
 
1. บททั่วไป 

1.1 ความหมายส าหรับค าในขอ้ก าหนดเหล่านี้: 
“ขอ้ตกลง” หมายถงึ ขอ้ตกลงใดๆ (อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืโดยวาจา) 
ระหว่าง Corbion และลูกคา้ซึง่เกีย่วขอ้งกับการจ าหน่ายและสง่มอบสนิคา้ 

“Corbion” หมายถงึ บรษัิท พูแรค (ประเทศไทย) จ ำกัด และ/หรอื บรษัิทย่อย 
บรษัิทในเครอื หรอืบรษัิทในกลุ่มใดๆ ของบรษัิทดังกล่าว 
“ลูกคา้” หมายถงึ บุคคล ธุรกจิ หรอืบรษัิทที ่Corbion จัดหาสนิคา้ให ้

“สนิคา้” หมายถงึสนิคา้ไม่ว่ามลีักษณะใดก็ตาม (รวมถงึสนิคา้หรอืสว่นใดๆ 
ของสนิคา้ดงักล่าว) ซึง่ Corbion จดัหาใหก้ับลูกคา้ หรอืบรกิารใดๆ ทีลู่กคา้ไดรั้บจาก 
Corbion ภายใตข้อ้ตกลง 

“คูส่ญัญาท ัง้สองฝ่าย” หมายถงึ Corbion และลูกคา้ (แต่ละฝ่ายเรยีกว่า 
“คูส่ญัญา”) 

"บุคคลต้องจ ำกัด" หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรอืนติบุิคคลใดที ่(1) สหรัฐอเมรกิา 
(US) ก าหนดว่าเป็นบุคคลในชาตทิีก่ าหนดเป็นพเิศษหรอืบุคคลตอ้งหา้ม (SDN) (2) 
หรอือยู่ภายใตก้ารคว ่าบาตรใดๆ ทีอ่อกโดยสหรัฐอเมรกิา 

ซึง่จะหา้มไม่ใหม้กีารเขา้ท าหรอืด าเนนิการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งภายใตข้อ้ตกลง (3) 
ถูกก าหนดภายใตก้ารคว ่าบาตรใดๆ ทีอ่อกโดยสหภาพยุโรป (EU) หรอืรัฐสมาชกิใดๆ 
ของสหภาพยุโรป (4) ถูกก าหนดภายใตก้ารคว ่าบาตรใดๆ 

ทีอ่อกโดยสหราชอาณาจักร (UK) (5) 
เป็นเจา้ของหรอืถูกควบคุมโดยบุคคลทีอ่า้งองิถงึภายใต ้(1) และ/หรอื (2) และ/หรอื 
(3) และ/หรอื (4) (กรณีเดยีวหรอืหลายกรณีรวมกัน) (6) บุคคลใดทีอ่ยู่ในเครอื 

หรอืกระท าการแทน หรอือา้งว่ากระท าการแทนบุคคลทีก่ล่าวถงึภายใต ้(1) และ/หรอื 
(2) และ/หรอื (3) และ/หรอื (4) (กรณีเดยีวหรอืหลายกรณีรวมกัน) หรอื (7) 
อยู่ภายใตก้ารคว ่าบาตรใดๆ 

"การคว า่บาตร" หมายถงึ กฎหมาย กฎระเบยีบ การหา้มสง่สนิคา้ 
หรอืมาตรการจ ากัดทางการคา้ เศรษฐกจิ หรอืการเงนิ 
กรณีทีม่าตรการควบคุมการสง่ออกหรอืการคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิดังกล่าวนัน้มผีลใช ้

กับธุรกจิ การตกลงซือ้ขาย และการด าเนนิการของลกูคา้หรอื Corbion 
หรอืคู่คา้ทีค่าดหวังในอนาคต ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากัดเพยีง: 
(ก) การคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิทีอ่อกโดยสหภาพยุโรป 

(ข) การคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิทีอ่อกโดยสหราชอาณาจักร 
(ค) กฎระเบยีบทีดู่แลโดยส านักงานควบคุมทรัพยส์นิต่างชาต ิ

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมรกิา  
(ง) กฎระเบยีบการบรหิารการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิา 

ซึง่ดูแลโดยส านักอตุสาหกรรมและความปลอดภัย กระทรวงพาณิชยส์หรัฐอเมรกิา  

(จ) กฎหมายและกฎระเบยีบอืน่ใดทีม่ผีลใชก้ับ Corbion หรอืลูกคา้ 
หรอืการท าธุรกรรมใดๆ ภายใตข้อ้ตกลง 

ไม่ว่า Corbion หรอืลูกคา้จะด าเนนิการตามสทิธิข์องตัวเองหรอืผ่านบรษัิทในเครอื 

เจา้ของ เจา้หนา้ที ่พนักงาน ตัวแทน 
หรอืบุคคลอืน่ทีก่ระท าการในนามของตนหรอืไม่กต็าม 
“ขอ้ก าหนดจ าเพาะ” หมายถงึ 

ขอ้ก าหนดจ าเพาะทางเทคนคิและสตูรส าหรับสนิคา้ของ Corbion 
“ขอ้ก าหนด” หมายถงึ ขอ้ก าหนดการจ าหน่ายโดยทั่วไปทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้ 
ร่วมกับเงือ่นไขพเิศษใดๆ ตามทีม่กีารตกลงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่าง 

Corbion และลูกคา้ 
1.2 ขอ้ก าหนดเหล่านี้เป็นสว่นหนึง่และมผีลใชก้ับค ารอ้งขอ ใบเสนอราคา ค าส่ังซือ้ 

และขอ้ตกลงในการจัดหาสนิคา้ใหแ้กลู่กคา้โดย Corbion 

เวน้แต่มกีารตกลงเป็นอย่างอืน่อย่างเป็นลายลักษณอ์ักษร  
1.3 Corbion ขอปฏเิสธอย่างชัดแจง้ว่าขอ้ก าหนด และ/หรอื เงือ่นไขการส่ังซือ้ใดๆ 

ของลูกคา้จะไม่มผีลใชก้ับขอ้ตกลงใดๆ 

1.4 การอา้งองิถงึจ านวนวันใดๆ จะหมายถงึจ านวนวันตามปฏทินิ 
 

2. ใบเสนอราคาและขอ้ตกลง 

2.1 ใบเสนอราคาและขอ้เสนอที ่Corbion มเีพือ่การจ าหน่ายสนิคา้จะตอ้งมกีารยนืยัน 
2.2 ค าส่ังซือ้จากลูกคา้จะมผีลผูกพันก็ต่อเมือ่ไดรั้บการยืนยันจาก Corbion 

โดยการสง่หนังสอืตอบรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรใหแ้กลู่กคา้เท่านัน้ 

หนังสอืตอบรับค าส่ังซือ้อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรจาก Corbion 
ถอืเป็นขอ้ตกลงระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย 

2.3 ปรมิาณ คุณภาพ 

และค าอธบิายสนิคา้จะตอ้งเป็นไปตามทีร่ะบุในหนังสอืตอบรับอย่างเป็นลายลักษณ์ 
อักษรจาก Corbion หรอืในบันทกึการสง่มอบ ตามแต่กรณี 

 

3. ราคา 

3.1 ราคาของสนิคา้จะเป็นราคาตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง ราคาจะไม่รวมถงึการบรรจุภัณฑ ์
การบรรทุก การขนสง่ การเก็บในคลังสนิคา้และการประกันภัย ภาษีมูลค่าเพิม่ 
และภาษี อากร หรอืเงนิจัดเก็บอืน่ใด เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ในขอ้ตกลง 

3.2 Corbion ไดรั้บอนุญาตใหป้รับราคาในระหว่างระยะเวลาของขอ้ตกลง 
เวน้แต่มกีารตกลงไวเ้ป็นอย่างอืน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ (1) 

การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุจรงิในการจัดซือ้สว่นประกอบแต่ละอย่างของ Corbion 
รวมถงึวัตถุดบิ สว่นผสม สารเตมิแต่ง บรรจุภัณฑ ์การขนสง่และโลจสิตกิส ์
ตูค้อนเทนเนอร ์การประกันภัย และพลังงาน (2) 

การเพิม่ขึน้ในตน้ทนุการผลติหรอืตน้ทนุแรงงาน (3) 
การเปลีย่นแปลงหรอืความล่าชา้จากวันสง่มอบ (4) 
การเปลีย่นแปลงจ านวนหรอืขอ้ก าหนดจ าเพาะส าหรับสนิคา้ทีลู่กคา้รอ้งขอ หรอื (5) 

ความล่าชา้ทีเ่กดิจากการทีลู่กคา้ใหข้อ้มูลหรอืค าส่ังทีไ่ม่เพยีงพอ 
 

4. การช าระเงนิ 
4.1 การช าระเงนิจะตอ้งด าเนนิการตามใบแจง้หนี้ ซึง่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 

โดยช าระไปยังบัญชธีนาคารตามที ่Corbion 
ระบุไวภ้ายในสบิหา้วันนับจากวันทีอ่อกใบแจง้หนี้ 
เวน้แต่มกีารตกลงไวเ้ป็นอย่างอืน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร 

4.2 ลูกคา้จะตอ้งช าระเงนิทัง้หมดในสกลุเงนิยูโร 
(หรอืในสกลุเงนิตามทีร่ะบุไวใ้นการยนืยันค าส่ังซือ้) 
โดยไม่มกีารหักกลบลบหนี้หรอืการเรยีกรอ้งแยง้ และปราศจากและไรซ้ึง่ภาษี 

การหักเงนิ การหัก ณ ทีจ่่าย และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ  
4.3 นับจากวันทีค่รบก าหนดช าระและยังไม่มกีารช าระเงนิ Corbion 

มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งใหม้กีารช าระดอกเบีย้ทบตน้จ านวนรอ้ยละหนึง่ต่อเดอืนเพิม่เตมิ 
จากความเสยีหายอืน่ใดทีเ่กดิจากการกระท าดังกล่าว โดยคดิจากยอดรวมใน 
ใบแจง้หนี้ ทัง้นี้ตอ้งเป็นทีเ่ขา้ใจว่าสว่นทีไ่ม่ครบเดอืนจะคดิค่าใชจ้่ายเป็น 
หนึง่เดอืนเต็ม จนกว่า Corbion จะไดรั้บการช าระเงนิทีค่งคา้งทัง้หมดแลว้ 
หากไม่มกีารช าระเงนิตามวรรคนี้ 
ลูกคา้มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายในการตดิตามหนี้ทางกฎหมายเพิม่เตมิ 
ทัง้หมด (นอกกระบวนการยุตธิรรมและในกระบวนการยุตธิรรม) 

4.4 ขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งใบแจง้หนี้จะตอ้งแจง้ให ้Corbion 
รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พรอ้มมหีลักฐานเป็นเอกสาร 

ภายในเจ็ดวันนับจากวันทีอ่อกใบแจง้หนี้ 
หลังจากนัน้จะถอืว่าลูกคา้ไดอ้นุมัตใิบแจง้หนี้แลว้ 
ลูกคา้ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะระงับภาระผูกพันในการช าระเงนิของตน 

 

5. การสง่มอบ 
5.1 การสง่มอบสนิคา้จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดการสง่มอบ 

ตามเงือ่นไขการสง่มอบสนิคา้ระหว่างประเทศฉบับล่าสดุตามทีร่ะบุในขอ้ตกลง 
หากไม่มกีารตกลงกันเรือ่งขอ้ก าหนดการสง่มอบในขอ้ตกลงนี้ 
การสง่มอบดังกล่าวจะถอืเป็นการสง่มอบ ณ ทีท่ าการของผูข้าย (Ex Works) 

5.2 วันทีส่ง่มอบใดๆ ตามทีร่ะบุนัน้มไีวเ้พือ่เป็นการชีแ้นะเท่านัน้ 
เวลาสง่มอบสนิคา้จะขึน้อยู่กับว่า Corbion สามารถเขา้ถงึสนิคา้ไดต้ามค าส่ังซือ้ 
และขึน้อยู่กับความพรอ้มของการจัดการดา้นโลจสิตกิสท์ี ่Corbion 

จ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารเพือ่สง่มอบสนิคา้ Corbion จะไม่รับผดิต่อความล่าชา้ใดๆ 
ในการสง่มอบสนิคา้ และลูกคา้ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะบอกเลกิ ยกเลกิ 
หรอืปฏเิสธการรับการสง่มอบ ค าส่ังซือ้ หรอืขอ้ตกลง อันเนื่องจากความล่าชา้ 

เวลาสง่มอบจะไม่ถอืเป็นขอ้พจิารณาส าคัญในขอ้ตกลง Corbion 
จะแจง้ใหลู้กคา้รับทราบทันทใีนกรณีทีค่าดว่าจะมคีวามล่าชา้ในการสง่มอบใดๆ 

5.3 Corbion อาจสง่มอบสนิคา้เป็นงวดๆ 

และการสง่มอบแต่ละครัง้จะถอืเป็นขอ้ตกลงทีแ่ยกตา่งหาก 
5.4 ลูกคา้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถน าสนิคา้ไปขายต่อ จัดจ าหน่าย 

หรอืโอนกรรมสทิธิใ์หแ้กบุ่คคลทีส่ามใดๆ เวน้แต่ Corbion 

มกีารตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

6. การโอนความเสีย่งและกรรมสทิธิ ์

6.1 ความเสีย่งต่อการสญูหายหรอืความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับสนิคา้จะสง่ต่อไป 
ยังลูกคา้เมือ่สง่มอบ 

6.2 สทิธิค์รอบครองสนิคา้จะสง่ต่อไปยังลูกคา้หลังจากทีม่กีารช าระเงนิทัง้หมดเต็มจ านวน 

ซึง่ Corbion 
มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งจากลูกคา้ส าหรับสนิคา้ทีส่ง่มอบใหแ้กลู่กคา้ตามขอ้ตกลง 
และมสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งอันเนื่องมาจากการทีลู่กคา้ไม่ปฏบัิตติามขอ้ตกลงหรอื 
ขอ้ก าหนดเหล่านี้  

6.3 ลูกคา้มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสนิคา้ที ่(ยังคง) เป็นทรัพยส์นิของ 
Corbion นัน้ยังคงหรอืสามารถระบุได ้หากลูกคา้ไมป่ฏบัิตติามขอ้ตกลง 

หรอืมเีหตุใหส้งสัยไดว่้าลูกคา้ไม่ปฏบัิตติามภาระผูกพันใดๆ ของตนเอง Corbion 
มสีทิธิเ์อาสนิคา้ทีลู่กคา้ครอบครองอยู่หรอืสนิคา้ทีบุ่คคลทีส่ามครอบครองอยู่ในนาม 
ของลูกคา้ กลับมาเป็นของตนได ้โดยลกูคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่าย  

6.4 ลูกคา้รับรองว่าจะท าประกันภัยและท าประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพือ่คุม้ครองการ 
สญูหาย ความเสยีหาย 

และการโจรกรรมส าหรับสนิคา้ทัง้หมดทีส่ง่มอบภายใตก้ารยดึหน่วงกรรมสทิธิ ์และให ้
Corbion สามารถตรวจสอบกรมธรรมป์ระกันภัยทัง้หมดไดเ้มือ่มกีารรอ้งขอ 

 

7. การตรวจสอบ การเรยีกรอ้ง และการเยยีวยา 

7.1 เมือ่สง่มอบสนิคา้ 
ลูกคา้จะตรวจสอบว่าสนิคา้เป็นไปตามขอ้ก าหนดจ าเพาะหรอืไม่โดยไม่ล่าชา้ 

7.2 ขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับสนิคา้นัน้จะตอ้งแจง้ให ้Corbion 

รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
พรอ้มมหีลักฐานเป็นเอกสารภายในสบิสีวั่นนับจากวันทีส่ง่มอบในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ 
ขอ้บกพร่อง การผดินัด หรอืจ านวนทีข่าดไป 

ซึง่จะเห็นไดชั้ดเจนจากการตรวจสอบตามสมควรเมื่อมกีารสง่มอบ 
และภายในเจ็ดวันนับจากวันทีม่หีรอืควรมกีารเรยีกรอ้งอย่างชัดเจน 
แต่ไมเ่กนิหกเดอืนหลังจากวันทีส่ง่มอบสนิคา้ 

ซึง่หากไม่เป็นไปตามกรณีดังกล่าวจะถอืว่าสละสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งทัง้หมดไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม 

7.3 ในกรณีทีส่นิคา้ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดจ าเพาะ จะตอ้งแจง้ให ้Corbion 

รับทราบตามขา้งตน้ ซึง่ในกรณีดงักล่าว Corbion 
อาจด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ตามดลุยพนิจิของตนเพยีงเพือ่เป็นการเยยีวยาคอื 

(ก) เปลีย่นทดแทนสนิคา้ทีบ่กพร่อง หรอื (ข) 
ช าระเงนิคนืตามราคาของสนิคา้ทีบ่กพร่อง  

 

8. การรับประกันและความรับผดิ 

8.1 ลูกคา้ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมาย กฎ กฎระเบยีบทีบั่งคับใชท้ัง้หมด 
และขอ้ก าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดเวลา 
ซึง่บางครัง้มผีลบังคับใชใ้นการแขง่ขัน การต่อตา้นการทุจรติและการตดิสนิบน 

และการคว ่าบาตร และการควบคุมการสง่ออก 
8.2 ลูกคา้รับประกันว่าทัง้ตนและบรษัิทในเครอื ผูถ้อืหุน้ เจา้ของผูไ้ดรั้บประโยชน์ 

เจา้หนา้ที ่กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผูรั้บเหมา (ช่วง) 

หรอืบุคคลอืน่ใดทีค่วบคุมลูกคา้ หรอืกระท าการเพือ่หรอืในนามของลูกคา้ 
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลตอ้งจ ากัด ไม่ไดม้คีวามสัมพันธก์ับบุคคลตอ้งจ ากัด 
หรอืไม่ไดก้ระท าการเพือ่หรอืในนามของบุคคลตอ้งจ ากัด 

8.3 Corbion รับประกันว่าตนมหีรอืจะมกีรรมสทิธิท์ีจ่ะจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้กลู่กคา้ ณ 
เวลาทีจ่ าหน่ายสนิคา้ 
และรับประกันว่าสนิคา้ทีจ่ าหน่ายใหแ้กลู่กคา้จะสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดจ าเพาะ ณ 

เวลาทีส่ง่มอบ 
8.4 ในทีน่ี้ Corbion ขอปฏเิสธการรับรองหรอืการรับประกันโดยชัดแจง้หรอืโดยนัยอืน่ๆ 

ทัง้หมด รวมถงึแต่ไมจ่ ากัดเพยีงการไม่ละเมดิ การมผีลบังคับใชข้องสว่นทีเ่หลอื 
สภาพการใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย ์ความถูกตอ้งแม่นย า กรรมสทิธิ ์
ความสามารถในการบังคับใช ้ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคเ์ฉพาะของสนิคา้ 

หรอืความสอดคลอ้งกับกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืมาตรฐานใดๆ 
เวน้แตไ่ดม้กีารตกลงเป็นอย่างอืน่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืก าหนดในเอกสารนี้ 

8.5 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผดิสะสมของ Corbion 

ทีเ่กีย่วกับหรอืทีเ่กดิขึน้จากขอ้ตกลงหรอืขอ้ก าหนดเหล่านี้ 
ไม่ว่าจะเกดิขึน้อย่างไรก็ตาม และไม่ว่าจะเกดิขึน้ภายใตก้ฎหมาย สัญญา 
ความประมาทเลนิเล่อ หนา้ทีท่ีจ่ะเลกิกระท า หรอืทฤษฎคีวามรับผดิอืน่ใดก็ตาม 

จะตอ้งไมเ่กนิ (ก) ยอดรวมของราคาซือ้ทีลู่กคา้ช าระเงนิใหแ้ก ่Corbion 
ส าหรับรุ่นการผลติของสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับความรับผดิดังกล่าว หรอื (ข) จ านวนเงนิ 
250,000 ยูโร 

8.6 คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะไม่ตอ้งรับผดิต่อคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ส าหรับความเสยีหายที ่
เกดิขึน้โดยบังเอญิ ความเสยีหายสบืเนื่อง ความเสยีหายพเิศษ 
ความเสยีหายโดยออ้ม หรอืความเสยีหายเชงิลงโทษใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอื 
เกีย่วขอ้งกับขอ้ตกลง รวมถงึการสญูเสยีก าไรหรอืค่าใชจ้่ายเพือ่หาสิง่ทดแทน 
การสญูเสยีการใชง้าน ค่าใชจ้่ายในการเรยีกคนืผลติภัณฑ ์การหยุดชะงักของธุรกจิ 

หรอืกรณีทีค่ลา้ยคลงึกัน 
8.7 การจ ากัดความรับผดิชอบทีก่ าหนดในขอ้ตกลงมผีลใชจ้นถงึขอบเขตสงูสดุทีไ่ดรั้บ 

อนุญาตภายใตก้ฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในขอ้ตกลงไม่มขีอ้ความใดทีจ่ะจ ากัดความรับผดิของคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายใน 
ลักษณะทีจ่ะไม่สามารถบังคับใชไ้ดห้รอืเป็นโมฆะ 
เมือ่เปรยีบเทยีบกับนโยบายสาธารณะในเขตอ านาจศาลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

9. ขอ้ก าหนดจ าเพาะและตัวอย่าง 
9.1 Corbion มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดจ าเพาะทีจ่ าเป็น 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใดๆ ทีบั่งคับใช ้

หรอืทีไ่ม่สง่ผลกระทบต่อคุณภาพของสนิคา้อย่างรา้ยแรง 

   
 
 

ขอ้ก าหนดการจ าหนา่ยโดยท ัว่ไป 
บรษิทั พูแรค (ประเทศไทย) จ ำกดั (ฉบบัเดอืนกนัยายน 2022) 
 



9.2 หากสนิคา้ใดทีผ่ลติขึน้หรอืปรับเปลีย่นโดย Corbion 

เพือ่ใหเ้ป็นตามขอ้ก าหนดจ าเพาะของลูกคา้ ลูกคา้จะชดเชยใหแ้ก ่Corbion 
ตามตน้ทุน ขอ้เรยีกรอ้ง ความเสยีหาย 
และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกับขอ้ก าหนดจ าเพาะดังกล่าว 

รวมถงึการไม่ละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ 
9.3 ตัวอย่างใดๆ ทีจ่ดัหาใหแ้กลู่กคา้มไีวเ้พือ่เป็นขอ้มูลเท่านัน้ 

และไม่ถอืเป็นการรับรองหรอืรับประกันโดยชัดแจง้หรอืโดยนัยแต่อย่างใด 
เวน้แต่มกีารตกลงไวเ้ป็นอย่างอืน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร 

 

10. การไม่ปฏบัิตติามขอ้ตกลงและการบอกเลกิ 

10.1 ลูกคา้จะถอืว่าท าผดิขอ้ตกลง: 
a) หากลูกคา้ละเมดิบทบัญญัตขิอ้ใดๆ ในขอ้ตกลง หรอื 
b) ในกรณีทีลู่กคา้ลม้ละลาย ขอระงับการช าระเงนิ 

ถูกประกาศว่าไรค้วามสามารถทางการคา้โดยค าส่ังศาล 
เขา้สูก่ระบวนการเลกิกจิการ ประนอมหนี้กับเจา้หนี้ 
กระท าหรอืไดรั้บการกระท าใดๆ ทีค่ลา้ยกันซึง่เป็นผลจากหนี้สนิ 

หรอืไม่สามารถช าระหนี้สนิเมือ่ครบก าหนดช าระ 
หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนพจิารณาความมีหนี้สนิลน้พน้ตัวหรอืการปรับ 
โครงสรา้งบรษัิทซึง่มศีาลเป็นผูค้วบคุมจัดการ 

10.2 ในกรณีทีลู่กคา้ท าผดิขอ้ตกลง Corbion 
ย่อมมสีทิธิท์ีจ่ะสง่หนังสอืแจง้ใหลู้กคา้รับทราบอย่างเป็นทางการ ใหม้ผีลทนัท ี
โดยไม่สง่ผลกระทบต่อสทิธิแ์ละการเยยีวยาอืน่ของตน 

และโดยไมต่อ้งรับผดิส าหรับค่าชดเชยใดๆ เพือ่ด าเนนิการต่อไปนี้:  
a) บอกเลกิขอ้ตกลง ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเป็นบางสว่น 

b) ยกเลกิหรอืระงับการสง่มอบเพิม่เตมิ 
c) กลับเขา้ครอบครองสนิคา้ใดๆ ทีไ่ดส้ง่มอบแลว้แต่ลกูคา้ยังไมไ่ดช้ าระเงนิ หรอื 
d) เรยีกรอ้งค่าชดเชยส าหรับความเสยีหายและตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ 

10.3 ในกรณีทีลู่กคา้ท าผดิขอ้ตกลง หนี้สนิทัง้หมดทีล่กูคา้มตี่อ Corbion 
จะกลายเป็นครบก าหนดช าระซึง่ตอ้งช าระ และลูกคา้จะตอ้งช าระเงนิทันท ี

10.4 Corbion อาจยกเลกิหรอืบอกเลกิขอ้ตกลงหรอืค าส่ังซือ้โดยไมต่อ้งรับความรับผดิใดๆ 

ในกรณีที ่Corbion ตดัสนิใจทีจ่ะหยุดหรอืลดการผลติ และ/หรอื 
การสง่มอบช่ัวคราวเนื่องจากการขาดแคลนหรอืการเพิม่ขึน้เป็นอย่างมากของตน้ทุนวัต
ถุดบิ สว่นประกอบ สารเตมิแต่ง บรรจุภัณฑ ์การขนสง่ บรกิารโลจสิตกิส ์

ตูค้อนเทนเนอร ์แรงงาน หรอืพลังงานในตลาด 
10.5 คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งด าเนนิการใดๆ ทีถู่กหา้ม ถูกจ ากัด 

ถูกลงโทษภายใตห้รอืตอ้งอยู่ภายใตก้ารคว ่าบาตร 
 

11. เหตุสดุวสัิย 
11.1 คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะไม่ตอ้งรับผดิต่อความลม้เหลวหรอืความล่าชา้ในการปฏบัิตติาม

ขอ้ตกลง ยกเวน้การช าระเงนิ 

สาเหตุทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของตน 
รวมถงึการกระท าของหน่วยงานทางทหารหรอืพลเรือน อัคคภีัย 

การแพร่ระบาดของโรค โรคระบาด การระบาดใหญ่ อทุกภัย แผ่นดนิไหว การจลาจล 
สงคราม การกอ่วนิาศกรรม การโจมตขีองผูก้อ่การรา้ย การนัดหยุดงาน 
ขอ้พพิาทแรงงาน การปิดงาน ปัญหาการขนสง่หรอืโลจสิตกิส ์

ขอ้จ ากัดหรอืความล่าชา้ในการน าเขา้หรอืสง่ออก 
เครือ่งจักรหยุดท างานหรอืเกดิอบัุตเิหตุ การขาดแคลนวัสดุ (รวมถงึวัตถุดบิ) สว่นผสม 
สารเตมิแต่ง บรรจุภัณฑ ์การขนสง่ บรกิารโลจสิตกิส ์ตูค้อนเทนเนอร ์

แรงงานหรอืพลังงานในตลาด วกิฤตทิางการเงนิหรอือืน่ๆ 
ความลม้เหลวของซัพพลายเออร ์หรอืการด าเนนิการของรัฐ 

11.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสัิยดังกล่าว 

คู่สัญญาทีอ่า้งว่าเกดิเหตุสดุวสัิยนัน้จะตอ้งแจง้ใหคู้สั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่รับทราบอย่าง 
เป็นลายลักษณ์อักษรทันท ี
และจะตอ้งพยายามตามสมควรเพือ่ใหส้ามารถกลับมาปฏบัิตติามภาระผูกพันของตน 

หรอืสว่นใดๆ ของภาระผูกพันดังกล่าว โดยเร็วทีส่ดุ 
 

12. เบ็ดเตล็ด 

12.1 หา้มดัดแปลงหรอืแกไ้ขบทบัญญัตขิองขอ้ตกลงนี ้
เวน้แต่มกีารท าหนังสอืตราสารอย่างเป็นลายลักษณอ์ักษรจากคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอย่าง
ถูกตอ้ง  

12.2 คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะไม่สามารถโอนสทิธิห์รอืภาระผูกพันใดๆ 
ทีม่อียู่ภายใตข้อ้ตกลงนีโ้ดยไม่ไดรั้บความยนิยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก 
คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ ยกเวน้ Corbion สามารถมอบหมายหรอืโอนภาระผูกพันใดๆ 

หรอืทัง้หมดทีม่อียู่ภายใตข้อ้ตกลงนี้ใหก้ับบรษัิทในเครอืได ้
12.3 หากพจิารณาพบว่าบทบัญญัตใิดๆ 

ในขอ้ก าหนดเหล่านี้หรอืขอ้ตกลงไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

หรอืไม่สามารถบังคับใชไ้ดภ้ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะตอ้งมกีารแกไ้ขบทบัญญัตดิังกล่าวเพิม่เตมิ 
เพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องบทบัญญัตดิงักล่าวจนถงึขอบเขตสงูสดุทีเ่ป็นไปไดภ้าย 
ใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
และบทบัญญัตทิีเ่หลอืของขอ้ตกลงจะยังคงมผีลบังคับใชอ้ย่างสมบูรณ์ต่อไป 

12.4 จะไม่มกีารน าอนุสัญญาว่าดว้ยสัญญาซือ้ขายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาตแิละ 
พระราชบัญญัตว่ิาดว้ยความเป็นเอกภาพส าหรับการซือ้ขายระหว่างประเทศมาบังคับใช ้

กับขอ้ตกลงนี ้
 

13. กฎหมายทีค่วบคุมและเขตอ านาจศาล 
13.1 ขอ้ตกลงจะถูกควบคุมและตคีวามเพือ่วัตถุประสงคท์ัง้หมดตามกฎหมายแห่งประเทศ

ไทย ขอ้พพิาททัง้หมดทีเ่กดิขึน้ภายใตห้รอืทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้ตกลงนีจ้ะอยู่ 
ภายใตเ้ขตของศาลทีม่เีขตอ านาจในกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
โดยไม่มผีลต่อความขดัแยง้ของหลักกฎหมายใดๆ 

ทีอ่าจจ าเป็นตอ้งมกีารบังคับใชก้ฎหมายจากเขตอ านาจอืน่ 


