Mondi Coating (Thailand) Co. Ltd.
่
่
ข ้อกําหนด และเงือนไขทั
วไปในการขาย

General Terms and Conditions of Sale

1. ขอบเขต

1. Scope

่
่
้
่
ข ้อกําหนดและเงือนไขการขายทั
วไปนี
(“ข ้อกําหนดและเงือนไข”)
้
จะบังคับใช ้กับสัมพันธ ์ในการจัดหาสินค ้าระหว่างคูส
่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
าย
่
่
่
และจะไม่รวมข ้อกําหนดใดของลูกค ้าไม่ว่าจะเป็ นเงือนไขเฉพาะหรื
อเงือนไขทั
วไ
่
่ อหรื
้ อเอกสารของลูกค ้าเว ้นแต่จะมีหนังสือบอกกล่าวยื
ปซึงอาจปรากฏในใบสั
งซื
้ ้ “คําสัง”
่ หมายถึงคําสังซื
่ อที
้ ลู
่ กค ้าทําขึน้ (ต่อไปนี เรี
้ ยกว่า “ลูกค ้า”)
นยัน ทังนี
้
้ ยกว่า
่ อ
่
สําหร ับการซือขาย
(ต่อไปนี เรี
“สินค ้า”)
ซึงเมื
Mondi
่
ได ้ตกลงยอมร ับคําสังแล
้วจะถือเป็ น (“สัญญาฯ”) ระหว่างลูกค ้า และ Mondi
อนึ่ ง
“Mondi”
หมายถึงบริษท
ั ในกลุ่ม
Mondi
่
ทีขายหรื
อเสนอขายสินค ้าใหก้ บ
ั ลูกค ้า และ “Mondi Group” หมายถึงบริษท
ั ที่
Mondi
Plc.
(หรือผูส้ บ
ื สิทธิทางกฎหมายของ
Mondi
Group)
้
ควบคุมอยู่ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ ้อม ซึง่ "การควบคุม" จะเกิดขึนจากสิ
ทธิ
่
่ าให ้
สัญญา
หรือวิธก
ี ารอืนใดที
ทํ
Mondi
มีอาํ นาจในการตัดสินใจ
่
์ อสิทธิในการใช ้ทร ัพย ์สิน
โดยเฉพาะอย่างยิงกรรมสิ
ทธิหรื
สิทธิ
่
้
่ อ้ าํ นาจในการตัดสินใจเกียวกั
่
หรือสัญญาอืนไม่
ว่าจะบางส่วนหรือทังหมดซึ
งให

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.

บองค ์ประกอบ การลงคะแนนเสียง หรือการตัดสินใจของส่วนงานต่างๆ ของ
Mondi
่ ยวข
่
ผูม้ อ
ี าํ นาจควบคุมจะได ้แก่ผูถ้ อื ครองสิทธิหรือผูม้ ส
ี ท
ิ ธิตามสัญญาทีเกี
้อง
หรือแมว้ ่าจะไม่ได ้เป็ นผูถ้ อื ครองสิทธิดงั กล่าวหรือมีสท
ิ ธิตามสัญญาแต่มอ
ี าํ นาจ
่ี ้ร ับจากสัญญานั้น
ใช ้สิทธิทได
“บริษท
ั ในเครือ”
หมายถึง
้
้
บริษท
ั งปวงทั
ั้
งในปั
จจุบน
ั และในอนาคต บริษท
ั ย่อยทังทางตรง
และ/หรือทางอ ้อม
่ วโลกซึ
่
่ กคูส
หรือบริษท
ั อืนทั
งถู
่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งควบคุม
หรืออยู่ภายใต ้การควบคุมเดียวกับคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ ายนั้น
่
้
่
หรือบริษท
ั ทีควบคุมคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันนั้นในประเทศต่างๆ ทัวโลก

2. ข้อเสนอ ข้อมู ล การทําสัญญา การยกเลิกสัญญา

2. Offer, Information, Conclusion, Contract Cancellation

้ ญของ Mondi จะไม่มผ
้ ้ Mondi
การเสนอราคาหรือคําเชือเชิ
ี ลผูกพัน ทังนี
์
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
ก
หรือแก ้ไขใบเสนอราคาได ้ตลอดเวลาก่อนที่
่ อของลู
้
่ อจะมี
้
่
Mondi จะยอมร ับคําสังซื
กค ้า คําสังซื
ผลผูกพันทางกฎหมายเมือ
่ ้นเป็ นลายลักษณ์อก
Mondi
ได ้ยืนยันการร ับคําสังนั
ั ษรแล ้วเท่านั้น
่ การยืนยันการร ับคําสังซื
่ อแล
้
่ ้ก็แต่โดยตกลง
และเมือมี
้วจะสามารถแก ้ไขคําสังได

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).

กันไว ้เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร (ข ้อ 14)
่
่ อยู่ในแผ่นข ้อมูล
ข ้อมูลหรือสารสนเทศเกียวกั
บคุณภาพใดทีมี
โบรชัวร ์
่ ทํ
่ าเป็ นวาจาหรือลายลักษณ์อก
่ นการให ้
และข ้อมูลอืนที
ั ษรมีวต
ั ถุประสงค ์เพือเป็
ข ้อมูลเท่านั้น และไม่มผ
ี ลผูกพันทางกฎหมาย และนํ ามาใช ้อ ้างไม่ได ้เว ้นแต่
Mondi จะยืนยันเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
หากลูกค ้ายกเลิกสัญญาใด
้
่ กด ้วยต ้นทุนทางตรง
จะมีสท
ิ ธิเรียกร ้องเงินตามราคาซือขายที
หั
ต ้นทุนด ้านแรงงาน ต ้นทุนการผลิต ต ้นทุนวัตถุดบ
ิ )

Mondi
(เช่น

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 เงื่อนไขการชําระเงิน ความล่าช้า การหักกลบลบหนี ้

3. Prices, Terms of Payment, Delay, Set Off

่
้
เว ้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
ายได ้ตกลงในสัญญาฯ
ให ้การส่งมอบเป็ นไปในรูปแบบ “EXW” (หรือ Ex Works ตาม Incoterms
ค.ศ.
2020)
ดังนั้นราคาจึงไม่รวมค่าบรรจุหบ
ี ห่อ
้ รวมภาษีมูลค่าเพิม
่
่
่
ค่าขนส่งและค่าใช ้จ่ายอีกทังไม่
และภาษีหรืออากรอืนใดที
Mondi ต ้องชําระ

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
์
้
่
่
ขอสงวนสิทธิในการขึ
นราคาที
เหมาะสมเมื
อใดก็
ได ้โดยจะคํานึ งถึงเหตุอน
ั สมคว
่
รซึงรวมถึ
งอัตราเงินเฟ้ อ
่ มขึ
่ นของสิ
้
่ี ดขึนหลั
้
และ/หรือต ้นทุนทีเพิ
นค ้าและวัสดุทเกิ
งจากทําสัญญาแล ้ว
่ ่ องจากการขึนภาษี
้
่ื
โดยเฉพาะอย่างยิงเนื
อากรหรือ
การจัดเก็บภาษีอน

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
1

่
่
่ น้
้
การเปลียนแปลงอั
ตราแลกเปลียน
ต ้นทุนการขนส่งเพิมขึ
ขึนอากร
้
้ าแรงและการเจรจาต่อรองต่างๆ
การขึนราคาค่
าวัตถุดบ
ิ
การขึนค่
่ กค ้าร ้องขอ
โดยจะส่งหลักฐานใหล้ ูกค ้าตามทีลู
้ ้อกําหนดนี จะนํ
้ ามาใช ้บังคับหากได ้ตกลงกันให ้ใช ้วิธก
นอกจากนี ข
ี ารขนส่งในรู
่
ปแบบอืนนอกเหนื
อจาก "EXW"
่
้
เว ้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
ราคาซือจะต
้องชําระเป็ นจํานวนสุทธิ
่
(ต ้องไม่มก
ี ารหักเงินจํานวนใด) ภายใน 30 วันนับจากวันทีในใบแจ
้งหนี ้
้
้
ทังนี การชําระเงินจะยังไม่ถอื ว่ามีผล (ได ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายแล ้ว) จนกว่า
้ มจํานวนจากธนาคาร
Mondi จะได ้ร ับการยืนยันการชําระเงินในราคาซือเต็
หากลูกค ้าไม่ชาํ ระเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน
Mondi
้ ้อยละ
สามารถเรียกเก็บดอกเบียร
15
ต่อปี เป็ นรายวัน
้ าใช ้จ่ายในการเรียกเก็บเงินโดยมีจาํ นวนอย่างตํ่า
รวมทังค่
2,500
บาท
นอกจากนี ้
Mondi
่ เกิ
่ ดจากลูกค ้าตามประมวลกฎ
อาจเรียกร ้องค่าชดเชยสําหร ับความเสียหายอืนที
่ เกี
่ ยวข
่
หมายแพ่งและพาณิ ชย ์
และ/หรือกฎหมายอืนที
้อง
่ าใช ้จ่ายทีจํ่ าเป็ นสําหร ับการเรียกเก็บเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิงค่
้ กระทํ
่
หรือมาตรการเรียกคืนหนี ที
านอกศาล
่ งปวงที
้
่ กค ้าเป็ นหนี ้ Mondi ซึงยั
่ งไม่ถงึ กําหนดชําระ
นอกจากนี ้ จํานวนเงินอืนทั
ลู
จะเป็ นอันครบกําหนดต ้องชําระทันที
์ เสธทีจะส่
่ งมอบสินค ้าทีเหลื
่ อทังหมด
้
Mondi ยังมีสท
ิ ธิปฏิ
หรือทําการบอกเลิก
่ ผลทันทีโดยทําคําบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อก
หรือยกเลิกสัญญาฯ
ซึงมี
ั ษร
่ งให ้แล ้ว
และเรียกให ้คืนสินค ้าทีส่
หรือเรียกให ้ชําระเงินล่วงหน้า
่ ้ชําระเงินตามใบแจ ้งหนี ้
และ/หรือเรียกให ้การจัดหาหลักประกันมาให ้จนกระทังได
่ งค ้างชําระทังหมด
้
้ โดยไม่
้
่
ทียั
ทังนี
กระทบสิทธิอื์ นของ
Mondi แต่อย่างใด
้ ามาใช ้บังคับหาก
ข ้อกําหนดเดียวกันนี จะนํ
Mondi
่ าให ้เกิดข ้อสงสัยเกียวความน่
่
่ อของลูกค ้า
ทราบถึงปัญหาทีทํ
าเชือถื
เช่น
่ กค ้าไม่ชาํ ระตั๋วแลกเงินและเช็ค
การทีลู
หาก
Mondi
่
่ ายใ
และลูกค ้าได ้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเกียวกั
บแผนการชําระเงินเพือจ่
บแจ ้งหนี ้
่
และลูกค ้าไม่ชาํ ระเงินในวันครบกําหนดชําระตามทีตกลงกั
นตามแผนดังกล่าว
้
เงินทังหมดจะเป็
นอันครบกําหนดในวันครบกําหนดชําระเดิม
้
้ ระบุ
่ ไว ้
รวมถึงดอกเบียจากการชํ
าระเงินล่าช ้าตามวันชําระเดิมในอัตราดอกเบียที
ข ้างต ้น
่ ้องชําระให ้
ลูกค ้าจะไม่มส
ี ท
ิ ธิระงับการชําระเงินจํานวนใดทีต
Mondi
้
่ ดขึนตาม
้
และลูกค ้าจะไม่มส
ี ท
ิ ธิทาํ การหักกลบลบหนี เว ้นแต่จะมีการร ้องแยง้ ทีเกิ
่ ทํ
่ าขึนระหว่
้
้
่
(1)
สัญญาอืนที
างคูส
่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
ายซึงแตกต่
างจากสัญญาฯ
่ าหนดความหมายไว ้โดยข ้อกําหนดและเงือนไขนี
่
้
ตามทีกํ
(2)
Mondi
ยอมร ับโดยทําคําบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
่ นทีสุ
่ ดและมีผลผูกพันทางกฎหมายได ้ใหก้ ารร ับรอง
หรือคําตัดสินของศาลทีเป็
หรือมิได ้โต ้แย ้ง
Mondi
์
้ ลู
่ กค ้าหรือบริษท
ขอสงวนสิทธิในการหั
กกลบลบหนี ที
ั ในเครือของลูกค ้าต ้องชําร
ะให ้ Mondi หรือบริษท
ั ใน Mondi Group กับเงินที่ Mondi
ต ้องชําระให ้ลูกค ้าหรือบริษท
ั ในเครือของลูกค ้า
Mondi
อาจบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญาฯ
่ ผลบังคับทันทีโดยทําคําบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อก
ซึงมี
ั ษรหากลูกค ้าเข ้าสู่กร
้
้
ะบวนการชําระหนี โดยสมั
ครใจกับเจ ้าหนี ของตน
่
ถูกดําเนิ นกระบวนพิจารณาคดีล ้มละลาย
ได ้ร ับคําสังทางปกครอง
้ พ
เข ้าสู่การชําระบัญชี
หรือมีการแต่งตังผู
้ ท
ิ ก
ั ษ ์ทร ัพย ์
้ การบอกเลิ
้
์
ทังนี
กหรือยกเลิกสัญญาฯ
จะไม่กระทบต่อสิทธิของ
Modi
่ ยวข
่
ตามกฎหมายทีเกี
้อแต่อย่างใด

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 nonpayment 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. การส่งมอบและการส่งผ่านความเสียง

4. Delivery and Passing of Risk

่ ไม่
่ ใช่
หากตกลงใหท้ าํ การขนส่งในรูปแบบอืนที
"EXW"
่
่
ความเสียงจากการสู
ญหายหรือความเสียหายจะตกเป็ นของลูกค ้าอย่างช ้าเมือ

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
2

ทําการส่งสินค ้า
อนึ่ ง
่ กค ้าได ้แจ ้งอย่างชัดเจนให ้ทําโดย
การทําประกันภัยการขนส่งจะทําได ้ก็ตอ
่ เมือลู
ลูกค ้าจะออกค่าใช ้จ่ายเอง
่ี กค ้าสามารถควบคุมได ้ตามสมควรความ
หากการส่งมอบล่าช ้าเนื่ องจากเหตุทลู
่
เสียงด
้านราคาจะส่งตกเป็ นของลูกค ้า
ณ
่ ้งใหท้ ราบถึงความพร ้อมในการจัดส่ง
้ ้
วันทีแจ
ทังนี
Mondi
้ าใช ้จ่ายทังปวงที
้
่ ดขึนเนื
้ ่ องจากความล่าช ้าดังกล่าว
มีสท
ิ ธิทจะออกใบแจ
ี่
้งหนี ค่
เกิ
่
โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื์ นของ
Mondi
่
่ งแต่
้ วน
ซึงรวมถึ
งแต่ไม่จาํ กัดเพียงค่าคลังสินค ้าภายในหรือภายนอกโดยเริมตั
ั ที่
่ าการจัดส่ง
แจ ้งให ้ทราบถึงความพร ้อมในการจัดส่งจนถึงเมือทํ
่ การบอกเลิก
หรือจนเมือมี
หรือยกเลิกสัญญาฯ
โดยมีผลทันที
และจะ
จําหน่ ายสินค ้าตามดุลยพินิจของ
Mondi
่
่ ้แจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
โดยมีเงือนไขว่
าระยะเวลาผ่อนผันตามสมควรซึงได
ั ษรให ้
ลูกค ้าทราบถึงความประสงค ์ในการจําหน่ ายสินค ้าได ้ครบกําหนดโดยไม่มก
ี าร
ดําเนิ นการใด

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. ระยะเวลาในการส่งมอบ การส่งมอบเพียงบางส่วน ผลต่าง

5. Delivery Term, Partial Deliveries, Variances

การยืนยันเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรของ Mondi (รวมถึงการยืนยันด ้วยอีเมล)
่
่ อจะมี
้
่
เกียวกั
บคําสังซื
ผลบังคับใช ้กับเงือนไขในการส่
งมอบ
วิธก
ี ารส่งและปริมาณสินค ้า
โดย
Mondi
่ อเป็
้ นหลายงวด
มีสท
ิ ธิส่์ งมอบสินค ้าตามคําสังซื

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.

่
่ ดส่งทังหมดจะเป็
้
วันทีและเวลาที
จั
น EXW และเป็ นการประมาณการเท่านั้น
เว ้นแต่ Mondi ร ับประกันอย่างชัดแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรว่ามีผลผูกพัน
้ ผลบังคับใช ้หากไม่ได ้มีการตกลงกันในเรืองวั
่ นส่งมอบ:
ข ้อกําหนดต่อไปนี จะมี
่ าหนดไว ้เบืองต
้
การส่งมอบทีกํ
้น (Default Delivery Time) จะมีระยะเวลา 6
สัปดาห ์
Mondi
้
่
ไม่จาํ เป็ นต ้องส่งมอบของจนกว่าลูกค ้าจะได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหรือชีแจงเกี
ยวกั
บภาระห
่ งปวงที
้
่ นหน้าทีของลู
่
น้าทีทั
เป็
กค ้าก่อนการส่งมอบ (เช่น ข ้อบังคับเชิงเทคนิ ค
ข ้อบังคับในทางการค ้า ใบอนุ ญาตของทางการ การอนุ ญาต และใบอนุ ญาต
ฯลฯ) เรียบร ้อยแล ้ว
หากมีการตกลงตามสัญญาว่าจะต ้องได ้รบั เลตเตอร ์ออฟเครดิตหรือมีการชําระเ
งินล่วงหน้าหรือวางหลักประกัน
่ นจนกว่
้
ระยะเวลาการส่งมอบจะยังไม่เริมขึ
าลูกค ้าจะมอบเลตเตอร ์ออฟเครดิต
ชําระเงินล่วงหน้า หรือจัดหาหลักประกันนั้นให ้ Mondi
่ ผลต่างด ้านปริมาณไม่เกิน
Mondi มีสท
ิ ธิส่์ งมอบสินค ้าซึงมี
่ งซื
่ อ้
ของปริมาณของทีสั

+/-

10%

่
่ ผลผูกพันแล ้ว และ Mondi ส่งมอบล่าช ้า
หากมีการตกลงเงือนไขการส่
งมอบทีมี
ลูกค ้าจะให ้ระยะเวลาผ่อนผันแก่
Mondi
อย่างน้อย
2
สัปดาห ์
์
และลูกค ้าจะมีสท
ิ ธิบอกเลิ
กสัญญาฯ
่ี
้ ดลงโดยไม่ได ้มีการดําเนิ นการส่งมอ
เฉพาะในกรณี ทระยะเวลาผ่
อนผันนั้นสินสุ
บ

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 การร ับประก ัน และความร ับผิด

6. Inspection, Warranties and Liability

่
6.1 การตรวจสอบ การร ับประก ัน และการเบียงเบน

6.1 Inspection, Warranties and Deviations

่ การส่งมอบ และต ้องแจ ้งให ้ Mondi
ลูกค ้าจะต ้องตรวจสอบสินค ้าทันทีเมือมี
่
่ น
ทราบโดยเร็วนับแต่มก
ี ารส่งมอบสินค ้าทีปลายทางถึ
งความชํารุดบกพร่องทีเห็
ได ้ชัดเจน
่
(รวมถึงความเสียหายระหว่างการขนส่งหากมีการตกลงเงือนไขการจั
ดส่งแบบอื่
่
นนอกเหนื อจาก EXW) สินค ้าไม่ครบ หรือมีความคลาดเคลือนจากผลิ
ตภัณฑ ์
่
่ อ้
ข ้อกําหนดเกียวกั
บบรรจุภณ
ั ฑ์
และการยืนยันคําสังซื
่ กค ้าจะต ้องแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ซึงลู
ั ษรโดยระบุถงึ ความชํารุดบกพร่อง
่
้น
้
ไม่ครบถ ้วน หรือความคลาดเคลือนนั
และระบุหมายเลขใบแจ ้งหนี มาด
้วย
้ จะถื
้ อว่าสินค ้าไม่มค
ทังนี
ี วามชํารุดบกพร่องอย่างชัดเจนหลังจากพ้นช่วงเวลา 7
วันนั้น และลูกค ้าจะไม่ทาํ การเรียกร ้องจาก Mondi เนื่ องจากเหตุดงั กล่าว

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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่ อนอยู่
ให ้ลูกค ้าทําหนังสือแจ ้ง
Mondi
ทันทีถงึ ความชํารุดบกพร่องทีซ่
่ ดขึนระหว่
้
(รวมถึงความชํารุดบกพร่องทีเกิ
างการผลิต)
หลังจากตรวจพบ
่ นนิ ษฐานว่าความชํารุดบกพร่องทีซ่
่ อนอยู่โดยปกติแล ้วจะสามารถตรวจพบ
ซึงสั
ได ้ภายในระยะเวลา
60
วันหลังจากสินค ้ามาถึงเว ้นแต่ลูกค ้าจะสามารถพิสูจน์ได ้ว่าไม่สามารถตรวจพบ
ความชํารุดบกพร่องนั้นได ้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
่ ารุดบกพร่องต ้องเก็บไว ้ให ้
สินค ้าทีชํ
Mondi
ตรวจสอบเป็ นเวลา
14
่ ้งและต ้องไม่ส่งคืนให ้ Mondi หาก Mondi ไม่ได ้ขอ
วันนับจากวันทีแจ
่
่ Mondi ร ้องขอ
ตัวอย่างสินค ้าทีพบว่
ามีความชํารุดบกพร่องให ้ส่ง Mondi เมือ
่
่
ซึงรวมถึ
งวัตถุแปลกปลอมทีพบในสิ
นค ้าและ/หรือบรรจุภณ
ั ฑ์
่
หากลูกค ้าไม่ตรวจสอบหรือแจ ้ง
Mondi
เกียวกั
บความชํารุดบกพร่อง
่
(ไม่ว่าจะปรากฏชัดหรือทีมองไม่
เห็น)
์ ยกร ้องการเยียวยาทีเกี
่ ยวกั
่
โดยทําเป็ นหนังสือบอกกล่าวลูกค ้าจะเสียสิทธิเรี
บคว
่ ย่
ามชํารุดบกพร่องนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย ์หรือกฎหมายทีเกี
วข ้อง
์
อย่างไรก็ตาม Mondi ขอสงวนสิทธิในการปฏิ
เสธการเยียวยา การคืนสินค ้า
การคืนเงิน
่ ยวข
่
หรือจ่ายค่าชดเชยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย ์หรือกฎหมายทีเกี
้
องหากปรากฏชัดหรือ
Mondi
่ ดขึนกั
้ บสินค ้านั้นไม่ได ้เป็ นผลมาจากคว
สามารถพิสูจน์ได ้ว่าความเสียหายทีเกิ
่ ดเจนหรือทีมองไม่
่
ามชํารุดบกพร่องทีชั
เห็ น
เช่น
่
ความชํารุดบกพร่องหลังการขาย หรือความเสียหายจากการสึกหรอเสือมสภาพ
่
จนกว่าการร ้องเรียนเรืองการร
ับประกันจะได ้พิสูจน์ให ้ปรากฏว่ามีเหตุผลอันสม
ควร
ลูกค ้าจะต ้องจัดเก็บสินค ้าใหเ้ หมาะสมและจัดทําประกันภัยในมูลค่าการขายต่อเ
ต็มจํานวนบวกกับค่าขนส่งและค่าคลังสินค ้า
่
หากปรากฏว่าการเรียกร ้องเกียวกั
บการรบั ประกันมีเหตุผลอันสมควร Mondi
่ ารุดบกพร่อง ทังนี
้ ้
จะชดใช ้ค่าใช ้จ่ายภายนอกไม่เกินมูลค่าสูงสุดของสินค ้าทีชํ
่ บบริษท
ลูกค ้าจะต ้องให ้ความร่วมมืออย่างเต็มทีกั
ั ประกันภัยของ
Mondi
และตัวแทนของบริษท
ั ดังกล่าว

Mondi
่
ขอร ับรองและยืนยันตามสัญญาว่าสินค ้าจะเป็ นไปตามข ้อกําหนดเฉพาะทีตกลง
่ าการผลิต
้ ระยะเวลา
กันไว ้
ณ
เวลาทีทํ
การร ับประกันนี มี
12
่ งมอบ
่ ดจากการลอกล่อน
เดือนนับแต่วน
ั ทีส่
ยกเว ้นความชํารุดบกพร่องทีเกิ
(Delamination)
่
คุณลักษณะของการปิ ดผนึ กด ้วยความเย็นและการปิ ดผนึ กซึงจะมี
ระยะเวลาการ
่ ต
ร ับประกันเป็ นเวลา 6 เดือนนับจากวันทีผลิ
ของตัวอย่าง
ตัวอย่าง
่ ดให ้หรือแสดงต่อลูกค ้าได ้ทําขึนเพื
้ อเป็
่ นข ้อมูลเท่านั้น
หรือแบบจําลองทีจั
่
่
และไม่ได ้เป็ นเงือนไขหรื
อการร ับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ ้งหรือโดยปริยายเกียว
กับคุณภาพ ลักษณะ หรือ ความเหมาะสมสําหร ับวัตถุประสงค ์
่
หากการเรียกร ้องเกียวกั
บการร ับประกันมีเหตุผลอันสมควร
Mondi
่
่
จะเลือกว่าจะทําการแก ้ไขสินค ้าหรือนํ าของทีปราศจากข
้อผิดพลาดมาเปลียนใ
ห ้แทนตามดุลยพินิจของ
Mondi
แต่เพียงผูเ้ ดียว
่
่
หากการแก ้ไขหรือการนํ าของทีปราศจากข
้อผิดพลาดมาเปลียนแทนให
้เป็ นไม่ไ
ด ้หรือ Mondi ทําไม่ได ้ในทางการค ้า
อาจลดราคาให ้กับลูกค ้า อนึ่ ง
่ าหนดไว ้ข ้างต ้นจะนํ ามาใช ้แทนการร ับประกันตาม
การร ับประกันตามสัญญาทีกํ
่
กฎหมายตามทีพึงจะใช ้ได ้
Mondi
่
จะไม่ร ับผิดชอบต่อผลต่างเพียงเล็กน้อยจากข ้อกําหนดเฉพาะทีตกลงไว
้ และ
Mondi
่ ดขึนไม่
้ ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ ้อมจากคําสั่
จะไม่ร ับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ
่ เหมาะสม
งหรือข ้อกําหนดเฉพาะของลูกค ้า
การจัดการทีไม่
ความเสียหายโดยจงใจ
ความประมาทเลินเล่อ
่ กค ้าแก ้ไขเปลียนแปลงสิ
่
หรือการทีลู
นค ้า
่ ณภาพ
ผลต่างเพียงเล็กน้อยจะได ้แก่ความแตกต่างในเรืองคุ
ขนาด
่ นเรืองปกติ
่
และปริมาณซึงเป็
ทางการค ้า
่
่ มพ ์และสีทพิ
ความคลาดเคลือนเพี
ยงเล็กน้อยของตําแหน่ งทีพิ
ี่ ม พ ์
หรือคุณภาพของ 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-andtear 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
4

่
้ นเรืองปกติ
่
เกณฑ ์ความคลาดเคลือนต่
อไปนี เป็
ทางการค ้า
และความแตกต่างดังกล่าวจะไม่ถอื เป็ นสินค ้าชํารุดบกพร่อง:
่ +/- 2 มม
หน้ากว ้าง น้อยกว่า 500มม. มีอต
ั ราส่วนคลาดเคลือน
่ +/- 3 มม
หน้ากว ้าง มากกว่า 500มม. มีอต
ั ราส่วนคลาดเคลือน
่
ความยาวของมว้ น อาจจะมีคา่ ความคลาดเคลือนระหว่
าง +/-1.5%
Mondi
่ ้องแจ ้งใหล้ ูกค ้าทราบว่าคําแนะนํ าหรือข ้อกําหนดเฉพาะของลูกค ้าไ
ไม่มห
ี น้าทีต
่ งกล่าว นอกจากนี ้ Mondi
ม่เหมาะสมเว ้นแต่ Mondi จะทราบถึงเรืองดั
จะไม่มภ
ี าระผูกพันในการพิสูจน์อก
ั ษรหรือประเมินว่างานพิมพ ์นั้นเหมาะสมกับวั
ตถุประสงค ์หรือไม่
6.2 ข้อจําก ัดความร ับผิด:

6.2 Limitations of Liability:

Mondi
จะต ้องร ับผิดต่อการกระทําผิดโดยจงใจ
(เจตนา)
และความประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรงเท่านั้น
่ หลักฐานพิสูจน์ทเพี
่ี
และจะต ้องชําระค่าชดเชยเฉพาะความเสียหายตามจริงซึงมี
่ ้นํ ามาแสดงต่อ
ยงพอซึงได
Mondi
่ ยวข
่
โดยเป็ นไปตามวงเงินหรือการลดหย่อนตามกฎหมายทีเกี
้อง
และไม่ว่าในกรณี ใดให ้ยกเว ้นการจ่ายเงินชดเชยสําหร ับค่าเสียหายทางอ ้อม
่ นผลสืบเนื่ อง
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
ค่าเสียหายทีเป็
การสูญเสียรายได ้
่ คล
่ ้ายคลึงกัน
การสูญเสียกําไร และความเสียหายหรือการสูญเสียอืนที

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.

่
แมจ้ ะมีข ้อกําหนดอืนใดก็
ตาม
้
่
คูส
่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
ายจะไม่ยกเว ้นหรือจํากัดความร ับผิดของตนเกียวกั
บเจตนา
ความประสงค ์ร ้ายหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรง
การเสียชีวต
ิ หรืออันตรายต่อร่างกาย
่ ดขึนจากสิ
้
ความร ับผิดต่อความเสียหายทีเกิ
นค ้า
่
่ สามารถจํากัดหรือยกเว ้นได ้ตามกฎหมาย
หรือความร ับผิดอืนใดที
ไม่

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.

้ ้อจํากัดความร ับผิดตามทีกํ
่ าหนดไว ้ในข ้อนี จะใช
้
นอกจากนี ข
้บังคับกับตัวแทนท
างกฎหมาย พนักงาน และตัวแทนของ Mondi ด ้วย
7. เหตุสุดวิสย
ั

7. Force Majeure

Mondi
่
ไม่ต ้องร ับผิดหรือถือว่าละเมิดสัญญาเนื่ องจากล่าช ้าในการปฏิบต
ั ภ
ิ าระหน้าทีหรื
่
อไม่สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามภาระหน้าทีใดของตนหากความล่
าช ้าหรือการไม่สามาร
่ ้นได ้เกิดจากสาเหตุทอยู
่ี ่นอกเหนื อความควบคุมตามสมควรขอ
ถปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีนั
่
งตน
("เหตุสุดวิสยั ")
ซึงรวมถึ
งแต่ไม่จาํ กัดเพียงการนัดหยุดงาน
่ างาน
การปิ ดสถานทีทํ
วัสดุหรือพลังงานไม่เพียงพอ
่ั
การระบาดใหญ่ทวโลกหรื
อโรคระบาด
กฎหมาย
การกระทําของศาลหรือของร ัฐบาล
การกักบริเวณ
การขาดวิธก
ี ารขนส่ง
่ี ้ายคลึงกัน
และเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทคล
้ ้อกําหนดนี จะนํ
้ ามาใช ้บังคับหากผูจ้ ด
นอกจากนี ข
ั หาสินค ้าของ
Mondi
ประสบกับเหตุสุดวิสยั ดังกล่าว
้
่ ความล่าช ้าเกิดอยู่แล ้วระยะเวลาผ่อนผันทีลู
่ ก
หากเกิดเหตุสุดวิสยั ขึนระหว่
างทีมี
่ สุดวิสยั จะยุติ ทังนี
้ ้ Mondi
ค ้าจะต ้องใหแ้ ก่ Mondi จะต ้องไม่สนสุ
ิ ้ ดลงก่อนทีเหตุ
่ สุดวิสยั เริมต
่ ้นและสินสุ
้ ดลงโดยเร็ว
จะต ้องแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบถึงวันทีเหตุ

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. การยึดหน่ วงกรรมสิทธิในสิ
นค้า

8. Retention of Title

์
่ ดส่งทังปวงจะยั
้
กรรมสิทธิทางกฎหมายในสิ
นค ้าทีจั
งคงเป็ นของ
Mondi
้
่
้
่ ยวข
่
จนกว่าลูกค ้าจะชําระเงินทังหมดทีเป็ นหนี Mondi ซึงเกี
้องกับสัญญาฯ
่ นทั
่ งปวงของลู
้
่ ต่อ
และได ้ปฏิบต
ั ภ
ิ าระหน้าทีอื
กค ้าทีมี
Mondi
่ ดขึนตามหรื
้
่
ซึงเกิ
อเกียวข
้องกับสัญญาฯ เรียบร ้อยแล ้ว ดังนั้น Mondi
์ เสธทีจะส่
่ งมอบสินค ้าทีเหลื
่ อหรือเรียกให ้ส่งคืนสินค ้าทีได
่ ้ส่งมอบไป
จึงมีสท
ิ ธิปฏิ
่
่
้
่
แล ้วนอกเหนื อจากสิทธิอื์ นตามข
้อกําหนดและเงือนไขนี
สัญญาฉบับอืน
้ งปวงที
้
่ งค ้างชําระ
หรือตามกฎหมาย จนกว่าจะมีการชําระใบแจ ้งหนี ทั
ยั

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.

่ี นค ้าถูกส่งไปให ้ลูกค ้าก่อนทีจะชํ
่ าระเงินทังหมด
้
ในกรณี ทสิ
่
ลูกค ้าจะต ้องรกั ษาสินค ้าให ้เป็ นไปตามมาตรฐานการดูแลรกั ษาของผูเ้ ชียวชาญ
่
ในธุรกิจของลูกค ้า
และงดดําเนิ นการทีอาจก่
อให ้เกิดความเสียหาย
หรือลดมูลค่าของสินค ้า

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
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่ ้องทําประกันภัยทีเหมาะสมให
่
ลูกค ้ามีหน้าทีต
้สินค ้าที่
Mondi
่
่ วไปทั
่
้
่ ยจากอั
ยังคงเป็ นเจ ้าของเพือประกั
นความเสียงทั
งปวงโดยเฉพาะอย่
างยิงภั
คคีภยั
การโจรกรรม
่ ดจากนํ ้าโดยลูกค ้าจะออกค่าใช ้จ่ายในการประกันภัยเอง
หรือความเสียหายทีเกิ
่ ้องดูแลร ักษาและจัดเก็บสินค ้าดังกล่าวอย่างระมัดระวังและเห
และลูกค ้ามีหน้าทีต
มาะสม
่ าใหเ้ กิดความสะดวกในการค ้นห
โดยลูกค ้าจะต ้องจัดเก็บสินค ้าในลักษณะทีจะทํ
้
่
้ เกี
่ ยวกั
่
าสินค ้าทังทีเป็ นการค ้นหาตามปกติหรือตามใบแจ ้งหนี ที
บสินค ้าดังกล่าว
่
้ ้
ลูกค ้ามีสท
ิ ธิที์ จะขายสิ
นค ้าในการประกอบธุรกิจตามปกติของตน
ทังนี
่
้
การเรียกร ้องทีอาจเกิ
ดขึนจากการขายดั
งกล่าวให ้โอนให ้ Mondi ล่วงหน้า
และลูกค ้าจะต ้องดําเนิ นการตามข ้อกําหนดในการทําให ้ปรากฏแก่สาธารณชน
้
่
้นสามารถบังคับใช ้ได ้
(Publicity)
ทีจํ่ าเป็ นทังหมดเพื
อการโอนนั
เช่น
การลงทะเบียนในสมุดบัญชี
์ นค ้า
และโดยการแจ ้งให ้ผูซ
้ อทราบถึ
ื้
งการโอนและการยึดหน่ วงกรรมสิทธิในสิ
่
หากลูกค ้าขายสินค ้าที
Mondi
์ งกล่าวจะใช ้กับจํานวนเงินทีได
่ ้ร ับเท่ากับทีเป็
่ นเจ ้า
เป็ นเจ ้าของร่วมการโอนสิทธิดั
่
่ การโอนสิทธิ ์
ของร่วม ซึงมอนดี
จะมีสท
ิ ธิทจะเรี
ี่
ยกเก็บเงินทีมี

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.

้
การแปรรูปสินค ้าโดยลูกค ้าจะทําขึนในนามของ
Mondi
โดยไม่กอ
่ ให ้เกิดภาระกับ
Mondi
แต่อย่างใด
่ ไม่
่ ใช่ของ
หากสินค ้าได ้ร ับแปรรูปร่วมกับสินค ้าอืนที
Mondi
Mondi
่ ตขึนใหม่
้
่ งมอ
จะเป็ นเจ ้าของร่วมของสินค ้าทีผลิ
ตามสัดส่วนมูลค่าของสินค ้าทีส่
่ าเนิ นการแปรรูป
บในขณะทีดํ

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. ทร ัพย ์สินทางปั ญญา การจัดเก็บสินค้า และค่าบริการ

9. Intellectual Property, Storage and Charges

์
ลูกค ้าต ้องร ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในการขอร ับสิทธิในทร
ัพย ์สินทางปัญญาแ
์
่ ่ภายใต ้บังคับของสัญญาฯ
ละใบอนุ ญาตให ้ใช ้สิทธิในทร
ัพย ์สินทางปัญญาซึงอยู
่
่
ซึงรวมถึ
งแต่ไม่จาํ กัดเพียง การออกแบบสินค ้าตามสัง่
เครืองหมายการค
้า
์
์ มในการใช ้สิงพิ
่ มพ ์ทังปวง
้
ตลอดจนลิขสิทธิและสิ
ทธิเสริ
์ อใบอนุ ญาตให ้ใช ้สิทธิเกี
์ ยวกั
่
่ ้
และกรรมสิทธิหรื
บสิทธิบต
ั รทีใช
ลูกค ้าจะต ้องชดใช ้ค่าเสียหายให ้ Mondi สําหร ับการเรียกร ้อง ความเสียหาย
้
และค่าใช ้จ่ายทังปวง
(รวมถึงค่าใช ้จ่ายทางกฎหมาย)
์
อันเป็ นผลมาจากการละเมิดสิทธิในทร
ัพย ์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกไม่
้ งหรือถูกกล่าวหา
ว่าจะเกิดขึนจริ

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.

่ มพ ์ กระบอก
ต ้นสําเนา ต ้นฉบับ รายการพิมพ ์ Print Substrate สิงพิ
่
การออกแบบ
ฯลฯ
ทีลูกค ้าจัดส่งให ้
Mondi
จะได ้ร ับการจัดเก็บไวโ้ ดยอยู่ในความร ับผิดชอบของลูกค ้า
่
ลูกค ้าจะถูกเรียกเก็บเงินเกียวกั
บแบบ ลวดลาย ข ้อกําหนดเฉพาะ ของตัวอย่าง
่ มพ ์เรียบ และกระบอกที่ Mondi
มว้ นตัวอย่าง เมทริกซ ์ บล็อก สิงพิ
่
้
่ อจาก
้
ผลิตให ้แก่ลูกค ้า แมว้ ่าจะไม่ได ้สังซือ ไม่มก
ี ารยืนยันร ับคําสังซื
Mondi
หรือลูกค ้ายกเลิก ของดังกล่าวจะยังคงเป็ นทร ัพย ์สินของ Mondi และ Mondi
์ งปวงในกรณี
้
่
์
ขอสงวนสิทธิทั
ดงั กล่าวซึงจะนํ
ามาใช ้บังคับกับสิทธิในทร
ัพย ์สินทา
งปัญญาด ้วยหากพึงใช ้บังคับได ้
่ าเนิ นการ สถานทีดํ
่ าเนิ นกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ
10. สถานทีดํ
่ บงั คบ
กฎหมายทีใช้
ั
่ าเนิ นการจะได ้แก่สถานประกอบการของ Mondi
สถานทีดํ
่
้
้ ญญาฯ
ให ้ข ้อกําหนดและเงือนไขนี
รวมทั
งสั
่ ถงึ ข ้อกําหนดและเงือนไขนี
่
้ ่ภายใต ้บังคับของกฎหมายประเทศไทย
ทีระบุ
อยู
้
และยกเว ้นการบังคับใช ้อนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด ้วยสัญญาซือขายสิ
นค ้าระ
หว่างประเทศ (CISG) โดยชัดแจ ้ง
่ ภูมล
้
สําหร ับลูกค ้าทีมี
ิ ําเนาในประเทศไทยให ้นํ าข ้อกําหนดต่อไปนี มาใช
้บังคับ:
้
่ ดขึนจากหรื
้
่
่
้
ข ้อพิพาททังปวงที
เกิ
อเกียวข
้องกับข ้อกําหนดและเงือนไขนี
หรือสัญญาฯ
่
่ นเขตอํานาจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจาร
จะต ้องยืนให
้ศาลของประเทศไทยซึงเป็
ณาทําการตัดสินข ้อพิพาทนั้น

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. 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,
6

่ ภูมล
สําหร ับลูกค ้าทีมี
ิ ําเนานอกประเทศไทย
้
ให ้นํ าข ้อกําหนดต่อไปนี มาใช
้บังคับ:
้
่ ดขึนจากข
้
่
้
ให ้ระงับข ้อพิพาททังปวงที
เกิ
้อกําหนดและเงือนไขนี
และสัญญาฯ
่ ถงึ ข ้อกําหนดและเงือนไข
่
่ ยวข
่
ทีระบุ
หรือข ้อพิพาททีเกี
้องกับการเป็ นโมฆะ
การละเมิด
หรือการบอกเลิกข ้อกําหนด
และสัญญาฯ
นั้นตามข ้อบังคับว่าด ้วยการอนุ ญาโตตุลาการของหอการค ้าระหว่างประเทศโด
้ หนึ่ งคนขึนไปที
้
่ ้ร ับการแต่งตังตามข
้
ยให ้มีอนุ ญาโตตุลาการตังแต่
ได
้อบังคับดังก
้ ให
้ ด้ าํ เนิ นกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการทีกรุ
่ งเวียนนา
ล่าวเป็ นผูพ
้ จิ ารณา ทังนี
ประเทศออสเตรีย
และให ้ใช ้ภาษาอังกฤษในการพิจารณา
อนึ่ ง
่
ข ้อตกลงเรืองอนุ
ญาโตตุลาการจะอยู่ใต ้บังคับกฎหมายของออสเตรีย

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.
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
่
เครืองมื
อในการรายงาน

11. Compliance, Hold harmless, Reporting Tool

การป้ องก ันจากความเสียหาย

้
ลูกค ้ายืนยันและร ับรองทังในนามของตนเองและในนามของบริ
ษท
ั ในเครือว่าจะป
้
่ ไม่จาํ กัดเพียงกฎหมายต่อต ้านก
ฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทังปวงโดยเฉพาะอย่
างยิงแต่
ารผูกขาด
กฎหมายอาญา
รวมถึงกฎหมายอาญาทางพาณิ ชย ์
่ ยวข
่
และกฎหมายทีเกี
้องกับการต่อต ้านการให ้สินบน
้
รวมทังประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย
พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบร ัฐธรรมนู ญว่าด ้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ
ต พ.ศ. 2561 กฎหมาย Anti Bribery Act ของสหราชอาณาจักร ค.ศ.
2010
่
่ึ
และกฎหมายหรือพระราชบัญญัตท
ิ เกี
ี่ ยวข
้องกับภาษีซงอาจมี
ผลกระทบต่อ
่
Mondi โดยเฉพาะอย่างยิงและไม่
จาํ กัดเพียงประมวลร ัษฎากรของประเทศไทย
และกฎหมาย
Criminal
Finances
Act
ของสหราชอาณาจักร
่ นที่
(ได ้ร ับพระบรมราชานุ ญาตเมือวั
27
เมษายน
2560)
่ ยวกั
่
ทีเกี
บความผิดทางอาญาขององค ์กรจากการไม่สามารถป้ องกันการอํานวย
่
ความสะดวกในการเลียงภาษี
่ บั ผิดชดใช ้ค่าเสียหายและป้ องกัน
โดยลูกค ้าตกลงทีจะร
Mondi
และบริษท
ั ในเครือของ
Mondi
้
่
ให ้พ้นจากความเสียหายและต่อความเสียหายทังปวงที
Mondi
่
หรือบริษท
ั ในเครืออาจได ้ร ับ
ซึงรวมถึ
งแต่ไม่จาํ กัดเพียง
การเรียกร ้อง
การดําเนิ นการทางกฎหมาย
ค่าปร ับ
่ าเนิ นการกับ
หรือระเบียบวิธก
ี ารของทางการทีดํ
Mondi
หรือบริษท
ั ในเครือรายใดของ
Mondi
่
่
อันเกียวกั
บการกระทําหรือละเว ้นทีจะกระทํ
าของลูกค ้าหรือบริษท
ั ในเครือของลูก
่ ยวกั
่
ค ้าทีเกี
บความผิดทางภาษี
่ บทบังคับใหก้ ระทําการ
หรือการละเมิดกฎหมายทีมี
้
ลูกค ้าร ับรองว่าได ้ร ับอํานาจและการอนุ ญาตทีจํ่ าเป็ นทังปวงจากบริ
ษท
ั ในเครือข
่
่ ไว ้ข ้างต ้นเรียบร ้อยแล ้ว
องตนเกียวกั
บการยืนยันและการร ับรองทีระบุ
่
่
ในกรณี ทมี
ี่ ข ้อกังวลเกียวกั
บพฤติกรรมหรือกิจกรรมใดทีอาจขั
ดแย ้งกับความมุ่ง
มั่นของ Mondi ในการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พันธมิตรทางธุรกิจ
่
พนักงาน
หรือผูม้ ส
ี ่วนได ้เสียอืนของ
Mondi
่
่
สามารถใช ้เครืองมือในการรายงานทีเป็ นความลับของ
Mondi
่ บุคคลภายนอกเป็ นผูบ้ ริหารจัดการ และควรต ้องใช ้ระบบ SpeakOut อนึ่ ง
ซึงมี
่
หากการสือสารกั
บผูบ้ ริหารโดยตรง
กับฝ่ ายทร ัพยากรบุคคล
่ ้องติดต่อด ้วยตามปกติของ
หรือกับบุคคลทีต
Mondi
่ อในการรายงานได ้ทางสายด่วนของประเท
ไม่ได ้ผลก็สามารถติดต่อกับเครืองมื
้ ้
ศนั้นหรือทางเว็บลิงค ์ของประเทศนั้น
ทังนี
่
่
่
้
้
ข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับเครืองมือในการรายงานนี และรายละเอียดการติดต่อทังห
มดจะมีอยู่ในเว็บไซต ์ Mondi Group ในส่วน "Governance" ของระบบ
"SpeakOut"
(https://www.mondigroup.com/en/governance/).
่ี การรายงานจะได ้ร ับดูแลอย่างจริงจังและจะเก็บไว ้เป็ นความ
ข ้อกังวลและเหตุทมี
ลับอย่างเคร่งครดั

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 antibribery, 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. การควบคุมการส่งออก

12. Export Control

่
่ ดหาให ้พร ้อมเอกสารทีเกี
่ ยวข
่
มือ
Mondi
ส่งต่อผลิตภัณฑ ์ทีจั
้อง
่
ลูกค ้าจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบัญญัตท
ิ เกี
ี่ ยวข
้องของกฎหมายควบคุมการส่งออก(
้
ต่อ)
ทังในประเทศและต่
างประเทศ
และลูกค ้าจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบการส่งออก(ต่อ)
ของประเทศไทย
่ งต่อผลิตภัณฑ ์
สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหร ัฐอเมริกา เมือส่

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
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่
- ในการส่งต่อ
และ/หรือการเจรจาสัญญาเกียวกั
บผลิตภัณฑ ์
และ/หรือบริการนั้นลูกค ้าไม่ได ้ละเมิดการห ้ามส่งสินค ้าของสหภาพยุโรป
สหราชอาณาจักร สหร ัฐอเมริกา และ/หรือสหประชาชาติ
่
ผลิตภัณฑ ์และ/หรือบริการไม่ได ้มีวต
ั ถุประสงค ์เพือการใช
้งานในแง่ของอาวุธยุท
่ ้องห ้ามหรือต ้องได ้ร ับการอนุ มต
โธปกรณ์ เทคโนโลยีนิวเคลียร ์ หรืออาวุธทีต
ั ิ
่ าหนดแล ้ว
เว ้นแต่จะได ้ร ับอนุ มต
ั ต
ิ ามทีกํ
่ คคลทีถู
่ กกําหนด (Sanction
- ลูกค ้าจะปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบว่าด ้วยรายชือบุ
่ ยวข
่
้
Lists) ทีเกี
้องทังหมดของสหภาพยุ
โรป สหราชอาณาจักร สหร ัฐอเมริกา
่
และ/หรือสหประชาชาติ
เกียวกั
บธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษท
ั
บุคคล
่
่
้
หรือองค ์กรทีระบุไว ้ในรายชือนัน

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.

่
หากจําเป็ นต ้องดําเนิ นการตรวจสอบเรืองการควบคุ
มการส่งออกโดยหน่ วยงาน
่ อาํ นาจ
่ เหตุอน
ของร ัฐทีมี
หรือโดย
Mondi
เมือมี
ั ควรสงสัย
้
่
ลูกค ้าจะจัดส่งข ้อมูลทังปวงเกี
ยวกั
บผูใ้ ช ้งาน
ปลายทางสุดท ้าย
่ งมอบ และ/หรือบริการของ Mondi ให ้แก่ Mondi เมือ
่
และการใช ้ผลิตภัณฑ ์ทีส่
Mondi
ร ้องขอภายในระยะเวลาตามสมควร
้ ้อจํากัดการควบคุมการส่งออกใดทีใช
่ ้กับเรืองนี
่ ้
รวมทังข

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. การร ักษาความลับ

13. Confidentiality

้
่ ้ร ับจาก Mondi
ลูกค ้าจะต ้องเก็บเนื อหาของสั
ญญาฯ และ/หรือข ้อมูลใดทีได
่ ยวข
่
่ อและ/หรื
้
หรือบริษท
ั ในกลุ่ม Mondi Group ทีเกี
้องกับคําสังซื
อสัญญาฯ
่
ซึงรวมถึ
งแต่ไม่จาํ กัดเพียง ข ้อมูลทางธุรกิจและการเงิน ข ้อมูลราคาและต ้นทุน
่
เอกสารการประกวดราคา
ข ้อมูลเกียวกั
บผลิตภัณฑ ์
เทคโนโลยี
ความรู ้เชิงกระบวนการ
(Know
How)
การออกแบบ
แบบวาด
ข ้อกําหนดเฉพาะ
ตัวอย่าง
สูตร
่ื งปวงที
้
่ ยวข
่
และข ้อมูลหรือวัสดุอนทั
เกี
้องกับธุรกิจในปัจจุบน
ั
้
่ นความลับ")
และ/หรือในอนาคตของ Mondi (ต่อไปนี จะเรี
ยกว่า "ข ้อมูลทีเป็
ไว ้เป็ นความลับอย่างเคร่งครดั
และจะไม่เปิ ดเผยหรือให ้บุคคลภายนอกสามารถเข ้าถึงได ้เว ้นแต่จะได ้ร ับความยิ
นยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน้าจาก
Mondi
่
่ น
อนึ่ งข ้อมูลทีสามารถได
้มาจากการทําวิศวกรรมย ้อนกลับจะถือเป็ นข ้อมูลทีเป็
่
ความลับเช่นกัน
ซึงจะต
้องรกั ษาเป็ นความลับอย่างเคร่งคร ัด
และไม่นําไปใช ้ในทางใดเว ้นแต่จะตกลงเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรกับ
Mondi
่
ไว ้อย่างชัดแจ ้งให ้เป็ นประการอืน

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.

และ/หรือบริการดังกล่าว
และก่อนจะส่งต่อผลิตภัณฑ ์
และ/หรือบริการนั้นลูกค ้าจะต ้องตรวจสอบและกํากับดูแลให ้เป็ นดังนี ้

่ ระบุ
่ ไว ้ในข ้อนี จะไม่
้
่ กค ้าสามารถพิสูจน์ได ้ด ้ว
ภาระหน้าทีที
นําไปใช ้กับข ้อมูลซึงลู
่ นลายลักษณ์อก
ยหลักฐานทีเป็
ั ษรว่าเป็ นข ้อมูล
(ก)
่ นทีรู่ ้จักหรือกลายเป็ นทีรู่ ้จักโดยทัวไปหรื
่
ซึงเป็
อเปิ ดเผยต่อสาธารณชนโดยไม่ไ
่
ด ้เกิดจากการกระทําหรือละเว ้นทีจะกระทํ
าของลูกค ้า
(ข)
่ กค ้าทราบอยู่แล ้วในขณะทีเปิ
่ ดเผยข ้อมูล
เป็ นข ้อมูลทีลู
(ค)
่ การเปิ ดเผยข ้อมูล
หลังจากทีมี
บุคคลภายนอกได ้เปิ ดเผยข ้อมูลนั้นต่อลูกค ้าโดยสุจริตโดยไม่ได ้เป็ นการละเมิด
่
ภาระหน้าทีในการร
กั ษาความลับ
หรือ
(ง)
่ กค ้าพัฒนาขึนเองหรื
้
้
เป็ นข ้อมูลทีลู
อพัฒนาขึนในนามของลู
กค ้าโดยไม่ได ้อาศั
่ ้ร ับ
ยข ้อมูลทีได
่ นความลับเพือวั
่ ตถุประสงค ์ในการปฏิบต
ลูกค ้าจะต ้องใช ้ข ้อมูลทีเป็
ั ต
ิ ามสัญญาฯ
เท่านั้น
่ นความลับโดยใช ้มาตรฐานการดูแลของผูเ้ ชี่
และลูกค ้าจะต ้องปกป้ องข ้อมูลทีเป็
ยวชาญในสาขาธุรกิจของลูกค ้า

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.

่
เมือใดก็
ตามที่
Mondi
ร ้องขอลูกค ้าจะต ้องทําลาย
่ นความลับทังปวง
้
หรือส่งคืนข ้อมูลทีเป็
้
้ ้อมูลให ้
รวมถึงสําเนาทังหมดและการทํ
าซําข
Mondi
โดยไม่ชกั ช ้า
่
และทําหนังสือร ับรองว่าตนได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามภาระหน้าทีตามข
้อกําหนดนี ้
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14. บทเบ็ดเตล็ด

14. Miscellaneous

่
่
้ ผลผูกพันต่อเมือ
่
การแก ้ไขเปลียนแปลงข
้อกําหนดและเงือนไขนี
จะมี
Mondi
ได ้ทําหนังสือตกลงไว ้
่
้ ้ใช ้บังคับกับการเป
ข ้อกําหนดเกียวกั
บการทําเอกสารเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรนี ให
่
้
ลียนแปลงหรือการแก ้ไขข ้อนี โดยเฉพาะ

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.

่ ยวข
่
่
บริษท
ั ในเครือ และบุคคลทีเกี
้องสามารถปฏิบต
ั ภ
ิ าระหน้าทีตามสั
ญญาของ
Mondi ได ้
่
ลูกค ้าต ้องไม่โอนสิทธิหรือภาระหน้าทีใดของตนเว
้นแต่จะได ้รบั ความยินยอมล่ว
งหน้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจาก
Mondi
แต่ทงนี
ั้ ้
Mondi
่
สามารถโอนสิทธิหรือภาระหน้าทีใหก้ บ
ั บริษท
ั ในกลุ่ม
Mondi Group
่
้ กค ้าใหค้ วามเห็ นชอบในการโอนสิทธิดงั กล่าว
ได ้ซึงโดยหนั
งสือฉบับนี ลู
่
้ อว่าผิดกฎหมาย
หากส่วนใดของข ้อกําหนดและเงือนไขนี
ถื
เป็ นโมฆะ
หรือไม่สามารถบังคับใช ้ได ้
่
่ อซึงจะยั
่
ให ้ถือว่าส่วนดังกล่าวถูกตัดออกจากข ้อกําหนดและเงือนไขส่
วนทีเหลื
ง
คงมีผลบังคับต่อไป
การที่
Mondi
์
่ ดจา
ละเว ้นการใช ้สิทธิตามข
้อกําหนดใดจะไม่ถอื เป็ นการละเว ้นการใช ้สิทธิที์ เกิ
กการผิดสัญญาของลูกค ้าในภายหลัง
่ นลายลักษณ์อก
้
่ ส
คําบอกกล่าวทีเป็
ั ษรทังปวงซึ
งคู
่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งส่งให ้คูส
่ ญ
ั ญา
่ ้รบั มอบอํานาจโดยชอบให ้ลงนามแทน
อีกฝ่ ายหนึ่ งจะต ้องลงนามโดยบุคคลทีได
่ งคําบอกกล่าวนั้น
คูส
่ ญ
ั ญาทีส่
และใหถ้ อ
ื ว่าได ้ส่งใหค้ ส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งแล ้ว
่ ้วยหมึก
(1)
โดยการลงลายมือชือด
่ งใหค้ ู่สญ
่ าระค่าส่
และเฉพาะเมือส่
ั ญาอีกฝ่ ายทางไปรษณี ย ์ลงทะเบียนตอบร ับทีชํ
่ เล็กทรอนิ กส ์ทีมี
่ ความปลอดภัยขันสู
้ ง
งแล ้ว หรือ (2) โดยใช ้ลายมือชืออิ

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.

่
ข ้อกําหนดและเงือนไข
่ ยวข
่
่
้ ้มีผลบังคั
และสัญญาใดฉบับภาษาไทยทีเกี
้องกับข ้อกําหนดและเงือนไขนี
ให
บเหนื อฉบับภาษาอังกฤษ

01.01.2022
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