้ 
แต่ใหถ้อืเป็นนัยเพยีงว่าเป็นการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ
แบบไม่จาํกดัแต่เพยีงผูเ้ดยีวและแบบโอนไม่ไดใ้หแ้กผู่ซ้ ือ้ในการใช ้
ซอฟแวรแ์ละ/หรอืเอกสารดงักล่าวตามทีถู่กบนัทกึในหรอืถูกส่งมอบ
ไปพรอ้มสนิคา้และ/หรอืบรกิารทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในเอก
สารนี ้
ภายในขอบเขตทีคู่่สญัญาตกลงหากมซีอฟแวรแ์ละ/หรอืเอกสารขอ
งบุคคลทีส่ามทีถู่กบนัทกึหรอืถูกส่งมอบไปพรอ้มสนิคา้และ/หรอืบริ
การ  
ผูซ้ ือ้ยอมรบัว่าขอ้กาํหนดเร ือ่งสทิธขิองบุคคลทีส่ามน้ันตอ้งนํามาใช ้
ดว้ย 

  

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 

5.2. ผูซ้ ือ้จะตอ้งไม่ (ก) แกไ้ข ขยาย เปลีย่นแปลง แปล หรอืสรา้งงานใด 
ๆ ใหม่จากซอฟแวรท์ีอ่ยู่ในหรอื 
ทีจ่ดัใหม้โีดยผูข้ายในส่วนทีเ่กีย่วกบัสนิคา้และ/หรอืบรกิาร (ข) 
โอน ใหส้ทิธ ิใหเ้ชา่ ใหย้มืใช ้ 
โอนสทิธ ิ
เปิดเผยหรอืกระทําการอืน่ใดกบัซอฟแวรน้ั์นนอกเหนือจากการใชง้
านทีเ่กีย่วกบัและ/หรอืทีถู่กบนัทกึหรอืทีถู่กส่งมอบในสนิคา้และ/หรื
อบรกิาร (ค) รวมหรอืควบรวมซอฟแวรน้ั์นไปยงัหรอืกบัซอฟแวรอ์ืน่ 
ๆ หรอื (ง) เปลีย่นแปลงยอ้นกลบั 
หรอืถอดโปรแกรมหรอืพยายามประการอืน่ใดทีจ่ะถอดรหสัจากซอ
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authorization from Supplier except as explicitly allowed 
under applicable law. 

ฟแวรน้ั์นโดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูข้าย 
เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตไวแ้ลว้ 

    
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. 

6.1. เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ราคาจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่หรอืภาษีอืน่ ๆ 
ทีม่เีพราะเหตุจากการขายสนิคา้และ/หรอืบรกิาร 
และไม่รวมถงึค่าขนส่ง ค่าบรรจหุบีห่อ 
ค่าประกนัภยัหรอืพธิกีารนําเขา้หรอืส่งออก 
ค่าใชจ้า่ยเหล่านีท้ ัง้หมดจะตกเป็นของผูซ้ ือ้ 
และหากสนิคา้และ/หรอืบรกิารทีส่ ั่งซ ือ้น้ันจะตอ้งมกีารเสยีภาษี 
ผูข้ายสามารถคดิค่าภาษีน้ันจากผูซ้ ือ้โดยผูซ้ ือ้จะตอ้งชาํระเพิม่นอก
เหนือจากราคาทีร่ะบุไว ้

  

6.2. If special packing or shipping instructions are agreed, 
charges incurred by Supplier are at the expense of the 
Purchaser. 

6.2. ถา้มกีารตกลงเร ือ่งวธิกีารบรรจหุรอืการส่งโดยวธิพีเิศษ 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งรบัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้กบัผูข้าย 

  

    
7. Payment 7. การจ่ายเงิน   
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. 

7.1. เวน้แต่จะมกีารตกลงกนัเป็นอย่างอืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ใบแจง้หนีทุ้กฉบบัจะถงึกาํหนดชาํระและจะตอ้งชาํระภายใน 30 
วนัปฏทินินับจากวนัทีท่ีล่งในใบแจง้หนี ้

  

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. 

7.2. เวน้แต่จะมกีารตกลงกนัเป็นอย่างอืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
จาํนวนเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระน้ันจะตอ้งชาํระโดยวธิกีารโอนเงนิทางอิ
เล็คโทรนิคไปเขา้บญัชผูีข้ายตามทีผู่ข้ายระบุ 
จะถอืว่าผูซ้ ือ้ไดช้าํระราคาก็ต่อเมือ่จาํนวนเงนิทีถ่งึกาํหนดไดเ้ขา้บั
ญชผูีข้าย ทัง้นี ้
บรรดาค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัวธิกีารชาํระเงนิน้ันผูซ้ ือ้จะตอ้งเป็
นผูร้บัผดิชอบ 

  

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. 

7.3. หากคู่สญัญาตกลงในวธิกีารชาํระเงนิดว้ยเลตเตอรอ์อฟเครดติ 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งจดัใหม้เีลตเตอรอ์อฟเครดติ 
ชนิดเพกิถอนไม่ไดโ้ดยระบุผูข้ายเป็นผูร้บัประโยชนภ์ายใตเ้งือ่นไข
ทีผู่ข้ายเห็นชอบและทีธ่นาคารของผูข้ายยนืยนัและพรอ้มจะจา่ยเงนิ
ให ้เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่ 

  

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. 

7.4. เมือ่ผูข้ายมคีําขอเป็นคร ัง้แรก 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งจดัใหม้หีลกัประกนัตามคําขอน้ันไม่ว่าจะเป็นการเพิม่ขึน้
หรอืไม่ก็ตามเพือ่เป็นประกนัการชาํระหนีแ้กผู่ข้ายตามเงือ่นไขทีผู่ข้
ายกาํหนด 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งจดัใหม้หีลกัประกนัดงักล่าวกอ่นวนัทีต่กลงจะส่งมอบหลั
กประกนัอย่างนอ้ย 20 วนัปฏทินิ หรอือย่างนอ้ย 20 
วนัปฏทินิกอ่นวนัแรกสุดภายในระยะเวลาการส่งมอบทีต่กลงกนั 

  

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. 

7.5.
 จาํนวนเงนิทัง้หมดทีต่อ้งชาํระตามสญัญาฉบบันีใ้หแ้กผู่ข้ายจะต ้
องชาํระเต็มจาํนวนโดยไม่มกีารหกัเงนิและ 
ผูซ้ ือ้ไม่มสีทิธหิกัหนีใ้ด ๆ จากเงนิน้ัน 
ผูข้ายมสีทิธหิกัหนีเ้งนิทีผู่ข้ายคา้งชาํระแกผู่ซ้ ือ้จากจาํนวนเงนิทีผู่ซ้ ื ้
อคา้งชาํระกบัผูข้ายหรอืกบับรษิทัในเครอืของผูข้าย 
ผูข้ายมสีทิธทิีจ่ะโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 
ต่อผูซ้ ือ้ไปใหแ้กส่ถาบนัการเงนิไดต้ลอดเวลาโดยไม่จาํเป็นจะตอ้งไ
ดร้บัการอนุญาตจากผูซ้ ือ้ 
และไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบ 

  

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

7.6.
 จาํนวนเงนิทัง้หมดทีผู่ซ้ ือ้คา้งชาํระกบัผูข้ายตามสญัญาฉบบันีจ้
ะถงึกาํหนดชาํระในทนัทแีละเต็ม 
จาํนวนเมือ่ 

  

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

(ก)
 ผูซ้ ือ้ไม่สามารถชาํระเงนิตามกาํหนดใหแ้กผู่ข้ายหรอืแกบ่รษิทัใ
นเครอืของผูข้าย หรอื 
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(b) Supplier is entitled to terminate the Agreement pursuant 
to Section 17.1; or 

(ข) ผูข้ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญานีต้ามขอ้ 17.1 หรอื   
(c) Supplier has objective and reasonable grounds to 

expect that Purchaser is heading towards bankruptcy. 
(ค) ผูข้ายมเีหตุผลเพยีงพอทีจ่ะคาดการณไ์ดว้่าผูซ้ ือ้กาํลงัจะลม้ละลาย   

    
8. Delayed payment 8. การจ่ายเงินล่าชา้   
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. 

8.1. ถา้ผูซ้ ือ้ไม่ชาํระเงนิตามกาํหนดเวลาในเวลาทีค่รบกาํหนดชาํระแลว้ 
ผูข้ายมสีทิธเิรยีกดอกเบีย้จากการชาํระล่าชา้โดยคํานวณจากเวลา
ทีจ่าํนวนเงนิดงักล่าวถงึกาํหนดชาํระจนถงึเวลาทีม่กีารชาํระจนครบ
ถว้น 

  

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. 

8.2. ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต 
อตัราดอกเบีย้จากการชาํระล่าชา้ตามขอ้ 8.1 น้ันจะเท่ากบัรอ้ยละ 1 
ต่อเดอืน ( เท่ากบัรอ้ยละ 12 ต่อปี) ของจาํนวนเงนิคา้งชาํระ 

  

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. 

8.3. นอกเหนือจากนี ้ในกรณีทีม่กีารคา้งชาํระเงนินี ้
ผูข้ายอาจระงบัการส่งมอบสนิคา้และ/หรอืบรกิารแกผู่ซ้ ือ้ 
เมือ่ผูข้ายไดร้บัชาํระเงนิคา้งชาํระแลว้ 
ผูข้ายจงึอาจส่งมอบสนิคา้และ/หรอืบรกิารต่อไป 
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัสนิคา้น้ัน 
ชว่งระยะเวลาการส่งมอบใหม่น้ันจะเร ิม่นับจากเวลาทีผู่ข้ายระบุสําห
รบัสนิคา้น้ันในเวลาทีผู่ข้ายไดร้บัชาํระเงนิทีค่า้งชาํระ 

  

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. 

8.4. หากไม่มกีารชาํระเงนิภายใน 5 
วนัทําการหลงัจากมกีารส่งหนังสอืทวงถามใหแ้กผู่ซ้ ือ้แลว้ ผูข้าย 
มสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิคําสัง่ซ ือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนโดยใหม้ผีล
ทนัท ีโดยไม่ถอืเป็นการทําใหส้ทิธอิืน่ๆของผูข้ายตอ้งเสยีไป 

  

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. 

8.5. ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด ทัง้ทีด่ําเนินการทางคดหีรอืทางทไีม่ใชท่างคด ี
(รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมาย) 
ทีเ่กดิขึน้กบัผูข้ายในขัน้ตอนการเรยีกชาํระเงนิทีผู่ซ้ ือ้คา้งชาํระตาม
สญัญาฉบบันีน้ั้น ผูซ้ ือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบชดใชใ้หแ้กผู่ข้าย 

  

    
9. Retention of title 9. สทิธยิดึหน่วงในกรรมสทิธิ ์   
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.
 กรรมสทิธิใ์นสนิคา้จะยงัเป็นของผูข้ายแต่ผูเ้ดยีวอย่างสมบูรณจ์
นกว่าผูซ้ ือ้จะชาํระราคาสนิคา้ 
ทีต่กลงกนัจนครบถว้นใหแ้กผู่ข้าย โดยรวมถงึการชาํระดอกเบีย้ 
ค่าใชจ้า่ยการทวงถาม หรอืจาํนวนเงนิอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้ทีค่รบกาํหนดชาํระ 

  

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.
 ถา้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไม่อนุญาตใหส้งวนสทิธกิารมกีรรมสทิธิ ์
ของผูข้ายตามทีก่าํหนดในขอ้ 9.1 
ผูซ้ ือ้รบัรองว่าผูข้ายยงัคงมสีทิธเิหมอืนกบัการตกลงเร ือ่งสทิธยิดึหน่
วงในกรรมสทิธิต์าม 
ขอบเขตเท่าทีจ่ะเป็นไปไดต้ามกฎหมาย 

  

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

9.3.
 จนกว่าผูซ้ ือ้จะกลายเป็นเจา้ของกรรมสทิธิอ์ย่างสมบูรณโ์ดยปร
าศจากเงือ่นไขตามขอ้ 9.1 

  

(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)
 ผูซ้ ือ้ตอ้งเก็บสนิคา้แยกออกจากสนิคา้ของตนเองหรอืของคนอื่
นและจะตอ้งแสดงใหป้รากฏว่า 
เป็นสนิคา้ใดเป็นสนิคา้ของผูข้ายโดยการคงไวข้องตราสนิคา้ 
เคร ือ่งหมายแสดงสนิคา้และ 
การบนัทกึสตอ๊กสนิคา้ทีร่ะบุว่าเป็นทรพัยส์นิของผูข้าย 

  

(b) Purchaser shall, to the satisfaction of Supplier, 
adequately insure the Goods against loss, theft and 
damage; 

(ข) ผูซ้ ือ้ตอ้งเอาประกนัภยัสนิคา้เพือ่ความสูญเสยี 
การถูกขโมยและความเสยีหายอย่างเพยีงพอตามทีผู่ข้ายพงึพอใจ 

  

(c) Supplier shall have absolute authority to retake, sell or (ค)  ผูข้ายมสีทิธอิย่างสมบูรณใ์นการเอาคนื   
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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; 

การขายหรอืการจาํหน่ายสนิคา้ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน 
ทีย่งัเป็นของผูข้ายโดยไม่เป็นการปลดเปลือ้งภาระของผูซ้ ือ้ตามสญั
ญาฉบบันี ้

(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; 

(ง) เพือ่บรรลุตามขอ้ 9.3 (ค) ขา้งตน้ 
ผูข้ายหรอืตวัแทนผูข้ายหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะมสีทิธ ิ
ทีจ่ะเขา้ไปยงัสถานทีใ่ดๆของผูซ้ ือ้ทีม่สีนิคา้เก็บอยู่หรอืทีน่่าเชือ่ไดว้่
าเก็บอยู่ในชว่งเวลาทําการโดย 
ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

  

(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 

(จ)
 ผูซ้ ือ้ใหอ้นุญาตแบบไม่มกีารยกเลกิเพกิถอนในการรว่มมอือย่า
งเต็มทีก่บัผูข้ายเพือ่ใหผู้ข้ายสามารถใชส้ทิธขิอง 
ตนตามขอ้ 9.3 (ค) และ 9.3 (ง) ในทางปฏบิตัไิดทุ้กประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการดําเนินการดา้นการคา้อย่างมเีหตุผลทีร่อ้ง
ขอโดยผูข้ายซึง่จาํเป็นและมปีระโยชนเ์พือ่ทีผู่ข้ายจะสามารถเขา้ถงึ
สนิคา้ไดอ้ย่างอสิระและเพือ่การขนส่งสนิคา้ และ 

  

(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. 

(ฉ) หากผูข้ายไม่อนุญาตเป็นการล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ผูซ้ ือ้จะไม่โอน จาํนํา 
ใหเ้ชา่หรอืจาํหน่ายผลติภณัฑใ์ดหรอืลงนามในสญัญาใดทีม่สีนิคา้เ
ป็นหลกัประกนัหรอืสทิธทิีเ่รยีกใหส้่งมอบสนิคา้ให ้

  

    
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. หากผูข้ายตกลงจะจดัส่งสนิคา้ 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งตรวจสอบสนิคา้เพือ่ดูความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากการข
นส่งและจะตอ้งรบัรองความถูกตอ้งของปรมิาณสนิคา้ทีข่นส่งในทนั
ททีีส่นิคา้ส่งถงึปลายทางทีต่กลงกนัไว ้
หากเกดิการพบความเสยีหายจากการขนส่งหรอืมกีารพบว่ามจีาํนว
นสนิคา้แตกต่างไปจากจาํนวนทีส่ ั่งซ ือ้ 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งทํารายการรายละเอยีดดงักล่าวบนเอกสารขนส่งทีจ่ะตอ้ง
ลงนามหลงัการรบัสนิคา้แลว้ 
รายงานเร ือ่งความเสยีหายหรอืการสูญเสยีของสนิคา้จะไม่ปลดเปลือ้
ง 
ความรบัผดิของผูซ้ ือ้ในการชาํระราคาสนิคา้ 

  

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

Services 
11.

 การรบัประกนัและความบกพรอ่งของสนิคา้และ/หรอืกา
รบรกิาร 

  

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 non-
conformity 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. 

11.1. ไม่ว่าเนือ้ความในขอ้ 10.1 จะระบุไวเ้ป็นเชน่ใด 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ข้ายไดท้ราบถงึความบกพ
รอ่งของสนิคา้และ/หรอืบรกิารภายใน 5 
วนัปฏทินินับจากวนัทีผู่ซ้ ือ้พบความบกพรอ่งน้ันและในกรณีทีพ่บห
ลงัจากชว่งเวลาทีร่บัรองสนิคา้สิน้สุดลงตามกาํหนดในขอ้ 11.3 
ใหร้ะบุลกัษณะความบกพรอ่งพรอ้มมเีอกสาร 
รายงานหรอืหลกัฐานอืน่ทีจ่าํเป็นในการประเมนิค่าความบกพรอ่งข
องสนิคา้โดยผูข้าย 
ภายใตเ้งือ่นไขทีส่ละสทิธเิพกิถอนสทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งการกระทําใด ๆ 
อนัเกดิจากการบกพรอ่งของสนิคา้ 

  

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. 

11.2. เมือ่ไดร้บัการแจง้บอกกล่าวเร ือ่งความบกพรอ่งตามขอ้ 11.1 แลว้ 
ผูซ้ ือ้จะดําเนินการจดัส่งใหแ้กผู่ข้ายและเมือ่ผูข้ายไดร้บัสนิคา้แลว้ 
ผูข้ายจะมเีวลาตามสมควรในการประเมนิตรวจสอบการแจง้และสนิค ้
าและ/หรอืบรกิาร 
และหากสมควรจะเสนอวธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสมดว้ย 
หากผูข้ายยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัผูซ้ ือ้ถงึความบกพรอ่ง 
ผูข้ายจะชดเชยค่าจดัส่งทีเ่กดิขึน้แกผู่ซ้ ือ้ 
โดยจะไม่มกีารส่งสนิคา้ใดไปยงัผูข้ายโดยทีผู่ข้ายไม่เห็นชอบล่วงห
นา้ 
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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. 

11.3.
 ผูข้ายรบัรองว่าภายใตส้ภาพการใชป้กตแิละตามสญัญาฉบบันี้
หรอืคําสัง่อืน่ ๆ ทีผู่ข้ายจดัใหน้ั้น 
ในเวลาทีจ่ดัส่งสนิคา้ใหผู้ซ้ ือ้และในชว่งระยะเวลา 12 
เดอืนหลงัจากน้ัน 
(หรอืในระยะเวลาอืน่ทีอ่าจตกลงกนัโดยคู่สญัญาเป็นลายลกัษณอ์กั
ษร) 
สนิคา้และ/หรอืบรกิารจะตอ้งเป็นไปตามคุณสมบตัทิีพ่มิพร์ะบุอยู่สํา
หรบัสนิคา้และ/หรอืบรกิารน้ัน 
ทัง้นีจ้ะถอืว่าสนิคา้และ/หรอืบรกิารมคีุณสมบตัติามคุณสมบตัทิีพ่มิ
พร์ะบุอยู่แมว้่าจะมขีอ้แตกต่างเล็กนอ้ยทีไ่ม่มผีลกระทบต่อการใชส้นิ
คา้และ/หรอืบรกิารอย่างปกต ิ
เวน้แต่คู่สญัญาจะไดต้กลงทําสญัญาดา้นคุณภาพทีแ่ยกออกมาอกี
ส่วนหน่ึง ซึง่กรณีนีถ้อืว่าสญัญาดงักล่าวมผีลบงัคบัเหนือกว่า 

  

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. 

11.4. การรบัรองขา้งตน้จะครอบคลุมถงึผูซ้ ือ้โดยตรงแตไม่รวมถงึลูกคา้ 
ตวัแทนหรอืผูแ้ทนของผูซ้ ือ้ 
และเป็นการแทนการรบัรองอืน่ๆทัง้หมดไม่ว่าจะชดัแจง้หรอืไม่ชดัแจ ้
ง 
รวมไปถงึแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการรบัรองโดยออ้มใดๆในความเหมาะส
มสําหรบัวตัถุประสงคท์ีเ่จาะจง 
การทีส่ามารถใชป้ระโยชนท์างการคา้ได ้
หรอืการไม่ละเมดิสทิธทิางทรพัยส์นิทางปัญญา ดงัน้ันการรบัรองอืน่ 
ๆ ผูข้ายถอืว่าจะไม่ใชค่วามผดิของผูข้าย 

  

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. 

11.5. ผูข้ายจะไม่มคีวามรบัผดิใด ๆ 
ตามการรบัรองสนิคา้หากขอ้บกพรอ่งทีถู่กอา้งว่ามน้ัีนเกดิขึน้จากก
ารใชง้านตามปกต ิการทดสอบอย่างจรงิจงั 
การทํางานเกนิเงือ่นไขสูงสุดตามทีร่ะบุไวใ้นคุณสมบตั ิ
การใชง้านผดิ การละเลย การปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม 
การตดิตัง้ทีไ่ม่เหมาะสม การจดัเกบ็ทีไ่ม่เหมาะสม 
การขนส่งทีไ่ม่เหมาะสม 
การเปลีย่นแปลงสนิคา้ 
การใชง้านสนิคา้รว่มกบัสนิคา้อืน่หรอืในกรณีอืน่ใดทีเ่กดิจากผูซ้ ือ้ 

  

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 non-
conforming 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. 

11.6.
 ภาระแต่ผูเ้ดยีวของผูข้ายและสทิธแิต่ผูเ้ดยีวของผูซ้ ือ้ทีเ่กีย่วกบั
ขอ้เรยีกรอ้งตามการรบัรองจะถูกจํากดัอยู่ตามแตท่ีผู่ข้ายจะเลอืก 
อย่างใดอย่างหน่ึงไม่ว่าจะเป็นการทดแทนดว้ยสนิคา้ใหม่หรอืการซอ่
มแซมการบกพรอ่งของสนิคา้และ/หรอืบรกิารหรอืโดยการใหเ้ครดติ
สําหรบัราคาซือ้สนิคา้และหรอืบรกิารดงักล่าว 
โดยตราบเท่าทีก่รรมสทิธิไ์ดโ้อนไปยงัผูซ้ ือ้แลว้ 
สนิคา้ทีม่คีวามบกพรอ่งจะตกเป็นทรพัยส์นิของผูข้ายในทนัทเีมือ่สิ
นคา้และ/หรอืบรกิารน้ันมกีารทดแทนหรอืมกีารใหเ้ครดติแลว้ 
เวน้แต่จะมกีารตกลงกนัเป็นอย่างอืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ซึง่ผูซ้ ือ้จะไม่ดําเนินการตามกฎหมายดว้ยเหตุความบกพรอ่งของสิ
นคา้และ/หรอืบรกิาร หรอืจะไมเรยีกรอ้งใด ๆ 
ดว้ยเหตุดงักล่าวอนัเป็นผลจากการทีผู่ข้ายดําเนินการใดๆต่อผูซ้ ือ้อ ั
นเน่ืองจากการทีผู่ซ้ ือ้ผดิสญัญาฉบบันีห้ลงัจากการรบัรองตามขอ้ 
11.3 หมดอายุลงแลว้ 

  

12. Intellectual Property 12. ทรพัยส์นิทางปัญญา   
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 

12.1.
 ผูข้ายสงวนสทิธใินสทิธทิางทรพัยส์นิทางปัญญาบนสนิคา้และ/
หรอืบรกิาร 
หากไม่มกีารอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากผูข้าย 
ผูซ้ ือ้จะไม่มสีทิธใิชง้าน ผลติ ขยายงาน 
พมิพห์รอืทําเลยีนแบบสนิคา้และ/หรอืบรกิารทัง้หมดหรอืแต่บางส่ว
นไม่ว่าจะโดยวธิใีด ๆ 
สญัญาฉบบันีไ้ม่ถอืเป็นการโอนสทิธหิรอืใหส้ทิธทิางทรพัยส์นิทางปั
ญญาหรอืวธิกีารความรูท้ีเ่กีย่วกบัสนิคา้และ/หรอืบรกิารหรอืการวา
ดแบบ เอกสารหรอืซอฟแวรท์ีผู่ซ้ ือ้เขา้ไปใชไ้ด ้
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and/or Services, drawings, documents or software as 
set forth in, and in accordance with, the Agreement. 

นอกเหนือไปจากการใหส้ทิธอิย่างจาํกดัทีจ่ะใชส้นิคา้และ/หรอืบรกิา
ร การวาดแบบ เอกสารหรอืซอฟแวรท์ีร่ะบุในสญัญาฉบบันี ้

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. 

12.2.
 ในกรณีทีม่บุีคคลทีส่ามมาเรยีกรอ้งต่อผูซ้ ือ้ว่ามกีารละเมดิทรพั
ยส์นิทางปัญญาอนัเป็นผลโดย 
ตรงจากการทีผู่ซ้ ือ้ไดใ้ชส้นิคา้และ/หรอืบรกิารทีผู่ข้ายไดข้ายใหแ้ก่
ผูซ้ ือ้ 
ผูข้ายจะตอ้งดําเนินการดว้ยค่าใชจ้า่ยของตนเองในการสูค้ดหีรอืกา
รเจรจาเพือ่ตกลงระงบัการเรยีกรอ้งน้ัน 
ผูข้ายจะรบัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยสําหรบัการชาํระเงนิ 
(ไม่ว่าจะโดยการชาํระคร ัง้เดยีวทัง้หมดหรอืการจา่ยค่าสทิธแิบบทะย
อยชาํระ) 
ทีม่ใีนการตกลงระงบัการเรยีกรอ้งหรอืตามคําสัง่ศาลทีม่ตี่อผูข้ายใน
กรณีทีม่กีารดําเนินคดทีางศาล สทิธปิระโยชนต์ามขอ้ 12.2 นี ้
ผูข้ายใหแ้กผู่ซ้ ือ้เฉพาะในกรณีทีผู่ซ้ ือ้ (1) 
แจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทนัททีีม่กีารเรยีกรอ้งดงัก
ล่าวหรอืมกีารแจง้ว่าจะมกีารเรยีกรอ้งดงักล่าว (2) 
ดําเนินการทีส่มควรในการทีจ่ะลดความสูญเสยีหรอืความเสยีหายอั
นเกดิจากการเรยีกรอ้งน้ัน (3) 
ไม่ยอมรบัผดิหรอืดําเนินการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง (4) 
อนุญาตใหผู้ข้ายเขา้มาดําเนินการเพือ่ต่อสูห้รอืระงบัขอ้พพิาทตาม
ทีร่ะบุขา้งตน้ และ (5) ใหข้อ้มูลทีเ่หมาะสม 
ความรว่มมอืและความชว่ยเหลอืทุกประการแกผู่ข้ายในเร ือ่งการดําเ
นินการเร ือ่งการเรยีกรอ้ง นอกจากนี ้
หากมเีงือ่นไขการระงบัขอ้พพิาทโดยผูข้ายหรอืโดยการมคีําพพิาก
ษาใหผู้ซ้ ือ้รบัผดิ 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งส่งคนืหรอืทําลายสนิคา้ทีม่กีารละเมดิน้ันทัง้หมดทีย่งัอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของตนเองและตอ้งหยุดใชก้ารบรกิารใด 
ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภายใตเ้งือ่นไขว่าผูข้ายจะคนืเงนิค่าราคาทีผู่ซ้ ือ้ไดช้าํระแลว้หรอืที่
ชาํระแลว้สําหรบับรกิารในอนาคต 
ขอ้ความต่อไปจะกาํหนดความรบัผดิและการเยยีวยาโดยเฉพาะกบั
ผูซ้ ือ้สําหรบัการเรยีกรอ้งทางทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัสนิคา้แ
ละ/หรอืบรกิาร 

  

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. 

12.3.
 การชดเชยตามทีร่ะบุไวไ้ม่ใชบ้งัคบักบัผลติภณัฑห์รอืส่วนประก
อบทีผู่ข้ายจดัส่งตามคุณสมบตั ิ
ทีผู่ซ้ ือ้กาํหนดมา 
การชดเชยทางดา้นทรพัยส์นิทางปัญญาจะตอ้งทําเป็นสญัญาเป็นล
ายลกัษณอ์กัษรแยกต่างห่างอกีฉบบัหน่ึงระหว่างคู่สญัญา 

  

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. 

12.4. ผูซ้ ือ้จะตอ้งไม่ (1) 
ใชเ้ครือ่งหมายการคา้เพือ่กจิกรรมทางการคา้ของตนเอง (2) 
ดําเนินการหรอืพยายามดําเนินการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 
หรอื (3) คดัคา้นความถูกตอ้งเครือ่งหมายการคา้ 
ผูซ้ ือ้ยอมรบัในกรรมสทิธิข์องผูข้ายในเครือ่งหมายการคา้และกูด๊วลิ
ลท์ีเ่กีย่วขอ้ง ผูซ้ ือ้จะไม่ใชเ้ครือ่งหมายใด ๆ 
ในธรุกจิของตนไม่ว่าในเวลาใดอนัจะทําใหเ้กดิความสบัสนในเครือ่ง
หมายการคา้ 

  

    
13. Compliance with Laws 13. การปฏบิตัติามกฎหมาย   
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, 
data protection, anti-corruption, environmental 
compliance, and export control. 

13.1. ผูซ้ ือ้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเฉพาะกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการต่อตา้น
การใหส้นิบน การผูกขาดทางการคา้ การคุม้ครองขอ้มูล 
การต่อตา้นการคอรปัช ัน่ 
การปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มและการควบคุมการส่งออกสนิค ้
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. 

13.2. ผูซ้ ือ้ยอมรบัว่าสนิคา้และ/หรอืบรกิารและขอ้มูล 
ซอฟแวรห์รอืเทคโนโลยีท่ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย 
กฎและระเบยีบของสหภาพยุโรป สหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูซ้ ือ้ตกลงและรบัรองว่าตนจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบก
ารควบคุมการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศและหากไม่มคีํา
อนุญาตทีเ่จาะจงลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูข้าย 
ผูซ้ ือ้จะไม่ส่งออก ส่งต่อ 
หรอืโอนทัง้ทางตรงและทางออ้มในสนิคา้และ/หรอืบรกิาร และขอ้มูล 
ซอฟแวรห์รอืเทคโนโลยีท่ีเ่กีย่วขอ้งน้ัน (ก) 
ไปยงัประเทศทีอ่ยู่ในการควบคุมการตอ่ตา้นการกอ่การรา้ยหรอืมา
ตรการควํ่าบาตรทางการคา้ของสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรป (ข) 
ไปใหแ้กผู่ท้ีอ่ยู่ในรายชือ่การควบคุมของสหรฐัอเมรกิาหรอืสหภาพ
ยุโรปหรอืทีอ่ยู่ภายใตก้ารจาํกดัดงักล่าวเน่ืองดว้ยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
หรอื (ค) 
เพือ่การใชท้ีต่อ้งหา้มตามกฎการส่งออกของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาแ
ละสหภาพยุโรป (เชน่ นิวเคลยีร ์อาวุธทางชวีภาพหรอืเคม ี
ขปีนาวุธ)  
ผูซ้ ือ้จะตอ้งเก็บรกัษาบนัทกึตามทีก่ฎหมายการส่งออกทีเ่กีย่วขอ้งข
องสหรฐัอเมรกิาไดก้าํหนดไวพ้รอ้มส่งใหแ้กผู่ข้าย 
เมือ่มคีําขอเอกสารเพือ่แสดงถงึการปฎบิตัติามขอ้ 13.2 นี ้

  

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. 

13.3. ผูซ้ ือ้จะตอ้งส่งมอบขอ้มูลใด ๆ  
ใหแ้กผู่ข้ายเพือ่ทีจ่ะใหผู้ข้ายสามารถปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎและระเบยีบในการซือ้สนิคา้และ/หรอืบรกิาร 
ผูซ้ ือ้ตกลงและรบัรองว่าผูซ้ ือ้ไม่เป็นผูท้ีอ่ยู่ในรายชือ่ 
ทีถู่กจาํกดัหรอืของสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรปหรอืทีอ่ยู่ภายใต ้
การจาํกดัดงักล่าวเน่ืองดว้ยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
ผูซ้ ือ้ตกลงจะไม่สัง่ซ ือ้หรอืคําขอต่อผูข้ายอนัจะทําใหผู้ข้ายละเมดิก
ฎหมาย กฏหรอืระเบยีบการควบคุมการส่งออก ผูซ้ ือ้ 
ตกลงจะแจง้ใหผู้ข้ายทราบทนัททีีผู่ซ้ ือ้ไดร้บัการแจง้เร ือ่งการละเมดิ
กฎหมาย กฎหรอืระเบยีบการควบคุมการส่งออก ทีจ่ะมผีลต่อผูข้าย 

  

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. 

13.4.
 ผูข้ายรบัทราบและยอมรบัว่าผูซ้ ือ้อาจใหค้ําสัง่หรอืกาํหนดขอ้กาํ
หนดใด ๆ 
ใหแ้กผู่ซ้ ือ้โดยดุลยพนิิจโดยฝ่ายเดยีวของผูข้ายเองเพือ่ขายต่อสนิ
คา้ทีผู่ซ้ ือ้เห็นว่าจาํเป็นต่อการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

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. 

13.5. ผูซ้ ือ้ตกลงทีจ่ะชดใชค้วามเสยีหายแก ่
และไม่เรยีกรอ้งต่อผูข้ายหรอืบรษิทัในเครอืในการเรยีกรอ้ง 
ความรบัผดิ 
บทลงโทษและค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ข้ายอาจมขีึน้จากการทีผู่ซ้ ือ้
ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎและระเบยีบดงัเชน่ทีร่ะบุในขอ้ 13 
ของสญัญา 

  

    
14. Data Protection 14. การคุม้ครองขอ้มูล   
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.
 เมือ่ผูซ้ ือ้ไดป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันีใ้นการจดัการขอ้มูลส่วนบุ
คคลของผูข้าย (ตามกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดไว)้ (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกว่า “ขอ้มูลส่วนบุคคล”) 
ผูซ้ ือ้จะตอ้ง 

  

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

(ก) 
 จดัการขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าทีจ่าํเป็นจะตอ้งปฏบิตัติามสั
ญญาฉบบันีต้ามคําสัง่ 
เป็นลายลกัษณอ์กัษรของผูข้ายหรอืตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

  

(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 

(ข)  ดําเนินการในทนัทใีนระยะเวลา 12 
ช ัว่โมงเพือ่แจง้ใหผู้ข้ายทราบถงึเหตุการณใ์ด ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
หรอืทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบัขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทัง้ใหข้อ้มูลใดๆ 
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data required under applicable law or requested by 
Supplier with regard to such security incident; and 

ตามทีก่ฎหมายกาํหนดหรอืทีผู่ข้าย 
มคีําขออนัเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้น้ัน 

(c) enter into a further data processing agreement with 
Supplier at Supplier’s first written request. 

(ค)
 ลงนามในสญัญาจดัการขอ้มูลกบัผูข้ายตามทีผู่ข้ายมคีาํขอเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร 

  

    
15. Limitation of Liability 15. การจํากดัความรบัผดิ   
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. คู่สญัญาตกลงว่าไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ผูซ้ ือ้ไม่มสีทิธเิรยีกค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาฉบบันีส้ําหรบัควา
มเสยีหายโดยออ้ม 
ความเสยีหายโดยบงัเอญิทีอ่าจเกดิขึน้ค่าเสยีหายต่อเน่ือง 
หรอืค่าเสยีหายเชงิลงโทษ รวมทัง้แต่ไม่จาํกดัเฉพาะค่าขาดกาํไร 
รายไดท้ีล่ดลง  
ค่าเสยีหายเพือ่ครอบคลุมค่าใชจ้า่ยหรอืความเสยีหายในทรพัยส์นิ 
ไม่ว่าผูข้ายจะไดร้บัแจง้ถงึความเป็นไปไดใ้นการเกดิความเสยีน้ันหรื
อไม่ก็ตาม 
โดยเป็นทีเ่ขา้ใจระหว่างคู่สญัญาว่าหากเป็นการชาํระเงนิใดๆใหแ้กบุ่
คคลภายนอกตามขอ้ 12.2 ใหถ้อืเป็นค่าเสยีหายโดยตรง 

  

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. 

15.2. โดยไม่จาํกดัเฉพาะภาระของผูข้ายตามขอ้ 11   
ความรบัผดิของผูข้ายในความเสยีหายโดยตรงตามสญัญานีจ้ะจาํก ั
ดทีไ่ม่เกนิจาํนวนเงนิเท่ากบั (ก) รอ้ยละหา้สบิ  (50) 
ของราคาสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้จา่ยใหแ้กผู่ข้ายแลว้สําหรบัสนิคา้และ/หรอืบริ
การตามสญัญานีใ้น 12 เดอืนกอ่นเกดิเหตุการณเ์รยีกรอ้ง หรอื (ข) 
หน่ึงลา้นเหรยีญสหรฐั (USD1,000,000)  
ทัง้นีแ้ลว้แต่ว่าจาํนวนใดจะนอ้ยกว่า 

  

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. 

15.3.
 ผูข้ายไม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิกบับุคคลทีส่ามอนัเป็
นผลจากการออกแบบและการ 
ผลติสนิคา้และส่วนประกอบสนิคา้ 
เวน้แต่จะเป็นการเกดิตามทีร่ะบุในขอ้บงัคบัตามกฎหมายเกีย่วกบัคว
ามรบัผดิต่อการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บต่อรา่งกาย 
หรอืต่อทรพัยส์นิส่วนบุคคลทีเ่กดิโดยตรงจากขอ้บกพรอ่งของสนิค ้
าน้ัน 

  

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. 

15.4. ผูซ้ ือ้ตกลงทีจ่ะชดใชค้วามเสยีหายแก ่
และจะป้องกนัผูข้ายและบรษิทัในเครอืจากการเรยีกรอ้งความเสยีหา
ยของบุคคลทีส่ามซึง่อา้งว่าไดร้บัความเสยีหายเพราะเกดิจากสนิคา้
และ/หรอืบรกิาร เวน้แต่เป็นการรบัผดิของผูข้ายตามขอ้ 12.2 
และขอ้ 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. 

15.5.
 ขอ้จาํกดัความรบัผดินีจ้ะไม่ใชส้าํหรบับุคคลทีไ่ดร้บัความเสยีหา
ยอนัเน่ืองมาจากความประมาท 
เลนิเล่ออย่างรา้ยแรงหรอืจงใจกระทําผดิโดยคู่สญัญาใดหรอืความร ั
บผดิน้ันไม่อาจจาํกดัหรอืยกเวน้ไดต้ามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

  

    
16. Force Majeure 16. เหตุสุดวสิยั   
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 sub-
contractors (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. ผูข้ายไม่ตอ้งรบัผดิชอบจากการล่าชา้หรอืการหยุดชะงกั 
หรอืความเปลีย่นแปลงในภาระของ 
ผูข้ายตามสญัญาฉบบันีด้ว้ยสาเหตุทีเ่กดิจาก 
(ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน) (1) ไฟไหม ้
นํา้ท่วมหรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(2) 
การหยุดงานหรอืขอ้ขดัแยง้ทางแรงงาน (3) 
การกระทําหรอืการงดเวน้การกระทําของหน่วยงานของรฐั 
(รวมทัง้หน่วยงานศุลกากรในประเทศตน้ทางหรอืปลายทาง) (4) 
การผดินัดของผูจ้ดัส่งสนิคา้หรอืคู่สญัญารบัชว่ง 
(รวมทัง้แต่ไม่จาํกดัเฉพาะผูร้บัขนส่ง) (5) 
การขาดตลาดของวตัถุดบิและแรงงาน (6) 
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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). 

การขโมยจากคลงัสนิคา้ของผูข้ายหรอืของผูจ้ดัส่งสนิคา้ใหผู้ข้าย 
(7) การเปลีย่นแปลงของกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิตรา 
หรอืการเปลีย่นแปลงในทางลบของเศรษฐกจิหรอืทางการเงนิในหรอื
ทีเ่กีย่วกบัสถานทีป่ระกอบธรุกจิของผูซ้ ือ้ หรอื (8) 
เหตุใดๆทีไ่ม่อยู่ในความควบคุมของผูข้าย (แตล่ะเหตุจะเรยีกว่า 
“เหตุสุดวสิยั”) 

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. 

16.2.
 ระยะเวลาการส่งมอบตามสญัญาจะตอ้งขยายออกไปเทา่เวลาที่
ผูข้ายไม่อาจปฏบิตัติามสญัญา 
ไดเ้พราะเหตุสุดวสิยั 
ภายใตเ้งือ่นไขว่าหากการล่าชา้น้ันเกนิกว่าระยะเวลา 3 เดอืนแลว้ 
ผูซ้ ือ้ 
หรอืผูข้ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญาทีไ่ดร้บัผลกระทบดว้ยการแจง้เป็นล
ายลกัษณอ์กัษร 
ซึง่ในกรณีดงักล่าวผูข้ายไม่จาํเป็นตอ้งรบัผดิในความเสยีหายใดๆที่
เกดิขึน้ 

  

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

16.3. ขอ้ตกลงตามขอ้ 16 
นีไ้ม่ทําใหค้วามรบัผดิของผูซ้ ือ้สําหรบัการชาํระราคาสนิคา้และ/หรื
อบรกิาร 
ทีผู่ซ้ ือ้ไดร้บัแลว้ตอ้งหมดไป 

  

    
17. Termination 17. การบอกเลกิสญัญา   
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.
 คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงมสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิสญัญาฉบบันีห้รอืไม่ปฏบิั
ตติามสญัญาฉบบันีท้ ัง้หมดหรอืแต่บาง 
ส่วนโดยการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงทราบ 
หากมเีหตุดงันี ้

  

(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; 

(ก) คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงไดย้ืน่คํารอ้งขอลม้ละลาย 
หรอืคําขอในคดลีม้ละลายเร ือ่งการมหีนีส้นิลน้พน้ตวั 
การชาํระบญัช ี 
การถูกพทิกัษท์รพัย ์
การโอนประโยชนใ์หเ้จา้หนีห้รอืกระบวนการทีค่ลา้ยกนั 

  

(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; 

(ข) คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงถูกยืน่คํารอ้งขอลม้ละลาย 
หรอืตกอยู่ในการดําเนินคดตีามคําขอในคดลีม้ละลายเร ือ่งการมหีนี้
สนิลน้พน้ตวั การชาํระบญัช ีการถูกพทิกัษท์รพัย ์
การโอนประโยชนใ์หเ้จา้หนีห้รอืกระบวนการทีค่ลา้ยกนั 

  

(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; 

(ค)
 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงกระทําการผดิสญัญาในสาระสําคญัและกา
รผดิสญัญาดงักล่าวน้ัน  
(ก) ไม่สามารถเยยีวยาได ้หรอื ข) 
สามารถเยยีวยาไดแ้ต่ไม่สามารถกระทาํการเยยีวยาใหส้ําเรจ็ไดภ้าย
ใน 30 
วนัปฏทินินับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแจง้การผดิสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กั
ษร เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์น 
ขอ้ 17.1 (ค) ทัง้นี ้การผดิสญัญาใด ๆ ในขอ้ 4.2, 8.1, 12, 13, 
14 และ 18 
ใหถ้อืเป็นการผดิสญัญาโดยสาระสําคญัทีไ่ม่อาจเยยีวยาได ้

  

(d) the other Party ceases or threatens to cease to carry on 
business in the ordinary course. 

(ง) คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง หยุดหรอืขู่จะหยุดการประกอบธรุกจิตามปกต ิ   
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. 

17.2.
 ผูซ้ ือ้จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้ายทราบในทนัททีีม่กีารเปลีย่นการควบคุม
อนัเกีย่วขอ้งกบัผูซ้ ือ้ 
ผูข้ายมสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิสญัญานีห้ากมกีารเปลีย่นการควบคุมอนัเ
กีย่วขอ้งกบัผูซ้ ือ้หลงัจากทีไ่ดร้บัแจง้การเปลีย่นแปลงการควบคุมจา
กผูซ้ ือ้ 

  

    
18. Confidentiality and Publicity Restrictions 18. การรกัษาความลบัและการเผยแพรต่่อสาธารณะ   
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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: 

18.1. เวน้แต่จะตกลงไวเ้ป็นอย่างอืน่ 
ขอ้มูลลบัทัง้หมดทีเ่กดิจากการตดิต่อระหว่างผูข้ายและผูซ้ ือ้จะตอ้งถู
กเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัและจะใชเ้พือ่การปฏบิตัติามสญัญาฉบบั
นีเ้ท่าน้ัน เวน้แต่ 

  

(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; 

(ก) เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัและระเบยีบโดยกอ่นการเปิดเผยขอ้มูลผูซ้ ือ้ตอ้งแจง้ใหผู้ข้
ายทราบถงึความจาํเป็นดงักล่าวและรว่มมอืกบัผูข้ายเพือ่หาวธิกีารป้
องกนัหรอืหลกีเลีย่งการเปิดเผยหรอืเปิดเผยนอ้ยทีสุ่ด 

  

(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; 

(ข)
 ขอ้มูลลบัน้ันเป็นทีท่ราบแกผู่ซ้ ือ้แลว้โดยไม่มภีาระการรกัษาควา
มลบั 
หรอืไดร้บัการพฒันาอย่างอสิระโดยผูซ้ ือ้เองโดยไม่ไดเ้กดิจากการใ
ชข้อ้มูลลบั 

  

(c) to the extent such Confidential Information is or 
becomes known to the public other than by a breach of 
this Section 18; 

(ค) ขอ้มูลลบัน้ันเป็นทีท่ราบแกส่าธารณชน 
นอกเหนือจากการกระทําผดิตามขอ้ 18 

  

(d) to the professional advisers of Purchaser who are under 
duties of confidentiality; or 

(ง)
 ถูกเปิดเผยแกท่ีป่รกึษาวชิาชพีของผูซ้ ือ้ซ ึง่ตกอยู่ใตข้อ้ตกลงกา
รรกัษาความลบั 

  

(e) with prior written consent of Supplier. (จ) เมือ่ผูข้ายอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้   
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. 

18.2.
 ผูซ้ ือ้ตกลงจะใชว้ธิกีารทีส่มเหตุผลทุกอย่างเพือ่รกัษาความปลอ
ดภยัหรอืจดัเก็บขอ้มูลลบั และจะจดัใหม้ขีอ้ 
ตกลงการรกัษาความลบัจากลูกจา้ง เมือ่ผูข้ายตอ้งการ 
ผูซ้ ือ้ตอ้งคนืหรอืทําลายขอ้มูลลบัทัง้หมดโดยทนัท ี

  

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. 

18.3.
 คู่สญัญาตกลงว่าการบงัคบัใชข้อ้ตกลงเร ือ่งการรกัษาความลบั
ตามขอ้ 18 
นีจ้ะตกอยู่ภายใตส้ญัญาไม่เปิดเผยความลบัทีม่อียู่ขณะนี ้
และ/หรอืสญัญาใดๆระหว่างคู่สญัญาทีค่รอบคลุมถงึขอ้มูลลบัหรอืก
ารรกัษาความลบั 
โดยทีส่ญัญาดงักล่าวจะมผีลบงัคบัเหนือกว่าหากมขีอ้ความใดขดัก ั
บขอ้ตกลงทัว่ไปดา้นการขายฉบบันี ้

  

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. 

18.4. ผูข้ายไม่มสีทิธจิะใชเ้ครือ่งหมายการคา้ ชือ่การคา้หรอืตวับ่งชีใ้ด ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้และ/หรอืบรกิารทีเ่ป็นของผูข้าย 
หรอืไม่มสีทิธอิา้งองิชือ่ต่อสาธารณะถงึชือ่ผูข้ายไม่ว่าในการแถลงข่
าว  
การโฆษณา เอกสารการขายหรอือืน่ใด 
เวน้แต่ผูข้ายจะอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
การใชด้งักล่าวทุกคร ัง้จะตอ้งเป็นไปตามแนวทางการใชย้ีห่อ้สนิคา้ 
Lumileds ทีท่างผูข้ายจะทําใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นคร ัง้คราวไป 

  

19. Governing law and Competent Court 19. กฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละอํานาจศาล   
19.1. The Agreement, the relationship between the 

Parties, and any dispute, whether contractual or non-
contractual, 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).  

19.1. สญัญาฉบบันี ้ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา และขอ้โตแ้ยง้ใดๆ 
ไม่ว่าจะเกดิจากสญัญาหรอืไม่ 
ทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วกบัสญัญาฉบบันีร้วมทัง้ขอ้เรยีกรอ้งอนัเกดิจากเ
หตุละเมดิใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย 
โดยไม่ใหค้ํานึงถงึหลกัในการเลอืกใชก้ฎหมายหรอืการเลอืกใชอ้นุ
สญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ 
(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: 

19.2. ขอ้โตแ้ยง้ 
หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆไม่ว่าจะเกดิโดยตรงหรอืโดยออ้มตามสญัญาฉ
บบันี ้หากไม่ไดร้บัการแกไ้ข 
โดยการตกลงของคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายภายในสามสบิ (30) 
วนันับจากวนัทีคู่่สญัญาฝ่ายหน่ึงแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหคู้่สญั
ญาอกีฝ่ายหน่ึงทราบถงึขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้เรยีกรอ้งแลว้ 
ใหด้ําเนินการต่อไปนี ้
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(a) the competent courts of Thailand if both Parties have 
their registered office in Thailand; or 

(ก)
 โดยทางศาลทีม่เีขตอํานาจในประเทศไทยถา้คู่สญัญาทัง้ฝ่ายมี
สํานักงานจดทะเบยีนใน 
ประเทศไทย หรอื 

  

(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)
 โดยทางอนุญาโตตุลาการตามกฎอนุญาโตตุลาการของหอการ
คา้นานาชาต ิ(International Chamber of Commerce) 
หากผูซ้ ือ้ไม่ไดม้สีํานักงานจดทะเบยีนในประเทศไทย 
โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการใหท้ําทีเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี 
ดว้ยภาษาองักฤษ 

  

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. 

19.3.
 ไม่มขีอ้ตกลงตามสญัญาฉบบันีท้ีห่า้มมใิหผู้ซ้ ือ้หรอืผูข้ายยืน่คํา
ขอต่อศาลทีม่เีขตอํานาจเพือ่มคีําสัง่ 
ช ัว่คราวหรอืขอ้หา้มช ัว่คราว 
หรอืคําสัง่ถาวรและ/หรอืคําสัง่ใหก้ารกระทําการใด 
เพือ่ใหม้กีารกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่รกัษาสทิธขิองคู่สญัญา 

  

20. Miscellaneous 20. เบ็ดเตล็ด   
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. 

20.1. ผูซ้ ือ้จะไม่ทาํสญัญามอบชว่ง โอน 
จาํนําหรอืโอนสทิธแิละหนา้ทีใ่ดๆตามสญัญาฉบบันีโ้ดยมไิด ้
รบัอนุญาตล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูข้าย 
ซึง่ผูข้ายจะตอ้งไม่อนุญาตโดยไม่มเีหตุผลสมควร 
การอนุญาตล่วงหนา้ใหท้ําสญัญามอบชว่ง โอน 
จาํนําหรอืโอนสทิธแิละหนา้ทีใ่ดๆไม่ทําใหผู้ซ้ ือ้หลุดพน้จากภาระผูก
พนัตามสญัญาฉบบันี ้
ซ ึง่ผูข้ายสามารถโอนสญัญาฉบบันีห้รอืสทิธแิละหนา้ทีต่ามสญัญา
ฉบบันีใ้หบ้รษิทัในเครอืโดยทําการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ซ้ ือ้
ทราบโดยทีจ่ะไม่มผีลกระทบกบัขอ้ 7.5 

  

20.2. The applicability of any general terms or conditions 
used or to be used by Purchaser is expressly rejected. 

20.2.
 การใชข้อ้ตกลงหรอืเงือ่นไขทัว่ไปทีผู่ซ้ ือ้ไดใ้ชแ้ลว้หรอืจะใชถ้อืว่
าไดถู้กปฏเิสธโดยชดัแจง้ 

  

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.
 สญัญาฉบบันีถ้อืเป็นขอ้ตกลงทัง้หมดระหว่างคู่สญัญาและมผีล
บงัคบัอยู่เหนือการตดิต่อ 
การตกลง คํามั่นและความเขา้ใจระหว่างคู่สญัญา 
ทัง้ดว้ยวาจาและเป็นลายลกัษณอ์กัษรทัง้หมดทีม่มีากอ่นหนา้นี ้

  

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.
 ในกรณีทีข่อ้ตกลงขอ้ใดในขอ้ตกลงทัว่ไปดา้นการขายและ/หรื
อสญัญานีถู้กตคีวามว่าไม่มผีลบงัคบั 
ไม่ถูกกฎหมายหรอืไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้
โดยศาลทีม่เีขตอํานาจหรอื 
โดยการกระทําทางนิตบิญัญตัหิรอืทางปกครองในอนาคต 
การตคีวามหรอืการกระทําดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่อความสมบูร
ณห์รอืการบงัคบัใชข้องขอ้ตกลงขอ้อืน่ ๆ ของสญัญาฉบบันี ้
ขอ้ตกลงทีถู่กตคีวามว่าไม่สมบูรณ ์ไม่ถูกกฎหมาย 
หรอืไม่สามารถใชบ้งัคบัไดด้งักล่าวจะถูกแทนโดยขอ้ตกลงทีค่ลา้ย
คลงึกนัเท่าทีก่ฎหมายจะอนุญาต 

  

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.
 ขอ้ตกลงและเงือ่นไขทัง้หมดในสญัญาฉบบันีโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่
ในขอ้ 5, 9, 12, 13.4, 15, 18, 19, 20.5 และ 20.6 
จะยงัคงมผีลบงัคบัใชต้่อไปแมจ้ะมีการบอกเลกิสญัญาหรอืสญัญาสิ ้
นผลลงแลว้ 

  

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.
 คู่สญัญาไม่ถอืว่าการทีคู่่สญัญาฝ่ายใดมไิดป้ฏบิตัหิรอืกระทําก
ารล่าชา้ทีจ่ะบงัคบัตามขอ้ตกลงขอ้ใด 
ของสญัญาฉบบันีเ้ป็นการทีคู่่สญัญาฝ่ายน้ันไดย้กเวน้สทิธขิองตน
ทีจ่ะบงัคบัใชข้อ้ตกลงขอ้อืน่ของสญัญาฉบบันี ้

  

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

20.7.   
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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. 

 ผูข้ายอาจทําการแกไ้ขขอ้ตกลงทั่วไปดา้นการขายเหล่านีไ้ดเ้ป็
นคร ัง้คราวโดยการส่งขอ้ตกลงทัว่ 
ไปดา้นการขายฉบบัใหม่ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ 
หากผูซ้ ือ้ไม่คดัคา้นเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายในเวลาสี ่(4) 
สปัดาหนั์บแต่วนัทีไ่ดร้บัฉบบัใหม่น้ัน 
ใหถ้อืว่าผูซ้ ือ้ไดย้อมรบัว่าขอ้ตกลงทัว่ไปดา้นการขายฉบบัใหม่และ
ถอืเป็นสญัญาทีจ่ะใหต้่อไปในอนาคต 

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.
 ในกรณีทีม่คีวามแตกต่างหรอืความขดัแยง้กนัของภาษาองักฤษ
ของขอ้ตกลงทัว่ไปดา้นการขายกบัคําแปลใดๆ 
ใหย้ดึถอืเอาฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

  

 


	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;
	(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;
	(f) “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;
	(k) “Supplier” means either Lumileds Holding B.V. and/or one or more of its Affiliates that enter(s) into an Agreement with Purchaser;
	(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
	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.
	2.2. 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.

	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.
	3.2. 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.

	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.
	4.4. Supplier’s failure to meet a delivery date or delivery period shall not constitute a breach of the Agreement.
	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..
	4.6. 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 authorization from Supplier except as explicitly allowed under applicable law.

	6. Prices
	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.

	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.
	7.6. Any amounts which Purchaser owes Supplier under the Agreement shall become immediately due and payable in full if:
	(a) Purchaser has failed to make a timely payment to Supplier or any of its Affiliates; or
	(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.


	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
	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.
	9.2. 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.
	9.3. Until Purchaser becomes the full and unconditional owner of the Goods in accordance with Section 9.1:
	(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;
	(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 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.


	10. Inspection
	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.

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

	13. Compliance with Laws
	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, data protection, anti-corruption, environmental compliance, and export control.
	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.

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


	15. Limitation of Liability
	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.
	15.2. 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.

	16. Force Majeure
	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 sub-contractors (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 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.

	17. Termination
	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:
	(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
	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
	(e) with prior written consent of Supplier.

	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
	19.1. The Agreement, the relationship between the Parties, and any dispute, whether contractual or non-contractual, 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:
	(a) the competent courts of Thailand if both Parties have their registered office in Thailand; or
	(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.

	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
	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.
	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.
	20.4. 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.
	20.5. 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.
	20.6. 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.
	20.7. Supplier may amend these General Terms of Sale from time to time by sending a new version of the 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.


