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ข้อกำหนดและเงื่อนไขมำตรฐำนสำหรับกำรขำย
กำรเสนอรำคำทัง้ ปวงโดย บริษทั ดีเอ็มจี มอริ จำกัด หรือบริษทั ในเครือ (เรียกรวมกันว่ำ “ดีเอ็มจี มอริ”) คำสังซื
่ ้อทัง้
ปวงของผูซ้ อ้ื และกำรยืนยันหรือรับทรำบคำสังซื
่ อ้ ของผูซ้ อ้ื ทัง้ ปวงโดยดีเอ็มจี มอริ จะเป็ นข้อตกลงทีส่ มบูรณ์ระหว่ำงผู้
ซือ้ กับดีเอ็มจี มอริ (“สัญญำ”) ก็ต่อเมือ่ ดีเอ็มจี มอริ ได้สง่ หนังสือยอมรับและรับทรำบแล้วเท่ำนัน้ ผูซ้ ้อื และดีเอ็มจี มอริ
รับทรำบและตกลงว่ำสัญญำดังกล่ำวต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขในกำรขำยทีร่ ะบุดำ้ นล่ำงนี้ ทัง้ นี้ ให้คำว่ำ
“ผูซ้ อ้ื ” ในเอกสำรนี้หมำยถึงผูจ้ ดั จำหน่ำยทีไ่ ด้รบั อนุญำตของดีเอ็มจี มอริ และลูกค้ำ
1. รำคำขำย
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอืน่ รำคำทัง้ หมดตำมทีม่ กี ำรเสนอรำคำอำจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ เว้นแต่จะ
ระบุไว้เป็ นอย่ำงอืน่ รำคำทัง้ หมดเป็ นรำคำสินค้ำรวมค่ำขนส่งถึงท่ำเรือของผูข้ ำย รำคำจะไม่รวมภำษีกำรขำย ภำษีกำร
ใช้ ภำษีสรรพสำมิต ภำษีมลู ค่ำเพิม่ ภำษีสนิ ค้ำและบริกำร ภำษีทด่ี นิ หรือภำษีอ่นื ในทำนองเดียวกัน ทีเ่ กิดจำกหรือ
เกีย่ วข้องกับกำรขำยหรือกำรใช้อปุ กรณ์ ผูซ้ อ้ื ต้องชดใช้และดำเนินกำรเพือ่ ไม่ให้ดเี อ็มจี มอริ ต้องถูกเรียบเก็บหรือต้อง
ชำระภำษีดงั กล่ำว ไม่ว่ำจะได้ระบุภำษีนนั ้ ไว้ในใบแจ้งหนี้คำ่ อุปกรณ์ทข่ี นส่งให้หรือไม่ ดีเอ็มจี มอริ อำจใช้ดุลพินิจเรียก
เก็บภำษีใดๆ ทีไ่ ม่ได้รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ ของดีเอ็มจี มอริ จำกผูซ้ ้อื ต่ำงหำกในเวลำใดก็ได้ และผู้ซ้อื ต้องชำระภำษี
ดังกล่ำว ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิระงับกำรชำระเงินได้กต็ ่อเมื่อเงินทีผ่ ซู้ ้อื มีสทิ ธิเรียกให้ดเี อ็มจี มอริ ชำระถึงกำหนดชำระและต้องมี
กำรชำระ และไม่มกี ำรโต้แย้งสิทธิดงั กล่ำวของผูซ้ ้อื หรือศำลได้มคี ำตัดสินรับรองสิทธิดงั กล่ำวของผูซ้ ้อื และคำตัดสิน
ดังกล่ำวเป็ นทีส่ ดุ แล้วและไม่สำมำรถอุทธรณ์ได้ โดยจะระงับกำรชำระเงินได้เพียงเท่ำทีผ่ ซู้ อ้ื มีสทิ ธิดงั กล่ำวเท่ำนัน้ ผูซ้ ้อื
มีสทิ ธิหกั กลบลบหนี้กบั เงินทีผ่ ซู้ อ้ื มีสทิ ธิเรียกให้ดเี อ็มจี มอริ ชำระ ทีเ่ กิดจำกนิตสิ มั พันธ์อ่นื ใดระหว่ำงดีเอ็มจี มอริ กับ
ผูซ้ อ้ื ได้กต็ ่อเมือ่ เงินทีผ่ ซู้ อ้ื มีสทิ ธิเรียกให้ดเี อ็มจี มอริ ชำระถึงกำหนดชำระและต้องมีกำรชำระ และไม่มกี ำรโต้แย้งสิทธิ
ดังกล่ำวของผูซ้ อ้ื หรือศำลได้มคี ำตัดสินรับรองสิทธิดงั กล่ำวของผูซ้ อ้ื และคำตัดสินดังกล่ำวเป็ นทีส่ ดุ แล้วและไม่สำมำรถ
อุทธรณ์ได้ โดยจะหักกลบลบหนี้ได้เพียงเท่ำทีผ่ ซู้ อ้ื มีสทิ ธิดงั กล่ำวเท่ำนัน้
2. ข้อกำหนดกำรชำระเงิ น
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอืน่ กำรชำระเงินให้กระทำโดยเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้หรือโดยกำรชำระเงิน
ล่วงหน้ ำ กำหนดกำรชำระเงิน ต้องได้รบั กำรยืนยัน เป็ นหนังสือโดยดีเอ็มจี มอริ ก่อนจึงจะมีกำรขนส่งหรือส่งมอบ
อุปกรณ์ ได้ หลังจำกทีด่ เี อ็มจี มอริ ได้ส่งมอบสินค้ำแล้ว หำกกำรยอมรับสินค้ำโดยผูซ้ ้อื (ซึง่ ต้องไม่ยบั ยัง้ กำรยอมรับ
สินค้ำไว้โดยไม่มเี หตุอนั ควร) มีควำมล่ำช้ำเนื่องจำกเงือ่ นไขทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับตัวอุปกรณ์ หรือบริกำรทีจ่ ดั ให้โดยดีเอ็มจี
มอริ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีทก่ี ำรจัดให้อุปกรณ์หรือบริกำรมีควำมล่ำช้ำเนื่องจำกผูซ้ ้อื หรือผูจ้ ดั หำอื่นๆ ผูซ้ ้อื
จะจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่ดเี อ็มจี มอริ ในอัตรำร้อยละ 0.4 ต่อสัปดำห์ของจำนวนเงินทัง้ สิน้ ตำมใบแจ้งหนี้ นับตัง้ แต่วนั ส่ง
มอบจนถึงวันที่ผซู้ ้อื ยอมรับสินค้ำ ใบเสร็จรับเงินและกำรฝำกเงินดำวน์ เข้ำบัญชีธนำคำรในภำยหลัง ไม่ถอื เป็ นกำร
ยอมรับคำสังซื
่ อ้ จนกว่ำดีเอ็มจี มอริ จะยอมรับคำสังดั
่ งกล่ำวเป็ นหนังสือ ในกรณีทม่ี กี ำรดำเนินคดีเพื่อบังคับสิทธิตำม
สัญญำนี้ ผูซ้ อ้ื ต้องชดเชยเงินให้แก่ดเี อ็มจี มอริ สำหรับค่ำใช้จ่ำยและค่ำทนำยควำมตำมสมควร ดีเอ็มจี มอริ ขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะยกเลิกและปฏิเสธทีจ่ ะดำเนินกำรให้กำรซือ้ ของผูซ้ อ้ื เสร็จสมบูรณ์หำกดีเอ็มจี มอริ เห็นว่ำผูซ้ ้อื ยังไม่ได้จดั ให้ม ี
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เครดิตเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรตำมข้อกำหนดกำรชำระเงินตำมคำสังซื
่ ้อ ได้ทนั ที ผูซ้ ้อื จะทำกำรยอมรับสินค้ำและ
ชำระเงินสำหรับอุปกรณ์ทส่ี ่งมอบโดยดีเอ็มจี มอริ ล่ำช้ำโดยอ้ำงเหตุ ว่ำดีเอ็มจี มอริ ส่งมอบอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์
ประกอบทีไ่ ม่มคี วำมจำเป็ นต่อกำรทำงำนของอุปกรณ์อ่นื ทีส่ ่งมอบนัน้ ล่ำช้ำ ไม่ได้ โดยในกรณีดงั กล่ำว ให้ขอ้ กำหนด
กำรชำระเงินทีร่ ะบุไว้ในข้อสัญญำนี้ใช้บงั คับกับอุปกรณ์ทม่ี กี ำรส่งมอบให้กอ่ นในวันทีม่ กี ำรส่งมอบนัน้ และใช้บงั คับกับ
กำรส่งมอบอุปกรณ์ ทม่ี ขี น้ึ ในภำยหลังในวันทีม่ กี ำรส่งมอบจริง หลังจำกดีเอ็มจี มอริ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผขู้ นส่ง
เพื่อทำกำรขนส่งอุปกรณ์ ให้แก่ผซู้ ้อื แล้ว ผูซ้ ้อื จะเป็ นผูร้ บั ควำมเสีย่ งภัยในควำมเสียหำย โดยตัง้ แต่นัน้ มำ ให้ถอื ว่ำผู้
ขนส่งกระทำกำรเพือ่ และในนำมของผูซ้ ้อื และกำรทีอ่ ุปกรณ์ทข่ี ำยเกิดควำมเสียหำยหรือถูกทำลำยไปจะไม่กระทบต่อ
ข้อกำหนดกำรชำระเงินสำหรับอุปกรณ์นนั ้
3. กำรส่งมอบ
ดีเอ็มจี มอริ จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีใ่ นกำรจัดให้มกี ำรขนส่งและส่งมอบอุปกรณ์ตำมข้อกำหนดและข้อสัญญำ
ของสัญญำซื้อขำย อย่ำงไรก็ดี วัน ทีท่ งั ้ หมดทีด่ เี อ็มจี มอริ ระบุไว้เป็ นเพียงวันทีโ่ ดยประมำณเท่ำนัน้ ซึ่งดีเอ็มจี มอริ
ประมำณกำรโดยสุจริต อย่ำงดีท่สี ุด เท่ำที่ดีเอ็มจี มอริ สำมำรถกระทำได้ โดยสอดคล้องกับกำหนดเวลำที่สำมำรถ
คำดหมำยได้ และคำนึงถึงกำรมีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ ำยและกำรขนย้ำยผลิตภัณฑ์ ดีเอ็มจี มอริ จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรขำดรำยได้และ/หรือกำไร ค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำ ค่ำเสียหำย
พิเศษ หรือค่ำเสียหำยสำหรับควำมเสียหำยทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่อง ทีเ่ กิดจำกควำมล่ำช้ำของดีเอ็มจี มอริ ในกำรขนส่งและ
ส่งมอบอุปกรณ์ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม สำหรับกรณียกเว้นทีม่ กี ำรกำหนดวันส่งมอบไว้อย่ำงแน่ นอนแต่มกี ำรส่งมอบ
ล่ำช้ำ อันทำให้ดีเอ็มจี มอริ ผิดนัด และเกิดควำมเสียหำยต่อ ผู้ซ้อื ผู้ซ้อื มีสทิ ธิเรียกร้องค่ำชดเชยสำหรับ ควำมล่ำช้ำ
ดังกล่ำวเป็ นเงินเพียงจำนวนเดียวในอัตรำร้อยละ 0.1 ต่อหนึ่งสัปดำห์เต็มทีม่ คี วำมล่ำช้ำ ของมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ส่วน
ทีไ่ ม่สำมำรถนำไปใช้ได้ทนั เวลำเนื่องจำกควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบนัน้ หรือไม่สำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสมตำมที่
ตกลงไว้ในสัญญำ อย่ำงไรก็ดี ค่ำชดเชยดังกล่ำวจะไม่เกินไปกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำดังกล่ำว สำหรับกำรเรียกร้องสิทธิ
สำหรับจำนวนทีข่ ำดหรือกำรเรียกร้องสิทธิว่ำอุปกรณ์ทส่ี ่งมอบไม่ตรงกับทีส่ งซื
ั ่ ้อ หรือกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยสำหรับ
ควำมเสียหำยทีม่ ขี น้ึ ก่อนกำรส่งมอบอุปกรณ์ ให้แก่ผซู้ ้อื หรือตัวแทนของผูซ้ ้อื นัน้ จะต้องทำเป็ นหนังสือถึงดีเอ็มจี มอริ
ภำยในสิบห้ำ (15) วัน หลังจำกอุปกรณ์ มำถึงโรงงำนหรือสถำนประกอบกำรของผูซ้ ้อื ผู้ซ้อื ต้องยอมรับกำรส่งมอบ
อุปกรณ์ภำยในหนึ่งปี นบั จำกวันทำคำสังซื
่ อ้ อุปกรณ์นนั ้
4. กรรมสิ ทธิ์
โดยหนังสือนี้ ดีเอ็มจี มอริ ขอสงวนไว้ซง่ึ กรรมสิทธิ ์ในอุปกรณ์ทงั ้ หมดทีด่ เี อ็มจี มอริ ขำยและส่งมอบให้แก่ผซู้ ้อื ไม่ว่ำที่
อยู่ใ นกำรครอบครองของผู้ซ้ือ ในขณะนี้ หรือ ผู้ซ้ือจะได้ร บั หลังจำกนี้ ตลอดจนกรรมสิท ธิใ์ นชิ้น ส่ว นทดแทนและ
ส่วนประกอบทัง้ หมดของอุปกรณ์ดงั กล่ำว พร้อมทัง้ เงินใดๆ ทัง้ ปวงทีไ่ ด้จำกกำรขำยหรือกำรจำหน่ ำยทรัพย์สนิ นัน้ โดย
ประกำรอืน่ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินสด บัญชี สิทธิตำมสัญญำ และเอกสำรหลักฐำนหนี้ จนกว่ำจะมีกำรชำระเงิน
สำหรับอุปกรณ์ นัน้ เต็มจำนวน ดีเอ็มจี มอริ อำจเข้ำไปในสถำนทีข่ องผูซ้ ้อื และรื้อถอนทรั พย์สนิ ทีใ่ ช้เป็ นหลักประกัน
หรือส่วนใดๆ ของทรัพย์สนิ ดังกล่ำวก็ได้ ผูซ้ ้อื ตกลงจะชำระค่ำทนำยควำมและค่ำธรรมเนียมศำลตำมสมควรให้แก่
ดีเอ็มจี มอริ ทีเ่ กิดจำกกำรติดตำมเรียกเก็บเงินใดๆ ที่ต้องชำระแก่ดเี อ็มจี มอริ ตำมสัญญำนี้ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้
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จำกกำรกลับเข้ำครอบครองทรัพย์สนิ หำกมีกำรยื่นคำขอให้เป็ นบุคคลมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว ดีเอ็มจี มอริ มีสทิ ธิเพิกถอน
สัญญำและเรียกให้คนื อุปกรณ์ทส่ี ง่ มอบได้ทนั ที
5. กำรยกเลิ ก
คำสังซื
่ อ้ ทีไ่ ด้มกี ำรขนส่งสินค้ำจำกดีเอ็มจี มอริ หรือบริษทั ในเครือของดีเอ็มจี มอริ แล้วจะไม่สำมำรถยกเลิกได้ “คำสัง่
ซือ้ พิเศษ” ซึง่ เป็ นคำสังซื
่ อ้ สำหรับสินค้ำทีจ่ ดั ทำขึน้ สำหรับผูซ้ ้อื รำยหนึ่งๆ เป็ นกำรเฉพำะจะไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผูซ้ ้อื
อำจยกเลิกคำสังซื
่ อ้ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ “คำสังซื
่ อ้ พิเศษ” ทีย่ งั ไม่ได้มกี ำรขนส่งสินค้ำได้โดยทำหนังสือถึงดีเอ็มจี มอริ แต่ผซู้ ้อื
ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกหรือรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ แก่ดเี อ็มจี มอริ จำกกำรยกเลิกนัน้ แล้วแต่
ว่ำจำนวนใดมำกกว่ำ คำสังซื
่ อ้ ทีถ่ กู ยกเลิกภำยในหนึ่งสัปดำห์นับ จำกวันทำคำสังซื
่ ้อ จะมีค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกเป็ น
จำนวนเท่ำกับร้อยละ 10 ของรำคำตำมคำสังซื
่ ้อ คำสังซื
่ ้อทีถ่ ูกยกเลิกเกินกว่ำหนึ่งสัปดำห์นับจำกวันทำคำสังซื
่ ้อและ
เกินกว่ำ 90 วันก่อนวันทีก่ ำหนดไว้ว่ำจะทำกำรขนส่งจำกโรงงำน จะมีค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกเป็ นจำนวนเท่ำกับร้อย
ละ 30 ของรำคำตำมคำสังซื
่ ้อ คำสังซื
่ ้อทีถ่ ูกยกเลิกตัง้ แต่วนั ที่ 90 ถึงวันที่ 61 ก่อนวันทีก่ ำหนดไว้ว่ำจะทำกำรขนส่ง
จำกโรงงำน จะมีค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกเป็ นจำนวนเท่ำกับร้อยละ 50 ของรำคำตำมคำสังซื
่ ้อ คำสังซื
่ ้อทีถ่ ูกยกเลิก
ตัง้ แต่วนั ที่ 60 ถึงวันที่ 31 ก่อนวันทีก่ ำหนดไว้ว่ำจะทำกำรขนส่งจำกโรงงำน จะมีค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกเป็ นจำนวน
เท่ำกับร้อยละ 75 ของรำคำตำมคำสังซื
่ ้อ คำสังซื
่ ้อใดๆ ทีถ่ ูกยกเลิกภำยใน 30 วัน ก่อนวันทีก่ ำหนดไว้ว่ำจะทำกำร
ขนส่งจำกโรงงำน จะมีคำ่ ธรรมเนียมกำรยกเลิกเป็ นจำนวนเท่ำกับร้อยละ 100 ของรำคำตำมคำสังซื
่ ้อ หำกภำยในหนึ่ง
ปี นบั จำกวันทำคำสังซื
่ อ้ อุปกรณ์ ผูซ้ อ้ื ไม่ยอมรับกำรส่งมอบอุปกรณ์หรือไม่ชำระรำคำค่ำอุปกรณ์ตำมสัญญำเต็มจำนวน
ดีเอ็มจี มอริ อำจถือว่ำผูซ้ อ้ื ยกเลิกคำสังซื
่ อ้ และเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิก
6. กำรรับประกัน
ผูซ้ ้อื ขอรับรองและยอมรับว่ำ ดี เอ็มจี มอริ ไม่เคยให้ คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม และไม่ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดยปริ ยำย เกี่ ยวกับเรื่องใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบดีไซน์ หรือ
สภำพของสิ่ งใดๆ ควำมเหมำะสมของสิ่ งนัน้ สำหรับกำรซื้อขำยหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง
โดยเฉพำะ คุณภำพของวัสดุหรือควำมเรียบร้อยในกำรผลิ ตอุปกรณ์ ชิ้นใดๆ กำรส่งมอบหรือควำมล่ำช้ ำใน
กำรส่ งมอบอุปกรณ์ ชิ้ นใดๆ หรือ ควำมถูก ต้ องตำมข้อกำหนดและรำยละเอี ยดของคำสังซื
่ ้ อหรือค ำสังที
่ ่
เกี่ ยวข้อง ดี เอ็มจี มอริ ไม่ต้องรับผิ ดชอบต่ อผู้ซื้อหรื อบุคคลอื่ นใดสำหรับกำรสูญเสี ย ควำมเสี ยหำย กำร
บำดเจ็บ หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ไม่ว่ำประเภทหรือลักษณะใดที่ เกิ ดขึ้นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกอุปกรณ์ หรือ
จำกกำรที่ อปุ กรณ์ ไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงปกติ ดีเอ็มจี มอริ ไม่ให้กำรรับประกัน ไม่ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริ ยำย เกี่ ยวกับคุณภำพ พื้นผิ วชิ้ นงำน ควำมถูกต้ องแม่นยำหรือควำมทนทำน กำรเป็ นไปตำมข้อกำหนด
ด้ำนไฟฟ้ ำ ไฮดรอลิ ก นิ วเมติ ก หรือด้ำนควำมปลอดภัยอื่นๆ ที่ กำหนดโดยหน่ วยงำนของรัฐหรือหน่ วยงำนกึ่ง
รัฐใดๆ หรือเกี่ ยวกับควำมมีประสิ ทธิ ภำพ ควำมสำมำรถในกำรผลิ ต หรือสมรรถนะของสิ นค้ำใดๆ ดีเอ็มจี
มอริ ไม่ให้ กำรรับประกันใดๆ เกี่ ยวกับควำมเหมำะสมสำหรับกำรซื้อขำยของอุปกรณ์ หรือชิ้ นส่วนทดแทน
ใดๆ หรือเกี่ยวกับควำมเหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนเป็ นกำรเฉพำะ หรือตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร หรือ โดย
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ประกำรอื่น ดี เอ็มจี มอริ จะไม่รบั ผิ ดชอบสำหรับค่ำเสี ยหำยอันเนื่ องมำจำกกำรผิ ดสัญญำ หรือค่ำเสี ยหำย
สำหรับควำมเสี ยหำยที่ เป็ นผลสืบเนื่ อง ซึ่ งรวมถึงควำมรับผิ ดเด็ดขำดในทำงละเมิ ด ตรำบเท่ ำที่ กำรจำกัด
ควำมรับผิ ดดังกล่ำวสำมำรถกระทำได้ตำมกฎหมำยที่ ใช้ บงั คับ ผูซ้ ้อื เข้ำใจและตกลงว่ำ ควำมรับผิดของดีเอ็มจี
มอริ ไม่ว่ำตำมหลักกำรใดๆ ในกำรชดเชยควำมเสียหำย จะไม่เกินไปกว่ำรำคำซื้อ ไม่ว่ำกำรแก้ไขเยียวยำจะสำมำรถ
กระทำได้ในสำระสำคัญหรือไม่ กำรเริม่ ดำเนินคดีใดๆ เกีย่ วกับกำรรับประกันของผูผ้ ลิตใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับอุปกรณ์จะต้อง
ไม่เกินไปกว่ำสีป่ ี หลังจำกกำรส่งมอบอุปกรณ์ โดยดีเอ็มจี มอริ หรือหนึ่งปี หลังจำกกำรซ่อมแซมเสร็จสิ้น แล้วแต่ว่ำ
ระยะเวลำใดนำนกว่ำกัน สำหรับอุปกรณ์และชิน้ ส่วนทดแทนทีด่ เี อ็มจี มอริ เป็ นผูผ้ ลิต ดีเอ็มจี มอริ จะโอนสิทธิในกำร
รับประกันทีจ่ ำกัดของดีเอ็มจี มอริ ทีม่ ตี ่อซัพพลำยเออร์ของดีเอ็มจี มอริ ให้แก่ผซู้ ้อื หรือให้แก่ลูกค้ำของผูจ้ ดั จำหน่ ำย
ในกรณีทผ่ี ซู้ อ้ื เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำย ในกรณีดงั กล่ำว ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิรบั รองสำเนำกำรรับประกันดังกล่ำว
7. กำรรักษำควำมลับ
บรรดำรูปวำด กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ รำยละเอียดผลิตภัณฑ์ คูม่ อื โปรแกรม และรำคำ หรือข้อมูลอืน่ ใดที่ดเี อ็มจี มอริ
จัดให้แก่ผซู้ ้อื จะต้องคงไว้เป็ นควำมลับและจะยังคงเป็ นทรัพย์สนิ ทีด่ เี อ็มจี มอริ เป็ นเจ้ำของอยู่ต่อไป ผูซ้ ้อื ต้องรักษำ
ข้อมูลดังกล่ำ วทัง้ หมด เว้น แต่ ข ้อมูล ที่อำจเป็ น ข้อมูล สำธำรณะ ไว้เ ป็ น ควำมลับ อย่ำงเคร่งครัด และไม่เ ปิ ด เผยต่ อ
บุคคลภำยนอกใดๆ ผูซ้ ้อื ต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวเพื่อ กำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำนี้เท่ำนัน้ ลิขสิทธิ ์และสิทธิอ่นื ในวัสดุ
ทัง้ หมดทีด่ เี อ็มจี มอริ จัดให้แก่ผซู้ ้อื จะยังคงเป็ นสิทธิของดีเอ็มจี มอริ ต่อไป หน้ำทีใ่ นกำรรักษำควำมลับในข้อ 7 นี้จะ
ยังคงมีอยูต่ ่อไปหลังจำกทีส่ ญ
ั ญำนี้สน้ิ สุดลงและจะยังมีผลบังคับได้ต่อไป
8. มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
ผูซ้ อ้ื ต้องจัดให้พนักงำนใช้อปุ กรณ์รกั ษำควำมปลอดภัย เครือ่ งป้องกันอันตรำย และขัน้ ตอนกำรปฏิบตั เิ พื่อรักษำควำม
ปลอดภัยทัง้ ปวงตำมทีก่ ำหนดไว้ในคู่มอื และเอกสำรคำแนะนำทีด่ เี อ็มจี มอริ จัดให้ ผูซ้ ้อื ต้องไม่รอ้ื ถอนหรือดัดแปลง
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ หรือป้ำยสัญญำณใดๆ ดังกล่ำว ผูซ้ ้อื ต้องรับผิดชอบทีจ่ ะจัดให้มวี ธิ กี ำรทุกอย่ำงที่อำจจำเป็ นในกำร
ป้องกันพนักงำนทัง้ หมดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อไม่ให้ได้รบั บำดเจ็บร้ำยแรงต่อร่ำงกำยทีอ่ ำจเป็ นผลมำจำกวิธกี ำร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในกำรใช้งำนอุปกรณ์ กำรทำงำนของอุปกรณ์ กำรตัง้ ค่ำอุปกรณ์ หรือกำรใช้บริกำรอุปกรณ์ หำกผูซ้ ้อื
ไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำนี้หรือมำตรฐำนหรือระเบียบทีใ่ ช้บงั คับตำมทีร่ ะบุไว้กอ่ นหน้ำนี้ ผูซ้ อ้ื ต้องชดใช้และปกป้องไม่ให้
ดีเอ็มจี มอริ ได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรฟ้องร้อง กำรสูญเสีย หรือค่ำเสียหำยใดๆ ทัง้ ปวงที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบตั ิ
ดังกล่ำวตำมข้อ 16 ของสัญญำนี้ กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ทงั ้ หมดในประเทศไทยเป็ นควำม
รับผิดชอบของผูซ้ อ้ื เอง
9. กำรละเมิ ด
ผูซ้ ้อื ต้องชดใช้และปกป้องไม่ให้ดเี อ็มจี มอริ ได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิบตั ร เครื่องหมำยกำรค้ำ หรือ
ลิขสิทธิ ์ทีเ่ กิดจำกกำรทีผ่ ซู้ ้อื ใช้อุปกรณ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโดยกำรชดใช้ตน้ ทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึง่ รวมถึงค่ำ
ทนำยควำม ทีเ่ กิดขึน้ แก่ดเี อ็มจี มอริ จำกกำรฟ้องร้องเกีย่ วกับกำรละเมิดสิทธิ
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10. ตัวเลขเกี่ยวกับเวลำและคำบรรยำยอุปกรณ์
ตัวเลขเกีย่ วกับเวลำทัง้ หมดทีด่ เี อ็มจี มอริ ระบุ เป็ นเพียงกำรประมำณกำรเท่ำนัน้ ซึง่ ได้มำจำกควำมเข้ำใจของดีเอ็มจี
มอริ เกีย่ วกับ ควำมถูกต้องแม่นยำและพื้นผิวชิ้นงำนตำมทีก่ ำหนด ควำมสำมำรถของวัสดุ ในกำรถูกตัดกลึงได้ง่ำย
ปริมำณวัสดุทเ่ี สียไปเมือ่ ถูกตัดกลึง และเงือ่ นไขเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของผูซ้ ้อื ดีเอ็มจี มอริ ไม่ให้กำรรับประกันใดๆ
ทีข่ น้ึ อยู่กบั หรือเกีย่ วข้องกับตัวเลขเกีย่ วกับเวลำ น้ ำหนักและกำรวัดค่ำทัง้ หมดที่ได้ระบุไว้เป็ นเพียงประมำณกำรซึ่ง
ดีเอ็มจี มอริ พยำยำมให้ถูกต้องทีส่ ุดเท่ำทีจ่ ะกระทำได้ ค่ำเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้ อยใดๆ จะไม่ถือ ว่ำสินค้ำ ไม่เป็ นไป
ตำมทีก่ ำหนด โบรชัวร์ ภำพถ่ำย และภำพอื่นๆ ทีแ่ สดงถึงอุปกรณ์ ทเ่ี สนอขำยนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพียงกำรแสดงภำพ
เท่ำนัน้ และจะไม่มผี ลผูกพันในรำยละเอียด โบรชัวร์และกำรออกแบบและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อำจเปลีย่ นแปลงได้
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
11. กำรใช้ซอฟต์แวร์
หำกและเพียงเท่ำทีอ่ ุปกรณ์ทส่ี ่งมอบนัน้ รวมถึงซอฟต์ แวร์ดว้ ย ผูซ้ ้อื จะได้รบั มอบสิทธิอนั ไม่ใช่สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวใน
กำรใช้อุปกรณ์ ท่สี ่งมอบนัน้ พร้อมกับซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ทจ่ี ดั ให้นัน้ ต้องใช้กบั อุปกรณ์ ท่สี ่งมอบเพื่อวัตถุประสงค์
ตำมทีก่ ำหนดเท่ำนัน้ ห้ำมใช้ซอฟต์แวร์กบั ระบบมำกกว่ำหนึ่งระบบ ผูซ้ ้อื จะทำสำเนำ ปรับเปลีย่ น ดัดแปลง หรือแปล
ซอฟต์แวร์ หรือแปลงซอฟต์แวร์จำกรหัสจุดหมำย (object code) เป็ นรหัสต้นฉบับ (source code) ได้เพียงทีก่ ฎหมำย
อนุ ญำตให้กระทำเท่ำนัน้ ผูซ้ ้อื รับรองว่ำจะไม่ลบหรือดัดแปลงข้อมูลใดๆ ของผูผ้ ลิต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อควำม
สงวนลิขสิทธิ ์ เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมอย่ำงชัดแจ้งจำกผูจ้ ดั หำซอฟต์แวร์ก่อน สิทธิอ่นื ทัง้ ปวงในซอฟต์แวร์และ
เอกสำรต่ำงๆ รวมถึงสำเนำของเอกสำรดังกล่ำว จะยังคงเป็ นทรัพย์สนิ ของผูจ้ ดั หำซอฟต์แวร์ต่อไป กำรอนุ ญำตช่วงไม่
สำมำรถกระทำได้
12. กำรส่งออก
สัญญำทัง้ หมดอยูภ่ ำยใต้เงือ่ นไขว่ำต้องได้รบั ใบอนุญำตส่งออกจำกรัฐบำลแห่งประเทศญีป่ ุ่น หรือหำกอุปกรณ์นนั ้ ผลิต
ในประเทศอืน่ จำกรัฐบำลแห่งประเทศอืน่ นัน้ ผูซ้ อ้ื ต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยญีป่ นุ่ หรือกฎหมำยและระเบียบของประเทศ
อืน่ นัน้ ทีใ่ ช้บงั คับกับกำรส่งออกอุปกรณ์น้ีหรือกำรส่งอุปกรณ์ น้ีกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร อุปกรณ์น้ีตอ้ งอยู่ภำยใต้
ข้อจำกัดกำรส่งออกทีก่ ำหนดโดยประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ และผูซ้ ้อื จะไม่ส่งออกหรืออนุ ญำตให้มกี ำรส่งออก
อุป กรณ์ ไปยังที่ใ ดๆ เว้น แต่ จ ะได้ร บั กำรอนุ ญำตอย่ำ งถูกต้องจำกรัฐบำล ผู้ซ้ือ จะไม่ส่งออก ส่ง กลับ ออกไปนอก
รำชอำณำจักร ส่งผ่ำน หรือจัดให้มกี ำรส่งออก ส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร หรือส่งผ่ำนอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์
ใดๆ ออกไปยังประเทศ บุคคล บริษทั องค์กร หรือนิตบิ ุคคลใดๆ ทีม่ กี ำรจำกัดหรือห้ำมมิให้สง่ ออก ส่งกลับออกไปนอก
รำชอำณำจักร หรือส่งผ่ำนไปให้ ซึ่งรวมถึงประเทศ บุคคล บริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ถูกสหประชำชำติ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง หรือกระทรวงพำณิชย์แห่งสหรัฐ สหภำพยุโรป หรือหน่ วยงำนของรัฐอื่น
ใดทีเ่ กีย่ วข้อง คว่ำบำตรหรือห้ำมส่งสินค้ำไปให้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ำรส่งอุปกรณ์ไปยังบุคคลหรือประเทศทีเ่ ป็ นภัยต่อ
ควำมมันคงระหว่
่
ำงประเทศ อำจมีกำรติดตัง้ “ระบบป้องกันกำรเคลื่อนย้ำยเครื่องจักร” ไว้บนอุปกรณ์ เพื่อ ตัดกำร
ทำงำนของอุปกรณ์ โดยอัตโนมัติหำกมีกำรเคลื่อนย้ำ ยอุปกรณ์ หลังกำรติดตัง้ ในกรณีท่อี ุปกรณ์ ถูกตัด กำรทำงำน
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ดังกล่ำว ต้องมีกำรติดต่อดีเอ็มจี มอริ หรือผูแ้ ทนจำหน่ำยของดีเอ็มจี มอริ จึงจะทำให้อุปกรณ์นนั ้ สำมำรถทำงำนได้อกี
ครัง้ ดีเอ็มจี มอริ อำจปฏิเสธทีจ่ ะทำให้อปุ กรณ์นนั ้ สำมำรถทำงำนได้อกี ครัง้ หำกดีเอ็มจี มอริ เห็นว่ำกำรกระทำดังกล่ำว
อำจเป็ นกำรส่งออกเทคโนโลยีโดยไม่ได้รบั อนุ ญำตหรือ เป็ นกำรฝำ่ ฝื นข้อจำกัดกำรส่งออกทีใ่ ช้บงั คับโดยประกำรอื่น
ดีเอ็มจี มอริ ไม่มหี น้ำทีใ่ นกำรทำให้อุปกรณ์ นนั ้ สำมำรถทำงำนได้อกี ครัง้ และไม่มคี วำมรับผิด จำกกำรกระทำดังกล่ำว
(รวมถึงควำมรับผิดสำหรับกำรขำดกำไรหรือกำรหยุดชะงักของธุรกิจ หรือควำมรับผิดตำมกำรรับประกันบริกำรอย่ำง
จำกัด)
13. กำรโอนสิ ทธิ
สัญญำระหว่ำงดีเอ็มจี มอริ กับผูซ้ ้อื ฉบับนี้ไม่อำจโอนไปยังผูอ้ ่นื ได้ เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมเป็ นหนังสืออย่ำงชัด
แจ้งจำกคูส่ ญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยของสัญญำฉบับนี้ กำรพยำยำมโอนสิทธิหรือมอบหมำยหน้ำทีใ่ ดๆ จะตกเป็ นโมฆะเว้นแต่
จะมีกำรกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอืน่
14. กำรป้ องกันกำรให้สินบน
ผูซ้ ้อื ตกลงว่ำ ผูซ้ ้อื รวมถึงบุคคลใดๆ ทีผ่ ซู้ ้อื ว่ำจ้ำง จะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทัง้ ปวงทีใ่ ช้บงั คับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียงกฎหมำยซึง่ ห้ำมกำรทุจริตในภำครัฐและกำรให้สนิ บนในทำงธุรกิจ ห้ำมนำเงินส่วนใดๆ ทีไ่ ด้รบั ชำระไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ใดทีอ่ ำจเป็ นผลให้ดเี อ็มจี มอริ กระทำผิดต่อกฎหมำย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมำยป้องกันกำรให้
สินบนของประเทศหรือเขตปกครองใดๆ
15. กำรกำจัดกลุ่มผู้กระทำกำรอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ดีเอ็มจี มอริ และผูซ้ อ้ื ต่ำงรับรองว่ำ ณ เวลำทีจ่ ดั ทำสัญญำนี้ ตนไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในกำรรักษำให้คงอยูห่ รือกำรบริหำร
ของกลุ่มผูก้ ระทำกำรอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย (เช่น องค์กรอำชญำกรรม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรอำชญำกรรม
กลุ่มบุคคลผูห้ ำเงินจำกกำรกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมำยทีแ่ สดงออกว่ำตนดำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง กลุ่มอำชญำกรทีจ่ ดั ตัง้ เป็ นองค์กรและสมำชิกใดๆ ของกลุ่มดังกล่ำว เป็ นต้น) ผูซ้ อ้ื ต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับกลุ่มผูก้ ระทำกำรอันไม่
ชอบด้วยกฎหมำยใดๆ หรือให้ควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้ ผูซ้ ้อื ต้องไม่จดั ให้เงินทุนหรือ
เงินไม่ว่ำในรูปแบบใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรให้ก)ู้ แก่กลุ่มผูก้ ระทำกำรอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือรับเงินทุน
หรือเงินในรูปแบบใดจำกกลุ่มผูก้ ระทำกำรอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย เพื่อควำมชัดเจน กำรกระทำทีผ่ ดิ ข้อสัญญำนี้ถอื
เป็ นกำรผิดสัญญำในสำระสำคัญของสัญญำนี้
16. กำรชดใช้ควำมรับผิ ดทัวไป
่
โดยสัญญำนี้ ผูซ้ ้อื ตกลงว่ำจะชดใช้และปกป้องดีเอ็มจี มอริ ตลอดจนกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน ตัวแทน ผูแ้ ทน
บริษัท ในเครือ ผู้ส ืบ สิท ธิ และผู้ร บั โอนสิทธิข องดีเ อ็ม จี มอริ ไม่ใ ห้ได้ร บั ควำมเสีย หำยจำกกำรฟ้ องร้องคดี กำร
ดำเนินคดี หรือกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำยใดๆ ทัง้ ปวง (รวมถึงต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย และค่ำทนำยควำมตำมสมควร ที่
เกิด ขึ้น เนื่ องมำจำกกำรสู้คดีใดๆ ดังกล่ ำ ว) และจำกกำรเรียกร้อง กำรทวงถำม ควำมเสีย หำย ผลกำรตัดสิน คดี
ค่ำเสียหำย ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย หรือควำมรับผิดใดๆ ทัง้ ปวง ต่อบุคคลใดก็ตำม (รวมถึงพนักงำนของผูซ้ ้อื และพนักงำน
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ของดีเอ็มจี มอริ หรือบุคคลภำยนอกใดๆ) หรือจำกควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ใดๆ (รวมถึงทรัพย์สนิ ของผูซ้ ้อื ) อันเกิด
จำกหรือเกีย่ วข้องโดยประกำรใดกับกำรทีผ่ ซู้ ้อื ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรทีด่ เี อ็มจี มอริ จัดให้ตำมสัญญำนี้ หำกผูซ้ ้อื ไม่
ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ดๆ ตำมข้อสัญญำนี้หรือตำมสัญญำนี้ให้ครบถ้วน ผูซ้ อ้ื ตกลงจะชำระเงิน ค่ำใช้จ่ำย และค่ำทนำยควำมทัง้
ปวงทีด่ เี อ็มจี มอริ ต้องรับภำระเพื่อดำเนินกำรให้ดเี อ็มจี มอริ มีสทิ ธิหรือบังคับสิทธิของดีเอ็มจี มอริ ตำมข้อสัญญำนี้
หรือตำมสัญญำนี้ให้แก่ดเี อ็มจี มอริ ควำมในข้อสัญญำนี้กำหนดขึน้ เป็ นกำรเพิม่ เติมจำกสิทธิหรือหน้ำทีอ่ ่นื ใดทีก่ ำหนด
ไว้ในสัญญำนี้
17. เหตุสดุ วิ สยั
ดีเอ็มจี มอริ จะไม่รบั ผิดชอบสำหรับกำรไม่ปฏิบตั ิ หน้ำทีใ่ ดๆ ตำมสัญญำนี้ หรือควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ดๆ
ตำมสัญญำนี้ อันเนื่องมำจำกคำสัง่ ระเบียบ และ/หรือข้อบัญญัตขิ องรัฐบำล เหตุสุดวิสยั สงครำม กำรปิ ด กัน้ กำรขนส่ง
สินค้ำ กำรจลำจล กำรระดมพล หรือจำกสำเหตุหรือสภำพกำรณ์อ่ืนใดทีอ่ ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของดีเอ็มจี มอริ ใน
กรณีทม่ี เี หตุสุดวิสยั เกิดขึน้ ดีเอ็มจี มอริ อำจเลือกทีจ่ ะขยำยระยะเวลำกำรปฏิบตั ิหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบในระหว่ำง
ช่วงเวลำทีเ่ กิดเหตุสดุ วิสยั นัน้ อยู่ หรือเลือกทีจ่ ะยกเลิกคำสังซื
่ อ้ ก็ได้
18. กฎหมำยที่ ใช้บงั คับและอนุญำโตตุลำกำร
สัญญำระหว่ำงผูซ้ ้อื กับดีเอ็มจี มอริ ฉบับนี้ ให้ตคี วำมตำมกฎหมำยแห่งประเทศญีป่ ุ่น ข้อสัญญำของสัญญำนี้สำมำรถ
แยกออกจำกกันได้และควำมไม่สมบูรณ์หรือกำรบังคับใช้ไม่ได้ของข้อสัญญำใดๆ ข้อหนึ่งหรือหลำยข้อในสัญญำนี้จะไม่
มีผลกระทบต่อควำมสมบูรณ์ของสัญญำนี้ เมื่อไม่มขี อ้ สัญญำทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือบังคับใช้ไม่ได้นนั ้ รวมอยู่ดว้ ย บรรดำข้อ
พิพำท ควำมขัดแย้ง หรือควำมเห็นต่ำงทีอ่ ำจเกิดขึน้ ระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยเกีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับสัญญำนี้ให้
อนุ ญำโตตุลำกำรทีโ่ ตเกียว ประเทศญีป่ ุ่น เป็ นผูต้ ดั สินชีข้ ำดตำมกฎว่ำด้วยอนุ ญำโตตุลำกำรทำงพำณิชย์ของสมำคม
อนุญำโตตุลำกำรทำงพำณิชย์แห่งประเทศญีป่ นุ่ กำรฟ้องคดีใดๆ เพือ่ ให้มกี ำรบังคับสิทธิตำมสัญญำนี้จะต้องเริม่ กระทำ
ภำยในกำหนดหนึ่งปี นบั จำกวันทีม่ กี ำรกระทำผิดสัญญำตำมทีก่ ล่ำวอ้ำง
19. สัญญำเบ็ดเสร็จ
ข้อตกลงทัง้ หมดตำมสัญญำนี้ปรำกฏอยู่ในหนังสือฉบับนี้ โดยไม่มคี วำมเข้ำใจ ข้อตกลง คำรับรอง หรือกำรรับประกัน
ใดๆ ไม่ว่ำด้วยวำจำหรือเป็ นหนังสือ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำร รวมถึงถ้อยคำทีม่ รี ะหว่ำงกำรเจรจำในอดีต
หรือกำรกระทำทีเ่ ข้ำใจได้โดยนัยจำกกำรเจรจำในอดีต ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้อย่ำงชัดแจ้งในสัญญำนี้ ข้อควำมใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
หลังจำกกำรยอมรับคำสังซื
่ ้อ เพื่อพยำยำมแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำวจะไม่มผี ลผูกพัน เว้นแต่เจ้ำหน้ำทีผ่ มู้ ี
อำนำจโดยชอบของดีเอ็มจี มอริ จะได้ให้ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ในเอกสำรทีร่ ะบุถงึ คำสังซื
่ ้อดังกล่ำวไว้
โดยเฉพำะ
20. เรื่องที่ ต้องปรึกษำหำรือร่วมกัน
สำหรับเรือ่ งใดๆ ทีไ่ ม่ได้กล่ำวไว้ในสัญญำนี้ หรือกรณีทม่ี คี วำมสงสัยใดๆ ในกำรตีควำมสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ย
จะปรึกษำหำรือร่วมกันโดยสุจริตเพือ่ หำข้อยุตใิ นเรือ่ งดังกล่ำว

ดีเอ็มจี มอริ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขมำตรฐำนสำหรับกำรขำย
ฉบับแก้ไขวันที่ 1 สิ งหำคม 2560

