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COvER PAGE 
เอกส�รนำ�

This Client Agreement (the “Agreement”) consists of (i) this Cover Page, (ii) the attached Client 
Agreement Terms and Conditions, including without limitation the Patriot Act Compliance Form and 
the Kimberley Process Certification (the “Terms and Conditions”) and (iii) any applicable country 
specific Exhibit(s) referenced below. In the event of a conflict between the Terms and Conditions and 
an applicable country specific Exhibit, the terms in the country specific Exhibit will apply and control.

สัญญ�บริก�รลูกค้�ฉบับนี้	(“สัญญาน ี้”)	ประกอบด้วย	(1)	เอกส�รนำ�	(2)	ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของสัญญ�บริก�รลูกค้�ต�มที่แนบ		
ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะแบบฟอร์มรับรองก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยและ	ก�รรับรองต�มกระบวนก�รคิมเบอร์ล่ี  
(“ข้อกำาหนดและเงื่อนไข”) และ (3) เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศท่ีระบุข้�งล่�งนี้	 ในกรณีท่ีข้อกำ�หนดและเง่ือนไขขัดแย้งกับข้อกำ�หนด	
ในเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศนั้นๆ	ให้บังคับใช้ข้อกำ�หนดในเอกส�รแนบ 

This Agreement is entered into by the undersigned Client (the “Client”) and, Gemological Institute 
of America, Inc., a nonprofit organization, (“GIA”) with a place of business at 5355 Armada Drive, 
Carlsbad, California 92008, United States of America. The foregoing shall apply except as expressly 
provided below on this Cover Page. 

สัญญ�นี้ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�ที่ได้ลงน�มในสัญญ�นี ้ (“ลูกค้า”) กับ Gemological Institute of America, Inc. (“GIA”) ซึ่งเป็น
องค์กรที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร	มีสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่5355 อ�ร์ม�ด� ไดร์ฟ	ค�ร์ลสแบด	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	92008 ประเทศสหรัฐอเมริก�	
และให้บังคับใช้ข้อกำ�หนดดังกล่�ว	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่�งอื่นในเอกส�รนำ�นี้	

This Agreement contains a Dispute Resolution and Arbitration Provision in Section 30 of the Terms and 
Conditions, including a Class Action Waiver, that affects your rights under this Agreement and with 
respect to disputes you may have with GIA. If you are a Client located in the United States, you may opt 
out of the binding individual arbitration and class action waiver as provided in Section 30.

สัญญ�นี้มีข้อกำ�หนดว่�ด้วยก�รระงับข้อพิพ�ทและอนุญ�โตตุล�ก�รที่ได้ระบุไว้ในข้อ	 30	 ของข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในสัญญ�นี้	 ตลอดจน	
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รสละสิทธิ์ก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Waiver) ที่มีผลต่อสิทธิ์ของลูกค้�ภ�ยใต้สัญญ�นี้และข้อพิพ�ทที่
อ�จเกิดขึ้นระหว่�งลูกค้�และ GIA ในกรณีที่ลูกค้�อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก�	 ลูกค้�อ�จเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดก�รสละสิทธิ์เกี่ยวกับ
อนุญ�โตตุล�ก�รและก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Waiver) ที่มีผลผูกพันต�มที่ระบุไว้ในข้อ 30 

India. If Client delivers or ships Articles to GIA India Laboratory Private Limited in India (“GIA India”), 
or to a GIA Lab Direct Program Participant located in India for forwarding to Gemological Institute of 
America, Inc. or to any of its affiliates, then this Agreement, including without limitation Exhibit India 
attached hereto, will be between Client and GIA India for purposes of such Articles and the related 
Services and the term “GIA” shall mean and be limited to GIA India for purposes of this Agreement 
with respect to such Articles and Services. For the avoidance of doubt, Exhibit India will only apply if 
this Agreement is between Client and GIA India. 

สำาหรับประเทศอินเดีย ในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก ่ GIA India Laboratory Private Limited (“GIA อินเดีย”) 
หรือ ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�ร GIA โดยตรง (GIA Lab Direct Program Participant) ที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย	 เพื่อส่งต่อให้
แก ่ Gemological Institute of America, Inc.	 หรือบริษัทในเครือ	 ดังนั้นสัญญ�นี้	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับ
ประเทศอินเดีย	 จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	 GIA อินเดีย	 เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�ร	 และคำ�ว่�	 “GIA”	 ให้หม�ยคว�มถึง	
GIA อินเดีย	เท่�นั้น	ทั้งนี้	เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศอินเดีย	จะบังคับใช้ในกรณีที่สัญญ�ฉบับนี้ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA อินเดียเท่�นั้น

Thailand. If Client delivers or ships Articles to Gemological Research (Thailand) Co., Ltd. in Thailand 
(“GIA Thailand”), or to a GIA Lab Direct Program Participant located in Thailand for forwarding to 
Gemological Institute of America, Inc. or to any of its affiliates, then this Agreement, including without 
limitation Exhibit Thailand attached hereto, will be between Client and GIA Thailand for purposes of 
such Articles and the related Services and the term “GIA” shall mean and be limited to GIA Thailand 
for purposes of this Agreement with respect to such Articles and Services. For the avoidance of doubt, 
Exhibit Thailand will only apply if this Agreement is between Client and GIA Thailand. 

สำาหรับประเทศไทย ในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก่	บริษัท	เจมมอโลจิคอล	รีเสิร์ช (ไทยแลนด)์ จำ�กัด (“GIA ประเทศไทย”) 
หรือผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรง (GIA Lab Direct Program Participant) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย	 เพื่อส่งต่อ

ให้แก ่ Gemological Institute of America, Inc.	 หรือให้แก่บริษัทในเครือ	 ให้ถือว่�สัญญ�นี้	 เป็นสัญญ�ที่ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	
GIA ประเทศไทยซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศไทย	เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�รที่เกี่ยวข้อง	และคำ�ว่� 
“GIA” ให้หม�ยคว�มถึง	GIA ประเทศไทย	เท่�นั้น	และเพื่อคว�มชัดเจน	เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศไทย	จะบังคับใช้ในกรณีที่สัญญ�นี้ทำ�ขึ้น
ระหว่�งลูกค้�	กับ GIA ประเทศไทยเท่�นั้น	

Botswana. If Client delivers or ships Articles to GIA Education and Laboratory, a company organized 
under the laws of Botswana (“GIA Botswana”), or to a GIA Lab Direct Program Participant located in 
Botswana for forwarding to Gemological Institute of America, Inc. or to any of its affiliates, then this 
Agreement, including without limitation Exhibit Botswana attached hereto, will be between Client and 
GIA Botswana for purposes of such Articles and the related Services and the term “GIA” shall mean 
and be limited to GIA Botswana for purposes of this Agreement with respect to such Articles and 
Services. For the avoidance of doubt, Exhibit Botswana will only apply if this Agreement is between 
Client and GIA Botswana. 

สำาหรับประเทศบอตสวานา ในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก ่GIA Education and Laboratory	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งภ�ยใต้กฎหม�ยของประเทศบอตสว�น� (“GIA บอตสวานา”) หรือ	ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�ร GIA โดยตรง (GIA Lab Direct 
Program Participant) ที่ตั้งอยู่ในประเทศบอตสว�น�	เพื่อส่งต่อให้แก ่Gemological Institute of America, Inc.	หรือบริษัท
ในเครือ	 ดังนั้นสัญญ�นี้	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศบอตสว�น�	 จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA บอตสว�น�	 เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�ร	 และคำ�ว่� “GIA” ให้หม�ยคว�มถึง GIA บอตสว�น�เท่�นั้น	 ทั้งนี้	 เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศ
บอตสว�น�	จะบังคับใช้ในกรณีที่สัญญ�ฉบับนี้ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA บอตสว�น�เท่�นั้น

South Africa. If Client delivers or ships Articles to GIA Education and Laboratory (Proprietary) Ltd in 
South Africa (“GIA South Africa”) or to a GIA Lab Direct Program Participant located in South Africa 
for forwarding to Gemological Institute of America, Inc. or to any of its affiliates, then this Agreement, 
including without limitation Exhibit South Africa attached hereto, will be between Client and GIA South 
Africa for purposes of such Articles and the related Services and the term “GIA” shall mean and be 
limited to GIA South Africa for purposes of this Agreement with respect to such Articles and Services. 
For the avoidance of doubt, Exhibit South Africa will only apply if this Agreement is between Client 
and GIA South Africa. 

สำาหรับประเทศแอฟริกาใต้ ในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก่ GIA Education and Laboratory (Proprietary) 
Ltd ในประเทศแอฟริก�ใต ้ (“GIA แอฟริกาใต”้) หรือ	 ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�ร GIA โดยตรง (GIA Lab Direct Program 
Participant) ที่ตั้งอยู่ในประเทศแอฟริก�ใต้	 เพื่อส่งต่อให้แก่ Gemological Institute of America, Inc.	 หรือบริษัทในเครือ	 ดัง
นั้นสัญญ�นี้	ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศแอฟริก�ใต้	จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA แอฟริก�ใต้	เพื่อวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�ร	และคำ�ว่� “GIA” ให้หม�ยคว�มถึง GIA แอฟริก�ใต้เท่�นั้น	ทั้งนี้	เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศแอฟริก�ใต้จะบังคับใช้
ในกรณีที่สัญญ�ฉบับนี้ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA แอฟริก�ใต้เท่�นั้น

Japan. If Client delivers or ships Articles to GIA Tokyo Godo Kaisha, a company organized under the 
laws of Japan (“GIA Tokyo”), or to a GIA Lab Direct Program Participant located in Japan for forwarding 
to Gemological Institute of America, Inc. or to any of its affiliates, then this Agreement, including 
without limitation Exhibit Japan attached hereto, will be between Client and GIA Tokyo for purposes 
of such Articles and the related Services and the term “GIA” shall mean and be limited to GIA Tokyo 
for purposes of this Agreement with respect to such Articles and Services. For the avoidance of doubt, 
Exhibit Japan will only apply if this Agreement is between Client and GIA Tokyo.

สำาหรับประเทศญี่ปุ่น ในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก ่GIA Tokyo Godo Kaisha ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ญี่ปุ่น (“GIA โตเกียว”) หรือแก่ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�ร GIA โดยตรง (GIA Lab Direct Program Participant) ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อส่งต่อให้แก ่Gemological Institute of America, Inc.	หรือบริษัทในเครือ	สัญญ�นี้	ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะ
เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศญี่ปุ่นจะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	 GIA โตเกียว	 เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�ร	 และคำ�ว่� “GIA” ให้
หม�ยคว�มถึง GIA โตเกียว	 เท่�นั้น	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของและบริก�ร	ทั้งนี้	 เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศญี่ปุ่นจะบังคับใช้ในกรณีที่สัญญ�
ฉบับนี้ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA โตเกียวเท่�นั้น

Client Agreement
สัญญ�บริก�รลูกค้�
Patriot Act Compliance Form
แบบฟอร์มรับรองก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย	

Kimberley Process Certification
ก�รรับรองต�มกระบวนก�รคิมเบอร์ลี่
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Example. If Client ships or delivers 100 diamonds to a GIA Lab Direct Program Participant in India, 
Client ships or delivers 50 emeralds to Gemological Institute of America Inc. in New York, New York, 
USA, and Client ships or delivers 25 pearls to Gemological Research (Thailand) Co., Ltd. in Thailand, 
then (i) with respect to the 100 diamonds and the related Services, this Agreement (including without 
limitation Exhibit  India) will be between Client and GIA India Laboratory Private Limited, (ii)  with 
respect to the 50 emeralds and the related Services, this Agreement (without any Exhibits) will be 
between Client and Gemological Institute of America, Inc. and (iii) with respect to the 25 pearls and 
the related Services, this Agreement (including without limitation Exhibit Thailand) will be between 
Client and Gemological Research (Thailand) Co., Ltd.

ตัวอย่าง ถ้�ลูกค้�จัดส่งหรือนำ�ส่งเพชร 100 เม็ดให้แก่ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรง (GIA Lab Direct Program 
Participant) ในประเทศอินเดีย	 มรกต	 50 เม็ดให้แก ่ Gemological Institute of America, Inc. ที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ค	 มลรัฐ
นิวยอร์ค	ประเทศสหรัฐอเมริก�	และไข่มุก	25 เม็ดให้แก่	บริษัท	เจมมอโลจิคอล	รีเสิร์ช (ไทยแลนด)์ จำ�กัด	ในประเทศไทย	ดังนั้น (1) ในกรณี
เพชร	 100 เม็ดและบริก�รที่เกี่ยวข้องกับสัญญ�นี ้ (และรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศอินเดีย) จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�
กับ GIA India Laboratory Private Limited (2) ในกรณีมรกต 50 เม็ดและบริก�รที่เกี่ยวข้องกับสัญญ�นี้	 (ไม่มีเอกส�รแนบ) จะ
ทำ�ขึ้นระหว่�ง	ลูกค้�กับ Gemological Institute of America, Inc.	และ	(3) ในกรณีไข่มุก 25 เม็ดและบริก�รที่เกี่ยวข้องกับสัญญ�
นี ้(และรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศไทย) จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับบริษัท เจมมอโลจิคอล	รีเสิร์ช	(ไทยแลนด)์ จำ�กัด

For the avoidance of doubt, with respect to Client shipments or deliveries of Articles to GIA’s take-in 
window in Dubai and GIA’s laboratories in Hong Kong and Israel, this Agreement shall be between the 

Client and Gemological Institute of America, Inc. and not with GIA’s local business entity established 
in such countries. It is understood that with respect to GIA’s laboratory in Israel, the rules of the Ramat 
Gan Diamond Exchange shall not apply in any manner to this Agreement or to GIA’s laboratory; and any 
and all disputes, suits, actions, and claims related to or arising out of this Agreement shall be resolved 
exclusively pursuant to Section 30 of the Terms and Conditions. 

เพื่อคว�มชัดเจน	 ในกรณีที่ลูกค้�จัดส่งหรือนำ�ส่งสิ่งไปที่ช่องท�งรับสิ่งของ (Take in Window) ของ GIA ในดูไบ	 และห้องปฏิบัติก�รของ	
GIA ในฮ่องกงและอิสร�เอล	 สัญญ�นี้จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ Gemological Institute of America, Inc.	 และไม่ใช่กับหน่วยท�ง
ธุรกิจในพื้นที่ของ GIA ที่ตั้งขึ้นในประเทศนั้นๆ	 เป็นที่เข้�ใจว่�	 สำ�หรับห้องปฏิบัติก�ร GIA ในอิสร�เอล	กฎระเบียบของตล�ดกล�งค้�เพชรใน
เมืองร�มัท	กัน (Ramat Gan Diamond Exchange) จะไม่ใช้บังคับกับสัญญ�นี้และห้องปฏิบัติก�ร GIA ไม่ว่�โดยวิธีใด	และข้อพิพ�ท	
ก�รฟ้องคดี	ก�รดำ�เนินคดี	และก�รเรียกร้องใดๆ	ทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจ�กสัญญ�นี้อ�จระงับโดยวิธีก�รที่ได้ระบุในข้อ	30 ของข้อกำ�หนด
และเงื่อนไขในสัญญ�นี้แต่เพียงประก�รเดียว	

GIA may provide copies of this Agreement to its affiliates, including without limitation any company 
that owns or controls GIA, directly or indirectly, and any company that is owned or controlled, directly 
or indirectly by GIA. 

GIA อ�จให้สำ�เน�สัญญ�นี้แก่บริษัทในเครือ	ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะบริษัทใดที่เป็นเจ้�ของหรือมีอำ�น�จควบคุม GIA ไม่ว่�โดยตรงหรือโดย
อ้อม	หรือบริษัทใดที ่GIA เป็นเจ้�ของหรือมีอำ�น�จควบคุมไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อม	

After signing this page, Client to return the GIA copy to the GIA Laboratory.
ลูกค้�จะต้องคืนสำ�เน�ของ GIA ให้แก่ห้องปฏิบัติก�ร GIA หลังจ�กที่ลงน�มในหน้�นี้แล้ว

The undersigned is the Client or is a duly authorized officer, principal or representative of the Client with the right to bind the Client by this Agreement and has affixed his/her signature as of the date set forth 
below (the “Effective Date”). 

ผู้ที่ลงน�มในสัญญ�นี้คือลูกค้�	หรือพนักง�น	หรือหัวหน้�	หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำ�น�จให้มีสิทธิ์กระทำ�ก�รผูกพันลูกค้�ต�มสัญญ�นี้	ได้ลงน�มดังในวันดังที่ระบุข้�งล่�งนี ้(“วันที่ทำาสัญญาฉบับนี”้)

Company Name: ____________________________________________________________________
ชื่อบริษัท: 

Street Address: ____________________________________________________________________
ที่อยู:่ 

City, State/Province, Postal Code: ______________________________________________________
เมือง	รัฐ /จังหวัด รหัสไปรษณีย:์

Phone: ____________________________________  Fax: __________________________________
โทรศัพท ์ โทรส�ร:

Trading Name (if different):___________________________________________________________
ชื่อก�รค้� (ถ้�ใช้ชื่ออื่น): 

Postal Address: ____________________________________________________________________
ที่อยู่สำ�หรับส่งไปรษณีย:์

Country: __________________________________________________________________________
ประเทศ:

Email Address: _____________________________________________________________________
อีเมล:์

Signature: ________________________________________________________________________
ล�ยมือชื่อ: 

Title: ____________________________________________________________________________
ตำ�แหน่ง: 

Print Name: _______________________________________________________________________
ชื่อตัวบรรจง: 

Date: ____________________________________________________________________________
วันที:่ 

GIA Office Use Only
สำาหรับ GIA เท่านั้น

Received By:  ________________________________  Date: _____________________  Entered By:  __________________________________  Date:  _______________________  Client #:  ______________
ผู้รับ: วันที:่ บันทึกโดย: วันที:่ หม�ยเลขลูกค้�:

The World’s Foremost Authority in GemologyTM       Ensuring the Public Trust through Nonprofit Service since 1931
            องค์กรอัญมณีวิทยาที่มีชื่อเสียงก้องโลกTM       ตอกย้ำ�คว�มมั่นใจสู่ส�ธ�รณะผ่�นหน่วยง�นไม่แสวงห�ผลกำ�ไรตั้งแต่ปี	1931

“GIA”, “Gemological Institute of America” and the logo above are trademarks, service marks and registered trademarks and registered service marks of Gemological Institute of America, Inc.

“GIA” และ “Gemological Institute of America” และตร�สัญลักษณ์ข้�งบนนี้เป็นเครื่องหม�ยก�รค้� เครื่องหม�ยบริก�ร และเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียน	และเครื่องหม�ยบริก�รจดทะเบียนของ	Gemological Institute of America, Inc.



WEST\21360168.19 CLIENT COPY   สำ�เน�ของลูกค้� CAG0912BK–Page 1

COvER PAGE 
เอกส�รนำ�

This Client Agreement (the “Agreement”) consists of (i) this Cover Page, (ii) the attached Client 
Agreement Terms and Conditions, including without limitation the Patriot Act Compliance Form and 
the Kimberley Process Certification (the “Terms and Conditions”) and (iii) any applicable country 
specific Exhibit(s) referenced below. In the event of a conflict between the Terms and Conditions and 
an applicable country specific Exhibit, the terms in the country specific Exhibit will apply and control.

สัญญ�บริก�รลูกค้�ฉบับนี้	(“สัญญาน ี้”)	ประกอบด้วย	(1)	เอกส�รนำ�	(2)	ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของสัญญ�บริก�รลูกค้�ต�มที่แนบ		
ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะแบบฟอร์มรับรองก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยและ	ก�รรับรองต�มกระบวนก�รคิมเบอร์ล่ี  
(“ข้อกำาหนดและเงื่อนไข”) และ (3) เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศท่ีระบุข้�งล่�งนี้	 ในกรณีท่ีข้อกำ�หนดและเง่ือนไขขัดแย้งกับข้อกำ�หนด	
ในเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศนั้นๆ	ให้บังคับใช้ข้อกำ�หนดในเอกส�รแนบ 

This Agreement is entered into by the undersigned Client (the “Client”) and, Gemological Institute 
of America, Inc., a nonprofit organization, (“GIA”) with a place of business at 5355 Armada Drive, 
Carlsbad, California 92008, United States of America. The foregoing shall apply except as expressly 
provided below on this Cover Page. 

สัญญ�นี้ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�ที่ได้ลงน�มในสัญญ�นี ้ (“ลูกค้า”) กับ Gemological Institute of America, Inc. (“GIA”) ซึ่งเป็น
องค์กรที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร	มีสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่5355 อ�ร์ม�ด� ไดร์ฟ	ค�ร์ลสแบด	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	92008 ประเทศสหรัฐอเมริก�	
และให้บังคับใช้ข้อกำ�หนดดังกล่�ว	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่�งอื่นในเอกส�รนำ�นี้	

This Agreement contains a Dispute Resolution and Arbitration Provision in Section 30 of the Terms and 
Conditions, including a Class Action Waiver, that affects your rights under this Agreement and with 
respect to disputes you may have with GIA. If you are a Client located in the United States, you may opt 
out of the binding individual arbitration and class action waiver as provided in Section 30.

สัญญ�นี้มีข้อกำ�หนดว่�ด้วยก�รระงับข้อพิพ�ทและอนุญ�โตตุล�ก�รที่ได้ระบุไว้ในข้อ	 30	 ของข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในสัญญ�นี้	 ตลอดจน	
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รสละสิทธิ์ก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Waiver) ที่มีผลต่อสิทธิ์ของลูกค้�ภ�ยใต้สัญญ�นี้และข้อพิพ�ทที่
อ�จเกิดขึ้นระหว่�งลูกค้�และ GIA ในกรณีที่ลูกค้�อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก�	 ลูกค้�อ�จเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดก�รสละสิทธิ์เกี่ยวกับ
อนุญ�โตตุล�ก�รและก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Waiver) ที่มีผลผูกพันต�มที่ระบุไว้ในข้อ 30 

India. If Client delivers or ships Articles to GIA India Laboratory Private Limited in India (“GIA India”), 
or to a GIA Lab Direct Program Participant located in India for forwarding to Gemological Institute of 
America, Inc. or to any of its affiliates, then this Agreement, including without limitation Exhibit India 
attached hereto, will be between Client and GIA India for purposes of such Articles and the related 
Services and the term “GIA” shall mean and be limited to GIA India for purposes of this Agreement 
with respect to such Articles and Services. For the avoidance of doubt, Exhibit India will only apply if 
this Agreement is between Client and GIA India. 

สำาหรับประเทศอินเดีย ในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก ่ GIA India Laboratory Private Limited (“GIA อินเดีย”) 
หรือ ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�ร GIA โดยตรง (GIA Lab Direct Program Participant) ที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย	 เพื่อส่งต่อให้
แก ่ Gemological Institute of America, Inc.	 หรือบริษัทในเครือ	 ดังนั้นสัญญ�นี้	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับ
ประเทศอินเดีย	 จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	 GIA อินเดีย	 เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�ร	 และคำ�ว่�	 “GIA”	 ให้หม�ยคว�มถึง	
GIA อินเดีย	เท่�นั้น	ทั้งนี้	เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศอินเดีย	จะบังคับใช้ในกรณีที่สัญญ�ฉบับนี้ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA อินเดียเท่�นั้น

Thailand. If Client delivers or ships Articles to Gemological Research (Thailand) Co., Ltd. in Thailand 
(“GIA Thailand”), or to a GIA Lab Direct Program Participant located in Thailand for forwarding to 
Gemological Institute of America, Inc. or to any of its affiliates, then this Agreement, including without 
limitation Exhibit Thailand attached hereto, will be between Client and GIA Thailand for purposes of 
such Articles and the related Services and the term “GIA” shall mean and be limited to GIA Thailand 
for purposes of this Agreement with respect to such Articles and Services. For the avoidance of doubt, 
Exhibit Thailand will only apply if this Agreement is between Client and GIA Thailand. 

สำาหรับประเทศไทย ในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก่	บริษัท	เจมมอโลจิคอล	รีเสิร์ช (ไทยแลนด)์ จำ�กัด (“GIA ประเทศไทย”) 
หรือผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรง (GIA Lab Direct Program Participant) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย	 เพื่อส่งต่อ

ให้แก ่ Gemological Institute of America, Inc.	 หรือให้แก่บริษัทในเครือ	 ให้ถือว่�สัญญ�นี้	 เป็นสัญญ�ที่ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	
GIA ประเทศไทยซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศไทย	เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�รที่เกี่ยวข้อง	และคำ�ว่� 
“GIA” ให้หม�ยคว�มถึง	GIA ประเทศไทย	เท่�นั้น	และเพื่อคว�มชัดเจน	เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศไทย	จะบังคับใช้ในกรณีที่สัญญ�นี้ทำ�ขึ้น
ระหว่�งลูกค้�	กับ GIA ประเทศไทยเท่�นั้น	

Botswana. If Client delivers or ships Articles to GIA Education and Laboratory, a company organized 
under the laws of Botswana (“GIA Botswana”), or to a GIA Lab Direct Program Participant located in 
Botswana for forwarding to Gemological Institute of America, Inc. or to any of its affiliates, then this 
Agreement, including without limitation Exhibit Botswana attached hereto, will be between Client and 
GIA Botswana for purposes of such Articles and the related Services and the term “GIA” shall mean 
and be limited to GIA Botswana for purposes of this Agreement with respect to such Articles and 
Services. For the avoidance of doubt, Exhibit Botswana will only apply if this Agreement is between 
Client and GIA Botswana. 

สำาหรับประเทศบอตสวานา ในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก ่GIA Education and Laboratory	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งภ�ยใต้กฎหม�ยของประเทศบอตสว�น� (“GIA บอตสวานา”) หรือ	ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�ร GIA โดยตรง (GIA Lab Direct 
Program Participant) ที่ตั้งอยู่ในประเทศบอตสว�น�	เพื่อส่งต่อให้แก ่Gemological Institute of America, Inc.	หรือบริษัท
ในเครือ	 ดังนั้นสัญญ�นี้	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศบอตสว�น�	 จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA บอตสว�น�	 เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�ร	 และคำ�ว่� “GIA” ให้หม�ยคว�มถึง GIA บอตสว�น�เท่�นั้น	 ทั้งนี้	 เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศ
บอตสว�น�	จะบังคับใช้ในกรณีที่สัญญ�ฉบับนี้ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA บอตสว�น�เท่�นั้น

South Africa. If Client delivers or ships Articles to GIA Education and Laboratory (Proprietary) Ltd in 
South Africa (“GIA South Africa”) or to a GIA Lab Direct Program Participant located in South Africa 
for forwarding to Gemological Institute of America, Inc. or to any of its affiliates, then this Agreement, 
including without limitation Exhibit South Africa attached hereto, will be between Client and GIA South 
Africa for purposes of such Articles and the related Services and the term “GIA” shall mean and be 
limited to GIA South Africa for purposes of this Agreement with respect to such Articles and Services. 
For the avoidance of doubt, Exhibit South Africa will only apply if this Agreement is between Client 
and GIA South Africa. 

สำาหรับประเทศแอฟริกาใต้ ในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก่ GIA Education and Laboratory (Proprietary) 
Ltd ในประเทศแอฟริก�ใต ้ (“GIA แอฟริกาใต”้) หรือ	 ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�ร GIA โดยตรง (GIA Lab Direct Program 
Participant) ที่ตั้งอยู่ในประเทศแอฟริก�ใต้	 เพื่อส่งต่อให้แก่ Gemological Institute of America, Inc.	 หรือบริษัทในเครือ	 ดัง
นั้นสัญญ�นี้	ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศแอฟริก�ใต้	จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA แอฟริก�ใต้	เพื่อวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�ร	และคำ�ว่� “GIA” ให้หม�ยคว�มถึง GIA แอฟริก�ใต้เท่�นั้น	ทั้งนี้	เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศแอฟริก�ใต้จะบังคับใช้
ในกรณีที่สัญญ�ฉบับนี้ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA แอฟริก�ใต้เท่�นั้น

Japan. If Client delivers or ships Articles to GIA Tokyo Godo Kaisha, a company organized under the 
laws of Japan (“GIA Tokyo”), or to a GIA Lab Direct Program Participant located in Japan for forwarding 
to Gemological Institute of America, Inc. or to any of its affiliates, then this Agreement, including 
without limitation Exhibit Japan attached hereto, will be between Client and GIA Tokyo for purposes 
of such Articles and the related Services and the term “GIA” shall mean and be limited to GIA Tokyo 
for purposes of this Agreement with respect to such Articles and Services. For the avoidance of doubt, 
Exhibit Japan will only apply if this Agreement is between Client and GIA Tokyo.

สำาหรับประเทศญี่ปุ่น ในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก ่GIA Tokyo Godo Kaisha ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ญี่ปุ่น (“GIA โตเกียว”) หรือแก่ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�ร GIA โดยตรง (GIA Lab Direct Program Participant) ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อส่งต่อให้แก ่Gemological Institute of America, Inc.	หรือบริษัทในเครือ	สัญญ�นี้	ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะ
เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศญี่ปุ่นจะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	 GIA โตเกียว	 เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�ร	 และคำ�ว่� “GIA” ให้
หม�ยคว�มถึง GIA โตเกียว	 เท่�นั้น	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของและบริก�ร	ทั้งนี้	 เอกส�รแนบสำ�หรับประเทศญี่ปุ่นจะบังคับใช้ในกรณีที่สัญญ�
ฉบับนี้ทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ	GIA โตเกียวเท่�นั้น

5355 Armada Drive | Carlsbad, CA 92008-4602 
T: 760-603-4500 | F: 760-603-1814

GIA Laboratories 
Bangkok Carlsbad Gaborone
Hong Kong Johannesburg Mumbai
New York Ramat Gan Tokyo
ห้องปฏิบัติการ GIA 
กรุงเทพมห�นคร  ค�ร์ลสแบด  ก�โบโรเน 
ฮ่องกง  โจฮ�นเนสเบิร์ก	 มุมไบ
นิวยอร์ค ร�มัท	กัน โตเกียว

www.gia.edu

Client Agreement
สัญญ�บริก�รลูกค้�
Patriot Act Compliance Form
แบบฟอร์มรับรองก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย	

Kimberley Process Certification
ก�รรับรองต�มกระบวนก�รคิมเบอร์ลี่
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Example. If Client ships or delivers 100 diamonds to a GIA Lab Direct Program Participant in India, 
Client ships or delivers 50 emeralds to Gemological Institute of America Inc. in New York, New York, 
USA, and Client ships or delivers 25 pearls to Gemological Research (Thailand) Co., Ltd. in Thailand, 
then (i) with respect to the 100 diamonds and the related Services, this Agreement (including without 
limitation Exhibit  India) will be between Client and GIA India Laboratory Private Limited, (ii)  with 
respect to the 50 emeralds and the related Services, this Agreement (without any Exhibits) will be 
between Client and Gemological Institute of America, Inc. and (iii) with respect to the 25 pearls and 
the related Services, this Agreement (including without limitation Exhibit Thailand) will be between 
Client and Gemological Research (Thailand) Co., Ltd.

ตัวอย่าง ถ้�ลูกค้�จัดส่งหรือนำ�ส่งเพชร 100 เม็ดให้แก่ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรง (GIA Lab Direct Program 
Participant) ในประเทศอินเดีย	 มรกต	 50 เม็ดให้แก ่ Gemological Institute of America, Inc. ที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ค	 มลรัฐ
นิวยอร์ค	ประเทศสหรัฐอเมริก�	และไข่มุก	25 เม็ดให้แก่	บริษัท	เจมมอโลจิคอล	รีเสิร์ช (ไทยแลนด)์ จำ�กัด	ในประเทศไทย	ดังนั้น (1) ในกรณี
เพชร	 100 เม็ดและบริก�รที่เกี่ยวข้องกับสัญญ�นี ้ (และรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศอินเดีย) จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�
กับ GIA India Laboratory Private Limited (2) ในกรณีมรกต 50 เม็ดและบริก�รที่เกี่ยวข้องกับสัญญ�นี้	 (ไม่มีเอกส�รแนบ) จะ
ทำ�ขึ้นระหว่�ง	ลูกค้�กับ Gemological Institute of America, Inc.	และ	(3) ในกรณีไข่มุก 25 เม็ดและบริก�รที่เกี่ยวข้องกับสัญญ�
นี ้(และรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเอกส�รแนบสำ�หรับประเทศไทย) จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับบริษัท เจมมอโลจิคอล	รีเสิร์ช	(ไทยแลนด)์ จำ�กัด

For the avoidance of doubt, with respect to Client shipments or deliveries of Articles to GIA’s take-in 
window in Dubai and GIA’s laboratories in Hong Kong and Israel, this Agreement shall be between the 

Client and Gemological Institute of America, Inc. and not with GIA’s local business entity established 
in such countries. It is understood that with respect to GIA’s laboratory in Israel, the rules of the Ramat 
Gan Diamond Exchange shall not apply in any manner to this Agreement or to GIA’s laboratory; and any 
and all disputes, suits, actions, and claims related to or arising out of this Agreement shall be resolved 
exclusively pursuant to Section 30 of the Terms and Conditions. 

เพื่อคว�มชัดเจน	 ในกรณีที่ลูกค้�จัดส่งหรือนำ�ส่งสิ่งไปที่ช่องท�งรับสิ่งของ (Take in Window) ของ GIA ในดูไบ	 และห้องปฏิบัติก�รของ	
GIA ในฮ่องกงและอิสร�เอล	 สัญญ�นี้จะทำ�ขึ้นระหว่�งลูกค้�กับ Gemological Institute of America, Inc.	 และไม่ใช่กับหน่วยท�ง
ธุรกิจในพื้นที่ของ GIA ที่ตั้งขึ้นในประเทศนั้นๆ	 เป็นที่เข้�ใจว่�	 สำ�หรับห้องปฏิบัติก�ร GIA ในอิสร�เอล	กฎระเบียบของตล�ดกล�งค้�เพชรใน
เมืองร�มัท	กัน (Ramat Gan Diamond Exchange) จะไม่ใช้บังคับกับสัญญ�นี้และห้องปฏิบัติก�ร GIA ไม่ว่�โดยวิธีใด	และข้อพิพ�ท	
ก�รฟ้องคดี	ก�รดำ�เนินคดี	และก�รเรียกร้องใดๆ	ทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจ�กสัญญ�นี้อ�จระงับโดยวิธีก�รที่ได้ระบุในข้อ	30 ของข้อกำ�หนด
และเงื่อนไขในสัญญ�นี้แต่เพียงประก�รเดียว	

GIA may provide copies of this Agreement to its affiliates, including without limitation any company 
that owns or controls GIA, directly or indirectly, and any company that is owned or controlled, directly 
or indirectly by GIA. 

GIA อ�จให้สำ�เน�สัญญ�นี้แก่บริษัทในเครือ	ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะบริษัทใดที่เป็นเจ้�ของหรือมีอำ�น�จควบคุม GIA ไม่ว่�โดยตรงหรือโดย
อ้อม	หรือบริษัทใดที ่GIA เป็นเจ้�ของหรือมีอำ�น�จควบคุมไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อม	

After signing this page, Client to return the GIA copy to the GIA Laboratory.
ลูกค้�จะต้องคืนสำ�เน�ของ GIA ให้แก่ห้องปฏิบัติก�ร GIA หลังจ�กที่ลงน�มในหน้�นี้แล้ว

The undersigned is the Client or is a duly authorized officer, principal or representative of the Client with the right to bind the Client by this Agreement and has affixed his/her signature as of the date set forth 
below (the “Effective Date”). 

ผู้ที่ลงน�มในสัญญ�นี้คือลูกค้�	หรือพนักง�น	หรือหัวหน้�	หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำ�น�จให้มีสิทธิ์กระทำ�ก�รผูกพันลูกค้�ต�มสัญญ�นี้	ได้ลงน�มดังในวันดังที่ระบุข้�งล่�งนี ้(“วันที่ทำาสัญญาฉบับนี”้)

Company Name: ____________________________________________________________________
ชื่อบริษัท: 

Street Address: ____________________________________________________________________
ที่อยู:่ 

City, State/Province, Postal Code: ______________________________________________________
เมือง	รัฐ /จังหวัด รหัสไปรษณีย:์

Phone: ____________________________________  Fax: __________________________________
โทรศัพท ์ โทรส�ร:

Trading Name (if different):___________________________________________________________
ชื่อก�รค้� (ถ้�ใช้ชื่ออื่น): 

Postal Address: ____________________________________________________________________
ที่อยู่สำ�หรับส่งไปรษณีย:์

Country: __________________________________________________________________________
ประเทศ:

Email Address: _____________________________________________________________________
อีเมล:์

Signature: ________________________________________________________________________
ล�ยมือชื่อ: 

Title: ____________________________________________________________________________
ตำ�แหน่ง: 

Print Name: _______________________________________________________________________
ชื่อตัวบรรจง: 

Date: ____________________________________________________________________________
วันที:่ 

GIA Office Use Only
สำาหรับ GIA เท่านั้น

Received By:  ________________________________  Date: _____________________  Entered By:  __________________________________  Date:  _______________________  Client #:  ______________
ผู้รับ: วันที:่ บันทึกโดย: วันที:่ หม�ยเลขลูกค้�:

“GIA”, “Gemological Institute of America” and the logo above are trademarks, service marks and registered trademarks and registered service marks of Gemological Institute of America, Inc.

“GIA” และ “Gemological Institute of America” และตร�สัญลักษณ์ข้�งบนนี้เป็นเครื่องหม�ยก�รค้� เครื่องหม�ยบริก�ร และเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียน	และเครื่องหม�ยบริก�รจดทะเบียนของ	Gemological Institute of America, Inc.

The World’s Foremost Authority in GemologyTM       Ensuring the Public Trust through Nonprofit Service since 1931
            องค์กรอัญมณีวิทยาที่มีชื่อเสียงก้องโลกTM       ตอกย้ำ�คว�มมั่นใจสู่ส�ธ�รณะผ่�นหน่วยง�นไม่แสวงห�ผลกำ�ไรตั้งแต่ปี	1931
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CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสัญญ�บริก�รลูกค้�

THIS AGREEMENT APPLIES TO ALL ARTICLES DELIvERED ON THE EFFECTIvE DATE OF THIS AGREEMENT 
AND AT ANY TIME HEREAFTER BY OR FOR CLIENT TO GIA, AND TO ALL SERvICES FOR, INSCRIPTIONS ON, 
RECEIPTS FOR, AND REPORTS ON SUCH ARTICLES THAT MAY BE PERFORMED OR ISSUED BY GIA AFTER 
THE DATE OF THIS AGREEMENT UNTIL SUCH TIME AS THIS AGREEMENT IS MODIFIED OR REPLACED WITH 
A NEW AGREEMENT AS MUTUALLY AGREED BY THE PARTIES. ANY AND ALL PRIOR CLIENT AGREEMENTS 
ARE HEREBY TERMINATED, PROvIDED THAT SUCH PRIOR AGREEMENT(S) WILL CONTINUE TO APPLY TO 
ARTICLES SUBMITTED TO GIA PRIOR TO THE DATE OF THIS AGREEMENT AND TO THE SERvICES PERFORMED 
BY GIA RELATED TO SUCH ARTICLES. CLIENT AND GIA HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

สัญญ�ฉบับนี้ใช้บังคับกับสิ่งของทั้งหมดที่ได้ส่งมอบให้แก ่GIA โดยลูกค้�หรือเพื่อลูกค้�	ณ	 วันที่สัญญ�นี้มีผลใช้บังคับ	และในเวล�ใดๆ	นับจ�ก
วันทำ�สัญญ�นี้	 และใช้บังคับกับก�รให้บริก�ร	 ก�รจ�รึกเครื่องหม�ย (inscriptions) ก�รออกใบรับ	 และก�รออกร�ยง�นต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งของดังกล่�วที ่ GIA ได้ให้บริก�ร	 หรือออกเอกส�รให้แก่ลูกค้�หลังจ�กวันทำ�สัญญ�นี้	 จนกว่�คู่สัญญ�จะตกลงร่วมกันให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
สัญญ�น้ี	 หรือทำ�สัญญ�ฉบับใหม่แทนที่สัญญ�นี้	 สำ�หรับสัญญ�บริก�รลูกค้�ใดๆ	 ท้ังปวงท่ีได้ทำ�ขึ้นก่อนหน้�สัญญ�ฉบับนี้ให้เป็นอันสิ้นสุดลง	
อย่�งไรก็ต�มสัญญ�ที่ทำ�ขึ้นก่อนหน้�สัญญ�นี้ยังคงมีผลบังคับต่อไปสำ�หรับสิ่งของที่ได้ส่งมอบให้แก ่ GIA แล้วก่อนวันที่ทำ�สัญญ�นี้	 หรือบริก�ร
ที่ GIA ได้ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับสิ่งของดังกล่�วแล้ว	ลูกค้�และ GIA จึงตกลงกันดังต่อไปนี้	

This Agreement contains a Dispute Resolution and Arbitration Provision in Section 30, including a Class 
Action Waiver, that affects your rights under this Agreement and with respect to disputes you may have 
with GIA. If you are a Client located in the United States, you may opt out of the binding individual 
arbitration and class action waiver as provided in Section 30.

สัญญ�นี้มีข้อกำ�หนดว่�ด้วยก�รระงับข้อพิพ�ทและอนุญ�โตตุล�ก�รที่ได้ระบุไว้ในข้อ	 30 ตลอดจนข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รสละสิทธิ์ก�รดำ�เนินคดี
แบบกลุ่ม	 (Class Action Waiver) ที่มีผลต่อสิทธิ์ของลูกค้�ภ�ยใต้สัญญ�นี้และข้อพิพ�ทที่อ�จเกิดขึ้นระหว่�งลูกค้�และ GIA ในกรณีที่
ลูกค้�อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก�	 ลูกค้�อ�จเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดก�รสละสิทธิ์เกี่ยวกับอนุญ�โตตุล�ก�รและก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม 
(Class Action Waiver) ที่มีผลผูกพันต�มที่ระบุไว้ในข้อ 30

(1) Definitions. For purposes of this Agreement the following terms shall have the meaning 
indicated. Words and expressions which are defined in the Cover Page to this Agreement and used 
herein shall have the meanings assigned thereto in the Cover Page.

(1) คำาจำากัดความ เพื่อประโยชน์แห่งสัญญ�นี้	 ให้คำ�ดังต่อไปนี้มีคว�มหม�ยต�มที่ระบุข้�งล่�ง	 ส่วนคำ�และวลีที่ได้ให้คำ�จำ�กัดคว�มไว้ใน
เอกส�รนำ�ของสัญญ�นี้และที่ใช้ในสัญญ�นี้	ให้มีคว�มหม�ยต�มที่ได้ระบุไว้ในเอกส�รนำ�	

“Article” means any diamond, gem material or other article of any kind delivered by or for 
Client to GIA.

“สิ่งของ” หม�ยถึง	เพชร	อัญมณีชนิดต่�งๆ	หรือสิ่งอื่นใดที่ได้ส่งมอบให้แก ่GIA โดยลูกค้�หรือเพื่อลูกค้�	

“Client” includes any Affiliate of Client that submits Articles to or requests Reports or Services 
from GIA under Client’s unique GIA client number. The term “Affiliate” means any person, 
corporation or other business entity (i) which owns or controls, directly or indirectly, at least fifty 
percent (50%) of the outstanding stock, equity interests, profits, distribution rights, or voting 
rights of Client (“Client’s Owner”) or (ii) which Client or Client’s Owner owns or controls, directly 
or indirectly, at least fifty percent (50%) of the outstanding stock, equity interests, profits or 
voting rights; but in a country where the local law does not permit foreign equity participation of 
at least fifty percent (50%), then an Affiliate includes any corporation or business entity in which 
Client or Client’s Owner owns or controls, or is owned or controlled by, directly or indirectly, the 
maximum percentage of outstanding stock, equity interests, profits distribution rights, or voting 
rights permitted by local law.

“ลูกค้า” หม�ยคว�มรวมถึง	บริษัทในเครือของลูกค้�ที่ส่งมอบสิ่งของหรือขอรับร�ยง�นหรือก�รบริก�รจ�ก GIA ภ�ยใต้หม�ยเลขลูกค้�
ที่เป็นลักษณะเฉพ�ะของ GIA คำ�ว่�	“บริษัทในเครือ”	หม�ยถึง	บุคคล	บริษัท	หรือองค์กรท�งธุรกิจใด (1) ที่เป็นเจ้�ของหรือมีอำ�น�จ
ควบคุม	ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในหุ้นทั้งหมด	หรือผลประโยชน์ในส่วนที่เป็นทุนหรือกำ�ไร	หรือสิทธิ์ในก�รจัดจำ�หน่�ย	หรือสิทธิ์ออก
เสียงลงคะแนนของลูกค้�	 ในอัตร�ส่วนตั้งแต่ร้อยละห้�สิบ (50) ขึ้นไป (“เจ้าของลูกค้า”) หรือ (2) ที่ลูกค้�	หรือเจ้�ของลูกค้�	 เป็น
เจ้�ของหรือมีอำ�น�จควบคุมไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อม	 ในหุ้นทั้งหมด	 หรือประโยชน์ในส่วนที่เป็นทุน	 หรือกำ�ไร	 หรือสิทธิ์ออกเสียงลง
คะแนนในอัตร�ส่วนตั้งแต่ร้อยละห้�สิบ (50)	 ขึ้นไป	 สำ�หรับประเทศที่กฎหม�ยไม่อนุญ�ตให้คนต่�งด้�วเข้�ถือหุ้นได้อย่�งน้อยร้อยละ
ห้�สิบ (50) บริษัทในเครือให้หม�ยคว�มรวมถึง	 บริษัทหรือองค์กรท�งธุรกิจที่ลูกค้�หรือเจ้�ของลูกค้�เป็นเจ้�ของหรือมีอำ�น�จควบคุม	
หรือบริษัทหรือนิติบุคคลที่ลูกค้�หรือเจ้�ของของลูกค้�เป็นเจ้�ของหรือมีอำ�น�จควบคุม	 ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อม	 ในหุ้นทั้งหมดหรือ
ประโยชน์ในส่วนที่เป็นทุน	หรือกำ�ไร	หรือสิทธิ์ในก�รจัดจำ�หน่�ยหรือสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในอัตร�ส่วนสูงสุดเท่�ที่กฎหม�ยอนุญ�ต

“GIA” shall have the meaning set forth on the Cover Page. 

“GIA”	ให้มีคว�มหม�ยต�มที่ระบุไว้ในเอกส�รนำ�	

“Inscription” means any laser inscription by GIA on an Article.

“การจารึกเครื่องหมาย”	หม�ยถึง	ก�รใช้แสงเลเซอร์จ�รึกเครื่องหม�ยลงบนสิ่งของโดย GIA 

“Receipt” means any receipt issued to Client by GIA for an Article.

“ใบรับ”	หม�ยถึง	ใบรับใดๆ	สำ�หรับสิ่งของที ่GIA ออกให้แก่ลูกค้�

“Report” means any type of grading report, identification report, or any other report issued by 
GIA that describes an Article and each verification, update, or supplement to any such report, 
including without limitation copies and facsimiles of such reports, eReports and other electronic 

versions of such reports. An “eReport” means the electronic version of a Report that Client may 
retrieve from GIA’s online database of Reports.

“รายงาน” หม�ยถึง	 ร�ยง�นก�รตรวจสอบวิเคร�ะห์คุณลักษณะ	 (Grading Report) ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์	 (Identification 
Report) หรือร�ยง�นอื่นใดที่ออกโดย GIA เพื่อบรรย�ยคุณลักษณะของสิ่งของ	และก�รยืนยันคว�มถูกต้อง	ก�รปรับปรุงข้อมูลให้ทัน
สมัย	 หรือก�รเพิ่มเติมข้อมูลในร�ยง�นดังกล่�ว	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะสำ�เน�ต่�งๆ	 และโทรส�รของร�ยง�นดังกล่�ว	 ร�ยง�นท�ง
อิเล็กทรอนิกส์ (eReport) และร�ยง�นดังกล่�วในรูปแบบอื่นท�งอิเล็กทรอนิกส์	 ร�ยง�นท�งอิเล็กทรอนิกส ์ (eReport) หม�ยถึง	
ร�ยง�นที่จัดทำ�ในรูปแบบท�งอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้�ส�ม�รถเรียกข้อมูลจ�กฐ�นข้อมูลร�ยง�นออนไลน์ของ GIA ได ้

“Services” means any services performed by GIA, including, without limitation, grading, testing, 
analyzing, sorting, examining, packaging or sealing, and laser inscribing Articles and/or issuing 
Reports. 

“บริการ” หม�ยถึง	 ก�รให้บริก�รใดๆ	 โดย GIA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รตรวจสอบคุณลักษณะ	 ก�รทดสอบ	 ก�รวิเคร�ะห์	
ก�รแยกประเภท	 ก�รตรวจสอบ	 ก�รบรรจุหีบห่อ	 หรือก�รปิดผนึก	 ก�รจ�รึกลงบนสิ่งของด้วยแสงเลเซอร์	 และ/หรือก�รออกร�ยง�น
ผลวิเคร�ะห์

(2) General. Client acknowledges that by GIA’s accepting delivery of an Article and by GIA 
performing Services on that Article, all for a relatively small fee compared with the present and 
potential value of that Article, GIA is and will be acting in reliance on and in consideration of the terms 
and conditions set forth in this Agreement.

(2) บทบัญญัติทั่วไป ลูกค้�รับรู้ว่�ก�รที่ GIA ยอมรับสิ่งของที่ส่งม�และก�รที ่ GIA ให้บริก�รเกี่ยวกับสิ่งของนั้น	 เพื่อค่�บริก�รที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่�	 ณ	 ปัจจุบันหรือมูลค่�ที่จะเป็นไปได้ในอน�คตของสิ่งของนั้น	 GIA จะยึดถือและปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด
และเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในสัญญ�ฉบับนี้

If Client requests a Report for an Article and GIA does not issue such Report for such an Article, then 
GIA may, unless contrary written instructions have been provided by Client, issue the appropriate 
Report for that Article and Client will pay the price associated with the correct Report.

ในกรณีที่ลูกค้�ขอร�ยง�นสำ�หรับสิ่งของ	และ GIA ไม่ได้ออกร�ยง�นสำ�หรับสิ่งของดังกล่�วนั้น	GIA อ�จออกร�ยง�นต�มคว�มเหม�ะสมสำ�หรับ
สิ่งของนั้นๆ	และลูกค้�จะชำ�ระค่�บริก�รในก�รออกร�ยง�นที่ถูกต้องดังกล่�ว	เว้นแต่ว่�ลูกค้�จะมีคำ�สั่งเป็นล�ยลักษณ์อักษรเป็นอย่�งอื่น

In addition, if it is GIA’s policy to issue a Report for a particular Article (e.g., an Article that GIA believes 
has been treated), then GIA will issue such Report to Client even if Client did not request such Report 
and Client will pay the price associated with such Report.

นอกจ�กนี้	ห�กเป็นนโยบ�ยของ GIA ที่จะออกร�ยง�นให้แก่สิ่งของใดๆ (เช่น	สิ่งของที ่GIA เชื่อว่�เป็นสิ่งของที่ผ่�นก�รปรับปรุงม�) GIA จะ
ออกร�ยง�นดังกล่�วให้แก่ลูกค้�	แม้ว่�ลูกค้�ไม่ได้ร้องขอร�ยง�นดังกล่�วก็ต�ม	และลูกค้�จะต้องชำ�ระค่�บริก�รที่เกี่ยวข้องกับร�ยง�นดังกล่�ว	

Client agrees to comply with GIA’s policies and procedures regarding the submission and delivery 
of Articles to GIA, including without limitation submitting Articles in plain, unmarked parcels. Such 
policies and procedures are available on GIA’s website at www.gia.edu or a copy can be provided upon 
written request. Client will not include on any such parcel, Client’s name, address, phone number, 
branding, trademarks, website address, email addresses, or any other information that may be used 
to identify Client. In addition, such parcels shall not include any grading information about the Article 
(e.g., color, clarity or cut information).

ลูกค้�ตกลงที่จะปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติของ GIA เกี่ยวกับก�รส่งมอบและนำ�ส่งสิ่งของให้แก่ GIA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัด
เฉพ�ะก�รส่งมอบสิ่งของในห่อบรรจุภัณฑ์แบบเรียบที่ไม่มีเครื่องหม�ยใดๆ	 ซ่ึงหลักก�รและแนวท�งปฏิบัติดังกล่�วส�ม�รถดูได้จ�กเว็บไซต์
ของ GIA www.gia.edu หรือในรูปแบบสำ�เน�ส่งให้เมื่อมีก�รร้องขอเป็นล�ยลักษณ์อักษร	ลูกค้�จะไม่ระบุชื่อลูกค้�	ที่อยู่	หม�ยเลขโทรศัพท์	
ตร�สินค้�	 เครื่องหม�ยก�รค้�	 เว็บไซต์	 อีเมล์	 หรือข้อมูลอื่นใดที่อ�จใช้ระบุได้ถึงตัวลูกค้�ได้บนห่อบรรจุภัณฑ์ดังกล่�ว	 นอกจ�กนี้ห่อบรรจุภัณฑ์
ต้องไม่มีก�รระบุข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของสิ่งของ (เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับสี	คว�มบริสุทธิ์หรือ	ก�รเจียระไน)

If Client authorizes an Affiliate or any third party to use Client’s GIA client number to deliver or 
ship Articles to GIA that are owned by Client or its Affiliates or request Reports or Services, then 
this Agreement will apply to such Articles, Reports and Services and in the case of an Affiliate, this 
Agreement will be binding on such Client Affiliate. Client will cause each such Affiliate and any such 
third party to comply with and be bound by the terms and conditions in this Agreement. Client will be 
responsible and liable for prices and other amounts due for all such Services requested by a Client 
Affiliate or any such third party using Client’s GIA client number. Client may not authorize a third party 
to use Client’s GIA client number to submit Articles to GIA that are not owned by Client or that Client 
does not intend to purchase.

ในกรณีที่ลูกค้�อนุญ�ตให้บริษัทในเครือหรือบุคคลภ�ยนอกใช้หม�ยเลขประจำ�ตัวลูกค้� GIA ของลูกค้�เอง	 เพื่อนำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้
แก่ GIA ที่เป็นของลูกค้�หรือบริษัทในเครือ	 หรือเพ่ือขอร�ยง�นหรือขอรับบริก�ร	 สัญญ�ฉบับนี้จะบังคับใช้กับสิ่งของ	 ร�ยง�น/หรือบริก�ร
ดังกล่�ว	 และในกรณีของบริษัทในเครือ	 สัญญ�นี้จะผูกพันบริษัทในเครือของลูกค้�	 ลูกค้�จะต้องดำ�เนินก�รให้บริษัทในเครือและบุคคลภ�ยนอก
ใดๆ	 ดังกล่�วปฏิบัติต�มและผูกพันกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของสัญญ�นี้	 และลูกค้�จะต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อค่�ธรรมเนียมและจำ�นวนเงิน
อื่นใดที่ต้องชำ�ระสำ�หรับบริก�รทั้งปวงดังกล่�ว	 เนื่องจ�กก�รที่บริษัทในเครือของลูกค้�หรือบุคคลภ�ยนอกใดๆ	 ดังกล่�ว	 ขอใช้หม�ยเลขประจำ�
ตัวลูกค้� GIA ของลูกค้�เอง	 ลูกค้�จะไม่อนุญ�ตให้บุคคลอื่นใช้หม�ยเลขประจำ�ตัวลูกค้� GIA ของลูกค้�เองเพื่อส่งสิ่งของที่ไม่ได้เป็นของลูกค้�
หรือสิ่งของที่ลูกค้�ไม่มีคว�มประสงค์ที่จะซื้อ

If GIA packages Articles in packaging or containers intended to be tamper resistant, GIA does not 
represent or warrant to Client that such packaging/containers will prevent persons from circumventing 
the tamper resistant features, including without limitation for purposes of replacing the Article in the 
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container with an inferior or different article. GIA will not be liable to Client or any third party if any 
such package or container is tampered with, including without limitation replacing the Article in such 
package or container with a different article. It shall be Client’s responsibility to confirm that the 
Article corresponds to the Report accompanying such Article.

ในกรณีที ่ GIA บรรจุหีบห่อสิ่งของในบรรจุภัณฑ์หรือภ�ชนะที่ป้องกันก�รเปิดผนึก GIA ไม่รับรองหรือรับประกันต่อลูกค้�ว่�บรรจุภัณฑ/์ภ�ชนะ
ดังกล่�วจะส�ม�รถป้องกันบุคคลใดหลีกเลี่ยงคุณสมบัติในก�รป้องกันก�รเปิดผนึก	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รสับเปลี่ยนสิ่งของที่อยู่ใน
ภ�ชนะกับสิ่งของที่ด้อยกว่�หรือสิ่งของอื่น	 GIA ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้�หรือบุคคลภ�ยนอกห�กบรรจุภัณฑ์หรือภ�ชนะถูกเปิดผนึก	 ซึ่งรวมถึง
โดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รสับเปลี่ยนสิ่งของในบรรจุภัณฑ์หรือภ�ชนะดังกล่�วกับสิ่งของอื่น	 ลูกค้�จะรับผิดชอบในก�รยืนยันว่�สิ่งของตรงกับร�ยง�น
ที่ม�กับสิ่งของดังกล่�ว	

WITH RESPECT TO SPECIFIC ARTICLES AND RELATED SERvICES, ONLY THE CORRESPONDING LEGAL ENTITY 
IDENTIFIED ON THE COvER PAGE (E.G., GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, INC., GIA INDIA LABORATORY 
PRIvATE LIMITED) WILL HAvE LIABILITY TO CLIENT UNDER THIS AGREEMENT IN CONNECTION WITH 
SUCH ARTICLES AND SERvICES AND NO OTHER PERSON OR LEGAL ENTITY WILL HAvE ANY LIABILITY OR 
OBLIGATION WHATSOEvER WITH RESPECT TO SUCH ARTICLES AND SERvICES. 

สำ�หรับสิ่งของจำ�เพ�ะบ�งประเภทและก�รบริก�รที่เกี่ยวข้องนั้น	 นิติบุคคลผู้ดำ�เนินก�รติดต่อที่ระบุในเอกส�รนำ�เท่�นั้น	 (เช่น	Gemological 
Institute of America, Inc. หรือ	 GIA	 India	 Laboratory	 Private	 Limited)	 เป็นผู้มีคว�มรับผิดต่อลูกค้�ภ�ยใต้สัญญ�
น้ีในสิ่งของและบริก�รดังกล่�ว	 และไม่มีบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จะมีคว�มรับผิดหรือหน้�ที่ไม่ว่�โดยประก�รใดที่เกี่ยวกับสิ่งของและบริก�ร
ดังกล่�วนั้น 

(3) Insurance. GIA SHALL MAINTAIN (OR CAUSE TO BE MAINTAINED ON ITS BEHALF) A STANDARD FORM 
JEWELERS BLOCK INSURANCE POLICY (OR INSURANCE SUBSTANTIALLY SIMILAR TO SUCH INSURANCE 
THAT IS AvAILABLE IN THE JURISDICTION WHERE GIA OPERATES) TO INSURE AN ARTICLE AGAINST LOSS 
OR DAMAGE WHILE IN GIA’S POSSESSION. CLIENT AGREES THAT, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED 
BY APPLICABLE LAW, (i) THE LIABILITY OF GIA AND ITS EMPLOYEES AND AGENTS FOR ANY LOSS OF, 
MISDELIvERY OF, OR DAMAGE TO THAT ARTICLE, EvEN IF CAUSED BY OR RESULTING FROM THE NEGLIGENCE 
OR OTHER FAULT OF GIA OR ANY OF ITS EMPLOYEES OR AGENTS, SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT 
PAID TO GIA BY ITS INSURANCE CARRIER AND SUBSEQUENTLY PAID BY GIA TO CLIENT, IF ANY, IN RESPECT 
THEREOF UNDER SUCH POLICIES AND (ii) IN ANY EvENT, GIA AND ITS EMPLOYEES AND AGENTS SHALL 
NOT BE PERSONALLY LIABLE FOR ANY SUCH LOSS OF, MISDELIvERY OF, OR DAMAGE TO THAT ARTICLE, 
EvEN IF THIS LIMITED REMEDY FAILS IN ITS ESSENTIAL PURPOSE. THIS SECTION SHALL NOT OPERATE IN 
SUCH A WAY AS TO LIMIT GIA’S LIABILITY FOR GIA’S ACTS OR OMISSIONS FOR WHICH LIABILITY MAY NOT 
BE LIMITED UNDER APPLICABLE LAW.

(3) การประกันภัย GIA จะ (หรือจัดก�รให้เอ�ประกันภัยในน�มของ GIA)	 เอ�ประกันภัยแบบม�ตรฐ�นประเภทกรมธรรม์เบ็ดเสร็จ
คุ้มครองผู้ค้�อัญมณี (Jewelers Block Insurance Policy) (หรือก�รประกันภัยอื่นใดที่คล้�ยคลึงกันกับก�รประกันภัยดังกล่�วที่มีใน
เขตอำ�น�จศ�ลในประเทศที่ GIA ดำ�เนินก�รอยู)่ เพื่อเป็นก�รประกันภัยก�รสูญห�ยหรือคว�มเสียห�ยในขณะที่สิ่งของอยู่ในคว�มครอบครอง
ของ GIA และลูกค้�ตกลงว่�	ภ�ยใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับอนุญ�ต (1) คว�มรับผิดของ GIA และลูกจ้�งและตัวแทนของ GIA ใน
คว�มสูญห�ย	 ก�รส่งมอบผิดพล�ด	 หรือคว�มเสียห�ยอันเกิดแก่สิ่งของ	 แม้ว่�จะเกิดจ�กหรือเป็นผลม�จ�กคว�มผิดหรือคว�มประม�ทเลินเล่อ
ของ GIA หรือลูกจ้�งหรือตัวแทนของ GIA ก็ต�ม	จะถูกจำ�กัดเท่�กับจำ�นวนเงินที่บริษัทประกันได้จ่�ยให้แก ่GIA ซึ่ง GIA จะจ่�ยให้แก่ลูกค้�ใน
ภ�ยหลัง (ถ้�ม)ี ภ�ยใต้กรมธรรม์ดังกล่�ว	และ (2) ไม่ว่�ในกรณีใดๆ	GIA และลูกจ้�งและตัวแทนของ GIA ไม่ต้องรับผิดเป็นก�รส่วนตัวในก�ร
สูญห�ย	ก�รส่งมอบผิดพล�ด	หรือคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นแก่สิ่งของนั้น	แม้ว่�ลูกค้�จะไม่ได้รับก�รชดเชยคว�มเสียห�ยต�มที่ถูกจำ�กัดไว้ก็ต�ม	ข้อ
สัญญ�นี้จะไม่ใช้ไปในท�งที่จำ�กัดคว�มรับผิดของ GIA สำ�หรับก�รกระทำ�หรือก�รงดเว้นก�รกระทำ�ของ GIA ซึ่งภ�ยใต้กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับไม่ได้
จำ�กัดคว�มรับผิดนั้นไว้	

(4) Liability for Errors in Reports, Infringement, or Radioactive Articles; Indemnity by Client 
to GIA. GIA AND ITS EMPLOYEES AND AGENTS SHALL NOT BE LIABLE FOR (i) ANY LIABILITY, CLAIM, SUIT, 
ACTION, OR DEMAND FOR PERSONAL INJURY RESULTING FROM EXPOSURE TO A RADIOACTIvE ARTICLE 
SUBMITTED TO GIA, EvEN IF THE LOSS, DAMAGE, LIABILITY, OR EXPENSE RELATED THERETO WAS CAUSED 
BY OR RESULTED FROM THE NEGLIGENCE OR OTHER FAULT OF GIA OR ANY OF ITS EMPLOYEES OR AGENTS; 
(ii) ANY THIRD PARTY CLAIM, SUIT, ACTION, OR DEMAND ALLEGING THAT AN ARTICLE INFRINGES A THIRD 
PARTY’S PATENT(S), COPYRIGHT(S), OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT(S); OR (iii) ANY ERROR 
IN OR OMISSION FROM OR IN A REPORT, THE ISSUANCE OR USE OF A REPORT, AND/OR AN INSCRIPTION, 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION ANY ERROR IN OR OMISSION FROM OR IN A REPORT CAUSED BY GIA, 
ITS EMPLOYEES OR AGENTS, OR OTHERS. CLIENT AGREES TO DEFEND, WITH COUNSEL SELECTED BY GIA, 
INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS GIA AND ITS EMPLOYEES AND AGENTS FROM AND AGAINST ANY LOSS, 
DAMAGE, LIABILITY, COST, AND EXPENSE INCURRED BY GIA (INCLUDING WITHOUT LIMITATION REASONABLE 
ATTORNEYS’ FEES) ARISING OUT OF, RELATED TO OR RESULTING FROM (i), (ii) OR (iii) ABOvE, INCLUDING 
IN CASES OF GIA’S NEGLIGENCE EvEN IF SOLE OR SEPARATE, SIMPLE OR GROSS, OR, IN THE CASE OF ANY 
INSCRIPTION CLIENT REQUESTS TO BE INCLUDED ON AN ARTICLE. THE DISCLAIMERS, INDEMNITY, AND 
LIMITS ON LIABILITY SET FORTH IN THIS SECTION SHALL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED 
BY APPLICABLE LAW. THIS SECTION SHALL NOT OPERATE IN SUCH A WAY AS TO LIMIT GIA’S LIABILITY FOR 
GIA’S ACTS OR OMISSIONS FOR WHICH LIABILITY MAY NOT BE LIMITED UNDER APPLICABLE LAW.

(4) ความรับผิดต่อความผิดพลาดในรายงาน การละเมิด หรือสิ่งของที่ปล่อยกัมมันตรังสี การชดใช้ค่าเสียหายให้แก ่GIA โดย
ลูกค้า	GIA และลูกจ้�งและตัวแทนของ GIA จะไม่ต้องรับผิดใน (1) คว�มรับผิด	 ก�รอ้�งสิทธิ์	 ก�รฟ้องคดี	 ก�รดำ�เนินคดี	 หรือก�รเรียกร้อง
ใดๆ	 เนื่องจ�กก�รบ�ดเจ็บที่เกิดจ�กก�รสัมผัสต่อสิ่งของที่ปล่อยกัมมันตรังสีที่ส่งมอบให ้ GIA แม้ว่�ก�รสูญเสีย	 คว�มเสียห�ย	 คว�มรับผิด	
หรือค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องดังกล่�วจะเกิดจ�ก	 หรือเป็นผลม�จ�กคว�มประม�ทเลินเล่อหรือคว�มผิดอื่นใดของ GIA หรือของลูกจ้�งหรือตัวแทน
ของ GIA (2) ก�รอ้�งสิทธิ์	 ก�รฟ้องคดี	 ก�รดำ�เนินคดี	 หรือก�รเรียกร้องใดของบุคคลภ�ยนอกที่อ้�งว่�สิ่งของดังกล่�วละเมิดสิทธิ์บัตร	 ลิขสิทธิ์	
หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�อื่นใดของบุคคลนั้น	 หรือ (3) คว�มผิดพล�ดหรือข้อมูลที่จ�กหรือในร�ยง�นที่ตกหล่น	 ก�รออกร�ยง�นหรือก�รใช้
ร�ยง�น	และ/หรือ	ก�รจ�รึกเครื่องหม�ย	ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะ	คว�มผิดในหรือข้อมูลที่จ�กหรือในร�ยง�นที่ตกหล่นที่เกิดจ�ก GIA และ
หรือ	ลูกจ้�งหรือตัวแทนของ GIA หรือผู้อื่น	ลูกค้�ตกลงต่อสู้คดีโดยใช้ทน�ยคว�มที ่GIA คัดเลือก	ชดใช้และรับผิดชอบต่อ GIA และลูกจ้�งและ

ตัวแทนของ GIA ในคว�มสูญเสีย	คว�มเสียห�ย	คว�มรับผิด	ค่�ใช้จ่�ยของ GIA (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะค่�วิช�ชีพทน�ยคว�มที่เหม�ะสม) 
ที่เกิดจ�ก	 หรือที่เกี่ยวข้อง	 หรือที่เป็นผลม�จ�ก	 (1) (2) หรือ (3) ข้�งต้น รวมทั้งในกรณีที่เกิดจ�กคว�มประม�ทเลินเล่อของ GIA ไม่ว่�จะ
เป็นคว�มประม�ทเลินเล่อแต่เพียงฝ่�ยเดียวหรือไม่	 หรือเป็นคว�มประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรงหรือไม่	 หรือในกรณีของก�รจ�รึกเคร่ืองหม�ย
บนสิ่งของที่ลูกค้�ร้องขอให้จ�รึก	 ก�รสงวนสิทธิ์	 ก�รชดใช้ค่�เสียห�ย	 และก�รจำ�กัดคว�มรับผิด	 ที่ระบุในสัญญ�ข้อนี้	 จะบังคับใช้ภ�ยใต้ขอบเขต
สูงสุดที่กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับอนุญ�ตให้กระทำ�ได้	 ข้อสัญญ�นี้จะไม่ใช้ไปในท�งที่จำ�กัดคว�มรับผิดของ GIA สำ�หรับก�รกระทำ�หรือก�รงดเว้น
ก�รกระทำ�ของ GIA ซึ่งภ�ยใต้กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับไม่ได้จำ�กัดคว�มรับผิดนั้นไว้

(5) Limitations of Liability. CLIENT AGREES THAT GIA AND ITS EMPLOYEES AND AGENTS SHALL NOT 
BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIvE, STATUTORY, OR 
SPECIAL DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS, WITH RESPECT TO OR ARISING UNDER 
OR RELATED TO THIS AGREEMENT, THE SERvICES OR A REPORT, EvEN IF ADvISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. EXCEPT FOR GIA’S OBLIGATION TO PAY CLIENT THE INSURANCE PROCEEDS REFERENCED 
ABOvE, IN NO EvENT SHALL THE TOTAL, CUMULATIvE LIABILITY OF GIA EXCEED THE PRICE OF THE 
SERvICES PROvIDED BY GIA UNDER THIS AGREEMENT TO CLIENT FOR WHICH LIABILITY ARISES. THE 
LIMITATIONS ON LIABILITY IN THIS AGREEMENT (i) SHALL APPLY TO ANY CLAIMS AND CAUSES OF ACTION, 
UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
NEGLIGENCE), INDEMNITY, OR OTHERWISE; AND (ii)  SHALL BE DEEMED TO APPLY TO THE MAXIMUM 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF THE ESSENTIAL 
PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY SET FORTH IN THIS AGREEMENT. CLIENT AGREES THAT GIA IS NOT 
OBLIGATED TO DEFEND, INDEMNIFY, OR HOLD CLIENT HARMLESS IN CONNECTION WITH ANY THIRD 
PARTY CLAIMS, SUITS, OR ACTIONS BROUGHT AGAINST CLIENT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION CLAIMS 
BROUGHT BY ANY ARTICLE OWNER, PURCHASER, OR DOWNSTREAM PURCHASER. THE PARTIES HAvE FULLY 
CONSIDERED THE FOREGOING ALLOCATION OF RISK AND THE REMEDIES SET FORTH IN THIS AGREEMENT 
AND FIND SUCH ALLOCATION AND REMEDIES TO BE REASONABLE, AND AGREE THAT THE FOREGOING 
LIMITATION AND THE OTHER LIMITATIONS IN THIS AGREEMENT ARE AN ESSENTIAL BASIS OF THE BARGAIN 
BETWEEN THE PARTIES. THIS SECTION SHALL NOT OPERATE IN SUCH A WAY AS TO LIMIT GIA’S LIABILITY 
FOR GIA’S ACTS OR OMISSIONS FOR WHICH LIABILITY MAY NOT BE LIMITED UNDER APPLICABLE LAW.

(5) การจำากัดความรับผิด	 ลูกค้�ตกลงว่�	 GIA และลูกจ้�งและตัวแทนของ GIA จะไม่ต้องรับผิดต่อค่�เสียห�ยโดยอ้อม (indirect 
damages) ค่�เสียห�ยที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงจ�กก�รทำ�ละเมิดแต่เกิดจ�กผลที่ต�มม�ของก�รกระทำ�ดังกล่�ว (consequence 
damages) ค่�เสียห�ยจ�กก�รผิดสัญญ� (incidental damages)	 ค่�เสียห�ยเชิงลงโทษ (exemplary and punitive 
damages) ค่�เสียห�ยต�มกฎหม�ย (statutory damages) หรือค่�เสียห�ยพิเศษ (special damages) ซึ่งรวมถึงโดย
ไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รสูญเสียกำ�ไรที่เกิดจ�ก	 หรือเกี่ยวเนื่อง	 หรือเกี่ยวข้องกับสัญญ�นี้	 บริก�ร	 หรือร�ยง�น	 แม้ว่�จะได้รับก�รแจ้งให้ทร�บถึง
คว�มเป็นไปได้ของค่�เสียห�ยดังกล่�ว	 ยกเว้นข้อผูกพันของ GIA ที่ต้องชำ�ระเงินประกันที่ได้รับให้แก่ลูกค้�ต�มที่อ้�งถึงข้�งต้น	 ไม่ว่�กรณีใดๆ	
ก็ต�ม	 คว�มรับผิดรวมทั้งหมดของ GIA จะต้องไม่เกินกว่�มูลค่�ของบริก�รที ่ GIA ได้ให้แก่ลูกค้�ภ�ยใต้สัญญ�นี้อันเป็นส�เหตุของคว�มรับผิด
นั้น	ข้อจำ�กัดคว�มรับผิดในสัญญ�นี้ (1)	จะใช้บังคับกับก�รเรียกร้องและมูลคดีใดๆ	หลักคว�มรับผิด	ไม่ว่�ท�งสัญญ�	ละเมิด (ซึ่งรวมถึงโดยไม่
จำ�กัดเฉพ�ะคว�มประม�ทเลินเล่อ) ก�รชดใช้ค่�เสียห�ย	หรืออื่นใด	และ (2) ให้ถือว่�เป็นก�รใช้บังคับภ�ยใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหม�ยที่ใช้บังคับ
อนุญ�ตไว้	โดยไม่คำ�นึงถึงก�รไม่ได้รับก�รชดเชยคว�มรับผิดต�มที่จำ�กัดไว้ต�มที่ระบุไว้ในสัญญ�นี้	ลูกค้�ตกลงว่�	GIA ไม่มีหน้�ที่ปกป้อง	ชดใช้
ค่�เสียห�ย	 และรับผิดชอบต่อลูกค้�อันเนื่องม�จ�กก�รที่ลูกค้�ถูกเรียกร้อง	 ฟ้องร้อง	 หรือก�รดำ�เนินก�รคดีใดๆ	 โดยบุคคลภ�ยนอก	 ซึ่งรวมถึง
โดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รเรียกร้องโดยเจ้�ของ	ผู้ซื้อ	หรือผู้ซื้อต่อ	คู่สัญญ�ได้พิจ�รณ�ถึงก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงข้�งต้น	และก�รชดเชยคว�มเสียห�ยดัง
ที่ระบุในสัญญ�นี้โดยครบถ้วนแล้ว	 และเห็นว่�ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและก�รชดเชยคว�มเสียห�ยดังกล่�วมีคว�มเหม�ะสม	 และตกลงว่�ข้อจำ�กัด
คว�มรับผิดที่กำ�หนดไว้ข้�งต้น	 และข้อจำ�กัดอื่นใดในสัญญ�นี้เป็นหลักก�รสำ�คัญของก�รต่อรองระหว่�งคู่สัญญ�	 ข้อสัญญ�นี้จะไม่ใช้ไปในท�งที่
จำ�กัดคว�มรับผิดของ GIA สำ�หรับก�รกระทำ�หรือก�รงดเว้นก�รกระทำ�ของ GIA ภ�ยใต้กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับไม่ได้จำ�กัดคว�มรับผิดนั้นไว ้

(6) Client Payment Responsibilities. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS 
AGREEMENT, CLIENT AGREES THAT IT IS SOLELY AND FULLY RESPONSIBLE FOR (i) ALL ARTICLES 
SUBMITTED TO GIA USING CLIENT’S GIA CLIENT NUMBER, (ii) ALL AMOUNTS AND FEES CHARGED FOR THE 
SERvICES PERFORMED FOR SUCH ARTICLES, (iii) PAYING TO GIA THE BALANCE OF CLIENT’S ACCOUNT FOR 
SUCH AMOUNTS AND FEES AND (iv) PAYMENT OF LATE FEES OF 1.5% PER MONTH (OR, IF APPLICABLE, 
THE MAXIMUM AMOUNT PERMITTED BY LAW, WHICHEvER IS LESS) ON ALL AMOUNTS NOT PAID WHEN DUE 
FROM THE DUE DATE UNTIL PAID IN FULL.

(6) หน้าท่ีชำาระเงินของลูกค้า แม้ว่�จะแตกต่�งกับสัญญ�นี้	 ลูกค้�ตกลงว่�ลูกค้�จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมด	 สำ�หรับ	
(1) สิ่งของที่ส่งมอบให้แก ่ GIA โดยใช้หม�ยเลขประจำ�ตัวลูกค้� GIA ของลูกค้�เอง	 (2) จำ�นวนเงินและค่�บริก�รทั้งหมดที่เรียกเก็บจ�ก
ก�รให้บริก�รสำ�หรับสิ่งของดังกล่�ว (3) ก�รชำ�ระเงินต�มยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้�สำ�หรับจำ�นวนเงินและค่�บริก�รซึ่งถึงกำ�หนดชำ�ระ
ให้แก่ GIA และ (4)	 ก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมในกรณีที่มีก�รชำ�ระเงินล่�ช้�ในอัตร�ร้อยละ	1.5 ต่อเดือน สำ�หรับจำ�นวนเงินที่มิได้ชำ�ระเมื่อถึง
กำ�หนดชำ�ระ (หรือกรณีที่มีอัตร�สูงสุดที่กฎหม�ยอนุญ�ต	 แล้วแต่ว่�จำ�นวนใดน้อยกว่�) โดยให้นับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระไปจนถึงวันที่ชำ�ระ
เต็มจำ�นวนแล้ว

Client will pay the then-current GIA prices for Services either (1) prior to Articles being delivered to 
GIA, (2) at the time Articles are delivered to GIA or (3) at the time Articles are returned and Reports 
are provided to Client (e.g., after Services have been performed), in each case, as specified by GIA. 
Alternatively, if GIA has granted Client credit terms, then GIA will invoice Client following performance 
of Services, and Client shall pay all invoiced amounts pursuant to the payment terms specified in the 
invoice. In addition, if Client submits Articles to a GIA Lab Direct Program Participant for submission 
to GIA for the performance of Services, then GIA may invoice the price due for such Services to the 
GIA Lab Direct Program Participant and such GIA Lab Direct Program Participant may pay such prices. 
In such event, Client will pay to the GIA Lab Direct Program Participant the prices for the Services as 
agreed between Client and the GIA Lab Direct Program Participant. Client acknowledges that Client 
is responsible for payment of all such prices for such Services if the Lab Direct Program Participant 
does not pay GIA for such Services, including without limitation whether or not Client paid the GIA Lab 
Direct Program Participant.
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ลูกค้�จะชำ�ระร�ค�และค่�ธรรมเนียมให้แก ่GIA สำ�หรับก�รบริก�รในอัตร�ที่บังคับใช้ในขณะนั้น	 ไม่ว่�จะเป็นก�รชำ�ระ (1) ก่อนส่งมอบสิ่งของ
ให้แก ่GIA (2) ณ	เวล�ที่ส่งมอบสิ่งของให้แก ่GIA หรือ	(3) ณ	เวล�ที่ส่งคืนสิ่งของและส่งร�ยง�นให้ลูกค้� (เช่น	ภ�ยหลังจ�กก�รให้บริก�ร) 
โดย GIA กำ�หนดเป็นกรณีไป	 หรือในกรณีที่ GIA ได้ให้เครดิตแก่ลูกค้�ร�ยใด	 GIA จะออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้�หลังจ�กก�รให้บริก�รและ
ลูกค้�จะชำ�ระเงินต�มจำ�นวนในใบแจ้งหนี้ทั้งหมดต�มเงื่อนไขในก�รชำ�ระเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้	 และถ้�ลูกค้�ส่งมอบสิ่งของให้แก่ผู้ร่วมโครงก�ร
ห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรง	เพื่อส่งต่อให้แก่ GIA เพื่อบริก�รต่�งๆ	GIA อ�จออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรง
เพื่อเรียกเก็บค่�บริก�รสำ�หรับก�รบริก�รดังกล่�ว	และผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรงอ�จชำ�ระร�ค�ค่�บริก�รดังกล่�ว	ในกรณีนี้	
ลูกค้�จะชำ�ระร�ค�ให้แก่ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรง	 ในร�ค�ที่ลูกค้�และผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรงได้
ตกลงกัน	 และลูกค้�รับทร�บดีว่�ลูกค้�ต้องรับผิดชอบชำ�ระร�ค�ดังกล่�วทั้งหมด	 ถ้�ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรงไม่ชำ�ระร�ค�
สำ�หรับบริก�รดังกล่�วให้แก ่ GIA ซึ่งรวมถึงไม่จำ�กัดเฉพ�ะ	 ไม่ว่�ลูกค้�ได้ชำ�ระค่�บริก�รให้แก่ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA โดยตรง
หรือไม่	

Unless otherwise indicated by GIA in writing, all prices are listed in U.S. Dollars or in the local currency 
in which GIA has laboratory operations. GIA’s current business practice is to publish GIA’s prices on 
its laboratory web-site. Clients will be invoiced in the currency of the country where GIA received 
the Articles from Client, unless otherwise advised by GIA, in GIA’s sole discretion. By way of example 
and without limitation, GIA may issue invoices in U.S. Dollars. For invoices denominated in the local 
currency, the invoices will be billed based on the local currency prices that have been published by 
GIA, plus any applicable local taxes that are required to be charged. GIA reviews its US Dollar prices 
as well as local currency pricing on a periodic basis for consistency between its U.S. Dollar prices and 
the local currency price and will from time to time make adjustments, as required, to adjust such US 
Dollar prices and local currency prices based on exchange rate fluctuations and/or other operational 
and business factors.

ทั้งนี้เว้นแต ่GIA ได้ระบุเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่�งอื่น	ร�ค�ทั้งหมดกำ�หนดเป็นเหรียญสหรัฐหรือสกุลเงินท้องถิ่นที ่GIA มีก�รดำ�เนินก�ร
ห้องปฏิบัติก�ร	แนวท�งปฏิบัติของ GIA ในปัจจุบันคือ	GIA จะประก�ศร�ค�ค่�บริก�รของ GIA บนเว็บไซต์ห้องปฏิบัติก�รของ GIA ใบแจ้งหนี้
ที่ออกให้แก่ลูกค้�จะเรียกเก็บเป็นเงินสกุลของประเทศที ่ GIA ได้รับสิ่งของจ�กลูกค้�	 ทั้งนี้เว้นแต ่ GIA ได้แจ้งไว้เป็นอย่�งอื่นต�มแต่ดุลยพินิจ
ของ GIA ท�ง GIA อ�จออกใบแจ้งหนี้เป็นเหรียญสหรัฐโดยวิธีก�รใช้ตัวอย่�งและโดยไม่จำ�กัด	 สำ�หรับใบแจ้งหนี้ที่กำ�หนดให้ออกเป็นสกุลเงิน
ท้องถิ่น	 จะใช้ร�ค�ที่กำ�หนดเป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่ประก�ศโดย GIA บวกด้วยภ�ษีที่กำ�หนดให้บังคับใช้ในท้องถิ่นนั้น	GIA จะตรวจสอบร�ค�ที่
กำ�หนดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินท้องถิ่นเป็นระยะเพื่อให้ร�ค�ระหว่�งสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินท้องถิ่นมีคว�มสอดคล้องกัน	
และจะปรับร�ค�เป็นครั้งคร�วเมื่อจำ�เป็นต�มร�ค�สกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินท้องถ่ินดังกล่�วต�มก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปล่ียน
และ/หรือปัจจัยอื่นในด้�นก�รดำ�เนินก�รและด้�นธุรกิจ 

Client shall make payment in the currency specified by GIA at the time of payment or on the invoice. 

ลูกค้�จะชำ�ระเงินให ้GIA ในสกุลเงินที ่GIA กำ�หนด	ณ	เวล�ที่ชำ�ระเงินหรือที่กำ�หนดในใบแจ้งหนี้	

Client shall apply for foreign exchange if required by applicable local law to assure that all payments 
may be made in the currency specified by GIA. 

ลูกค้�จะใช้อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศต�มกฎหม�ยท้องถิ่นซึ่งบังคับใช้	ทั้งนี้เพื่อให้ก�รชำ�ระเงินเป็นไปต�มสกุลเงินที ่GIA กำ�หนด	

If Client fails to timely pay any amounts owed to GIA under this Agreement and if Client provided to GIA 
a credit card number, then Client hereby authorizes GIA to charge such credit card such amounts that 
Client has failed to timely pay. In addition, in the event of such failure to timely pay GIA, GIA may in 
its discretion and notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, withhold/retain Articles 
and/or Reports until GIA has received payment from Client of all applicable fees.

ในกรณีที่ลูกค้�ไม่ส�ม�รถชำ�ระเงินที่ต้องชำ�ระให้แก่ GIA ต�มกำ�หนดระยะเวล�ภ�ยใต้สัญญ�นี้	 และลูกค้�ได้ให้หม�ยเลขบัตรเครดิต
แก่ GIA หม�ยคว�มว่�ลูกค้�อนุญ�ตให ้ GIA เรียกเก็บจำ�นวนเงินที่ลูกค้�ไม่ส�ม�รถชำ�ระให้แก ่ GIA ต�มกำ�หนดระยะเวล�ได้จ�กบัตรเครดิต
ดังกล่�ว	และในกรณีที่ลูกค้�ไม่ส�ม�รถชำ�ระเงิน GIA ต�มกำ�หนดเวล�นี้เอง	GIA อ�จเก็บ/ยึดถือสิ่งของและ/หรือร�ยง�นไว้จนกว่� GIA จะได้
รับก�รชำ�ระเงินค่�บริก�รทั้งหมดจ�กลูกค้�	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ GIA แม้ว่�จะแตกต่�งกับในสัญญ�นี้

GIA’s prices are exclusive of transportation, insurance costs, duties, tariffs and taxes including without 
limitation stamp duties and value added taxes (vAT) and use, sales, property (ad valorem) and other 
taxes. Client agrees to pay all such transportation, insurance costs, duties, tariffs and taxes. 

ร�ค�ของ GIA ไม่รวมค่�ขนส่ง	ค่�ประกันภัย	อ�กร	ภ�ษีศุลก�กร	และภ�ษี	ซึ่งรวมถึงไม่จำ�กัดเฉพ�ะค่�อ�กรแสตมป์	และภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	ภ�ษี
ที่เกิดจ�กก�รใช้	 ภ�ษีข�ย	 ภ�ษีทรัพย์สิน (ต�มสัดส่วนมูลค่�) และภ�ษีอื่นๆ	 ลูกค้�ตกลงที่จะจ่�ยค่�ขนส่ง	 ค่�ประกันภัย	 อ�กร	 ภ�ษีศุลก�กร
และภ�ษีดังกล่�ว 

GIA may change its prices for Services and Reports from time to time.

GIA อ�จเปลี่ยนแปลงร�ค�สำ�หรับก�รให้บริก�รและก�รออกร�ยง�นเป็นครั้งคร�ว

In certain cases, GIA may provide an estimate of the price for a Service. Any estimate of the price for 
a Service is only an estimate and is based on the exchange rate in effect at the time of the estimate. 
The price payable by Client for Services will be the actual price determined after the Services have 
been performed by GIA and the applicable exchange rate has been applied. If Client paid for Services 
(1) prior to Articles being delivered to GIA or (2) at the time Articles are delivered to GIA, then Client 
will pay the estimated prices. If the estimated price paid by Client is less than the actual price, Client 
will pay the difference. If the estimated price paid by Client was greater than the actual price, then 
Client will be entitled to a refund or a credit. 

ในบ�งกรณี	 GIA อ�จประเมินร�ค�สำ�หรับก�รให้บริก�ร	 ร�ค�ที่ได้ประเมินสำ�หรับบริก�รเป็นเพียงก�รประเมินร�ค�เท่�นั้น	 ซึ่งใช้อัตร�แลก
เปลี่ยนที่ใช้ในขณะที่ทำ�ก�รประเมิน	 ร�ค�ที่ลูกค้�จะต้องชำ�ระสำ�หรับบริก�รจะเป็นร�ค�จริงที่กำ�หนดภ�ยหลังจ�กที ่ GIA ได้ให้บริก�รแล้ว	 โดย
ใช้อัตร�แลกเปลี่ยนที่บังคับใช้ในขณะนั้น	 ในกรณีที่ลูกค้�ชำ�ระค่�บริก�ร (1) ก่อนส่งมอบสิ่งของให้แก ่ GIA หรือ (2) ณ	 เวล�ที่ส่งมอบสิ่งของ
ให้แก ่ GIA เป็นก�รชำ�ระร�ค�ประเมิน	 ห�กร�ค�ประเมินที่ลูกค้�ได้ชำ�ระต่ำ�กว่�ร�ค�ที่เกิดขึ้นจริง	 ลูกค้�จะต้องชำ�ระส่วนที่เหลือนี้	 ห�กร�ค�
ประเมินที่ลูกค้�ได้ชำ�ระสูงกว่�ร�ค�ที่เกิดขึ้นจริง	ลูกค้�จะได้รับเงินส่วนต่�งคืน

(7) Irradiated Articles, Rough or Partially Rough Diamonds, and GIA’s Compliance with Laws. 
Client acknowledges that certain governmental regulatory agencies, committees, boards and entities 
regulate, license, and set standards for the handling of irradiated Articles and that GIA endeavours 
to comply with all such regulations. If GIA determines that an Article has a level of radioactivity in 
excess of such standards, GIA will notify Client of that fact and GIA will follow GIA’s then-current 
procedures for handling irradiated Articles, including without limitation endeavouring to comply 
with the requirements of the applicable regulatory bodies. CLIENT ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT 
GIA MAY NOT BE PERMITTED TO RETURN TO CLIENT AN ARTICLE WHILE THE ARTICLE HAS A LEvEL OF 
RADIOACTIvITY IN EXCESS OF SUCH STANDARDS, THAT GIA MAY BE OBLIGATED TO TRANSFER THE ARTICLE 
TO AN ENTITY AUTHORIZED TO RECEIvE IRRADIATED ARTICLES, AND THAT GIA WILL HAvE NO FURTHER 
RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEvER WITH RESPECT TO SUCH ARTICLE. 

(7) ส่ิงของท่ีฉายรังสี เพชรท่ีไม่ได้เจียระไนหรือเพชรท่ีเจียระไนบางส่วน และการปฏิบัติตามกฎหมายโดย GIA ลูกค้�รับ
ทร�บว่�มีสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร	 และหน่วยง�นอื่นใดของรัฐผู้ออกกฎควบคุมได้ออกกฎระเบียบ	 อนุญ�ต	 และกำ�หนดม�ตรฐ�นในก�รจัดก�ร
สิ่งของที่ผ่�นก�รฉ�ยรังสี	 และ GIA จะใช้คว�มพย�ย�มที่จะปฏิบัติต�มกฎระเบียบทั้งปวงดังกล่�ว	 ในกรณีที่ GIA ตัดสินว่�สิ่งของชิ้นใดมี
ก�รปล่อยส�รกัมมันตรังสีในระดับที่สูงกว่�ม�ตรฐ�นที่กำ�หนด	 GIA จะแจ้งให้ลูกค้�ทร�บถึงข้อเท็จจริงและ GIA จะดำ�เนินก�รต�มแนวท�ง
ปฏิบัติในขณะนั้นในก�รจัดก�รสิ่งของที่ถูกฉ�ยรังสี	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รใช้คว�มพย�ย�มที่จะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของหน่วยง�นที่
มีหน้�ที่รับผิดชอบ	 ลูกค้�รับทร�บและตกลงว่� GIA อ�จไม่ได้รับอนุญ�ตให้ส่งคืนสิ่งของในขณะที่สิ่งของยังคงมีส�รกัมมันตรังสีในระดับที่สูงกว่�
ม�ตรฐ�นดังกล่�ว	และ GIA อ�จมีหน้�ที่ต้องโอนย้�ยสิ่งของนั้นให้แก่หน่วยง�นที่ได้รับอนุญ�ตให้รับสิ่งของที่ผ่�นก�รฉ�ยรังสีได้	และ GIA จะ
ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อสิ่งของดังกล่�วอีกต่อไปไม่ว่�ในกรณีใดๆ	

IN ADDITION, CLIENT ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT GIA MAY NOT BE PERMITTED TO RETURN A 
ROUGH OR PARTIALLY ROUGH DIAMOND TO CLIENT IF CLIENT DID NOT SEND THE ARTICLE TO GIA OR TO A 
GIA LAB DIRECT PARTICIPANT WITH THE REQUIRED KIMBERLEY PROCESS DOCUMENTATION AND/OR THE 
CLIENT DID NOT FOLLOW THE REQUIRED PROCESS IN RELATION TO THE ARTICLE, AND THAT IN SUCH EvENT 
GIA MAY BE OBLIGATED TO DELIvER THE ARTICLE TO THE APPROPRIATE GOvERNMENT AGENCY OR TRADE 
ORGANIZATION AND GIA MAY BE OBLIGATED TO NOTIFY OR MAY vOLUNTARILY NOTIFY RELEvANT TRADE 
ORGANIZATIONS (e.g., WFDB or IDMA). IN SUCH EvENT GIA WILL HAvE NO FURTHER RESPONSIBILITY OR 
LIABILITY WHATSOEvER WITH RESPECT TO SUCH ARTICLE AND CLIENT’S ONLY RECOURSE IS WITH THE 
GOvERNMENT AGENCY OR TRADE ORGANIZATION IN RECEIPT OF SUCH NOTIFICATION AND/OR ARTICLE 
AND CLIENT AGREES TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS GIA AND ITS EMPLOYEES AND AGENTS FROM 
THE RESULTS OF SUCH NOTIFICATION AND FROM THE DELIvERY OF SUCH ARTICLE TO THE GOvERNMENT 
AGENCY OR TRADE ORGANIZATION.

นอกจ�กนี้	ลูกค้�รับทร�บและตกลงว่�	GIA อ�จไม่ได้รับอนุญ�ตให้คืนเพชรที่ไม่ได้เจียระไนหรือเพชรที่เจียระไนบ�งส่วนให้แก่ลูกค้�	ห�กลูกค้�
ไม่ได้ส่งสิ่งของให้แก ่GIA หรือส่งให้แก่ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA (GIA Lab Direct Participant) พร้อมกับเอกส�รที่กำ�หนด
สำ�หรับกระบวนก�รคิมเบอร์ลี ่ (Kimberly Process)	และ/หรือลูกค้�ไม่ได้ปฏิบัติต�มกระบวนก�รที่กำ�หนดเกี่ยวกับสิ่งของนั้น	และในกรณี
ดังกล่�ว	GIA อ�จมีหน้�ที่ส่งมอบสิ่งของให้แก่หน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรก�รค้�ที่เกี่ยวข้อง	และ GIA อ�จมีหน้�ที่แจ้งหรืออ�จแจ้งองค์กรก�รค้�
ที่เกี่ยวข้องด้วยคว�มสมัครใจ (เช่น WFDB หรือ IDMA) ในกรณีดังกล่�ว	GIA ไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีคว�มรับผิดใดๆ	เกี่ยวกับสิ่งของดังกล่�ว	
และลูกค้�จะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยกับหน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรก�รค้�	 ในก�รรับแจ้งและ/หรือสิ่งของดังกล่�วเท่�นั้น	 และลูกค้�ตกลงชดใช้ค่�เสียห�ย
และปกป้อง GIA และลูกจ้�ง	และตัวแทนของ GIA จ�กผลของก�รแจ้งและก�รส่งมอบสิ่งของดังกล่�วให้แก่หน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรก�รค้� 

In addition, GIA’s compliance with any other laws, regulations, or court orders regarding Articles will 
not be a breach of this Agreement (or any other agreement) by GIA. 

นอกจ�กนี้ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	 กฎระเบียบ	 คำ�สั่งศ�ลของ GIA ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งของ	 ไม่ถือว่� GIA กระทำ�คว�มผิดภ�ยใต้สัญญ�นี้	
(หรือสัญญ�อื่นใด) 

(8) Treated and Processed Articles; Breaches of Ethics; and Release. Client agrees that (i) GIA 
may test an Article (including without limitation chemical analysis or other laser ablation techniques) 
to determine if the Article is natural, synthetic or whether it has been treated or processed, even if 
Client did not request such testing as a part of the Services, and (ii) GIA may, in its discretion, add an 
Inscription on any Article that GIA reasonably believes to be synthetic, treated, or processed specifying 
the results of such GIA testing, even if Client did not request such Inscription as a part of the Services. 
Client hereby agrees to pay for any such Inscription, even though not requested by Client when the 
Article was initially delivered to GIA. 

(8) สิ่งของที่ผ่านการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพ	การฝ่าฝืนจริยธรรมและการทำาให้ปลอดจากความรับผิด	ลูกค้�ตกลงว่�  
(1) GIA อ�จทดสอบสิ่งของ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะ	ก�รวิเคร�ะห์ท�งเคมี	หรือก�รใช้เลเซอร์	(laser ablation) เพื่อวินิจฉัยว่�สิ่งของ
นั้นเป็นของธรรมช�ติ	 ถูกสังเคร�ะห์ขึ้น	หรือว่�ผ่�นก�รปรับปรุงหรือพัฒน�คุณภ�พ	แม้ว่�ลูกค้�ไม่ได้ขอให้ก�รทดสอบดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของ
ก�รบริก�ร	 และ (2) GIA อ�จเพิ่มก�รจ�รึกเครื่องหม�ยลงบนสิ่งของใดๆ	 ที่ GIA เชื่อได้ว่�เป็นสิ่งที่ถูกสังเคร�ะห์	 หรือผ่�นก�รปรับปรุงหรือ
พัฒน�คุณภ�พ	 เพื่อระบุผลก�รทดสอบของ GIA แม้ว่�ลูกค้�ไม่ได้ขอให้ก�รจ�รึกเครื่องหม�ยดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของก�รบริก�ร	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของ GIA ลูกค้�ตกลงชำ�ระเงินสำ�หรับก�รจ�รึกเครื่องหม�ยดังกล่�วแม้ว่�ลูกค้�จะไม่ได้ร้องขอก�รบริก�รนั้นตอนที่ส่งมอบสิ่งของ
แก ่GIA 

If Client (a) submits an Article to GIA and does not disclose to GIA in writing at the time of submission 
that such Article is synthetic or that it has been treated or processed and GIA subsequently reasonably 
suspects or detects that an Article is synthetic or has been treated, or (b) breaches or potentially 
breaches any ethics or other policies of the World Federation of Diamond Bourses (the “WFDB”), the 
International Diamond Manufacturers Association (“IDMA”), GIA or any other appropriate government 
or trade organizations; or, if GIA (1) becomes aware of matters of interest to the diamond and gem 
industry, and other matters related to the mission of WFDB, IDMA, GIA or any other appropriate 
government or trade organizations, both now and in the future, or (2) terminates the Agreement, 
including without limitation, for any of the foregoing reasons (collectively, the “Matters”), then GIA 
may, at its discretion, (i) notify law enforcement agencies, the WFDB or any local bourses, IDMA, or 
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other appropriate government or trade organizations of such Matters and provide any information, 
data and documents concerning the Matters, including without limitation, the names, contact 
information and other personally identifiable information of individuals that have submitted articles 
to or communicated with GIA on Client’s behalf (collectively, the “Information”) in GIA’s possession 
requested by such bodies, (ii) make public, via GIA’s website or otherwise, the name of such Client in 
connection with the Matters, and (iii) retain and turn over the Article at the request of such agency or 
organization for further investigation. In such an event, Client’s only recourse is with the government 
or trade organization in receipt of such notification and/or Article. Client hereby consents to and 
authorizes GIA to provide WFDB, IDMA, or any other appropriate governmental and trade organization 
and law enforcement agencies the Information, and consents to and authorizes such organizations to 
provide the Information to their member organizations. 

ห�กลูกค้� (ก) ส่งมอบสิ่งของให้แก ่ GIA และไม่เปิดเผยให ้ GIA ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร	 ณ	 เวล�ที่ส่งมอบว่�สิ่งของดังกล่�วถูกสังเคร�ะห์
ขึ้นหรือผ่�นก�รปรับปรุงหรือพัฒน�คุณภ�พ	 และ GIA มีเหตุควรให้สงสัยหรือตรวจได้ว่�สิ่งของถูกสังเคร�ะห์ขึ้นหรือผ่�นก�รปรับปรุง	 หรือ		
(ข) ฝ่�ฝืนหรืออ�จถือว่�ฝ่�ฝืนจริยธรรมหรือ	 นโยบ�ยอื่นของสม�พันธ์ตล�ดกล�งค้�เพชรโลก	 (World Federation of Diamond 
Bourses หรือ “WFDB”) สม�คมผู้ประกอบก�รเจียระไนเพชรระหว่�งประเทศ (International Diamond Manufacturers 
Association หรือ “IDMA”) GIA หรือหน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรก�รค้�อื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือในกรณีที ่GIA (1) รับรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่ออุตส�หกรรมเพชรพลอยและเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจของ WFDB IDMA GIA หรือหน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรก�รค้�อื่นที่เกี่ยวข้อง	
ทั้งในขณะนี้และในอน�คต	หรือ (2) บอกเลิกสัญญ�นี้ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะเหตุผลที่ระบุข้�งต้น (รวมเรียกว่� “เรื่องสำาคัญ”) GIA อ�จ
ใช้ดุลยพินิจ (1) แจ้งให้หน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ย WFDB หรือตล�ดค้�เพชรในท้องถิ่น IDMA	 หน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรก�รค้�อื่นที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสำ�คัญดังกล่�วทร�บ	 และให้ข้อมูลและเอกส�รเกี่ยวกับเรื่องสำ�คัญซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะ	 ชื่อ	 ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลระบุ
ตัวบุคคลอื่นใดที่ได้ส่งมอบสิ่งของหรือติดต่อกับ GIA ในน�มของลูกค้� (รวมเรียกว่� “ข้อมูลสำาคัญ”) ที่อยู่ในก�รครอบครองของ GIA ต�ม
ที่องค์กรดังกล่�วร้องขอ (2)	 ประก�ศชื่อของลูกค้�ดังกล่�วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสำ�คัญ	 ผ่�นเว็บไซต์ของ GIA หรือโดยประก�รอื่น	 และ	 (3) เก็บ
และส่งคืนซึ่งสิ่งของ	 เมื่อหน่วยง�นหรือองค์กรดังกล่�วร้องขอเพื่อก�รสืบสวนต่อไป	 ในกรณีดังกล่�ว	 ลูกค้�จะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยกับหน่วยง�นของรัฐ
หรือองค์กรก�รค้�	 ในก�รรับแจ้งและ/หรือสิ่งของดังกล่�วเท่�นั้น	 ลูกค้�อนุมัติและอนุญ�ตให้ GIA ให้ข้อมูลสำ�คัญแก ่ WFDB IDMA	 หรือ
หน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรก�รค้�อื่นที่เกี่ยวข้องและหน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ย	 และอนุมัติและอนุญ�ตองค์กรดังกล่�วในก�รให้ข้อมูลสำ�คัญ
แก่องค์กรที่เป็นสม�ชิก	

Client acknowledges that, (a) the testing techniques and the technology used by GIA for testing 
Articles for synthetics, treatments, processing, and the like are subject to change, evolving 
and include certain subjective elements, and (b) the ways in which an Article might be treated 
or processed are changing and dynamic and are becoming more sophisticated. As a result, 
it might not be possible in all cases to determine whether an Article has been processed or 
treated using GIA’s then-current techniques and technology and GIA makes no representations 
or warranties to Client in this regard. GIA shall not have any liability to Client or any third 
party for GIA’s failure to detect whether an Article has been processed or treated, for GIA’s 
inaccurate determination that an Article was treated, natural, undetermined or processed or 
for GIA’s knowledge of or ability to detect any treatments. If Client submits an Article to GIA 
and does not disclose to GIA in writing at the time of submission that such Article is synthetic 
or that it has been treated or processed, then GIA may, in its discretion, charge Client GIA’s 
then-current fees in accordance with GIA’s then-current fee structure/schedule for testing 
the Article to determine if it is synthetic, treated, or processed. Client agrees to pay all such 
fees. GIA may change such fees or the method for determining such fees from time to time in 
its discretion. Upon Client’s request, GIA will provide to Client the then-current fees and fee 
schedule for such testing.

ลูกค้ายอมรับว่า (ก) เทคนิคการทดสอบ และเทคโนโลยีที่ GIA ใช้เพื่อการทดสอบว่าการสังเคราะห์ หรือการผ่านการปรับปรุง
หรือพัฒนาคุณภาพของสิ่งของ และการทดสอบอื่นๆ ในทำานองเดียวกัน จะตกอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และปัจจัย
ที่สำาคัญบางประการ และ (ข) วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพกำาลังเปล่ียนแปลงและพัฒนา และเริ่มมีความ
ละเอียดซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ในทุกกรณีที่จะวินิจฉัยโดยการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีของ GIA ในขณะนั้นว่า 
สิ่งของนั้นได้ผ่านการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพหรือไม่ และ GIA ไม่ขอให้คำารับรองหรือรับประกันต่อลูกค้าในเรื่องดังกล่าว 
GIA จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอกสำาหรับความผิดพลาดของ GIA ในการตรวจสอบว่า สิ่งของได้ผ่าน
การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพหรือไม่ สำาหรับความไม่ถูกต้องในการวินิจฉัยของ GIA ที่ว่า สิ่งของนั้นได้ผ่านการปรับปรุง เป็น
ของธรรมชาติ ไม่สามารถวินิจฉัยได้ หรือผ่านกระบวนการ หรือสำาหรับความรู้ของ GIA หรือความสามารถของ GIA ในการตรวจ
สอบว่าสิ่งของได้ผ่านการพัฒนาคุณภาพ ถ้าลูกค้าส่งมอบสิ่งของให ้ GIA และไม่เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ GIA ในขณะ
ส่งมอบว่า สิ่งของนั้นเป็นสิ่งสังเคราะห์ หรือได้ผ่านการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพ GIA อาจใช้ดุลยพินิจเรียกเก็บค่าบริการจาก
ลูกค้าตามโครงสร้าง/อัตราค่าบริการในขณะนั้น สำาหรับการทดสอบสิ่งของเพื่อวินิจฉัยว่าสิ่งของนั้นได้ถูกสังเคราะห์ขึ้น หรือผ่าน
การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพ ลูกค้าตกลงจะชำาระค่าบริการดังกล่าวทั้งหมด GIA อาจเปลี่ยนแปลงค่าบริการดังกล่าว หรือวิธี
คิดค่าบริการได้ในบางโอกาสตามแต่ดุลยพินิจของ GIA เมื่อลูกค้าร้องขอ GIA จะแจ้งค่าบริการและอัตราค่าบริการในขณะนั้น
สำาหรับการทดสอบดังกล่าวให้แก่ลูกค้า 

CLIENT AGREES TO DEFEND, WITH COUNSEL SELECTED BY GIA, INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS GIA AND 
ITS EMPLOYEES AND AGENTS FROM AND AGAINST ANY LOSS, DAMAGE, LIABILITY, COST, AND EXPENSE 
INCURRED BY GIA (INCLUDING WITHOUT LIMITATION REASONABLE ATTORNEYS’ FEES) ARISING OUT OF, 
RELATED TO OR RESULTING FROM THE MATTERS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FROM THE RESULTS OF 
ANY NOTIFICATION AND FROM THE DELIvERY OF ANY INFORMATION OR ARTICLE TO THE GOvERNMENT OR 
TRADE ORGANIZATION, OR ANY THIRD PARTY CLAIMS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION CLAIMS BROUGHT 
BY ANY ARTICLE OWNER, PURCHASER, OR DOWNSTREAM PURCHASER WHERE AN ARTICLE SUBMITTED BY 
CLIENT IS SYNTHETIC, TREATED, OR PROCESSED WHEN CLIENT DID NOT DISCLOSE TO GIA IN WRITING AT 
THE TIME OF SUBMISSION THAT SUCH ARTICLE WAS SYNTHETIC, TREATED, OR PROCESSED.

ลูกค้�ตกลงต่อสู้คดีโดยใช้ทน�ยคว�มที ่ GIA คัดเลือก	 ชดใช้ค่�เสียห�ยและปกป้อง GIA และลูกจ้�งและตัวแทนของ GIA ในคว�มสูญห�ย	
คว�มเสียห�ย	 คว�มรับผิด	 ต้นทุน	 และค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นโดย GIA (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพทน�ยคว�มที่เหม�ะสม)		

อันเนื่องม�จ�ก	 หรือเกี่ยวข้องกับ	 หรือเป็นผลม�จ�กเรื่องสำ�คัญ	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะที่เป็นผลม�จ�กก�รแจ้งใดๆ	 หรือก�รส่งมอบข้อมูล
หรือสิ่งของใดๆ	 ให้แก่หน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรก�รค้�หรือ	 ก�รฟ้องร้องของบุคคลภ�ยนอก	 ซ่ึงรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รเรียกร้องโดย
เจ้�ของ	ผู้ซื้อ	หรือผู้ซื้อต่อว่�สิ่งของที่ลูกค้�ส่งมอบนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสังเคร�ะห์ขึ้น	ปรับปรุงหรือพัฒน�คุณภ�พ	ห�กลูกค้�ไม่ได้เปิดเผยต่อ GIA เป็น
ล�ยลักษณ์อักษร	ณ	เวล�ที่ส่งมอบว่�	สิ่งของดังกล่�วเป็นสิ่งที่ถูกสังเคร�ะห์	ปรับปรุงหรือพัฒน�คุณภ�พ

(9) Law Enforcement Requests and Competing Claims of Ownership. Client acknowledges that 
in connection with the performance of certain Services, GIA may plot a diamond, gem material or other 
article submitted by Client (i.e., an Article) or by another GIA client. Client further acknowledges that, 
from time to time, (a) domestic and/or international law enforcement agencies might provide GIA with 
notice that a particular diamond, gem material or other article was stolen or is of other interest to the 
law enforcement agency, or (b) a third party might provide GIA with notice that a particular diamond, 
gem material or other article was stolen or lost and may be owned by a third party, including another 
GIA client or any other entity or person in possession of a GIA Report (any such third party being a 
“Reporting Party” for purposes of this Section 9) (together (a) and (b) are referred to herein as the 
“Competing Claims of Ownership Matters”). For the avoidance of doubt, Client may be a Reporting 
Party with respect to diamonds, gem material or other articles submitted to GIA by another GIA client 
after Client had submitted the item to GIA.

(9) การร้องขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายและการอ้างกรรมสิทธ ิ์	 ลูกค้�ยอมรับว่�ในก�รให้บริก�รบ�งอย่�งของ GIA ท�ง	
GIA อ�จว�ดตำ�หนิเพชร	วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นที่ส่งมอบโดยลูกค้� (เช่น	สิ่งของ) หรือโดยลูกค้�ร�ยอื่นของ GIA ลูกค้�ยังยอมรับว่�ในบ�งคร�ว  
(ก) หน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ยในประเทศและ/หรือระหว่�งประเทศ	 อ�จแจ้งให้ท�ง GIA ทร�บว่�เพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นนั้นๆ	 ถูก
โจรกรรม	 หรือเป็นที่ต้องก�รของหน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ย	 หรือ	 (ข) บุคคลภ�ยนอกอ�จแจ้งให้ท�ง GIA ทร�บว่�เพชร	 วัสดุพลอยหรือ
วัสดุอ่ืนนั้นๆ	 ถูกโจรกรรมหรือ	 สูญห�ย	 และอ�จเป็นของบุคคลอ่ืน	 รวมทั้งลูกค้�ร�ยอ่ืนของ GIA หรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นท่ีมีร�ยง�น
ของ GIA (บุคคลภ�ยนอกดังกล่�วเรียกว่�เป็น “ผู้รายงาน” สำ�หรับวัตถุประสงค์ในข้อ 9 นี้) (รวมเรียก (ก)	 และ	 (ข)	 ว่� “การอ้าง
กรรมสิทธิ”์) เพื่อคว�มชัดเจนในข้อนี ้ ลูกค้�อ�จเป็นผู้ร�ยง�นเกี่ยวกับเพชร วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นที่ลูกค้�ร�ยอื่นได้ส่งมอบให้แก ่ GIA ภ�ย
หลังจ�กที่ลูกค้�ได้ส่งมอบร�ยก�รให้แก ่GIA 

Competing Claims Matters as to Client Articles. If GIA receives an Article from Client and such 
Article has a similar plot as a diamond, gem material or other article that is the subject of such notice 
from a law enforcement agency or a Reporting Party, then, notwithstanding anything to the contrary in 
this Agreement, GIA may, and is hereby authorized to, hold such Article for a reasonable period of time 
and inform the applicable law enforcement agency and the Reporting Party. GIA will comply with any 
and all requests from a law enforcement agency, with or without a subpoena or other similar order, 
and orders or directives from any court having jurisdiction over GIA regarding the ownership, holding 
or other disposition of such Article or the provision of any Client information in GIA’s possession, 
including the name of Client’s customer that claims to be the owner of the Article. GIA may provide 
to the law enforcement agency the Article and the name and address of Client and Client’s customer 
and GIA may provide to the Reporting Party the name and address of Client and Client’s customer, and 
Client hereby consents to each of the foregoing. If requested by GIA, Client will provide to GIA the name 
of Client’s customer that Client believes to be the owner of the Article. GIA may require Client or the 
Reporting Party to obtain a court order or directive from law enforcement regarding the disposition 
or return of the Article, and Client hereby acknowledges and agrees that GIA may itself obtain a court 
order or directive from law enforcement, with respect to GIA’s disposition or return of the Article. If the 
law enforcement agency informs GIA in writing that the agency has terminated its investigation, and 
that the agency does not intend to seize the Article (the “Agency Notice”) and if a Reporting Party 
has claimed an ownership interest in the Article, then GIA may continue to hold such Article until the 
ownership of the Article has been determined and the other provisions of this Section 9 shall apply. 
If no Reporting Party has a competing claim of ownership in the Article at the time of such Agency 
Notice, then GIA will return the Article to Client, subject to any contrary terms in this Agreement.

การอ้างส่ิงของของลูกค้า ถ้� GIA รับมอบสิ่งของจ�กลูกค้�และสิ่งของดังกล่�วมีลักษณะเหมือนกับเพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่น
ที่ระบุต�มที่ได้รับแจ้งจ�กหน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ยหรือผู้ร�ยง�น	 GIA ได้รับอนุญ�ตที่จะยึดสิ่งของนั้นเป็นระยะเวล�พอสมควร
และแจ้งให้หน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ย	 และผู้ร�ยง�นทร�บ	 แม้ว่�จะแตกต่�งกับสัญญ�นี้	 GIA จะปฏิบัติต�มคำ�ร้องขอท้ังปวงของ
หน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ย	 ไม่ว่�จะมีหม�ยศ�ลหรือคำ�สั่งในทำ�นองเดียวกันหรือไม่	 ตลอดจนคำ�สั่งจ�กศ�ลที่มีเขตอำ�น�จศ�ลเหนือ  
GIA ในเรื่อง	 กรรมสิทธิ์	 ก�รยึดหรือก�รจำ�หน่�ยสิ่งของดังกล่�ว	 หรือก�รให้ข้อมูลลูกค้�ที่อยู่ในก�รครอบครองของ GIA รวมทั้งชื่อลูกค้�ของ
ลูกค้�ที่อ้�งว่�เป็นเจ้�ของสิ่งของดังกล่�ว	GIA อ�จส่งมอบสิ่งของ	ชื่อและที่อยู่ของลูกค้�	และชื่อและที่อยู่ของลูกค้�ของลูกค้�ให้แก่หน่วยง�นบังคับ
ใช้กฎหม�ย	 และ GIA อ�จให้ชื่อและที่อยู่ของลูกค้�	 และชื่อและที่อยู่ของลูกค้�ของลูกค้�ให้แก่ผู้ร�ยง�นและลูกค้�ให้ก�รอนุมัติทุกประก�รข้�ง
ต้น	 ห�กได้รับก�รร้องขอจ�ก GIA ลูกค้�จะให้ชื่อลูกค้�ของลูกค้�ที่ลูกค้�เชื่อว่�เป็นเจ้�ของสิ่งของดังกล่�วแก ่ GIA ท�ง GIA อ�จให้ลูกค้�หรือ
ผู้ร�ยง�นดังกล่�วขอคำ�สั่งศ�ลจ�กหน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ย	 ในเรื่องก�รจำ�หน่�ยหรือก�รส่งคืนสิ่งของดังกล่�ว	 และลูกค้�รับทร�บและ
ตกลงว่�	 GIA อ�จขอรับคำ�สั่งศ�ลจ�กหน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ยได้ด้วยตนเองในเรื่องก�รจำ�หน่�ยหรือก�รส่งคืนสิ่งของดังกล่�ว	 ทั้งนี้	 ห�ก
หน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ยแจ้ง GIA เป็นล�ยลักษณ์อักษรว่�หน่วยง�นดังกล่�วได้ยกเลิกก�รสืบสวน	และหน่วยง�นดังกล่�วไม่มีคว�มประสงค์
ที่จะยึดสิ่งของ (“หนังสือแจ้งจากหน่วยงาน”) และห�กผู้ร�ยง�นได้อ้�งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ	 GIA จะเก็บสิ่งของดังกล่�วไว้ต่อไปจนกว่�จะได้
ตัดสินว่�สิ่งของดังกล่�วเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดและให้บังคับใช้ข้อกำ�หนดในข้อ 9 นี้	ห�กผู้ร�ยง�นไม่มีก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ	ณ	เวล�ที่ออก
หนังสือแจ้งจ�กหน่วยง�น	GIA จะคืนสิ่งของดังกล่�วให้ลูกค้�	ทั้งนี้ภ�ยใต้บังคับของข้อกำ�หนดอื่นในสัญญ�นี ้

Competing Claims Matters Where Client Reports Lost or Stolen Items. Client, as the Reporting 
Party, may notify GIA that a diamond, gem material or other article that Client owns or that Client 
previously submitted to GIA for grading or plotting, has been “lost” or “stolen” the (“Client Notice”). 
In such event, Client must sign GIA’s “Acknowledgment” within thirty (30) days after the date the 
Acknowledgment is provided by GIA to Client after GIA has received the Client Notice. In cases where 
the stolen or lost diamond, gem material or other article is insured, both Client and an authorized 
representative of the insurance company must sign the Acknowledgment. In cases where the stolen or 
lost diamond, gem material or other article is claimed to be owned by a customer of Client, both Client 
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and the Client’s customer must sign the Acknowledgment. The Client Notice must be made in writing, 
and where applicable, on Client’s or the Client’s customer’s official company letterhead. The Client 
Notice and Acknowledgment must be signed by an officer or member of Client, the Client customer 
and the insurance company, in each case with authority to bind Client, the Client’s customer and the 
insurance company, respectively. One or more of the following items must accompany the Client Notice 
or the Acknowledgment: a contemporaneous (1) police or law enforcement agency report on the 
theft, or (2) a “lost property” report from an insurance company or law enforcement agency, or (3) an 
insurance loss claim report, or (4) a copy of a pending lawsuit or action evidencing Client’s or Client’s 
customer’s claim of ownership in the diamond, gem material or other article. Where applicable, 
certified English translations of the foregoing must also be submitted to GIA. If Client, as the Reporting 
Party, fails to timely submit any of the foregoing required documentation to GIA, then (i) GIA hereby 
rejects the Client Notice and the Acknowledgment and GIA will have no obligations or liability with 
respect to the applicable diamond, gem material or other article, including without limitation if GIA 
receives a diamond, gem material or other article that appears to be the same as the diamond, gem 
material or other article in the Client Notice or the Acknowledgment and (ii) GIA may, without liability, 
return such diamond, gem material or other article to the other GIA client that submitted it to GIA.

การอ้างกรรมสิทธิ์ในกรณีที่ลูกค้ารายงานว่าสิ่งของสูญหายหรือถูกโจรกรรม ลูกค้�	 ในฐ�นะผู้ร�ยง�น	 อ�จแจ้งให้ GIA ทร�บว่�
เพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุอ่ืนของลูกค้�หรือที่ลูกค้�ได้ส่งมอบให้แก่ GIA สำ�หรับตรวจสอบคุณลักษณะหรือว�ดตำ�หนิได้ “สูญห�ย” หรือ  
“ถูกโจรกรรม” (“หนังสือแจ้งของลูกค้า”) ในกรณีดังกล่�ว	 ลูกค้�ต้องลงน�มใน “หนังสือตอบรับ” ของ GIA ภ�ยในส�มสิบ (30) วัน		
นับจ�กวันที ่GIA ให้หนังสือตอบรับแก่ลูกค้�ภ�ยหลังจ�กที ่GIA ได้รับหนังสือแจ้งของลูกค้�ในกรณีที่เพชร	วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นที่ถูกโจรกรรม
หรือสูญห�ยมีก�รประกันภัย	ทั้งลูกค้�และผู้รับมอบอำ�น�จของ	บริษัทประกันภัยต้องลงน�มในหนังสือตอบรับ	ในกรณีที่เพชร	วัสดุพลอยหรือวัสดุ
อื่นที่ถูกโจรกรรมหรือสูญห�ยอ้�งว่�เป็นของลูกค้�ของลูกค้�	 ทั้งลูกค้�และลูกค้�ของลูกค้�ต้องลงน�มในหนังสือตอบรับ	 หนังสือแจ้งของลูกค้�จะ
ต้องทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษร	และในกรณีที่เกี่ยวข้อง	ให้ใช้กระด�ษหัวจดหม�ยที่เป็นท�งก�รของบริษัทลูกค้�หรือลูกค้�ของลูกค้�	หนังสือแจ้งของ
ลูกค้�และหนังสือตอบรับจะต้องลงน�มโดยเจ้�หน้�ที่หรือสม�ชิกของลูกค้�	 ลูกค้�ของลูกค้�และบริษัทประกันภัย	 ในแต่ละกรณี	 ซึ่งต้องมีอำ�น�จ
ผูกพันลูกค้�	ลูกค้�ของลูกค้�และบริษัทประกันภัยต�มลำ�ดับ	และต้องแนบเอกส�รที่ระบุต่อไปนี้กับหนังสือแจ้งของลูกค้�หรือหนังสือตอบรับอย่�ง
น้อยหนึ่งร�ยก�รคือ	(1)ร�ยง�นของตำ�รวจหรือหน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รโจรกรรม หรือ (2) ร�ยง�น “ทรัพย์สินสูญห�ย” ของ
บริษัทประกันภัยหรือหน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ย	 หรือ	 (3)	 ร�ยง�นก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทน	 หรือ	 (4) สำ�เน�ของคดีคว�มหรือก�ร
ดำ�เนินคดีที่ยังดำ�เนินอยู่แสดงหลักฐ�นก�รเรียกร้องกรรมสิทธิ์ของลูกค้�หรือลูกค้�ของลูกค้�ในเพชร	วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นโดยเอกส�รข้�งต้นจะ
ต้องเป็นเอกส�รที่ทำ�ขึ้นในเวล�นั้น	 ในกรณีที่จำ�เป็นอ�จต้องส่งคำ�แปลภ�ษ�อังกฤษของหลักฐ�นดังกล่�วที่รับรองคว�มถูกต้องให้แก ่ GIA ห�ก
ลูกค้�	 ในฐ�นะผู้ร�ยง�น	 ไม่ส�ม�รถส่งเอกส�รใดๆ	 ที่กำ�หนดข้�งต้นให้แก ่ GIA (1) GIA จะปฏิเสธหนังสือแจ้งของลูกค้�และหนังสือตอบรับ
และ GIA จะไม่มีหน้�ที่หรือคว�มรับผิดเกี่ยวกับเพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะ	 กรณีที่ GIA ได้รับเพชร	
วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นที่ดูเหมือนว่�เป็นสิ่งเดียวกับเพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นในหนังสือแจ้งของลูกค้�หรือหนังสือตอบรับ	 และ	 (2) GIA อ�จ
ส่งคืนเพชร	วัสดุพลอยหรือสิ่งของอื่นดังกล่�วให้ลูกค้�ของ GIA ร�ยอื่นที่ได้ส่งมอบสิ่งดังกล่�วให้แก ่GIA โดยปร�ศจ�กคว�มรับผิดใดๆ 

GIA shall use reasonable efforts to notify Client and any other interested party of which GIA is aware 
of any Competing Claims of Ownership Matters for which GIA has received (and not rejected) a Client 
Notice and Acknowledgment and to notify Client where GIA has received an Agency Notice (as defined 
above) with respect to a diamond, gem material or other article for which GIA has accepted a Client 
Notice and Acknowledgment (each such notice from GIA to Client being a “GIA Notice”). Within, 
and no more than, sixty (60) days of the date of a GIA Notice related to a diamond, gem material or 
other article is the same, or similar to, a diamond, gem material or other article previously reported 
to GIA as “lost” or “stolen” by Client (or its subrogee, or real party in interest) in a Client Notice or 
Acknowledgment that has not been rejected by GIA as described above, Client, Client’s customer or 
the insurance company must either: (a) settle the Competing Claim of Ownership Matter with the 
opposing party(ies) and provide to GIA a copy of the written settlement agreement signed by the 
interested parties, which settlement agreement must identify the party to whom GIA should deliver the 
applicable diamond, gem material or other article; or (b) commence an action and effectuate proper 
service of process on GIA, naming all interested parties and GIA, before a court having jurisdiction over 
GIA, seeking a determination as to the Client’s, the Client’s customer or the insurance company’s rights 
in and to the Article. CLIENT’S FAILURE TO DO EITHER OF THE FOREGOING WITHIN THE ALLOTTED SIXTY 
(60) DAYS COMPLETELY AND IRREvOCABLY WAIvES ANY AND ALL CLAIMS OR ACTIONS AGAINST GIA WITH 
RESPECT TO THE DIAMOND, GEM MATERIAL OR OTHER ARTICLE IN QUESTION; AND GIA SHALL RETURN 
THE DIAMOND, GEM MATERIAL OR OTHER ARTICLE TO THE OTHER GIA CLIENT WHO SUBMITTED IT TO GIA, 
WITHOUT FURTHER NOTICE TO CLIENT.

GIA จะใช้คว�มพย�ย�มทั้งหมดต�มสมควรที่จะแจ้งลูกค้�และฝ่�ยอื่นที่มีส่วนได้เสียที ่ GIA ทร�บว่�มีก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ใดๆ	 ซึ่ง GIA ได้รับ	
(และไม่ได้ปฏิเสธ)	 ซึ่งหนังสือแจ้งของลูกค้�และหนังสือตอบรับ	 และจะแจ้งให้ลูกค้�ทร�บเมื่อ GIA ได้รับหนังสือจ�กหน่วยง�น	 (ต�มคำ�จำ�กัด
คว�มที่ระบุข้�งต้น)	เกี่ยวกับเพชร	วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นที ่GIA ได้ยอมรับหนังสือแจ้งของลูกค้�และหนังสือตอบรับ (หนังสือแจ้งจ�ก GIA ให้แก่
ลูกค้�แต่ละฉบับจะเรียกว่�	“หนังสือแจ้งของ GIA”) ภ�ยในและไม่เกินระยะเวล�หกสิบ (60) วันของวันที่ในหนังสือแจ้งของ GIA ที่เกี่ยวข้อง
กับเพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่น	 ว่�เหมือนหรือคล้�ยคลึงกับเพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นที ่ GIA ได้รับร�ยง�นจ�กลูกค้�ว่� “สูญห�ย” หรือ		
“ถูกโจรกรรม” (หรือผู้รับช่วงสิทธิ์หรือฝ่�ยที่มีส่วนได้เสียจริง) ในหนังสือแจ้งของลูกค้�หรือหนังสือตอบรับที ่GIA ไม่ได้ปฏิเสธต�มที่ระบุข้�งต้น	
ลูกค้�	 ลูกค้�ของลูกค้�หรือบริษัทประกันภัยต้องดำ�เนินก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งดังนี ้ (ก) ยุติก�รอ้�งกรรมสิทธิ์กับฝ่�ยตรงข้�มและส่งมอบสำ�เน�
สัญญ�ประนีประนอมยอมคว�มโดยฝ่�ยที่มีส่วนได้เสียให้แก่ GIA ซึ่งสัญญ�ประนีประนอมยอมคว�มต้องระบุฝ่�ยที ่GIA ควรส่งมอบเพชร	วัสดุ
พลอยหรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ (ข) เริ่มดำ�เนินก�รฟ้องร้องและดำ�เนินก�รกระบวนก�รที่เหม�ะสมกับ GIA โดยระบุชื่อฝ่�ยที่มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมดและ GIA ต่อศ�ลที่มีเขตอำ�น�จเหนือ GIA เพื่อขอคำ�ตัดสินในเรื่องสิทธิ์ของลูกค้�	 สิทธิ์ของลูกค้�ของลูกค้�หรือสิทธิ์ของบริษัทประกัน
ภัยในและต่อสิ่งของ	 ห�กลูกค้�ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งข้�งต้นภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดหกสิบ	 (60) วัน	 ถือว่�ลูกค้�สละสิทธิ์
ใดๆ	 ทั้งหมดในก�รเรียกร้องหรือก�รดำ�เนินคดีต่อ GIA ที่เกี่ยวข้องกับเพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นที่พิพ�ทโดยเป็นก�รสละสิทธิ์อันสมบูรณ์
และเพิกถอนไม่ได้	 และ GIA จะคืนเพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นให้แก่ลูกค้�ของ GIA ร�ยอื่นที่ส่งมอบสิ่งดังกล่�วให้แก ่ GIA โดยไม่ต้องมีก�ร
บอกกล่�วแก่ลูกค้�อีก	

GIA Initiated Legal Actions. GIA may, in its discretion, choose to commence an action in an 
appropriate court of law, seeking to deposit any diamond, gem material or other article that is the 
subject of a Competing Claim of Ownership Matter (including without limitation Articles submitted by 
Client) with the court where the respective competing parties shall resolve their ownership dispute. 
Should GIA commence such an action, GIA shall be entitled to reimbursement of reasonable costs and 
fees incurred by GIA (including without limitation attorneys’ fees) for prosecuting and participating 
in the action from either, both or all of the parties in interest, jointly and severally, without regard to 
which party is the prevailing party. Such fees and costs shall be recoverable by GIA at the time the 
court having jurisdiction over the action dismisses GIA from the action and upon written request from 
GIA. Further, Client hereby grants to GIA the right to plead Client’s, the Reporting Party’s and the third 
party’s alleged ownership of a diamond, gem material or other article as a defense to GIA to any action 
regarding GIA’s holding, return or other disposition of the diamond, gem material or other article. Once 
GIA tenders, or offers to tender, the diamond, gem material or other article to the court, Client shall 
not oppose GIA’s request for GIA’s dismissal from the action.

การดำาเนินคดีเบื้องต้นโดย GIA	 GIA อ�จเริ่มดำ�เนินก�รฟ้องร้องกับศ�ลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อห�วิธีฝ�กเพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุอ่ืน
ใดๆที่ตกอยู่ภ�ยใต้ก�รอ้�งกรรมสิทธิ ์ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะสิ่งของที่ส่งมอบโดยลูกค้�) ต่อศ�ลที่คู่ต่อสู้จะยุติข้อพิพ�ทในเรื่องกรรมสิทธิ์	
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ GIA ห�ก GIA เริ่มดำ�เนินก�รฟ้องร้องดังกล่�ว	 GIA จะมีสิทธิ์ได้รับชำ�ระค่�ใช้จ่�ยและค่�ธรรมเนียมที่เกิดขึ้น
กับ GIA ต�มสมควร (ซ่ึงรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะค่�วิช�ชีพทน�ยคว�ม) สำ�หรับก�รดำ�เนินคดีและก�รเข้�ร่วมในก�รดำ�เนินคดีจ�กฝ่�ยที่
มีส่วนได้เสียฝ่�ยใดฝ่�ยหรือหรือทั้งสองฝ่�ยหรือทั้งหมดร่วมกันและแทนกัน	 โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงว่�ฝ่�ยใดเป็นฝ่�ยชนะคดี	 GIA จะได้รับค่�
ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วคืน	 ณ	 เวล�ที่ศ�ลที่มีเขตอำ�น�จเหนือก�รดำ�เนินคดียกฟ้อง GIA จ�กก�รดำ�เนินคดีและเมื่อได้รับก�รร้องขอ
จ�ก GIA เป็นล�ยลักษณ์อักษร	 และลูกค้�ยังให้สิทธิ์ GIA ใช้ก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ในเพชร	 วัสดุพลอยหรือวัสดุของลูกค้�	 ผู้ร�ยง�นและบุคคล
ภ�ยนอกเป็นข้อแก้ต่�งให้แก ่ GIA ในก�รดำ�เนินคดีใดๆ	อันเกี่ยวกับก�รยึด	 ก�รส่งคืนหรือก�รจำ�หน่�ยโดยประก�รอื่นซึ่งเพชร	 วัสดุพลอยหรือ
วัสดุอื่นของ GIA เมื่อ GIA มอบหรือเสนอที่จะมอบเพชร	วัสดุพลอยหรือวัสดุอื่นให้แก่ศ�ล	ลูกค้�จะไม่คัดค้�นก�รร้องขอของ GIA สำ�หรับก�ร
ยกฟ้อง GIA จ�กก�รดำ�เนินคดีดังกล่�ว	

CLIENT ACKNOWLEDGES THAT GIA MAKES NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR GUARANTEES THAT GIA 
WILL BE ABLE TO DETECT OR IDENTIFY A STOLEN OR LOST ARTICLE. IN NO EvENT SHALL GIA BE LIABLE 
FOR ANY DAMAGES, DIRECT, INDIRECT OR OTHERWISE, FOR FAILING TO DETECT OR FAILING TO IDENTIFY 
A LOST OR STOLEN ARTICLE. IN ADDITION, GIA WILL HAvE NO LIABILITY TO CLIENT IN CONNECTION WITH 
GIA’S COMPLIANCE WITH ANY REQUEST FROM A LAW ENFORCEMENT AGENCY, COURT ORDER OR DIRECTIvE, 
OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH GIA’S PERFORMANCE UNDER THIS SECTION 9.

ลูกค้�รับรู้ว่� GIA จะไม่รับรองหรือรับประกันว่� GIA จะส�ม�รถตรวจจับหรือระบุว่�สิ่งของถูกโจรกรรมหรือสูญห�ย	 ไม่ว่�ในกรณีใด	
GIA จะไม่ต้องรับผิดต่อค่�เสียห�ย	ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือค่�เสียห�ยอื่นใด	ห�ก GIA ไม่ส�ม�รถตรวจจับหรือระบุว่�สิ่งของถูกโจรกรรม
หรือสูญห�ย	นอกจ�กนี้	GIA ไม่มีคว�มรับผิดต่อลูกค้�ในก�รที ่GIA ปฏิบัติต�มก�รร้องขอของหน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ย	คำ�สั่งศ�ลหรือคำ�
สั่งหรือคำ�สั่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติต�มคว�มในข้อ 9 นี้	

CLIENT AGREES TO DEFEND, WITH COUNSEL SELECTED BY GIA, INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS GIA AND 
ITS EMPLOYEES AND AGENTS FROM AND AGAINST ANY CLAIM, ACTION, SUIT, LOSS, DAMAGE, LIABILITY, 
COST, AND EXPENSE INCURRED BY GIA (INCLUDING WITHOUT LIMITATION REASONABLE ATTORNEYS’ 
FEES) ARISING OUT OF, RELATED TO OR RESULTING FROM THE COMPETING CLAIMS OF OWNERSHIP 
MATTERS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY ACTIONS TAKEN BY GIA PURSUANT TO ANY REQUESTS 
FROM APPLICABLE LAW ENFORCEMENT AGENCIES, COURT ORDERS OR DIRECTIvES, AND ANY THIRD 
PARTY CLAIMS AGAINST GIA RELATING TO GIA’S ACTIONS REGARDING GIA’S RETURN, HOLDING OR OTHER 
DISPOSITION OF SUCH ARTICLE.

ลูกค้�ตกลงต่อสู้คดีโดยใช้ทน�ยคว�มที ่GIA คัดเลือก	ชดใช้และรับผิดชอบต่อ GIA และลูกจ้�ง	และตัวแทนของ GIA ในก�รอ้�งสิทธิ์	ก�รฟ้องคดี	
ก�รดำ�เนินคดี	คว�มสูญเสีย	คว�มเสียห�ย	คว�มรับผิด	ค่�ใช้จ่�ยของ GIA ใดๆ	(ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะค่�วิช�ชีพทน�ยคว�มที่เหม�ะสม)
ที่เกิดจ�กหรือที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นผลม�จ�กก�รอ้�งกรรมสิทธิ์	ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รดำ�เนินก�รใดๆ	โดย GIA ที่หน่วยง�นที่บังคับใช้
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือต�มคำ�สั่งศ�ลหรือคำ�สั่งและก�รอ้�งสิทธิ์ของบุคคลภ�ยนอกต่อ GIA เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รของ GIA ในก�รส่ง
คืน	ก�รยึดหรือก�รจำ�หน่�ยสิ่งของดังกล่�วโดย GIA 

(10) Client Warranty and Compliance with Laws. Client represents, warrants and undertakes to GIA 
that Client is an entity validly existing under applicable laws or a natural person, in each case with all 
necessary right, title, license and authority under the laws of the countries and regions in which Client 
conducts business, to enter into this Agreement and to perform all Client’s obligations hereunder and 
that Client’s performance of all its obligations hereunder does not violate any applicable law, statute, 
regulation or ordinance. 

(10) คำารับรองและการปฏิบัติตามกฎหมายของลูกค้า	 ลูกค้�ยืนยันรับรองและตกลงต่อ GIA ว่�ลูกค้�เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยถูกต้อง
สมบูรณ์ต�มกฎหม�ย	หรือเป็นบุคคลธรรมด�	ซึ่งทรงไว้ด้วย	สิทธิ์	ตำ�แหน่ง	ใบอนุญ�ต	และอำ�น�จทั้งหมดที่จำ�เป็นภ�ยใต้กฎหม�ยของประเทศ
และภูมิภ�คที่ลูกค้�ดำ�เนินธุรกิจอยู่ในก�รที่เข้�ทำ�สัญญ�นี้	 และปฏิบัติหน้�ที่ทั้งหมดของลูกค้�ภ�ยใต้สัญญ�นี้	 และก�รปฏิบัติหน้�ที่ทั้งหมดของ
ลูกค้�ภ�ยใต้สัญญ�ฉบับนี้จะไม่เป็นก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย	กฎ	ระเบียบ	หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	

Client will comply with all laws and regulations applicable to Client. Without limiting the foregoing, 
Client will comply with (i) all laws and regulations of the countries or regions where Client is 
registered, incorporated and/or located, (ii) all laws and regulations that govern the operation, 
export, import, exit and entry of Articles and jewelry products to/from any territory or country, 
including without limitation the United States of America’s Tom Lantos Block Burmese JADE (Junta’s 
Anti-Democratic Efforts) Act of 2008, prohibiting the import into the United States (including without 
limitation the several States, the District of Columbia, and any commonwealth, territory, or possession 
of the United States) of jadeite and rubies mined or extracted from Burma and articles of jewelry 
containing jadeite or rubies mined or extracted from Burma, and (iii) all foreign exchange laws and 
regulations. Client also agrees that if Client shares or provides a Report with or to any third party, that 



WEST\21360168.19 CLIENT COPY   สำ�เน�ของลูกค้� CAG0912BK–Page 8

Client will provide a correct, and complete copy of the Report (including all front and back pages in 
their entirety) to any such third party.

ลูกค้�จะปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง	 และโดยที่ไม่จำ�กัดสิ่งที่กล่�วม�แล้ว	 ลูกค้�จะปฏิบัติต�ม (1) กฎหม�ยและ
กฎระเบียบทั้งหมดที่บังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภ�คที่ลูกค้�จดทะเบียน	 จัดตั้ง	 และ/หรือ	 ตั้งอยู่	 และ (2) กฎหม�ยและกฎระเบียบทั้งหมด
ที่ควบคุมก�รดำ�เนินง�น	 ก�รส่งออก	 ก�รนำ�เข้�	 ก�รนำ�สิ่งของและเครื่องประดับอัญมณี	 ออกและเข้�เขตแดน	 หรือประเทศ	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่
จำ�กัดเฉพ�ะ	 กฎหม�ย	Tom Lantos Block Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic Efforts) Act of 2008	 ของ
ประเทศสหรัฐอเมริก�	 ที่ห้�มนำ�เข้�หยกและทับทิมท่ีขุดได้หรือสกัดในประเทศพม่�	 รวมท้ังเคร่ืองอัญมณีท่ีมีหยกและทับทิมที่ขุดได้หรือสกัดใน
ประเทศพม่�	 ในประเทศสหรัฐอเมริก�	 (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะหล�ยๆ	มลรัฐ	ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย (District of Columbia) รัฐ
ที่ปกครองตนเอง	 เขตแดน	 หรือ	 ดินแดนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริก�	 และ (2)	 กฎหม�ยและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวกับก�ร
แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 ลูกค้�ยังตกลงว่�	 ห�กลูกค้�แบ่งปันหรือให้ร�ยง�นกับบุคคลภ�ยนอก	 ลูกค้�จะให้สำ�เน�ของร�ยง�นที่ถูกต้อง
สมบูรณ ์(รวมทั้งหน้�แรกและหน้�หลังของร�ยง�นทั้งหมด)	แก่บุคคลภ�ยนอกดังกล่�ว	

Client shall not, directly or indirectly, make, offer or agree to make or offer on behalf of GIA or 
otherwise, any loan, gift, donation or other payment, directly or indirectly, whether in cash or in kind, 
for the benefit of or at the direction of any candidate, committee, political party, political function or 
government or government subdivision, or any individual elected, appointed or otherwise designated 
as an employee or officer thereof, for the purposes of influencing any act or decision of such entity or 
individual or inducing such entity or individual to do or omit to do anything in order to obtain or retain 
business or other benefits in violation of any applicable laws, including the United States Foreign 
Corrupt Practices Act.

ลูกค้�จะไม่ทำ�	 เสนอ	 หรือตกลงที่จะทำ�หรือเสนอให้เงินกู้	 ก�รให้	 ก�รบริจ�ค	 หรือก�รชำ�ระเงินจำ�นวนใดๆ	 ในน�มของ GIA หรือในน�มอื่น	
ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือโดยท�งอ้อมและไม่ว่�จะเป็นในรูปของเงินสดหรืออื่นใด	 เพื่อผลประโยชน์หรือต�มคำ�แนะนำ�ของผู้สมัคร	 คณะกรรมก�ร	
พรรคก�รเมือง	 หน่วยง�นท�งก�รเมือง	 หรือรัฐ	 หรือหน่วยง�นของรัฐ	 หรือบุคคลใดที่ได้รับเลือกตั้ง	 แต่งตั้ง	 หรือกำ�หนดให้เป็นลูกจ้�งหรือ
เจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นดังกล่�ว	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้�งอิทธิพลเหนือก�รกระทำ�หรือก�รตัดสินใจของหน่วยง�นหรือของบุคคลดังกล่�ว	หรือ
เพื่อชักชวนให้หน่วยง�นหรือบุคคลดังกล่�วกระทำ�ก�รหรืองดเว้นก�รกระทำ�ก�รใดๆ	เพื่อให้ได้ม�ซึ่งธุรกิจ	หรือรักษ�ไว้ซึ่งธุรกิจ	หรือผลประโยชน์
อื่นใดอันเป็นก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยที่ใช้บังคับใดๆ	 รวมทั้งกฎหม�ยต่อต้�นก�รทุจริตให้สินบนในต่�งประเทศของสหรัฐอเมริก� (the United 
States Foreign Corrupt Practices Act) 

CLIENT AGREES TO DEFEND, WITH COUNSEL SELECTED BY GIA, INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS GIA AND 
ITS EMPLOYEES AND AGENTS FROM AND AGAINST ANY LOSS, DAMAGE, LIABILITY, COST, AND EXPENSE 
ARISING OUT OF OR RELATED TO CLIENT’S FAILURE TO COMPLY WITH ANY APPLICABLE LAW, BREACH OF 
THIS AGREEMENT, OR IN ITS PERFORMANCE OF THIS AGREEMENT. GIA MAY, IN ITS DISCRETION, REFUSE 
TO PERFORM SERvICES FOR CERTAIN ARTICLES AND FOR CERTAIN CLIENTS. IN SUCH EvENT, GIA WILL, 
UNLESS OTHERWISE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, RETURN THE ARTICLES TO CLIENT AS DESCRIBED 
IN THIS AGREEMENT.

ลูกค้�ตกลงต่อสู้คดีโดยใช้ทน�ยคว�มที ่ GIA คัดเลือก	 ชดใช้ค่�เสียห�ยและปกป้อง GIA และลูกจ้�งและตัวแทนในคว�มผิดจ�กก�รสูญเสีย	
คว�มเสียห�ย	 คว�มรับผิด	 ต้นทุน	 และค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กหรือที่เกี่ยวข้องกับก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย	 ก�รผิดสัญญ�นี้	 หรือก�รปฏิบัติหน้�ที่
ต�มสัญญ�นี้	โดยดุลยพินิจของ GIA ท�ง GIA อ�จปฏิเสธที่จะให้บริก�รสำ�หรับสิ่งของบ�งประก�รและสำ�หรับลูกค้�บ�งร�ย	ในกรณีดังกล่�ว	ถ้�
กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับมิได้ห้�มไว้	GIA จะส่งคืนสิ่งของให้แก่ลูกค้�ต�มที่ระบุในสัญญ�นี ้

(11) No Warranties. GIA will not be liable to Client if GIA is not able to perform the Services because 
of the nature of the Article or the Service, in which case Client will not be obligated to pay for the 
unperformed Services. GIA will not be liable to Client for delays in completing the Services because 
of the nature of the Article or Services or otherwise, including without limitation, delays due to 
customs, duties and backlogs. Any completion or delivery dates quoted by GIA personnel receiving 
Articles or otherwise are non-binding estimates only. Client further acknowledges that (i) a Report 
is not a guarantee, valuation, or appraisal, and may not be referred to as such, (ii) GIA does not give 
economic valuations of Articles, (iii) GIA makes no representation or warranty whatsoever regarding 
the Services, a Report, the information included in or excluded from a Report, a GIA Inscription or other 
pre-existing inscription or markings, or an Article, (iv) a Report contains only a description of the 
results of the Services performed by GIA on an Article using the techniques and equipment deployed 
by GIA at the time such Services were performed, provided however, that Reports may or may not, 
in GIA’s discretion, include a summary or description of any GIA Inscriptions or other pre-existing 
inscription or markings included on an Article, including without limitation that the inscription was 
pre-existing, (v) the results of the Services performed by GIA on an Article may differ from the results 
of similar services performed on the same Article by others depending upon when, how, and by whom 
such services were performed, the then-current state of the technology used for such services, and 
may differ in the future as a result of changes and improvements in techniques and equipment, (vi) 
a GIA Inscription or other pre-existing inscription or markings does not guarantee the identification, 
quality, origin or source, of an Article because, among other reasons, third parties might inscribe 
an Article and any GIA Inscription or other pre-existing inscription or markings may be removed 
by polishing, (vii) notwithstanding any other terms in this Agreement (including without limitation 
Section (8) above) the trademark, service mark, logo, words, characters, or other symbols of any GIA 
Inscription or other pre-existing inscription or markings, other than a GIA Report number, or a GIA 
trademark, service mark, or logo, are solely determined by and attributable to Client and are neither 
attributable to nor an indication of any determination by GIA, and (viii) with respect to eReports, the 
color and resolution of the image will depend on Client’s hardware and the image of the Article may 
not be used to assess the Article except in connection with the information contained in the eReport. 
If Client requests an Inscription on an Article, then Client represents and warrants to GIA that Client 
has the right to have GIA inscribe any requested trademark, service mark, logo, words, characters, or 
other symbols comprising such Inscription on the Article. In addition, GIA may refuse to include an 

Inscription on an Article as requested by Client if GIA believes in its discretion that such Inscription 
would be misleading or that it would violate any applicable laws or other legal requirements. GIA 
SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED AND STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, AND 
NON-INFRINGEMENT. CLIENT FURTHER AGREES THAT NO INFORMATION INCLUDED ON GIA’S WEBSITE OR 
IN GIA’S INFORMATIONAL OR PROMOTIONAL MATERIALS OR COMMUNICATED vERBALLY BY GIA SHALL BE 
DEEMED A REPRESENTATION OR WARRANTY BY GIA. THE DISCLAIMERS SET FORTH IN THIS SECTION SHALL 
APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. Client hereby acknowledges that it 
has not entered into this Agreement in reliance upon any warranty or representation by any person or 
entity.

(11) การไม่รับประกัน	 GIA จะไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้�ในกรณีที ่ GIA ไม่ส�ม�รถให้บริก�ร	 อันมีส�เหตุม�จ�กลักษณะของสิ่งของหรือก�ร
บริก�ร	 ซ่ึงลูกค้�จะไม่ต้องชำ�ระค่�บริก�รในกรณีที่ไม่มีก�รให้บริก�ร	 และ GIA จะไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้�สำ�หรับคว�มล่�ช้�ในก�รบริก�รอัน
มีส�เหตุม�จ�กลักษณะของสิ่งของ	 หรือก�รบริก�ร	 หรือสิ่งอื่นใด	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะคว�มล่�ช้�ที่เกิดจ�กพิธีก�รด้�นศุลก�กร	 ก�ร
ชำ�ระอ�กร	 และก�รดำ�เนินพิธีก�รที่คั่งค้�ง	 วันที่แล้วเสร็จและวันที่ส่งมอบต�มที่กำ�หนดโดยบุคคล�กรของ GIA ซึ่งเป็นผู้รับมอบสิ่งของนั้น	
หรือบุคล�กรอื่น	 เป็นเพียงก�รประเมินเท่�นั้นและไม่มีผลผูกพัน	 ลูกค้�รับรู้ว่� (1)	 ร�ยง�นไม่ได้เป็นก�รรับประกัน	 ก�รประเมินมูลค่�	 หรือ
ก�รประเมินร�ค�	 และไม่อ�จถูกใช้เพื่อเป็นก�รอ้�งอิงถึงก�รดังกล่�ว (2)	GIA ไม่ได้สร้�งมูลคุณค่�ในเชิงเศรษฐกิจแก่สิ่งของ (3) GIA ไม่ขอ
ให้คำ�รับรองและรับประกันใดๆ	 ก็ต�มอันเกี่ยวกับก�รบริก�ร	 ร�ยง�น	 ข้อมูลที่รวมและไม่รวมอยู่ในร�ยง�น	 ก�รจ�รึกเครื่องหม�ย GIA หรือ
ก�รจ�รึกเครื่องหม�ยหรือก�รทำ�เครื่องหม�ยที่มีอยู่ก่อนแล้ว	 หรือสิ่งของ (4) ร�ยง�นจะบรรย�ยถึงผลของก�รบริก�รที่ให้โดย GIA เกี่ยวกับ
สิ่งของโดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมโดย GIA ในเวล�ที่มีก�รให้บริก�รนั้น	 อย่�งไรก็ต�ม	 ร�ยง�นอ�จรวมหรือไม่ได้รวมผลสรุปหรือคำ�
บรรย�ยเกี่ยวกับก�รจ�รึกเครื่องหม�ย GIA บนสิ่งของ	หรือก�รจ�รึกเครื่องหม�ยอื่นหรือก�รทำ�เครื่องหม�ยที่มีอยู่ก่อนแล้วบนสิ่งของ	ซึ่งรวมถึง
ไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รจ�รึกเครื่องหม�ยที่มีอยู่ก่อนแล้ว	ทั้งนี้ให้เป็นไปต�มดุลยพินิจของ GIA (5) ผลก�รบริก�รที่ให้โดย GIA เกี่ยวกับสิ่งของอ�จ
แตกต่�งจ�กผลของก�รให้บริก�รที่คล้�ยกันต่อสิ่งของเดียวกันแต่ดำ�เนินก�รโดยบุคคลภ�ยนอก	 แล้วแต่ว่�ก�รบริก�รดังกล่�วดำ�เนินก�รเมื่อไร	
อย่�งไร	 และโดยบุคคลใด	 เทคโนโลยีที่ใช้ในก�รให้บริก�รในขณะนั้น	 และอ�จแตกต่�งกับผลของก�รบริก�รในอน�คตผลอันเนื่องม�จ�กก�ร
เปลี่ยนแปลง	 และก�รพัฒน�ท�งเทคนิคและอุปกรณ์ (6) ก�รจ�รึกเครื่องหม�ย GIA หรือก�รจ�รึกเครื่องหม�ยอื่นหรือก�รทำ�เครื่องหม�ยที่
มีอยู่ก่อนแล้วบนสิ่งของ	 ไม่เป็นก�รประกันถึงลักษณะเฉพ�ะ	 คุณภ�พ	 แหล่งกำ�เนิดหรือที่ม�ของสิ่งของ	 เพร�ะนอกจ�กเหตุผลอื่นใดแล้ว	 บุคคล
ภ�ยนอกอ�จจ�รึกเครื่องหม�ยบนสิ่งของ	 และเครื่องหม�ยที่จ�รึกไว้โดย GIA หรือเครื่องหม�ยที่ถูกจ�รึกหรือเครื่องหม�ยที่มีอยู่ก่อนอ�จถูกลบ
โดยก�รขัดออกไป (7) ไม่ว่�ข้อกำ�หนดอื่นในสัญญ�ฉบับนี้จะเป็นอย่�งไร	 (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะ ข้อ (8) ข้�งต้น) เครื่องหม�ยก�รค้� 
เครื่องหม�ยบริก�ร	 ตร�สัญลักษณ์	 ถ้อยคำ�	 ตัวอักษร	 หรือสัญลักษณ์อื่นใดของก�รจ�รึกเครื่องหม�ย GIA หรือเครื่องหม�ยที่ถูกจ�รึก	 หรือก�ร
ทำ�เครื่องหม�ยที่มีอยู่ก่อน	 ที่นอกเหนือไปจ�กหม�ยเลขร�ยง�นของ GIA หรือเครื่องหม�ยก�รค้�	 หรือเครื่องหม�ยบริก�ร	 หรือตร�สัญลักษณ์
ของ GIA นั้น	 จะถูกกำ�หนด	หรือส�ม�รถใช้อ้�งอิงถึงโดยลูกค้�เท่�นั้น	 และไม่ถือว่�เป็นก�รกำ�หนดโดยหรืออ้�งอิงถึง GIA และ (8) เกี่ยวกับ
ร�ยง�นท�งอิเล็กทรอนิกส ์ (eReport) สีสันและคว�มละเอียดของภ�พจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ฮ�ร์ดแวร์ของลูกค้�	 และอ�จไม่ใช้ภ�พของสิ่งของ
เพื่อประเมินค่�สิ่งของ	 เว้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในร�ยง�นท�งอิเล็กทรอนิกส ์ (eReport) ในกรณีที่ลูกค้�ขอให้จ�รึกเครื่องหม�ยบน
สิ่งของ	ลูกค้�จะยืนยันและรับรองต่อ GIA ว่�	ลูกค้�มีสิทธิ์ที่จะให ้GIA จ�รึกเครื่องหม�ยก�รค้�	เครื่องหม�ยบริก�ร	ตร�สัญลักษณ์	ถ้อยคำ�	ตัว
อักษร	หรือสัญลักษณ์อื่นใดบนสิ่งของต�มที่ลูกค้�ขอ	และ GIA อ�จปฏิเสธที่จะจ�รึกเครื่องหม�ยบนสิ่งของใดต�มที่ลูกค้�ร้องขอ	ถ้�ต�มดุลยพินิจ
ของ GIA ท�ง GIA เชื่อว่�ก�รจ�รึกเครื่องหม�ยดังกล่�วจะทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจผิด	หรือจะเป็นก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยซึ่งบังคับใช้หรือข้อกำ�หนดแห่ง
กฎหม�ยอื่น	 GIA ขอสงวนสิทธิ์อย่�งชัดแจ้งในคำ�รับประกันทั้งปวงไม่ว่�โดยชัดแจ้ง	 โดยปริย�ย	 หรือโดยกฎหม�ย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ
ก�รรับรองโดยปริย�ยในคว�มเหม�ะสมต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพ�ะเจ�ะจง ในท�งก�รค้�	 และก�รไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์	 ลูกค้�ตกลงว่�ข้อมูลที่อยู่บน
เว็บไซต์ของ GIA หรือข้อมูลหรือสิ่งที่ใช้ในก�รส่งเสริมก�รข�ยของ GIA หรือก�รติดต่อสื่อส�รท�งว�จ�กับ GIA ไม่ถือว่�เป็นก�รรับรองหรือก�ร
รับประกันโดย GIA ก�รสงวนสิทธิ์ที่ระบุในข้อสัญญ�นี้จะบังคับใช้ภ�ยใต้ขอบเขตสูงสุดต�มที่กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับอนุญ�ต	ลูกค้�รับทร�บว่�ลูกค้�
ไม่ได้เข้�ทำ�สัญญ�ฉบับนี้โดยเชื่อถือคำ�รับรองหรือคำ�ยืนยันจ�กบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

(12) Duplicate Reports. If a third party requests a summary of Report information or a copy or 
duplicate of a Report for an Article that was last submitted to GIA by Client for grading or other 
Services (including without limitation any Articles submitted by Client prior to the date of this 
Agreement), or if Client authorizes GIA to provide a copy of a Report to a third party by providing GIA 
with prior written notice that states the name of the third party authorized to receive any Reports 
from GIA and authorizes GIA to communicate with such third party regarding the results contained in 
such Reports, then GIA may, in its discretion, issue such a summary of the information in the most 
recent Report for such Article, or a copy or duplicate of the most recent Report for the Article, and 
communicate with such third party regarding the results contained in the most recent Report for the 
Article. GIA may charge the third party certain fees for summaries of Report information and copies 
or duplicates of Reports, as determined by GIA in its sole discretion. IF CLIENT REQUESTS A COPY OR 
DUPLICATE OF A REPORT, THEN CLIENT ACKNOWLEDGES THAT SUCH COPY OR DUPLICATE OF A REPORT 
IS NOT A GIA REPORT. THE INFORMATION CONTAINED IN THE COPY OR DUPLICATE REPORT REPRESENTS 
THE INFORMATION DESCRIBED ON THE ORIGINAL GIA REPORT AS OF THE DATE SET FORTH ON SUCH 
GIA REPORT (I.E., THE DATE THE ARTICLE WAS GRADED, TESTED, EXAMINED OR ANALYZED BY THE GIA 
LABORATORY). A COPY OR DUPLICATE OF A REPORT IS NOT A GUARANTEE, vALIDATION, OR WARRANTY OF 
ANY KIND REGARDING THE ARTICLE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ARTICLE’S CURRENT QUALITY 
OR CHARACTERISTICS. ALL OF THE LIMITATIONS INCLUDED ON THE ORIGINAL GIA REPORT APPLY. THE 
RECIPIENT OF A COPY OR DUPLICATE OF A REPORT MAY WISH TO CONSULT A CREDENTIALED JEWELER OR 
GEMOLOGIST ABOUT THE INFORMATION CONTAINED IN SUCH REPORT.

(12) สำาเนารายงาน ในกรณีที่บุคคลอื่นร้องขอข้อมูลสรุปของร�ยง�น	หรือสำ�เน�ร�ยง�นสำ�หรับสิ่งของที่ลูกค้�ส่งมอบให้ GIA ครั้งล่�สุดเพื่อ
ตรวจสอบคุณลักษณะ	หรือเพื่อบริก�รอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะสิ่งของใดๆ	ที่ลูกค้�ส่งให้ก่อนหน้�วันที่ทำ�สัญญ�ฉบับนี)้	หรือห�กลูกค้�
อนุญ�ตให ้GIA ให้สำ�เน�ร�ยง�นแก่บุคคลภ�ยนอก	โดยส่งคำ�บอกกล่�วเป็นล�ยลักษณ์อักษรให ้GIA ล่วงหน้�ระบุชื่อบุคคลภ�ยนอกที่อนุญ�ต
ให้รับร�ยง�นใดๆ	 จ�ก GIA และอนุญ�ตให้	GIA สื่อส�รกับบุคคลภ�ยนอกดังกล่�วเกี่ยวกับผลในร�ยง�นดังกล่�ว	GIA อ�จใช้ดุลยพินิจออก
ข้อมูลสรุปของร�ยง�นล่�สุดของสิ่งของนั้น	 หรือสำ�เน�	 หรือคู่ฉบับของร�ยง�นล่�สุดของสิ่งของดังกล่�ว	 และติดต่อกับบุคคลภ�ยนอกนั้นเกี่ยวกับ
ผลในร�ยง�นล่�สุดของสิ่งของดังกล่�ว	GIA อ�จเรียกเก็บค่�ธรรมเนียมจ�กบุคคลอื่นในก�รออกข้อมูลสรุปของร�ยง�นหรือสำ�เน�ร�ยง�น	ซึ่งใน
ก�รกำ�หนดค่�ธรรมเนียมดังกล่�วให้เป็นไปต�มดุลยพินิจของ GIA ห�กลูกค้�ร้องขอสำ�เน�ร�ยง�น	ลูกค้�รับทร�บว่�สำ�เน�ร�ยง�นดังกล่�วไม่ใช่
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ร�ยง�นของ GIA ข้อมูลในสำ�เน�ร�ยง�นคือข้อมูลที่ระบุในร�ยง�นต้นฉบับของ GIA ณ	วันที่ระบุในร�ยง�นของ GIA ดังกล่�ว (คือ	วันที่ได้มี
ก�รตรวจสอบคุณลักษณะ	ทดสอบ	ตรวจสอบหรือวิเคร�ะห์	 โดยห้องปฏิบัติก�รของ GIA) สำ�เน�ของร�ยง�นไม่ถือเป็นก�รรับรอง	ก�รทำ�ให้ถูก
ต้องหรือ	 ก�รรับประกันไม่ว่�ในท�งใดเกี่ยวกับสิ่งของ	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะคุณภ�พหรือลักษณะปัจจุบันของสิ่งของ	 ให้บังคับใช้บรรด�ข้อ
จำ�กัดทั้งหมดที่รวมอยู่ในร�ยง�นต้นฉบับของ GIA ผู้รับสำ�เน�ร�ยง�นอ�จต้องก�รปรึกษ�ผู้ค้�อัญมณีหรือนักอัญมณีศ�สตร์ที่ได้รับก�รรับรอง	
เกี่ยวกับข้อมูลในร�ยง�นดังกล่�ว

(13) No Licenses. The provision of the Services by GIA does not convey any license, expressly or by 
implication, estoppel or otherwise, under any GIA patent, copyright, trademark, or other intellectual 
property right. GIA expressly reserves all its rights under such intellectual property rights. Client 
agrees not to misuse, in the judgment of GIA, any trade name, trademark, or service mark of GIA or 
the Gemological Institute of America. Although GIA is not hereby authorizing or licensing any use 
of any trade name, trademark, or service mark, GIA shall not consider misuse to include “fair use” 
in advertising, e.g., stating that Client sells gems accompanied by GIA Reports which describe the 
gems’ characteristics, so long as such advertising is not deceptive, misleading and does not violate 
any applicable law. CLIENT SHALL INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS GIA AND ITS EMPLOYEES AND 
AGENTS FROM AND AGAINST ANY LOSS, DAMAGE, LIABILITY, COST, AND EXPENSE ARISING FROM CLIENT’S 
DECEPTIvE, MISLEADING OR UNLAWFUL ACTIONS. Misuse includes, without limitation, advertising, 
publicity, or promotion which implies, in any way, that Client, its products, or its services are sold or 
sponsored or approved by GIA, or which expresses or implies that a GIA Report is anything other than 
a description of certain characteristics of a specific Article. Furthermore, Client agrees to be bound 
by the terms and conditions of GIA’s then-current “Advertising Usage Guidelines” as set forth on GIA’s 
website at www.gia.edu.

(13) การไม่อนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ ก�รให้บริก�รของ GIA จะไม่ก่อให้เกิดก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ์ไม่ว่�โดยชัดแจ้ง	 โดยปริย�ย	 โดยหลัก
กฎหม�ยปิดป�ก	 หรือโดยอื่นใดในสิทธิบัตร	 ลิขสิทธิ์	 เครื่องหม�ยก�รค้�	 หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�อื่นๆ	 ของ GIA ท�ง GIA ขอสงวนไว้ซึ่ง
สิทธิ์ทั้งหมดของตนภ�ยใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินท�งปัญญ�ดังกล่�วโดยชัดแจ้ง	 ลูกค้�ตกลงว่�จะไม่ใช่ชื่อท�งก�รค้�	 เคร่ืองหม�ยท�งก�รค้�	 หรือ
เครื่องหม�ยบริก�รของ GIA หรือ	ของ Gemological Institute of America, Inc.	ในท�งที่ผิด	ถึงแม้ว่� GIA ไม่ได้มอบอำ�น�จหรือ
อนุญ�ตให้ใช้ชื่อท�งก�รค้�	 เครื่องหม�ยท�งก�รค้�	 หรือเครื่องหม�ยบริก�รใดๆ	GIA จะไม่ถือว่�ก�รใช้ในท�งที่ผิดนั้นรวมไปถึง “ก�รใช้อย่�ง
เหม�ะสม” (fair use) ในก�รโฆษณ�	 ตัวอย่�งเช่น	 ก�รกล่�วว่�ลูกค้�ข�ยอัญมณีพร้อมร�ยง�นที่ออกโดย GIA ซึ่งบรรย�ยลักษณะเฉพ�ะ
ของอัญมณีตร�บเท่�ที่ก�รโฆษณ�นั้นไม่เป็นก�รหลอกลวงหรือก่อให้เกิดคว�มสับสนหลงผิดและไม่เป็นก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยที่ใช้บังคับ	 ลูกค้�จะ
ชดใช้ค่�เสียห�ยและปกป้อง GIA และลูกจ้�งและตัวแทนในก�รสูญเสีย	คว�มเสียห�ย	คว�มรับผิด	ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รกระทำ�ของ
ลูกค้�ที่เป็นก�รหลอกลวงหรือก่อให้เกิดคว�มสับสนหลงผิด	หรือก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	ก�รใช้ในท�งที่ผิดรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รโฆษณ�	
ก�รประช�สัมพันธ์	 หรือก�รส่งเสริมก�รข�ยที่แสดงโดยปริย�ยว่�ลูกค้�	 ผลิตภัณฑ์และบริก�รของตนนั้น GIA เป็นผู้ข�ย	 สนับสนุน	 หรืออนุมัติ	
หรือเป็นก�รแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริย�ยว่�	 ร�ยง�นของ GIA นั้นเป็นอย่�งอื่นนอกเหนือจ�กก�รบรรย�ยลักษณะเฉพ�ะบ�งประก�รของ
สิ่งของนั้นๆ	 นอกจ�กนี้ลูกค้�ตกลงที่จะผูกพันต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของ GIA ที่ใช้อยู่ขณะนั้นต�ม	 “คู่มือก�รใช้โฆษณ�” (Advertising 
Usage Guidelines) ที่ระบุไว้ในเว็บไซต ์www.gia.edu

(14) Client’s Authorized Representatives. Subject to Client complying with GIA’s then-current 
policies and procedures, Client may designate one or more individuals (including, for example, 
employees, agents, contractors, or any other person) (collectively, “Authorized Representatives”) as 
authorized to submit Articles to GIA on behalf of Client and/or request Services from GIA and/or sign 
Receipts for and take delivery of Articles being returned to Client by GIA (collectively, the “Delegated 
Acts”). For the avoidance of doubt, Client is responsible for the actions and omissions of everyone 
who performs Delegated Acts under Client’s unique GIA client number. Client shall provide GIA with a 
list of authorized individuals, which list shall act as an authorization from Client to such individuals 
to perform the Delegated Acts on behalf of Client. GIA may charge Client’s account for any Services 
requested by any such authorized individuals. In addition, Client hereby authorizes GIA to deliver each 
Article submitted by Client to any person presenting the Receipt for that Article, which Receipt shall 
act as an authorization from Client to such person to take delivery of Client’s Article(s); unless written 
notice to the contrary has been received by GIA prior to such delivery. GIA may charge Client additional 
fees for delivery of Articles to persons or entities not presenting a Receipt, and Client agrees to pay 
all such fees. All acts or omissions of the individuals so authorized by Client as aforementioned shall 
be deemed to be the acts of Client, and Client shall remain primarily liable for the acts or omissions 
of such individuals. Client will be solely responsible for any loss or damage to any Articles delivered 
by GIA as described in this Agreement and GIA will not have any liability or responsibility for any such 
loss or damage.

(14) ผู้รับมอบอำานาจของลูกค้า	 ลูกค้�อ�จมอบหม�ยให้บุคคลคนเดียวหรือม�กกว่�หนึ่งคน	 (ตลอดจน	ตัวอย่�งเช่น	 ลูกจ้�ง	 ตัวแทน	 ผู้รับ
เหม�	 หรือบุคคลอื่น) (รวมเรียกว่� “ผู้รับมอบอำานาจ”)	 เป็นผู้รับมอบอำ�น�จให้ส่งมอบสิ่งของให้แก่ GIA ในน�มของลูกค้�	 และ/หรือขอรับ
บริก�รจ�ก GIA ในน�มของลูกค้�	 และ/หรือลงน�มในใบรับเพื่อรับมอบสิ่งของที ่ GIA ส่งมอบคืนให้แก่ลูกค้�	 ทั้งนี้ลูกค้�จะต้องปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติของ GIA ในขณะนั้น (รวมเรียกว่� “การมอบหมาย”) เพื่อคว�มชัดเจน ลูกค้�จะเป็นผู้รับผิดชอบก�รกระทำ�และ
ก�รละเว้นก�รกระทำ�	 ของทุกคนที่ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รมอบหม�ย (Delegated Acts) ภ�ยใต้หม�ยเลขลูกค้�ของ GIA ที่กำ�หนดให้ลูกค้�
โดยเฉพ�ะ	 ลูกค้�ต้องส่งร�ยชื่อผู้ที่รับมอบอำ�น�จของลูกค้�	 ซึ่งให้ถือว่�ลูกค้�ได้มอบอำ�น�จให้บุคคลดังกล่�วปฏิบัติหน้�ที่ต�มก�รมอบหม�ย
ในน�มของลูกค้�แล้ว	 GIA อ�จคิดค่�บริก�รในบัญชีลูกค้�สำ�หรับบริก�รที่ผู้รับมอบอำ�น�จดังกล่�วร้องขอ	 นอกจ�กนี้	 ลูกค้�ขอมอบอำ�น�จให้
แก ่ GIA ในก�รส่งมอบสิ่งของที่ลูกค้�ได้ให้ไว้แก่บุคคลใดที่ถือใบรับสำ�หรับสิ่งของนั้นๆ	 ซึ่งถือว่�ใบรับเป็นก�รมอบอำ�น�จจ�กลูกค้�ให้แก่บุคคล
ดังกล่�วในก�รรับมอบสิ่งของของลูกค้�คืน	 เว้นแต่ว่� GIA จะได้รับคำ�บอกกล่�วเป็นล�ยลักษณ์อักษรล่วงหน้�ระบุไว้เป็นอย่�งอ่ืนก่อนก�รส่ง
มอบนั้น	 GIA อ�จคิดค่�ธรรมเนียมเพิ่มเติมสำ�หรับก�รส่งมอบสิ่งของให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ	 ที่ไม่มีใบรับ	 และลูกค้�ตกลงจะชำ�ระค่�
ธรรมเนียมดังกล่�วทั้งหมด	 ให้บรรด�ก�รกระทำ�หรือก�รงดเว้นก�รกระทำ�ของผู้ที่รับมอบอำ�น�จของลูกค้�ดังกล่�วให้ถือว่�เป็นก�รกระทำ�ของ
ลูกค้�	และลูกค้�จะยังคงมีคว�มรับผิดหลักต่อก�รกระทำ�หรือก�รงดเว้นก�รกระทำ�ของบุคคลดังกล่�ว	ลูกค้�จะต้องรับผิดชอบต่อคว�มสูญเสียหรือ
คว�มเสียห�ยที่เกิดกับสิ่งของที่ GIA ส่งมอบให้ต�มที่ระบุไว้ในสัญญ�นี้แต่เพียงผู้เดียว	 และ GIA จะไม่มีคว�มรับผิดหรือรับผิดชอบต่อคว�มสูญ
เสียหรือคว�มเสียห�ยดังกล่�ว 

(15) Personal Data. Client acknowledges that GIA may collect personal data of the Client and 
its Authorized Representatives, including, without limitation, name, company name, title, contact 
information, verification of identity, such as a government issued identification card (collectively 
“Personal Data”) directly from Client’s Authorized Representatives, and/or that Client may otherwise 
provide Personal Data of its Authorized Representatives to GIA.

(15) ข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้�ยอมรับว่� GIA อ�จเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้�	 และของผู้รับมอบอำ�น�จ	 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ	 ชื่อ		
ชื่อบริษัท	 ตำ�แหน่ง	 ข้อมูลติดต่อ	 ข้อมูลเกี่ยวกับก�รพิสูจน์บุคคล	 เช่น	 บัตรประจำ�ตัวที่หน่วยง�นของรัฐออกให ้ (รวมเรียกว่�	 “ข้อมูลส่วน
บุคคล”) โดยตรงจ�กผู้รับมอบอำ�น�จของลูกค้�	และ/หรือลูกค้�อ�จให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบอำ�น�จของลูกค้�แก ่GIA 

Client further acknowledges and agrees that GIA may use and process, including but not limited to 
storing, transferring, analyzing, compiling, and collating, that Personal Data for purposes reasonably 
related to the performance of this Agreement. Client also acknowledges and agrees that GIA may 
transfer such Personal Data outside of the country of collection, including, without limitation, to 
the United States, and may make such Personal Data available to its affiliates worldwide. CLIENT 
ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT SUCH TRANSFERS MAY BE MADE TO COUNTRIES THAT DO NOT HAvE 
ANY, OR THAT HAvE LESS COMPREHENSIvE, DATA PROTECTION LAWS THAN THE CLIENT’S COUNTRY OF 
RESIDENCE.

ลูกค้�ยังยอมรับและตกลงว่� GIA อ�จใช้และประมวลผล	 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รจัดเก็บ	 โอน	 วิเคร�ะห์	 เรียบเรียง	
ตรวจท�นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องต�มสมควรกับก�รปฏิบัติต�มสัญญ�นี้	 และลูกค้�ยังยอมรับและตกลง
ว่� GIA อ�จโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่�วออกนอกประเทศที่เก็บข้อมูล	 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะประเทศสหรัฐอเมริก�	 และอ�จทำ�ให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่�วพร้อมใช้สำ�หรับบริษัทในเครือของ GIA ทั่วโลก	 ลูกค้�ยังยอมรับและตกลงว่� GIA อ�จโอนข้อมูลดังกล่�วไปยังประเทศที่
ไม่มีกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รคุ้มครองข้อมูล	 หรือมีกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รคุ้มครองข้อมูลที่มีเนื้อห�ครอบคลุมน้อยกว่�กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รคุ้มครอง
ข้อมูลในประเทศที่พำ�นักของลูกค้�	

Client agrees that it is responsible for complying with all applicable law regarding the collection, 
use, and sharing of Personal Data. If any applicable law requires Authorized Representatives or any 
other applicable data subject to receive notice of or to consent to the processing of their Personal 
Data, including without limitation by GIA as contemplated by this Agreement, Client shall provide 
such notice and obtain consent from the applicable data subjects. Upon request, Client shall provide 
a copy of such notice and/or consent to GIA. Client represents and warrants that it has the authority 
to provide such Personal Data to GIA and that Client has provided and/or obtained all required notices 
and consents from Client’s Authorized Representatives regarding the use, sharing, processing, and 
transfer of such Personal Data to enable GIA to process such Personal Data and contemplated by this 
Agreement in compliance with applicable law. 

ลูกค้�ตกลงว่�ลูกค้�เป็นฝ่�ยรับผิดชอบในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยซ่ึงใช้บังคับทั้งหมดเกี่ยวกับก�รเก็บ	 ก�รใช้	 และก�รแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล	
ห�กกฎหม�ยซ่ึงใช้บังคับกำ�หนดให้ผู้รับมอบอำ�น�จหรือข้อมูลใดๆ	 ต้องได้รับก�รบอกกล่�วหรือให้คว�มยินยอมในก�รประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะโดย GIA ต�มที่กำ�หนดในสัญญ�นี้	 ลูกค้�จะส่งหนังสือบอกกล่�วและ/หรือหนังสือให้คว�มยินยอมจ�ก
เป้�หม�ยผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 และเมื่อ GIA ร้องขอ	 ลูกค้�จะให้สำ�เน�ของหนังสือบอกกล่�วและ/หรือหนังสือให้คว�มยินยอมแก ่ GIA ลูกค้�
รับรองและรับประกันว่�ลูกค้�มีอำ�น�จให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่�วแก ่ GIA และลูกค้�ได้ให้และ/หรือรับหนังสือบอกกล่�วและหนังสือให้คว�ม
ยินยอมทั้งหมดที่กำ�หนดจ�กผู้รับมอบอำ�น�จของลูกค้�เกี่ยวกับก�รใช้	 ก�รแบ่งปัน	 ก�รประมวลผลและก�รโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่�ว	 เพื่อ
ให ้GIA ส�ม�รถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่�วต�มที่กำ�หนดในสัญญ�นี้ต�มกฎหม�ยซึ่งใช้บังคับ 

(16) Marketing Consent. Client consents to its and its employees, agents, or other Authorized 
Representatives (collectively, “employees”) receipt of marketing and promotional communications 
from GIA via email. Client and Client employees may withdraw their consent to receive such 
communications at any time by following the instructions contained in the email. Please note that 
GIA may continue to send non-marketing communications to Client, including to those employees 
that have withdrawn their consent to receive marketing communications via email, for work-related 
purposes. In addition, Client consents, and shall procure the consent of its Authorized Representatives, 
to the receipt of communications, including marketing and non-marketing communications, via text 
message at the telephone numbers (i) provided by Client to GIA from time to time, (ii) such other 
telephone numbers as GIA may have on record for Client or (iii) that are publicly available.

(16) การให้ความยินยอมในการดำาเนินกิจกรรมด้านการตลาด	 ลูกค้�ยินยอมรับและยินยอมให้ลูกจ้�ง	 ตัวแทน	 หรือ	 ผู้รับมอบอำ�น�จ
อื่นของลูกค้� (รวมเรียกว่� “ลูกจ้าง”) รับก�รสื่อส�รเกี่ยวกับกิจกรรมด้�นก�รตล�ดและก�รส่งเสริมก�รข�ยของ GIA ท�งอีเมล์	 ลูกค้�และ
ลูกจ้�งของลูกค้�อ�จยกเลิกก�รให้คว�มยินยอมในก�รรับก�รสื่อส�รดังกล่�วได้ไม่ว่�เมื่อใดโดยปฏิบัติต�มวิธีก�รที่ระบุในอีเมล์	 GIA ขอแจ้งให้
ทร�บว่� GIA อ�จส่งก�รสื่อส�รที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมด้�นก�รตล�ดให้แก่ลูกค้�ต่อไป	รวมทั้งลูกจ้�งที่ได้ยกเลิกก�รให้คว�มยินยอมในก�รรับก�ร
สื่อส�รเกี่ยวกับกิจกรรมด้�นก�รตล�ดท�งอีเมล์เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับง�น	นอกจ�กนี้	 ลูกค้�เห็นชอบและจะขอรับคว�มเห็นชอบจ�กผู้รับ
มอบอำ�น�จของลูกค้�	 ในก�รรับก�รสื่อส�ร	 รวมทั้งก�รสื่อส�รเกี่ยวกับกิจกรรมด้�นก�รตล�ดและก�รสื่อส�รที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมด้�นก�รตล�ด
ท�ง	ก�รส่งข้อคว�มไปที่ (1)	หม�ยเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้�แจ้งให ้GIA ทร�บเป็นครั้งร�ว (2)	หม�ยเลขโทรศัพท์อื่นที่ GIA ได้บันทึกไว้สำ�หรับ
ลูกค้�	หรือ (3)	หม�ยเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่ทั่วไป 

(17) Return of Articles and Delivery of Reports. Client agrees that GIA may return all Articles 
delivered to GIA and deliver the Reports to Client together with the Articles using the same carrier 
used by Client to ship the Articles to GIA. Client agrees that GIA may insure Articles during the return 
shipment to Client for the same value declared by Client in shipping said Articles to GIA, if such 
insurance is available through the applicable carrier. Notwithstanding the foregoing, if the amount of 
such insurance is not included in the documentation received by GIA from the applicable carrier at the 
time the Article is received by GIA, then GIA may not, at GIA’s sole discretion, purchase insurance for 
return shipments of Articles to Client, unless Client instructs GIA in writing to purchase such insurance. 
Client agrees that GIA will only insure parcels to a maximum of US $25,000. Notwithstanding anything 
to the contrary in the foregoing, GIA, with Client’s prior written consent, may return all Articles 
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delivered to GIA and deliver the Reports to Client together with the Articles by using the same carrier 
used by Client in shipping said Articles to GIA but using an account number with such carrier that is 
different from the account number used by Client. Client further agrees to pay and reimburse GIA for 
all costs of shipment and insurance to and from GIA as well as customs duties incurred in the country 
or region Client is located, if any. Client agrees that GIA shall not be responsible or liable for loss of 
or damage to any Article if shipped in accordance with this paragraph or with Client’s express written 
instructions, including without limitation, in the case of shipments being returned at Client’s request 
using Client’s Federal Express or United Parcel Service account or while using Client’s Federal Express 
or United Parcel Service mailing labels. GIA is hereby released of all liability for lost, damaged or 
stolen packages. All claims for loss or damage during transit shall be filed by Client against the carrier 
and no carrier shall be deemed an agent of GIA. GIA may make partial shipment of Articles and Reports 
to Client. Client shall solely assume the risk if any Article is confiscated or otherwise disposed of by 
applicable governmental authorities (including but not limited to Customs authorities) of the country 
or region where Client is located due to (i) Client’s failure to provide the required permission, license 
or certification, (ii) Client’s failure to pay the applicable Customs duty for the entry of Articles to the 
country or region, or (iii) any other reason. Notwithstanding the foregoing, GIA is entitled to withhold/
retain Articles and/or Reports until GIA has received payment from Client of all applicable fees 
payable to GIA. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, GIA may, in its discretion, 
refuse to perform Services for certain Articles and Services for certain Clients, and in such event, GIA 
will, unless otherwise prohibited by applicable law, return the Articles to Client as described in this 
Agreement.

(17) การคืนสิ่งของและการส่งมอบรายงาน	 ลูกค้�ตกลงว่� GIA อ�จคืนสิ่งของทั้งหมดที่ได้นำ�ส่งให้แก ่ GIA และส่งมอบร�ยง�นให้แก่
ลูกค้�พร้อมกับกับสิ่งของโดยใช้ผู้ขนส่งเดียวกันที่ลูกค้�ใช้ขนส่งสิ่งของให้แก ่GIA ลูกค้�ตกลงว่�	GIA อ�จทำ�ประกันภัยสิ่งของในช่วงระหว่�งก�ร
ขนส่งคืนให้แก่ลูกค้�	 ในมูลค่�ของสิ่งของเท่�กับมูลค่�ที่ลูกค้�แจ้งไว้ในขณะที่มีก�รขนส่งสิ่งของดังกล่�วให้แก ่ GIA ถ้�ผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้องจัดให้มี
ก�รประกันภัยนั้น	แต่ถ้�จำ�นวนเอ�ประกันดังกล่�วไม่ได้รวมอยู่ในเอกส�รที ่GIA ได้รับจ�กผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้องในเวล�ที ่GIA รับสิ่งของ	GIA อ�จ
ไม่ซื้อประกันภัยสำ�หรับก�รขนส่งสิ่งของคืนให้แก่ลูกค้�	 เว้นแต่ลูกค้�มีคำ�สั่งเป็นล�ยลักษณ์อักษรให ้ GIA ซื้อก�รประกันภัยดังกล่�วทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของ GIA ลูกค้�ตกลงว่� GIA จะทำ�ประกันเฉพ�ะพัสดุไม่เกิน 25,000 เหรียญสหรัฐ	 แม้ว่�จะแตกต่�งกับในสัญญ�นี้	GIA โดย
ได้รับคว�มเห็นชอบล่วงหน้�เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กลูกค้�	 อ�จส่งคืนสิ่งของทั้งหมดท่ีได้ส่งมอบให้แก่ GIA และส่งมอบร�ยง�นให้แก่ลูกค้�
พร้อมกับสิ่งของโดยใช้ผู้ขนส่งเดียวกันที่ลูกค้�ใช้ขนส่งสิ่งของดังกล่�วให้แก่ GIA แต่ใช้หม�ยเลขบัญชีอื่นที่แตกต่�งกับหม�ยเลขบัญชีที่ลูกค้�ใช้	
ลูกค้�ตกลงอีกว่�จะชำ�ระค่�ขนส่งและค่�ประกันภัยทั้งหมดในก�รขนส่งไปยังและม�จ�ก GIA รวมทั้งภ�ษีศุลก�กรที่เรียกเก็บจ�กประเทศหรือ
ภูมิภ�คที่ลูกค้�ตั้งอยู่	(ถ้�ม)ี และลูกค้�ตกลงว่� GIA ไม่ต้องรับผิดชอบ	หรือรับผิดในก�รสูญห�ย	หรือคว�มเสียห�ยที่เกิดแก่สิ่งของใดๆ	ที่ขนส่ง
ต�มวรรคนี้	 หรือต�มคำ�สั่งที่เป็นล�ยลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งของลูกค้�	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะในกรณีท่ีมีก�รส่งของคืนเมื่อลูกค้�ร้องขอ
โดยใช้หม�ยเลขบัญชี	 เฟดเดอรัล	 เอ็กซ์เพรส	 (Federal Express) หรือ	 ยูพีเอส (United Parcel Service) ของลูกค้�	 หรือในขณะ
ที่ใช้ป้�ยในก�รส่งเฟดเดอรัล	 เอ็กซ์เพรส	หรือ	 ยูพีเอส	 ของลูกค้�	GIA ไม่ต้องรับผิดใดๆ	 ในกรณีหีบห่อสูญห�ย	 เสียห�ยหรือถูกโจรกรรม	ก�ร
เรียกร้องทั้งปวงสำ�หรับก�รสูญห�ยหรือคว�มเสียห�ยในระหว่�งก�รขนส่งให้ลูกค้�เป็นผู้เรียกร้องเอ�กับผู้ขนส่ง	 และไม่ถือว่�ผู้ขนส่งเป็นตัวแทน
ของ GIA ท�ง GIA อ�จส่งสิ่งของและร�ยง�นให้แก่ลูกค้�โดยก�รแบ่งขนส่งเป็นส่วน (partial shipment) และลูกค้�จะต้องรับคว�มเสี่ยงแต่
เพียงผู้เดียวถ้�สิ่งของถูกยึด	หรือถูกทิ้งโดยหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง	(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะหน่วยง�นศุลก�กร) ของประเทศหรือภูมิภ�ค
ที่ลูกค้�ตั้งอยู ่เนื่องจ�ก (1) ลูกค้�ไม่ได้รับอนุญ�ต	ใบอนุญ�ตหรือก�รรับรองที่จำ�เป็นต้องมี	(2)	ลูกค้�ไม่ชำ�ระค่�ภ�ษีศุลก�กรเพื่อนำ�สิ่งของเข้�
ประเทศหรือภูมิภ�ค	หรือ	(3) เหตุผลอื่นใด	อย่�งไรก็ต�ม	GIA ยังคงมีสิทธิ์ที่จะเก็บ/ยึดถือ สิ่งของ	และ/หรือร�ยง�นไว้	จนกว่� GIA จะได้รับ
ก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมที่ลูกค้�ต้องชำ�ระให้แก ่ GIA แม้ว่�จะแตกต่�งกับในสัญญ�นี้	 GIA อ�จปฏิเสธที่จะให้บริก�รสำ�หรับสิ่งของบ�งอย่�งและ
บริก�รสำ�หรับลูกค้�บ�งร�ย	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ GIA และในกรณีดังกล่�ว	GIA จะคืนสิ่งของนั้นให้แก่ลูกค้�ต�มที่ระบุไว้ในสัญญ�นี้	ห�ก
กฎหม�ยที่บังคับใช้ไม่ได้ห้�มไว้	

Notwithstanding any other terms or condition in this Agreement, if Client delivers an Article to GIA 
and (i) Client fails to retrieve the Article from GIA within sixty (60) days after GIA mails to Client’s 
last known address provided to GIA by Client written notice that the Article is ready for pick-up by 
the Client, regardless of whether such notice is deliverable, (ii) Client instructs GIA not to return an 
Article to the Client, (iii) Client refuses delivery or return of the Article or Client refuses to pay for 
the Services requested by Client with respect to such Article, or (iv) Client informs GIA that Client will 
not be retrieving the Article from GIA, then, except as otherwise specified under applicable law, Client 
hereby assigns all right, title, and interest in any such Articles to GIA without GIA having to pay any 
consideration for such Article. If any such Article is assigned to GIA, then GIA may sell, gift or otherwise 
dispose of such Articles as determined by GIA in its sole discretion or GIA may retain such Articles for 
use by GIA in furtherance of GIA’s mission, including in connection with GIA’s education and research. 
Client represents and warrants to GIA that Client is the sole and exclusive owner of any such Articles 
and that Client has the right to assign ownership of the Articles to GIA as described in this Section.

แม้ว่�ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขอื่นในสัญญ�นี้จะเป็นอย่�งไร	 ถ้�ลูกค้�ส่งมอบสิ่งของให้แก่ GIA และ (1) ลูกค้�ไม่รับสิ่งของคืนจ�ก GIA ภ�ยใน
หกสิบ	 (60) วันหลังจ�กที ่ GIA ส่งจดหม�ยไปยังที่อยู่ที่ลูกค้�ให ้ GIA ล่�สุดเพื่อแจ้งว่�สิ่งของพร้อมให้ลูกค้�รับคืน	 ไม่ว่�หนังสือบอกกล่�ว
จะส่งถึงลูกค้�หรือไม ่ (2) ลูกค้�มีคำ�สั่งให ้ GIA ไม่ต้องส่งสิ่งของคืนให้แก่ลูกค้� (3) ลูกค้�ปฏิเสธก�รส่งมอบหรือก�รส่งคืนสิ่งของหรือลูกค้�
ปฏิเสธที่จะชำ�ระค่�บริก�รที่ลูกค้�ร้องขอเกี่ยวกับสิ่งของดังกล่�ว	หรือ	(4) ลูกค้�แจ้ง GIA ว่�ลูกค้�จะไม่รับสิ่งของคืนจ�ก GIA ดังนั้น	 เว้นแต่ที่
ระบุเป็นอย่�งอื่นภ�ยใต้กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับ	ลูกค้�ได้ขอโอนสิทธิ์	กรรมสิทธิ์	และส่วนได้เสียทั้งหมดในสิ่งของดังกล่�วให้แก ่GIA โดย GIA ไม่
ต้องชำ�ระค่�ตอบแทนใดๆ	สำ�หรับสิ่งของดังกล่�ว	ถ้�สิ่งของใดๆ	ถูกโอนให้แก่ GIA ท�ง GIA อ�จข�ย	ให้เป็นของขวัญหรือจำ�หน่�ยจ่�ยโอนโดย
ประก�รอื่นซึ่งสิ่งของดังกล่�วต�มที ่GIA จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่�ยเดียวกำ�หนด	หรือ GIA อ�จเก็บสิ่งของดังกล่�วเพื่อใช้ดำ�เนินก�รต�มภ�รกิจ
ของ GIA รวมทั้งภ�รกิจที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�และก�รวิจัยของ GIA ลูกค้�รับรองและรับประกันต่อ GIA ว่�ลูกค้�เป็นเจ้�ของสิ่งของดังกล่�วแต่
เพียงผู้เดียวและลูกค้�มีสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งของให้แก ่GIA ต�มที่ระบุไว้ในข้อนี ้

(18) Client Password. GIA may provide to Client a user name/identification and/or password to 
enable Client to supply information to GIA related to this Agreement (collectively, the “Password”). 
Client is solely responsible for maintaining the confidentiality and security of Client’s Password. 
Client should not reveal the Client’s Password to anyone. Client is solely responsible and liable for all 

activities that occur on or through Client’s Password whether or not authorized by Client. Client will 
indemnify and hold harmless GIA for any losses, damages and liabilities arising from all such uses of 
the Client Password. Client will immediately notify GIA of any unauthorized use of Client’s Password or 
any other breach of security. GIA shall not be responsible for any losses arising out of the authorized 
or unauthorized use of Client’s Password and GIA may rely on instructions given to GIA when Client’s 
Password is presented to GIA in connection with a request.

(18) รหัสผ่านของลูกค้า GIA อ�จให้ชื่อหม�ยเลขประจำ�ตัวผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่�นให้แก่ลูกค้�	 เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญ�นี้ให้แก่ GIA ได ้(รวมเรียกว่� “รหัสผ่�น”) ลูกค้�ต้องรับผิดชอบในก�รรักษ�คว�มลับและคว�มปลอดภัยของรหัสผ่�นของลูกค้�แต่เพียงผู้
เดียว	 และลูกค้�จะไม่เปิดเผยรหัสผ่�นของลูกค้�ต่อบุคคลใด	 ลูกค้�ต้องรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำ�หรับก�รกระทำ�ที่เกิดขึ้นกับและจ�ก
ผ่�นรหัสผ่�นของลูกค้�	 ทั้งนี้ไม่ว่�ก�รกระทำ�ดังกล่�วจะได้รับก�รอนุญ�ตจ�กลูกค้�หรือไม่	 ลูกค้�จะชดใช้ค่�เสียห�ยและปกป้อง GIA ในคว�ม
สูญเสีย	คว�มเสียห�ย	และคว�มรับผิด	ที่เกิดขึ้นเนื่องจ�กก�รใช้รหัสผ่�นของลูกค้�ดังกล่�ว	ลูกค้�จะแจ้งให ้GIA ทร�บทันทีห�กมีก�รใช้รหัสผ่�น
ของลูกค้�โดยไม่ได้รับอนุญ�ต	หรือมีก�รฝ่�ฝืนก�รรักษ�คว�มปลอดภัย	GIA จะไม่รับผิดชอบต่อคว�มสูญเสียที่เกิดจ�กก�รใช้รหัสผ่�นของลูกค้�
ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้โดยได้รับอนุญ�ตหรือไม่	และ GIA อ�จยึดถือคำ�สั่งที ่GIA ได้รับเมื่อมีก�รแสดงรหัสผ่�นของลูกค้�พร้อมกับคำ�ขอรับบริก�ร	

(19) GIA’s Mission and Licenses. Client understands and agrees that GIA’s mission is to ensure the 
public trust in gems and jewelry worldwide through, among other things, gemological services and 
research. Therefore, Client agrees that GIA may (i) include the results of the Services in its research 
database, (ii) use such results for research and other purposes related to GIA’s mission, and (iii) 
photograph Articles and use such photographs for GIA’s purposes related to GIA’s mission. Client 
hereby waives any intellectual property claims, suits, or actions, if any, it may have against GIA in the 
results of the Services or such photographs. If GIA publishes any information relating to the Client, 
then GIA will only do so in a manner that does not identify the Client, unless Client specifically agrees 
otherwise, including without limitation as set forth in Section 8.

(19) ภารกิจของ GIA และการขออนุญาตให้ใช้สิทธิ ์ ลูกค้�เข้�ใจและตกลงว่�ภ�รกิจของ GIA คือก�รก่อให้เกิดคว�มมั่นใจในคว�มเชื่อ
ถือของส�ธ�รณชนเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีทั่วโลก หนึ่งในสิ่งเหล่�นั้นคือก�รให้บริก�รและก�รวิจัยด้�นอัญมณีศ�สตร์	 ดังนั้น
ลูกค้�ตกลงว่� GIA อ�จ	 (1) รวบรวมผลของก�รให้บริก�รในระบบฐ�นข้อมูลของตน	 (2) ใช้ผลของก�รบริก�รเพื่อก�รวิจัยหรือวัตถุประสงค์
อื่นที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจของ GIA และ	(3) ถ่�ยภ�พสิ่งของและใช้ภ�พถ่�ยดังกล่�วเพื่อวัตถุประสงค์ของ GIA ที่เกี่ยวกับภ�รกิจของ GIA ลูกค้�
จึงขอสละสิทธิ์ก�รเรียกร้อง	 ก�รฟ้องร้อง	 หรือก�รดำ�เนินคด ี (ถ้�ม)ี ในทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ลูกค้�มีต่อ GIA อันเป็นผลม�จ�กก�รบริก�รหรือ
ภ�พถ่�ยนั้น	ในกรณีที ่GIA เผยแพร่ข้อมูลใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้�	GIA จะดำ�เนินก�รดังกล่�วในลักษณะที่ไม่เป็นก�รระบุตัวลูกค้�เท่�นั้น	เว้น
แต่ลูกค้�ได้ตกลงเป็นอย่�งอื่นไว้เป็นกรณีพิเศษ	ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะที่ระบุในข้อ	8 

(20) Business Ethics. Client has reviewed the Code of Conduct and Professional Ethics (the “Code”) 
that currently applies to all employees of GIA, which is posted on GIA’s website. In all transactions with 
GIA and in all interactions with GIA personnel, Client agrees to comply fully with all provisions of the 
Code and to conduct business in accordance with the values enunciated therein.

(20) จริยธรรมทางธุรกิจ ลูกค้�ได้ตรวจสอบหลักปฏิบัติและจริยธรรมในท�งวิช�ชีพ (“หลักปฏิบัต”ิ) ที่ใช้บังคับกับลูกจ้�งของ GIA ทั้งหมด
ในขณะนี้	ดังที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของ GIA ลูกค้�ตกลงที่จะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดในหลักปฏิบัติทุกประก�รและจะดำ�เนินธุรกิจต�มค่�นิยมที่ระบุไว้
นี้	สำ�หรับก�รติดต่อทั้งหมดกับ GIA และบุคคล�กรของ GIA 

(21) Data Transfer. GIA may transfer Client information, including Personal Data, to perform the 
obligations under this Agreement and such other purposes, including without limitation Client 
management purposes and processing, and as required or permitted by law, to GIA offices, affiliates, 
or third parties (as necessary to perform the obligations under this Agreement) worldwide, including, 
but not limited to the United States. GIA may store such Client information, including Personal Data, in 
the United States and in the country where such information was initially provided.

(21) การโอนข้อมูล GIA อ�จโอนข้อมูลลูกค้�รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สำ�นักง�น	 บริษัทในเครือของ GIA หรือบุคคลภ�ยนอกที่ตั้ง
อยู่ทั่วโลก (ที่จำ�เป็นในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มสัญญ�นี)้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะประเทศสหรัฐอเมริก�	 ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มสัญญ�นี้และ
สำ�หรับวัตถุประสงค์อื่น	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รบริห�รและประมวลผลข้อมูลลูกค้�	 และต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดหรืออนุญ�ตให้กระทำ�ได้	
GIA อ�จเก็บข้อมูลลูกค้�รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่�วไว้ในประเทศสหรัฐอเมริก�และในประเทศที่ได้รับข้อมูลดังกล่�วเป็นครั้งแรก	

(22) Use of Reports for Volume Sales. Client represents and warrants to GIA that Client will not use 
the Reports for Articles other than those described in the Report. 

(22) การใช้รายงานสำาหรับการขายปริมาณมาก ลูกค้�รับรองและรับประกันต่อ GIA ว่�ลูกค้�จะไม่ใช้ร�ยง�นสำ�หรับสิ่งของอื่นนอกจ�ก
สิ่งของที่ระบุในร�ยง�นเท่�นั้น

(23) Statute of Limitations. Notwithstanding any longer statute of limitations period provided under 
applicable law, no cause of action, claim, or suit relating to this Agreement, an Article or any Service or 
the relationship of the parties under this Agreement, whether sounding in contract, tort, or otherwise, 
may be brought or commenced more than twelve (12) months after the date such action, claim, or suit 
accrued. The foregoing shall not apply if applicable law precludes the shortening of the applicable 
statute of limitations period as described above. If applicable law allows the shortening of the statute 
of limitations period but not to the 12-month period specified above, then the period specified above 
shall be deemed amended to the shortest period authorized by the applicable law. In addition, to the 
extent permitted by applicable law, if a party does not bring or commence the necessary suit, action 
or legal proceeding within twelve (12) months from the date of accrual of such action or claim, then 
such party will be deemed to have forfeited its right in respect thereof. 

(23) อายุความ ไม่ว่�อ�ยุคว�มภ�ยใต้กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับจะกำ�หนดระยะไว้ย�วน�นกว่�	มูลเหตุ	 สิทธิ์เรียกร้อง	หรือมูลคดีที่เกี่ยวกับสัญญ�
นี้	สิ่งของหรือบริก�รใด	หรือคว�มสัมพันธ์ของคู่สัญญ�ภ�ยใต้สัญญ�นี้	ไม่ว่�ในท�งสัญญ�	ละเมิด	หรืออื่นใด	จะไม่ส�ม�รถนำ�ขึ้นสู่ศ�ลหรือเริ่ม
ดำ�เนินคดีเกินกว่�ระยะเวล�สิบสอง (12) เดือนหลังจ�กวันที่มูลเหตุ	สิทธิ์เรียกร้อง	หรือมูลคดีได้เกิดขึ้น	ทั้งนี้ข้อกำ�หนดข้�งต้นจะไม่ใช้บังคับใช้
สำ�หรับกรณีที่กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับห้�มกำ�หนดระยะเวล�ให้สั้นกว่�อ�ยุคว�มที่กำ�หนดต�มกฎหม�ย	 ในกรณีที่กฎหม�ยที่บังคับใช้ยอมให้กำ�หนด
ระยะเวล�ให้สั้นกว่�อ�ยุคว�มต�มกฎหม�ย	 แต่ระยะเวล�ดังกล่�วยังย�วน�นกว่� 12 เดือนที่กล่�วข้�งต้น	 ให้ถือว่�อ�ยุคว�มที่กำ�หนดข้�งต้น
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ลดลงเท่�กับระยะเวล�ที่สั้นที่สุดเท่�ที่กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับอนุญ�ตให้ทำ�ได้	 และในกรณีที่คู่สัญญ�ฝ่�ยใดไม่ดำ�เนินก�รฟ้องร้อง	 ดำ�เนินคดี	 หรือ	
ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยใด	ภ�ยในระยะเวล�	12 เดือนหลังจ�กวันที่มูลเหตุ	สิทธิ์เรียกร้อง	หรือมูลคดีได้เกิดขึ้น	ให้ถือว่�คู่สัญญ�ฝ่�ยดังกล่�วได้
สิ้นสิทธิ์ที่จะดำ�เนินก�รดังกล่�ว	

(24) Attorneys Fees. Should GIA retain attorneys to recover any amounts due under this Agreement, 
whether or not suit is filed, or to represent GIA in connection with any legal proceeding involving a 
Report and GIA is not a party to such suit and Client is a party, then Client agrees to pay GIA, in addition 
to any other amounts due, GIA’s attorneys’ fees, costs, and other expenses thus incurred. 

(24) ค่าวิชาชีพทนายความ ถ้� GIA ว่�จ้�งทน�ยคว�มเพื่อเรียกให้ชดใช้ชำ�ระเงินจำ�นวนใดๆ	ที่ค้�งชำ�ระภ�ยใต้สัญญ�นี้ไม่ว่�จะมีก�รฟ้อง
คดีหรือไม่ก็ต�ม	หรือเพื่อกระทำ�ก�รแทน GIA ในก�รดำ�เนินกระบวนพิจ�รณ�คดีใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับร�ยง�นโดยที ่GIA ไม่ได้เป็นคู่คว�มในคดี
นั้นแต่ลูกค้�เป็นคู่คว�มในคดีดังกล่�วแล้ว	ลูกค้�ตกลงที่จะชำ�ระเงินค่�วิช�ชีพทน�ยคว�มของ GIA ค่�ธรรมเนียม	และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นให้
แก ่GIA นอกเหนือจ�กจำ�นวนเงินอื่นใดที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

(25) Reports and Invoice Terms; and Client’s Purchase Orders. Client agrees that the terms and 
conditions included in any Receipt issued by GIA to Client and in GIA’s invoice/packing slip for Services 
are incorporated into this Agreement by this reference. The terms in this Agreement supersede any 
inconsistent terms in a Report. Any inconsistent or additional terms included in Client’s purchase 
order(s) or other document(s) shall be of no force or effect unless expressly assented to in a writing 
signed by an authorized representative of GIA. 

(25) รายงาน	 และข้อกำาหนดในใบแจ้งหนี้ และใบแสดงคำาสั่งของลูกค้า ลูกค้�ตกลงว่�ข้อกำ�หนดและเง่ือนไขในใบรับใดๆ	 ที่ออก
โดย GIA ให้แก่ลูกค้�	 และในใบแจ้งหนี้/บันทึกในก�รจัดส่งพัสดุภัณฑ์สำ�หรับก�รบริก�รนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญ�นี้โดยก�รอ้�งอิงนี้	 ข้อ
กำ�หนดในสัญญ�นี้ใช้บังคับแทนที่ข้อกำ�หนดที่ขัดแย้งกันในร�ยง�น	 ข้อกำ�หนดท่ีขัดแย้งหรือเพิ่มเติมซึ่งรวมอยู่ในใบแสดงคำ�สั่งของลูกค้�	 หรือ
เอกส�รอื่นๆ	จะไม่ใช้บังคับหรือมีผลกระทบ	เว้นแต่จะได้ยอมรับโดยชัดแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรลงน�มโดยผู้แทนที่ได้รับมอบอำ�น�จจ�ก GIA 

(26) Amendment; Waiver; Severability. This Agreement may be amended only by a written 
amendment that is signed by the authorized representatives of both parties. No provision of this 
Agreement will be considered waived by either party, and no breach excused by either party, unless 
such waiver or consent is in a written amendment signed on behalf of the party against whom the 
waiver is asserted. No waiver of a breach of this Agreement will constitute a consent to, waiver of, or 
excuse of any other, different, or subsequent breach by either party. If any part of this Agreement or 
any part of a provision of this Agreement is found invalid or unenforceable, such part will be amended 
to achieve as nearly as possible the same economic effect as the original provision and the remainder 
of this Agreement will remain in full force. This Agreement shall not be modified, supplemented, 
qualified, or interpreted by any trade usage or prior course of dealing without GIA’s written consent. 
No representation, promise or condition not expressly provided in writing and signed by authorized 
representatives of Client and GIA shall be binding on either party.

(26) การแก้ไข การสละสิทธ์ิ การแยกออกจากกัน สัญญ�นี้อ�จแก้ไขได้โดยก�รทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรลงน�มโดยผู้แทนที่ได้รับมอบ
อำ�น�จของคู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ยเท่�นั้น	ไม่มีสัญญ�ข้อใดในสัญญ�นี้ที่จะถือเป็นก�รสละสิทธิ์โดยคู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง	และไม่มีก�รฝ่�ฝืนใดที่จะ
ได้รับก�รยกเว้นโดยคู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง	 เว้นแต่ก�รสละสิทธิ์หรือคว�มยินยอมนั้นได้ทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรลงน�มในน�มของคู่สัญญ�ฝ่�ย
ที่สละสิทธิ์ให้แก่อีกฝ่�ย	ก�รในก�รฝ่�ฝืนสัญญ�นี้ไม่ถือว่�เป็นก�รให้คว�มยินยอม	สละสิทธิ์	หรือยกโทษให้แก่ก�รฝ่�ฝืนในภ�ยหลัง	ในข้อที่แตก
ต่�งกัน	หรือในข้ออื่นๆ	โดยคู่สัญญ�ฝ่�ยหนึ่งฝ่�ยใด	ถ้�ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญ�นี้หรือส่วนใดของข้อสัญญ�ในสัญญ�นี้ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับ
ไม่ได้	ให้แก้ไขส่วนนั้นเพื่อให้บรรลุผลในเชิงเศรษฐกิจของข้อสัญญ�เดิมให้ม�กที่สุดเท่�ที่เป็นไปได้	และส่วนที่เหลือในสัญญ�นี้คงมีผลใช้บังคับต่อ
ไป	สัญญ�นี้ไม่อ�จเปลี่ยนแปลง	 เพิ่มเติม	ปรับปรุง	หรือตีคว�มโดยอ�ศัยประเพณีท�งก�รค้�ใดๆ	หรือจ�กก�รติดต่อท�งก�รค้�ในครั้งก่อนโดย
ปร�ศจ�กคว�มยินยอมจ�ก GIA เป็นล�ยลักษณ์อักษร	 คำ�รับรอง	 สัญญ�	 หรือเงื่อนไขใดที่ไม่ได้กระทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งและลง
น�มโดยผู้แทนที่ได้รับมอบอำ�น�จจ�กลูกค้�และ GIA จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญ�

(27) Term and Termination. This Agreement is effective on the Effective Date and shall terminate 
on the date Client signs a subsequent Client Agreement. Either party may terminate this Agreement 
upon 30 days prior written notice, provided that this Agreement shall apply to any Services being 
provided as of the date of such notice and any Services requested after the date of such notice if the 
parties have not entered into a new Client Agreement. In addition, GIA may terminate this Agreement 
immediately upon notice to Client if Client breaches any provision of this Agreement. Subject to the 
other terms and conditions in this Agreement, including without limitation, Sections 7, 8 and 9 of 
this Agreement, upon termination of this Agreement, GIA shall return to Client any Articles in GIA’s 
possession within a reasonable period of time. In GIA’s sole discretion, GIA will determine whether 
to complete any Services requested by Client or authorized by this Agreement on such Articles 
prior to returning such Articles to Client. Client’s obligations to indemnify GIA as provided in this 
Agreement and Client’s payment obligations for Services rendered under this Agreement, shall survive 
termination of this Agreement. In addition, the following Sections of this Agreement shall survive the 
termination of this Agreement: Sections 4, 5, 7 – 13, 15, 16, 19, 21 and 23 – 34 and the corresponding 
terms in the country specific Exhibits shall also survive the termination of this Agreement.

(27) ระยะเวลาและการสิ้นสุดของสัญญา สัญญ�นี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ทำ�สัญญ�ฉบับนี้มีผลใช้บังคับและจะสิ้นสุดในวันที่ลูกค้�
ลงน�มในสัญญ�บริก�รลูกค้�ฉบับต่อม�	 คู่สัญญ�ฝ่�ยหนึ่งฝ่�ยใดอ�จบอกเลิกสัญญ�นี้โดยส่งคำ�บอกกล่�วเป็นล�ยลักษณ์อักษรล่วงหน้�	
ส�มสิบ	 (30) วัน	 อย่�งไรก็ต�มสัญญ�นี้จะใช้บังคับกับบริก�รใดๆ	 ที่กำ�ลังให้บริก�รในวันที่มีก�รบอกกล่�ว	 และก�รขอให้มีก�รบริก�รหลัง
จ�กวันที่มีคำ�บอกกล่�ว	 ห�กลูกค้�ไม่ได้เข้�ทำ�สัญญ�บริก�รลูกค้�ฉบับใหม่	 และ GIA อ�จบอกเลิกสัญญ�นี้ทันทีเมื่อบอกกล่�วลูกค้�	 ห�ก
ลูกค้�ฝ่�ฝืนข้อสัญญ�ใดของสัญญ�นี้	 ภ�ยใต้บังคับของข้อกำ�หนดและเงื่อนไขอื่นของสัญญ�นี้	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะ	 ข้อ 7 ข้อ 8 และ	
ข้อ 9 ของสัญญ�นี้	 เมื่อบอกเลิกสัญญ�นี้	GIA จะคืนสิ่งของใดๆ	ที่อยู่ในก�รครอบครองของ GIA ให้แก่ลูกค้�ภ�ยในระยะเวล�อันสมควร	 โดย
ดุลยพินิจของ GIA ท�ง GIA จะตัดสินว่�จะให้บริก�รให้เสร็จสิ้นไปต�มที่ลูกค้�ร้องขอ	หรือต�มที่สัญญ�นี้ได้ให้อำ�น�จเอ�ไว้เกี่ยวกับสิ่งของนั้นๆ	
ก่อนที่จะส่งคืนสิ่งของดังกล่�วให้แก่ลูกค้�	 หน้�ที่ของลูกค้�ในก�รชดเชยค่�เสียห�ยให้แก่ GIA ต�มสัญญ�นี้และหน้�ที่ของลูกค้�ในก�รชำ�ระ
ค่�บริก�รที่ให้บริก�รต�มสัญญ�นี้	จะมีผลใช้บังคับต่อไปแม้ว่�สัญญ�นี้จะสิ้นสุดลง	นอกจ�กนี้ข้อสัญญ�ดังต่อไปนี้คือ	ข้อ	4 , ข้อ 5 , ข้อ 7 - ข้อ 13,  

ข้อ 15, ข้อ 16, ข้อ 19, ข้อ 21 และ ข้อ 23 - ข้อ 34 จะมีผลใช้บังคับต่อไปแม้ว่�สัญญ�นี้จะสิ้นสุดลง ตลอดจนข้อกำ�หนดในเอกส�รแนบ
สำ�หรับประเทศที่เกี่ยวข้องจะมีผลใช้บังคับต่อไปแม้ว่�สัญญ�นี้จะสิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน 

(28) Governing Law. The terms of this Section 28 shall apply unless Client delivers or ships Articles 
to GIA in India, Thailand, Botswana, South Africa or Japan or any GIA Lab Direct Program Participant 
located in any such country (each, a “Specified Country”), in which case the governing law provisions 
in the applicable country specific Exhibit to this Agreement shall apply to the exclusion of this Section 
28. Client has read this Agreement and agrees that this Agreement, any Dispute (as defined below) 
arising under or which is related to this Agreement (whether in contract, tort, or otherwise), and the 
validity, performance, and interpretation of this Agreement shall be governed by and construed in 
all respects under the laws of the United States of America and the State of California, USA without 
giving effect to its conflicts of law principles. The parties agree that the applicability of the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) in its entirety is specifically 
excluded from application to this Agreement. 

(28) กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำ�หนดในข้อ 28 นี้จะใช้บังคับ	 ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือขนส่งสิ่งของให้แก ่ GIA ในประเทศอินเดีย	
ประเทศไทย	 ประเทศบอตสว�น�	 ประเทศอัฟริก�ใต้	 หรือ	 ประเทศญี่ปุ่น	 หรือ	 ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA ที่ตั้งอยู่ในประเทศ
ดังกล่�ว (GIA Lab Direct Program Participant) (แต่ละประเทศจะเรียกว่� “ประเทศที่กำาหนด”) ซึ่งในกรณีดังกล่�ว	บทบัญญัติ
ของกฎหม�ยที่ใช้บังคับสำ�หรับประเทศที่ระบุในเอกส�รแนบสัญญ�นี้จะใช้บังคับกับข้อยกเว้นในข้อ 28 นี้ ลูกค้�ได้อ่�นสัญญ�นี้และตกลงว่�
สัญญ�นี้และข้อพิพ�ทใดๆ	 (ที่ได้ให้คำ�จำ�กัดคว�มข้�งล่�งนี)้ ที่เกิดขึ้นภ�ยใต้หรือเกี่ยวกับสัญญ�นี ้ (ไม่ว่�ในท�งสัญญ� ละเมิด หรืออื่นใด)และ
คว�มสมบูรณ์	 ก�รปฏิบัติต�มสัญญ�	 และก�รตีคว�มของสัญญ�นี้ให้ใช้กฎหม�ยของประเทศสหรัฐอเมริก�และของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย	 ประเทศ
สหรัฐอเมริก�บังคับและตีคว�มทุกประก�รโดยปร�ศจ�กผลกระทบต่อก�รขัดกันของหลักฎหม�ย	 คู่สัญญ�ตกลงว่�จะไม่นำ�อนุสัญญ�ว่�ด้วย
สัญญ�ซื้อข�ยระหว่�งประเทศป ีพ.ศ. 2523 แห่งองค์ก�รสหประช�ช�ต ิ (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods 1980) ม�ใช้บังคับกับสัญญ�นี้ไม่ว่�ในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น 

(29) English Language. This Agreement is prepared and executed in the English language and the 
English version shall control over any translation of this Agreement into any other language. All 
proceedings related to this Agreement shall be conducted in the English language. 

(29) ภาษาอังกฤษ สัญญ�นี้ถูกเตรียมและทำ�ขึ้นเป็นภ�ษ�อังกฤษและให้สัญญ�ฉบับภ�ษ�อังกฤษมีผลใช้บังคับเหนือคำ�แปลสัญญ�	
เป็นภ�ษ�อื่นใด	ก�รดำ�เนินก�รใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสัญญ�นี้ให้จัดทำ�เป็นภ�ษ�อังกฤษ

(30) Dispute Resolution and Arbitration Provision. The terms of this Section 30 shall apply unless 
Client delivers or ships Articles to GIA in one of the Specified Countries or any GIA Lab Direct Program 
Participant located in a Specified Country, in which case the alternative dispute resolution terms as 
provided in the applicable country specific Exhibit to this Agreement shall apply to the exclusion of 
this Section 30. 

(30) ข้อกำาหนดว่าด้วยการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ข้อกำ�หนดในข้อ 30 นี้จะใช้บังคับ	 ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้�นำ�ส่งหรือ
ขนส่งสิ่งของให้แก ่GIA ในประเทศที่กำ�หนด	หรือ	ผู้ร่วมโครงก�รห้องปฏิบัติก�รกับ GIA (GIA Lab Direct Program Participant) 
ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่กำ�หนด	 ซึ่งในกรณีดังกล่�วข้อกำ�หนดว่�ด้วยก�รระงับข้อพิพ�ทและอนุญ�โตตุล�ก�รที่ระบุในเอกส�รแนบสัญญ�นี้สำ�หรับ
ประเทศที่เกี่ยวข้องจะบังคับใช้กับข้อยกเว้นในข้อ 30 นี้ 

Client hereby agrees that, except as expressly provided below in this Section, all disputes, suits, 
actions, and claims (“Disputes”) related to or arising out of this Agreement shall be resolved by 
binding arbitration as provided in this Section. Any arbitration requested under this Agreement shall 
be heard and determined by a panel of three (3) persons. Each party shall have the right to designate 
one (1) member of the panel. The two selected members shall select the third member of the panel. 
All Disputes submitted to arbitration under this Agreement shall be governed by the governing law 
specified above. Nothing in this Agreement shall require GIA to submit to arbitration any Dispute 
regarding (i) amounts owed to GIA under this Agreement or (ii) infringement or misappropriation of 
GIA’s intellectual property rights (collectively, the “Special Disputes”).

ลูกค้�ยินยอมและจะเสนอข้อพิพ�ท	 ก�รฟ้องคดี	 ก�รดำ�เนินคดี	 และก�รเรียกร้องทั้งปวง (“ข้อพิพาท”) ที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจ�กสัญญ�นี้	
ลูกค้�อ�จระงับข้อพิพ�ทโดยนำ�สู่ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รที่มีผลผูกพันต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อสัญญ�นี้	 ก�รร้องขอให้วินิจฉัยโดย
อนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้สัญญ�นี้จะถูกพิจ�รณ�และตัดสินโดยคณะอนุญ�โตตุล�ก�รที่ประกอบด้วยองค์คณะจำ�นวน (3) ส�มคน	 คู่สัญญ�
แต่ละฝ่�ยมีสิทธิ์แต่งต้ังอนุญ�โตตุล�ก�รของคณะอนุญ�โตตุล�ก�รได้ฝ่�ยละ (1) หนึ่งคน	 อนุญ�โตตุล�ก�รทั้งสองคนที่ได้รับเลือกจะเลือก
อนุญ�โตตุล�ก�รคนที่ส�มของคณะอนุญ�โตตุล�ก�ร	 ข้อพิพ�ททั้งหมดที่เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้สัญญ�นี้จะถูกวินิจฉัยโดยอ�ศัย
กฎหม�ยที่ใช้บังคับดังที่ระบุไว้ข้�งต้น	 ไม่มีข้อคว�มใดในสัญญ�นี้กำ�หนดให้ GIA ต้องเสนอข้อพิพ�ทเข้�สู่ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�ร
สำ�หรับเรื่องที่เกี่ยวกับ	(1)	จำ�นวนหนี้ที่ค้�งชำ�ระต่อ GIA ต�มสัญญ�นี้	หรือ (2) ก�รละเมิดสิทธิ์หรือก�รใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตต่อสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ของ GIA (รวมเรียกว่� “ข้อพิพาทพิเศษ”) 

If Client is located within the United States, then the then-applicable American Arbitration Association 
(“AAA”) Rules (the “US Rules”) shall apply to any arbitration under this Agreement and if Client is 
located outside the United States, then the then-applicable United Nations Commission on International 
Trade Law (“UNCITRAL”) Arbitration Rules (“International Rules”) shall apply to any arbitration 
under this Agreement, except to the extent the provisions of this Section vary from the applicable 
US Rules or International Rules. In the case of the International Rules, the appointing authority shall 
be the AAA and the case shall be administered by AAA in accordance with its “Procedures for Cases 
under the UNCITRAL Arbitration Rules.” In the case of the US Rules, the arbitration shall be conducted 
and administered by the AAA. Decisions of the panel shall be made by majority vote. The panel may 
not award punitive damages or other damages precluded in this Agreement. The panel may issue 
injunctions, specific performance, or temporary restraining orders consistent with the governing law 
set forth above. Each party shall communicate with the arbitrators only in the presence of the other 
party or by writing delivered to the arbitrators and to the other party. Unless otherwise agreed by the 
parties in writing, the award shall be made promptly by the panel (in any event, no later than thirty 
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(30) calendar days from the closing of the hearing). Unless otherwise agreed by the parties in writing, 
the decision and award by the panel shall be reasoned, explain the basis of the decision and be in 
writing. Any failure to render the award within the foregoing time period shall not affect the validity of 
such award. The decision or award rendered or made in connection with the arbitration shall be final 
and binding upon the parties thereto. The prevailing party may present the decision or award to a court 
of competent jurisdiction in San Diego, CA or New York, NY for confirmation, and such court shall enter 
forthwith an order confirming such decision or award.

ในกรณีที่ลูกค้�อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก�	 ให้ใช้ข้อบังคับของสม�คมอนุญ�โตตุล�ก�รของสหรัฐอเมริก� (American Arbitration 
Association - AAA) (“ข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา”) ที่ใช้บังคับในขณะนั้นและในกรณีที่ลูกค้�อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริก�	 ให้ใช้ข้อ
บังคับอนุญ�โตตุล�ก�ร	 ของคณะกรรม�ธิก�รกฎหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศแห่งสหประช�ช�ต ิ (United Nations Commission on 
International Trade Law - UNCITRAL) (“ข้อบังคับระหว่างประเทศ”) ที่ใช้บังคับในขณะนั้น	ให้นำ�ม�ใช้บังคับกับก�รชี้ข�ดใดๆ	
ภ�ยใต้สัญญ�นี้	 เว้นแต่กรณีที่ข้อกำ�หนดในสัญญ�ข้อนี้ต่�งไปจ�กข้อบังคับของสหรัฐอเมริก�และข้อบังคับระหว่�งประเทศดังกล่�ว	 และในกรณี
ของข้อบังคับระหว่�งประเทศ	 ให้หน่วยง�นที่มีอำ�น�จคือสม�คมอนุญ�โตตุล�ก�รของสหรัฐอเมริก�บริห�รคดีต�มกระบวนวิธีพิจ�รณ�คดีภ�ยใต้
ข้อบังคับอนุญ�โตตุล�ก�รของ	UNCITRAL (Procedure for Case under the UNCITRAL Arbitration Rules) และในกรณี
ของข้อบังคับของสหรัฐอเมริก�	 ให้ดำ�เนินกระบวนอนุญ�โตตุล�ก�รและบริห�รโดยสม�คมอนุญ�โตตุล�ก�รของสหรัฐอเมริก�”) โดยให้ถือเอ�
เสียงข้�งม�กเป็นคำ�ชี้ข�ดของคณะอนุญ�โตตุล�ก�ร	คณะอนุญ�โตตุล�ก�รอ�จมีคำ�ตัดสินไม่ให้ค่�เสียห�ยเชิงลงโทษ	(Punitive Damages) 
หรือค่�เสียห�ยอื่นใดที่ไม่ระบุไว้ต�มสัญญ�นี้	 คณะพิจ�รณ�อ�จออกคำ�สั่งห้�มกระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่ง	 ก�รชำ�ระหนี้โดยเฉพ�ะเจ�ะจง	
หรือคำ�ส่ังกักขังชั่วคร�วต�มกฎหม�ยที่ใช้บังคับดังที่ระบุไว้ข้�งต้น	 คู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งจะติดต่อกับอนุญ�โตตุล�ก�รได้ก็ต่อเมื่ออยู่ต่อหน้�
คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่ง	 หรือทำ�เป็นหนังสือส่งมอบแก่อนุญ�โตตุล�ก�รและคู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึง	 เว้นแต่คู่สัญญ�ได้ตกลงกันเป็นล�ยลักษณ์อักษร
ไว้เป็นอย่�งอื่น	 คณะอนุญ�โตตุล�ก�รต้องมีคำ�ตัดสินโดยพลัน	 (ไม่ว่�ในกรณีใดๆ	 ห้�มเกินกว่� (30) ส�มสิบวันปฏิทินนับจ�กวันที่กระบวน
พิจ�รณ�แล้วเสร็จ) เว้นแต่คู่สัญญ�ตกลงกันเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่�งอื่น	 ก�รตัดสินและคำ�ตัดสินของคณะอนุญ�โตตุล�ก�รต้องทำ�เป็น
ล�ยลกัษณอ์กัษรชีแ้จงเหตผุลและอธบิ�ยหลกัก�รของก�รตดัสนิ	ก�รทีค่ณะผูต้ดัสนิไมม่คีำ�ตดัสนิภ�ยในระยะเวล�ข�้งตน้จะไมก่ระทบต่อคว�มสมบูรณ์ของ
คำ�ตัดสินดังกล่�ว	 ก�รตัดสินหรือคำ�ตัดสินที่จัดให้มีหรือทำ�ขึ้นอันเก่ียวเนื่องกับก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รถือเป็นท่ีสุดและผูกพันคู่สัญญ�นี้		
คู่สัญญ�ที่ชนะคดีอ�จเสนอคำ�วินิจฉัยหรือคำ�ชี้ข�ดของอนุญ�โตตุล�ก�รให้แก่ศ�ลที่มีเขตอำ�น�จในซ�นดิเอโก	 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	 หรือ	 นิวยอร์ก	
มลรัฐนิวยอร์ก	เพื่อก�รยืนยัน	และศ�ลดังกล่�วต้องทำ�คำ�ยืนยันคำ�วินิจฉัยหรือคำ�ชี้ข�ดนั้นทันที

The arbitration award shall allocate the expenses of the arbitrator(s) and of the arbitration between 
the parties in a manner corresponding to the extent to which one (1) party prevails over the other. 
The prevailing party shall be entitled to recover its attorneys’ fees and related costs arising out of 
any Dispute under this Agreement, whether resolved by arbitration or in a court specified above. 
The prevailing party shall be the party with a net monetary recovery, a defendant in whose favor 
a dismissal is entered, a defendant where neither plaintiff nor defendant obtains any relief, and a 
defendant as against a plaintiff who does not recover any relief against the defendant. 

คำ�ช้ีข�ดของอนุญ�โตตุล�ก�รจะกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยของอนุญ�โตตุล�ก�รและวิธีก�รพิจ�รณ�คดีโดยอนุญ�โตตุล�ก�รระหว่�งคู่สัญญ�ให้สอดคล้อง
กับก�รที่คู่สัญญ�หน่ึงฝ่�ยชนะคดีอีกฝ่�ย	 คู่สัญญ�ที่ชนะคดีมีสิทธิ์ได้รับค่�วิช�ชีพทน�ยคว�ม	 และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพ�ทใดๆ		
ในสัญญ�นี้	ไม่ว่�จะได้รับก�รวินิจฉัยชี้ข�ดโดยอนุญ�โตตุล�ก�รหรือโดยศ�ลต�มที่ระบุข้�งต้น	คู่สัญญ�ฝ่�ยที่ชนะคดีคือ	คู่สัญญ�ที่ได้รับก�รชำ�ระ
หนี้เป็นตัวเงินทั้งหมด	 จำ�เลยที่ได้รับก�รยกฟ้อง	 จำ�เลยในกรณีที่ทั้งจำ�เลยและโจทก์ไม่ได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยใดๆ	 และจำ�เลยในกรณีที่
โจทก์ไม่ได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยใดๆ	จ�กจำ�เลย 

The arbitration shall be conducted in San Diego, California, United States of America or in New York, 
New York, United States of America. If GIA files for arbitration in one of the foregoing cities, Client may 
elect to have the arbitration moved to the other city in Client’s discretion, provided that Client makes 
such election in writing within thirty (30) days after the filing of the arbitration by GIA. If Client does 
not make such election within such period, such election shall be deemed waived.

ก�รดำ�เนินกระบวนอนุญ�โตตุล�ก�รให้ทำ�	 ณ	 เมืองซ�นดิเอโก	 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	 ประเทศสหรัฐอเมริก�	 หรือ	 เมืองนิวยอร์ก	 มลรัฐนิวยอร์ก	
ประเทศสหรัฐอเมริก�	 ในกรณีที ่ GIA เสนอให้ดำ�เนินกระบวนอนุญ�โตตุล�ก�รในเมืองที่ระบุข้�งต้น	 ลูกค้�อ�จมีดุลยพินิจเลือกดำ�เนินกระบวน
อนุญ�โตตุล�ก�รในเมืองอื่น	 ทั้งนี้ลูกค้�จะต้องแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรภ�ยใน (30) ส�มสิบวันนับจ�กวันที ่ GIA เสนอให้ดำ�เนินกระบวน
อนุญ�โตตุล�ก�ร	ถ้�ลูกค้�ไม่เลือกเมืองที่จะดำ�เนินกระบวนอนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�วจะถือว่�ลูกค้�สละสิทธิ์ในก�รเลือก 

The parties shall be entitled to discovery as provided in the applicable US Rules or International Rules 
or as otherwise provided by the appointing authority. All arbitration proceedings shall be in English 
and the decision and a transcribed record of the arbitration shall be prepared in English. All arbitration 
proceedings undertaken pursuant to this Section and any awards or decisions resulting therefrom 
shall be deemed to be confidential between the parties thereto.

คู่สัญญ�มีสิทธิ์ในก�รเปิดเผยข้อเท็จจริงต�มที่กำ�หนดในข้อบังคับของสหรัฐอเมริก�หรือข้อบังคับระหว่�งประเทศท่ีใช้บังคับหรือต�มที่กำ�หนด
โดยหน่วยง�นผู้มีอำ�น�จ	 วิธีก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รทั้งหมดต้องกระทำ�เป็นภ�ษ�อังกฤษ	 และก�รตัดสินและร�ยง�นกระบวนพิจ�รณ�
อนุญ�โตตุล�ก�รต้องทำ�เป็นภ�ษ�อังกฤษ	 วิธีก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รทั้งหมดต�มสัญญ�ข้อนี้	 และคำ�ชี้ข�ดหรือคำ�วินิจฉัยใดๆ		
อันเป็นผลม�จ�กอนุญ�โตตุล�ก�รให้ถือว่�เป็นคว�มลับระหว่�งคู่สัญญ�นี้	

The arbitrators may not consolidate more than one person’s or entity’s claims, and may not otherwise 
preside over any form of a class or representative proceeding or claims (such as a class action, 
consolidated action or private attorney general action) unless both Client and GIA specifically agree 
to do so following initiation of the arbitration in a writing signed by authorized representatives of 
each party.

อนุญ�โตตุล�ก�รอ�จไม่รวมก�รอ้�งสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดม�กกว่�หนึ่ง	และอ�จไม่จัดก�รก�รดำ�เนินคดีหรือก�รอ้�งสิทธิ์แบบกลุ่ม	หรือ
ก�รดำ�เนินคดีแบบแทนกัน (เช่น	 ก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม	 ก�รดำ�เนินคดีแบบรวม	 หรือก�รดำ�เนินคดีของเอกชนที่เป็นประโยชน์ส�ธ�รณะ) 
เว้นแต่ทั้งลูกค้�และ GIA ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษท่ีจะกระทำ�ก�รดังกล่�วหลังจ�กได้เร่ิมกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รเป็นล�ยลักษณ์อักษร
และลงน�มโดยผู้รับมอบอำ�น�จของแต่ละฝ่�ย	 ในกรณีที่คู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งรักษ�ด้วยคว�มสุจริตเกี่ยวกับเอกส�ร	 หรือพย�นหลักฐ�น
ใดๆ	 ที่เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รมีข้อมูลอันที่เป็นคว�มลับหรือคว�มลับท�งก�รค้�อยู่	 คู่สัญญ�จะเจรจ�ด้วยคว�มสุจริตเพื่อบรรลุต�มข้อตกลง
เกี่ยวกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับก�รเก็บข้อมูลหรือพย�นหลักฐ�นที่เป็นคว�มลับ	 ถ้�คู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถตกลงได้ต�มข้อกำ�หนดดังกล่�ว	

อนุญ�โตตุล�ก�รมีสิทธิ์ที่จะกำ�หนดข้อจำ�กัดที่เหม�ะสมเพื่อรักษ�คว�มลับของข้อมูลที่เป็นคว�มลับใดๆ	 หรือคว�มลับท�งก�รค้�ที่เกี่ยวกับก�ร
อนุญ�โตตุล�ก�ร 

To the extent either party maintains in good faith that any documents submitted or testimony 
introduced in connection with such arbitration contains confidential information or trade secrets, the 
parties shall negotiate in good faith in an effort to reach agreement regarding terms and conditions for 
keeping such materials and testimony confidential. If the parties are unable to agree upon such terms, 
the arbitrators shall have the right to impose appropriate restrictions to maintain the confidentiality of 
any confidential information or trade secrets in connection with the arbitration.

ในกรณีที่คู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งรักษ�ด้วยคว�มสุจริตเกี่ยวกับเอกส�ร	 หรือพย�นหลักฐ�นใดๆ	 ที่เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�ร	 มีข้อมูลอันท่ี	
เป็นคว�มลับหรือคว�มลับท�งก�รค้�อยู่	 คู่สัญญ�จะเจรจ�ด้วยคว�มสุจริตเพื่อบรรลุต�มข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับ	
ก�รเก็บข้อมูลหรือพย�นหลักฐ�นที่เป็นคว�มลับ	 ถ้�คู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถตกลงได้ต�มข้อกำ�หนดดังกล่�ว	 อนุญ�โตตุล�ก�รมีสิทธิ์ที่จะกำ�หนด	
ข้อจำ�กัดที่เหม�ะสมเพื่อรักษ�คว�มลับของข้อมูลที่เป็นคว�มลับใดๆ	หรือคว�มลับท�งก�รค้�ที่เกี่ยวกับก�รอนุญ�โตตุล�ก�ร 

Although a Dispute has been submitted to arbitration as provided in this Section, if the Dispute is a 
Special Dispute, then the arbitration of such Dispute shall not prohibit either party from also seeking 
injunctive or other equitable relief with respect to such Special Dispute from one or more of the courts 
with jurisdiction as provided in this Section or in the case of GIA seeking such injunctive or other 
equitable relief, one or more courts with jurisdiction over Client.

ถึงแม้ว่�ข้อพิพ�ทจะถูกเสนอให้อนุญ�โตตุล�ก�รต�มสัญญ�ข้อนี้	 ห�กข้อพิพ�ทดังกล่�วเป็นข้อพิพ�ทพิเศษ	 ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รใน
ข้อพิพ�ทดังกล่�วจะไม่ห้�มคู่สัญญ�ฝ่�ยใดที่จะขอคำ�สั่งห้�มกระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่ง	 หรือคำ�สั่งบรรเท�คว�มเสียห�ยอื่นๆ	 ที่เท่�เทียมกัน
ที่เกี่ยวกับข้อพิพ�ทพิเศษดังกล่�วจ�กศ�ลที่มีเขตอำ�น�จศ�ลใดศ�ลหนึ่งหรือม�กกว่�ต�มที่ระบุไว้ในสัญญ�นี้	 หรือในกรณีที ่ GIA ขอคำ�สั่งห้�ม
กระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่ง	หรือคำ�สั่งบรรเท�คว�มเสียห�ยอื่นๆ	ที่เท่�เทียมกันจ�กศ�ลที่มีเขตอำ�น�จเหนือลูกค้�ศ�ลใดศ�ลหนึ่งหรือม�กกว่� 

Special Terms for Clients in the United States. The following terms shall apply to Clients located 
in the United States.

ข้อกำาหนดพิเศษสำาหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา	ให้บังคับใช้ข้อกำ�หนดต่อไปนี้กับลูกค้�ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก�	

Notwithstanding the other terms in this Section 30 as set forth above, if Client is located in the United 
States, then Client or GIA may choose to pursue a Dispute in court and not by arbitration if (a) the 
Dispute may be and is initiated in small claims court in the United States; or (b) CLIENT OPTS-OUT 
OF THE ARBITRATION PROCEDURES SET FORTH IN THIS SECTION WITHIN 30 DAYS FROM THE DATE THAT 
CLIENT FIRST AGREES TO THE TERMS IN THIS AGREEMENT (the “Opt-Out Deadline”). If Client is located 
in the United States, then Client may opt-out of the arbitration terms in this Section by mailing written 
notification to GIA, Legal Department, 5355 Armada Drive, Carlsbad, California 92008. The Client’s 
written notification must include (1) Client’s name and Client number, (2) Client’s address, and (3) a 
clear statement that Client does not wish to resolve disputes with GIA through arbitration. A United 
States Client’s decision to opt-out of this arbitration provision will have no adverse effect on Client’s 
relationship with GIA. Any opt-out request received after the Opt-Out Deadline will not be valid and 
Client must pursue its Dispute(s) in arbitration or small claims court as described in this Section. For 
the avoidance of doubt, only a Client located in the United States may choose to pursue a Dispute in 
court and opt out of the arbitration terms set forth in this Section 30.

อย่�งไรก็ดี	แม้ว่�จะมีข้อกำ�หนดอื่นในข้อสัญญ�ข้อ 30	นี้ต�มที่ระบุข้�งต้น	ในกรณีที่ลูกค้�อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก�	ลูกค้�หรือ GIA อ�จเลือก
ที่จะระงับข้อพิพ�ทในศ�ลและไม่ใช้อนุญ�โตตุล�ก�รในกรณีที ่ (ก) ข้อพิพ�ทอ�จเป็นและถือว่�เป็นก�รเรียกร้องในศ�ลเล็ก (small claims 
court) ในประเทศสหรัฐอเมริก�	 หรือ (ข) ลูกค้�เลือกที่จะไม่ใช้กระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รที่ระบุต�มสัญญ�ข้อนี้ภ�ยใน	 30 วันนับ
จ�กวันที่ลูกค้�เห็นชอบเป็นครั้งแรกในข้อกำ�หนดในสัญญ�นี้ (“กำาหนดเวลาเลือกใช้อนุญาโตตุลาการ”)	 ในกรณีท่ีลูกค้�อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริก�	 ลูกค้�อ�จเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับอนุญ�โตตุล�ก�รในข้อนี้โดยส่งหนังสือแจ้งไปที่	 GIA ฝ่�ยกฎหม�ย 5355	
อ�ร์ม�ด�	 ไดร์ฟ	 ค�ร์ลสแบด	 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	92008 หนังสือแจ้งของลูกค้�ต้องระบ ุ (1) ชื่อและหม�ยเลขของลูกค้� (2) ที่อยู่ของลูกค้�	
และ (3) คำ�แถลงที่ชัดเจนว่�ลูกค้�ไม่มีคว�มประสงค์ที่จะระงับข้อพิพ�ทกับ GIA โดยกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�ร	ก�รตัดสินใจของลูกค้�ที่อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริก�ที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดว่�ด้วยอนุญ�โตตุล�ก�รนี้จะไม่มีผลเสียต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งลูกค้�กับ GIA ก�รร้องขอ
ที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดว่�ด้วยอนุญ�โตตุล�ก�รที่ได้รับหลังจ�กกำ�หนดเวล�เลือกอนุญ�โตตุล�ก�รจะไม่มีผลและลูกค้�ต้องระงับข้อพิพ�ท
โดยวิธีอนุญ�โตตุล�ก�รหรือในศ�ลเล็ก (small claims court) ต�มที่ระบุต�มสัญญ�ข้อนี้	 เพื่อคว�มชัดเจน	 เฉพ�ะลูกค้�ที่อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริก�เท่�นั้นที่อ�จเลือกระงับข้อพิพ�ทในศ�ล	โดยก�รเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับอนุญ�โตตุล�ก�รที่ระบุในข้อ 30 นี้ 

If a United States Client has elected to pursue Disputes in court by opting out of these arbitration 
terms, as specified above, this class action waiver will not apply to Client. Client may not be a class 
representative, class member, or otherwise participate in a class, consolidated, or representative 
proceeding without having complied with the opt-out requirements above.

ในกรณีที่ลูกค้�ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก�ได้เลือกระงับข้อพิพ�ทในศ�ล	 โดยก�รเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดว่�ด้วยกระบวนก�ร
อนุญ�โตตุล�ก�รที่ระบุข้�งต้น	ก�รสละสิทธิ์ในก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่มจะไม่ใช้บังคับกับลูกค้�	ลูกค้�อ�จไม่ได้เป็นผู้แทนของกลุ่ม	สม�ชิกของกลุ่ม
หรือมีส่วนร่วมในกระบวนก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม	 ก�รดำ�เนินคดีแบบรวมหรือก�รดำ�เนินคดีแบบแทนกัน	 ห�กลูกค้�ไม่ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด
ในก�รเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�มกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รที่ระบุข้�งต้น 

If a United States Client has elected to pursue Disputes in court by opting out of the arbitration terms 
in this Section, as such opt-out is specified above, then Client hereby consents and submits to the 
personal jurisdiction and venue of the United States federal court located in New York, New York and 
San Diego, California, United States of America for all Disputes and if such federal court does not 
have jurisdiction over Client or the Dispute, then the state courts located in New York, New York and 
San Diego, California, United States of America. The jurisdiction of such courts shall be exclusive, 
provided that either party may seek injunctive relief or other equitable relief in a court of competent 
jurisdiction. Client agrees that it may not seek resolution of Disputes in any court other than the courts 
specified above. In addition, if Client has elected to pursue Disputes in court by opting out of the 
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arbitration terms in this Section, then, if and to the extent jury trials are permitted under applicable 
law, each party hereby waives, to the maximum extent permitted by applicable law, its right to a jury 
trial in connection with any cause of action, claim, or suit arising out of or related to this Agreement. 
The foregoing shall constitute the written consent of each party to waive its right to a jury trial and 
either party may file a copy of this Agreement with the court as evidence of such written consent.

ในกรณีที่ลูกค้�ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก�ได้เลือกที่จะระงับข้อพิพ�ทในศ�ลโดยก�รเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
อนุญ�โตตุล�ก�รต�มสัญญ�ข้อนี้ต�มที่ระบุข้�งต้น	 ลูกค้�จึงเห็นชอบและเสนอข้อพิพ�ทท้ังหมดต่อเขตอำ�น�จศ�ลของรัฐบ�ลกล�งของประเทศ
สหรัฐอเมริก�	 ในเมืองนิวยอร์ก	 มลรัฐนิวยอร์ก	 และเมืองซ�นดิเอโก	 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	 ประเทศสหรัฐอเมริก�	 และห�กศ�ลของรัฐบ�ล
กล�งดังกล่�วไม่มีเขตอำ�น�จศ�ลเหนือลูกค้�หรือข้อพิพ�ท	 ให้ใช้ศ�ลประจำ�มลรัฐ	 ในเมืองนิวยอร์ก	 มลรัฐนิวยอร์ก	 และเมืองซ�นดิเอโก	
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	 ประเทศสหรัฐอเมริก�	 เขตอำ�น�จศ�ลดังกล่�วจะถือว่�เป็นสิทธิ์ข�ด	 บนเงื่อนไขที่ว่�คู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งอ�จขอคำ�สั่ง
ห้�มกระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่ง	 หรือคำ�สั่งบรรเท�คว�มเสียห�ยอื่นๆ	 ที่เท่�เทียมกันจ�กศ�ลที่มีเขตอำ�น�จ	 ลูกค้�ตกลงว่�ลูกค้�จะไม่ระงับข้อ
พิพ�ทโดยเสนอคดีต่อศ�ลอื่นใดนอกจ�กศ�ลที่ระบุไว้ข้�งต้นนี้	 และในกรณีท่ีลูกค้�ได้เลือกระงับข้อพิพ�ทในศ�ลโดยก�รเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�ม
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับอนุญ�โตตุล�ก�รต�มสัญญ�ข้อนี้	ดังนั้นในกรณีที่และเท่�ที่ก�รดำ�เนินคดีโดยระบบลูกขุนอนุญ�ตให้กระทำ�ได้ต�มกฎหม�ยซึ่ง
ใช้บังคับ	คู่สัญญ�แต่ละฝ่�ยขอสละสิทธิ์	เท่�ที่ขอบเขตสูงสุดที่	กฎหม�ยซึ่งใช้บังคับอนุญ�ตให้กระทำ�ได้	ซึ่งสิทธิ์ของตนในก�รดำ�เนินคดีโดยระบบ
ลูกขุนที่เกี่ยวข้องกับ	 มูลเหตุ	 สิทธิ์เรียกร้อง	 หรือมูลคดีที่เกิดขึ้นจ�กหรือที่เกี่ยวกับสัญญ�นี้	 คว�มข้�งต้นนี้ถือเป็น	 คว�มยินยอมเป็นล�ยลักษณ์
อักษรของคู่สัญญ�แต่ละฝ่�ยที่สละสิทธิ์ของตนในก�รดำ�เนินคดีโดยระบบลูกขุนและคู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงอ�จยื่นสำ�เน�สัญญ�น้ีต่อศ�ลเพ่ือเป็นหลัก
ฐ�นแสดงคว�มยินยอมเป็นล�ยลักษณ์อักษร

(31) Entire Agreement; Facsimile/PDF Signatures. This Agreement supersedes all previous and 
contemporaneous agreements, representations, discussion, and understandings between Client and 
GIA regarding the matters described herein. A facsimile or PDF transmission of the executed signature 
page, executed electronically or otherwise, of this Agreement, any form or document attached hereto, 
referenced herein or otherwise submitted to GIA by Client shall constitute due and proper execution 
hereof and thereof by Client. This Agreement shall be deemed drafted by both parties and any 
interpretation of this Agreement or any terms thereof will not be interpreted against one party as the 
drafting party.

(31) สัญญาทั้งหมด การลงนามทางโทรสาร/ระบบพีดีเอฟ (PDF) สัญญ�ฉบับนี้เพิกถอนข้อสัญญ�	 คำ�รับรอง	 ก�รพิจ�รณ�	 และ
คว�มเข้�ใจใดๆ	 ระหว่�งลูกค้�และ GIA เกี่ยวกับเร่ืองท่ีระบุในสัญญ�น้ีซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือในขณะทำ�สัญญ�น้ี	 ก�รส่งเอกส�รที่มีก�รลงน�ม
แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีก�รอื่นในสัญญ�นี้โดยท�งโทรส�รหรือระบบพีดีเอฟ	 แบบฟอร์มหรือเอกส�รที่แนบม�ด้วยที่ได้อ้�งถึง	 หรือที่นำ�ส่ง
ให ้GIA โดยลูกค้�โดยประก�รอื่น	ให้ถือว่�ลูกค้�ได้ลงน�มแล้วโดยชอบและสมบูรณ์	ถือว่�คู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ยได้ร่�งสัญญ�นี้และก�รตีคว�มใดๆ	
ในสัญญ�นี้หรือเงื่อนไขใดๆ	ในสัญญ�นี้จะไม่ตีคว�มเป็นโทษต่อคู่สัญญ�ฝ่�ยหนึ่งว่�เป็นฝ่�ยร่�งสัญญ�

(32) Notices. Any notice required or permitted by this Agreement shall be in writing and shall be 
delivered as follows, with notice deemed given as indicated: (i) by personal delivery, when actually 
delivered; (ii) by overnight courier, upon written verification of receipt; (iii) by facsimile transmission, 

upon acknowledgment of receipt of electronic transmission; or (iv) by certified or registered mail, 
return receipt requested, upon verification of receipt. Notice shall be sent to the address set forth on 
the first page of this Agreement for GIA, and to the address set forth in the signature block below for 
Client, or at such other address as such party may designate by reasonable advance written notice to 
the other party hereto.

(32) การบอกกล่าว ก�รบอกกล่�วที่กำ�หนดหรือที่ได้รับอนุญ�ตภ�ยใต้สัญญ�นี้จะต้องกระทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรและจัดส่งโดยวิธีก�ร	
ดังต่อไปนี้และให้ถือว่�ได้รับแล้ว (1) ณ	 เวล�ที่ได้ส่งมอบในกรณีที่ส่งโดยบุคคล (2) เมื่อได้รับก�รยืนยันก�รรับเป็นล�ยลักษณ์อักษรในกรณี
ที่ส่งแบบข้�มคืนโดยผู้รับส่ง (Courier) (3) เมื่อได้รับใบยืนยันก�รส่งในกรณีส่งโดยโทรส�ร (4) เมื่อได้รับก�รยืนยันก�รรับในกรณีที่ส่งโดย
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	ก�รบอกกล่�วจะส่งไปยังที่อยู่ของ GIA ต�มที่ระบุไว้ในหน้�แรกของสัญญ�นี้	และไปยังที่อยู่ของลูกค้�ที่ระบุไว้ในช่อง
สำ�หรับลงน�มของลูกค้�ข้�งล่�งนี้	หรือที่อยู่อื่นใดต�มที่คู่สัญญ�จะแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรให้อีกฝ่�ยทร�บล่วงหน้�ต�มสมควร

(33) Subcontracting; Assignment; Successors. GIA may subcontract the performance of the 
Services to GIA affiliates and GIA may ship Articles to one of its affiliates for the performance of 
the Services and Client hereby consents to and authorizes such shipment of Articles by GIA to one 
or more of its affiliates and the GIA affiliates’ performance of the Services. Client may not assign 
this Agreement to any third party without the written consent of each GIA entity. GIA may assign this 
Agreement, including without limitation to its affiliates. This Agreement shall bind and inure to the 
benefit of the successors and assigns of GIA.

(33) การว่างจ้างช่วง การโอน และผู้รับช่วงในสิทธิหน้าที่ GIA อ�จว่�จ้�งช่วงบริษัทในเครือของ GIA ในก�รให้บริก�ร	
และ GIA อ�จขนส่งสิ่งของให้แก่บริษัทในเครือของ GIA เพื่อรับบริก�ร	และลูกค้�ยินยอมและอนุญ�ตให้ GIA ขนส่งสิ่งของดังกล่�วให้แก่บริษัท
ในเครือของ GIA แห่งหนึ่งหรือม�กกว่�	 และยินยอมและอนุญ�ตให้บริษัทในเครือของ GIA ให้บริก�รดังกล่�ว	 ลูกค้�จะไม่โอนสัญญ�นี้ให้แก่
บุคคลใดโดยไม่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก GIA เป็นล�ยลักษณ์อักษร	GIA อ�จโอนสัญญ�นี้	 ซึ่งรวมถึงไม่จำ�กัดเฉพ�ะบริษัทในเครือ	 สัญญ�นี้จะ
ผูกพันและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับช่วงในสิทธิหน้�ที่และก�รโอนของ GIA 

(34) Force Majeure. GIA shall not be liable for non-performance or delays, under any circumstances, 
which occur due to any causes beyond its reasonable control, including without limitation, flood, fire, 
strikes, earthquake, other weather related events, acts of terrorism or government actions.

(34) เหตุสุดวิสัย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม GIA จะไม่รับผิดต่อก�รไม่ปฏิบัติ	หรือคว�มล่�ช้�ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ใดๆ	ที่เกิดขึ้นจ�กเหตุที่อยู่
นอกเหนือก�รควบคุมของ GIA ต�มสมควร	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ	อุทกภัย	ก�รหยุดง�นประท้วง	อัคคีภัย	แผ่นดินไหว	หรือเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับสภ�วะอ�ก�ศอื่นๆ	ก�รก่อก�รร้�ย	หรือ	ก�รกระทำ�ของรัฐ

[Balance of page intentionally left blank.]
[ส่วนที่เหลือของหน้�นี้ทิ้งให้ว่�งไว้โดยเจตน�]
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KIMBERLEY PROCESS AND SYSTEM OF WARRANTIES CERTIFICATION
กระบวนก�รคิมเบอร์ลี่และระบบก�รรับรองก�รรับประกัน

The Kimberley Process is a government sponsored international certification scheme that regulates the trade in rough diamonds. Its aim is to prevent the trade in conflict diamonds, while helping to protect 
the legitimate trade in rough diamonds. Generally, the Kimberley Process seeks to control the export and import of rough diamonds across international borders, requiring rough diamonds mined after January 
1, 2003 to be shipped in tamper-resistant containers accompanied by “Kimberley Process Certificates.” 

กระบวนการคิมเบอร์ลี่	 คือก�รสนับสนุนของรัฐบ�ลในเรื่องของแผนก�รรับรองน�น�ช�ติเกี่ยวกับข้อกำ�หนดของก�รค้�เพชรที่ไม่ได้เจียระไน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันก�รค้�เพชรที่มีแหล่งซ่ึงม�จ�กกลุ่มผู้ก่อก�รร้�ยหรือกบฏในประเทศที่มีสงคร�มกล�งเมือง (conflict diamonds)  
ในขณะเดียวกันยังช่วยคุ้มครองก�รค้�เพชรที่ไม่ได้เจียระไนที่ถูกกฎหม�ย	โดยทั่วไปแล้วกระบวนก�รคิมเบอร์ลี่เป็นคว�มพย�ย�มที่จะควบคุมก�รส่งออกและนำ�เข้�เพชรที่ไม่ได้เจียระไนข้�มพรมแดนน�น�ช�ติ	ซึ่งได้กำ�หนดให้เพชรที่ไม่ได้เจียระไนที่ขุดได้นับจ�กวันที่	1 มกร�คม 2546 จะต้องขนส่ง
ในพัสดุภัณฑ์ที่ทนท�นต่อก�รลักลอบเปิดซึ่งแนบม�พร้อมกับเอกส�รรับรองของ “กระบวนก�รคิมเบอร์ลี”่

By signing below Client hereby represents, warrants and covenants under penalty of perjury that Client is aware of The Kimberley Process laws in the countries in which Client does business and that Client is 
and will during the term of this Agreement continue to be in full compliance with such laws.

โดยก�รลงน�มข้�งล่�งนี้	ลูกค้�รับรู้ภ�ยใต้บทลงโทษต่อก�รให้ก�รเท็จ	ถึงกฎเกณฑ์ของกระบวนก�รคิมเบอร์ลี่ในประเทศที่ลูกค้�ดำ�เนินธุรกิจ	และลูกค้�ยินยอมที่จะปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์นี้อย่�งเคร่งครัดตลอดระยะเวล�ของข้อตกลงนี ้

The System of Warranties is a voluntary system which requires participating buyers and sellers of rough, polished and mounted diamonds (i) to make the following affirmative statement on all invoices for 
diamonds, (ii) to maintain certain records regarding such statement and (iii) to audit the flow of warranties made to and by sellers. 

ระบบการรับประกัน	 เป็นระบบที่ผู้เข้�ร่วมโครงก�รทำ�ด้วยคว�มสมัครใจโดยกำ�หนดให้ผู้ซื้อและผู้ข�ยเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน	 เพชรที่เจียระไนแล้ว	 และเพชรที่อยู่บนตัวเรือน	 (1) ระบุยืนยันถ้อยคำ�ดังต่อไปนี้ในใบแจ้งหนี้ที่ออกสำ�หรับเพชร (2) เก็บรักษ�ร�ยง�นเกี่ยวกับถ้อยคำ�ดังกล่�ว และ  
(3) ตรวจสอบก�รรับประกันที่ทำ�ให้และออกโดยผู้ข�ย 

“The diamonds herein invoiced have been purchased from legitimate sources not involved in funding conflict and in compliance with United Nations Resolutions. The undersigned hereby guarantees that 
these diamonds are conflict free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of these diamonds.”

“เพชรท่ีระบุในใบแจ้งหน้ีนี้ซ้ือจ�กแหล่งที่ถูกกฎหม�ยท่ีไม่มีคว�มเก่ียวข้องกับก�รระดมทุนท่ีมีคว�มขัดแย้งและปฏิบัติต�มมติขององค์ก�รสหประช�ช�ต ิ และผู้ลงน�มนี้มีคว�มรู้อย่�งแน่ชัดโดยตั้งอยู่บนพื้นฐ�นคว�มรู้ส่วนบุคคลว่�เพชรเหล่�นี้ไม่ได้มีที่ม�จ�กคว�มขัดแย้งในก�รระดมทุน	
ดังกล่�ว และ/หรือมีใบรับประกันที่เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ค้�เพชรต้นท�ง”

Check one: 
กรุณ�เลือกหนึ่งร�ยก�ร: 

 Client does participate in the System of Warranties. By signing below Client represents, warrants and covenants under penalty of perjury that Client is in full  
 compliance with the requirements of the System of Warranties. 
	 ลูกค้�เข้�ร่วมระบบก�รรับประกันภ�ยใต้บทลงโทษต่อก�รให้ก�รเท็จ	โดยก�รลงน�มข้�งล่�งนี้ลูกค้�ตกลงที่จะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของระบบก�รรับประกันอย่�งเคร่งครัด	

 Client does not participate in the System of Warranties. If you are a member of the gem and jewelry industry, please provide reason(s) for not participating in the  
 System of Warranties:
	 ลูกค้�ไม่เข้�ร่วมระบบก�รรับประกัน	ถ้�ท่�นเป็นสม�ชิกของอุตส�หกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	โปรดแจ้งเหตุผลที่ไม่เข้�ร่วมระบบก�รรับประกัน	

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

After signing this page, Client to return the GIA copy to the GIA Laboratory.

ลูกค้�จะต้องคืนสำ�เน�ของ GIA ให้แก่ห้องปฏิบัติก�ร GIA หลังจ�กที่ลงน�มในหน้�นี้แล้ว

Person Completing the Form
ข้อมูลของผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม

Signature: ________________________________________________________________________
ล�ยมือชื่อ:

Title: ____________________________________________________________________________
ตำ�แหน่ง:

Company Name: ____________________________________________________________________
ชื่อบริษัท: 

Phone: ___________________________________________________________________________
โทรศัพท:์

Print Name: _______________________________________________________________________
ชื่อตัวบรรจง: 

Date: ____________________________________________________________________________
วันที:่ 

Email Address: _____________________________________________________________________
อีเมล:์ 

Fax: _____________________________________________________________________________
โทรส�ร: 

Please return this form to: 
กรุณาส่งคืนที:่ 
GIA Laboratory 
ห้องปฏิบัติก�ร GIA
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KIMBERLEY PROCESS AND SYSTEM OF WARRANTIES CERTIFICATION
กระบวนก�รคิมเบอร์ลี่และระบบก�รรับรองก�รรับประกัน

The Kimberley Process is a government sponsored international certification scheme that regulates the trade in rough diamonds. Its aim is to prevent the trade in conflict diamonds, while helping to protect 
the legitimate trade in rough diamonds. Generally, the Kimberley Process seeks to control the export and import of rough diamonds across international borders, requiring rough diamonds mined after January 
1, 2003 to be shipped in tamper-resistant containers accompanied by “Kimberley Process Certificates.” 

กระบวนการคิมเบอร์ลี่	 คือก�รสนับสนุนของรัฐบ�ลในเรื่องของแผนก�รรับรองน�น�ช�ติเกี่ยวกับข้อกำ�หนดของก�รค้�เพชรที่ไม่ได้เจียระไน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันก�รค้�เพชรที่มีแหล่งซ่ึงม�จ�กกลุ่มผู้ก่อก�รร้�ยหรือกบฏในประเทศที่มีสงคร�มกล�งเมือง (conflict diamonds)  
ในขณะเดียวกันยังช่วยคุ้มครองก�รค้�เพชรที่ไม่ได้เจียระไนที่ถูกกฎหม�ย	โดยทั่วไปแล้วกระบวนก�รคิมเบอร์ลี่เป็นคว�มพย�ย�มที่จะควบคุมก�รส่งออกและนำ�เข้�เพชรที่ไม่ได้เจียระไนข้�มพรมแดนน�น�ช�ติ	ซึ่งได้กำ�หนดให้เพชรที่ไม่ได้เจียระไนที่ขุดได้นับจ�กวันที่	1 มกร�คม 2546 จะต้องขนส่ง
ในพัสดุภัณฑ์ที่ทนท�นต่อก�รลักลอบเปิดซึ่งแนบม�พร้อมกับเอกส�รรับรองของ “กระบวนก�รคิมเบอร์ลี”่

By signing below Client hereby represents, warrants and covenants under penalty of perjury that Client is aware of The Kimberley Process laws in the countries in which Client does business and that Client is 
and will during the term of this Agreement continue to be in full compliance with such laws.

โดยก�รลงน�มข้�งล่�งนี้	ลูกค้�รับรู้ภ�ยใต้บทลงโทษต่อก�รให้ก�รเท็จ	ถึงกฎเกณฑ์ของกระบวนก�รคิมเบอร์ลี่ในประเทศที่ลูกค้�ดำ�เนินธุรกิจ	และลูกค้�ยินยอมที่จะปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์นี้อย่�งเคร่งครัดตลอดระยะเวล�ของข้อตกลงนี ้

The System of Warranties is a voluntary system which requires participating buyers and sellers of rough, polished and mounted diamonds (i) to make the following affirmative statement on all invoices for 
diamonds, (ii) to maintain certain records regarding such statement and (iii) to audit the flow of warranties made to and by sellers. 

ระบบการรับประกัน	 เป็นระบบที่ผู้เข้�ร่วมโครงก�รทำ�ด้วยคว�มสมัครใจโดยกำ�หนดให้ผู้ซื้อและผู้ข�ยเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน	 เพชรที่เจียระไนแล้ว	 และเพชรที่อยู่บนตัวเรือน	 (1) ระบุยืนยันถ้อยคำ�ดังต่อไปนี้ในใบแจ้งหนี้ที่ออกสำ�หรับเพชร (2) เก็บรักษ�ร�ยง�นเกี่ยวกับถ้อยคำ�ดังกล่�ว และ  
(3) ตรวจสอบก�รรับประกันที่ทำ�ให้และออกโดยผู้ข�ย 

“The diamonds herein invoiced have been purchased from legitimate sources not involved in funding conflict and in compliance with United Nations Resolutions. The undersigned hereby guarantees that 
these diamonds are conflict free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of these diamonds.”

“เพชรท่ีระบุในใบแจ้งหน้ีนี้ซ้ือจ�กแหล่งที่ถูกกฎหม�ยท่ีไม่มีคว�มเก่ียวข้องกับก�รระดมทุนท่ีมีคว�มขัดแย้งและปฏิบัติต�มมติขององค์ก�รสหประช�ช�ต ิ และผู้ลงน�มนี้มีคว�มรู้อย่�งแน่ชัดโดยตั้งอยู่บนพื้นฐ�นคว�มรู้ส่วนบุคคลว่�เพชรเหล่�นี้ไม่ได้มีที่ม�จ�กคว�มขัดแย้งในก�รระดมทุน	
ดังกล่�ว และ/หรือมีใบรับประกันที่เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ค้�เพชรต้นท�ง”

Check one: 
กรุณ�เลือกหนึ่งร�ยก�ร: 

 Client does participate in the System of Warranties. By signing below Client represents, warrants and covenants under penalty of perjury that Client is in full  
 compliance with the requirements of the System of Warranties. 
	 ลูกค้�เข้�ร่วมระบบก�รรับประกันภ�ยใต้บทลงโทษต่อก�รให้ก�รเท็จ	โดยก�รลงน�มข้�งล่�งนี้ลูกค้�ตกลงที่จะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของระบบก�รรับประกันอย่�งเคร่งครัด	

 Client does not participate in the System of Warranties. If you are a member of the gem and jewelry industry, please provide reason(s) for not participating in the  
 System of Warranties:
	 ลูกค้�ไม่เข้�ร่วมระบบก�รรับประกัน	ถ้�ท่�นเป็นสม�ชิกของอุตส�หกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	โปรดแจ้งเหตุผลที่ไม่เข้�ร่วมระบบก�รรับประกัน	

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

After signing this page, Client to return the GIA copy to the GIA Laboratory.

ลูกค้�จะต้องคืนสำ�เน�ของ GIA ให้แก่ห้องปฏิบัติก�ร GIA หลังจ�กที่ลงน�มในหน้�นี้แล้ว

Person Completing the Form
ข้อมูลของผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม

Signature: ________________________________________________________________________
ล�ยมือชื่อ:

Title: ____________________________________________________________________________
ตำ�แหน่ง:

Company Name: ____________________________________________________________________
ชื่อบริษัท: 

Phone: ___________________________________________________________________________
โทรศัพท:์

Print Name: _______________________________________________________________________
ชื่อตัวบรรจง: 

Date: ____________________________________________________________________________
วันที:่ 

Email Address: _____________________________________________________________________
อีเมล:์ 

Fax: _____________________________________________________________________________
โทรส�ร: 

Please return this form to: 
กรุณาส่งคืนที:่ 
GIA Laboratory 
ห้องปฏิบัติก�ร GIA
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USA PATRIOT ACT COMPLIANCE CONFIRMATION FORM
แบบฟอร์มรับรองก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยของประเทศสหรัฐอเมริก�

The USA Patriot Act requires certain segments of the gem and jewelry industry to implement anti-money laundering compliance programs. In the spirit of maintaining the best practices in corporate governance, 
check the appropriate box below and complete the information requested. You represent and warrant that the information provided below is complete and accurate for the duration of this Agreement. You agree 
to update the information below at such time as it is no longer complete or accurate. 
กฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยของประเทศสหรัฐอเมริก�กำ�หนดให้อุตส�หกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับบ�งประเภทต้องปฏิบัติต�มโครงก�รต่อต้�นก�รฟอกเงิน	 และเพ่ือเป็นก�รปฏิบัติต�มหลักก�รบรรษัทภิบ�ลอย่�งเคร่งครัด	 กรุณ�ใส่เครื่องหม�ยหน้�ข้อคว�มที่เหม�ะสมและกรอกข้อมูล	
ให้ครบถ้วน	ท่�นยืนยันและรับรองว่�ข้อมูลที่ให้ต่อไปนี้สมบูรณ์และถูกต้องตลอดช่วงระยะเวล�ของสัญญ�นี้	และท่�นตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลนี้ให้ทันสมัยเมื่อข้อมูลดังกล่�วไม่สมบูรณ์หรือถูกต้องอีกต่อไป 

Check one	กรุณ�เลือกข้อคว�มที่เหม�ะสม:
 Individual or company in the gem and jewelry industry. Complete and sign the form below. บุคคลหรือบริษัทในอุตส�หกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	ให้กรอกแบบฟอร์มและลงน�มข้�งล่�งนี ้

 Individual public consumer seeking GIA services for personal use. Complete section 5 only. ลูกค้�ทั่วไปที่ต้องก�รใช้บริก�รจ�ก GIA เป็นก�รส่วนตัว	ให้กรอกข้อมูลในข้อ	5 เท่�นั้น	

1. Company Information ข้อมูลบริษัท 
 Company Name: _________________________________________________________________
 ชื่อบริษัท:
 Street Address: _________________________________________________________________
 ที่อยู:่
 City, State/Province, Postal Code: ___________________________________________________
 เมือง	รัฐ/จังหวัด	รหัสไปรษณีย:์ 
 Phone: ________________________________________________________________________
 โทรศัพท:์

Trading Name (if different):___________________________________________________________
ชื่อก�รค้� (ถ้�ใช้ชื่ออื่น): 
Postal Address: ____________________________________________________________________
ที่อยู:่
Country: __________________________________________________________________________
ประเทศ:
Email Address: _____________________________________________________________________
อีเมล:์

Tax Identification Numbers:
หม�ยเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษ:ี
 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Issuing Body or Agency:
หน่วยง�นที่ออก:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2A.  If Tax Identification Numbers are not available
Social Security Number or Passport Number of Principals:
หม�ยเลขประกันสังคมหรือหม�ยเลขหนังสือเดินท�งของผู้กระทำ�ก�รหลัก:
 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

Name:
ชื่อ:
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Issuing Body or Agency:
หน่วยง�นที่ออก:
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

3. Business Licenses หนังสืออนุญ�ตประกอบธุรกิจ	
License Number:
หม�ยเลขหนังสืออนุญ�ต:

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

Type of License:
ประเภทหนังสืออนุญ�ต:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Issuing Body or Agency:
หน่วยง�นที่ออก:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

5. Name of Person Completing the Form
Signature: ________________________________________
ล�ยมือชื่อ: 
Title: _____________________________________________
ตำ�แหน่ง:
Company Name: ____________________________________
บริษัท:

Print Name: __________________________________________
ชื่อตัวบรรจง:
Email Address: ________________________________________
อีเมล:์
Fax: ________________________________________________
โทรส�ร:

Date: _______________________________________________
วันที:่

Please return this form to:  
กรุณาส่งคืนที:่  
GIA Laboratory   ห้องปฏิบัติก�ร GIA

If no, state the reason: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ในกรณีที่ตอบว่�ไม่ใช่	ให้แจ้งเหตุผล: 

GIA Office Use Only
สำาหรับ GIA เท่านั้น

Received By:  _____________________________  Date: _____________________  Entered By:  __________________________________  Date:  _______________________  Client #:  ______________
ผู้รับ:  วันที:่  บันทึกโดย:  วันที:่  หม�ยเลขลูกค้�: 

 Name: _________________________________________________________________________
 ชื่อ: 
 Phone: ________________________________________________________________________
 โทรศัพท:์
 Fax: __________________________________________________________________________
 โทรส�ร: 

Title: ____________________________________________________________________________
ตำ�แหน่ง: 
Email Address: _____________________________________________________________________
อีเมล:์

4. Does or will the company have a USA Patriot Act Compliance Program? Yes No

บริษัทมีหรือจะจัดให้มีโครงก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยของประเทศสหรัฐอเมริก�หรือไม ่ ใช ่ ไม่ใช ่

2.  Government Issued Identification Numbers (If not available, please complete Section 2A). หม�ยเลขประจำ�ตัวที่หน่วยง�นของรัฐออกให ้(ถ้�ไม่มี	กรุณ�กรอกข้อมูลในส่วนที่	2A)

ในกรณีที่ไม่มีหม�ยเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี

ข้อมูลของผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม

After signing this page, Client to return the GIA copy to the GIA Laboratory.

ลูกค้�จะต้องคืนสำ�เน�ของ GIA ให้แก่ห้องปฏิบัติก�ร GIA หลังจ�กที่ลงน�มในหน้�นี้แล้ว



WEST\21360168.19 CLIENT COPY   สำ�เน�ของลูกค้� CAG0912BK–Page 15

USA PATRIOT ACT COMPLIANCE CONFIRMATION FORM
แบบฟอร์มรับรองก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยของประเทศสหรัฐอเมริก�

The USA Patriot Act requires certain segments of the gem and jewelry industry to implement anti-money laundering compliance programs. In the spirit of maintaining the best practices in corporate governance, 
check the appropriate box below and complete the information requested. You represent and warrant that the information provided below is complete and accurate for the duration of this Agreement. You agree 
to update the information below at such time as it is no longer complete or accurate. 
กฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยของประเทศสหรัฐอเมริก�กำ�หนดให้อุตส�หกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับบ�งประเภทต้องปฏิบัติต�มโครงก�รต่อต้�นก�รฟอกเงิน	 และเพ่ือเป็นก�รปฏิบัติต�มหลักก�รบรรษัทภิบ�ลอย่�งเคร่งครัด	 กรุณ�ใส่เครื่องหม�ยหน้�ข้อคว�มที่เหม�ะสมและกรอกข้อมูล	
ให้ครบถ้วน	ท่�นยืนยันและรับรองว่�ข้อมูลที่ให้ต่อไปนี้สมบูรณ์และถูกต้องตลอดช่วงระยะเวล�ของสัญญ�นี้	และท่�นตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลนี้ให้ทันสมัยเมื่อข้อมูลดังกล่�วไม่สมบูรณ์หรือถูกต้องอีกต่อไป 

Check one	กรุณ�เลือกข้อคว�มที่เหม�ะสม:
 Individual or company in the gem and jewelry industry. Complete and sign the form below. บุคคลหรือบริษัทในอุตส�หกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	ให้กรอกแบบฟอร์มและลงน�มข้�งล่�งนี ้

 Individual public consumer seeking GIA services for personal use. Complete section 5 only. ลูกค้�ทั่วไปที่ต้องก�รใช้บริก�รจ�ก GIA เป็นก�รส่วนตัว	ให้กรอกข้อมูลในข้อ	5 เท่�นั้น	

1. Company Information ข้อมูลบริษัท 
 Company Name: _________________________________________________________________
 ชื่อบริษัท:
 Street Address: _________________________________________________________________
 ที่อยู:่
 City, State/Province, Postal Code: ___________________________________________________
 เมือง	รัฐ/จังหวัด	รหัสไปรษณีย:์ 
 Phone: ________________________________________________________________________
 โทรศัพท:์

Trading Name (if different):___________________________________________________________
ชื่อก�รค้� (ถ้�ใช้ชื่ออื่น): 
Postal Address: ____________________________________________________________________
ที่อยู:่
Country: __________________________________________________________________________
ประเทศ:
Email Address: _____________________________________________________________________
อีเมล:์

Tax Identification Numbers:
หม�ยเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษ:ี
 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Issuing Body or Agency:
หน่วยง�นที่ออก:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2A.  If Tax Identification Numbers are not available
Social Security Number or Passport Number of Principals:
หม�ยเลขประกันสังคมหรือหม�ยเลขหนังสือเดินท�งของผู้กระทำ�ก�รหลัก:
 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

Name:
ชื่อ:
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Issuing Body or Agency:
หน่วยง�นที่ออก:
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

3. Business Licenses หนังสืออนุญ�ตประกอบธุรกิจ	
License Number:
หม�ยเลขหนังสืออนุญ�ต:

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

Type of License:
ประเภทหนังสืออนุญ�ต:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Issuing Body or Agency:
หน่วยง�นที่ออก:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

5. Name of Person Completing the Form
Signature: ________________________________________
ล�ยมือชื่อ: 
Title: _____________________________________________
ตำ�แหน่ง:
Company Name: ____________________________________
บริษัท:

Print Name: __________________________________________
ชื่อตัวบรรจง:
Email Address: ________________________________________
อีเมล:์
Fax: ________________________________________________
โทรส�ร:

Date: _______________________________________________
วันที:่

Please return this form to:  
กรุณาส่งคืนที:่  
GIA Laboratory   ห้องปฏิบัติก�ร GIA

If no, state the reason: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ในกรณีที่ตอบว่�ไม่ใช่	ให้แจ้งเหตุผล: 

GIA Office Use Only
สำาหรับ GIA เท่านั้น

Received By:  _____________________________  Date: _____________________  Entered By:  __________________________________  Date:  _______________________  Client #:  ______________
ผู้รับ:  วันที:่  บันทึกโดย:  วันที:่  หม�ยเลขลูกค้�: 

 Name: _________________________________________________________________________
 ชื่อ: 
 Phone: ________________________________________________________________________
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(1) Governing Law and Jurisdiction. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of India, and subject to the arbitration clause below, the appropriate courts of law in 
Mumbai alone shall be the courts of competent jurisdiction. The parties agree that the applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) in its entirety is 
specifically excluded from application to this Agreement.

(1) กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำานาจศาล	 สัญญ�นี้ให้บังคับและตีคว�มต�มกฎหม�ยของประเทศอินเดีย	 และอยู่ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดอนุญ�โตตุล�ก�รข้�งล่�งนี้	 และศ�ลที่มีอำ�น�จชำ�ระคดีคือศ�ลแห่งเมืองมุมไบเท่�นั้น	 คู่สัญญ�ตกลงว่�จะไม่นำ�อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยสัญญ�ซื้อข�ย
สินค้�ระหว่�งประเทศ	ปี	พ.ศ. 2523 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980)	ม�ใช้บังคับกับสัญญ�นี้ไม่ว่�ในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	

(2) Arbitration

(2) อนุญาโตตุลาการ

(2.1) If any dispute arises between any of the parties hereto or inter se the parties, during the subsistence of this Agreement or thereafter, in connection with the validity, interpretation, implementation 
or alleged breach of any provision of this Agreement or regarding any question, including without limitation the question as to whether the termination of this Agreement by one party hereto has been 
legitimate, the disputing parties hereto shall endeavour to settle such dispute amicably. The attempt to bring about an amicable settlement is considered to have failed as soon as one of the parties hereto, 
after reasonable attempts which attempt shall continue for not less than 15 [fifteen] days, gives 7 [seven] days notice thereof to the other party in writing.

(2.1) ถ้�มีข้อพิพ�ทเกิดขึ้นระหว่�งคู่สัญญ�ฝ่�ยใดในช่วงระยะเวล�หรือในภ�ยหลังจ�กระยะเวล�ของสัญญ�นี้ที่เกี่ยวกับคว�มสมบูรณ์	 ก�รตีคว�ม	 ก�รปฏิบัติ	 หรือก�รกล่�วห�ว่�ละเมิดข้อสัญญ�ใดต�มสัญญ�นี้	 รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะประเด็นปัญห�ว่�ก�รบอกเลิกสัญญ�นี้โดยคู่สัญญ�	
ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งนั้นชอบด้วยกฎหม�ยหรือไม่	คู่สัญญ�ที่มีข้อพิพ�ทระหว่�งกันจะต้องใช้คว�มพย�ย�มที่จะระงับข้อพิพ�ทดังกล่�วอย่�งฉันท์มิตร	แต่ถ้�ภ�ยหลังจ�กที่ได้พย�ย�มที่จะระงับข้อพิพ�ทดังกล่�วต�มสมควรเป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 15 วัน	แล้ว	ห�กคู่สัญญ�ฝ่�ยใดแจ้งให้คู่สัญญ�
อีกฝ่�ยหนึ่งทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษรล่วงหน้� 7 วัน	ให้ถือว่�คว�มพย�ย�มที่จะระงับข้อพิพ�ทดังกล่�วอย่�งฉันท์มิตรล้มเหลว

(2.2) All disputes, differences or claims arising out of or in connection with this Agreement including, without limitation, any question regarding its existence, validity, construction, performance, termination 
or alleged violation shall be resolved by binding arbitration. The venue for such arbitration shall be Mumbai and all proceedings shall be conducted in the English language. Any arbitration requested under 
this Agreement shall be heard and determined by a panel of three (3) persons. Each party shall have the right to designate one (1) member of the panel. The two selected members shall select the third 
member of the panel. All disputes submitted to arbitration shall be conducted in accordance with the then effective rules of conciliation and arbitration of The Arbitration and Conciliation Act, 1996, which 
rules, except as otherwise specifically provided, are deemed to be incorporated by reference into this Section. A party seeking to commence arbitration under this Section shall first serve a written notice 
(an “Arbitration Notice”), specifying the matter or matters to be so submitted to arbitration, on the other parties hereto. All claims and counterclaims shall, to the extent such claims or counterclaims 
are known at the time any arbitration is commenced, be consolidated and determined in the same arbitration proceeding. Deposits to cover the costs of arbitration shall be shared equally by the parties 
thereto. The award rendered by the arbitrator or arbitrators shall, in addition to dealing with the merits of the case, fix the costs of the arbitration and decide which of the parties shall bear such costs or 
in what proportions such costs shall be borne by the parties hereto. The award rendered by the arbitrator or arbitrators shall be final and conclusive on all parties to this Agreement, whether or not such 
parties have taken part in the arbitration, and shall be subject to forced execution in any court of competent jurisdiction. 

(2.2) ข้อพิพ�ท	 ข้อแตกต่�ง	 หรือก�รเรียงร้องท้ังปวงท่ีเกิดจ�กหรือเก่ียวข้องกับสัญญ�นี้	 ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะประเด็นปัญห�ว่�ก�รคงอยู่	 คว�มสมบูรณ์	 ก�รตีคว�ม	 ก�รปฏิบัติต�มสัญญ�	 ก�รยกเลิกสัญญ�หรือข้ออ้�งว่�ละเมิดข้อสัญญ�ให้ระงับโดยอนุญ�โตตุล�ก�ร	
ที่มีผลผูกพัน	สถ�นที่ในก�รดำ�เนินกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รคือเมืองมุมไบและให้ใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งหมด	ก�รร้องขอให้อนุญ�โตตุล�ก�รวินิจฉัยข้อพิพ�ทภ�ยใต้สัญญ�นี้จะพิจ�รณ�และตัดสินโดยคณะอนุญ�โตตุล�ก�รที่ประกอบด้วยอนุญ�โตตุล�ก�รจำ�นวน  
(3) ส�มคน	 โดยคู่สัญญ�แต่ละฝ่�ยมีสิทธิแต่งตั้งอนุญ�โตตุล�ก�รของคณะอนุญ�โตตุล�ก�รได้ฝ่�ยละ (1) หนึ่งคน	 อนุญ�โตตุล�ก�รทั้งสองคนที่ได้รับเลือกจะเลือกอนุญ�โตตุล�ก�รคนที่ส�มของคณะอนุญ�โตตุล�ก�ร	 ข้อพิพ�ททั้งหมดที่เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รให้ดำ�เนินกระบวนก�ร
ต�มกฎว่�ด้วยก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทและก�รอนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้กฎหม�ยอนุญ�โตตุล�ก�รและก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท	 1996 (The Arbitration and Conciliation Act, 1996) ที่มีผลใช้บังคับขณะนั้น	 ทั้งนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประก�รอื่น	 ซึ่งถือว่�ได้รวมไว้ในข้อนี้แล้ว	
โดยก�รอ้�งอิง	 คู่สัญญ�ฝ่�ยใดที่ต้องก�รให้มีก�รดำ�เนินกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้ข้อนี้จะต้องแจ้งอีกฝ่�ยหนึ่งทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษรก่อน (“หนังสือแจ้งอนุญาโตตุลาการ”) พร้อมทั้งระบุประเด็นที่จะเสนอให้ระงับข้อพิพ�ทโดยอนุญ�โตตุล�ก�ร	 ถ้�คู่สัญญ�รู้ว่�จะมีก�ร	
เรียกร้องและก�รเรียกร้องแย้งเกิดขึ้น	 ในขณะที่ก�รดำ�เนินก�รอนุญ�โตตุล�ก�รใดๆ	 เริ่มต้น	 ให้นำ�ก�รเรียกร้องและก�รเรียกร้องแย้งทั้งปวงม�รวมกันและตัดสินร่วมกันใน	 กระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รคร�วเดียวกัน	 และให้คู่สัญญ�จะต้องว�งเงินประกันเพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนิน
กระบวนอนุญ�โตตุล�ก�รฝ่�ยละเท่�ๆ	 กัน	 คำ�ชี้ข�ดของอนุญ�โตตุล�ก�ร	 นอกจ�กจะว่�ด้วยก�รวินิจฉัยข้อพิพ�ทแล้ว	 คำ�ชี้ข�ดจะกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินกระบวนอนุญ�โตตุล�ก�รและจะตัดสินว่�ให้ฝ่�ยใดรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยส่วนใด	 หรือให้แต่ละฝ่�ยรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยดังกล่�ว	
ในสัดส่วนเท่�ใด	คำ�ชี้ข�ดของอนุญ�โตตุล�ก�รให้ถือเป็นที่สุดสำ�หรับคู่สัญญ�ทั้งหมดของสัญญ�นี้	ไม่ว่�จะได้เข้�ร่วมในกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รหรือไม่	ทั้งนี้ให้อยู่ภ�ยใต้ก�รบังคับของก�รบังคับคดีไม่ว่�ในเขตอำ�น�จศ�ลใด	

(2.3) All disputes submitted to arbitration under this Agreement shall be governed by the governing law specified above. Notwithstanding anything contained in this Agreement, GIA at its discretion may 
not submit to arbitration any dispute regarding (i) amounts owed to GIA under this Agreement or (ii) infringement or misappropriation of GIA’s intellectual property rights. The arbitrator(s) may not award 
punitive damages or other damages precluded in this Agreement. The arbitrator(s) may issue injunctions, specific performance, or temporary restraining orders consistent with the governing law set forth 
above. Each party shall communicate with the arbitrators only in the presence of the other party or by writing delivered to the arbitrators and to the other party. Unless otherwise agreed by the parties 
in writing, the award shall be made promptly by the panel. Unless otherwise agreed by the parties in writing, the decision and award by the panel shall be reasoned, explain the basis of the decision and 
be in writing. Any failure to render the award within the foregoing time period shall not affect the validity of such award. All arbitration proceedings undertaken pursuant to this Exhibit and any awards 
or decisions resulting therefrom shall be deemed to be confidential between the parties thereto. To the extent either party maintains in good faith that any documents submitted or testimony introduced 
in connection with such arbitration contains confidential information or trade secrets, the parties shall negotiate in good faith in an effort to reach agreement regarding terms and conditions for keeping 
such materials and testimony confidential. If the parties are unable to agree upon such terms, the arbitrator(s) shall have the right to impose appropriate restrictions to maintain the confidentiality of 
any confidential information or trade secrets in connection with the arbitration. Although a Dispute has been submitted to arbitration as provided in this Section, the arbitration of such Dispute shall not 
prohibit either party from seeking injunctive or other equitable relief from a court of competent jurisdiction. 

(2.3) ข้อพิพ�ททั้งหมดที่เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้สัญญ�นี้	 จะถูกวินิจฉัยโดยอ�ศัยกฎหม�ยที่ใช้บังคับดังที่ระบุไว้ข้�งต้น	 แม้ว่�จะแตกต่�งกับสัญญ�นี้	 GIA อ�จใช้ดุลยพินิจ	 ไม่เสนอข้อพิพ�ทเข้�สู่ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รสำ�หรับเรื่องที่เกี่ยวกับ (1) จำ�นวนหนี้ที่ค้�งชำ�ระ
ต่อ GIA ต�มสัญญ�นี้	 หรือ (2) ก�รละเมิดสิทธิ์หรือก�รใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของ GIA อนุญ�โตตุล�ก�รอ�จมีคำ�ตัดสินไม่ให้ค่�เสียห�ยเชิงลงโทษ (Punitive Damages) หรือค่�เสียห�ยอื่นใดที่ไม่ระบุไว้ต�มสัญญ�นี้	 อนุญ�โตตุล�ก�รอ�จออกคำ�สั่ง
ห้�มกระทำ�ก�ร	ก�รชำ�ระหนี้โดยเฉพ�ะเจ�ะจง	หรือคำ�สั่งกักขังชั่วคร�วต�มกฎหม�ยที่ใช้บังคับดังที่ระบุไว้ข้�งต้น	คู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งจะสื่อส�รกับอนุญ�โตตุล�ก�รได้ก็ต่อเมื่ออยู่ต่อหน้�คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่ง	หรือทำ�เป็นหนังสือส่งมอบแก่อนุญ�โตตุล�ก�รและคู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่ง	เว้นแต่	
คู่สัญญ�ได้ตกลงกันเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่�งอื่น	 คณะผู้พิจ�รณ�ต้องมีคำ�ตัดสินโดยพลัน	 เว้นแต่คู่สัญญ�ตกลงกันเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่�งอื่น	 ก�รตัดสินและคำ�ตัดสินของคณะอนุญ�โตตุล�ก�รต้องทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรชี้แจงเหตุผลและอธิบ�ยหลักก�รของก�รตัดสิน		
ก�รที่คณะอนุญ�โตตุล�ก�รไม่มีคำ�ชี้ข�ดภ�ยในระยะเวล�ข้�งต้นจะไม่กระทบต่อคว�มสมบูรณ์ของคำ�ชี้ข�ดดังกล่�ว	วิธีก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รทั้งหมดต�มเอกส�รแนบนี้	และคำ�ชี้ข�ดหรือคำ�วินิจฉัยใดๆ	อันเป็นผลม�จ�กก�รดังกล่�วให้ถือว่�เป็นคว�มลับระหว่�งคู่สัญญ�นี้	ในกรณีที่	
คู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งรักษ�ด้วยคว�มสุจริตซึ่งเอกส�รหรือพย�นหลักฐ�นใดๆ	 ที่นำ�ส่งหรือเสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รมีข้อมูลอันที่เป็นคว�มลับหรือคว�มลับท�งก�รค้�อยู่	 คู่สัญญ�จะเจรจ�ด้วยคว�มสุจริตเพื่อบรรลุต�มข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับก�รเก็บข้อมูลหรือพย�น
หลักฐ�นที่เป็นคว�มลับ	 ถ้�คู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถตกลงได้ต�มข้อกำ�หนดดังกล่�ว	 อนุญ�โตตุล�ก�รมีสิทธิ์ที่จะกำ�หนดข้อจำ�กัดที่เหม�ะสมเพื่อรักษ�คว�มลับของข้อมูลที่เป็นคว�มลับใดๆ	 หรือคว�มลับท�งก�รค้�ที่เกี่ยวกับก�รอนุญ�โตตุล�ก�ร	 ถึงแม้ว่�ข้อพิพ�ทจะถูกเสนอให้อนุญ�โตตุล�ก�ร
ต�มสัญญ�ข้อนี้	ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รในข้อพิพ�ทดังกล่�วจะไม่ห้�มคู่สัญญ�ฝ่�ยใดที่จะขอคำ�สั่งห้�มกระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่ง	หรือคำ�สั่งบรรเท�คว�มเสียห�ยอื่นๆ	ที่เท่�เทียมกันจ�กศ�ลที่มีเขตอำ�น�จต�มที่ระบุไว้ในสัญญ�นี้	

The arbitrators shall not consolidate more than one person’s or entity’s claims, and shall not otherwise preside over any form of a class or representative proceeding or claims (such as a class action, 
consolidated action or private attorney general action) unless both Client and GIA specifically agree to do so following initiation of the arbitration in a writing signed by authorized representatives of each 
party. Client may not be a class representative, class member, or otherwise participate in a class, consolidated, or representative proceeding.

อนุญ�โตตุล�ก�รจะไม่รวมก�รอ้�งสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดม�กกว่�หนึ่ง	และจะไม่จัดก�รก�รดำ�เนินคดีหรือก�รอ้�งสิทธิ์แบบกลุ่ม	หรือก�รดำ�เนินคดีแบบแทนกัน (เช่น	ก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม	ก�รดำ�เนินคดีแบบรวม	หรือก�รดำ�เนินคดีของเอกชนที่เป็นประโยชน์ส�ธ�รณะ) เว้นแต่
ทั้งลูกค้�และ GIA ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษที่จะกระทำ�ก�รดังกล่�วหลังจ�กได้เริ่มกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รเป็นล�ยลักษณ์อักษรและลงน�มโดยผู้รับมอบอำ�น�จของแต่ละฝ่�ย	 ลูกค้�อ�จไม่เป็นผู้แทนกลุ่ม	 สม�ชิกกลุ่ม	 หรือ	 มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม	 ก�รดำ�เนินคดีแบบรวม	
หรือก�รดำ�เนินคดีแบบแทนกัน 

(3) Payment of Stamp Duty. Client will (i) deliver to GIA a stamped copy of the Agreement and (ii) Client will pay any applicable stamp duty. If Client breaches the foregoing, then Client will indemnify GIA 
and reimburse GIA for any and all costs, expenses, penalties and other amounts paid by GIA for GIA to obtain the stamp and pay the stamp duty, including any penalty levied for the failure by Client to timely 
pay the stamp duty. Client will not object to the admissibility of the Agreement as evidence on the grounds that the Agreement is not stamped.

EXHIBIT – INDIA
เอกส�รแนบ - สำ�หรับประเทศอินเดีย
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(3) ค่าอากรสแตมป ์ (1) ลูกค้�จะส่งมอบสำ�เน�ของสัญญ�นี้ที่ติดอ�กรสแตมป์ให้แก ่GIA และ (2) ลูกค้�จะชำ�ระค่�อ�กรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง	 ในกรณีที่ลูกค้�ไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดข้�งต้น	ลูกค้�จะชดใช้ค่�เสียห�ยให้แก่ GIA และจะชดใช้ค่�ธรรมเนียม	ค่�ใช้จ่�ย	ค่�ปรับและจำ�นวนอื่นใด	
ทั้งหมดที ่GIA ได้ชำ�ระไปเพื่อจัดห�แสตมป์และชำ�ระค่�อ�กรสแตมป์คืนให้แก ่GIA ตลอดจนค่�ปรับจ�กก�รที่ลูกค้�ไม่ได้ชำ�ระค่�อ�กรสแตมป์ให้ทันเวล�	ลูกค้�จะไม่คัดค้�นก�รรับสัญญ�นี้เป็นหลักฐ�น	ด้วยเหตุที่ว่�สัญญ�นี้ไม่ได้ติดอ�กรสแตมป ์

[Balance of page intentionally left blank.]
[ส่วนที่เหลือของหน้�นี้ทิ้งให้ว่�งไว้โดยเจตน�]
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(1) Governing Law. Any Dispute arising under or which is related to this Agreement (whether in contract, tort, or otherwise), and the validity, performance, and interpretation of this Agreement shall be 
governed by and construed in all respects under the laws of Thailand, without giving effect to its conflicts of law principles. The parties agree that the applicability of the United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (1980) in its entirety is specifically excluded from application to this Agreement. 

(1) กฎหมายที่ใช้บังคับ	 ข้อพิพ�ทใดๆ	 ที่เกิดขึ้นภ�ยใต้หรือเกี่ยวกับสัญญ�นี้ (ไม่ว่�ในท�งสัญญ�	 ละเมิด	 หรืออื่นใด) และคว�มสมบูรณ์	 ก�รปฏิบัติต�มสัญญ�	 และก�รตีคว�มของสัญญ�นี้ให้อยู่ภ�ยใต้บังคับและก�รตีคว�มของกฎหม�ยของประเทศไทยทุกประก�ร	 โดยปร�ศจ�กผลกระทบ	
ต่อก�รขัดกันของหลักกฎหม�ย	 คู่สัญญ�ตกลงว่�จะไม่นำ�อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยสัญญ�ซื้อข�ยสินค้�ระหว่�งประเทศ	 ปี	 พ.ศ. 2523 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980)	 ม�ใช้บังคับกับสัญญ�นี้	
ไม่ว่�ในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

(2) Forum Selection; Arbitration. Client hereby consents that all disputes, suits, actions, and claims (“Disputes”) related to or arising out of this Agreement shall be referred by Client and GIA to arbitration 
for settlement as provided in this Section. Any arbitration requested under this Agreement shall be heard and determined by a panel of three (3) persons. Each party shall have the right to designate one (1) 
member of the panel. The two selected members shall select the third member of the panel. All Disputes submitted to arbitration under this Agreement shall be governed by the governing law specified above. 
Nothing in this Agreement shall require GIA to submit to arbitration any Dispute regarding (i) amounts owed to GIA under this Agreement or (ii) infringement or misappropriation of GIA’s intellectual property 
rights. The then-applicable rules of the Thai Arbitration Institute (“Rules”) shall apply to any arbitration under this Agreement, except to the extent the provisions of this Section vary therefrom. The appointing 
authority shall be the Thai Arbitration Institute, Ministry of Justice and the case shall be administered by the Thai Arbitration Institute according to the Rules. Decisions of the panel shall be made by majority vote. 
The panel may not award punitive damages or other damages precluded in this Agreement. The panel may issue injunctions, specific performance, or temporary restraining orders consistent with the governing 
law set forth above. Each party shall communicate with the arbitrators only in the presence of the other party or by writing delivered to the arbitrators and to the other party. Unless otherwise agreed by the 
parties in writing, the award shall be made promptly by the panel (in any event, no later than thirty (30) calendar days from the closing of the hearing). Unless otherwise agreed by the parties in writing, the 
decision and award by the panel shall be reasoned, explain the basis of the decision and be in writing. Any failure to render the award within the foregoing time period shall not affect the validity of such award. 
The decision or award rendered or made in connection with the arbitration shall be final and binding upon the parties thereto. The prevailing party may present the decision or award to any court of competent 
jurisdiction for confirmation, and such court shall enter forthwith an order confirming such decision or award. The arbitration award shall allocate the expenses of the arbitrator(s) and of the arbitration between 
the parties in a manner corresponding to the extent to which one (1) party prevails over the other. The prevailing party shall be entitled to recover its attorneys’ fees and related costs arising out of any Dispute 
under this Agreement. The prevailing party shall be the party with a net monetary recovery, a defendant in whose favor a dismissal is entered, a defendant where neither plaintiff nor defendant obtains any relief, 
and a defendant as against a plaintiff who does not recover any relief against the defendant. The arbitration shall be conducted in Bangkok, Thailand. The parties shall be entitled to discovery as provided in the 
Rules or as otherwise provided by the Rules. All arbitration proceedings shall be in English and the decision and a transcribed record of the arbitration shall be prepared in English. All arbitration proceedings 
undertaken pursuant to this Section and any awards or decisions resulting therefrom shall be deemed to be confidential between the parties thereto. To the extent either party maintains in good faith that any 
documents submitted or testimony introduced in connection with such arbitration contains confidential information or trade secrets, the parties shall negotiate in good faith in an effort to reach agreement 
regarding terms and conditions for keeping such materials and testimony confidential. If the parties are unable to agree upon such terms, the arbitrators shall have the right to impose appropriate restrictions 
to maintain the confidentiality of any confidential information or trade secrets in connection with the arbitration. Although a Dispute has been submitted to arbitration as provided in this Section, the arbitration 
of such Dispute shall not prohibit either party from seeking injunctive or other equitable relief from a court of competent jurisdiction.

(2) การเลือกศาล และอนุญาโตตุลาการ ลูกค้�ยินยอมว่�ข้อพิพ�ท	 ก�รฟ้องคดี	 ก�รดำ�เนินคดี	 และก�รเรียกร้องทั้งปวง (“ข้อพิพาท”) ที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจ�กสัญญ�นี้	 ลูกค้�และ GIA จะต้องเสนอข้อพิพ�ทโดยอนุญ�โตตุล�ก�รต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อสัญญ�นี้เพื่อระงับข้อพิพ�ท		
ก�รร้องขอให้อนุญ�โตตุล�ก�รวินิจฉัยข้อพิพ�ทภ�ยใต้สัญญ�นี้จะพิจ�รณ�และตัดสินโดยคณะอนุญ�โตตุล�ก�รที่ประกอบด้วยอนุญ�โตตุล�ก�รจำ�นวน	(3) ส�มคน	โดยคู่สัญญ�แต่ละฝ่�ยมีสิทธิ์แต่งตั้งอนุญ�โตตุล�ก�รของคณะอนุญ�โตตุล�ก�รได้ฝ่�ยละ	(1) หนึ่งคน	อนุญ�โตตุล�ก�รทั้งสองคนที่
ได้รับเลือกจะเลือกอนุญ�โตตุล�ก�รคนที่ส�มของคณะอนุญ�โตตุล�ก�ร	ข้อพิพ�ททั้งหมดที่เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้สัญญ�นี้จะอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยที่ใช้บังคับดังที่ระบุไว้ข้�งต้น	ไม่มีข้อคว�มใดในสัญญ�นี้กำ�หนดให้ GIA ต้องเสนอข้อพิพ�ทเข้�สู่ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รสำ�หรับเรื่องที่
เกี่ยวกับ	(1)	จำ�นวนหนี้ที่ค้�งชำ�ระต่อ GIA ต�มสัญญ�นี้	หรือ	(2)	ก�รละเมิดสิทธิ์หรือก�รใช้สิทธิ์ในท�งที่ผิดต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของ GIA ให้นำ�ข้อบังคับอนุญ�โตตุล�ก�รของสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร	(Thai Arbitration Institute) (“ข้อบังคับ”) ม�ใช้บังคับแก่ก�รระงับข้อ
พิพ�ทท�งอนุญ�โตตุล�ก�รใดๆ	ภ�ยใต้สัญญ�นี้	 เว้นแต่กรณีที่ข้อกำ�หนดในข้อสัญญ�นี้แตกต่�งออกไป	หน่วยง�นผู้มีอำ�น�จคือ	สถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร	กระทรวงยุติธรรม	และสถ�บันจะดำ�เนินคดีต�มกระบวนวิธีพิจ�รณ�คดีภ�ยใต้ข้อบังคับ	ก�รตัดสินให้ถือเอ�เสียงข้�งม�กเป็นคำ�ชี้ข�ดของคณะ
อนุญ�โตตุล�ก�ร	 คณะอนุญ�โตตุล�ก�รอ�จมีคำ�ชี้ข�ดไม่ให้ค่�เสียห�ยเชิงลงโทษ (Punitive Damages)	 หรือค่�เสียห�ยอื่นใดที่ไม่ระบุไว้ในสัญญ�นี้	 คณะอนุญ�โตตุล�ก�รอ�จออกคำ�สั่งห้�ม	 ก�รชำ�ระหนี้โดยเฉพ�ะเจ�ะจง	 หรือคำ�สั่งกักขังชั่วคร�วต�มกฎหม�ยที่ใช้บังคับดังที่ระบุไว้ข้�งต้น		
คู่สัญญ�แต่ละฝ่�ยจะสื่อส�รกับอนุญ�โตตุล�ก�รได้ก็ต่อเมื่ออยู่ต่อหน้�คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่ง	 หรือทำ�เป็นหนังสือส่งมอบแก่อนุญ�โตตุล�ก�รและคู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่งเท่�นั้น	 เว้นแต่คู่สัญญ�ได้ตกลงกันเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่�งอื่น	 คณะอนุญ�โตตุล�ก�รต้องมีคำ�ตัดสินโดยพลัน	 (ไม่ว่�ในกรณี
ใดๆ ห้�มเกินกว่� (30) ส�มสิบวันปฏิทินนับจ�กวันที่กระบวนพิจ�รณ�แล้วเสร็จ) เว้นแต่คู่สัญญ�ตกลงกันเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่�งอื่น	ก�รตัดสินและคำ�ชี้ข�ดของคณะผู้พิจ�รณ�ต้องทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรชี้แจงเหตุผลและอธิบ�ยหลักก�รของก�รตัดสิน	ก�รที่คณะอนุญ�โตตุล�ก�รไม่มีคำ�
ตัดสินภ�ยในระยะเวล�ข้�งต้นจะไม่กระทบต่อคว�มสมบูรณ์ของคำ�ชี้ข�ดดังกล่�ว	 ก�รตัดสินหรือคำ�ชี้ข�ดที่จัดให้มีหรือทำ�ขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญ�นี้	 คู่สัญญ�ที่ชนะคดีอ�จเสนอคำ�วินิจฉัยหรือคำ�ชี้ข�ดของอนุญ�โตตุล�ก�รให้แก่ศ�ลใดๆ	 ที่มี
เขตอำ�น�จเพื่อก�รยอมรับ	และศ�ลดังกล่�วต้องทำ�คำ�ยืนยันคำ�วินิจฉัยหรือคำ�ชี้ข�ดนั้น	คำ�ชี้ข�ดของอนุญ�โตตุล�ก�รจะกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยของอนุญ�โตตุล�ก�รและก�รพิจ�รณ�คดีโดยอนุญ�โตตุล�ก�รระหว่�งคู่สัญญ�ให้สอดคล้องกับก�รที่คู่สัญญ�หนึ่งฝ่�ยชนะคดีอีกฝ่�ยหนึ่ง	คู่สัญญ�ที่ชนะคดีมีสิทธิ์
ได้รับค่�วิช�ชีพทน�ยคว�ม	และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพ�ทใดๆ	ต�มสัญญ�นี้	คู่สัญญ�ฝ่�ยที่ชนะคดีคือ	คู่สัญญ�ที่ได้รับก�รชำ�ระหนี้เป็นตัวเงินทั้งหมด	จำ�เลยที่ได้รับก�รยกฟ้อง	จำ�เลยในกรณีที่ทั้งจำ�เลยและโจทก์ไม่ได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยใดๆ	และจำ�เลยในกรณีที่โจทก์ไม่ได้รับ
ก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยใดๆ	จ�กจำ�เลย	ก�รดำ�เนินกระบวนอนุญ�โตตุล�ก�รให้ทำ�	ณ	กรุงเทพมห�นคร	ประเทศไทย	คู่สัญญ�มีสิทธิ์ในก�รเปิดเผยข้อเท็จจริงต�มที่กำ�หนดในข้อบังคับหรือต�มที่กำ�หนดโดยข้อบังคับ	วิธีก�รพิจ�รณ�โดยอนุญ�โตตุล�ก�รทั้งหมดต้องกระทำ�เป็นภ�ษ�อังกฤษ	และ
คำ�ชี้ข�ดและร�ยง�นกระบวนพิจ�รณ�อนุญ�โตตุล�ก�รต้องทำ�เป็นภ�ษ�อังกฤษ	วิธีก�รพิจ�รณ�โดยอนุญ�โตตุล�ก�รทั้งหมดต�มข้อสัญญ�นี้	และคำ�ชี้ข�ดหรือคำ�วินิจฉัยใดๆ	อันเป็นผลม�จ�กอนุญ�โตตุล�ก�รให้ถือว่�เป็นคว�มลับระหว่�งคู่สัญญ�นี้	 ในกรณีที่คู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งเก็บรักษ�ด้วย
คว�มสุจริตซึ่งเอกส�รหรือพย�นหลักฐ�นใดๆ	ที่ส่งมอบหรือนำ�เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รที่มีข้อมูลอันที่เป็นคว�มลับหรือคว�มลับท�งก�รค้�อยู่	คู่สัญญ�จะต้องเจรจ�ด้วยคว�มสุจริตเพื่อให้บรรลุต�มข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับก�รเก็บวัตถุเอกส�รหรือพย�นหลักฐ�นที่เป็นคว�มลับ	
ถ้�คู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถตกลงได้ต�มข้อกำ�หนดดังกล่�ว	อนุญ�โตตุล�ก�รมีสิทธิ์ที่จะกำ�หนดข้อจำ�กัดที่เหม�ะสมเพื่อรักษ�คว�มลับของข้อมูลที่เป็นคว�มลับ	หรือคว�มลับท�งก�รค้�ใดๆ	ที่เกี่ยวกับก�รอนุญ�โตตุล�ก�ร	ถึงแม้ว่�ข้อพิพ�ทจะถูกเสนอให้อนุญ�โตตุล�ก�รต�มข้อสัญญ�นี้	 ก�รวินิจฉัยโดย
อนุญ�โตตุล�ก�รในข้อพิพ�ทดังกล่�วจะไม่ห้�มคู่สัญญ�ฝ่�ยใดที่จะขอคำ�สั่ง	หรือก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยอื่นๆ	ที่เท่�เทียมกันจ�กศ�ลที่มีเขตอำ�น�จ	

The arbitrators may not consolidate more than one person’s or entity’s claims, and may not otherwise preside over any form of a class or representative proceeding or claims (such as a class action, consolidated 
action or private attorney general action) unless both Client and GIA specifically agree to do so following initiation of the arbitration in a writing signed by authorized representatives of each party. Client may 
not be a class representative, class member, or otherwise participate in a class, consolidated, or representative proceeding.

อนุญ�โตตุล�ก�รอ�จไม่รวมก�รอ้�งสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดม�กกว่�หนึ่ง	 และอ�จไม่จัดก�รก�รดำ�เนินคดีหรือก�รอ้�งสิทธิ์แบบกลุ่ม	 หรือก�รดำ�เนินคดีแบบแทนกัน (เช่น	 ก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม ก�รดำ�เนินคดีแบบรวม หรือก�รดำ�เนินคดีของเอกชนที่เป็นประโยชน์ส�ธ�รณะ) เว้นแต่ทั้ง
ลูกค้�และ GIA ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษที่จะกระทำ�ก�รดังกล่�วหลังจ�กได้เริ่มกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รเป็นล�ยลักษณ์อักษรและลงน�มโดยผู้รับมอบอำ�น�จของแต่ละฝ่�ย	 ลูกค้�อ�จไม่เป็นผู้แทนกลุ่ม	 สม�ชิกกลุ่ม	 หรือ	 มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม	 ก�รดำ�เนินคดีแบบรวม	 หรือก�ร
ดำ�เนินคดีแบบแทนกัน	

[Balance of page intentionally left blank.]
[ส่วนที่เหลือของหน้�นี้ทิ้งให้ว่�งไว้โดยเจตน�]

EXHIBIT – THAILAND
เอกส�รแนบ - สำ�หรับประเทศไทย 
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(1) Governing Law. Client has read this Agreement and agrees that this Agreement, any dispute arising under or which is related to this Agreement (whether in contract, delict, or otherwise), and the validity, 
performance, and interpretation of this Agreement shall be governed by and construed in all respects under the laws of the Republic of South Africa. Subject to the arbitration provisions below, the parties hereby 
consent and submit to the non-exclusive jurisdiction of the South Gauteng High Court, Johannesburg (South Africa) in any dispute arising from or in connection with this Agreement. The parties agree that any 
costs awarded will be recoverable on an attorney-and-own-client scale unless the Court specifically determines that such scale shall not apply, in which event the costs will be recoverable in accordance with 
an order of the court. The parties agree that to the extent that the South African Consumer Protection Act, 2008, as amended or its implementing rules and regulations, as amended (collectively, the “CPA”), 
results in any provision of this Agreement being found invalid or unenforceable, such provision will be enforced to the maximum extent permitted by the CPA, and in such event, the parties will negotiate in good 
faith a new replacement provision that is valid and enforceable under the CPA and that retains, as much as possible, the original intent of the invalid or unenforceable provision.

(1) กฎหมายที่ใช้บังคับ ลูกค้�ได้อ่�นสัญญ�ฉบับนี้แล้วและตกลงว่�สัญญ�ฉบับนี้	 ข้อพิพ�ทใดๆ	 ที่เกิดขึ้นภ�ยใต้หรือเกี่ยวกับสัญญ�นี้	 (ไม่ว่�ในท�งสัญญ�	 คว�มผิด	 หรืออื่นใด) และคว�มสมบูรณ์	 ก�รปฏิบัติต�มสัญญ�	 และก�รตีคว�มของสัญญ�นี้ให้อยู่ภ�ยใต้บังคับและก�รตีคว�ม	
ของกฎหม�ยของส�ธ�รณรัฐแอฟริก�ใต้ทุกประก�ร	 และอยู่ภ�ยใต้บังคับของข้อกำ�หนดเก่ียวกับอนุญ�โตตุล�ก�รต่อไปน้ี	 ห�กมีข้อพิพ�ทใดๆ	 เกิดขึ้นภ�ยใต้หรือเกี่ยวกับสัญญ�นี้	 คู่สัญญ�เห็นชอบและเสนอข้อพิพ�ทต่อเขตอำ�น�จศ�ลโดยไม่เป็นก�รเฉพ�ะของ	 ศ�ลสูงในเขตก�วเต็งใต้แห่ง	
ส�ธ�รณรัฐแอฟริก�ใต้ (South Gauteng High Court) โจฮันเนสเบิร์ก (ประเทศแอฟริก�ใต)้ และคู่สัญญ�ตกลงว่�ค่�ใช้จ่�ยใดๆ	 ที่มีคำ�ชี้ข�ดให้ชำ�ระโดยใช้	 อัตร�ที่ทน�ยคว�มเรียกเก็บจ�กลูกคว�มของตนเอง (attorney-and-own-client scale) ทั้งนี้เว้นแต่ศ�ลจะกำ�หนด	
เป็นก�รเฉพ�ะว่�ไม่ใช้อัตร�ดังกล่�ว	 ซึ่งในกรณีนี้	 ค่�ใช้จ่�ยจะชำ�ระต�มคำ�ส่ังศ�ล	 คู่สัญญ�ตกลงว่�เท่�ท่ีกฎหม�ย Consumer Protection Act, 2008 ของประเทศแอฟริก�ใต้รวมทั้งบทบัญญัติที่มีก�รแก้ไข	 หรือกฎระเบียบที่บังคับใช้รวมทั้งกฎระเบียบที่มีก�รแก้ไข	 (รวมเรียกว่�  
“กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค”) เป็นผลให้ข้อกำ�หนดข้อใดข้อหนึ่งของสัญญ�นี้ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้	 ให้บังคับใช้ข้อกำ�หนดดังกล่�วสูงสุดเท่�ที่กฎหม�ยคุ้มครองผู้บริโภคอนุญ�ตให้กระทำ�ได้	 และในกรณีดังกล่�ว	 คู่สัญญ�จะดำ�เนินก�รเจรจ�ด้วยคว�มสุจริตเพื่อตกลงในข้อสัญญ�	
ที่เป็นโมฆะ	และใช้บังคับได้ภ�ยใต้กฎหม�ยคุ้มครองผู้บริโภค	และยังคงเจตน�รมณ์เดิมของข้อกำ�หนดที่ตกเป็นโมฆะและใช้บังคับไม่ได้นั้นให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้	

(2) Arbitration. In the event of there being any dispute or difference between the parties arising out of this Agreement, the said dispute or difference shall on written demand by either party be submitted to 
arbitration in Johannesburg in accordance with the rules of the Arbitration Foundation of South Africa (“AFSA”), which arbitration shall be administered by AFSA.

(2) อนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่เกิดข้อพิพ�ทหรือคว�มเห็นที่แตกต่�งระหว่�งคู่สัญญ�ที่เกิดจ�กสัญญ�ฉบับนี้	 คู่สัญญ�ฝ่�ยใดจะทำ�ก�รร้องขอเป็นล�ยลักษณ์อักษรให้วินิจฉัยตัดสินข้อพิพ�ทหรือคว�มเห็นที่แตกต่�งดังกล่�วโดยอนุญ�โตตุล�ก�ร	 ณ	 โจฮันเนสเบิร์ก	 ต�มข้อบังคับของสถ�บัน
อนุญ�โตตุล�ก�รแห่งอัฟริก�ใต ้(“AFSA”) และให ้AFSA เป็นหน่วยง�นที่บริห�รอนุญ�โตตุล�ก�รนี ้

Should AFSA, as an institution, not be operating at that time or not be accepting requests for arbitration for any reason, then the arbitration shall be conducted in accordance with the AFSA rules for commercial 
arbitration (as last applied by AFSA) before an arbitrator appointed by agreement between the parties to the dispute or failing agreement within 10 (ten) business days of the demand for arbitration, then any 
party to the dispute shall be entitled to forthwith call upon the chairperson of the Johannesburg Bar Council to nominate the arbitrator, provided that the person so nominated shall be an advocate of not less 
than 10 (ten) years standing as such. The person so nominated shall be the duly appointed arbitrator in respect of the dispute. In the event of the attorneys of the parties to the dispute failing to agree on any 
matter relating to the administration of the arbitration, such matter shall be referred to and decided by the arbitrator whose decision shall be final and binding on the parties to the dispute.

ห�ก AFSA ในฐ�นะที่เป็นสถ�บันไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ในขณะนั้น	 หรือไม่รับก�รร้องขอให้วินิจฉัยข้อพิพ�ทโดยอนุญ�โตตุล�ก�รไม่ว่�ด้วยเหตุใด	 ให้วินิจฉัยข้อพิพ�ทดังกล่�วโดยอนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้กฎของ AFSA สำ�หรับอนุญ�โตตุล�ก�รท�งก�รค้� (ที่ AFSA ใช้ล่�สุด)		
ต่อหน้�อนุญ�โตตุล�ก�รที่แต่งตั้งต�มที่คู่กรณีได้ตกลง	 หรือห�กคู่กรณีไม่ส�ม�รถตกลงกันได้ภ�ยใน	 10 วันนับจ�กวันที่มีก�รร้องขอให้วินิจฉัยข้อพิพ�ทโดยอนุญ�โตตุล�ก�ร	 คู่กรณีฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งมีสิทธิ์ร้องขอให้ประธ�นของเนติบัณฑิตยสภ�แห่งโจฮันเนสเบิร์กเสนอชื่ออนุญ�โตตุล�ก�รทันที		
ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อดังกล่�วจะต้องเป็นทน�ยคว�มม�ไม่น้อยกว่�	10	 ปี	 บุคคลดังกล่�วที่ได้รับก�รเสนอชื่อจะได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นอนุญ�โตตุล�ก�รในข้อพิพ�ทอย่�งถูกต้อง	 ในกรณีที่ทน�ยคว�มของคู่กรณีไม่ส�ม�รถตกลงกันในเรื่องใดที่เกี่ยวกับก�รบริห�รอนุญ�โตตุล�ก�ร	 ให้เสนอ
เรื่องดังกล่�วให้อนุญ�โตตุล�ก�รตัดสิน	ซึ่งคำ�ตัดสินของอนุญ�โตตุล�ก�รให้ถือว่�เป็นที่สุดและให้มีผลผูกพันต่อคู่กรณี

Any party to the arbitration may appeal the decision of the arbitrator or arbitrators in terms of the AFSA rules for commercial arbitration.

คู่กรณีฝ่�ยหนึ่งฝ่�ยใดในอนุญ�โตตุล�ก�รอ�จอุทธรณ์คำ�วินิจฉัยของอนุญ�โตตุล�ก�รในประเด็นเกี่ยวกับกฎของ AFSA สำ�หรับอนุญ�โตตุล�ก�รท�งก�รค้� 

Nothing herein contained shall be deemed to prevent or prohibit a party to the arbitration from applying to the appropriate court for urgent relief or for judgment in relation to a liquidated claim.

ไม่มีข้อคว�มใดในสัญญ�นี้ที่ถือว่�เป็นก�รขัดขว�งหรือห้�มไม่ให้คู่กรณีในอนุญ�โตตุล�ก�รร้องขอต่อศ�ล	เพื่อบรรเท�คว�มเสียห�ยเป็นก�รฉุกเฉินหรือให้มีคำ�ตัดสินเกี่ยวกับข้อเรียกร้องให้ชำ�ระเงิน	

Any arbitration in terms of this arbitration clause (including without limitation any appeal proceedings) shall be conducted in camera and the parties shall treat as confidential details of the dispute submitted 
to arbitration, the conduct of the arbitration proceedings and the outcome of the arbitration.

ในก�รดำ�เนินกระบวนอนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้ข้อกำ�หนดอนุญ�โตตุล�ก�รนี ้ (รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รดำ�เนินกระบวนก�รอุทธรณ์) ให้กระทำ�โดยให้มีก�รบันทึกภ�พ	 และคู่กรณีจะรักษ�ร�ยละเอียดของข้อพิพ�ทที่วินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�ร	 ก�รดำ�เนินกระบวนอนุญ�โตตุล�ก�ร		
และผลของอนุญ�โตตุล�ก�รไว้เป็นคว�มลับ	

This arbitration clause will continue to be binding on the parties notwithstanding any termination or cancellation of the Agreement.

ข้อกำ�หนดอนุญ�โตตุล�ก�รนี้จะยังคงมีผลผูกพันต่อคู่สัญญ�แม้ว่�สัญญ�นี้จะสิ้นสุดหรือถูกยกเลิกไป

The parties agree that the written demand by a party to the dispute in terms of clause 2 that the dispute or difference be submitted to arbitration, is to be deemed to be a legal process for the purpose of 
interrupting extinctive prescription in terms of the Prescription Act, 1969.

คู่สัญญ�ตกลงว่�ก�รร้องขอที่กระทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรโดยคู่กรณีในข้อพิพ�ท	ให้วินิจฉัยตัดสินข้อพิพ�ทหรือคว�มเห็นที่แตกต่�งดังกล่�วโดยอนุญ�โตตุล�ก�รข้อ	2	ถือว่�เป็นกระบวนก�รต�มกฎหม�ย	เพื่อวัตถุประสงค์แห่งก�รสิ้นสุดของอ�ยุคว�มท่ีอ�จสะดุดหยุดลง	
ใน	Prescription Act 1969 

Notwithstanding the above, either of the parties may choose to pursue a dispute arising from this agreement in court and not by arbitration if (a) the dispute may be and is initiated in Small Claims Court of South 
Africa; or (b) CLIENT OPTS-OUT OF THE ARBITRATION PROCEDURES SET FORTH IN THIS EXHIBIT WITHIN 30 (THIRTY) DAYS FROM THE DATE THAT CLIENT FIRST AGREES TO THE TERMS IN THIS AGREEMENT (the “Opt-Out 
Deadline”). Client may opt out of this Exhibit by mailing written notification to GIA, PO Box 1756, Houghton, 2041, South Africa. Client’s written notification must include (1) Client’s name and Client number, (2) 
Client’s address, and (3) a clear statement that Client does not wish to resolve disputes with GIA through arbitration. Client’s decision to opt-out of this arbitration provision will have no adverse effect on Client’s 
relationship with GIA. Any opt-out request received after the Opt-Out Deadline will not be valid and Client must pursue its dispute(s) in arbitration or Small Claims Court of South Africa as described in this Exhibit. 

อย่�งไรก็ดี	คู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งอ�จเลือกที่จะระงับข้อพิพ�ทที่เกิดจ�กสัญญ�นี้ในศ�ลและไม่ใช้อนุญ�โตตุล�ก�รในกรณีที่	(ก) ข้อพิพ�ทอ�จเป็นและถือว่�เป็นก�รเรียกร้องในศ�ลเล็ก (small claims court)	ในประเทศแอฟริก�ใต้	หรือ (ข) ลูกค้�เลือกที่จะไม่ใช้กระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�ร
ที่ระบุในแอกส�รแนบนี้ภ�ยใน	30 วันนับจ�กวันที่ลูกค้�เห็นชอบเป็นครั้งแรกในข้อกำ�หนดในสัญญ�นี ้ (“กำาหนดเวลาเลือกใช้อนุญาโตตุลาการ”) ลูกค้�อ�จเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�มเอกส�รแนบนี้โดยส่งหนังสือแจ้งไปที ่GIA ตู้ไปรษณีย์	1756 ฮูจตัน 2041	ประเทศแอฟริก�ใต้	หนังสือแจ้ง
ของลูกค้�ต้องระบ ุ (1)	ชื่อและหม�ยเลขของลูกค้� (2) ที่อยู่ของลูกค้�	และ (3)	คำ�แถลงที่ชัดเจนว่�ลูกค้�ไม่มีคว�มประสงค์ที่จะระงับข้อพิพ�ทกับ GIA โดยกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�ร	ก�รตัดสินใจของลูกค้�ที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดว่�ด้วยอนุญ�โตตุล�ก�รนี้จะไม่มีผลเสียต่อคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งลูกค้�กับ GIA ก�รร้องขอที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดว่�ด้วยอนุญ�โตตุล�ก�รที่ได้รับหลังจ�กกำ�หนดเวล�เลือกอนุญ�โตตุล�ก�รจะไม่มีผล	และลูกค้�ต้องระงับข้อพิพ�ทโดยวิธีอนุญ�โตตุล�ก�รหรือในศ�ลเล็ก (small claims court) ในประเทศแอฟริก�ใต้ต�มที่ระบุต�มเอกส�รแนบนี้	

The arbitrator may not consolidate more than one person’s or entity’s claims, and may not otherwise preside over any form of a class or representative proceeding or claims (such as a class action or consolidated 
action) unless both the parties specifically agree to do so following initiation of the arbitration in a writing signed by authorized representatives of each party. If Client has elected to pursue disputes in court 
by opting out of these arbitration terms, as specified in this Exhibit, this class action waiver will not apply to Client. Client may not be a class representative, class member, or otherwise participate in a class, 
consolidated, or representative proceeding without having complied with the opt-out requirements above.

อนุญ�โตตุล�ก�รอ�จไม่รวมก�รอ้�งสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดม�กกว่�หนึ่ง	และอ�จไม่จัดก�รก�รดำ�เนินคดีหรือก�รอ้�งสิทธิ์แบบกลุ่ม	หรือก�รดำ�เนินคดีแบบแทนกัน (1)	เว้นแต่ทั้งลูกค้�และ GIA ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษที่จะกระทำ�ก�รดังกล่�วหลังจ�กได้เริ่มกระบวนก�ร	อนุญ�โตตุล�ก�ร
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและลงน�มโดยผู้รับมอบอำ�น�จของแต่ละฝ่�ย	 ในกรณีที่ลูกค้�ได้เลือกระงับข้อพิพ�ทในศ�ลโดยก�รเลือกที่จะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดว่�ด้วยกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รที่ระบุในเอกส�รแนบนี้	 ก�รสละสิทธิ์ในก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่มจะไม่ใช้บังคับกับลูกค้�	 ลูกค้�อ�จไม่เป็น	
ผู้แทนกลุ่ม	สม�ชิกกลุ่ม	หรือมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม	ก�รดำ�เนินคดีแบบรวม	หรือก�รดำ�เนินคดีแบบแทนกันโดยไม่ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดในก�รเลือกที่จะไม่ใช้อนุญ�โตตุล�ก�รข้�งต้น	

EXHIBIT – SOUTH AFRICA
เอกส�รแนบ - สำ�หรับประเทศอัฟริก�ใต้
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If Client has elected to pursue disputes in court by opting out of the arbitration terms in this Exhibit, as specified above, then Client hereby consents and submits to the non-exclusive jurisdiction of the South 
Gauteng High Court, Johannesburg (South Africa) for all disputes.

ในกรณีที่ลูกค้�ที่ได้เลือกที่จะระงับข้อพิพ�ทในศ�ลโดยก�รเลือกท่ีจะไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเก่ียวกับอนุญ�โตตุล�ก�รต�มเอกส�รแนบนี้ต�มที่ระบุข้�งต้น	ในก�รนี้ลูกค้�ได้เห็นชอบและเสนอข้อพิพ�ททั้งหมดต่อเขตอำ�น�จศ�ลโดยไม่เป็นก�รเฉพ�ะของศ�ลสูงในเขตก�วเต็งใต้  
(South Gauteng High Court) โจฮันเนสเบิร์ก (ประเทศแอฟริก�ใต)้ 

[Balance of page intentionally left blank.]
[ส่วนที่เหลือของหน้�นี้ทิ้งให้ว่�งไว้โดยเจตน�]
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(1) Governing Law. Any Dispute arising under or which is related to this Agreement (whether in contract, tort (delict), or otherwise), and the validity, performance, and interpretation of this Agreement shall 
be governed by and construed in all respects under the laws of Botswana, without giving effect to its conflicts of law principles. The parties agree that the applicability of the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (1980) in its entirety is specifically excluded from application to this Agreement. 

(1) กฎหมายที่ใช้บังคับ	 ข้อพิพ�ทใดๆ	 ที่เกิดขึ้นภ�ยใต้หรือเกี่ยวกับสัญญ�นี้ (ไม่ว่�ในท�งสัญญ�	 ละเมิด (คว�มผิด) หรืออื่นใด) และคว�มสมบูรณ์	 ก�รปฏิบัติต�มสัญญ�	 และก�รตีคว�มของสัญญ�นี้ให้อยู่ภ�ยใต้บังคับและก�รตีคว�มของกฎหม�ยของประเทศบอตสว�น�ทุกประก�ร		
โดยปร�ศจ�กผลกระทบต่อก�รขัดกันของหลักกฎหม�ย	คู่สัญญ�ตกลงว่�จะไม่นำ�อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยสัญญ�ซื้อข�ยสินค้�ระหว่�งประเทศ	ป ีพ.ศ. 2523 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980) ม�ใช้บังคับ	
กับสัญญ�นี้ไม่ว่�ในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น 

(2) Forum Selection; Arbitration. Client hereby consents that all disputes, suits, actions, and claims (“Disputes”) related to or arising out of this Agreement shall be referred by Client and GIA to arbitration 
for settlement as provided in this Section. Any arbitration requested under this Agreement shall be heard and determined by a panel of three (3) persons. Each party shall have the right to designate one (1) 
member of the panel. The two selected members shall select the third member of the panel. All members of the panel must be members of the Botswana Institute of Arbitrators. All Disputes submitted to 
arbitration under this Agreement shall be governed by the governing law specified above. Nothing in this Agreement shall require GIA to submit to arbitration any Dispute regarding (i) amounts owed to GIA 
under this Agreement or (ii) infringement or misappropriation of GIA’s intellectual property rights. The then-applicable rules of the Botswana Institute of Arbitrators (“Rules”) shall apply to any arbitration under 
this Agreement, except to the extent the provisions of this Section vary therefrom. The appointing authority shall be the Botswana Institute of Arbitrators and the case shall be administered by the Botswana 
Institute of Arbitrators according to the Rules. Decisions of the panel shall be made by majority vote. The panel may not award punitive damages or other damages precluded in this Agreement. The panel may 
issue injunctions, specific performance, or temporary restraining orders consistent with the governing law set forth above. Each party shall communicate with the arbitrators only in the presence of the other 
party or by writing delivered to the arbitrators and to the other party. Unless otherwise agreed by the parties in writing, the award shall be made promptly by the panel (in any event, no later than thirty (30) 
calendar days from the closing of the hearing). Unless otherwise agreed by the parties in writing, the decision and award by the panel shall be reasoned, explain the basis of the decision and be in writing. 
Any failure to render the award within the foregoing time period shall not affect the validity of such award. The decision or award rendered or made in connection with the arbitration shall be final and binding 
upon the parties thereto. The prevailing party may present the decision or award to any court of competent jurisdiction for confirmation, and such court shall enter forthwith an order confirming such decision 
or award. The arbitration award shall allocate the expenses of the arbitrator(s) and of the arbitration between the parties in a manner corresponding to the extent to which one (1) party prevails over the other. 
The prevailing party shall be entitled to recover its attorneys’ fees and related costs arising out of any Dispute under this Agreement. The prevailing party shall be the party with a net monetary recovery, a 
defendant in whose favor a dismissal is entered, a defendant where neither plaintiff nor defendant obtains any relief, and a defendant as against a plaintiff who does not recover any relief against the defendant. 
The arbitration shall be conducted in Gaborone, Botswana. The parties shall be entitled to discovery as provided in the Rules or as otherwise provided by the Rules. All arbitration proceedings shall be in English 
and the decision and a transcribed record of the arbitration shall be prepared in English. All arbitration proceedings undertaken pursuant to this Section and any awards or decisions resulting therefrom shall 
be deemed to be confidential between the parties thereto. To the extent either party maintains in good faith that any documents submitted or testimony introduced in connection with such arbitration contains 
confidential information or trade secrets, the parties shall negotiate in good faith in an effort to reach agreement regarding terms and conditions for keeping such materials and testimony confidential. If the 
parties are unable to agree upon such terms, the arbitrators shall have the right to impose appropriate restrictions to maintain the confidentiality of any confidential information or trade secrets in connection 
with the arbitration. Although a Dispute has been submitted to arbitration as provided in this Section, the arbitration of such Dispute shall not prohibit either party from seeking injunctive or other equitable 
relief from a court of competent jurisdiction.

(2) การเลือกศาล และอนุญาโตตุลาการ ลูกค้�ยินยอมว่�ข้อพิพ�ท	 ก�รฟ้องคดี	 ก�รดำ�เนินคดี	 และก�รเรียกร้องทั้งปวง	 (“ข้อพิพาท”) ที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจ�กสัญญ�นี้	 ลูกค้�และ GIA จะต้องเสนอข้อพิพ�ทโดยอนุญ�โตตุล�ก�รต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อสัญญ�นี้เพื่อระงับข้อพิพ�ท		
ก�รร้องขอให้อนุญ�โตตุล�ก�รวินิจฉัยข้อพิพ�ทภ�ยใต้สัญญ�นี้จะพิจ�รณ�และตัดสินโดยคณะอนุญ�โตตุล�ก�รที่ประกอบด้วยอนุญ�โตตุล�ก�รจำ�นวน (3) ส�มคน	 โดยคู่สัญญ�แต่ละฝ่�ยมีสิทธิ์แต่งตั้งอนุญ�โตตุล�ก�รของคณะอนุญ�โตตุล�ก�รได้ฝ่�ยละ (1) หนึ่งคน	 อนุญ�โตตุล�ก�รทั้งสองคน
ที่ได้รับเลือกจะเลือกอนุญ�โตตุล�ก�รคนที่ส�มของคณะอนุญ�โตตุล�ก�ร	อนุญ�โตตุล�ก�รในองค์คณะจะต้องเป็นสม�ชิกของสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�รแห่งประเทศบอตสว�น� (Botsawana Institute of Arbitrators) ข้อพิพ�ททั้งหมดที่เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้สัญญ�นี้จะอยู่ภ�ย
ใต้กฎหม�ยที่ใช้บังคับดังที่ระบุไว้ข้�งต้น	ไม่มีข้อคว�มใดในสัญญ�นี้กำ�หนดให้ GIA ต้องเสนอข้อพิพ�ทเข้�สู่ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รสำ�หรับเรื่องที่เกี่ยวกับ (1) จำ�นวนหนี้ที่ค้�งชำ�ระต่อ GIA ต�มสัญญ�นี้	หรือ (2) ก�รละเมิดสิทธิ์หรือก�รใช้สิทธิ์ในท�งที่ผิดต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินท�งปัญญ�
ของ GIA ให้ใช้ข้อบังคับของสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�รแห่งประเทศบอตสว�น� (Botsawana Institute of Arbitrators) (“ข้อบังคับ”) บังคับแก่ก�รระงับข้อพิพ�ทท�งอนุญ�โตตุล�ก�รใดๆ	 ภ�ยใต้สัญญ�นี้	 เว้นแต่กรณีที่ข้อกำ�หนดในข้อสัญญ�นี้แตกต่�งออกไป	 หน่วยง�นผู้มีอำ�น�จ
คือ	 สถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�รแห่งประเทศบอตสว�น� (Botsawana Institute of Arbitrators) และสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�รแห่งประเทศบอตสว�น� (Botsawana Institute of Arbitrators) จะดำ�เนินคดีต�มกระบวนวิธีพิจ�รณ�คดีภ�ยใต้ข้อบังคับ	 ก�รตัดสินให้ถือเอ�เสียง
ข้�งม�กเป็นคำ�ชี้ข�ดของคณะอนุญ�โตตุล�ก�ร	 คณะอนุญ�โตตุล�ก�รอ�จมีคำ�ชี้ข�ดไม่ให้ค่�เสียห�ยเชิงลงโทษ (Punitive Damages) หรือค่�เสียห�ยอื่นใดที่ไม่ระบุไว้ในสัญญ�นี้	 คณะอนุญ�โตตุล�ก�รอ�จออกคำ�สั่งห้�ม	 ก�รชำ�ระหนี้โดยเฉพ�ะเจ�ะจง	 หรือคำ�สั่งกักขังชั่วคร�วต�มกฎหม�ย
ที่ใช้บังคับดังที่ระบุไว้ข้�งต้น	 คู่สัญญ�แต่ละฝ่�ยจะสื่อส�รกับอนุญ�โตตุล�ก�รได้ก็ต่อเมื่ออยู่ต่อหน้�คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่ง	 หรือทำ�เป็นหนังสือส่งมอบแก่อนุญ�โตตุล�ก�รและคู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่งเท่�นั้น	 คณะอนุญ�โตตุล�ก�รต้องมีคำ�ตัดสินโดยพลัน (ไม่ว่�ในกรณีใดๆ	 ห้�มเกินกว่� (30) ส�มสิบ
วันปฏิทินนับจ�กวันที่กระบวนพิจ�รณ�แล้วเสร็จ) เว้นแต่คู่สัญญ�ได้ตกลงกันเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่�งอื่น	 เว้นแต่คู่สัญญ�ตกลงกันเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่�งอ่ืน	 ก�รตัดสินและคำ�ชี้ข�ดของคณะผู้พิจ�รณ�ต้องทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรชี้แจงเหตุผลและอธิบ�ยหลักก�รของก�รตัดสิน	
ก�รที่คณะอนุญ�โตตุล�ก�รไม่มีคำ�ตัดสินภ�ยในระยะเวล�ข้�งต้นจะไม่กระทบต่อคว�มสมบูรณ์ของคำ�ชี้ข�ดดังกล่�ว	 ก�รตัดสินหรือคำ�ชี้ข�ดที่จัดให้มีหรือทำ�ขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญ�นี้	 คู่สัญญ�ที่ชนะคดีอ�จเสนอคำ�วินิจฉัยหรือคำ�ชี้ข�ดของ
อนุญ�โตตุล�ก�รให้แก่ศ�ลใดๆ	 ที่มีเขตอำ�น�จเพื่อก�รยอมรับ	 และศ�ลดังกล่�วต้องทำ�คำ�ยืนยันคำ�วินิจฉัยหรือคำ�ชี้ข�ดนั้น	 คำ�ชี้ข�ดของอนุญ�โตตุล�ก�รจะกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยของอนุญ�โตตุล�ก�รและก�รพิจ�รณ�คดีโดยอนุญ�โตตุล�ก�รระหว่�งคู่สัญญ�ให้สอดคล้องกับก�รที่คู่สัญญ�หนึ่งฝ่�ยชนะ
คดีอีกฝ่�ยหนึ่ง	คู่สัญญ�ที่ชนะคดีมีสิทธิ์ได้รับค่�วิช�ชีพทน�ยคว�ม	และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพ�ทใดๆ	ต�มสัญญ�นี้	คู่สัญญ�ฝ่�ยที่ชนะคดีคือ	คู่สัญญ�ที่ได้รับก�รชำ�ระหนี้เป็นตัวเงินทั้งหมด	จำ�เลยที่ได้รับก�รยกฟ้อง	จำ�เลยในกรณีที่ทั้งจำ�เลยและโจทก์ไม่ได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ย
ใดๆ	และจำ�เลยในกรณีที่โจทก์ไม่ได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยใดๆ	จ�กจำ�เลย	ก�รดำ�เนินกระบวนอนุญ�โตตุล�ก�รให้ทำ�	ณ	กรุงก�โบโรเน	ประเทศบอตสว�น�	คู่สัญญ�มีสิทธิ์ในก�รเปิดเผยข้อเท็จจริงต�มที่กำ�หนดในข้อบังคับหรือต�มที่กำ�หนดโดยข้อบังคับ	วิธีก�รพิจ�รณ�โดยอนุญ�โตตุล�ก�ร
ทั้งหมดต้องกระทำ�เป็นภ�ษ�อังกฤษ	 และก�รคำ�ชี้ข�ดและร�ยง�นกระบวนพิจ�รณ�อนุญ�โตตุล�ก�รต้องทำ�เป็นภ�ษ�อังกฤษ	 วิธีก�รพิจ�รณ�โดยอนุญ�โตตุล�ก�รทั้งหมดต�มข้อสัญญ�นี้	 และคำ�ชี้ข�ดหรือคำ�วินิจฉัยใดๆ	 อันเป็นผลม�จ�กอนุญ�โตตุล�ก�รให้ถือว่�เป็นคว�มลับระหว่�งคู่สัญญ�นี้		
ในกรณีที่คู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งเก็บรักษ�ด้วยคว�มสุจริตซึ่งเอกส�รหรือพย�นหลักฐ�นใดๆ	 ที่ส่งมอบหรือนำ�เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รที่มีข้อมูลอันที่เป็นคว�มลับหรือคว�มลับท�งก�รค้�อยู่	 คู่สัญญ�จะต้องเจรจ�ด้วยคว�มสุจริตเพื่อให้บรรลุต�มข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับก�ร
เก็บวัตถุเอกส�รหรือพย�นหลักฐ�นที่เป็นคว�มลับ	ถ้�คู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถตกลงได้ต�มข้อกำ�หนดดังกล่�ว	อนุญ�โตตุล�ก�รมีสิทธิ์ที่จะกำ�หนดข้อจำ�กัดที่เหม�ะสมเพื่อรักษ�คว�มลับของข้อมูลที่เป็นคว�มลับ	หรือคว�มลับท�งก�รค้�ใดๆ	ที่เกี่ยวกับก�รอนุญ�โตตุล�ก�ร	ถึงแม้ว่�ข้อพิพ�ทจะถูกเสนอให้
อนุญ�โตตุล�ก�รต�มข้อสัญญ�นี้	ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รในข้อพิพ�ทดังกล่�วจะไม่ห้�มคู่สัญญ�ฝ่�ยใดที่จะขอคำ�สั่ง	หรือก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยอื่นๆ	ที่เท่�เทียมกันจ�กศ�ลที่มีเขตอำ�น�จ	

The arbitrators may not consolidate more than one person’s or entity’s claims, and may not otherwise preside over any form of a class or representative proceeding or claims (such as a class action, consolidated 
action or private attorney general action) unless both Client and GIA specifically agree to do so following initiation of the arbitration in a writing signed by authorized representatives of each party. Client may 
not be a class representative, class member, or otherwise participate in a class, consolidated, or representative proceeding.

อนุญ�โตตุล�ก�รอ�จไม่รวมก�รอ้�งสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดม�กกว่�หนึ่ง	 และอ�จไม่จัดก�รก�รดำ�เนินคดีหรือก�รอ้�งสิทธิ์แบบกลุ่ม	 หรือก�รดำ�เนินคดีแบบแทนกัน (เช่น	 ก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม	 ก�รดำ�เนินคดีแบบรวม	 หรือก�รดำ�เนินคดีของเอกชนที่เป็นประโยชน์ส�ธ�รณะ) เว้นแต่ทั้ง
ลูกค้�และ GIA ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษที่จะกระทำ�ก�รดังกล่�วหลังจ�กได้เริ่มกระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รเป็นล�ยลักษณ์อักษร	 และลงน�มโดยผู้รับมอบอำ�น�จของแต่ละฝ่�ย	 ลูกค้�อ�จไม่เป็นผู้แทนกลุ่ม	 สม�ชิกกลุ่ม	 หรือมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม	 ก�รดำ�เนินคดีแบบรวม	 หรือก�ร
ดำ�เนินคดีแบบแทนกัน	
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EXHIBIT – BOTSWANA
เอกส�รแนบ - สำ�หรับประเทศบอตสว�น�
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(1) Governing Law. Any Dispute arising under or which is related to this Agreement (whether in contract, tort, or otherwise), and the validity, performance, and interpretation of this Agreement shall be 
governed by and construed in all respects under the laws of Japan, without giving effect to its conflicts of law principles. The parties agree that the applicability of the United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (1980) in its entirety is specifically excluded from application to this Agreement. 

(1) กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อพิพ�ทใดๆ	ที่เกิดขึ้นภ�ยใต้หรือเกี่ยวกับสัญญ�นี้ (ไม่ว่�ในท�งสัญญ�	ละเมิด	หรืออื่นใด) และคว�มสมบูรณ์	ก�รปฏิบัติต�มสัญญ�	และก�รตีคว�มของสัญญ�นี้ให้อยู่ภ�ยใต้บังคับและก�รตีคว�มของกฎหม�ยของประเทศญี่ปุ่นทุกประก�ร	โดยปร�ศจ�กผลกระทบต่อ
ก�รขัดกันของหลักกฎหม�ย	คู่สัญญ�ตกลงว่�จะไม่นำ�อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยสัญญ�ซื้อข�ยสินค้�ระหว่�งประเทศ	ปี	พ.ศ. 2523 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980) ม�ใช้บังคับกับสัญญ�นี้ไม่ว่�ในกรณีใดๆ	
ทั้งสิ้น 

(2) Forum Selection; Arbitration. Client hereby consents that all disputes, suits, actions, and claims (“Disputes”) related to or arising out of this Agreement shall be referred by Client and GIA to arbitration 
for settlement as provided in this Section. Any arbitration requested under this Agreement shall be heard and determined by a panel of three (3) persons. Each party shall have the right to designate one (1) 
member of the panel. The two selected members shall select the third member of the panel. All Disputes submitted to arbitration under this Agreement shall be governed by the governing law specified above. 
Nothing in this Agreement shall require GIA to submit to arbitration any Dispute regarding (i) amounts owed to GIA under this Agreement or (ii) infringement or misappropriation of GIA’s intellectual property 
rights. The then-applicable rules of the Japan Commercial Arbitration Association (“Rules”) shall apply to any arbitration under this Agreement, except to the extent the provisions of this Section vary therefrom. 
The appointing authority shall be the Japan Commercial Arbitration Association and the case shall be administered by the Japan Commercial Arbitration Association according to the Rules. Decisions of the 
panel shall be made by majority vote. The panel may not award punitive damages or other damages precluded in this Agreement. The panel may issue injunctions, specific performance, or temporary restraining 
orders consistent with the governing law set forth above. Each party shall communicate with the arbitrators only in the presence of the other party or by writing delivered to the arbitrators and to the other 
party. The award shall be made promptly by the panel (no later than five (5) weeks and in any event, no later than eight (8) weeks from the closing of the hearing if there are special circumstances). Unless 
otherwise agreed by the parties in writing, the decision and award by the panel shall be reasoned, explain the basis of the decision and be in writing. Any failure to render the award within the foregoing time 
period shall not affect the validity of such award. The decision or award rendered or made in connection with the arbitration shall be final and binding upon the parties thereto. The prevailing party may present 
the decision or award to any court of competent jurisdiction for confirmation, and such court shall enter forthwith an order confirming such decision or award. The arbitration award shall allocate the expenses 
of the arbitrator(s) and of the arbitration between the parties in a manner corresponding to the extent to which one (1) party prevails over the other. The prevailing party shall be entitled to recover its attorneys’ 
fees and related costs arising out of any Dispute under this Agreement. The prevailing party shall be the party with a net monetary recovery, a defendant in whose favor a dismissal is entered, a defendant where 
neither plaintiff nor defendant obtains any relief, and a defendant as against a plaintiff who does not recover any relief against the defendant. The arbitration shall be conducted in Tokyo, Japan. The parties 
shall be entitled to discovery as provided in the Rules or as otherwise provided by the Rules. All arbitration proceedings shall be in English and the decision and a transcribed record of the arbitration shall be 
prepared in English. All arbitration proceedings undertaken pursuant to this Section and any awards or decisions resulting therefrom shall be deemed to be confidential between the parties thereto. To the extent 
either party maintains in good faith that any documents submitted or testimony introduced in connection with such arbitration contains confidential information or trade secrets, the parties shall negotiate in 
good faith in an effort to reach agreement regarding terms and conditions for keeping such materials and testimony confidential. If the parties are unable to agree upon such terms, the arbitrators shall have 
the right to impose appropriate restrictions to maintain the confidentiality of any confidential information or trade secrets in connection with the arbitration. Although a Dispute has been submitted to arbitration 
as provided in this Section, the arbitration of such Dispute shall not prohibit either party from seeking injunctive or other equitable relief from a court of competent jurisdiction.

(2) การเลือกศาล และอนุญาโตตุลาการ ลูกค้�ยินยอมว่�ข้อพิพ�ท	ก�รฟ้องคดี	ก�รดำ�เนินคดี	และก�รเรียกร้องทั้งปวง (“ข้อพิพาท”) ที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจ�กสัญญ�นี้	ลูกค้�และ GIA จะต้องเสนอข้อพิพ�ทโดยอนุญ�โตตุล�ก�รต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อสัญญ�นี้เพื่อระงับข้อพิพ�ท	ก�รร้องขอ
ให้อนุญ�โตตุล�ก�รวินิจฉัยข้อพิพ�ทภ�ยใต้สัญญ�นี้จะพิจ�รณ�และตัดสินโดยคณะอนุญ�โตตุล�ก�รที่ประกอบด้วยอนุญ�โตตุล�ก�รจำ�นวน (3)	ส�มคน	โดยคู่สัญญ�แต่ละฝ่�ยมีสิทธิ์แต่งตั้งอนุญ�โตตุล�ก�รของคณะอนุญ�โตตุล�ก�รได้ฝ่�ยละ (1) หนึ่งคน	อนุญ�โตตุล�ก�รทั้งสองคนที่ได้รับเลือก
จะเลือกอนุญ�โตตุล�ก�รคนที่ส�มของคณะอนุญ�โตตุล�ก�ร	 ข้อพิพ�ททั้งหมดที่เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้สัญญ�นี้จะอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยที่ใช้บังคับดังที่ระบุไว้ข้�งต้น	 ไม่มีข้อคว�มใดในสัญญ�นี้กำ�หนดให ้ GIA ต้องเสนอข้อพิพ�ทเข้�สู่ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รสำ�หรับเรื่องที่เกี่ยวกับ 
(1) จำ�นวนหนี้ที่ค้�งชำ�ระต่อ GIA ต�มสัญญ�นี้	 หรือ	 (2) ก�รละเมิดสิทธิ์หรือก�รใช้สิทธิ์ในท�งที่ผิดต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของ GIA ให้ใช้ข้อบังคับของสม�คมอนุญ�โตตุล�ก�รของประเทศญี่ปุ่น (Japan Commercial Arbitration Association) (“ข้อบังคับ”)	 บังคับแก่
ก�รระงับข้อพิพ�ทท�งอนุญ�โตตุล�ก�รใดๆ	ภ�ยใต้สัญญ�นี้	 เว้นแต่กรณีที่ข้อกำ�หนดในข้อสัญญ�นี้แตกต่�งออกไป	หน่วยง�นผู้มีอำ�น�จคือสม�คมอนุญ�โตตุล�ก�รของประเทศญี่ปุ่น (Japan Commercial Arbitration Association) และจะดำ�เนินคดีต�มกระบวนวิธีพิจ�รณ�คดีภ�ย
ใต้ข้อบังคับของสม�คมอนุญ�โตตุล�ก�รของประเทศญี่ปุ่น (Japan Commercial Arbitration Association) ก�รตัดสินให้ถือเอ�เสียงข้�งม�กเป็นคำ�ชี้ข�ดของคณะอนุญ�โตตุล�ก�ร	 คณะอนุญ�โตตุล�ก�รอ�จมีคำ�ชี้ข�ดไม่ให้ค่�เสียห�ยเชิงลงโทษ (Punitive Damages) หรือค่�
เสียห�ยอื่นใดที่ไม่ระบุไว้ในสัญญ�นี้	 คณะอนุญ�โตตุล�ก�รอ�จออกคำ�สั่งห้�ม	 ก�รชำ�ระหนี้โดยเฉพ�ะเจ�ะจง	หรือคำ�สั่งกักขังชั่วคร�วต�มกฎหม�ยที่ใช้บังคับดังที่ระบุไว้ข้�งต้น	 คู่สัญญ�แต่ละฝ่�ยจะสื่อส�รกับอนุญ�โตตุล�ก�รได้ก็ต่อเมื่ออยู่ต่อหน้�คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่ง	 หรือทำ�เป็นหนังสือส่งมอบแก่
อนุญ�โตตุล�ก�รและคู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่งเท่�นั้น	เว้นแต่คู่สัญญ�ตกลงกันเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่�งอื่น	คณะอนุญ�โตตุล�ก�รต้องมีคำ�ตัดสินโดยพลัน (ภ�ยใน (5)	สัปด�ห์	และไม่ว่�ในกรณีใดๆ	จะไม่เกิน (8) สัปด�ห์นับจ�กวันที่กระบวนพิจ�รณ�แล้วเสร็จ	ในกรณีที่เกิดพฤติก�รณ์พิเศษ) 
ก�รตัดสินและคำ�ชี้ข�ดของคณะผู้พิจ�รณ�ต้องทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรชี้แจงเหตุผลและอธิบ�ยหลักก�รของก�รตัดสิน	 ก�รที่คณะอนุญ�โตตุล�ก�รไม่มีคำ�ตัดสินภ�ยในระยะเวล�ข้�งต้นจะไม่กระทบต่อคว�มสมบูรณ์ของคำ�ชี้ข�ดดังกล่�ว	 ก�รตัดสินหรือคำ�ชี้ข�ดที่จัดให้มีหรือทำ�ขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับ
ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญ�นี้	 คู่สัญญ�ที่ชนะคดีอ�จเสนอคำ�วินิจฉัยหรือคำ�ชี้ข�ดของอนุญ�โตตุล�ก�รให้แก่ศ�ลใดๆ	ที่มีเขตอำ�น�จเพื่อก�รยอมรับ	 และศ�ลดังกล่�วต้องทำ�คำ�ยืนยันคำ�วินิจฉัยหรือคำ�ชี้ข�ดนั้น	คำ�ชี้ข�ดของอนุญ�โตตุล�ก�รจะกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยของ
อนุญ�โตตุล�ก�รและก�รพิจ�รณ�คดีโดยอนุญ�โตตุล�ก�รระหว่�งคู่สัญญ�ให้สอดคล้องกับก�รที่คู่สัญญ�หนึ่งฝ่�ยชนะคดีอีกฝ่�ยหนึ่ง	คู่สัญญ�ที่ชนะคดีมีสิทธิ์ได้รับค่�วิช�ชีพทน�ยคว�ม	และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพ�ทใดๆ	ต�มสัญญ�นี้	คู่สัญญ�ฝ่�ยที่ชนะคดีคือ	คู่สัญญ�ที่ได้รับก�รชำ�ระ
หนี้เป็นตัวเงินทั้งหมด	จำ�เลยที่ได้รับก�รยกฟ้อง	จำ�เลยในกรณีที่ทั้งจำ�เลยและโจทก์ไม่ได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยใดๆ	และจำ�เลยในกรณีที่โจทก์ไม่ได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยใดๆ	จ�กจำ�เลย	ก�รดำ�เนินกระบวนอนุญ�โตตุล�ก�รให้ทำ�	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	คู่สัญญ�มีสิทธิ์ในก�รเปิด
เผยข้อเท็จจริงต�มที่กำ�หนดในข้อบังคับหรือต�มที่กำ�หนดโดยข้อบังคับ	 วิธีก�รพิจ�รณ�โดยอนุญ�โตตุล�ก�รทั้งหมดต้องกระทำ�เป็นภ�ษ�อังกฤษ	 และก�รคำ�ชี้ข�ดและร�ยง�นกระบวนพิจ�รณ�อนุญ�โตตุล�ก�รต้องทำ�เป็นภ�ษ�อังกฤษ	 วิธีก�รพิจ�รณ�โดยอนุญ�โตตุล�ก�รทั้งหมดต�มข้อสัญญ�นี้	
และคำ�ชี้ข�ดหรือคำ�วินิจฉัยใดๆ	 อันเป็นผลม�จ�กอนุญ�โตตุล�ก�รให้ถือว่�เป็นคว�มลับระหว่�งคู่สัญญ�นี้	 ในกรณีที่คู่สัญญ�ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งเก็บรักษ�ด้วยคว�มสุจริตซึ่งเอกส�รหรือพย�นหลักฐ�นใดๆ	 ที่ส่งมอบหรือนำ�เสนอต่ออนุญ�โตตุล�ก�รที่มีข้อมูลอันที่เป็นคว�มลับหรือคว�มลับท�งก�รค้�
อยู่คู่สัญญ�จะต้องเจรจ�ด้วยคว�มสุจริตเพื่อให้บรรลุต�มข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขสำ�หรับก�รเก็บวัตถุเอกส�รหรือพย�นหลักฐ�นที่เป็นคว�มลับ	ถ้�คู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถตกลงได้ต�มข้อกำ�หนดดังกล่�ว	อนุญ�โตตุล�ก�รมีสิทธิ์ที่จะกำ�หนดข้อจำ�กัดที่เหม�ะสมเพื่อรักษ�คว�มลับของข้อมูลที่
เป็นคว�มลับ	หรือคว�มลับท�งก�รค้�ใดๆ	ที่เกี่ยวกับก�รอนุญ�โตตุล�ก�ร	ถึงแม้ว่�ข้อพิพ�ทจะถูกเสนอให้อนุญ�โตตุล�ก�รต�มข้อสัญญ�นี้	ก�รวินิจฉัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�รในข้อพิพ�ทดังกล่�วจะไม่ห้�มคู่สัญญ�ฝ่�ยใดที่จะขอคำ�สั่ง	หรือก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยอื่นๆ	ที่เท่�เทียมกันจ�กศ�ลที่มีเขต
อำ�น�จ

If Client and GIA (and all third parties as the case may be) all make a written request signed by each party to consolidate certain claims, the arbitrators may agree to consolidate such claims in their sole 
discretion. Client agrees not to act as a class representative or participate in a class action outside of Japan.

ในกรณีที่ลูกค้�และ GIA (และบุคคลอื่นทุกฝ่�ยแล้วแต่กรณ)ี	ทำ�หนังสือร้องขอและลงน�มโดยแต่ละฝ่�ย	เพื่อรวมก�รอ้�งสิทธิ์บ�งประก�ร	อนุญ�โตตุล�ก�รอ�จใช้ดุลยพินิจตกลงให้รวมก�รอ้�งสิทธิ์ดังกล่�ว	และลูกค้�ตกลงที่จะไม่เป็นผู้แทนกลุ่มหรือมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่มนอกประเทศ
ญี่ปุ่น
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[ส่วนที่เหลือของหน้�นี้ทิ้งให้ว่�งไว้โดยเจตน�]

EXHIBIT – JAPAN
เอกส�รแนบ - สำ�หรับประเทศญี่ปุ่น


