
 

 

 

ขอบคณุทีเ่ลือกซื้อ Solid State Drive (“ผลิตภัณฑ“์) ของ SAMSUNG SAMSUNG  

เห็นคณุค่าในธุรกิจของทา่นและมุ่งม่ันจัดหาบริการในคณุภาพที่ดทีี่สุดเพื่อทา่นอยูเ่สมอ 

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อก าหนดด้านลา่งโดยละเอียดก่อนใช้ผลิตภณัฑ์จาก 

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อก าหนดด้านลา่งโดยละเอียดก่อนใช้ผลิตภณัฑ์จาก  

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”) LTD. (“SAMSUNG”)  

การใช้ผลิตภัณฑข์องทา่นกอ่ให้เกิดขอ้ตกลงซึ่งมีเงื่อนไขและข้อก าหนดตามข้อความส าหรับการรับประ

กันแบบมีข้อจ ากัดของ 

การใช้ผลิตภัณฑข์องทา่นกอ่ให้เกิดขอ้ตกลงซึ่งมีเงื่อนไขและข้อก าหนดตามข้อความส าหรับการรับประ

กันแบบมีข้อจ ากัดของ SAMSUNG SSD  

นี ้(“ข้อตกลง”) อจ ากัดของ SAMSUNG SSD นี ้(“ข้อตกลง”) 

 

 

ก. นโยบายการรบัประกนั 

SAMSUNG ขอรับประกนัแก่ผู้ซือ้ผลิตภณัฑ์ในบรรจุภัณฑเ์ดิมที่มีการปิดผนึกนี้ (“ท่าน”) 

ว่าผลิตภัณฑป์ราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคณุภาพ 

ว่าผลิตภัณฑป์ราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคณุภาพ ภายใต้เงือ่นไขที่ระบุไว้ในที่นี ้

เป็นเวลาไม่เกินกวา่: (I) ระยะเวลาการรับประกนัแบบมีข้อจ ากัด ระยะเวลาการรบัประกนัแบบมีข้อจ ากัด 

ซึ่งระยะเวลามีการระบุไว้ในส่วน B ของข้อตกลงนี ้

โดยเริ่มต้นในวันที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภณัฑ์เดมิที่มีการปิดผนึก หรือ 

โดยเริ่มต้นในวันที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดมิที่มีการปิดผนึก หรือ (II) 

ระยะเวลาจะสิน้สุดลงในวันที่ SSD มีการใช้งานเกินค่าเกณฑ ์TBW (TOTAL มีการใช้งานเกนิค่าเกณฑ ์

TBW (TOTAL BYTES WRITTEN) ดังที่อาจมีก าหนดไว้โดย MAGICIAN SOFTWARE ของ 

SOFTWARE ของ SAMSUNG (ส าหรับข้อมูลจ าเพาะเกี่ยวกับค่าเกณฑ์นี ้

โปรดดูทีเ่อกสารข้อมูลส าหรบัผลิตภณัฑ ์ SSD นั้นๆ ของท่านซึ่งมีอยูท่ี ่

โปรดดูทีเ่อกสารข้อมูลส าหรบัผลิตภณัฑ ์ SSD นั้นๆ ของทา่นซึ่งมีอยู่ที ่ www.samsung.com/ssd, 

www.samsung.com/samsungssd) 

ในกรณทีี่ไม่มีหลักฐานการซื้อทีถู่กต้อง ระยะเวลาการรบัประกันแบบมีขอ้จ ากดัจะตดัสินจากวันที่ผลิต 

ในกรณทีี ่ SAMSUNG เชื่อวา่ผลิตภณัฑ์มีข้อบกพร่องในด้านวสัดุหรือคณุภาพ 

การรับประกนัแบบมขีอ้จ ากดัของ Samsung SSD 

ส าหรบั Samsung SSD ทัง้หมด 



 

และไม่เป็นไปตามรายละเอียดผลิตภณัฑ์ที่ได้เผยแพร่ไวอ้ย่างยิ่งภายใต้การใช้งานปกตติามดุลยพินิจขอ

ง SAMSUNG แตเ่พียงผูเ้ดียว SAMSUNG แตเ่พียงผูเ้ดียว 

ตราบเทา่ทีท่่านเป็นเจา้ของผลิตภัณฑแ์ละในระหว่างระยะเวลาการรับประกนัแบบมีข้อจ ากัด 

ตราบเทา่ทีท่่านเป็นเจา้ของผลิตภัณฑแ์ละในระหว่างระยะเวลาการรับประกนัแบบมีข้อจ ากัด 

และภายใตเ้งื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในข้อตกลงนี ้ SAMSUNG 

และภายใตเ้งื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในข้อตกลงนี้ SAMSUNG 

จะเลือกปฏิบตัิตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี:้ (1) ซ่อมแซม ซ่อมแซม 

หรือเปล่ียนเป็นผลติภัณฑช์ิน้ใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพและการท างานที่ดีกว่าหรือเทีย

บเทา่ หรือ (2) 

หรือเปล่ียนเป็นผลติภัณฑช์ิน้ใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพและการท างานที่ดีกว่าหรือเทีย

บเทา่ หรือ (2) (2) คืนเงินตามราคาของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดปัจจบุัน ณ 

เวลาที่มีการเรียกร้องสิทธิในการรบัประกันไปยัง SAMSUNG หาก SAMSUNG 

SAMSUNG หาก SAMSUNG ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปล่ียนผลิตภณ ั ฑใ์ ห้ได ้

ในกรณทีี่เปล่ียนผลิตภณัฑ ์SAMSUNG 

SAMSUNG อาจเปลี่ยนผลิตภณ ัฑข ์องท่านเป็นผลติภณ ัฑท ์ ี่มีการใชง้ านมาแลว ้ก่อนหนา ์

โดยไดม้ีการซ่อมแซมและทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดผลิตภณั ฑข ์อง SAMSUNG 

ระยะเวลาการรับประกน ั สา ์ หรับผลิตภณ ั ฑท์  ี่ซ่อมแซมหรอืเปลี่ยนจะมีเวลานานกวา ์

ระยะเวลาที่เหลืออยขู ่องระยะเวลาการรับประกน ัด้งั เดิม หรือเกา ์สิบ (90) 

าการรับประกน ั ด้งั เดิม หรือเกา ์ สิบ (90) วน ั ผลิตภณ ั ฑ์ที่ส่งคนืเพื่อรบับริการเปลี่ยนผลิตภณ ั ฑจ์ 

ะไม่ถูกส่งกลบ ัไปให้ท่าน อยา ์งไรก็ตาม ในกรณีของ NTF 

วน ั ผลิตภณ ั ฑ์ที่ส่งคืนเพือ่รับบริการเปลี่ยนผลิตภณ ั ฑจ์ ะไม่ถูกส่งกลบ ั ไปให้ท่าน อยา์ งไรก็ตาม 

ในกรณขีอง NTF (ไม่พบปัญหา) เมื่อผา ์นการวเ ์คราะห์แลว ้

(ไม่พบปัญหา) เมื่อผา ์ นการวเ ์ คราะห์แลว ้ ผลิตภณ ั ฑข ์ องท่านจะถูกส่งกลบ ั ไปให้ท่าน ท่านควรสา ์

รองขอ ้มูลที่สา ์คญ ัไวอ้ ยเ์ ์สมอ การรับประกน ันี้มีให้สา ์หรับท่านเทา่น้น ั

ท่านควรสา ์ รองขอ ้ มูลที่สา ์ คญ ั ไวอ้ ยเ์ ์ สมอ การรับประกน ั นี้มีให้สา ์ หรับท่านเท่าน้น ั

และไม่สามารถโอนได ้

 

B. เงือ่นไขการรบัประกนัแบบมขีอ้จ ากดั (ระยะเวลาและ TBW) 

ผลติภณัฑ ์ ความจ ุ
นโยบายการรบัประกนัผลติภณัฑ ์

(ระยะเวลาหรอื TBW) 

750 EVO 

120GB 3 ปี หรือ 35 TBW 

250GB 3 ปี หรือ 70 TB TBW 

500GB 3 ปี หรือ 100 TB TBW 

ซีรีส ์830 64GB/128GB/256GB/512GB 3 ปี 



 

ผลติภณัฑ ์ ความจ ุ
นโยบายการรบัประกนัผลติภณัฑ ์

(ระยะเวลาหรอื TBW) 

ซีรีส์ 840 120GB/250GB/500GB 3 ปี 

ซีรีส์ 840 PRO 128GB/256GB/512GB 

5 ปี 

(73 TB TBW สา ์หรับการใชง้ 

านในองคก ์ร) 

ซีรีส์ 840 EVO 120GB/250GB/500GB/750GB /1TB 3 ปี 

850 120GB 3 ปี หรือ 75 TBW 

ซีรีส์ 850 PRO 

128GB/256GB 10 ปี หรือ 150 TB TBW 

512GB/1TB 10 ปี หรือ 300 TB TBW 

2TB 10 ปี หรือ 450 TB TBW 

4TB 10 ปี หรือ 600 TB TBW 

ซีรีส์ 850 EVO 

120GB/250GB 5 ปี หรือ 75 TBW 

500GB/1TB 5 ปี หรือ 150 TB TBW 

2TB/4TB 5 ปี หรือ 300 TB TBW 

860 PRO 

256GB 5 ปี หรือ 300 TB TBW 

512GB 5 ปี หรือ 600 TB TBW 

1TB 5 ปี หรือ 1,200 TB TBW 

2TB 5 ปี หรือ 2,400 TB TBW 

4TB 5 ปี หรือ 4,800 TB TBW 

ซีรีส ์860 EVO 

250GB 5 ปี หรือ 150 TB TBW 

500GB 5 ปี หรือ 300 TB TBW 

1TB 5 ปี หรือ 600 TB TBW 

2TB 5 ปี หรือ 1,200 TB TBW 

4TB 5 ปี หรือ 2,400 TB TBW 

860 QVO 

1TB 3 ปี หรือ 360 TB TBW 

2TB 3 ปี หรือ 720 TB TBW 

4TB 3 ปี หรือ 1,440 TB TBW 

870 QVO 

1TB 3 ปี หรือ 360 TB TBW 

2TB 3 ปี หรือ 720 TB TBW 

4TB 3 ปี หรือ 1440 TB TBW 

8TB 3 ปี หรือ 2880 TB TBW 

870 EVO 250GB 5 ปี หรือ 150 TB TBW 



 

ผลติภณัฑ ์ ความจ ุ
นโยบายการรบัประกนัผลติภณัฑ ์

(ระยะเวลาหรอื TBW) 

500GB 5 ปี หรือ 300 TB TBW 

1TB 5 ปี หรือ 600 TB TBW 

2TB 5 ปี หรือ 1,200 TB TBW 

4TB 5 ปี หรือ 2,400 TB TBW 

950 PRO 
256GB 5 ปี หรือ 200 TB TBW 

512GB 5 ปี หรือ 400 TB TBW 

960 EVO 

250GB 3 ปี หรือ 100 TB TBW 

500GB 3 ปี หรือ 200 TB TBW 

1TB 3 ปี หรือ 400 TB TBW 

960 PRO 

512GB 5 ปี หรือ 400 TB TBW 

1TB 5 ปี หรือ 800 TB TBW 

2TB 5 ปี หรือ 1,200 TB TBW 

970 EVO 

970 EVO Plus 

250GB 5 ปี หรือ 150 TB TBW 

500GB 5 ปี หรือ 300 TB TBW 

1TB 5 ปี หรือ 600 TB TBW 

2TB 5 ปี หรือ 1,200 TB TBW 

970 PRO 
512GB 5 ปี หรือ 600 TB TBW 

1TB 5 ปี หรือ 1,200 TB TBW 

980 PRO 

250GB 5 ปี หรือ 150 TB TBW 

500GB 5 ปี หรือ 300 TB TBW 

1TB 5 ปี หรือ 600 TB TBW 

2TB 5 ปี หรือ 1,200 TB TBW 

980 

250GB 5 ปี หรือ 150 TB TBW 

500GB 5 ปี หรือ 300 TB TBW 

1TB 5 ปี หรือ 600 TB TBW 

 

  



 

C. ขอบเขตของการรบัประกน ัแบบมขีอ้จ ากด ั

การรับประกน ัท่รี ะบไ์ วใ ์นที่นี้จะไม่นา ์มาใช้ หาก: (i) ไม่ไดใ์ ชผ ้ ลิตภณ ัฑต ์ามวธ ิ  ีใชที้์เพิ่มเติมเขา ์

มาใดๆ (ii) 

ไม่ไดใ์ ชผ ้ลิตภณ ัฑส ์า ์หรับการทา ์งานและสภาพแวดลอ้ มที่มุ่งหมายของผลิตภณ ัฑ  ์ (iii) มีความลม้ 

เหลวหรือความชา ์รุดบกพรอ่งใดๆ อน ัเกิดจากการมีอยขู ่องผลิตภณ ัฑ  ์ 

มีความลม้ เหลวหรือความชา ์ รุดบกพร่องใดๆ อน ั เกิดจากการมีอยขู ่ องผลิตภณ ั ฑ  ์ ซอฟตแ์วร ์

หรือคอมโพเนนตข ์องบุคคลภายนอก ไม่วา์ จะไดรั้บอนุญาตหรือไม่ (iv) 

หรือคอมโพเนนตข ์ องบุคคลภายนอก ไม่วา์ จะไดรั้บอนุญาตหรือไม่ (iv) มีความลม้ เหลวหรือความชา ์

รุดบกพร่องใดๆ 

อน ั เป็นผลมาจากการตดิต้งั หรือการทดสอบทีไ่ม่เหมาะสม การใชผ ้ ดิ การละเลย 

การซ่อมแซมที่ไม่ไดรั้บอนญุาต การดด ัแปลง อุบต ั ิเหต ุหรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ หรือ (v) 

การดด ั แปลง อุบต ั  ิเหต ุ หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ หรือ (v) มีเหตุการณ์อื่นใดซึ่ง SAMSUNG เชื่อวา ์

เป็นหลก ัฐานทีท่่านผด ิขอ ้ตกลงฉบบ ันี ้

เชื่อวา ์ เป็นหลก ั ฐานทีท่่านผด ิ ขอ้ ตกลงฉบบ ั นี ้ ท่านรบัทราบและตกลงวา ์ ผลิตภณ ั ฑไ์ ม่ไดอ ้

อกแบบมาสา ์หรับ และใชไ์ ม่ไดใ์ น รวมถึงแต่ไม่จา ์กด ัเพียง ระบบการชว่ยชีวต ิ

และใชไ์ ม่ไดใ์ น รวมถึงแต่ไม่จา ์ กด ั เพียง ระบบการชว่ยชีวต ิ งานรักษาพยาบาลผปู ้  ่ วยวก ิ ฤต 

อุปกรณ์ทางการแพทยห ์รือความปลอดภย ั

อุปกรณ์ทางการแพทยห ์ รือความปลอดภย ั หรือการใชง้ านอื่นใดซึ่งความลม้ เหลวอาจทา ์

ให้เกิดการเสียชีวติ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทางร่างกาย 

หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทางรา่งกาย หรือการใชง้ านทางการทหารหรือการป ้ องกน ั ใดๆ 

หรือการจด ัซื้อโดยรฐัที่อาจมีการนา ์ขอ ้ตกลงหรือเงื่อนไขพิเศษมาใช้ ดงั น้น ั

หรือการจด ั ซื้อโดยรฐัที่อาจมีการนา ์ ขอ ้ ตกลงหรือเง่ือนไขพเิศษมาใช ้ ดงั น้น ั SAMSUNG 

ปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่สัมพันธ์กับ อน ัเกิดจาก 

และทั้งหมดที่สัมพันธ์กับ อน ัเกิดจาก หรือเกี่ยวขอ ้งกบั การใชผ ้ลิตภณ ัฑด ์งั กล่าว 

และทา่นตอ ้ งเป็นผรู์์บความเสี่ยงท้ง ั หมดอน ั เกิดจากการใชง้ านผลิตภณ ั ฑใ์ นลก ั ษณะดงั 

กล่าวหรือที่คลา ์ยคลึงกน ั

การรับประกน ั ของ SAMSUNG ไม่ครอบคลุมถึงตน ้ ทุนและคา่ใชจ ้  ่ายใดๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปรบัปรุง/การประกอบ และการกูข ้อ้ มูลของ SSD 

และการกูข ้ อ้ มูลของ SSD สา ์ หรับการซ่อมแซมหรือเปล่ียนผลิตภณ ั ฑ  ์ การรับประกน ั ของ 

SAMSUNG 

ยงั ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑ์ซึ่งได้รับโดยมีการบรรจุที่ไม่เหมาะสม ถูกปรับเปล่ียน 

หรือไดรั้บความเสียหายทางกายภาพ เป็ นต้น ทั้งนี ้

หรือไดรั้บความเสียหายทางกายภาพ เป็ นต้น ทั้งนี ้ผลิตภณ ัฑจ์ ะไดรั้บการตรวจสอบในเวลาที่รับ 

ท่านสามารถอา ์งอิงถึงรายการที่ไม่ครบถว ้นของตว ัอยา ์งข้อยกเวน ้ในการรับประกน ัทางดา ์นล่าง: 



 

 

 ไดรั้บการบรรจุหรือขนส่งอยา ์ งไม่เหมาะสม ซึง่รวมถึงการใชที้์บรรจุในการขนส่งอน ั

ไม่มีคุณสมบต ั ิเหมาะสม 

 ซึ่งรวมถึงการใชที้์บรรจุในการขนส่งอน ัไม่มีคุณสมบต ั ิเหมาะสม 

 การปรบัเปล่ียน ดดั แปลง หรือความเสียหายทางกายภาพของผลิตภณั ฑใ์ ดๆ 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา ์กดั เพียงรอยครูดลึก 

 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา ์กดั เพียงรอยครูดลึก 

 การปรบัเปล่ียน ดดั แปลง หรือเคล่ือนยา ์ยฉลากหรือบาร์โคด ้SAMSUNG ใดๆ บนผลิตภณ ั

ฑ์ 

 กรอบภายนอก SSD ที่ถูกเปดิไว้ หรือ 

 เทปซีลหรือหมายเลขผลิตภณ ัฑห์ ายหรือถกูเปล่ียนแปลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

 

D. ขอ้จ ากดัในการรบัประกนัและข้อจ ากดัในความรบัผดิ 

ยกเวน ้ สา ์ หรับการรับประกน ั โดยชด ั แจง้ ที่ระบุไวใ์ นที่นี ้ SAMSUNG ปฏิเสธการรับประกน ั ท้ง ั

โดยชด ัแจง้ และโดยนัยอืน่ๆ ท้ง ัหมด 

ปฏิเสธการรับประกน ั ท้ง ั โดยชด ั แจง้ และโดยนัยอื่นๆ ท้ง ั หมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา ์ กด ั

เพียงการรับประกน ัโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย  ์ 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา ์ กดั เพียงการรับประกน ั โดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย  ์ ความเหมาะสมสา ์

หรับวต ัถุประสงคเ ์ฉพาะ การไม่ละเมิด การเจรจาทา ์ความตกลงกน ั

ความเหมาะสมสา ์ หรับวต ั ถุประสงคเ ์ ฉพาะ การไม่ละเมิด การเจรจาทา ์ ความตกลงกน ั และการใชง้ 

านเพือ่การคา ์

การรับประกน ัท้ง ัโดยชด ัแจง้ และโดยนย ัท้ง ัหมดจะถกูจา ์กด ัไวใ ์นระยะเวลาการรับประกน ัแบบมีขอ ้

จา ์กด ั

ขอ ้ ตกลงฉบบ ั นี้ระบคุวามรับผิดท้ง ั หมดของ SAMSUNG และการเยย ี วยาเฉพาะตว ั

ของท่านในกรณีที่มีการผด ิขอ ้ตกลงฉบบ ันี ้ไม่มีกรณีใดๆ ที ่SAMSUNG 

และการเยย ีวยาเฉพาะตว ัของท่านในกรณีที่มีการผด ิขอ ้ตกลงฉบบ ันี ้ไม่มีกรณีใดๆ ที่ SAMSUNG 

ผูจ ้ดั หาสนิคา ์ของ SAMSUNG หรือบริษัทในเครือใดๆ 

ผจู ้ ดั หาสินคา ์ ของ SAMSUNG หรือบริษัทในเครอืใดๆ จะรับผด ิ ชอบต่อความเสียหายโดยออ้ ม 

ความเสียหายที่เปน็ผลตามมา ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง 

ความเสียหายที่เปน็ผลตามมา ความเสียหายเกีย่วเนื่อง หรือความเสียหายพิเศษอืน่ใด 

ความเสียหายทางดา ์นการเงินอื่นใด หรือขอ ้มูลหรือไฟลท์  ี่สูญหายใดๆ แมว ้ ่า 

ความเสียหายทางดา ์นการเงินอื่นใด หรือขอ ้มูลหรือไฟลท์  ี่สูญหายใดๆ แมว ้ ่า SAMSUNG จะไดรั้บคา์ 

แนะนา ์ถึงความเป็นไดข ้องความเสียหายดงั กล่าว 



 

จะไดรั้บคา ์ แนะนา ์ ถึงความเปน็ไดข ้ องความเสียหายดง ั กล่าว และโดยไม่คา ์ นึงถึงความลม้ 

เหลวของวต ัถุประสงคท ์ ี่จา ์เป็นของการเยย ีวยาที่จา ์กดั ใดๆ ไม่มีกรณีใดๆ ที ่

และโดยไม่คา ์ นึงถึงความลม้ เหลวของวต ั ถุประสงคท ์  ี่จา์ เป็นของการเยย ี วยาที่จา ์ กด ั ใดๆ 

ไม่มีกรณีใดๆ ที่ SAMSUNG 

SAMSUNG จะรับผด ิเกินกวา ์จา ์นวนเงินทีท่่านไดจ ้ ่ายไปสา ์หรับผลิตภณ ัฑข ์องท่าน 

ขอ ้ จา ์ กดั และขอ ้ ยกเวน้ เหล่านี้จะใชบ ้ งั คบั ภายใตข ้ อบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายซึ่งใชบ ้ งั คบั 

อนุญาตให้กระทา ์ได ้

 

 

 

E. กฎหมายและเขตอ านาจศาล 

ขอ ้ตกลงฉบบ ันี้จะอยภู ่ายใตก ้ารควบคุมและตีความตามกฎหมายของสาธารณรฐัเกาหลี (ซึ่งไม่รวมขอ ้

ขด ัแยง้ ในหลก ัการทางกฎหมายใดๆ 

(ซึ่งไม่รวมขอ ้ ขด ั แยง้ ในหลก ั การทางกฎหมายใดๆ ซึ่งอาจนา ์ ไปสู่การใชก ้ ฎหมายของเขตอา ์

นาจศาลอื่น) ข้อโตแยง้ การโตเ ์ถียง 

การโตเ ์ถียง หรือการกลา่วอา ์งท้ง ัหมดระหวา ์งแต่ละฝ่ายทีเ่กิดจากหรือเกี่ยวขอ ้งกบ ัขอ้ ตกลงฉบบ ันี ้

(รวมถึงการมีอยู ่ความสมบรู ณ์ หรือการสิน้สุดของขอ ้ตกลง) 

ความสมบรู ณ ์ หรือการสิ้นสุดของขอ ้ ตกลง) จะไดรั้บการแกไ ์ ขในที่สุดโดยอนญุาโตตุลาการที่จะจด ั

ขึ้นในโซล เกาหลี 

เกาหลี และจะดา ์ เนินการในภาษาองั กฤษภายใตก ้ ฎอนุญาโตตุลาการของหอการคา ์ นานาชาต ิ คา ์

ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นทีส่ิ้นสดุและมีผลผกู มดั กบ ัทุกฝ่าย 

คา ์ ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเปน็ที่สิน้สุดและมีผลผกู มด ั กบ ั ทุกฝา่ย ยกเวน ้ กรณีทีค่า ์

พิพากษาและการดา ์เนินการทางกฎหมายทีต่ามมาจะบง ัคบั ให้มีการเปิดเผย 

ยกเวน ้ กรณีที่คา ์ พิพากษาและการดา ์ เนินการทางกฎหมายทีต่ามมาจะบง ั คบ ั ให้มีการเปิดเผย 

ทุกเรื่องที่เกี่ยวขอ ้งกบ ัการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงคา ์ชี้ขาด 

ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงคา ์ชี้ขาด จะตอ ้งถูกเก็บเป็นความลบั 

หากตอ ้ งการทราบขอ ้ มูลเพิ่มเติม โปรดไปที ่ www.samsung.com/ssd และ 

www.samsung.com/samsungssd 

http://www.samsung.com/ssd
http://www.samsung.com/samsungssd

