
Article 1 - Definitions 
1.	 	Buyer	shall	mean	the	natural	person	or	legal	entity	entering	into	a	contract	of	sale	with	Enza	

Zaden	for	the	purchase	of	Products.
2.	 	Enza	Zaden	shall	mean	Enza	Zaden	(Thailand)	Limited,	a	company	incorporated	under	the	

laws	of	the	Kingdom	of	Thailand,	with	company	registration	No.	0125561013661,	having	its	
registered	address	at	97/5	Moo	9,	Home	place	story	2	Village,Moo	9,	Tambol	Banglene,	Amphur	
Bangyai,	Nonthaburi	11140.	

3.	 	Enza	Zaden	and	Buyer	hereinafter	together	referred	to	as	the	Parties	and	individually	as	Party.
4.	 	Incoterms	shall	mean	the	Incoterms	published	by	the	International	Chamber	of	Commerce	in	

Paris	(ICC)	and	currently	in	use.
5.	 	Intellectual	Property	Rights	shall	mean	all	(registered	and	unregistered)	intellectual	property	

rights,	including	without	limitation,	plant	variety	rights,	trademark	rights,	trade	names,	(utility)	
patent	rights,	design	rights,	know-how,	database	rights,	copyrights,	domain	names,	trade	
secrets	and	allother	similar	rights,	throughout	the	world,	and	including	without	limitation	
applications	for	registration	therefore.

6.	 	Naktuinbouw	shall	mean	the	Netherlands	Inspection	Service	for	Horticulture	having	its	
registered	office	at	Sotaweg	22,	Postbus	40,	2370	AA	Roelofarendsveen,	The	Netherlands.

7.	 	Order	Confirmation	shall	mean	the	written	confirmation	of	acceptance	by	Enza	Zaden	of	the	
Purchase	Order,	by	means	of	letter,	email	or	packing	note.		

8.	 	Offer	shall	mean	particular	terms	applicable	to	a	specific	sale	proposed	by	Enza	Zaden	to	the	
Buyer.	

9.	 		Plant	Material	shall	mean	all	plants	and	crops,	produced	or	cultivated	out	of	the	Products,	and	
destined	for	human	(and	animal)	consumption.	

10.		Products	shall	mean	seeds	and	planting	material	delivered	by	Enza	Zaden	to	the	Buyer.
11.		Processing	shall	mean	the	treatment	of	the	Product	including	but	not	limited	to	the	treatment	

for	the	improvement	of	the	sowability,	germination,	plant	quality	and	the	prevention	of	pests	
and/or	diseases.

12.		Price	List	shall	mean	an	overview	of	the	selling	prices	of	Products	that	Enza	Zaden	publishes	
and	distributes	from	time	to	time.	

13.		Purchase	Order	shall	mean	an	instruction	for	the	purchase	of	Products	placed	by	Buyer.
14.		Resistance	Terminology	shall	mean	the	information	and	terminology	provided	in	the	Schedule.
15.		Schedule	shall	mean	the	annex	to	the	Agreement	and	to	these	General	Terms	and	Conditions	of	

Sale.
16.		Product	Specifications	shall	mean	the	information	published	on	the	Enza	Zaden	websites	and	

pages.

Article 2 - Applicability of These General Terms and Conditions 
1.	 	These	General	Terms	and	Conditions	of	Sale,	including	the	Schedule,	shall	apply	to	and	be	part	

of	all	Order	Confirmations	and	Offers	from	Enza	Zaden	to	the	Buyer	relating	to	Products	and	are	
together	hereinafter	referred	to	as	the	“Agreement”,	unless	expressly	provided	otherwise	in	the	
Agreement.

2.	 	The	applicability	of	the	Buyer’s	general	(purchase)	terms	and	conditions	is	herewith	explicitly	
excluded.

3.	 	Enza	Zaden	reserves,	under	its	sole	discretion,	the	right	to	change	these	Terms	and	Conditions	
of	Sale	from	time	to	time.	A	new	version	of	The	Terms	and	Conditions	of	Sale	will	be	applicable	
and	govern	the	purchase(s)	from	the	time	on	which	Enza	Zaden	informed	the	Buyer	of	the	new	
version,	provided	that	purchases	that	are	already	concluded,	will	be	in	accordance	with	the	
earlier	existing	version	of	The	Terms	and	Conditions	of	Sale.		

4.	 	Any	provision	of	these	General	Terms	and	Conditions	of	Sale	that	is	ruled	to	be	null,	void	or	
invalid	by	a	final	court	judgment	or	administrative	order	and	is	no	longer	open	to	appeal,	shall	
be	replaced	by	a	provision	that	approximates	as	much	as	possible	the	purpose	and	intent	of	
the	invalid	provision.	The	invalidity	of	one	of	the	provisions	shall	not	affect	the	other	provisions	
agreed	by	the	Parties.	

5.	 	A	person	who	is	not	a	party	to	the	Agreement	shall	not	have	any	rights	to	enforce	its	terms	or	
conditions.

Article 3 - Purchase Order and Order Confirmation 
1.	 	Enza	Zaden	agrees	to	sell	Products	to	the	Buyer	at	the	rates	set	forth	in	Enza	Zaden’s	Price	List	

or	as	determined	in	an	Offer.	
2.	 	Any	Offer	made	by	Enza	Zaden	is	non-binding	and	will	lapse	in	any	case	after	five	working	days,	

or	any	other	specified	time	stated	by	Enza	Zaden.
3.	 	An	Agreement	shall	enter	into	force	between	Enza	Zaden	and	the	Buyer	upon	Order	

Confirmation	or	upon	acceptance	of	an	Offer.	No	rights	or	obligations	shall	therefore	arise	
between	the	Parties	until	the	Order	Confirmation	has	been	sent	or	an	Offer	has	been	accepted.

4.	 	All	Purchase	Orders	are	subject	to	the	usual	harvest	and	processing	reservations.	In	the	event	
of	aforementioned	reservations,	Enza	Zaden	is	not	obliged	to	deliver	but	will	endeavor	to	
deliver	pro-rata	quantities	and/or	comparable	alternatives,	and	Buyer	shall	not	be	entitled	to	any	
compensation	of	damages	or	costs.	

5.	 	Enza	Zaden	shall	use	its	reasonable	endeavors	to	perform	according	to	the	Purchase	Order.	
Nevertheless,	Enza	Zaden	shall	at	least	be	entitled	to	deviate	from	the	Purchase	Order	placed	by	
the	Buyer	with	respect	to	size,	packaging,	quantity	or	weight.

6.	 	When	placing	a	Purchase	Order,	the	Buyer	shall	report	which	information,	specifications	and	
documents	are	required	under	the	rules	and	regulations	of	the	country	of	delivery.	The	Buyer	
shall	be	responsible	to	inform	Enza	Zaden	of	any	formalities	that	must	be	complied	with	to	
enable	import.	The	Buyer	shall	also	provide	Enza	Zaden	with	information	on	any	required	
certificates,	phytosanitary	matters,	import	documents	or	invoices.

7.	 	Enza	Zaden	is	not	liable	for	delays	or	non-handling	of	a	Purchase	Order	resulting	from	or	
in	connection	with	the	Buyer’s	failure	to	comply	with	any	of	its	obligations	under	Article	3.	
The	Buyer	shall	be	liable	for	any	loss	or	damage	incurred	by	Enza	Zaden	resulting	from	or	in	
connection	with	such	failure.	

Article 4 - Prices 
1.	 	All	prices	stated	by	Enza	Zaden	in	its	Price	List	and/or	in	an	Offer	are	in	Euro’s,	exclusive	of	

additional	charges	and	costs,	including	but	not	limited	to	handling	fees,	transport	and	insurance	
costs,	(quality)	certificate	costs,	value	added	tax	and	charges	for	which	Enza	Zaden	reserves	its	
rights	to	invoice	Buyer	when	applicable.	

2.	 	All	stated	prices	in	the	Price	List	are	subject	to	adjustment	by	Enza	Zaden.	Enza	Zaden	reserves	
the	right	to	unilaterally	change	the	prices.	Any	new	prices	will	be	communicated	to	the	Buyer	by	
Enza	Zaden	and	substitute	earlier	listed	and/or	offered	pricing.

3.	 	For	distinctive	vegetable	seed	varieties,	sold	and	purchased	under	specific	conditions,	an	
additional	price	-	per	square	meter	or	any	other	quantitative	unit	-	can	be	charged	and	included	
in	the	Agreement.	This	additional	price	will	be	valid	for	one	single	commercial	production	or	
cultivation	of	Plant	Material,	unless	otherwise	agreed	upon	between	Parties.

Article 5 - Cancellation 
If	a	Purchase	Order	is	cancelled	by	the	Buyer	after	an	Agreement	has	been	concluded,	the	Buyer	
is	liable	to	pay	a	minimum	of	10%	of	the	price	that	Enza	Zaden	would	have	charged	upon	delivery,	
without	limiting	Enza	Zaden’s	right	to	demand	compensation	of	its	damage	and	costs	in	full.	

General	Terms	and	Conditions	of	Sale	(Thailand)
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไปของก�รข�ย

บทบัญญัติข้อ 1 - คำ�นิย�ม 
1. ผู้ซื้อ หม�ยถึง บุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคลที่ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ กับ Enza Zaden 

2.  Enza Zaden หม�ยถึง บริษัท เอนซ� ซ�เดน (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นต�มกฎหม�ยของร�ชอ�ณ�จักรไทย โดย

มีเลขที่ทะเบียน 0125561013661 ที่อยู่ต�มที่จดทะเบียน เลขที่ 97/5 หมู่บ้�นโฮมเพลส สตอรี่ส์ 2 หมู่ที่ 9 ตำ�บลบ�งเลน 

อำ�เภอบ�งใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

3.  Enza Zaden และผู้ซื้อ จะเรียกว่� “คู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ย” และอีกฝ่�ยจะเรียกว่� “คู่สัญญ�”

4. Incoterms หม�ยถึง ข้อกำ�หนดในก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่กำ�หนดขึ้นโดยโดยสภ�หอก�รค้�น�น�ช�ติ และยังคงใช้ง�นอยู่

5.  สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� หม�ยถึง สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ทั้งหมด ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จำ�กัดเพียงสิทธิในเครื่องหม�ยก�รค้� สิทธิในเครื่องหม�ยก�รค้�ชื่อท�งก�รค้� สิทธิในก�รจดสิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิก�ร

ออกแบบ คว�มรู้ลิขสิทธิ์ฐ�นข้อมูล สิทธิในลิขสิทธิ์โดเมน ชื่อคว�มลับท�งก�รค้�และสิทธิอื่น ๆ ที่คล้�ยคลึงกันทั่วโลก และ

รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงก�รยื่นขอจดทะเบียน

6.  Naktuinbouw หม�ยถึง บริก�รตรวจสอบด้�นพืชสวนของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีสำ�นักง�นอยู่ที่ Sotaweg 22, Postbus 

40, 2370 AA Roelofarendsveen, เนเธอร์แลนด์

7.  ก�รยืนยันก�รสั่งซื้อ หม�ยถึง ก�รยืนยันใบสั่งซื้อ เป็นล�ยลักษณ์อักษร ด้วยจดหม�ย อีเมล หรือบันทึกก�รจัดส่ง จ�กท�ง 

Enza Zaden

8. ข้อเสนอ หม�ยถึง ข้อกำ�หนดเฉพ�ะสำ�หรับก�รข�ยเฉพ�ะที่ Enza Zaden เสนอต่อผู้ซื้อ

9.  ส่วนเพ�ะปลูกพืช หม�ยถึง พืชและพืชปลูกทั้งหมดที่ผลิตหรือเพ�ะปลูกออกจ�กผลิตภัณฑ์ และใช้เป็นอ�ห�รสำ�หรับ

มนุษย์ (และสัตว์)

10. ผลิตภัณฑ์ หม�ยถึง เมล็ดพันธุ์และส่วนเพ�ะปลูกพืช ที่ Enza Zaden จัดส่งให้แก่ผู้ซื้อ

11.  กระบวนก�ร หม�ยถึง ก�รปรับปรุงสภ�พของผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงก�รปรับปรุงเพื่อก�รพัฒน�คว�มสมบูรณ์

ก�รงอก คุณภ�พของพืชและก�รป้องกันศัตรูพืช และ/หรือโรคพืช

12. ร�ค�สินค้� หม�ยถึง ภ�พรวมของร�ค�ข�ยผลิตภัณฑ์ที่ Enza Zaden เผยแพร่และจัดจำ�หน่�ยเป็นครั้งคร�ว

13. ใบสั่งซื้อ หม�ยถึง คำ�สั่งซื้อสินค้�ที่ออกโดยผู้ซื้อ

14. ก�รต้�นท�นเฉพ�ะท�ง หม�ยถึง ข้อมูลและคำ�ศัพท์ที่ระบุไว้ในกำ�หนดเวล�

15. กำ�หนดก�ร หม�ยถึง ภ�คผนวกของสัญญ� ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไปในก�รข�ย

16. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หม�ยถึง ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ และหน้�เพจ Enza Zaden

บทบัญญัติข้อ 2 - ก�รบังคับใช้ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่�นี้
1.  ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในก�รข�ยนี้ รวมถึงกำ�หนดเวล� จะใช้บังคับและเป็นส่วนหนึ่งของก�รยืนยันคำ�สั่งซื้อทั้งหมด 

และข้อเสนอจ�ก Enza Zaden ต่อผู้ซื้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และรวมกันในที่นี้จะเรียกว่� “ข้อตกลง” เว้นแต่จะระบุไว้เป็น

อย่�งอื่นในสัญญ�

2.   ก�รบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป ของผู้ซื้อจะได้รับก�รยกเว้นอย่�งชัดเจน

3.   Enza Zaden ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงข้อกำ�หนดและเงื่อนไขก�รข�ยเหล่�นี้ได้ตลอดเวล� ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข

ก�รข�ยฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้และควบคุมก�รสั่งซื้อ นับจ�กเวล�ที่ Enza Zaden แจ้งให้ผู้ซื้อทร�บโดยเงื่อนไขฉบับ

ใหม่ ห�กว่�ก�รซื้อสินค้�ได้กระทำ�เสร็จสิ้นแล้ว จะเป็นไปต�มข้อกำ�หนดที่มีอยู่ก่อนหน้�นี้ ต�มที่ระบุไว้

4.   บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไปของก�รข�ยที่ถูกตัดสินว่�เป็นโมฆะ ไม่มีผลหรือไม่ถูกต้องต�มคำ�ตัดสิน

ของศ�ล หรือคำ�สั่งศ�ลปกครองขั้นสุดท้�ย และไม่มีก�รเปิดอุทธรณ์อีกต่อไป โดยจะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ใกล้เคียง

ที่สุดที่จะเป็นไปได้ แทนวัตถุประสงค์และเจตน�ของบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้อง คว�มไม่สมบูรณ์ของบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่ง

จะไม่กระทบต่อบทบัญญัติอื่น ๆ ที่คู่สัญญ�ตกลงกันไว้

5.  บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญ�แห่งสัญญ� จะไม่มีสิทธิในก�รบังคับใช้ข้อกำ�หนดหรือเงื่อนไขของสัญ ญ�นี้

บทบัญญัติข้อ 3 - ใบสั่งซื้อและก�รยืนยันคำ�สั่งซื้อ
1.   Enza Zaden ตกลงที่จะข�ยสินค้�ให้กับผู้ซื้อในอัตร�ที่กำ�หนดไว้ในร�ยก�รร�ค�ของ Enza Zaden หรือต�มที่ระบุไว้ในข้อ

เสนอ

2.   ข้อเสนออื่นใด ที่จัดทำ�โดย Enza Zaden จะไม่มีผลผูกพัน และจะหมดอ�ยุในทุกกรณี หลังจ�กผ่�นไป 5 วันทำ�ก�ร หรือ

เวล�ที่ระบุไว้อื่น ๆ ต�มที่ Enza Zaden ระบุ

3.   สัญญ�จะมีผลบังคับใช้ระหว่�ง Enza Zaden กับผู้ซื้อ เมื่อมีก�รยืนยันก�รสั่งซื้อหรือเมื่อยอมรับข้อเสนอ จะไม่มีสิทธิหรือ

ข้อผูกมัดเกิดขึ้นระหว่�งคู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ย จนกว่�จะมีก�รส่งก�รยืนยันคำ�สั่งซื้อหรือยอมรับต�มข้อเสนอแล้ว

4.   ใบสั่งซื้อทั้งหมด ที่ถูกดำ�เนินก�รภ�ยใต้ก�รจองและจัดเก็บแบบปกติ ในกรณีที่มีก�รจองดังกล่�ว Enza Zaden จะไม่ถูก

บังคับให้ส่งมอบ แต่จะพย�ย�มส่งมอบปริม�ณต�มสัดส่วน และ/หรือท�งเลือกที่เทียบเท่�กัน และผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่�

ชดเชยคว�มเสียห�ยหรือค่�ใช้จ่�ยใด ๆ

5.   Enza Zaden จะใช้คว�มพย�ย�มอย่�งสมเหตุสมผลในก�รดำ�เนินก�รต�มใบสั่งซื้อ อย่�งไรก็ต�ม Enza Zaden จะใช้สิทธิ์

ให้น้อยที่สุด จะเปลี่ยนแปลงจ�กใบสั่งซื้อที่ผู้ซื้อกำ�หนด ในประเด็นของขน�ดบรรจุ ปริม�ณหรือน้ำ�หนัก

6.   เมื่อทำ�ใบสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะต้องร�ยง�นข้อมูลข้อกำ�หนดและเอกส�รใด ๆ ที่จำ�เป็นต้องใช้ต�มกฎหม�ยและข้อบังคับของ

ประเทศที่จัดส่ง ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในก�รแจ้ง Enza Zaden เกี่ยวกับพิธีก�รใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติต�มเพื่อให้ส�ม�รถนำ�

เข้�ได้ ผู้ซื้อจะจัดห�ข้อมูล ใบรับรอง สุขอน�มัยพืช เอกส�รก�รนำ�เข้� หรือใบแจ้งหนี้ ให้ Enza Zaden

7.   Enza Zaden ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคว�มล่�ช้� หรือไม่ปฏิบัติต�มคำ�สั่งซื้อ อันเนื่องม�จ�กหรือเกี่ยวเนื่องกับคว�มผิด

พล�ดของผู้ซื้อ ในก�รปฏิบัติต�มหัวข้อ 3 ผู้ซื้อจะต้องรับผิดต่อคว�มสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นโดย Enza Zaden 

ที่เกิดจ�กหรือเกี่ยวข้องกับคว�มล้มเหลวดังกล่�ว

บทบัญญัติข้อ 4 - ร�ค�
1.   ร�ค�ทั้งหมดที่ Enza Zaden ระบุในร�ยก�รร�ค� และ/หรือข้อเสนออยู่ในสกุลเงินยูโร โดยไม่รวมค่�ใช้จ่�ยและค่�ใช้จ่�ย

เพิ่มเติม รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�รค่�ขนส่ง ก�รประกันภัย ค่�ใช้จ่�ยใบอนุญ�ต ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม 

และค่�ธรรมเนียมที่ Enza Zaden สงวนสิทธิ์ในก�รเรียกเก็บเงินจ�กผู้ซื้อที่ส�ม�รถทำ�ได้

2.   ร�ค�ที่ระบุในร�ยก�รร�ค� อ�จมีก�รปรับโดย Enza Zaden ซึ่ง Enza Zaden ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ฝ่�ย

เดียว ร�ค�ใหม่จะถูกแจ้งให้ผู้ซื้อทร�บโดย Enza Zaden และใช้แทนที่ร�ค�และ/หรือเสนอร�ค� ที่ระบุไว้ก่อนหน้�นี้ 

3.   สำ�หรับพันธุ์พืชที่มีลักษณะเฉพ�ะ ซึ่งซื้อข�ยภ�ยใต้เงื่อนไขเฉพ�ะร�ค�ที่เพิ่มขึ้นต่อตร.ม. หรือหน่วยอื่น ๆ ส�ม�รถเรียก

เก็บและรวมอยู่ในสัญญ� ร�ค�เพิ่มเติมนี้จะใช้ได้กับก�รผลิตเชิงพ�ณิชย์แบบเจ�ะจง หรือก�รพัฒน�ส่วนเพ�ะปลูกพืช 

เว้นแต่คู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ยจะได้ตกลงกัน 

บทบัญญัติข้อ 5 - ก�รยกเลิก
ห�กผู้ซื้อได้ยกเลิกใบสั่งซื้อ หลังจ�กที่สัญญ�ได้รับก�รสรุปแล้ว ผู้ซื้อจะต้องจ่�ยเงินขั้นต่ำ� 10% ของร�ค�ที่ Enza Zaden จะถูก

เรียกเก็บเมื่อส่งมอบ รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงก�รเรียกร้องค่�ชดเชยคว�มเสียห�ยของ Enza Zaden เต็มจำ�นวน

enzazaden.com



General	Terms	and	Conditions	of	Sale	(Thailand)
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไปของก�รข�ย
Article 6 - Shipping
1.	 	Enza	Zaden	shall	endeavor	to	ship	the	purchased	Products	to	the	Buyer	in	accordance	with	the	

shipping	date	mentioned	in	the	Order	Confirmation	or	acceptance	of	the	Offer.	
2.	 	The	shipping	date	agreed	by	the	Parties	is	an	indication	only	and	should	not	be	regarded	as	

guaranteed.	In	the	event	of	delay	or	failure	to	ship,	the	Buyer	shall	inform	Enza	Zaden	in	writing	
and	shall	-	as	its	sole	and	exclusive	remedy	-	allow	Enza	Zaden	a	further	reasonable	period	of	
time	to	ship	the	Products.	In	no	event	shall	Enza	Zaden	be	liable	for	damage,	penalty,	loss,	injury	
or	expense,	due	to	delay	or	failure	in	shipping	and/or	delivery	nor	shall	Buyer	be	entitled	to	
terminate	the	Agreement.

3.	 	Shipping	by	Enza	Zaden	takes	place	“Carriage	Paid	To”	(CPT,	Incoterms)	the	agreed	destination.	
The	Buyer	hereby	authorizes	Enza	Zaden	to	select	the	carrier	and	to	charge	the	cost	of	transport	
to	the	Buyer.	The	risk	of	loss	of	or	damage	to	the	Products,	as	well	as	any	additional	costs	due	
to	events	occurring	after	the	time	the	Products	have	been	delivered	to	the	carrier	is	transferred	
from	the	Enza	Zaden	to	the	Buyer	when	the	Products	have	been	delivered	into	the	custody	of	
the	carrier.	

4.	 	When	delivering	in	parts	Enza	Zaden	will	invoice	each	delivery	separately.	

Article 7 - Payment 
1.	 	The	Buyer	shall	arrange	for	payment	in	Euros	within	thirty	(30)	days	from	the	date	of	invoice	

by	transfer	into	a	bank	account	specified	by	Enza	Zaden.	Any	different	payment	term	must	be	
agreed	upon	between	Parties	in	the	Agreement.

2.	 	The	Buyer	does	not	have	the	right	to	suspend	payment	or	make	deductions	or	set-offs.
3.	 	The	Buyer	shall	be	automatically	in	default	without	any	notice	being	required,	when	not	timely	

meeting	any	payment	term.
4.	 	In	case	of	payment	in	installments,	the	Buyer	shall	be	in	default	without	any	notice	being	

required	in	the	event	of	any	overdue	installment	and	the	remaining	installments	shall	become	
immediately	due.

5.	 	Interest	at	a	rate	of	one	percent	per	calendar	month	shall	be	charged	to	overdue	accounts.	Enza	
Zaden	reserves	the	right	to	adjust	interest	rates	having	notified	the	Buyer	thereof	in	due	time.	

6.	 	Enza	Zaden	has	the	right	to	proceed	with	extrajudicial	collection	of	overdue	accounts	without	
prior	notice	being	required.	The	Buyer	shall	pay	all	costs	of	extrajudicial	collection			amounting	
to	at	least	15%	of	the	overdue	sum	payable	at	a	minimum	rate	of	EUR	250	ex	VAT.

7.	 	Payments	made	by	the	Buyer	shall	first	serve	to	reduce	the	extrajudicial	costs	of	collection	due	
at	that	point,	subsequently	the	outstanding	interest	and	then	the	outstanding	invoices	in	date	
order	starting	with	the	oldest	invoice.

8.	 	Enza	Zaden	reserves	the	right	to	suspend	performance	under	any	Agreement	with	the	Buyer,	
including	but	not	limited	to	withholding	all	deliveries,	until	such	time	as	all	and	any	outstanding	
payments	owed	by	the	Buyer	to	Enza	Zaden	under	any	Agreement	have	been	made.	

Article 8 - Complaints 
1.	 	The	Buyer	shall	inspect	the	Products	upon	delivery	or	as	soon	as	possible	thereafter.	The	Buyer	

shall	determine,	in	accordance	with	the	Agreement,	whether:	
	 	 -	the	correct	items	have	been	delivered;	
	 	 -	the	correct	quantities	have	been	delivered;	
	 	 -		the	items	delivered	satisfy	all	quality	requirements	expressly	agreed	to	in	writing	by	the	

Parties.
2.	 	The	Buyer	shall	notify	Enza	Zaden	in	writing	within	five	working	days	after	delivery	of	any	visible	

defect	or	deficiency.	In	case	of	non-visible	defects,	the	written	notification	must	be	given	within	
five	working	days	after	discovery	of	the	defect.

3.	 	The	written	notice	shall	provide	the	consignment	information	(seed	lot	number,	the	packing	slip	
and	the	invoice	details),	the	basis	for	any	complaint	as	well	as	any	supporting	evidence	(photo’s,	
expert	statements	etc.)	in	such	a	manner	that	Enza	Zaden	or	a	third	party	expert	can	verify	the	
complaint.	The	Buyer	shall	maintain	records	of	the	use	and	status	of	the	Products	and/or	Plant	
Material.	Enza	Zaden	is	entitled	to	and	the	Buyer	will	unconditionally	cooperate	at	its	expense	
with	any	inspection,	testing	or	other	verification	by	Enza	Zaden	of	the	Products	and/or	Plant	
Material	involved.	

4.	 	In	no	event	shall	the	Buyer	return	the	Products	unless	otherwise	agreed	by	Enza	Zaden	in	
writing.

5.	 	In	the	event	that	Enza	Zaden	does	not	receive	written	notice	of	a	complaint	within	the	applicable	
time	periods,	the	Buyer	shall	be	deemed	to	have	accepted	the	Products.	All	claims	for	damage	
or	loss	not	made	in	writing	within	the	applicable	time	period	shall	be	deemed	waived	by	the	
Buyer	and	the	Buyer	expressly	assumes	and	accepts	all	liability	for	such	damage	or	loss.

6.	 	In	the	event	that	the	Parties	are	unable	to	resolve	a	dispute	regarding	the	quality	of	the	Products	
and/or	Plant	Material,	either	Party	may	order	an	inspection	to	be	performed	by	Naktuinbouw,	
with	the	Party	proven	to	be	wrong	paying	the	cost	of	the	inspection.	The	inspection	shall	be	
performed	on	a	certified	sample	and	the	findings	shall	be	binding	on	both	Parties,	without	
prejudice	to	their	right	to	submit	disputes	concerning	the	consequences	of	these	findings	in	
accordance	with	Article	17.

7.	 	The	Buyer’s	exclusive	remedy	and	Enza	Zaden’s	sole	liability	under	this	Article	8	is	set	out	by	
Article	12,	below.	

Article 9 - Reservation of Title 
1.	 	Enza	Zaden	shall	retain	title	to	the	Products	until	the	Buyer	has	complied	with	all	its	obligations	

towards	Enza	Zaden	including	but	not	limited	to	payment	of	invoices,	contractual	interest	and	
extrajudicial	costs	of	collection.

2.	 	The	Buyer	may	use	the	Products	delivered	by	Enza	Zaden	in	the	ordinary	course	of	business	but	
may	not	pledge	them	or	the	Plant	Material	to	third	parties	or	otherwise	use	them	as	security	for	
claims	without	Enza	Zaden’s	prior	written	consent.

3.	 	In	the	event	that	the	laws	of	the	country	where	the	Products	are	delivered	provide	for	farther-
reaching	possibilities	to	reserve	title	other	than	those	contained	in	this	Article,	such	possibilities	
shall	be	deemed	to	have	been	agreed	by	the	Parties	because	the	Buyer	will	be	aware	from	these	
General	Terms	and	Conditions	of	Sale	that	Enza	Zaden’s	reservation	of	title	in	the	Products	and/
or	Plant	Material	is	a	condition	precedent	to	entering	into	an	Agreement	with	the	Buyer.	

4.	 	At	the	first	request	of	Enza	Zaden,	the	Buyer	shall	pledge	all	the	Products	and/or	Plant	Material	
and	all	proceeds	there	from	to	Enza	Zaden	or	create	any	other	security	satisfactory	to	Enza	
Zaden.	

Article 10 - Force majeure 
1.	 	In	the	event	of	force	majeure	and	without	judicial	intervention	being	required,	Enza	Zaden	

shall	be	able	to	wholly	or	partially	suspend	execution	of	the	Agreement	or,	if	the	event	of	force	
majeure	persists,	to	wholly	or	partially	terminate	it.	In	no	event	shall	Enza	Zaden	be	liable	or	
required	to	pay	any	compensation	to	the	Buyer	in	relation	to	such	suspension	or	termination.

2.	 	Force	majeure	means:	any	circumstance	that	could	not	be	reasonably	foreseen	and/or	
influenced	by	Enza	Zaden	and	as	a	result	of	which	delivery	of	all	or	any	of	the	Products	is	not	
reasonably	possible	or	cannot	reasonably	be	required.	Force	majeure	includes	but	is	not	limited	
to	war,	risk	of	war,	riots,	floods,	water	damage,	fire,	transport	difficulties,	unforeseen	technical	
complications,	breakdowns,	strikes	at	Enza	Zaden	or	at	any	third	party	engaged	by	Enza	Zaden,	
blockades,	bans	on	import	or	export,	full	or	partial	seizure	or	requisition	of	stocks	at	Enza	Zaden,	
any	of	its	subsidiaries	or	suppliers	by	civil	or	military	authorities,	lack	of	transport	capacity,	non-

บทบัญญัติข้อที่ 6 - ก�รจัดส่ง
1.   Enza Zaden จะพย�ย�มส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปให้แก่ผู้ซื้อต�มวันที่จัดส่ง ต�มที่ระบุไว้ในก�รยืนยันคำ�สั่งซื้อหรือก�ร

ยอมรับข้อเสนอ

2.   วันที่จัดส่งที่คู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ยตกลงกันไว้เป็นข้อบ่งชี้เท่�นั้น และไม่ถือเป็นก�รรับประกันในกรณีล่�ช้�หรือไม่ส�ม�รถจัด

ส่งได้ Enza Zaden จะแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษร และจะเป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ในระยะเวล�อันสมควร Enza Zaden จะไม่

รับผิดต่อคว�มเสียห�ย ค่�ปรับ ก�รสูญห�ย หรือค่�ใช้จ่�ยอันเนื่องจ�กคว�มล่�ช้�หรือคว�มผิด พล�ดในก�รจัดส่ง และ/

หรือก�รส่งมอบ โดยผู้ซื้อไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญ�ได้

3.   ก�รจัดส่งโดย Enza Zaden จะจัดขึ้นที่ “Carriage Paid To” (CPT, Incoterms) ที่ตกลงกันไว้ ผู้ซื้อขออนุญ�ต Enza 

Zaden เพื่อเลือกผู้ขนส่งและเรียกเก็บค่�ขนส่งไปยังผู้ซื้อ คว�มเสี่ยงของก�รสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยต่อผลิตภัณฑ์ ตลอด

จนค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติมใด ๆ อันเนื่องม�จ�กเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นหลังจ�กที่สินค้�ได้รับก�รจัดส่งไปยังผู้ขนส่งถูกโอนจ�ก Enza 

Zaden ไปยังผู้ซื้อ เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับก�รจัดส่ง อยู่ในคว�มดูแลของผู้ขนส่ง

4.  เมื่อมีก�รส่งมอบในส่วนของ Enza Zaden จะจัดทำ�ใบแจ้งหนี้ แยกต�มก�รจัดส่ง

บทบัญญัติข้อ 7 – ก�รชำ�ระเงิน
1.   ผู้ซื้อจะต้องชำ�ระเงินเป็นเงินสกุลยูโร ภ�ยใน ส�มสิบ (30) วัน นับจ�กวันที่ออกใบกำ�กับสินค้� โดยโอนเข้�บัญชีธน�ค�รที่ 

Enza Zaden ระบุ เงื่อนไขก�รชำ�ระเงินที่ต่�งไป จะต้องได้รับก�รตกลงกันระหว่�งคู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ย

2. ผู้ซื้อไม่มีสิทธิระงับก�รชำ�ระเงินหรือลดหนี้หรือตัดหนี้สูญ

3. ผู้ซื้อผิดสัญญ�ทันทีโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บเมื่อไม่ชำ�ระเงินต�มกำ�หนดเวล�

4.  ในกรณีที่ชำ�ระเป็นงวด ผู้ซื้อผิดสัญญ�โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้� ในกรณีที่มีก�รผ่อนชำ�ระค่�งวด ค้�งชำ�ระและงวด

ที่เหลือจะครบกำ�หนดทันที

5.   ดอกเบี้ยในอัตร�ร้อยละหนึ่งต่อเดือน ต�มปฏิทินจะถูกหักจ�กบัญชีที่ค้�งชำ�ระ Enza Zaden ขอสงวนสิทธิ์ในก�รปรับอัตร�

ดอกเบี้ยโดยแจ้งให้ผู้ซื้อทร�บภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด

6.   Enza Zaden มีสิทธิที่จะดำ�เนินก�รเรียกเก็บเงินที่ค้�งชำ�ระ เกินกว่�ที่กำ�หนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้� ผู้ซื้อจะต้อง

เสียค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดในก�รเรียกเก็บเงิน อย่�งน้อย 15% ของจำ�นวนเงินที่ค้�งชำ�ระ ในอัตร�ขั้นต่ำ� 250 เหรียญยูโร

7.  ก�รชำ�ระเงินของผู้ซื้อในครั้งแรก จะนำ�ไปลดค่�ใช้จ่�ยในก�รเก็บเงินค้�งชำ�ระดังกล่�ว ต�มลำ�ดับของดอกเบี้ยที่ค้�งชำ�ระ 

และใบแจ้งหนี้ค้�งชำ�ระ ต�มวันที่ที่ค้�งชำ�ระอยู่น�นที่สุด

8.   Enza Zaden ขอสงวนสิทธิ์ในก�รระงับก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้สัญญ�ใด ๆ กับผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงก�รระงับก�ร

ส่งมอบทั้งหมด จนกว่�จะได้รับก�รชำ�ระเงินที่ค้�งชำ�ระทั้งหมดให้กับ Enza Zaden ต�มสัญญ�

บทบัญญัติข้อ 8 - ก�รร้องเรียน
1. ผู้ซื้อจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เมื่อจัดส่งโดยทันที หรือโดยเร็วที่สุดที่เป็นไปได้ ผู้ซื้อจะต้องพิจ�รณ�ต�มสัญญ�ว่�: 

-  มีก�รจัดส่งสินค้�ที่ถูกต้อง

- มีก�รจัดส่งปริม�ณที่ถูกต้อง

- สินค้�ที่ส่งมอบ ตรงต�มข้อกำ�หนดด้�นคุณภ�พทั้งหมดที่ตกลงกัน ชัดเจนเป็นล�ยลักษณ์อักษร โดยคู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ย

2.   ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ Enza Zaden ทร�บภ�ยใน 5 วันทำ�ก�ร หลังจ�กพบข้อบกพร่องที่มองเห็นด้วยต�เปล่� ในกรณีของข้อ

บกพร่องที่ไม่ส�ม�รถมองเห็นได้ด้วยต�เปล่� ให้แจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรภ�ยใน 5 วันทำ�ก�รหลังจ�กพบข้อบกพร่อง

3.   หนังสือบอกกล่�ว ต้องแจ้งข้อมูลก�รส่งสินค้� (หม�ยเลขเมล็ดพันธุ์ ใบนำ�ส่ง และร�ยละเอียดใบแจ้งหนี้) เป็นพื้นฐ�น

สำ�หรับก�รร้องเรียนใด ๆ รวมทั้งเอกส�รประกอบ (ภ�พถ่�ย ร�ยง�นของผู้เชี่ยวช�ญ ฯลฯ ) ในลักษณะที่ Enza Zaden 

หรือผู้เชี่ยวช�ญบุคคลที่ส�ม ส�ม�รถตรวจสอบก�รร้องเรียนได้ ผู้ซื้อจะต้องเก็บบันทึกก�รใช้ง�น และสถ�นะของ

ผลิตภัณฑ์ และ/หรือวัสดุโรงง�น Enza Zaden มีสิทธิ และผู้ซื้อจะไม่มีเงื่อนไขร่วมกันรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ย ด้วยก�รตรวจ

สอบ ก�รทดสอบหรือก�รพิสูจน์อื่น ๆ โดย Enza Zaden ในผลิตภัณฑ์ และ/หรือส่วนเพ�ะปลูกที่เกี่ยวข้อง

4.   ไม่ว่�ในกรณีใด ๆ ก็ต�ม ผู้ซื้อจะต้องคืนสินค้� เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่�งอื่น โดยมีก�รทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�ก Enza 

Zaden

5.   ในกรณีที่ Enza Zaden ไม่ได้รับแจ้งก�รร้องเรียนเป็นล�ยลักษณ์อักษร ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด จะถือว่�ผู้ซื้อได้ยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ ก�รเรียกร้องค่�เสียห�ยหรือค่�สินไหมชดเชย ไม่ได้ทำ�ขึ้นเป็นล�ยลักษณ์อักษร ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด จะ

ถือว่�เป็นก�รยกเลิกโดยผู้ซื้อ และผู้ซื้อยอมรับอย่�งชัดแจ้งและยอมรับคว�มรับผิดทั้งหมดสำ�หรับคว�มเสียห�ยดังกล่�ว 

6.   ในกรณีที่คู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ยไม่ส�ม�รถแก้ไขข้อพิพ�ทเกี่ยวกับคุณภ�พของผลิตภัณฑ์และ / หรือ ส่วนเพ�ะปลูกพืชได้ คู่

สัญญ�อ�จสั่งให้มีก�รตรวจสอบที่ดำ�เนินก�รโดย Naktuinbouw โดยคู่สัญญ�ที่ถูกพิสูจน์ว่�ผิด จะต้องจ่�ยค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รตรวจสอบ ก�รตรวจสอบจะต้องดำ�เนินก�รกับตัวอย่�งที่ได้รับก�รรับรอง และคำ�วินิฉัยจะมีผลผูกพันคู่สัญญ�ทั้งสอง

ฝ่�ย โดยไม่กระทบต่อสิทธิในก�รโต้แย้งผลลัพธ์เกี่ยวกับคำ�วินิจฉัย ที่ต�มม�ของสัญญ� ต�มหัวข้อ 17

7.   ก�รชดเชยเฉพ�ะของผู้ซื้อ และคว�มรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของ Enza Zaden ภ�ยใต้หัวข้อ 8 นี้ ถูกกำ�หนดไว้ใน หัวข้อ 

12 ด้�นล่�ง 

บทบัญญัติข้อที่ 9 ก�รจองชื่อ
1.   Enza Zaden จะรักษ�ชื่อผลิตภัณฑ์ไว้จนกว่�ผู้ซื้อจะปฏิบัติต�มหน้�ที่ทั้งหมดของ Enza Zaden รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง

ก�รจ่�ยเงิน ต�มใบแจ้งหนี้ ดอกเบี้ยต�มสัญญ� และค่�ใช้จ่�ยในก�รเก็บเงินนอกกระบวนก�ร

2.   ผู้ซื้ออ�จใช้ผลิตภัณฑ์ที่ Enza Zaden จัดส่งให้กับบริษัทในก�รดำ�เนินธุรกิจ แต่ไม่อ�จนำ�สินค้�หรือส่วนเพ�ะปลูกพืชม�

จำ�นำ�แก่บุคคลที่ส�ม หรือใช้เป็นหลักประกันเพื่อเรียกร้องค่�ชดเชย โดยไม่ได้รับคว�มยินยอมเป็นล�ยลักษณ์อักษร จ�ก 

Enza Zaden

3.   ในกรณีที่กฎหม�ย ของประเทศที่จัดส่งผลิตภัณฑ์ ก�รกำ�หนดชื่ออื่นนอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ในข้อนี้ คว�มเป็นไปได้ดังกล่�ว

จะถือว่�เป็นก�รตกลงกันโดยคู่สัญญ่�ทั้งสองฝ่�ย เนื่องจ�กผู้ซื้อจะทร�บจ�กข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไปของก�รข�ยว่� 

ก�รจองชื่อของ Enza Zaden ในผลิตภัณฑ์ และ/หรือส่วนเพ�ะปลูกพืช เป็นเงื่อนไขก่อนหน้�ในก�รทำ�สัญญ�กับผู้ซื้อ

4.  เมื่อคำ�ขอครั้งแรกของ Enza Zaden ผู้ซื้อจะเป็นผู้จำ�นำ�สินค้�ทั้งหมด และ/หรือส่วนเพ�ะปลูกพืช และเงินทั้งหมดที่ได้รับ

จ�ก Enza Zaden หรือสร้�งคว�มมั่นคงอื่น ๆ ให้ Enza Zaden

บทบัญญัติข้อ 10 - เหตุสุดวิสัย
1.   ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย และไม่มีก�รแทรกแซงท�งศ�ล Enza Zaden ส�ม�รถระงับสัญญ�ทั้งหมดหรือบ�งส่วน หรือใน

กรณีเหตุสุดวิสัยยังคงมีอยู่ ก�รเลิกสัญญ�ทั้งหมดหรือบ�งส่วน ไม่ว่�ในกรณีใด ๆ ก็ต�ม Enza Zaden ต้องรับผิดชอบหรือ

จ่�ยค่�ชดเชยให้ผู้ซื้อ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รระงับหรือก�รเลิกสัญญ�ดังกล่�ว 

2.   เหตุสุดวิสัย หม�ยถึง: กรณีใด ๆ ที่ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ล่วงหน้�ได้ และ/หรืออิทธิพลจ�ก Enza Zaden และอันเป็นผล

ม�จ�กก�รที่ก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบ�งส่วน ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ต�มสมควร หรือไม่เป็นไปต�มกำ�หนดที่สมควร 

เหตุสุดวิสัย รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงสงคร�ม คว�มเสี่ยงจ�กสงคร�ม ก�รจล�จล น้ำ�ท่วม คว�มเสียห�ยจ�กน้ำ� ไฟไหม้ 

ก�รขนส่ง คว�มไม่แน่นอนท�งเทคนิค ภ�วะแทรกซ้อนก�รนัดหยุดง�นที่ Enza Zaden หรือบุคคลที่ส�มที่ทำ�ง�นให้ Enza 

Zaden ก�รปิดล้อม สั่งห้�มนำ�เข้�หรือส่งออก ก�รยึดหรือเรียกร้องเต็มจำ�นวนหรือบ�งส่วนของหุ้นของ Enza Zaden, 

บริษัทในเครือ หรือผู้ผลิตใด ๆ โดยอำ�น�จของเจ้�หน้�ที่พลเรือนหรือท�งก�รทห�ร ก�รข�ดคว�มส�ม�รถในก�รขนส่ง ไม่

enzazaden.com
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ได้จัดส่งหรือก�รจัดส่งล่�ช้�โดยซัพพล�ยเออร์ของ Enza Zaden ก�รเสียห�ยของเครื่องจักร ก�รทำ�ล�ย และคว�มซบเซ�

อื่น ๆ ใน บริษัท Enza Zaden, บริษัทในเครือ หรือผู้ผลิตใด ๆ รวมทั้งคว�มข�ดแคลน อันเป็นผลม�จ�กก�รที่ก�รส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบ�งส่วน ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ต�มสมควร หรือไม่เป็นไปต�มกำ�หนดที่สมควร

3.   เหตุสุดวิสัย หม�ยถึง สถ�นก�รณ์ที่ส่งผลต่อก�รเก็บเกี่ยวและก�รสำ�รองก�รผลิต ก�รจอง ในอุตส�หกรรมเมล็ดพันธุ์ 

สถ�นก�รณ์ดังกล่�วจะส่งผลให้ Enza Zaden ต้องส่งมอบให้กับผู้ซื้อต�มสัดส่วนของคำ�สั่งซื้อ โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่น

ของ Enza Zaden 

บทบัญญัติข้อ 11 - ก�รใช้ (ใบอนุญ�ต) ของผลิตภัณฑ์และข้อมูลของผลิตภัณฑ์
1.   Enza Zaden ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ ที่ไม่เป็นเอกสิทธิ์เฉพ�ะบุคคล ไม่ส�ม�รถโอนเปลี่ยนมือได้ และจำ�กัดเพียงภ�ยในระยะเวล� 

ของสัญญ�ก�รใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่�งเดียวของก�รผลิตเชิงพ�ณิชย์เดียว หรือก�รพัฒน�และก�รข�ย

ส่วนเพ�ะปลูกพืช

2.   ผู้ซื้อต้องไม่ใช้ หรือก่อให้เกิด หรืออนุญ�ตให้ใช้เมล็ดพันธุ์และส่วนเพ�ะปลูกพืช เพื่อก�รวิจัย ก�รเพ�ะพันธุ์ ก�รวิเคร�ะห์

ท�งโมเลกุลหรือพันธุกรรม ก�รเพ�ะปลูก ก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ ก�รขย�ยพันธุ์และ/หรือก�รเพิ่ม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

นอกจ�ก ก�รผลิตเชิงพ�ณิชย์หรือพัฒน�ก�รเพ�ะปลูกพืชต�มหัวข้อนี้

3.   ผู้ซื้อไม่ได้รับอนุญ�ต เป็นล�ยลักษณ์อักษรและภ�ยใต้เงื่อนไขใด ๆ จ�ก Enza Zaden ไม่อนุญ�ตให้จัดห�ผลิตภัณฑ์ใด 

ๆ ให้แก่บุคคลหรือกิจก�รอื่นใด เพื่อก�รผลิตหรือเพ�ะปลูก หรือแจกจ่�ยข�ยโอนกรรมสิทธิ์ใบอนุญ�ตย่อย ก�รจดจำ�นอง

จำ�นำ�, นำ�เสนอเพื่อคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ใด ๆ และ/หรือในน�มของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

4.   ในกรณีที่ผู้ซื้อหลังจ�กได้รับคว�มยินยอมเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�ก Enza Zaden ข�ยและโอนผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลที่

ส�ม จะต้องกำ�หนดข้อผูกพันต�มหัวข้อ 11 วรรค 1 2 และ 3 ในบุคคลที่ส�มและมอบอำ�น�จในสัญญ�ดังกล่�ว แก่บุคคลที่

ส�ม ว่�ข้อเหล่�นี้ รวมถึงเพื่อประโยชน์ของ Enza Zaden ซึ่งอ�จพึ่งพ�พวกเข� ในก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ย ในกรณีที่มี

ก�รละเมิดโดยบุคคลที่ส�ม

5.   ผู้ซื้อจะไม่จ้�งผู้รับเหม�ช่วง เพื่อดำ�เนินก�รใด ๆ ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไปในก�รข�ยโดยไม่ได้รับคว�มยินยอม 

เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�ก Enza Zaden คว�มยินยอมดังกล่�ว ผู้ซื้อจะได้รับเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�ก Enza Zaden เพื่อ 

ก�รเพ�ะปลูกโดยบุคคลที่ส�ม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ซื้อภ�ยใต้เงื่อนไขใด ๆ ที่ Enza Zaden อ�จกำ�หนดให้ผู้ซื้อรวมไว้

ในสัญญ�กับบุคคลที่ส�ม

6.   ภ�พประกอบ แคตต�ล็อก เอกส�ร และข้อคว�มที่จัดเตรียม โดยหรือในน�ม Enza Zaden เกี่ยวกับคุณภ�พ องค์ประกอบ 

น้ำ�หนัก ก�รวัด ก�รปรับปรุงเชิงกว้�ง ก�รใช้ง�นและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับก�รทดสอบและประสบก�รณ์ 

ของ Enza Zaden ก�รรับประกัน, ก�รเป็นตัวแทน หรือก�รรับประกันวัตถุประสงค์ หรือประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น

7.   ผู้ซื้อยอมรับว่�ข้อมูลใด ๆ ที่ Enza Zaden จัดห�ให้เกี่ยวกับคุณภ�พ (เช่นคว�มอยู่รอด ก�รงอก คว�มสะอ�ดท�ง

พันธุกรรม สุขอน�มัยของเมล็ดพันธุ์) และประสิทธิภ�พของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพ�ะกับก�รทดสอบ ที่ทำ�โดย Enza Zaden 

เท่�นั้น ตัวอย่�งเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ และเงื่อนไขเฉพ�ะที่ใช้ทดสอบ ผู้ซื้อยอมรับว่�ข้อมูลดังกล่�วไม่ถือเป็นก�รรับประกันโดยชัด

แจ้งหรือโดยนัย

8.   ผู้ซื้อ ยอมรับว่� ผลที่ได้รับจ�กผู้ซื้อกับผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่�ง ๆ เช่น สถ�นที่เพ�ะปลูก เงื่อนไขก่อนและระหว่�งก�ร

เพ�ะปลูกรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงก�รจัดเก็บผลิตภัณฑ์สภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รป้องกันดินและพืช วิธีก�รที่ผู้ซื้อใช้ ผู้ซื้อจะต้อง

เป็นผู้รับผิดชอบต่อก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมในก�รใช้ผลิตภัณฑ์ในเงื่อนไข และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่�งกัน

9.   Enza Zaden ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยผู้ซื้อและภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ใด ๆ Enza Zaden จะต้องรับผิดต่อผู้ซื้อ สำ�หรับ

ผลที่เบี่ยงเบนจ�กข้อมูลดังกล่�ว Enza Zaden จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รต้�นท�น ต�มที่ระบุไว้

ในกำ�หนดก�รที่ 1 ก�รต้�นท�นต่อโรค ที่ระบุไว้ต่อผลิตภัณฑ์หรือข้อกำ�หนดท�งเทคนิคของผลิตภัณฑ์ต�มที่เผยแพร่ใน

เว็บไซต์และหน้�เพจ Enza Zaden the Buyer or by Enza Zaden or a third party on the Buyer’s Enza Zaden จะไม่

รับผิดชอบต่อสินค้�ที่ได้รับก�รบรรจุใหม่, ก�รรักษ� และ/หรือ จัดก�รใด ๆ โดยผู้ซื้อ หรือ Enza Zaden หรือบุคคลที่ส�ม 

ต�มคำ�ร้องขอของผู้ซื้อ ผู้ซื้อยอมรับว่�ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งโดย Enza Zaden ที่ไม่ใช่สำ�หรับก�รบริโภคของมนุษย์หรือสัตว์

บทบัญญัติข้อ 12 - คว�มรับผิดและก�รชดใช้ค่�เสียห�ย
1.   Enza Zaden จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ (หรือบุคคลที่ส�มที่ได้รับผลกระทบภ�ยใต้สัญญ�) ในกรณีที่เกิดคว�มเสียห�ยพิเศษ 

บทลงโทษ, เหตุบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องจ�กคว�มเสียห�ย รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงก�รสูญเสียผลกำ�ไร ผลผลิต ค่�

คว�มนิยม ร�ยได้ ก�รผลิต, สัญญ�หรือโอก�ส

2.   ในกรณีใด ๆ และในขอบเขตสูงสุดต�มที่กฎหม�ยอนุญ�ต คว�มรับผิดของ Enza Zaden จะ จำ�กัด อยู่ที่จำ�นวนเงิน 

(ไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และในก�รเลือกของ Enza Zaden จะจำ�กัดเพียงก�รเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติม หรือเป็นจำ�นวนเท่�กับร�ค�ของผลิตภัณฑ์

3.   ก�รเรียกร้องค่�เสียห�ยหรือค่�ชดเชยใด ๆ ที่อ�จเกิดขึ้น จะหมดอ�ยุในกรณีที่ไม่มีก�รเรียกร้องดังกล่�ว ภ�ยใน 12 เดือน 

หลังจ�กทร�บว่�มีข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ใด ๆ

4.  ผู้ซื้อเข้�ใจอย่�งชัดแจ้ง และยอมรับข้อจำ�กัดคว�มรับผิดของ Enza Zaden นี้

5.   ผู้ซื้อจะต้องชดใช้ค่�เสียห�ยและปกป้อง Enza Zaden และบริษัทในเครือ (ปัจจุบันและอดีต) กรรมก�รและพนักง�น ต่อ

ก�รเรียกร้อง ก�รดำ�เนินคดีฟ้องร้อง และคดีคว�มของบุคคลที่ส�ม รวมถึงก�รดำ�เนินก�รก�รฟ้องคดีและหนี้สิน ที่เกี่ยวข้อง

คว�มเสียห�ย, ก�รตั้งถิ่นฐ�น, ค่�ปรับ ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ย (รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงค่�ทน�ย) ที่เกิดขึ้นจ�ก Enza Zaden 

หรือเกี่ยวกับก�ร ละเมิด หรือก�รฝ่�ฝืนเงื่อนไขใด คว�มผิดพล�ดคว�มประม�ทเลินเล่อ จงใจ โดยเจตน�ของผู้ซื้อ

บทบัญญัติข้อ 13 - สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� 
1.  ผู้ซื้อยอมรับและรับรู้ว่�ภ�ยใต้ใบอนุญ�ตที่ระบุไว้ในข้อ 11 วรรค 1 มีสิทธิและสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ทั้งหมด เกี่ยว

กับผลิตภัณฑ์ ส่วนเพ�ะปลูกพืช หรือก�รปรับปรุงพันธุ์ ท�งชีวภ�พ ที่ได้ม�จ�กหรือรวมอยู่ในนั้น รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง

ลักษณะท�งพันธุกรรม ลักษณะ เทคโนโลยี และ/หรือลักษณะเฉพ�ะของผลิตภัณฑ์ (เช่นเดียวกับเครื่องหม�ยก�รค้� Enza 

Zaden และยังคงเป็นของ Enza Zaden หรือบริษัทในเครือ

2.   ถ้�ในส่วนที่ผู้ซื้อ ภ�ยใต้กฎหม�ยที่ใช้บังคับส�ม�รถกำ�หนดสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� ในผลิตภัณฑ์ ส่วนเพ�ะปลูก

พืช หรือก�รปรับปรุงพันธุ์ ท�งชีวภ�พ ที่ได้ม�จ�ก รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง ลักษณะท�งพันธุกรรม เทคโนโลยี และ/หรือ

ลักษณะเฉพ�ะทั้งหมดของผู้ซื้อ ผู้ซื้อยอมรับว่�จะไม่ดำ�เนินก�รดังกล่�ว แต่จะโอนสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ดังกล่�ว ให้

แก่ Enza Zaden โดยไม่ถือว่�เกินคว�มเป็นไปได้ ที่จะยอมรับก�รโอนดังกล่�ว ผู้ซื้อยินยอมให้ Enza Zaden ลงทะเบียน

และส่งผลต่อ หรือดำ�เนินก�รโอนดังกล่�ว ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยที่บังคับใช้ และจะต้องดำ�เนินก�รต�มคำ�ร้องขอของ 

Enza Zaden เพื่อดำ�เนินก�รต�มที่ Enza Zaden เห็นสมควร เพื่อลงทะเบียนและดำ�เนินก�รโอนดังกล่�วให้สมบูรณ์

3.   ผู้ซื้อ ตกลงที่จะไม่ใช้และไม่จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้� ชื่อท�งก�รค้� ชื่อบริษัท ชื่อโดเมน สัญลักษณ์ หรือชื่อส�ยพันธุ์ 

ที่คล้�ยคลึงกันหรือเกิดคว�มสับสนกับเครื่องหม�ยก�รค้� ชื่อท�งก�รค้�ชื่อ บริษัท ชื่อโดเมน หรือสัญลักษณ์ หรือชื่อส�ย

พันธุ์ที่ Enza Zaden หรือ บริษัทในเครือ เป็นเจ้�ของ

4.   ผู้ซื้อไม่ส�ม�รถใช้เครื่องหม�ยก�รค้� ชื่อท�งก�รค้� และ/หรือก�รคุ้มครองสิทธิ ในเครื่องหม�ย ของ Enza Zaden เพื่อวัตถุ

ประสงค์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับก�รอนุมัติเป็นล�ยลักษณ์อักษร5. ในกรณีที่ผู้ซื้อพบ, สังเกต, หรือค้นพบพันธุ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งรวม

ถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงก�รกล�ยพันธุ์ใด ๆ ในก�รผลิต และก�รเพ�ะปลูก ผู้ซื้อจะแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษร ให้ Enza Zaden 

ทร�บโดยทันที   

delivery	or	late	delivery	by	suppliers	of	Enza	Zaden,	machine	breakdowns,	destruction	and	other	
stagnations	in	the	companies	of	Enza	Zaden,	any	of	its	subsidiaries	or	suppliers	as	well	as	scarcity	
as	a	result	of	which	delivery	of	all	or	any	of	the	Products	is	not	reasonably	possible	or	cannot	
reasonably	required.

3.	 	Force	majeure	also	means	any	circumstance	that	gives	reason	to	rely	on	the	harvesting	and	
processing	reservations	usual	in	the	seed	industry.	Such	circumstances	entitle	Enza	Zaden	to	
deliver	to	the	Buyer	a	pro	rata	volume	of	the	order,	without	prejudice	to	any	other	rights	of	Enza	
Zaden	under	this	Article.	

Article 11 -  Use (License) of the Products and Product Information 
1.	 	Enza	Zaden	grants	the	Buyer	a	non-exclusive,	non-transferable	and	limited	license	for	the	duration	

of	the	Agreement	to	use	the	Products	for	the	sole	purpose	of	a	single	commercial	production	or	
cultivation	and	sale	of	Plant	Material.	

2.	 	 	The	Buyer	must	not	use	or	cause	or	permit	the	use	of	the	Products	or	Plant	Material	for	any	
research,	breeding,	molecular	or	genetic	analysis,	crop,	seed	(re)production,	propagation	and/or	
multiplication	or	for	any	other	purpose	other	than	commercial	production	or	cultivation	of	Plant	
Material	in	accordance	with	this	Article.

3.	 	The	Buyer	is	–except	with	prior	written	consent	and	subject	to	any	conditions	from	Enza	Zaden-	
not	permitted	to	supply	any	Product	to	any	other	person	or	entity	for	production	or	cultivation	nor	
distribute,	sell,	transfer,	sublicense,	encumber,	mortgage,	pledge,	offer	as	security	any	Product	to	
and/or	on	behalf	of	any	(legal)	person	or	entity.	

4.	 	In	the	event	that	the	Buyer	who	after	receiving	written	consent	from	Enza	Zaden	sells	and	transfers	
Products	to	a	third	party	shall	expressly	impose	the	obligations	of	Article	11,	paragraph	1,	2	and	
3	on	that	third	party	and	provide	in	its	agreement	with	such	third	party	that	these	clauses	are	also	
included	for	the	benefit	of	Enza	Zaden,	which	may	rely	on	them	in	legal	proceedings	in	case	of	
violation	thereof	by	the	third	party.

5.	 	The	Buyer	shall	not	employ	subcontractors	for	the	execution	of	any	of	its	rights	and	obligations	
under	these	General	Terms	and	Conditions	of	Sale	without	prior	written	consent	of	Enza	Zaden.	
Such	consent	will	normally	be	given	by	Enza	Zaden	upon	prior	written	request	from	Buyer	for	the	
cultivation	of	Plant	Material	by	a	third	party	for	the	sole	benefit	of	Buyer,	subject	to	any	conditions	
that	Enza	Zaden	may	require	the	Buyer	to	include	in	its	agreement	with	such	third	party.	

6.	 	All	illustrations,	catalogues,	documents	and	statements	provided	by	or	on	behalf	of	Enza	Zaden	
about	quality,	composition,	weight,	measurement,	treatment	in	the	broadest	sense,	applications	
and	properties	of	the	Products	are	based	as	closely	as	possible	-	on	Enza	Zaden’s	test	results	
and	practical	experience,	however	without	any	guarantee,	representation	or	warranty	regarding	
purpose	or	performance.

7.	 	The	Buyer	acknowledges	that	any	information	provided	by	Enza	Zaden	in	relation	to	the	quality	
(such	as	viability,	germination,	mechanical	or	genetic	purity,	seed	health)	and	performance	of	the	
Products	applies	only	to	the	tests	done	by	Enza	Zaden,	to	the	specific	seed	sample	used	and	to	the	
specific	conditions	under	which	the	tests	were	done.	The	Buyer	agrees	that	the	abovementioned	
information	does	not	constitute	an	express	or	implied	warranty.

8.	 	The	Buyer	acknowledges	that	the	results	obtained	by	the	Buyer	with	the	Products	depend	on	such	
factors	as	the	place	of	cultivation,	the	conditions	prior	to	and	during	cultivation,	including	but	
not	limited	to	storage	of	Products,	the	climate,	the	soil	and	crop	protection	methods	used	by	the	
Buyer.	The	Buyer	shall	be	solely	responsible	for	determining	the	suitability	and	appropriateness	of	
the	use	of	the	Products	in	the	different	conditions	and/or	for	the	different	purposes.

9.	 	Enza	Zaden	provides	product	information	to	assist	the	Buyer	and	under	no	circumstances	shall	
Enza	Zaden	be	liable	to	the	Buyer	for	results	deviating	from	that	information.	Enza	Zaden	shall	
not	be	held	liable	for	any	information	provided	in	relation	to	Resistances	as	defined	in	Schedule	1,	
Resistances	to	diseases	indicated	per	Product,	nor	the	Product	Specifications	as	published	on	the	
Enza	Zaden	websites	and	pages.

10.		Any	and	all	warranties	shall	lapse	and	Enza	Zaden	shall	not	be	liable	for	any	Product	that	has	been	
repacked,	treated,	conditioned	and/or	manipulated	in	any	way	by	the	Buyer	or	by	Enza	Zaden	or	a	
third	party	on	the	Buyer’s	request.

11.		The	Buyer	acknowledges	that	Products	delivered	by	Enza	Zaden	are	not	fit	for	human	or	animal	
consumption.	

Article 12 - Liability and Indemnity 
1.	 	Enza	Zaden	shall	in	no	event	be	liable	to	Buyer	(or	any	third	party	affected	under	the	Agreement)	

for	any	special,	punitive,	incidental	or	consequential	damage,	including	but	not	limited	to	loss	of	
profits,	yield,	goodwill,	revenue,	production,	contracts	or	opportunity.

2.	 	In	any	event	and	to	the	greatest	extent	permitted	by	law,	Enza	Zaden’s	liability	shall	be	limited	to	
the	amount	(excluding	VAT)	invoiced	in	respect	of	the	subject	Products,	and	shall,	at	Enza	Zaden’s	
election,	be	limited	to	either	replacement	of		the	Products	for	no	further	fee	or	an	amount	equal	to	
the	price	of	the	Products.	

3.	 	Any	potential	claim	for	liability	or	compensation	shall	expire	in	the	event	that	no	such	claim	has	
been	brought	forth	within	12	months	after	becoming	aware	of	a	defect	in	any	Products.

4.	 	The	Buyer	hereby	explicitly	understands	and	agrees	to	this	limitation	of	Enza	Zaden’s	liability.
5.	 	The	Buyer	shall	indemnify,	hold	harmless	and	defend	Enza	Zaden	and	its	affiliates	(current	and	

former),	directors	and	employees	against	any	and	all	third-party	claims,	actions,	proceedings,	and	
suits	and	related	liabilities,	damages,	settlements,	penalties,	fines,	costs	and	expenses	(including,	
without	limitation	reasonable	attorney	fees)	incurred	by	Enza	Zaden	arising	out	of	or	relating	to	
Buyer’s	violation	or	breach	of	any	term	of	the	Agreement,	use	or	misuse	of	the	Products,	and/	or	
the	fault,	negligence	or	wilful	intent	of	Buyer.		

Article 13 - Intellectual Property Rights 
1.	 	The	Buyer	agrees	and	acknowledges	that,	subject	to	the	license	provided	under	Article	11,	

paragraph	1,	the	exclusive	right,	title	to	and	interest	in	all	Intellectual	Property	Rights	on	the	
Products,	Plant	Material	or	any	mutations,	varieties	or	(biological)	material	obtained	therefrom	
or	included	therein,	including	but	not	limited	to	genetics,	traits,	technology	and/or	all	its	
(phenotypical)	characteristics,	as	well	as	in	the	Enza	Zaden	trademarks	shall	at	all	times	be	and	
remain	absolutely	vested	in	Enza	Zaden	or	in	any	of	its	affiliates.

2.	 	If	and	to	the	extent	that	the	Buyer	under	the	applicable	law	could	establish	any	Intellectual	Property	
Right	in	the	Products,	Plant	Material	or	any	mutations,	varieties	or	(biological)	material	obtained	
therefrom	or	included	therein,	including	but	not	limited	to	genetics,	traits,	technology	and/or	all	
its	(phenotypical)	characteristics,	the	Buyer	agrees	that	the	Buyer	will	not	do	so	but	rather	transfer	
without	undue	delay	such	Intellectual	Property	Rights	to	Enza	Zaden,	which	accepts	such	transfer.	
The	Buyer	hereby	authorizes	Enza	Zaden	to	register	and	otherwise	effect	or	complete	such	transfer	
under	the	applicable	law	and	shall	at	Enza	Zaden’s	request	assist	in	and	carry	out	all	actions	
deemed	necessary	by	Enza	Zaden	to	register,	effect	and	complete	such	transfer.	

3.	 	The	Buyer	agrees	neither	to	use	nor	register	any	trademark,	trade	name,	company	name,	domain	
name,	symbols	or	variety	designation	which	is	identical	or	confusingly	similar	to	the	trademarks,	
trade	name,	company	name,	domain	name,	or	symbols	or	variety	designation	owned	by	Enza	
Zaden	or	any	of	its	affiliate.	

4.	 	The	Buyer	may	not	use	Enza	Zaden’s	trademarks,	trade	name	and/or	trade	dress	for	any	purpose	
unless	otherwise	approved	in	writing	by	Enza	Zaden.

5.	 	In	the	event	that	the	Buyer	finds,	observes	or	discovers	a	derived	variety,	including	but	not	limited	
to	any	mutation	in	the	production	and	cultivation	of	the	Plant	Material,	the	Buyer	shall	immediately	
notify	Enza	Zaden	thereof	by	registered	letter. enzazaden.com



General	Terms	and	Conditions	of	Sale	(Thailand)
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไปของก�รข�ย

6.   เมื่อได้รับคำ�ขอล�ยลักษณ์อักษร จ�ก Enza Zaden ผู้ซื้อจะจัดห�วัตถุดิบอย่�งเพียงพอ ที่ได้จ�กส�ยพันธุ์ที่เกิดขึ้น (เช่น 

กล�ยพันธุ์) ให้ Enza Zaden เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รทดสอบ

7.   ในกรณีที่ส�ยพันธุ์ที่เกิดขึ้น (เช่น กล�ยพันธุ์) ผู้ซื้อต้องได้รับอนุญ�ตจ�ก Enza Zaden ก่อนดำ�เนินก�รต่อไปนี้ ในส่วนที่

เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�รกล�ยพันธุ์ หรือก�รเก็บเกี่ยวส่วนเพ�ะปลูกพืชที่กล�ยพันธุ์ (a) ก�รปลูกหรือก�รปลูกซ้ำ� (b) 

ก�รปรับวัตถุประสงค์ก�รขย�ยพันธุ์พืช (c) ก�รเสนอข�ย  (d) ก�รข�ยหรือก�รตล�ด (e) ก�รนำ�เข้�และ/หรือส่งออก (f) 

ก�รจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ข้�งต้น

8.   พันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจ�กก�รกล�ยพันธุ์ จะถือว่�เป็นพันธุ์ที่เกิดขึ้นของ Enza Zaden (มีก�รคุ้มครอง) และใช้บังคับ วรรค 5 ถึง

ข้อ 7 ของข้อ 13 

9.   ผู้ซื้อยินยอมให้คว�มร่วมมืออย่�งเต็มที่ กับก�รตรวจสอบใด ๆ ของ Enza Zaden เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รตรวจสอบก�ร

ละเมิดสิทธิ Enza Zaden ที่อ�จเป็นไปได้หรือก�รละเมิดสัญญ� ผู้ซื้อจะอนุญ�ตให้ Enza Zaden หรือบุคคลที่ Enza 

Zaden อนุญ�ตโดยตรง ไปยังสถ�นที่ของผู้ซื้อ รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงกิจกรรมที่เรือนเพ�ะชำ� ง�นธุรก�ร และก�รดำ�เนิน

ง�นในฟ�ร์ม กิจกรรม ในที่นี้รวมถึงกิจกรรมที่ดำ�เนินก�รโดยบุคคลที่ส�ม ในน�มของผู้ซื้อ under the Agreement and 

such default continues for a period of thirty (30) days after written notice

บทบัญญัติข้อ 14 ก�รผิดนัดก�รระงับและก�รบอกเลิกสัญญ�
1.   ในกรณีที่คู่สัญญ� ไม่ปฏิบัติต�มข้อตกลงใน สัญญ� และก�รผิดนัดดังกล่�ว จะมีผลต่อไปอีกเป็นเวล�ส�มสิบ (30) วัน

หลังจ�กได้รับหนังสือแจ้งผิดนัดไปยังคู่สัญญ� คู่สัญญ�จะถูกยกเลิกสัญญ�โดยที่ไม่ต้องมีหนังสือจ�กศ�ล โดยไม่กระทบ

ต่อสิทธิอื่นใดภ�ยใต้สัญญ� รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง สิทธิที่จะเรียกร้องค่�เสียห�ยและค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผล

ม�จ�กก�รผิดนัดดังกล่�ว 

2.   ห�กผู้ซื้อยื่นคำ�ร้องขอชำ�ระบัญชี ก�รล้มละล�ย หรือถูกระงับก�รชำ�ระเงิน ก�รโอนสิทธิเพื่อประโยชน์เจ้�หนี้ ภ�ระผูกพัน

ก�รชำ�ระเงินทั้งหมดจะครบกำ�หนดทันที และ Enza Zaden จะได้รับอนุญ�ตให้ระงับสัญญ� หรือยกเลิกสัญญ� โดยไม่

ต้องจ่�ยค่�สินไหมทดแทนหรือค่�เสียห�ยหรือค่�ใช้จ่�ยใด ๆ จ�กสัญญ�นี้

3.   ห�กเกิดเหตุก�รณ์ใด ๆ ที่กล่�วถึงในข้อ 14.2 ผู้ซื้อจะแจ้ง Enza Zaden ทันที ผู้ซื้อยินยอมให้ Enza Zaden มีสิทธิ และ/

หรือมีหน้�ที่ในก�รดำ�เนินก�รยื่น หรือบันทึกเอกส�รดังกล่�วและดำ�เนินก�รใด ๆ ที่จำ�เป็นเพื่อบังคับใช้สัญญ� และโดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งในก�รรับประกันภ�ระผูกพันในก�รชำ�ระเงิน

บทบัญญัติข้อ 15 - บทบัญญัติสุดท้�ย
1.   ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไปของก�รข�ยนี้ จะแทนที่สัญญ�ฉบับก่อนหน้� และใช้บังคับกับสัญญ�ทั้งหมดที่สรุปหลังจ�ก

วันที่ประก�ศไว้ในเว็บไซต์ Enza Zaden ที่ www.enzazaden.com

2.   ผู้ซื้อจะไม่มอบหม�ยสิทธิและข้อผูกพันภ�ยใต้สัญญ�กับบุคคลที่ส�ม โดยไม่ได้รับคว�มยินยอมเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�ก 

Enza Zaden 

3.   ผู้ซื้อยอมรับว่� Enza Zaden จะได้รับอนุญ�ตตลอดเวล� เพื่อกำ�หนดสิทธิและข้อผูกพันภ�ยใต้สัญญ�กับบุคคลที่ส�ม 

สัญญ�นี้ส�ม�รถแก้ไขได้โดยใช้เอกส�รที่ลงน�มโดยคู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ย

บทบัญญัติข้อ 16 - กฎหม�ยที่ใช้บังคับ
คู่สัญญ� ยอมรับว่�สัญญ�นี้จะไม่ส�ม�รถเพิกถอนได้ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือท�งอ้อม (รวมถึงข้อพิพ�ทหรือข้อพิพ�ทที่มิใช่

สัญญ�) อยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยไม่นำ�บทบัญญัติแห่งอนุสัญญ�ข�ยเวียนน�ม�บังคับใช้

บทบัญญัติข้อ 17 - ก�รแก้ปัญห�ข้อพิพ�ท
1.   ในกรณีที่เกิดข้อพิพ�ทใด ๆ อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับ ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไปในก�รข�ย และ/หรือ สัญญ�นั้น คู่

สัญญ�ทั้งสองฝ่�ยจะดำ�เนินก�รต่อไป ห�กข้อพิพ�ทไม่ส�ม�รถตกลงกันได้ ให้นำ�ข้อพิพ�ทไปสู่ขั้นตอนก�รไกล่เกลี่ยต�ม

สนธิสัญญ� ICC ถ้�ข้อพิพ�ทไม่ได้รับก�รชำ�ระบัญชี ต�มกฎดังกล่�ว ภ�ยใน 45 วัน นับจ�กวันที่ยื่นคำ�ร้องขอไกล่เกลี่ย 

หรือภ�ยในระยะเวล�ที่คู่สัญญ�ตกลงกันเป็นล�ยลักษณ์อักษร ข้อพิพ�ทดังกล่�วจะต้องได้รับก�รชำ�ระบัญชี ต�มข้อบังคับ

อนุญ�โตตุล�ก�รหอก�รค้�ระหว่�งประเทศโดยอนุญ�โตตุล�ก�รคนหนึ่ง หรือหล�ยคนที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นต�มข้อบังคับ

อนุญ�โตตุล�ก�ร

2. สถ�นที่แห่งก�รไกล่เกลี่ย และก�รอนุญ�โตตุล�ก�ร หม�ยถึง เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

3. Enza Zaden มีสิทธิให้ผู้ซื้อแสดงตัวได้ทุกเมื่อต่อศ�ลที่มีเขตอำ�น�จในที่ผู้ซื้อจดทะเบียนจัดตั้ง 

4.  ในกรณีที่เกิดกระบวนไกล่เกลี่ยกับศ�ล ICC ขึ้น และ / หรืออนุญ�โตตุล�ก�ร ศ�ล ICC ของเนเธอร์แลนด์ จะมีอำ�น�จใน

ก�รระงับข้อพิพ�ทหรือ ข้อเรียกร้อง หรือปัญห�ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสัญญ�หรือกระบวนก�รท�งกฎหม�ย

กำ�หนดก�รที่ 1 ก�รต้�นท�น
1.  คำ�ศัพท์และคำ�จำ�กัดคว�ม

 a. ‘ภูมิคุ้มกัน’ หม�ยถึง ไม่ถูกโจมตีหรือติดเชื้อจ�กศัตรูพืชหรือเชื้อโรค

 b. ‘ ก�รต้�นท�น’ คือคว�มส�ม�รถของพันธุ์พืช เพื่อจำ�กัดก�รเจริญเติบโต และก�รพัฒน�ของศัตรูพืชหรือเชื้อโรค และ/

หรือคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับพันธุ์พืชที่อ่อนแอ ภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมที่คล้�ยคลึงกัน และศัตรูพืชหรือ

จุลินทรีย์ก่อโรค ก�รต้�นท�นอ�จมีอ�ก�รของโรคบ�งอย่�ง หรือคว�มเสียห�ยจ�กศัตรูพืช จุลินทรีย์ก่อโรค

  มีก�รกำ�หนดระดับก�รต้�นท�นไว้สองระดับ:

  I.  ก�รต้�นท�นสูง (HR): พันธุ์พืชที่ จำ�กัดก�รเจริญเติบโต และก�รพัฒน�ของศัตรูพืชหรือเชื้อโรค ภ�ยใต้จุลินทรีย์ก่อ

โรคหรือเชื้อโรคต�มปกติเมื่อเทียบกับพันธุ์อ่อนแอ อย่�งไรก็ต�มพันธุ์พืชเหล่�นี้อ�จแสดงอ�ก�ร หรือคว�มเสียห�ย

บ�งส่วน จ�กเชื้อโรคที่รุนแรงหรือจุลินทรีย์ก่อโรค

  II. ก�รต้�นท�นระดับกล�ง (IR): พันธุ์พืชที่จำ�กัดก�รเจริญเติบโต และก�รพัฒน�ของศัตรูพืช หรือเชื้อโรค แต่อ�จ

แสดงอ�ก�รหรือคว�มเสียห�ยได้ดีกว่�พันธุ์ที่มีก�รต้�นท�นสูง ก�รต้�นท�นระดับกล�ง จะแสดงอ�ก�รรุนแรง

น้อยลง คว�มข�ดย�หรือคว�มเสียห�ย ม�กกว่�พันธุ์พืชอ่อนแอเมื่อปลูกในสภ�พแวดล้อมที่คล้�ยคลึงกันและ / 

หรือจุลินทรีย์ก่อโรค

c. ‘คว�มไวต่อก�รเกิด’ คือคว�มไม่ส�ม�รถเจริญเติบโตหรือพัฒน�พันธุ์พืช ที่เกิดจ�กศัตรูพืชหรือเชื้อโรค

2. ข้อมูลส�ยพันธุ์พืช
ก�รต้�นท�นของส�ยพันธุ์พืชมีหม�ยเลขรหัส (ดูหม�ยเลขรหัสได้ที่ www.enzazaden.com)   ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่�งอื่น ใน

กรณีที่พันธุ์พืชมีคว�มทนท�นต่อเชื้อโรค ม�กกว่�หนึ่งชนิด รหัสก�รต้�นท�นจะแยกกัน โดยใช้สัญลักษณ์ ‘/’ 

ถ้�ในรหัสก�รต้�นท�นของส�ยพันธุ์ ไม่ได้รับก�รรับรอง หม�ยคว�มว่�ไม่มีก�รต้�นท�นที่จะอ้�งอิงเชื้อโรคเดียวกัน

ถ้�ในรหัสก�รต้�นท�นไม่มีก�รอ้�งถึงส�ยพันธุ์ของเชื้อโรคที่มีก�รอ้�งถึงก�รต้�นท�น ก�รต้�นท�นจะอ้�งเฉพ�ะในไอโซเลท ที่

ไม่ได้ระบุเพิ่มเติม และเร�ขอปฏิเสธก�รรับประกันใด ๆ (โดยนัย) ว่�พันธุ์พืชต่�งๆ จะไม่ติดเชื้อโรค 

6.	 	At	the	written	request	of	Enza	Zaden,	the	Buyer	shall	immediately	provide	Enza	Zaden	with	
sufficient	material	from	the	derived	variety	(e.g.	mutant),	for	testing	purposes.

7.	 	In	the	case	of	a	derived	variety	(e.g.	mutant)	Buyer	shall	require	the	prior	authorization	of	Enza	
Zaden	for	the	following	acts	in	respect	of	constituents	of	the	mutation	or	harvested	material	of	
the	mutation:	(a)	production	or	reproduction,	(b)	conditioning	for	the	purpose	of	propagation,	(c)	
offering	for	sale,	(d)	selling	or	other	marketing,	(e)	importing	to	and/or	exporting;	(f)	stocking	for	
any	of	the	purposes	mentioned	above.

8.	 	New	mutations	derived	from	the	mutations	shall	also	be	regarded	as	a	derived	variety	of	the	
(protected)	varieties	of	Enza	Zaden	and	paragraphs	5	to	7	of	this	Article	13	shall	apply	accordingly.	

9.	 	 	The	Buyer	agrees	to	allow	and	fully	cooperate	with	any	inspection	by	Enza	Zaden	for	the	purpose	
to	verify	any	possible	infringement	of	Enza	Zaden’s	rights	or	violation	of	the	Agreement.	The	
Buyer	shall	allow	Enza	Zaden	or	a	person	or	company	appointed	by	Enza	Zaden	to	have	direct	
access	to	Buyer’s	premises	including,	but	not	limited	to,	its	greenhouses,	administrative	and	
farming	activities.	The	term	‘activities’	shall	be	understood	to	include	activities	carried	out	by	
third	parties	on	behalf	of	the	Buyer.

10.	T	he	Buyer	shall	fully	cooperate	with	Enza	Zaden	to	defend	its	rights	against	infringement.

Article 14 -  Default, Suspension and Termination of the Agreement 
1.	 	In	the	event	that	a	Party	fails	to	perform	any	of	its	obligations	under	the	Agreement	and	such	

default	continues	for	a	period	of	thirty	(30)	days	after	written	notice	to	the	defaulting	Party	
specifying	the	default,	the	other	Party	shall	be	authorized	to	suspend	any	further	performance	of	
the	Agreement	or	to	terminate	it	out	of	court	by	a	registered	letter,	without	prejudice	to	any	of	its	
other	rights	under	the	Agreement,	including	but	not	limited	to	the		right	to	claim	from	the	Buyer	
compensation	of	all	its	damage	and	costs	resulting	from	such	default.

2.	 	If	the	Buyer	is	liquidated,	files	for	bankruptcy	or	is	granted	suspension	of	payments,	makes	a	
general	assignment	of	its	assets	for	the	benefit	of	its	creditors,	becomes	subject	to	receivership	
or	is	dissolved,	all	its	payment	obligations	shall	be	immediately	due	and	Enza	Zaden	shall	be	
authorized	to	suspend	any	further	performance	of	the	Agreement	or	to	terminate	it,	without	
prejudice	to	its	right	to	claim	compensation	from	the	Buyer	of	all	its	damage	and	costs	resulting	
therefrom.	

3.	 	If	any	of	the	events	mentioned	in	article	14.2	occurs,	the	Buyer	shall	immediately	inform	Enza	
Zaden.	The	Buyer	hereby	grants	Enza	Zaden	the	right	and/or	has	the	obligation	to	execute,	file	
or	record	such	documents	and	to	take	any	such	actions,	necessary	to	effectuate,	enforce	or	
implement	the	Agreement,	and	in	particular	to	guarantee	by	preference	the	payment	obligations.				

Article 15 – Final Provisions
1.	 	These	General	Terms	and	Conditions	of	Sale	replace	earlier	versions	thereof	and	apply	to	all	

Agreements	concluded	after	the	date	on	which	they	have	been	published	on	Enza	Zaden’s	website	
under	www.enzazaden.com.

2.	 	The	Buyer	shall	not	assign	its	rights	and	obligations	under	the	Agreement	to	third	parties	without	
Enza	Zaden’s	prior	written	consent.

3.	 	The	Buyer	agrees	that	Enza	Zaden	shall	be	permitted	at	all	times	to	assign	its	rights	and	obligations	
under	the	Agreement	to	third	parties.	

4.	 	The	Agreement	may	only	be	amended	by	means	of	a	written	document	signed	by	both	Parties.

Article 16 - Applicable Law 
Each	Party	irrevocably	agrees	that	the	Agreement,	and	any	dispute	or	claim	howsoever	arising	out	
of	or	in	connection	with	it	or	its	subject	matter	or	formation	(including	non-contractual	disputes	or	
claims),	shall	be	governed	by,	and	construed	in	accordance	with	the	law	of	The	Netherlands.	The	
applicability	of	the	Vienna	Sales	Convention	is	expressly	excluded.	

Article 17 - Resolution of Disputes 
1.	 	In	case	of	a	dispute	howsoever	arising	out	of	or	in	connection	with	the	General	Terms	and	

Conditions	of	Sale	and/or	the	Agreement,	the	Parties	shall,	if	the	dispute	cannot	be	resolved	
amicably,	first	refer	the	dispute	to	proceedings	under	the	ICC	Mediation	Rules.	If	the	dispute	
has	not	been	settled	pursuant	to	the	said	Rules	within	45	days	following	the	filing	of	a	Request	
for	Mediation	or	within	such	other	period	as	the	parties	may	agree	in	writing,	such	dispute	
shall	thereafter	be	finally	settled	under	the	Rules	of	Arbitration	of	the	International	Chamber	of	
Commerce	by	one	or	more	arbitrators	appointed	in	accordance	with	the	said	Rules	of	Arbitration.

2.	 	The	place	of	mediation	and	of	arbitration	shall	be	Amsterdam,	The	Netherlands.
3.	 	Enza	Zaden	shall	however	be	entitled	to	summon	the	Buyer	at	any	time	to	appear	before	the	

competent	court	in	the	district	in	which	the	Buyer	has	its	registered	office.
4.	 	In	the	event	that	court	proceedings	arise	that	are	ancillary	to	ICC	Mediation	and/or	ICC	Arbitration	

the	courts	of	The	Netherlands	shall	have	jurisdiction	to	settle	any	dispute	or	claim	or	issue	arising	
out	of	or	in	connection	with	the	Agreement	or	connected	legal	proceedings.

Schedule 1 - Resistance 
1.		 Terminology	and	definitions	
	 	 	 a.		 ‘Immunity’	means	not	subject	to	attack	or	infection	by	a	specified	pest	or	pathogen.	
	 	 	 b.	 ‘Resistance’	is	the	ability	of	a	plant	variety	to	restrict	the	growth	and	development	of	a	

specified	pest	or	pathogen	and/or	the	damage	they	cause	when	compared	to	susceptible	
plant	varieties	under	similar	environmental	conditions	and	pest	or	pathogen	pressure.	
Resistant	varieties	may	exhibit	some	disease	symptoms	or	damage	under	heavy	pest	of	
pathogen	pressure.

		 	 	 Two	levels	of	resistance	are	defined:	
	 	 	 	 	 I.		 High resistance (HR): plant	varieties	that	highly	restrict	the	growth	and	development	of	

the	specified	pest	or	pathogen	under	normal	pest	or	pathogen	pressure	when	compared	
to	susceptible	varieties.	These	plant	varieties	may,	however,	exhibit	some	symptoms	or	
damage	under	heavy	pest	or	pathogen	pressure.	

	 	 	 	 	 II.		 Intermediate resistance (IR):	plant	varieties	that	restrict	the	growth	and	development	of	
the	specified	pest	or	pathogen,	but	may	exhibit	a	greater	range	of	symptoms	or	damage	
compared	to	highly	resistant	varieties.	Intermediately	resistant	plant	varieties	will	still	
show	less	severe	symptoms	or	damage	than	susceptible	plant	varieties	when	grown	
under	similar	environmental	conditions	and/or	pest	or	pathogen	pressure.	

	 	 	 c.		‘Susceptibility’	is	the	inability	of	a	plant	variety	to	restrict	the	growth	and	development	of	a	
specified	pest	or	pathogen.	

2. - Information per variety 
Resistances	in	varieties	of	our	crops	will	be	coded	(see	coding	list	at	www.enzazaden.com	),	unless	
indicated	otherwise.	In	case	a	variety	is	resistant	to	more	than	one	pathogen,	the	individual	resistance	
codes	will	be	separated	by	the	symbol	‘/	‘.	
If	in	a	resistance	code	of	a	certain	variety	reference	is	made	to	certain	strains	for	which	the	resistance	
is	claimed	this	means	that	no	resistance	is	claimed	to	other	strains	of	the	same	pathogen.	

If,	in	a	resistance	code,	no	reference	is	made	to	strains	of	the	pathogen	for	which	the	resistance	is	
claimed,	resistance	is	claimed	only	to	certain	not	further	specified	isolates	and	we	hereby	disclaim	any	
(implied)	warranty	that	the	variety	will	not	be	infected	by	the	said	pathogen.	
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