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Legal Statement_Thailand_(June15, 2021) 

 

IMPORTANT! PLEASE READ THIS LEGAL STATEMENT CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE. 

Your use of this site and the information available on this site is subject to the following terms and 

conditions: 

 

Ownership - This site, kcprofessional.com is owned, operated and maintained by KIMBERLY-CLARK 

CORPORATION ("Kimberly-Clark") and has been created for your information, education, and 

communication. This site and all perceptible components hereof, including without limitation text, images 

and audio, are copyrighted by Kimberly-Clark. 

 

Restrictions on use - This site is available only for your personal non-commercial use. You may not copy, 

reproduce, republish, post, distribute, transmit or modify in any way all or any part of this site. 

Trademark Notice - All names, logos and trademarks are the property of Kimberly-Clark and you may not 

use any of such materials for any purpose without the express written agreement of Kimberly-Clark. 

Unsolicited Ideas - Kimberly-Clark is eager to receive your comments and answer your questions about 

our products and our company. However, we are not seeking, nor can we accept, unsolicited ideas, 

suggestions or materials relating to the development, design, manufacture or marketing of our products. By 

adhering to this policy, we hope to avoid subsequent misunderstandings among members of the public who 

submit comments or ideas relating to products or concepts developed by Kimberly-Clark's employees. 

Disclosure and Use of Your Communications - Postings to this site and electronic mail delivered to 

Kimberly-Clark are not confidential and Kimberly-Clark shall not be liable for any use or disclosure 

thereof. All communications and other materials (including, without limitation, unsolicited ideas suggestions 

or materials) you send to this site or to Kimberly-Clark by electronic mail are, and shall remain, the sole and 

exclusive property of Kimberly-Clark and may be used by Kimberly-Clark for any purpose whatsoever, 

commercial or otherwise, without compensation. 

Jurisdiction - The products referred to in this site are available in Thailand and may not be available in 

your country. This site is controlled and operated by Kimberly-Clark from the United States and Kimberly-

Clark makes no representation that the information and materials in this site, including without limitation the 

information, performance claims and other materials promoting the products identified herein, are 

applicable or available for use in other countries. Also, some software from this site may be subject to export 

controls imposed by the United States Government and may not be downloaded or otherwise exported or 

re-exported into (or to a national or resident of) any country to which the U.S. has placed an embargo. If 

you download or use the software, you represent and warrant that you are not located in, or under the 

control of, or a national of any such country or on any such list. 

DISCLAIMER OF WARRANTIES - KIMBERLY-CLARK MAKES NO REPRESENTATIONS OR 

WARRANTIES REGARDING THE ACCURACY, RELIABILITY OR COMPLETENESS OF THE CONTENT 

(TEXT AND IMAGES) OF THIS SITE TO THE EXTENT PERMISSIBLE BY LAW, KIMBERLY-CLARK 

DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, 

KIMBERLY-CLARK DOES NOT WARRANT THAT THIS SITE OR THE SERVICE THAT MAKES IT 

AVAILABLE ARE FREE OF COMPUTER "VIRUSES." 

Limitation of Liability - Kimberly Clark shall not be liable for damages of any kind, including without 

limitation special or consequential damages, arising out of your access to, or inability to access, this site or 

your use of, or reliance upon, this site or the content hereof. In addition, Kimberly-Clark has no duty to 
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update this site or the content hereof and Kimberly-Clark shall not be liable for any failure to update such 

information. Further, Kimberly-Clark is neither responsible nor liable for your use of other web sites which 

you may access via certain links within this site. These links and other "resources" referenced on this site 

are provided merely as a public service to users of the World Wide Web and inclusion in our site does not 

constitute an endorsement by or affiliation with Kimberly-Clark. 

 

LINKED NOTICES 

This website may contain hyperlinks and other pointers to internet websites operated by third parties or a 

URL which does not commence with https://www.th.kcprofessional.com. Any links are provided for 

convenience only. Links to other Linked Sites are not under our control and are provided for information 

only. Kimberley Clark Thailand Limited (KCTH) and Kimberly-Clark are not responsible for and makes no 

representations concerning the condition and content of, or products offered at any Linked Site. A link does 

not indicate, expressly or impliedly, that KCTH or Kimberly-Clark endorses the Linked Site or the products 

or services offered there. Your access to any Linked Site and use of any products and services offered 

there is at your own risk. Your use of Linked Sites is subject to the terms and conditions and privacy policies 

of those sites. 

Other - Kimberly-Clark, in its sole discretion, reserves the right to (1) change this Legal Statement, (2) 

monitor and remove postings, and (3) discontinue site availability at any time without notice. If any term, 

condition, or provision of this Legal Statement is determined to be unlawful, invalid, void, or for any reason 

unenforceable, the validity and enforceability of the remaining terms, conditions and provisions shall not in 

any way be affected or impaired thereby. This Legal Statement constitutes the entire agreement between 

you and Kimberly-Clark relating to the subject matter herein. 

By using this site, you are acknowledging your consent to the foregoing terms and conditions. IF 

YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, DO NOT USE THIS SITE. 
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ค ำชีแ้จงทำงกฎหมำย ประเทศไทย (ฉบับวันที่15 มิถุนำยน 2564) 

 

ส ำคัญมำก ! กรุณำอ่ำนรำยละเอียดของค ำชีแ้จงทำงกฎหมำยโดยละเอียดก่อนกำรใช้เว็บไซต์นี ้
กำรใช้งำนเว็บไซต์นีแ้ละข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นีจ้ะอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขดงัต่อไปนี:้ 

 

กรรมสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของ - เว็บไซต์นี ้ kcprofessional.com KIMBERLY- CLARK CORPORATION ("Kimberly-

Clark") เป็นเจ้าของ ผู้ด าเนินการ และดแูล และ จดัท าขึน้เพื่อเป็นการให้ข้อมลู การศกึษา และการส่ือสารของคณุ 

เว็บไซต์นีแ้ละองค์ประกอบท่ีปรากฎในไซต์นี ้ รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัอยู่เพียง ข้อความ รูปภาพ และ เสียง ถือเป็นลิขสิทธ์ิของ 
Kimberly-Clark 

 

ข้อจ ำกัดในกำรใช้งำน - เวบไซต์นีม้ีไว้ส าหรับการใช้งานเฉพาะส่วนบคุคลท่ีไม่ใช่เป็นงานในเชงิพาณิชย์ คณุไม่ 

สามารถคดัลอก น าไปใช้ซ า้ เผยแพร่ซ า้ โพสต์ กระจาย ส่งต่อ หรือแก้ไขไม่ว่าด้วยวธีิการใดๆ 

ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี ้

ค าประกาศเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการค้า - ชื่อ โลโก้ และเคร่ืองหมายการค้าทัง้หมดถือเป็นทรัพย์สินของ Kimberly- Clark 

และคณุไม่สามารถน าสิ่งดงักล่าวเหล่านีไ้ปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ใดๆ โดยไม่มีข้อตกลงหรือค ายินยอมเป็นลาย 

ลกัษณ์อกัษรท่ีชดัแจ้งจาก Kimberly-Clark 

 

แนวควำมคดิอนัไม่พึงประสงค์ - Kimberly-Clark มคีวามยินดีที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของคณุ  และตอบค าถามของ 

คณุเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริษทัของเรา ในกรณีที่มีการสอบถามความคดิเห็น หรือเมือ่มีค าถาม อยา่งไรกต็าม 

ทางเราไม่ได้มคีวามประสงค ์ และไม่ยอมรับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค าแนะน าอนัไม่พงึประสงค์ 

ในกรณีที่ไม่ได้มีการสอบถามหรือเมื่อมคี าถาม ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันา การออกแบบ 

การผลิตหรือการตลาดของผลิตภณัฑ์ของเรา โดยการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้

เราหวงัวา่จะสามารถหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะตามมาในหมู่ประชาชนทัว่ไปท่ีส่งความคิดเห็น 

หรือแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือแนวคิดที่พฒันาขึน้โดยพนกังานของKimberly-Clark 

 

กำรเปิดเผยและกำรใช้ข้อมูลกำรสื่อสำรของคุณ - การโพสต์ต่างๆที่โพสต์มายงัเว็บยงัไซต์นีแ้ละอีเมลที่ส่งถงึ Kimberly- 

Clark จะไมถื่อเป็นความลบั และ Kimberly-Clark จะไมรั่บผิดชอบต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวทัง้สิน้ 

การส่ือสารและส่ืออื่นๆ ทัง้หมด (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแนวความคิด หรือข้อเสนอแนะอนัไม่พึงประสงค์ตา่งๆ) ที่คณุ 
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ส่งมายงัเวบไซต์นีห้รือไปยงั Kimberly-Clark ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถือวา่เป็นทรัพย์สินของทาง Kimberly-Clark 

แต่เพียงผู้ เดยีวและอาจถกูน ามาใช้โดย Kimberly-Clark เพื่อวตัถปุระสงค์ใดๆ ในเชงิพาณิชย์หรือ อื่นๆโดยไม่มีค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอ ำนำจศำล - ผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นีม้วีางจ าหน่ายอยูใ่นประเทศไทย และอาจไม่มวีางจ าหน่ายใน 

ประเทศของคณุ เวบไซต์นีม้กีารควบคมุและด าเนินการโดย Kimberly-Clark จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Kimberly- 

Clark จะไม่ขอรับรองวา่ข้อมลูและเนือ้หาในไซต์นี ้ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงข้อมลู ข้อเรียกร้องด้านประสิทธิภาพ และเนือ้ 

หาอื่นๆ ที่ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ตามที่ระบไุว้ในท่ีนี ้ มีจะผลบงัคบัใช้ หรือสามารถใช้ได้กบัประเทศอื่นๆ นอกจากนี ้

ซอฟต์แวร์บางตวัจากไซต์นีอ้าจอยู่ภายใต้การควบคมุการส่งออกซึง่ก าหนดโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถ 

ดาวน์โหลดหรือส่งออก หรือส่งออกซ า้ไปยงั (หรือส่งให้แกค่นในชาติหรือผู้อาศยัอยูใ่นประทศ) ประเทศใดๆ ที่ทาง สหรัฐฯ 

ได้ก าหนดไว้ให้มกีารห้ามส่งออกสินค้า หากคณุดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวนี ้

คณุรับรองวา่และรับประกนัวา่คณุไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุ หรือเป็นคนในชาติของประเทศใดๆที่ทาง สหรัฐฯ 

ได้ก าหนดไว้ให้มกีารห้ามส่งออกสินค้าดงักล่าวข้างต้น 

 

 เงื่อนไขกำรปฏิเสธกำรรับประกัน - KIMBERLY-CLARK จะไม่ท าการรับรองหรือรับประกนัท่ีเก่ียวกบัความถกูต้อง 

ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบรูณ์ของเนือ้หา (ข้อความและรูปภาพ) ของเว็บไซต์นีต้ามขอบเขตที่กฎหมายอนญุาตโดย 

KIMBERLY-CLARK ขอปฏิเสธการรับประกนัทัง้หมด ไม่ว่าจะโดยชดัแจ้งหรือโดยนยั 

รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการรับประกนัโดยนยัของการการค้าโดยทัว่ไป และส าหรับวตัถปุระสงค์เฉพาะ นอกจากนี ้

KIMBERLY-CLARK ไม่รับประกนัว่าไซต์นีห้รือบริการท่ีท าให้พร้อมใช้งานนัน้จะปราศจาก "ไวรัส" ของคอมพวิเตอร์ 

 

ข้อจ ำกัดด้ำนควำมรับผิดชอบ - Kimberly Clark จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียงความ 

เสียหายทีเ่กิดขึน้เป็นกรณีพเิศษ หรือ ความเสียหายแวดล้อมอื่นไดที่ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรง 

สืบเนื่องจากการเข้าถงึเวบไซด์ของคณุ หรือการไม่สามารถเข้าถงึเวบไซต ์ หรือการท่ีคณุใช้งานเวบไซต ์

และการใช้เนือ้หาที่มีอยูใ่นเวบไซต์นี ้ นอกจากนี ้ Kimberly-Clark ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเว็บไซต์นีห้รือเนือ้หาที่อยูใ่น 

เวบไซต์นี ้ และ Kimberly-Clark จะไมข่อรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการอปัเดตข้อมลูดงักล่าว นอกจากนี ้ Kimberly- 

Clark จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ที่คณุอาจสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ภายในเว็บไซต์ นี ้

ลิงก์เหล่านีแ้ละ "แหล่งข้อมลู" อื่นๆ ที่อ้างถึงในเวบไซตน์ีจ้ดัท าขึน้เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ผู้ใช้เวิลด์ไวด์เว็บเทา่นัน้ 

และการท่ีรวมอยู่ในไซต์ของเราไม่ถือเป็นการรับรองโดย หรือเก่ียวข้องกบั Kimberly-Clark ทัง้สิน้ 
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เวปไซด์อื่นที่สำมำรถเข้ำถึงได้ (ลิงค์) 

เว็บไซต์นีอ้าจประกอบไปด้วยไฮเปอร์ลิงค์และตวับง่ชีอ้ื่นๆ ไปยงัเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตทีด่ าเนินการโดยบคุคลที่สามหรือ URL 

ที่ไม่ได้ขึน้ต้นด้วย https://www.th.kcprofessional.com ลิงค์อื่นๆ นีม้ีไว้เพื่อความสะดวกเท่านัน้ ลิงค์ทีเ่ชื่อมโยง 

ไปยงัเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุของเราและจดัท าขึน้เพื่อเป็นข้อมลูเทา่นัน้ Kimberley Clark 

Thailand Limited (KCTH) และ Kimberly-Clark จะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเก่ียวกบัเงื่อนไข และเนือ้หาของ หรือ 

ผลิตภณัฑ์ที่น าเสนอในเว็บไซต์ทีเ่ชื่อมโยงใดๆ ลิงค์ที่ไม่มกีารระบโุดยชดัแจ้งหรือโดยนยัวา่ KCTH หรือ Kimberly- Clark 

รับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีน าเสนอนัน้ๆ การเข้าถึงของคณุไปยงัไซต์ทีเ่ชื่อมโยงและ 

การใช้ผลิตภณัฑ์และบริการใดๆ ที่น าเสนอนัน้ถือเป็นความเส่ียงของตวัคณุเอง การใช้เวบไซต์ที่เชื่อมโยงของคณุจะถือวา่ 

อยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตวัของเวบไซต์เหล่านัน้ 

 

อื่นๆ - Kimberly-Clark ขอสงวนสิทธ์ิในการ (1) เปล่ียนแปลงค าชีแ้จงทางกฎหมายนี ้(2) ตรวจสอบและท าการลบ โพสต์ และ 

(3) หยดุให้บริการไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากข้อก าหนด เงื่อนไข หรือบทบญัญัติ ใดๆ 

ของค าชีแ้จงทางกฎหมายนีไ้ด้รับการพิจารณาว่าไมช่อบด้วยกฎหมาย ไม่ถกูต้อง เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตผุลใดๆ 

ก็ตามที่ไม่สามารถบงัคบัใช้ได้ ความถกูต้องและการบงัคบัใช้ของข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อก าหนดทีเ่หลือจะไม่ได้รับ 

ผลกระทบหรือท าให้เสียหายในทางใดทางหน่ึง ค าชีแ้จงทางกฎหมายนีป้ระกอบขึน้เป็นข้อตกลงทัง้หมดระหวา่งคณุและ 

Kimberly-Clark ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้

 

กำรใช้งำนไซต์นีถื้อได้ว่ำคณุได้รับทรำบและยินยอมตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น 
หำกคุณไม่ยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนี ้กรณำยกเลิกกำรใช้เวบไซต์นี ้

 


