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Mondi Coating (Thailand) Co. Ltd. 
 
 
ขอ้กาํหนด และเงือ่นไขทัว่ไปในการขาย General Terms and Conditions of Sale 

 
1. ขอบเขต  
 
ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขการขายทัว่ไปนี ้ (“ขอ้กาํหนดและเงือ่นไข”) 
จะบงัคบัใชก้บัสมัพนัธใ์นการจดัหาสนิคา้ระหว่างคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย 
และจะไม่รวมขอ้กาํหนดใดของลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นเงือ่นไขเฉพาะหรอืเงือ่นไขทัว่ไ
ปซึง่อาจปรากฏในใบสัง่ซ ือ้หรอืเอกสารของลูกคา้เวน้แตจ่ะมหีนังสอืบอกกล่าวยื
นยนั ทัง้นี ้ “คาํสัง่” หมายถงึคาํสัง่ซ ือ้ทีลู่กคา้ทาํขึน้ (ตอ่ไปนีเ้รยีกว่า “ลูกคา้”) 
สําหรบัการซือ้ขาย (ต่อไปนีเ้รยีกว่า “สนิคา้”) ซึง่เมือ่ Mondi 
ไดต้กลงยอมรบัคาํสัง่แลว้จะถอืเป็น (“สญัญาฯ”) ระหว่างลูกคา้ และ Mondi 
อน่ึง “Mondi” หมายถงึบรษิทัในกลุ่ม Mondi 
ทีข่ายหรอืเสนอขายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ และ “Mondi Group” หมายถงึบรษิทัที ่
Mondi Plc. (หรอืผูส้บืสทิธทิางกฎหมายของ Mondi Group) 
ควบคมุอยู่ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ซึง่ "การควบคมุ" จะเกดิขึน้จากสทิธ ิ
สญัญา หรอืวธิกีารอืน่ใดทีท่าํให ้ Mondi มอีาํนาจในการตดัสนิใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธใินการใชท้รพัยส์นิ สทิธ ิ
หรอืสญัญาอืน่ไม่ว่าจะบางส่วนหรอืทัง้หมดซึง่ใหอ้าํนาจในการตดัสนิใจเกีย่วกั
บองคป์ระกอบ การลงคะแนนเสยีง หรอืการตดัสนิใจของส่วนงานตา่งๆ ของ 
Mondi 
ผูม้อีาํนาจควบคมุจะไดแ้กผู่ถ้อืครองสทิธหิรอืผูม้สีทิธติามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นผูถ้อืครองสทิธดิงักล่าวหรอืมสีทิธติามสญัญาแตม่อีาํนาจ
ใชส้ทิธทิีไ่ดร้บัจากสญัญาน้ัน     “บรษิทัในเครอื” หมายถงึ 
บรษิทั ัง้ปวงทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต บรษิทัย่อยทัง้ทางตรง และ/หรอืทางออ้ม 
หรอืบรษิทัอืน่ทัว่โลกซึง่ถกูคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงควบคมุ 
หรอือยู่ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกบัคูส่ญัญาฝ่ายน้ัน 
หรอืบรษิทัทีค่วบคมุคู่สญัญาฝ่ายน้ันน้ันในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก 

1. Scope  
 
These General Terms and Conditions of Sale (“GTC”) shall 
govern the supply relationship between the parties. Any terms 
of the customer regardless of any specific or general conditions, 
which may appear on the purchase order, or other documents 
of the customer are hereby expressly excluded unless 
confirmed by written notice. The “Order” means a purchase 
order placed by a customer (hereinafter “Customer”) for the 
sale and purchase of goods (hereinafter “Goods”), which, once 
accepted by Mondi forms a contract (“Contract”) between the 
Customer and Mondi. “Mondi” shall mean the respective 
company within the Mondi group selling or offering Goods to 
the Customer. “Mondi Group” shall mean any company directly 
or indirectly controlled by Mondi plc (or any of Mondi plc’s legal 
successors) For the avoidance of doubt, "control" is constituted 
by rights, contracts or any other means which confer the 
possibility of exercising decisive influence on Mondi, in 
particular by ownership or the right to use all or part of the 
assets or rights or contracts which confer decisive influence on 
the composition, voting or decisions of the organs of Mondi. 
Controlling persons are holders of the rights or persons entitled 
to rights under the contracts concerned, or while not being 
holders of such rights or entitled to rights under such contracts, 
have the power to exercise the rights deriving therefrom. 
“Affiliate(s)” means all of the respective parties’ present and 
future, direct and/or indirect subsidiaries or other companies 
worldwide which are controlled by the respective party, or which 
are under common control with the respective party, or 
companies which control the respective party, worldwide. 
 
 

2. ขอ้เสนอ ขอ้มูล การทําสญัญา การยกเลกิสญัญา 
 
การเสนอราคาหรอืคําเช ือ้เชญิของ Mondi จะไม่มผีลผูกพนั ทัง้นี ้ Mondi 
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืแกไ้ขใบเสนอราคาไดต้ลอดเวลากอ่นที ่
Mondi จะยอมรบัคําสัง่ซ ือ้ของลูกคา้ คําสัง่ซ ือ้จะมผีลผูกพนัทางกฎหมายเมือ่ 
Mondi ไดย้นืยนัการรบัคาํสัง่น้ันเป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้เทา่น้ัน 
และเมือ่มกีารยนืยนัการรบัคาํสัง่ซ ือ้แลว้จะสามารถแกไ้ขคาํสัง่ไดก็้แต่โดยตกลง
กนัไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร (ขอ้ 14) 
  
ขอ้มูลหรอืสารสนเทศเกีย่วกบัคณุภาพใดทีม่อียู่ในแผ่นขอ้มูล โบรชวัร ์
และขอ้มูลอืน่ทีท่าํเป็นวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษรมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นการให ้
ขอ้มูลเทา่น้ัน และไม่มผีลผูกพนัทางกฎหมาย และนํามาใชอ้า้งไม่ไดเ้วน้แต ่
Mondi จะยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
  
หากลูกคา้ยกเลกิสญัญาใด Mondi 
จะมสีทิธเิรยีกรอ้งเงนิตามราคาซือ้ขายทีห่กัดว้ยตน้ทนุทางตรง (เชน่ 
ตน้ทุนดา้นแรงงาน ตน้ทนุการผลติ ตน้ทนุวตัถดุบิ) 
 
 

2. Offer, Information, Conclusion, Contract Cancellation 
 
Quotes or invitations to treat by Mondi are not binding. Mondi 
reserves the right to withdraw or revise a quote at any time prior 
to Mondi’s acceptance of the Customer’s Order. The Order 
shall become legally binding only once Mondi has confirmed it 
in writing. Once the Order has been confirmed, it can only be 
modified by mutual agreement in writing (Section 14). 
 
Any quality data or information contained in data sheets, 
brochures and other oral or written information is for information 
purposes only and not legally binding and should not be relied 
upon unless confirmed by Mondi in writing.  
 
If the Customer cancels any Contract, Mondi shall be entitled to 
claim the purchase price deducted by any direct costs that 
could be reasonably saved (e.g. labour, production, raw 
material costs).  
 

3. ราคา เง่ือนไขการชาํระเงิน ความล่าชา้ การหกักลบลบหนี ้
 
เวน้แตจ่ะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไดต้กลงในสญัญาฯ 
ใหก้ารส่งมอบเป็นไปในรปูแบบ “EXW” (หรอื Ex Works ตาม Incoterms 
ค.ศ. 2020)  ดงัน้ันราคาจงึไม่รวมคา่บรรจหุบีห่อ 
คา่ขนส่งและคา่ใชจ้า่ยอกีทัง้ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ และภาษีหรอือากรอืน่ใดที ่
Mondi ตอ้งชาํระ 
  
Mondi 
ขอสงวนสทิธิใ์นการขึน้ราคาทีเ่หมาะสมเมือ่ใดก็ไดโ้ดยจะคาํนึงถงึเหตอุนัสมคว
รซึง่รวมถงึอตัราเงนิเฟ้อ 
และ/หรอืตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ของสนิคา้และวสัดทุีเ่กดิขึน้หลงัจากทาํสญัญาแลว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เน่ืองจากการขึน้ภาษีอากรหรอื การจดัเก็บภาษีอืน่ 

3. Prices, Terms of Payment, Delay, Set Off  
 
Unless agreed otherwise, “EXW” (Ex Works according to 
Incoterms 2020) is agreed for the Contracts. Therefore, the 
prices do not include packing charges, transport costs and 
expenses and exclusive of the applicable VAT and any other 
tax or duties payable by Mondi. 
 
Mondi reserves the right to raise the appropriate prices at any 
time to take into account reasonable causes including inflation 
and/or cost increases for goods and materials that occur after 
conclusion of the Contract, in particular due to the increase of 
imposition of any tax duty or other levy and any variation in 
exchange rates, increase in transport costs, duties, or raw 
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การเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น ตน้ทนุการขนส่งเพิม่ขึน้ ขึน้อากร 
การขึน้ราคาคา่วตัถุดบิ การขึน้คา่แรงและการเจรจาตอ่รองตา่งๆ  
โดยจะส่งหลกัฐานใหลู้กคา้ตามทีลู่กคา้รอ้งขอ 
นอกจากนีข้อ้กาํหนดนีจ้ะนํามาใชบ้งัคบัหากไดต้กลงกนัใหใ้ชว้ธิกีารขนส่งในรู
ปแบบอืน่นอกเหนือจาก  "EXW" 
  
เวน้แตจ่ะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่ ราคาซือ้จะตอ้งชาํระเป็นจาํนวนสุทธ ิ
(ตอ้งไม่มกีารหกัเงนิจาํนวนใด) ภายใน 30 วนันับจากวนัทีใ่นใบแจง้หนี ้
ทัง้นีก้ารชาํระเงนิจะยงัไม่ถอืว่ามผีล (ไดม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายแลว้) จนกว่า 
Mondi จะไดร้บัการยนืยนัการชาํระเงนิในราคาซือ้เต็มจาํนวนจากธนาคาร 
 
หากลูกคา้ไม่ชาํระเงนิในวนัครบกาํหนดชาํระเงนิ Mondi 
สามารถเรยีกเก็บดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ตอ่ปีเป็นรายวนั 
รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการเรยีกเก็บเงนิโดยมจีาํนวนอย่างตํ่า 2,500 บาท 
นอกจากนี ้ Mondi 
อาจเรยีกรอ้งคา่ชดเชยสําหรบัความเสยีหายอืน่ทีเ่กดิจากลูกคา้ตามประมวลกฎ
หมายแพ่งและพาณิชย ์ และ/หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่คา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นสําหรบัการเรยีกเก็บเงนิ 
หรอืมาตรการเรยีกคนืหนีท้ีก่ระทาํนอกศาล 
  
นอกจากนี ้จาํนวนเงนิอืน่ทัง้ปวงทีลู่กคา้เป็นหนี ้Mondi ซึง่ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 
จะเป็นอนัครบกาํหนดตอ้งชาํระทนัท ี
  
Mondi ยงัมสีทิธิป์ฏเิสธทีจ่ะส่งมอบสนิคา้ทีเ่หลอืทัง้หมด หรอืทาํการบอกเลกิ 
หรอืยกเลกิสญัญาฯ ซึง่มผีลทนัทโีดยทาํคาํบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
และเรยีกใหค้นืสนิคา้ทีส่่งใหแ้ลว้ หรอืเรยีกใหช้าํระเงนิล่วงหนา้ 
และ/หรอืเรยีกใหก้ารจดัหาหลกัประกนัมาใหจ้นกระทัง่ไดช้าํระเงนิตามใบแจง้หนี้
ทีย่งัคา้งชาํระทัง้หมด ทัง้นีโ้ดยไม่กระทบสทิธิอ์ืน่ของ Mondi แตอ่ย่างใด 
ขอ้กาํหนดเดยีวกนันีจ้ะนํามาใชบ้งัคบัหาก Mondi 
ทราบถงึปัญหาทีท่าํใหเ้กดิขอ้สงสยัเกีย่วความน่าเชือ่ถอืของลูกคา้ เชน่ 
การทีลู่กคา้ไม่ชาํระตั๋วแลกเงนิและเชค็ 
  
หาก Mondi 
และลูกคา้ไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัแผนการชาํระเงนิเพือ่จา่ยใ
บแจง้หนี ้
และลูกคา้ไม่ชาํระเงนิในวนัครบกาํหนดชาํระตามทีต่กลงกนัตามแผนดงักล่าว 
เงนิทัง้หมดจะเป็นอนัครบกาํหนดในวนัครบกาํหนดชาํระเดมิ 
รวมถงึดอกเบีย้จากการชาํระเงนิล่าชา้ตามวนัชาํระเดมิในอตัราดอกเบีย้ทีร่ะบุไว ้
ขา้งตน้ 
  
ลูกคา้จะไม่มสีทิธริะงบัการชาํระเงนิจาํนวนใดทีต่อ้งชาํระให ้ Mondi 
และลูกคา้จะไม่มสีทิธทิาํการหกักลบลบหนีเ้วน้แตจ่ะมกีารรอ้งแยง้ทีเ่กดิขึน้ตาม 
(1) สญัญาอืน่ทีท่าํขึน้ระหว่างคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายซึง่แตกต่างจากสญัญาฯ 
ตามทีก่าํหนดความหมายไวโ้ดยขอ้กาํหนดและเงือ่นไขนี ้ (2) Mondi 
ยอมรบัโดยทาํคาํบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
หรอืคาํตดัสนิของศาลทีเ่ป็นทีสุ่ดและมผีลผูกพนัทางกฎหมายไดใ้หก้ารรบัรอง 
หรอืมไิดโ้ตแ้ยง้ 
  
Mondi 
ขอสงวนสทิธิใ์นการหกักลบลบหนีท้ีลู่กคา้หรอืบรษิทัในเครอืของลูกคา้ตอ้งชาํร
ะให ้ Mondi หรอืบรษิทัใน Mondi Group กบัเงนิที ่ Mondi 
ตอ้งชาํระใหลู้กคา้หรอืบรษิทัในเครอืของลูกคา้ 
  
Mondi อาจบอกเลกิหรอืยกเลกิสญัญาฯ 
ซึง่มผีลบงัคบัทนัทโีดยทาํคาํบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรหากลูกคา้เขา้สู่กร
ะบวนการชาํระหนีโ้ดยสมคัรใจกบัเจา้หนีข้องตน 
ถกูดาํเนินกระบวนพจิารณาคดลีม้ละลาย ไดร้บัคาํสัง่ทางปกครอง 
เขา้สู่การชาํระบญัช ี หรอืมกีารแตง่ตัง้ผูพ้ทิกัษท์รพัย ์ 
ทัง้นีก้ารบอกเลกิหรอืยกเลกิสญัญาฯ จะไม่กระทบต่อสทิธิข์อง Modi 
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้แตอ่ย่างใด 
 
 

material price rises or labour costs and collective bargaining 
agreements. Proof of these will be furnished to the Customer 
on request. This applies also if other modes of transport than 
“EXW” have been agreed. 
 
Unless otherwise agreed, the purchase price is payable net 
(with no deductions) within 30 days from the invoice date. 
Payments are not considered to be effected (legally fulfilled) 
until Mondi receives payment confirmation of the full purchase 
price from its banking institution.  
 
If the Customer fails to pay on the due date Mondi may charge 
interest of annually 15% on a daily basis as well as collection 
costs with a lump sum of at least THB 2,500 collection; 
Additionally, Mondi may claim compensation for other damage 
caused by the Customer under the Civil and Commercial Code 
and/or other applicable law, in particular the necessary costs of 
appropriate extrajudicial debt collection or recovery measures. 
 
In addition, all other amounts owed by the Customer to Mondi 
which are not yet due, shall become due and payable 
immediately.  
 
Furthermore, and without prejudice to Mondi’s other rights, 
Mondi is entitled to refuse to deliver all outstanding Goods, 
terminate/rescind the Contract with immediate effect by written 
notice and demand return of the Goods delivered or demand 
prepayment and/or the provision of security until all unpaid 
invoices have been settled. The same applies if Mondi is aware 
of circumstances which are appropriate to question the 
creditworthiness of the Customer such as e.g., in case of non-
payment of bills of exchange and checks.  
 
If Mondi and the Customer agree by written notice on a 
payment plan for the settlement of invoices and the Customer 
fails to make any payment on the respective due date as agreed 
under such plan, the total amount shall become due on the 
original due date, including interest for late payment as per the 
original payment date and in accordance with the interest rate 
as stated above. 
 
The Customer shall not be entitled to withhold payment of any 
amount due to Mondi nor shall the Customer have any right of 
set-off unless for counterclaims arising under (i) a contract 
concluded between the parties different from the respective 
Contract as defined by these GTC; and (ii) are either 
acknowledged by Mondi by written notice, or undisputed or 
recognized by final and legally binding court decision.  
 
Mondi reserves the right to off-set any debt due from the 
Customer or any Affiliate of the Customer to Mondi or any 
company within the Mondi Group against any amount due to 
the Customer or any Affiliate of the Customer. 
 
Without prejudice to Modi's right under applicable law, Mondi 
may terminate or rescind the Contract with immediate effect by 
written notice if the Customer enters into a voluntary 
arrangement with its creditors, is subject to a bankruptcy 
proceeding, suffers an administration order, goes into 
liquidation or has a receiver appointed. 

4. การสง่มอบและการสง่ผ่านความเสีย่ง 
 
หากตกลงใหท้าํการขนส่งในรปูแบบอืน่ทีไ่ม่ใช ่ "EXW" 
ความเสีย่งจากการสูญหายหรอืความเสยีหายจะตกเป็นของลูกคา้อย่างชา้เมือ่

4. Delivery and Passing of Risk 
 
If other modes of transport than “EXW” have been agreed, the 
risk of loss or damage shall pass to the Customer at the latest 
upon dispatch of the Goods. Transportation insurances shall 
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ทาํการส่งสนิคา้ อน่ึง 
การทาํประกนัภยัการขนส่งจะทาํไดก็้ตอ่เมือ่ลูกคา้ไดแ้จง้อย่างชดัเจนใหท้าํโดย
ลูกคา้จะออกคา่ใชจ้า่ยเอง 
หากการส่งมอบล่าชา้เน่ืองจากเหตุทีลู่กคา้สามารถควบคมุไดต้ามสมควรความ
เสีย่งดา้นราคาจะส่งตกเป็นของลูกคา้ ณ 
วนัทีแ่จง้ใหท้ราบถงึความพรอ้มในการจดัส่ง ทัง้นี ้ Mondi 
มสีทิธทิีจ่ะออกใบแจง้หนีค้า่ใชจ้า่ยทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากความล่าชา้ดงักล่าว 
โดยไม่กระทบต่อสทิธิอ์ืน่ของ Mondi 
ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีงคา่คลงัสนิคา้ภายในหรอืภายนอกโดยเร ิม่ตัง้แตว่นัที่
แจง้ใหท้ราบถงึความพรอ้มในการจดัส่งจนถงึเมือ่ทาํการจดัส่ง 
หรอืจนเมือ่มกีารบอกเลกิ หรอืยกเลกิสญัญาฯ โดยมผีลทนัท ี และจะ 
จาํหน่ายสนิคา้ตามดุลยพนิิจของ Mondi 
โดยมเีงือ่นไขว่าระยะเวลาผ่อนผนัตามสมควรซึง่ไดแ้จง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรให ้
ลูกคา้ทราบถงึความประสงคใ์นการจาํหน่ายสนิคา้ไดค้รบกาํหนดโดยไม่มกีาร
ดาํเนินการใด 
 
 

only be concluded upon the Customer’s explicit instruction and 
at its own expense. If delivery is delayed due to circumstances 
within the Customer’s reasonable control, the price risk shall 
pass to the Customer at the date of notification of readiness for 
delivery. Without prejudice to its other rights, Mondi shall be 
entitled to invoice all costs arising due to such delay, including 
but not limited to internal or external warehousing costs starting 
from the notification of readiness to dispatch or to 
terminate/rescind the Contract with immediate effect and 
dispose of the Goods at its own discretion provided that an 
appropriate grace period notified in writing to the Customer 
announcing the intention to dispose of the Goods has expired 
with no results.  
 

5. ระยะเวลาในการสง่มอบ การสง่มอบเพยีงบางสว่น ผลตา่ง 
 
การยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรของ Mondi (รวมถงึการยนืยนัดว้ยอเีมล) 
เกีย่วกบัคาํสัง่ซ ือ้จะมผีลบงัคบัใชก้บัเงือ่นไขในการส่งมอบ 
วธิกีารส่งและปรมิาณสนิคา้ โดย Mondi 
มสีทิธิส์่งมอบสนิคา้ตามคาํสัง่ซ ือ้เป็นหลายงวด 
 
วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัส่งทัง้หมดจะเป็น EXW และเป็นการประมาณการเทา่น้ัน 
เวน้แต ่Mondi รบัประกนัอย่างชดัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรว่ามผีลผูกพนั 
ขอ้กาํหนดตอ่ไปนีจ้ะมผีลบงัคบัใชห้ากไม่ไดม้กีารตกลงกนัในเร ือ่งวนัส่งมอบ: 
การส่งมอบทีก่าํหนดไวเ้บือ้งตน้ (Default Delivery Time) จะมรีะยะเวลา 6 
สปัดาห ์ 
 
Mondi 
ไม่จาํเป็นตอ้งส่งมอบของจนกว่าลูกคา้จะไดป้ฏบิตัติามหรอืชีแ้จงเกีย่วกบัภาระห
นา้ทีท่ ัง้ปวงทีเ่ป็นหนา้ทีข่องลูกคา้กอ่นการส่งมอบ (เชน่ ขอ้บงัคบัเชงิเทคนิค 
ขอ้บงัคบัในทางการคา้ ใบอนุญาตของทางการ การอนุญาต และใบอนุญาต 
ฯลฯ) เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
หากมกีารตกลงตามสญัญาว่าจะตอ้งไดร้บัเลตเตอรอ์อฟเครดติหรอืมกีารชาํระเ
งนิล่วงหนา้หรอืวางหลกัประกนั 
ระยะเวลาการส่งมอบจะยงัไม่เร ิม่ขึน้จนกว่าลูกคา้จะมอบเลตเตอรอ์อฟเครดติ 
ชาํระเงนิล่วงหนา้ หรอืจดัหาหลกัประกนัน้ันให ้ Mondi  
 
Mondi มสีทิธิส์่งมอบสนิคา้ซึง่มผีลตา่งดา้นปรมิาณไม่เกนิ +/- 10% 
ของปรมิาณของทีส่ ัง่ซ ือ้ 
 
หากมกีารตกลงเงือ่นไขการส่งมอบทีม่ผีลผูกพนัแลว้ และ Mondi ส่งมอบล่าชา้ 
ลูกคา้จะใหร้ะยะเวลาผ่อนผนัแก ่ Mondi อย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์
และลูกคา้จะมสีทิธิบ์อกเลกิสญัญาฯ 
เฉพาะในกรณีทีร่ะยะเวลาผ่อนผนัน้ันสิน้สุดลงโดยไม่ไดม้กีารดําเนินการส่งมอ
บ 
 
 

5. Delivery Term, Partial Deliveries, Variances  
 
Mondi’s written confirmation (including per e-mail) of the Order 
shall be authoritative for the delivery term, mode and quantity. 
Mondi is entitled to deliver any Order in instalments. 
 
All delivery dates and times are EXW and estimates only unless 
explicitly guaranteed in writing by Mondi to be binding. 
 
The following applies if no delivery dates have been agreed: 
The default delivery time shall be 6 weeks. 
 
Mondi shall not be obliged to deliver until all obligations 
incumbent on the Customer before delivery (e.g. technical, 
commercial requirements, official permits, authorisations and 
licenses, etc.) have been fulfilled or clarified. 
 
If contractually agreed that a letter of credit has to be obtained 
or an advance payment or security, the delivery term shall not 
commence until the Customer provides Mondi with such letter 
or an advance payment or security.  
  
Mondi is entitled to deliver quantity variances of up to +/- 10% 
of the quantity ordered.  
 
If binding delivery terms have been agreed upon and Mondi is 
in delay, the Customer shall grant Mondi an appropriate grace 
period of at least 2 weeks and only if that grace period expires 
without result, shall the Customer be entitled to terminate the 
Contract.  
 

6. การตรวจสอบ การรบัประกนั และความรบัผดิ 
 
6.1 การตรวจสอบ การรบัประกนั และการเบีย่งเบน 
 
ลูกคา้จะตอ้งตรวจสอบสนิคา้ทนัทเีมือ่มกีารส่งมอบ และตอ้งแจง้ให ้ Mondi 
ทราบโดยเรว็นับแตม่กีารส่งมอบสนิคา้ทีป่ลายทางถงึความชาํรดุบกพรอ่งทีเ่ห็น
ไดช้ดัเจน 
(รวมถงึความเสยีหายระหว่างการขนส่งหากมกีารตกลงเงือ่นไขการจดัส่งแบบอื่
นนอกเหนือจาก EXW) สนิคา้ไม่ครบ หรอืมคีวามคลาดเคลือ่นจากผลติภณัฑ ์
ขอ้กาํหนดเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์ และการยนืยนัคาํสัง่ซ ือ้ 
ซึง่ลูกคา้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยระบุถงึความชาํรดุบกพรอ่ง 
ไม่ครบถว้น หรอืความคลาดเคลือ่นน้ัน  และระบุหมายเลขใบแจง้หนีม้าดว้ย 
ทัง้นีจ้ะถอืว่าสนิคา้ไม่มคีวามชาํรดุบกพรอ่งอย่างชดัเจนหลงัจากพน้ชว่งเวลา 7 
วนัน้ัน และลกูคา้จะไม่ทาํการเรยีกรอ้งจาก Mondi เน่ืองจากเหตุดงักล่าว  

6. Inspection, Warranties and Liability 
 
6.1 Inspection, Warranties and Deviations 
 
The Customer shall deliberately examine the Goods 
immediately upon delivery. Any apparent defects (including 
damage in transit if other delivery terms than EXW have been 
agreed), incompleteness of the Goods or any other variances 
from the product and packaging specification and confirmation 
of the Order have to be notified to Mondi immediately, , upon 
delivery of the Goods at the destination by written notice by 
specifying the defect, incompleteness or other variances, and 
by quoting the invoice number. It is deemed that there is no 
apparent defect of the Goods after the lapse of the 7-day 
period, and the Customer will not claim from Mondi based on 
the cause. 
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ใหลู้กคา้ทาํหนังสอืแจง้ Mondi ทนัทถีงึความชาํรดุบกพรอ่งทีซ่อ่นอยู ่
(รวมถงึความชาํรดุบกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ระหว่างการผลติ) หลงัจากตรวจพบ  
ซึง่สนันิษฐานว่าความชาํรดุบกพรอ่งทีซ่อ่นอยู่โดยปกตแิลว้จะสามารถตรวจพบ
ไดภ้ายในระยะเวลา 60 
วนัหลงัจากสนิคา้มาถงึเวน้แตลู่กคา้จะสามารถพสิูจนไ์ดว้่าไม่สามารถตรวจพบ
ความชาํรดุบกพรอ่งน้ันไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว 
สนิคา้ทีช่าํรุดบกพรอ่งตอ้งเก็บไวใ้ห ้ Mondi ตรวจสอบเป็นเวลา 14 
วนันับจากวนัทีแ่จง้และตอ้งไม่ส่งคนืให ้ Mondi หาก Mondi ไม่ไดข้อ 
ตวัอย่างสนิคา้ทีพ่บว่ามคีวามชาํรดุบกพรอ่งใหส้่ง Mondi เมือ่ Mondi รอ้งขอ 
ซึง่รวมถงึวตัถแุปลกปลอมทีพ่บในสนิคา้และ/หรอืบรรจภุณัฑ ์
หากลูกคา้ไม่ตรวจสอบหรอืแจง้ Mondi เกีย่วกบัความชาํรดุบกพรอ่ง 
(ไม่ว่าจะปรากฏชดัหรอืทีม่องไม่เห็น) 
โดยทาํเป็นหนังสอืบอกกล่าวลูกคา้จะเสยีสทิธิเ์รยีกรอ้งการเยยีวยาทีเ่กีย่วกบัคว
ามชาํรดุบกพรอ่งน้ันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่
วขอ้ง 
 
อย่างไรก็ตาม Mondi ขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการเยยีวยา การคนืสนิคา้ 
การคนืเงนิ 
หรอืจา่ยคา่ชดเชยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วข ้
องหากปรากฏชดัหรอื Mondi 
สามารถพสิูจนไ์ดว้่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัสนิคา้น้ันไม่ไดเ้ป็นผลมาจากคว
ามชาํรดุบกพรอ่งทีช่ดัเจนหรอืทีม่องไม่เห็น เชน่ 
ความชาํรดุบกพรอ่งหลงัการขาย หรอืความเสยีหายจากการสกึหรอเสือ่มสภาพ 
 
จนกว่าการรอ้งเรยีนเร ือ่งการรบัประกนัจะไดพ้สิูจนใ์หป้รากฏวา่มเีหตผุลอนัสม
ควร 
ลูกคา้จะตอ้งจดัเก็บสนิคา้ใหเ้หมาะสมและจดัทาํประกนัภยัในมูลคา่การขายต่อเ
ต็มจาํนวนบวกกบัคา่ขนส่งและคา่คลงัสนิคา้ 
หากปรากฏว่าการเรยีกรอ้งเกีย่วกบัการรบัประกนัมเีหตผุลอนัสมควร Mondi 
จะชดใชค้า่ใชจ้า่ยภายนอกไม่เกนิมูลคา่สูงสุดของสนิคา้ทีช่าํรุดบกพรอ่ง ทัง้นี ้
ลูกคา้จะตอ้งใหค้วามรว่มมอือย่างเต็มทีก่บับรษิทัประกนัภยัของ Mondi 
และตวัแทนของบรษิทัดงักล่าว 
 
 Mondi 
ขอรบัรองและยนืยนัตามสญัญาวา่สนิคา้จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดเฉพาะทีต่กลง
กนัไว ้ ณ เวลาทีท่าํการผลติ การรบัประกนันีม้รีะยะเวลา 12 
เดอืนนับแตว่นัทีส่่งมอบ ยกเวน้ความชาํรดุบกพรอ่งทีเ่กดิจากการลอกล่อน 
(Delamination) 
คณุลกัษณะของการปิดผนึกดว้ยความเย็นและการปิดผนึกซึง่จะมรีะยะเวลาการ
รบัประกนัเป็นเวลา 6 เดอืนนับจากวนัทีผ่ลติ 
 
 ของตวัอย่าง ตวัอย่าง 
หรอืแบบจาํลองทีจ่ดัใหห้รอืแสดงตอ่ลูกคา้ไดท้าํขึน้เพือ่เป็นขอ้มูลเทา่น้ัน 
และไม่ไดเ้ป็นเงือ่นไขหรอืการรบัประกนัไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิายเกีย่ว
กบัคณุภาพ ลกัษณะ หรอื ความเหมาะสมสําหรบัวตัถปุระสงค ์
 
 หากการเรยีกรอ้งเกีย่วกบัการรบัประกนัมเีหตผุลอนัสมควร Mondi 
จะเลอืกว่าจะทาํการแกไ้ขสนิคา้หรอืนําของทีป่ราศจากขอ้ผดิพลาดมาเปลีย่นใ
หแ้ทนตามดลุยพนิิจของ Mondi แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
หากการแกไ้ขหรอืการนําของทีป่ราศจากขอ้ผดิพลาดมาเปลีย่นแทนใหเ้ป็นไม่ไ
ดห้รอื Mondi ทาํไม่ไดใ้นทางการคา้   อาจลดราคาใหก้บัลกูคา้ อน่ึง 
การรบัประกนัตามสญัญาทีก่าํหนดไวข้า้งตน้จะนํามาใชแ้ทนการรบัประกนัตาม
กฎหมายตามทีพ่งึจะใชไ้ด ้
 
Mondi 
จะไม่รบัผดิชอบตอ่ผลตา่งเพยีงเล็กนอ้ยจากขอ้กาํหนดเฉพาะทีต่กลงไว ้ และ 
Mondi 
จะไม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้มจากคาํสั่
งหรอืขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้ การจดัการทีไ่ม่เหมาะสม 
ความเสยีหายโดยจงใจ ความประมาทเลนิเล่อ 
หรอืการทีลู่กคา้แกไ้ขเปลีย่นแปลงสนิคา้ 
ผลตา่งเพยีงเล็กนอ้ยจะไดแ้กค่วามแตกตา่งในเร ือ่งคณุภาพ ขนาด 
และปรมิาณซึง่เป็นเร ือ่งปกตทิางการคา้ 
ความคลาดเคลือ่นเพยีงเล็กนอ้ยของตาํแหน่งทีพ่มิพแ์ละสทีีพ่มิพ ์
หรอืคณุภาพของ Print Substrate 
 

Any hidden defects (including defects surfacing during 
manufacturing) have to be notified to Mondi immediately after 
discovery by written notice. It is assumed that hidden defects 
are normally detectable within a period of 60 days after arrival 
unless the Customer is able to prove that it could not have 
reasonably detected the defect within that period. Defective 
Goods must be kept available for Mondi’s inspections for 14 
days from the date of the notification and must not be returned 
to Mondi without Mondi’s request. Upon Mondi’s request, 
specimens of the Goods found faulty must be sent to Mondi. 
This includes foreign objects found on or in the Goods and/or 
the packaging. If the Customer fails to inspect or notify Mondi 
about a defect (whether apparent or latent) by written notice, 
the Customer’s right to claim any remedies with respect to the 
defect under the Civil and Commercial Code or applicable law 
shall be forfeit.  
 
Notwithstanding, Mondi reserves its right to reject any 
remedies, return, refund, or compensation under the Civil and 
Commercial Code or applicable law if it is evident or Mondi can 
prove that damage occurred to the Goods is not as a result of 
the apparent or latent defect, such as after-sale or wear-and-
tear damage.  
 
Until the warranty complaint is proven to be justified, the 
Customer shall provide for appropriate storage and for 
insurance at full resale value plus transportation and 
warehouse expenses. In case the warranty claim turns out to 
be justified, Mondi shall reimburse external expenses to a 
maximum of the value of the defective Goods. The Customer 
shall fully cooperate with Mondi’s insurance company and their 
representatives.  
 
Mondi contractually solely commits and warrants that Goods 
will correspond to the agreed specification at the time of 
production. The warranty period is 12 months from delivery, 
except for defects arising from delamination, cold-seal and 
sealing properties where a warranty period of 6 months from 
production applies.  
 
Any samples, examples or models supplied or exhibited to the 
Customer are supplied or exhibited solely for information and in 
no way represent any express or implied conditions or 
warranties as to quality, description, fitness for purpose.  
 
If the warranty claims are justified, Mondi at its sole discretion 
shall have the choice to either rectify the Goods or provide 
faultless substitution. Only if such rectification or faultless 
substitution is impossible or commercially unfeasible for Mondi, 
a price reduction may be granted to the Customer. The 
contractual warranties set out above shall entirely replace 
statutory warranties, as far as applicable. 
 
Mondi shall not be liable for negligible deviations from the 
agreed specifications, nor shall Mondi be liable for damages 
resulting directly or indirectly from instructions or specifications 
provided by the Customer, improper handling, wilful damage, 
negligence, or any alteration of the Goods by the Customer. 
Negligible deviations are for example, differences in qualities, 
dimensions and quantities customary in trade, minor variations 
in the print position and the printing colour or in the quality of 
the print substrate. 
 
The following tolerances are customary in trade and such 
deviations shall not be considered as defective Goods:  
Roll width < 500 mm, tolerance +/- 2 mm 
Roll width > 500 mm, tolerance +/- 3 mm 
Roll length measurements are subject to the following 
tolerances : +/-1.5% 
 
Mondi shall not be obliged to notify the Customer of the 
unsuitability of its instructions or specifications unless Mondi is 
aware of such unsuitability. Furthermore, Mondi shall have no 
obligation to proofread prints or assess if the prints are suitable 
for the purpose 
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เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นต่อไปนีเ้ป็นเร ือ่งปกตทิางการคา้ 
และความแตกตา่งดงักล่าวจะไม่ถอืเป็นสนิคา้ชาํรดุบกพรอ่ง:  
หนา้กวา้ง นอ้ยกว่า 500มม. มอีตัราส่วนคลาดเคลือ่น +/- 2 มม 
หนา้กวา้ง มากกวา่ 500มม. มอีตัราส่วนคลาดเคลือ่น +/- 3 มม 
ความยาวของมว้น อาจจะมคีา่ความคลาดเคลือ่นระหว่าง +/-1.5% 
 
 Mondi 
ไม่มหีนา้ทีต่อ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบว่าคาํแนะนําหรอืขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้ไ
ม่เหมาะสมเวน้แต ่ Mondi จะทราบถงึเร ือ่งดงักล่าว นอกจากนี ้ Mondi 
จะไม่มภีาระผูกพนัในการพสิูจนอ์กัษรหรอืประเมนิว่างานพมิพน้ั์นเหมาะสมกบัวั
ตถปุระสงคห์รอืไม่ 
 
 

 

6.2 ขอ้จาํกดัความรบัผดิ: 
 
Mondi จะตอ้งรบัผดิต่อการกระทาํผดิโดยจงใจ (เจตนา) 
และความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงเท่าน้ัน 
และจะตอ้งชาํระคา่ชดเชยเฉพาะความเสยีหายตามจรงิซึง่มหีลกัฐานพสิูจนท์ีเ่พี
ยงพอซึง่ไดนํ้ามาแสดงตอ่ Mondi 
โดยเป็นไปตามวงเงนิหรอืการลดหย่อนตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
และไม่ว่าในกรณีใดใหย้กเวน้การจา่ยเงนิชดเชยสําหรบัคา่เสยีหายทางออ้ม 
คา่เสยีหายเชงิลงโทษ คา่เสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเน่ือง การสูญเสยีรายได ้
การสูญเสยีกาํไร และความเสยีหายหรอืการสูญเสยีอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั 
 
 แมจ้ะมขีอ้กาํหนดอืน่ใดก็ตาม 
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะไม่ยกเวน้หรอืจาํกดัความรบัผดิของตนเกีย่วกบัเจตนา 
ความประสงคร์า้ยหรอืความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
การเสยีชวีติหรอือนัตรายตอ่รา่งกาย 
ความรบัผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ 
หรอืความรบัผดิอืน่ใดทีไ่ม่สามารถจาํกดัหรอืยกเวน้ไดต้ามกฎหมาย 
 
นอกจากนีข้อ้จาํกดัความรบัผดิตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้นีจ้ะใชบ้งัคบักบัตวัแทนท
างกฎหมาย พนักงาน และตวัแทนของ Mondi ดว้ย 
 
 

6.2 Limitations of Liability:  
 
Mondi shall only be liable for wilful misconduct (intent) and 
gross negligence. Any compensation shall be paid, subject to 
its limit or reduction by applicable law, only against actual 
damage which is proven by sufficient evidence presented to 
Mondi. In any case, any compensation of indirect damages, 
punitive damages, consequential damages, loss of income, 
loss of profit, and other similar damages or loss shall be 
expressly excluded.  
 
Notwithstanding any other provision, neither party excludes or 
limits its liability for intent, malice or gross negligence, death or 
bodily harm, mandatory product liability or any other liability 
which cannot lawfully be limited or excluded. 
 
The liability limitations as set out in this clause shall also apply 
to Mondi’s legal representatives, employees and agents. 
 

7. เหตสุุดวสิยั 
 
Mondi 
ไม่ตอ้งรบัผดิหรอืถอืว่าละเมดิสญัญาเน่ืองจากล่าชา้ในการปฏบิตัภิาระหนา้ทีห่ร ื
อไม่สามารถปฏบิตัติามภาระหนา้ทีใ่ดของตนหากความล่าชา้หรอืการไม่สามาร
ถปฏบิตัหินา้ทีน้ั่นไดเ้กดิจากสาเหตุทีอ่ยู่นอกเหนือความควบคุมตามสมควรขอ
งตน ("เหตสุุดวสิยั") ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีงการนัดหยุดงาน 
การปิดสถานทีท่าํงาน วสัดหุรอืพลงังานไม่เพยีงพอ 
การระบาดใหญ่ทัว่โลกหรอืโรคระบาด กฎหมาย 
การกระทาํของศาลหรอืของรฐับาล การกกับรเิวณ การขาดวธิกีารขนส่ง 
และเหตุการณห์รอืสถานการณท์ีค่ลา้ยคลงึกนั 
นอกจากนีข้อ้กาํหนดนีจ้ะนํามาใชบ้งัคบัหากผูจ้ดัหาสนิคา้ของ Mondi 
ประสบกบัเหตสุุดวสิยัดงักล่าว 
หากเกดิเหตสุุดวสิยัขึน้ระหว่างทีม่คีวามล่าชา้เกดิอยู่แลว้ระยะเวลาผ่อนผนัทีลู่ก
คา้จะตอ้งใหแ้ก ่Mondi จะตอ้งไม่สิน้สุดลงกอ่นทีเ่หตสุุดวสิยัจะยุต ิทัง้นี ้Mondi 
จะตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบถงึวนัทีเ่หตสุุดวสิยัเร ิม่ตน้และสิน้สุดลงโดยเรว็ 
 
 

7. Force Majeure 
 
Mondi shall not be liable or be deemed to be in breach of 
contract by reason of any delay in performing or any failure to 
perform any of its obligations if the delay or failure was due to 
any cause beyond its reasonable control (‘Force Majeure’) 
including but not limited to strikes, lock-outs, insufficient supply 
of materials or energy, pan- or epidemics, legislative, judicial 
and governmental acts, quarantines, lack of transport means 
and similar events or circumstances. This clause shall also 
apply if Mondi’s suppliers suffer any of these Force Majeure 
events. If a Force Majeure event occurs during an already 
existing delay, the grace period which has to be granted to 
Mondi by the Customer shall not expire before the Force 
Majeure event has ceased. Mondi shall inform the Customer of 
the start and end of any Force Majeure event as soon as 
possible.  
 
 

8. การยดึหน่วงกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ 
 
กรรมสทิธิท์างกฎหมายในสนิคา้ทีจ่ดัส่งทัง้ปวงจะยงัคงเป็นของ Mondi 
จนกว่าลูกคา้จะชาํระเงนิทัง้หมดทีเ่ป็นหนี ้ Mondi ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสญัญาฯ 
และไดป้ฏบิตัภิาระหนา้ทีอ่ืน่ทัง้ปวงของลูกคา้ทีม่ตี่อ Mondi 
ซึง่เกดิขึน้ตามหรอืเกีย่วขอ้งกบัสญัญาฯ เรยีบรอ้ยแลว้ ดงัน้ัน Mondi 
จงึมสีทิธิป์ฏเิสธทีจ่ะส่งมอบสนิคา้ทีเ่หลอืหรอืเรยีกใหส้่งคนืสนิคา้ทีไ่ดส้่งมอบไป
แลว้นอกเหนือจากสทิธิอ์ืน่ตามขอ้กาํหนดและเงือ่นไขนี ้ สญัญาฉบบัอืน่  
หรอืตามกฎหมาย จนกว่าจะมกีารชาํระใบแจง้หนีท้ ัง้ปวงทีย่งัคา้งชาํระ 
 
 ในกรณีทีส่นิคา้ถูกส่งไปใหลู้กคา้กอ่นทีจ่ะชาํระเงนิทัง้หมด 
ลูกคา้จะตอ้งรกัษาสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการดแูลรกัษาของผูเ้ช ีย่วชาญ
ในธรุกจิของลูกคา้ และงดดาํเนินการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
หรอืลดมูลคา่ของสนิคา้  

8. Retention of Title 
 
Legal title to all delivered Goods remains with Mondi until the 
Customer has paid all sums owing to Mondi in connection with 
the respective Contract and all other obligations of the 
Customer towards Mondi arising under or in connection with the 
respective Contract have been fulfilled. Consequently, Mondi is 
entitled to refuse to deliver all outstanding Goods or demand 
return of the Goods delivered, among other rights under the 
GTC, agreements, or the law, until all unpaid invoices have 
been settled.  
 
In the event that the Goods were delivered to the Customer 
before all sums are duly paid, the Customers shall preserve the 
Goods in accordance with the standard of care of an expert in 
Customer's business field, and refrain from performing action 



 
 

 
6 

 
ลูกคา้มหีนา้ทีต่อ้งทาํประกนัภยัทีเ่หมาะสมใหส้นิคา้ที ่ Mondi 
ยงัคงเป็นเจา้ของเพือ่ประกนัความเสีย่งทัว่ไปทัง้ปวงโดยเฉพาะอย่างยิง่ภยัจากอั
คคภียั การโจรกรรม 
หรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากนํ้าโดยลูกคา้จะออกคา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยัเอง 
และลูกคา้มหีนา้ทีต่อ้งดแูลรกัษาและจดัเก็บสนิคา้ดงักล่าวอย่างระมดัระวงัและเห
มาะสม 
โดยลูกคา้จะตอ้งจดัเก็บสนิคา้ในลกัษณะทีจ่ะทาํใหเ้กดิความสะดวกในการคน้ห
าสนิคา้ทัง้ทีเ่ป็นการคน้หาตามปกตหิรอืตามใบแจง้หนีท้ีเ่กีย่วกบัสนิคา้ดงักล่าว 
 
ลูกคา้มสีทิธิท์ีจ่ะขายสนิคา้ในการประกอบธรุกจิตามปกตขิองตน ทัง้นี ้
การเรยีกรอ้งทีอ่าจเกดิขึน้จากการขายดงักล่าวใหโ้อนให ้ Mondi ล่วงหนา้ 
และลูกคา้จะตอ้งดาํเนินการตามขอ้กาํหนดในการทาํใหป้รากฏแกส่าธารณชน 
(Publicity) ทีจ่ําเป็นทัง้หมดเพือ่การโอนน้ันสามารถบงัคบัใชไ้ด ้ เชน่ 
การลงทะเบยีนในสมุดบญัช ี
และโดยการแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบถงึการโอนและการยดึหน่วงกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ 
หากลูกคา้ขายสนิคา้ที ่ Mondi 
เป็นเจา้ของรว่มการโอนสทิธิด์งักล่าวจะใชก้บัจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัเทา่กบัทีเ่ป็นเจา้
ของรว่ม ซึง่มอนดจีะมสีทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บเงนิทีม่กีารโอนสทิธิ ์
 
 การแปรรปูสนิคา้โดยลกูคา้จะทาํขึน้ในนามของ Mondi 
โดยไม่กอ่ใหเ้กดิภาระกบั Mondi แต่อย่างใด 
หากสนิคา้ไดร้บัแปรรูปรว่มกบัสนิคา้อืน่ทีไ่ม่ใชข่อง Mondi Mondi 
จะเป็นเจา้ของรว่มของสนิคา้ทีผ่ลติขึน้ใหม่ตามสดัส่วนมูลคา่ของสนิคา้ทีส่่งมอ
บในขณะทีด่าํเนินการแปรรปู 
 
 

that can cause damage, degrade any value of the Goods, or 
otherwise.  
 
The Customer is obliged to appropriately insure the Goods still 
owned by Mondi against all common risks, particularly against 
fire, burglary or damage caused by water at its own expense, 
to treat them cautiously and store them properly. The Customer 
shall at all times store the Goods in such a manner as shall 
facilitate identification of them both generally and by reference 
to invoices in respect thereof.  
 
The Customer shall be entitled to sell the Goods in the usual 
course of business. Any possible claims resulting from such 
sale shall herewith be assigned to Mondi in advance and the 
Customer shall undertake all necessary publicity requirements 
for enforceability of such assignment, such as registration in the 
book accounts and by notifying the purchaser of the assignment 
and retention of title. If the Customer sells any goods co-owned 
by Mondi, the assignment shall apply to the amounts received 
to the same extent as this co-ownership. Mondi shall be entitled 
to collect the assigned sum. 
 
Any processing of the Goods by the Customer takes place on 
behalf of Mondi without imposing obligations on Mondi. If the 
Goods are processed with other goods not owned by Mondi, 
Mondi acquires a co-ownership on the newly produced goods 
pro rata the value of the delivered Goods at the time of the 
processing.  
 

9. ทรพัยส์นิทางปัญญา การจดัเกบ็สนิคา้ และคา่บรกิาร 
 
ลูกคา้ตอ้งรบัผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการขอรบัสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาแ
ละใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของสญัญาฯ 
ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีง การออกแบบสนิคา้ตามสัง่ เคร ือ่งหมายการคา้ 
ตลอดจนลขิสทิธิแ์ละสทิธิเ์สรมิในการใชส้ิง่พมิพท์ัง้ปวง 
และกรรมสทิธิห์รอืใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิเ์กีย่วกบัสทิธบิตัรทีใ่ช ้
ลูกคา้จะตอ้งชดใชค้่าเสยีหายให ้ Mondi สําหรบัการเรยีกรอ้ง ความเสยีหาย 
และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวง (รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมาย) 
อนัเป็นผลมาจากการละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลภายนอกไม่
ว่าจะเกดิขึน้จรงิหรอืถกูกล่าวหา 
 
 ตน้สําเนา ตน้ฉบบั รายการพมิพ ์ Print Substrate สิง่พมิพ ์ กระบอก 
การออกแบบ ฯลฯ ทีลู่กคา้จดัส่งให ้ Mondi 
จะไดร้บัการจดัเก็บไวโ้ดยอยู่ในความรบัผดิชอบของลูกคา้ 
 
 ลูกคา้จะถกูเรยีกเก็บเงนิเกีย่วกบัแบบ ลวดลาย ขอ้กาํหนดเฉพาะ ของตวัอย่าง 
มว้นตวัอย่าง เมทรกิซ ์ บล็อก สิง่พมิพเ์รยีบ และกระบอกที ่ Mondi 
ผลติใหแ้กลู่กคา้ แมว้่าจะไม่ไดส้ัง่ซ ือ้ ไม่มกีารยนืยนัรบัคาํสัง่ซ ือ้จาก Mondi 
หรอืลูกคา้ยกเลกิ ของดงักล่าวจะยงัคงเป็นทรพัยส์นิของ Mondi และ Mondi 
ขอสงวนสทิธิท์ ัง้ปวงในกรณีดงักล่าวซึง่จะนํามาใชบ้งัคบักบัสทิธิใ์นทรพัยส์นิทา
งปัญญาดว้ยหากพงึใชบ้งัคบัได ้ 
 
 

9. Intellectual Property, Storage and Charges 
 
The Customer shall bear the sole responsibility for obtaining 
intellectual property rights and licences thereto which are 
subject to the Contract, including, but not limited to, ordered 
design of the goods, trademarks as well as the copyright and 
ancillary rights to use all printed matter and ownership or 
license for any patents used. The Customer shall indemnify 
Mondi against all claims, costs, damages, and expenses 
(including legal expenses) resulting from any actual or alleged 
infringement of any third party intellectual property rights. 
 
Manuscripts, originals, printed items, print substrates, printed 
matter, cylinders, designs, etc. supplied to Mondi by the 
Customer will be stored at the Customer’s risk.  
 
The Customer shall be separately charged for designs, 
patterns, specifications, samples, sample rolls, matrixes, 
blocks, lithographs, and cylinders made by Mondi for the 
Customer, even if no Order is placed, the Order is not confirmed 
by Mondi or cancelled by Customer. They shall remain Mondi’s 
property and Mondi reserves all rights in that respect, which 
applies also for intellectual property rights if applicable.  
 

10. สถานทีด่าํเนินการ สถานทีด่าํเนินกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 
กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

 
สถานทีด่าํเนินการจะไดแ้กส่ถานประกอบการของ Mondi 
 
ใหข้อ้กาํหนดและเงือ่นไขนีร้วมทัง้สญัญาฯ 
ทีร่ะบุถงึขอ้กาํหนดและเงือ่นไขนีอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายประเทศไทย 
และยกเวน้การบงัคบัใชอ้นุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระ
หว่างประเทศ (CISG) โดยชดัแจง้ 
 
 สําหรบัลูกคา้ทีม่ภีูมลิําเนาในประเทศไทยใหนํ้าขอ้กาํหนดตอ่ไปนีม้าใชบ้งัคบั: 
ขอ้พพิาททัง้ปวงทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้กาํหนดและเงือ่นไขนี ้
หรอืสญัญาฯ 
จะตอ้งยืน่ใหศ้าลของประเทศไทยซึง่เป็นเขตอาํนาจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการพจิาร
ณาทาํการตดัสนิขอ้พพิาทน้ัน 
 

10. Place of Performance, Venue, Applicable Law 
 
The place of performance shall be Mondi’s place of business. 
 
These GTC, including any Contract which refers to these GTC, 
shall be governed by Thai law. The UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall be 
expressly excluded. 
 
For Customers domiciled within Thailand the following shall 
apply: All disputes arising out of or in connection with these 
GTC or any Contract shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of competent court of Thailand.  
 
For Customers domiciled outside Thailand the following shall 
apply: All disputes arising out of these GTC and any Contract 
which refers to these GTC or are related to their violation, 
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 สําหรบัลูกคา้ทีม่ภีูมลิําเนานอกประเทศไทย 
ใหนํ้าขอ้กาํหนดตอ่ไปนีม้าใชบ้งัคบั: 
ใหร้ะงบัขอ้พพิาททัง้ปวงทีเ่กดิขึน้จากขอ้กาํหนดและเงือ่นไขนี ้ และสญัญาฯ  
ทีร่ะบุถงึขอ้กาํหนดและเงือ่นไข หรอืขอ้พพิาททีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นโมฆะ 
การละเมดิ หรอืการบอกเลกิขอ้กาํหนด และสญัญาฯ 
น้ันตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการอนุญาโตตลุาการของหอการคา้ระหว่างประเทศโด
ยใหม้อีนุญาโตตลุาการตัง้แต่หน่ึงคนขึน้ไปทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ตามขอ้บงัคบัดงัก
ล่าวเป็นผูพ้จิารณา ทัง้นีใ้หด้าํเนินกระบวนการอนุญาโตตลุาการทีก่รงุเวยีนนา 
ประเทศออสเตรยี และใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการพจิารณา อน่ึง 
ขอ้ตกลงเร ือ่งอนุญาโตตลุาการจะอยู่ใตบ้งัคบักฎหมายของออสเตรยี 
 
 

termination or nullity shall be finally settled under the Rules of 
Arbitration of the International Chamber of Commerce by one 
or more arbitrators appointed in accordance with the said 
Rules. The place and seat of arbitration shall be Vienna, 
Austria. The language of arbitration shall be English. The 
arbitration agreement is governed by Austrian law. 
 

11. การปฏบิตัติามกฎหมาย การป้องกนัจากความเสยีหาย  
เคร ือ่งมอืในการรายงาน 

 
ลูกคา้ยนืยนัและรบัรองทัง้ในนามของตนเองและในนามของบรษิทัในเครอืว่าจะป
ฏบิตัติามกฎหมายทัง้ปวงโดยเฉพาะอย่างยิง่แตไ่ม่จาํกดัเพยีงกฎหมายตอ่ตา้นก
ารผูกขาด กฎหมายอาญา รวมถงึกฎหมายอาญาทางพาณิชย ์
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นการใหส้นิบน 
รวมทัง้ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุร ิ
ต พ.ศ. 2561   กฎหมาย Anti Bribery Act ของสหราชอาณาจกัร ค.ศ. 
2010 
และกฎหมายหรอืพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีซ ึง่อาจมผีลกระทบต่อ 
Mondi โดยเฉพาะอย่างยิง่และไม่จาํกดัเพยีงประมวลรษัฎากรของประเทศไทย 
และกฎหมาย Criminal Finances Act ของสหราชอาณาจกัร 
(ไดร้บัพระบรมราชานุญาตเมือ่วนัที ่ 27 เมษายน 2560) 
ทีเ่กีย่วกบัความผดิทางอาญาขององคก์รจากการไม่สามารถป้องกนัการอาํนวย
ความสะดวกในการเลีย่งภาษ ี
โดยลูกคา้ตกลงทีจ่ะรบัผดิชดใชค้า่เสยีหายและป้องกนั Mondi 
และบรษิทัในเครอืของ Mondi 
ใหพ้น้จากความเสยีหายและตอ่ความเสยีหายทัง้ปวงที ่ Mondi 
หรอืบรษิทัในเครอือาจไดร้บั ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีง การเรยีกรอ้ง 
การดาํเนินการทางกฎหมาย คา่ปรบั 
หรอืระเบยีบวธิกีารของทางการทีด่าํเนินการกบั Mondi 
หรอืบรษิทัในเครอืรายใดของ Mondi 
อนัเกีย่วกบัการกระทําหรอืละเวน้ทีจ่ะกระทําของลูกคา้หรอืบรษิทัในเครอืของลูก
คา้ทีเ่กีย่วกบัความผดิทางภาษ ี
หรอืการละเมดิกฎหมายทีม่บีทบงัคบัใหก้ระทาํการ 
ลูกคา้รบัรองว่าไดร้บัอาํนาจและการอนุญาตทีจ่าํเป็นทัง้ปวงจากบรษิทัในเครอืข
องตนเกีย่วกบัการยนืยนัและการรบัรองทีร่ะบุไวข้า้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ในกรณีทีม่ขีอ้กงัวลเกีย่วกบัพฤตกิรรมหรอืกจิกรรมใดทีอ่าจขดัแยง้กบัความมุ่ง
มั่นของ Mondi ในการดาํเนินธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม พนัธมติรทางธรุกจิ 
พนักงาน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีอืน่ของ Mondi 
สามารถใชเ้คร ือ่งมอืในการรายงานทีเ่ป็นความลบัของ Mondi 
ซึง่มบีุคคลภายนอกเป็นผูบ้รหิารจดัการ และควรตอ้งใชร้ะบบ SpeakOut อน่ึง 
หากการสือ่สารกบัผูบ้รหิารโดยตรง กบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
หรอืกบับุคคลทีต่อ้งตดิต่อดว้ยตามปกตขิอง Mondi 
ไม่ไดผ้ลก็สามารถตดิต่อกบัเคร ือ่งมอืในการรายงานไดท้างสายดว่นของประเท
ศน้ันหรอืทางเว็บลงิคข์องประเทศน้ัน ทัง้นี ้
ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเคร ือ่งมอืในการรายงานนีแ้ละรายละเอยีดการตดิตอ่ทัง้ห
มดจะมอียู่ในเว็บไซต ์ Mondi Group ในส่วน "Governance" ของระบบ 
"SpeakOut" (https://www.mondigroup.com/en/governance/). 
ขอ้กงัวลและเหตุทีม่กีารรายงานจะไดร้บัดูแลอย่างจรงิจงัและจะเก็บไวเ้ป็นความ
ลบัอย่างเครง่ครดั 
 
 

11. Compliance, Hold harmless, Reporting Tool 
 
The Customer confirms and guarantees, for itself and on behalf 
of its Affiliates, to be and act in full compliance with all laws, in 
particular, but not limited to, anti-trust laws, criminal laws 
including commercial criminal laws and laws related to anti-
bribery, including the Criminal Code of Thailand, the Act 
supplementing the Constitution in regards to Anti-Corruption 
B.E. 2561 (2018). UK Anti Bribery Act 2010, and tax related 
statutes or acts which might have an impact on Mondi, in 
particular, but not limited to the Revenue Code of Thailand and 
the UK Criminal Finances Act (received Royal Assent on 27 
April 2017) dealing with the corporate criminal offence of the 
failure to prevent the facilitation of tax evasion. Customer 
undertakes to indemnify and hold Mondi and any of its Affiliates 
harmless for and against all damages Mondi or its Affiliates 
might suffer, including, but not limited to, claims, legal 
proceedings, fines or any official procedures raised or instituted 
against Mondi or any of its Affiliates, in connection with acts or 
omissions of the Customer or any of its Affiliates relating to tax 
offences or any other violations of mandatory laws. Customer 
undertakes to have obtained all necessary powers and 
authorizations from its Affiliates regarding the above stated 
confirmation and assurance.  
 
In case of concerns about any behaviour or activities that may 
conflict with Mondi´s corporate commitment to ethical business 
practice and conduct, Mondi´s confidential reporting tool which 
is managed by an independent third party may be used by 
business partners, employees or other stakeholders of Mondi. 
SpeakOut should be used if communication with the direct 
management, human resources or the usual Mondi contact is 
not effective. The reporting tool may be contacted either via the 
hotline for the respective country or via the respective country´s 
web link. Further information regarding this reporting tool and 
all contact details are available on the Mondi Group-website in 
the section “Governance” under “SpeakOut” 
(https://www.mondigroup.com/en/governance/). All concerns 
and incidents reported will be treated seriously and in the 
strictest confidence.  
 

12. การควบคมุการสง่ออก 
 
มือ่ Mondi ส่งตอ่ผลติภณัฑท์ีจ่ดัหาใหพ้รอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ลูกคา้จะตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งของกฎหมายควบคมุการส่งออก(
ตอ่) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
และลูกคา้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบการส่งออก(ตอ่) ของประเทศไทย 
สหภาพยุโรป สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา เมือ่ส่งตอ่ผลติภณัฑ ์

12. Export Control 
 
When passing on products supplied by Mondi and related 
documentation, the Customer shall comply with the applicable 
provisions of national and international (re-)export control law. 
In any case, the Customer shall observe the (re-)export 
regulations of Thailand, the European Union, the United 
Kingdom and the United States of America when passing on 
such products and/or services and shall, before passing on any 

https://www.mondigroup.com/en/governance/speakout/
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และ/หรอืบรกิารดงักล่าว และกอ่นจะส่งตอ่ผลติภณัฑ ์
และ/หรอืบรกิารน้ันลูกคา้จะตอ้งตรวจสอบและกาํกบัดแูลใหเ้ป็นดงันี ้
 
-  ในการส่งตอ่ และ/หรอืการเจรจาสญัญาเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
และ/หรอืบรกิารน้ันลูกคา้ไม่ไดล้ะเมดิการหา้มส่งสนิคา้ของสหภาพยุโรป 
สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และ/หรอืสหประชาชาต ิ
-
ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารไม่ไดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การใชง้านในแง่ของอาวุธยุท
โธปกรณ ์ เทคโนโลยนิีวเคลยีร ์ หรอือาวุธทีต่อ้งหา้มหรอืตอ้งไดร้บัการอนุมตั ิ
เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุมตัติามทีก่าํหนดแลว้ 
-  ลูกคา้จะปฏบิตัติามกฎระเบยีบว่าดว้ยรายชือ่บุคคลทีถ่กูกาํหนด (Sanction 
Lists) ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา 
และ/หรอืสหประชาชาต ิ เกีย่วกบัธรุกรรมทางธรุกจิกบับรษิทั บุคคล 
หรอืองคก์รทีร่ะบุไวใ้นรายชือ่น้ัน 
 
หากจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตรวจสอบเร ือ่งการควบคมุการส่งออกโดยหน่วยงาน
ของรฐัทีม่อีาํนาจ หรอืโดย Mondi เมือ่มเีหตอุนัควรสงสยั 
ลูกคา้จะจดัส่งขอ้มูลทัง้ปวงเกีย่วกบัผูใ้ชง้าน ปลายทางสุดทา้ย 
และการใชผ้ลติภณัฑท์ีส่่งมอบ และ/หรอืบรกิารของ Mondi ใหแ้ก ่Mondi เมือ่ 
Mondi รอ้งขอภายในระยะเวลาตามสมควร 
รวมทัง้ขอ้จาํกดัการควบคมุการส่งออกใดทีใ่ชก้บัเร ือ่งนี ้
 
 

such products and/or services, in particular, check and ensure 
by appropriate measures that 
- the Customer, by such passing on and/or by 
negotiating contracts regarding such products and/or services, 
does not violate any embargo of the European Union, the 
United Kingdom, the United States of America and/or the 
United Nations; 
- such products and/or services are not intended for 
any use in terms of armaments, nuclear technology or arms that 
is prohibited or subject to approval, unless the required 
approvals have been granted; 
- the regulations of all relevant sanctions lists of the 
European Union, the United Kingdom, the United States of 
America, and/or the United Nations regarding business 
transactions with companies, persons or organizations stated 
thereon are complied with. 
 
If required to conduct export control checks by the competent 
public authorities or upon reasonable ground for suspicion by 
Mondi, the Customer shall, upon request by Mondi, within 
reasonable time, provide Mondi with all information about the 
end-user, the final destination and the designated use of 
products delivered and/or services rendered by Mondi, as well 
as any export control restrictions applying in this context. 
 

13. การรกัษาความลบั 
 
ลูกคา้จะตอ้งเก็บเนือ้หาของสญัญาฯ และ/หรอืขอ้มูลใดทีไ่ดร้บัจาก Mondi 
หรอืบรษิทัในกลุ่ม Mondi Group ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํสัง่ซ ือ้และ/หรอืสญัญาฯ 
ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีง ขอ้มูลทางธรุกจิและการเงนิ ขอ้มูลราคาและตน้ทนุ 
เอกสารการประกวดราคา ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ เทคโนโลย ี
ความรูเ้ชงิกระบวนการ (Know How) การออกแบบ แบบวาด 
ขอ้กาํหนดเฉพาะ ตวัอย่าง สูตร 
และขอ้มูลหรอืวสัดอุืน่ทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิในปัจจบุนั 
และ/หรอืในอนาคตของ Mondi (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกว่า "ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั") 
ไวเ้ป็นความลบัอย่างเครง่ครดั 
และจะไม่เปิดเผยหรอืใหบุ้คคลภายนอกสามารถเขา้ถงึไดเ้วน้แต่จะไดร้บัความยิ
นยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จาก Mondi  
อน่ึงขอ้มูลทีส่ามารถไดม้าจากการทาํวศิวกรรมยอ้นกลบัจะถอืเป็นขอ้มูลทีเ่ป็น
ความลบัเชน่กนั ซึง่จะตอ้งรกัษาเป็นความลบัอย่างเครง่ครดั 
และไม่นําไปใชใ้นทางใดเวน้แตจ่ะตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรกบั Mondi 
ไวอ้ย่างชดัแจง้ใหเ้ป็นประการอืน่ 
 
ภาระหนา้ทีท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้นีจ้ะไม่นําไปใชก้บัขอ้มูลซึง่ลูกคา้สามารถพสิูจนไ์ดด้ว้
ยหลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรว่าเป็นขอ้มูล (ก) 
ซึง่เป็นทีรู่จ้กัหรอืกลายเป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไปหรอืเปิดเผยตอ่สาธารณชนโดยไม่ไ
ดเ้กดิจากการกระทาํหรอืละเวน้ทีจ่ะกระทาํของลูกคา้ (ข) 
เป็นขอ้มูลทีลู่กคา้ทราบอยู่แลว้ในขณะทีเ่ปิดเผยขอ้มูล (ค) 
หลงัจากทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูล 
บุคคลภายนอกไดเ้ปิดเผยขอ้มูลน้ันต่อลูกคา้โดยสุจรติโดยไม่ไดเ้ป็นการละเมดิ
ภาระหนา้ทีใ่นการรกัษาความลบั หรอื (ง) 
เป็นขอ้มูลทีลู่กคา้พฒันาขึน้เองหรอืพฒันาขึน้ในนามของลูกคา้โดยไม่ไดอ้าศั
ยขอ้มูลทีไ่ดร้บั 
 
ลูกคา้จะตอ้งใชข้อ้มูลทีเ่ป็นความลบัเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการปฏบิตัติามสญัญาฯ 
เทา่น้ัน 
และลูกคา้จะตอ้งปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัโดยใชม้าตรฐานการดแูลของผูเ้ช ี่
ยวชาญในสาขาธรุกจิของลูกคา้ 
 
เมือ่ใดก็ตามที ่ Mondi รอ้งขอลูกคา้จะตอ้งทาํลาย 
หรอืส่งคนืขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทัง้ปวง 
รวมถงึสําเนาทัง้หมดและการทาํซํา้ขอ้มูลให ้ Mondi โดยไม่ชกัชา้  
และทาํหนังสอืรบัรองว่าตนไดป้ฏบิตัติามภาระหนา้ทีต่ามขอ้กาํหนดนี ้
 
 

13. Confidentiality 
 
The content of any Contract and/or any information received 
from Mondi or any company of the Mondi Group in connection 
with any Order and/or Contract, including, but not limited to, any 
business related and financial information, pricing and cost 
information, tender documents, information on our products, 
technology, know-how, designs, drawings, specifications, 
samples, formulas, and all other information or material relating 
to Mondi’s current and/or future business (hereinafter 
“Confidential Information”), shall be held strictly confidential by 
the Customer and shall not be disclosed or made accessible to 
any third parties without the prior written consent of Mondi. Any 
information which can be derived from reverse engineering 
shall also be regarded as Confidential Information and shall be 
treated strictly confidential and shall not be used in any way, 
unless explicitly otherwise agreed with Mondi in writing. 
 
The obligations referred to in this clause shall not apply to any 
information, which the Customer can prove by written evidence: 
(a) is or becomes generally known or available to the public 
otherwise than through an act or omission of the Customer; (b) 
is known to the Customer already at the time of disclosure; (c) 
is after disclosure disclosed to the Customer in good faith by a 
third party without breach of an obligation of secrecy; or (d) was 
developed by or on behalf of the Customer independently of the 
information received. 
 
Confidential Information shall be used by the Customer only for 
the purposes of the performance of the Contract and the 
Customer shall protect the Confidential Information using the 
standard of care of an expert in Customer's business field.  
 
The Customer shall, at any time upon Mondi’s request and 
without undue delay, destroy promptly or return to Mondi all 
Confidential Information, including all copies and other 
reproductions thereof, and certify in writing its compliance with 
the obligations under this provision.  
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14. บทเบด็เตล็ด 
 
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดและเงือ่นไขนีจ้ะมผีลผูกพนัต่อเมือ่ Mondi 
ไดท้าํหนังสอืตกลงไว ้ 
ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการทาํเอกสารเป็นลายลกัษณอ์กัษรนีใ้หใ้ชบ้งัคบักบัการเป
ลีย่นแปลงหรอืการแกไ้ขขอ้นีโ้ดยเฉพาะ 
 
บรษิทัในเครอื และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งสามารถปฏบิตัภิาระหนา้ทีต่ามสญัญาของ 
Mondi ได ้
 
ลูกคา้ตอ้งไม่โอนสทิธหิรอืภาระหนา้ทีใ่ดของตนเวน้แตจ่ะไดร้บัความยนิยอมล่ว
งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Mondi แต่ทัง้นี ้ Mondi 
สามารถโอนสทิธหิรอืภาระหนา้ทีใ่หก้บับรษิทัในกลุ่ม  Mondi Group 
ไดซ้ ึง่โดยหนังสอืฉบบันีลู้กคา้ใหค้วามเห็นชอบในการโอนสทิธดิงักล่าว 
 หากส่วนใดของขอ้กาํหนดและเงือ่นไขนีถ้อืว่าผดิกฎหมาย เป็นโมฆะ 
หรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้
ใหถ้อืว่าส่วนดงักล่าวถกูตดัออกจากขอ้กาํหนดและเงือ่นไขส่วนทีเ่หลอืซึง่จะยงั
คงมผีลบงัคบัตอ่ไป  
 
การที ่ Mondi 
ละเวน้การใชส้ทิธิต์ามขอ้กาํหนดใดจะไม่ถอืเป็นการละเวน้การใชส้ทิธิท์ีเ่กดิจา
กการผดิสญัญาของลูกคา้ในภายหลงั 
 
คาํบอกกล่าวทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรทัง้ปวงซึง่คูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงส่งใหคู้ส่ญัญา
อกีฝ่ายหน่ึงจะตอ้งลงนามโดยบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจโดยชอบใหล้งนามแทน
คูส่ญัญาทีส่่งคาํบอกกล่าวน้ัน และใหถ้อืว่าไดส้่งใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงแลว้ 
(1) โดยการลงลายมอืชือ่ดว้ยหมกึ 
และเฉพาะเมือ่ส่งใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัทีช่าํระคา่ส่
งแลว้ หรอื (2) โดยใชล้ายมอืชือ่อเิล็กทรอนิกสท์ีม่คีวามปลอดภยัขัน้สูง 
 
 ขอ้กาํหนดและเงือ่นไข 
และสญัญาใดฉบบัภาษาไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กาํหนดและเงือ่นไขนีใ้หม้ผีลบงัคั
บเหนือฉบบัภาษาองักฤษ 
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14. Miscellaneous 
 
No variations or amendments to these GTC shall be binding 
unless agreed by written notice by Mondi. This written form 
requirement shall in particular apply to any variation or 
amendment of this clause. 
 
Any of Mondi’s contractual obligations may be fulfilled by any of 
its Affiliates and auxiliary persons. 
 
The Customer must not assign any of its rights or obligations 
without Mondi’s prior consent by written notice. Mondi may 
assign its rights or obligations to an entity of the Mondi Group; 
Customer hereby grants approval for such assignment. 
 
If any part of any provision of these GTC is deemed illegal, void 
or unenforceable, it shall be deemed severed from the 
remainder of these GTC which shall remain in force. 
 
No waiver of any provision by Mondi shall be deemed a waiver 
of any subsequent breach by the Customer. 
 
All written notices to be given or delivered by a party to the other 
party shall be signed by persons duly authorized to sign on 
behalf of the party, and shall be deemed to have been given to 
such other party (i) by wet signature and only when mailed to 
such other party by registered mail, return receipt requested 
and postage prepaid, or (ii) by using secure and advanced 
electronic signature. 
 
The Thai version of this GTC or any Contract related to them 
shall prevail over the English version.  
 

 


