Mondi Bangkok Company, Limited
่
่วไปในกำรขำย
ข ้อกำหนด และเงือนไขทั

General Terms and Conditions of Sale

1. ขอบเขต

1. Scope

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรขำยทั่วไปนี ้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) จะบังคับใช ้
กับ สัม พัน ธ ใ์ นกำรจัด หำสิ น ค ำ้ ระหว่ ำ งคู่ ส ัญ ญำทั้งสองฝ่ ำยและจะไม่ ร วม
่
ข้อกำหนดใดของลูกค ำ้ ไม่ว่ำจะเป็ นเงื่อนไขเฉพำะหรือเงื่อนไขทั่วไปซึงอำจ
้ อเอกสำรของลูกคำ้ เว้นแต่จะมีหนังสือบอกกล่ำวยืนยัน
ปรำกฏในใบสั่งซือหรื
้ ้ “คำสั่ง” หมำยถึงคำสั่งซือที
้ ลู
่ กค ้ำทำขึน้ (ต่อไปนีเรี
้ ยกว่ำ “ลูกค ้ำ”) สำหรับ
ทังนี
้
้ ยกว่ำ “สิน ค ำ้ ”) ซึงเมื
่ ่อ Mondi ได ต
กำรซือขำย
(ต่อไปนี เรี
้ กลงยอมรับคำสั่ง
แล ้วจะถือเป็ น (“สัญญำฯ”) ระหว่ำงลูกค ้ำ และ Mondi อนึ่ง “Mondi” หมำยถึง
บริษ ัท ในกลุ่ม Mondi ที่ขำยหรือเสนอขำยสิน ค ำ้ ให้กบ
ั ลูก ค ำ้ และ “Mondi
Group” หมำยถึ ง บริษ ั ท ที่ Mondi Plc. (หรือ ผู ส
้ ื บ สิ ท ธิ ท ำงกฎหมำยของ
Mondi Group) ควบคุม อยู่ไ ม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึง่ "กำรควบคุม" จะ
้
เกิด ขึนจำกสิ
ท ธิ สัญ ญำ หรือ วิธีก ำรอื่นใดที่ท ำให้ Mondi มีอ ำนำจในกำร
่
์ อสิทธิในกำรใช ้ทรัพย ์สิน สิทธิ หรือ
ตัดสินใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิงกรรมสิ
ทธิหรื
้
่ อำนำจในกำรตัดสิน ใจเกียวกั
่
สัญญำอื่นไม่ว่ำจะบำงส่วนหรือทังหมดซึ
งให้
บ
องค ป์ ระกอบ กำรลงคะแนนเสีย ง หรือ กำรตัด สิน ใจของส่ ว นงำนต่ ำ งๆ ของ
Mondi ผู ม
้ ีอ ำนำจควบคุม จะได แ้ ก่ผู ถ
้ ือ ครองสิท ธิห รือ ผูม
้ ีสิท ธิต ำมสัญญำที่
่
เกียวข้
อง หรือแม้ว่ำจะไม่ไดเ้ ป็ นผูถ้ ือครองสิทธิดงั กล่ำวหรือมีสิทธิตำมสัญญำ
แต่มอ
ี ำนำจใช ้สิทธิทได
ี่ ้รับจำกสัญญำนั้น “บริษท
ั ในเครือ” หมำยถึง บริษท
ั งปวง
ั้
้
้
ทังในปั
จจุบน
ั และในอนำคต บริษท
ั ย่อยทังทำงตรง
และ/หรือทำงอ้อม หรือบริษท
ั
่ ่วโลกซึงถู
่ กคู่สญ
อืนทั
ั ญำฝ่ ำยหนึ่ งควบคุม หรืออยู่ภำยใตก้ ำรควบคุมเดียวกับ
่
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยนั้น หรือบริษท
ั ทีควบคุ
มคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยนั้นนั้นในประเทศต่ำงๆ ทั่ว

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.

โลก

2. ข้อเสนอ ข้อมูล การทาสัญญา การยกเลิกสัญญา

2. Offer, Information, Conclusion, Contract Cancellation

้ ญของ Mondi จะไม่มีผลผูกพัน ทังนี
้ ้ Mondi ขอ
กำรเสนอรำคำหรือค ำเชือเชิ
์
สงวนสิทธิในกำรยกเลิ
ก หรือแก ้ไขใบเสนอรำคำไดต้ ลอดเวลำก่อนที่ Mondi จะ
้
้
ยอมรับค ำสั่งซือของลู
กค ำ้ ค ำสั่งซือจะมี
ผลผูกพัน ทำงกฎหมำยเมื่อ Mondi ได ้
ยืน ยัน กำรรับคำสั่งนั้นเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรแลว้ เท่ำนั้น และเมื่อมีกำรยืนยันกำร
่ อแล
้ ้วจะสำมำรถแก ้ไขคำสังได
่ ้ก็แต่โดยตกลงกันไว้เป็ นลำยลักษณ์อก
รับคำสังซื
ั ษร

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).

(ข้อ 14)
่
่ อยู่ในแผ่นข้อมูล โบรชัวร ์ และข้อมูล
ข้อมูลหรือสำรสนเทศเกียวกั
บคุณภำพใดทีมี
่ ท
่ ำเป็ นวำจำหรือลำยลักษณ์อก
่ นกำรให้ขอ้ มูลเท่ำนั้น
อืนที
ั ษรมีวต
ั ถุประสงค ์เพือเป็
และไม่มผ
ี ลผูกพันทำงกฎหมำย และนำมำใช ้อ้ำงไม่ได ้เว้นแต่ Mondi จะยืนยันเป็ น
ลำยลักษณ์อก
ั ษร

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.

้
่ ก
หำกลูกคำ้ ยกเลิกสัญญำใด Mondi จะมีสิทธิเรียกร ้องเงินตำมรำคำซือขำยที
หั
ด ้วยต ้นทุนทำงตรง (เช่น ต ้นทุนด ้ำนแรงงำน ต ้นทุนกำรผลิต ต ้นทุนวัตถุดบ
ิ )

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 เงื่อนไขการชาระเงิน ความล่าช้า การหักกลบลบหนี้

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

่ คู่สญ
้
เว้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่ำงอืน
ั ญำทังสองฝ่
ำยได ้ตกลงในสัญญำฯ ให้กำรส่ง
มอบเป็ นไปในรูปแบบ “EXW” (หรือ Ex Works ตำม Incoterms ค.ศ. 2020)
ดัง นั้ นรำคำจึ ง ไม่ ร วมค่ ำ บรรจุ หี บ ห่ อ ค่ ำ ขนส่ ง และค่ ำ ใช จ้ ่ ำ ยอี ก ทั้งไม่ ร วม
่ และภำษีหรืออำกรอืนใดที
่
่ Mondi ต ้องชำระ
ภำษีมูลค่ำเพิม

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 ขอสงวนสิทธิในกำรขึ
นรำคำที
เหมำะสมเมื
อใดก็
ได ้โดยจะคำนึ งถึงเหตุอน
ั
่
้
สมควรซึงรวมถึ
ง อัต รำเงิน เฟ้ อ และ/หรือ ต น
้ ทุ น ที่เพิ่มขึนของสิ
น ค ำ้ และวัสดุที่
้
่ ่ องจำกกำรขึนภำษี
้
เกิดขึนหลั
งจำกทำสัญญำแลว้ โดยเฉพำะอย่ำงยิงเนื
อำกรหรือ
่
่
่
่ น้ ขึน้
กำรจัดเก็บภำษีอน
ื กำรเปลียนแปลงอัตรำแลกเปลียน ต ้นทุนกำรขนส่งเพิมขึ
้
้ ำแรงและกำรเจรจำต่อรองต่ำงๆ โดยจะส่ง
อำกร กำรขึนรำคำค่
ำวัตถุดิบ กำรขึนค่

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

่ กค ้ำร ้องขอ นอกจำกนีข้อก
้
้ ำมำใช ้บังคับหำก
หลักฐำนให้ลูกค ้ำตำมทีลู
ำหนดนีจะน
่
ได ้ตกลงกันให้ใช ้วิธก
ี ำรขนส่งในรูปแบบอืนนอกเหนื
อจำก "EXW"
่ รำคำซือจะต
้
เว้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่ำงอืน
้องชำระเป็ นจำนวนสุทธิ (ต ้องไม่มก
ี ำร
่
้ กำรช
้
หักเงินจำนวนใด) ภำยใน 30 วันนับจำกวันทีในใบแจ
ง้ หนี ้ ทังนี
ำระเงินจะยัง
ไม่ถือว่ำมีผล (ได ม้ ีกำรปฏิบต
ั ิต ำมกฎหมำยแลว้ ) จนกว่ำ Mondi จะได ร้ บ
ั กำร
้ มจำนวนจำกธนำคำร
ยืนยันกำรชำระเงินในรำคำซือเต็
หำกลู ก ค ำ้ ไม่ ช ำระเงิน ในวัน ครบก ำหนดช ำระเงิน Mondi สำมำรถเรีย กเก็ บ
้ ้อยละ 15 ต่อปี เป็ นรำยวัน รวมทังค่
้ ำใช ้จ่ำยในกำรเรียกเก็บเงินโดยมี
ดอกเบียร
่
้
จำนวนอย่ำงตำ 2,500 บำท นอกจำกนี Mondi อำจเรียกร ้องค่ำชดเชยสำหรับ
่ เกิ
่ ดจำกลูกค ้ำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ และ/หรือ
ควำมเสียหำยอืนที
่ เกี
่ ยวข้อง
่
่ ำใช ้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรเรียกเก็บ
กฎหมำยอืนที
โดยเฉพำะอย่ำงยิงค่
้
่
เงิน หรือมำตรกำรเรียกคืนหนีทีกระทำนอกศำล
่ งปวงที
้
่ กคำ้ เป็ นหนี ้ Mondi ซึงยั
่ งไม่ถึงกำหนดชำระ
นอกจำกนี ้ จำนวนเงินอืนทั
ลู
จะเป็ นอันครบกำหนดต ้องชำระทันที
์ เสธทีจะส่
่ งมอบสินค ้ำทีเหลื
่ อทังหมด
้
Mondi ยังมีสท
ิ ธิปฏิ
หรือทำกำรบอกเลิก หรือ
่ ผลทันทีโดยทำคำบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อก
ยกเลิกสัญญำฯ ซึงมี
ั ษร และเรียก
่ งให้แลว้ หรือเรียกให้ชำระเงินล่วงหน้ำ และ/หรือเรียกให้กำรจัดหำ
ให้คืนสินค ้ำทีส่
้ ยั
่ งคำ้ งชำระทังหมด
้
้ ้
หลักประกัน มำให้จนกระทั่งไดช
้ ำระเงินตำมใบแจง้ หนี ที
ทังนี
้
โดยไม่กระทบสิทธิอื์ ่นของ Mondi แต่อย่ำงใด ข้อกำหนดเดียวกัน นี จะน
ำมำใช ้
่ ำให้เกิดข้อสงสัยเกียวควำมน่
่
่ อของ
บังคับหำก Mondi ทรำบถึงปัญหำทีท
ำเชือถื
่ กค ้ำไม่ชำระตัวแลกเงิ
๋
ลูกค ้ำ เช่น กำรทีลู
นและเช็ค
่ บแผนกำรชำระเงิน
หำก Mondi และลูกค ้ำได ้ตกลงกันเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรเกียวกั
่
เพื่อจ่ำยใบแจง้ หนี ้ และลูกค ำ้ ไม่ชำระเงิน ในวัน ครบกำหนดชำระตำมทีตกลงกั
น
้
ตำมแผนดังกล่ำว เงิน ทังหมดจะเป็
นอันครบกำหนดในวัน ครบกำหนดชำระเดิม
้
้ ระบุ
่ ไ ว้
รวมถึงดอกเบียจำกกำรช
ำระเงินล่ำช ้ำตำมวันชำระเดิมในอัตรำดอกเบียที
ข้ำงต ้น
่ อ้ งชำระให้ Mondi และลูกคำ้ จะ
ลูกคำ้ จะไม่มีสิทธิระงับกำรชำระเงินจำนวนใดทีต
้
่ ดขึนตำม
้
่
ไม่มส
ี ท
ิ ธิทำกำรหักกลบลบหนีเว้นแต่
จะมีกำรร ้องแย ้งทีเกิ
(1) สัญญำอืน
้
่
ที่ท ำขึ นระหว่
ำ งคู่ ส ัญ ญำทั้งสองฝ่ ำยซึงแตกต่
ำ งจำกสัญ ญำฯ ตำมที่ก ำหนด
ควำมหมำยไว้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี ้ (2) Mondi ยอมรับโดยท ำค ำบอก
่ นทีสุ
่ ดและมีผลผูกพันทำง
กล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษร หรือคำตัดสินของศำลทีเป็
กฎหมำยได ้ให้กำรรับรอง หรือมิได ้โต ้แย ้ง
์
่ กคำ้ หรือบริษท
Mondi ขอสงวนสิท ธิในกำรหั
กกลบลบหนี ้ทีลู
ั ในเครือของลูกคำ้
ตอ้ งชำระให้ Mondi หรือบริษท
ั ใน Mondi Group กับเงินที่ Mondi ตอ้ งชำระให้
ลูกค ้ำหรือบริษท
ั ในเครือของลูกค ้ำ
่ ผลบังคับทันทีโดยทำคำบอกกล่ำว
Mondi อำจบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญำฯ ซึงมี
้
เป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรหำกลูกค ้ำเข้ำสู่กระบวนกำรชำระหนีโดยสมั
ครใจกับเจ ้ำหนี ้
่
ของตน ถูกดำเนิ นกระบวนพิจำรณำคดีลม้ ละลำย ไดร้ บั คำสังทำงปกครอง เข้ำสู่
้ พ
กำรช ำระบัญ ชี หรือ มีก ำรแต่งตังผู
้ ิท ก
ั ษท
์ รัพ ย ์ ทั้งนี ้กำรบอกเลิก หรือ ยกเลิก
์
่ ยวข้อแต่
่
สัญญำฯ จะไม่กระทบต่อสิทธิของ
Modi ตำมกฎหมำยทีเกี
อย่ำงใด

่
4. การส่งมอบและการส่งผ่านความเสียง
่ ใช่ "EXW" ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญ
หำกตกลงให้ท ำกำรขนส่งในรูปแบบอื่นทีไม่
่ ำกำรส่งสินค ้ำ อนึ่งกำรทำ
หำยหรือควำมเสียหำยจะตกเป็ นของลูกค ้ำอย่ำงช ้ำเมือท
ประกันภัยกำรขนส่งจะทำไดก้ ็ต่อเมื่อลูกคำ้ ได ้แจง้ อย่ำงชัดเจนให้ทำโดยลูกค ้ำจะ
ออกค่ำใช ้จ่ำยเอง หำกกำรส่งมอบล่ำช ้ำเนื่ องจำกเหตุทลู
ี่ กคำ้ สำมำรถควบคุมได ้
่
ตำมสมควรควำมเสียงดำ้ นรำคำจะส่งตกเป็ นของลูกคำ้ ณ วัน ที่แจง้ ให้ท รำบถึง
้ ้ Mondi มีสท
้ ำใช ้จ่ำยทังปวงที
้
่
ควำมพร ้อมในกำรจัดส่ง ทังนี
ิ ธิทจะออกใบแจ
ี่
้งหนีค่
้ ่ องจำกควำมล่ำช ้ำดังกล่ำว โดยไม่กระทบต่อสิท ธิอื์ ่นของ Mondi ซึง่
เกิด ขึนเนื
่ งแต่
้ วน
่ ง้ ให้
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่ำคลังสินค ้ำภำยในหรือภำยนอกโดยเริมตั
ั ทีแจ
่ ำกำรจัดส่ง หรือจนเมือมี
่ กำรบอกเลิก
ทรำบถึงควำมพร ้อมในกำรจัดส่งจนถึงเมือท
หรือยกเลิกสัญญำฯ โดยมีผลทันทีและจะจำหน่ ำยสินค ้ำตำมดุลยพินิจของ Mondi

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. 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
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
2

่ แ้ จง้ เป็ นลำยลักษณ์อก
โดยมีเงื่อนไขว่ำระยะเวลำผ่อนผันตำมสมควรซึงได
ั ษรให้
ลูกค ำ้ ทรำบถึงควำมประสงค ์ในกำรจำหน่ ำยสิน ค ำ้ ได ค้ รบกำหนดโดยไม่มีก ำร
ดำเนินกำรใด

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

กำรยื น ยัน เป็ นลำยลัก ษณ์อ ัก ษรของ Mondi (รวมถึ ง กำรยื น ยัน ด ว้ ยอี เ มล)
่
้
เกียวกั
บคำสั่งซือจะมี
ผลบังคับใช ้กับเงื่อนไขในกำรส่งมอบ วิธก
ี ำรส่งและปริมำณ
้ นหลำยงวด
สินค ้ำ โดย Mondi มีสท
ิ ธิส่์ งมอบสินค ้ำตำมคำสั่งซือเป็

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
้
วันทีและเวลำที
จั
น EXW และเป็ นกำรประมำณกำรเท่ำนั้น เว้นแต่
Mondi รับประกันอย่ำงชัดแจ ้งเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรว่ำมีผลผูกพัน

All delivery dates and times are EXW and estimates only
unless explicitly guaranteed in writing by Mondi to be binding.

้
่
Mondi ไม่จำเป็ นต ้องส่งมอบของจนกว่ำลูกค ้ำจะไดป้ ฏิบต
ั ิตำมหรือชีแจงเกี
ยวกั
บ
ภำระหน้ำ ที่ทั้งปวงที่เป็ นหน้ำ ที่ของลู ก ค ำ้ ก่อ นกำรส่ ง มอบ (เช่น ข้อ บัง คับ เชิง
เทคนิ ค ข้อ บัง คับ ในทำงกำรค ำ้ ใบอนุ ญำตของทำงกำร กำรอนุ ญำต และ
ใบอนุ ญำต ฯลฯ) เรียบร ้อยแล ้ว
หำกมีกำรตกลงตำมสัญญำว่ำจะต ้องได ้รับเลตเตอร ์ออฟเครดิตหรือมีกำรชำระเงิน
่ นจนกว่
้
ล่วงหน้ำหรือวำงหลักประกัน ระยะเวลำกำรส่งมอบจะยังไม่เริมขึ
ำลูกคำ้ จะ
มอบเลตเตอร ์ออฟเครดิต ชำระเงินล่วงหน้ำ หรือจัดหำหลักประกันนั้นให้ Mondi
่ ผลต่ำงด ้ำนปริมำณไม่เกิน +/- 10% ของปริมำณ
Mondi มีสท
ิ ธิส่์ งมอบสินค ้ำซึงมี
่ ่งซือ้
ของทีสั
่ ผลผูกพันแลว้ และ Mondi ส่งมอบล่ำช ้ำ
หำกมีกำรตกลงเงื่อนไขกำรส่งมอบทีมี
ลูกคำ้ จะให้ระยะเวลำผ่อนผันแก่ Mondi อย่ำงน้อย 2 สัปดำห ์ และลูกคำ้ จะมีสท
ิ ธิ ์
้ ดลงโดยไม่ไดม้ ีกำร
บอกเลิกสัญญำฯ เฉพำะในกรณี ทระยะเวลำผ่
ี่
อนผันนั้นสินสุ
ดำเนินกำรส่งมอบ

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 ับประกัน และความร ับผิด

6. Inspection, Warranties and Liability

่
6.1 การตรวจสอบ การร ับประกัน และการเบียงเบน

6.1 Inspection, Warranties and Deviations

่ กำรส่งมอบ และตอ้ งแจง้ ให้ Mondi ทรำบ
ลูกคำ้ จะตอ้ งตรวจสอบสินค ้ำทันทีเมือมี
โดยเร็ว นั บ แต่ มีก ำรส่ ง มอบสิน ค ำ้ ที่ปลำยทำงถึง ควำมช ำรุ ด บกพร่อ งที่เห็ น ได ้
ชัดเจน (รวมถึงควำมเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่งหำกมีกำรตกลงเงื่อนไขกำรจัดส่ง
แบบอื่นนอกเหนื อ จำก EXW) สิ น ค ำ้ ไม่ ค รบ หรือ มี ค วำมคลำดเคลื่อนจำก
่ บบรรจุภณ
่ กค ้ำจะต ้อง
ผลิตภัณฑ ์ ข้อกำหนดเกียวกั
ั ฑ ์ และกำรยืนยันคำสั่งซือ้ ซึงลู
แจ ง้ เป็ นลำยลัก ษณ์อ ัก ษรโดยระบุ ถึ ง ควำมช ำรุ ด บกพร่อ ง ไม่ ค รบถ้ว น หรือ
่
้น และระบุหมำยเลขใบแจ ้งหนีมำด
้
้ จะถื
้ อว่ำสินค ้ำไม่มี
ควำมคลำดเคลือนนั
้วย ทังนี
ควำมชำรุดบกพร่องอย่ำงชัดเจนหลังจำกพ้นช่วงเวลำ 7 วันนั้น และลูกค ้ำจะไม่ทำ
กำรเรียกร ้องจำก Mondi เนื่องจำกเหตุดงั กล่ำว

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, but at least within 7 days, 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.

่ อนอยู่ (รวมถึง
ให้ลูกค ำ้ ท ำหนังสือแจง้ Mondi ทัน ทีถึงควำมชำรุด บกพร่องทีซ่
่ ดขึนระหว่
้
่ นนิ ษฐำน
ควำมชำรุดบกพร่องทีเกิ
ำงกำรผลิต) หลังจำกตรวจพบ ซึงสั
ว่ ำ ควำมช ำรุ ด บกพร่อ งที่ซ่อ นอยู่ โ ดยปกติแ ล ว้ จะสำมำรถตรวจพบได ภ
้ ำยใน
ระยะเวลำ 60 วัน หลัง จำกสิน ค ำ้ มำถึง เว้น แต่ ลู ก ค ำ้ จะสำมำรถพิสู จ น์ไ ด ว้ ่ ำ ไม่
สำมำรถตรวจพบควำมชำรุด บกพร่องนั้นได ภ
้ ำยในระยะเวลำดังกล่ ำ ว สิน ค ำ้ ที่
่ ง้
ชำรุดบกพร่องตอ้ งเก็บไว้ให้ Mondi ตรวจสอบเป็ นเวลำ 14 วันนับจำกวันทีแจ
่
และตอ้ งไม่ส่งคืนให้ Mondi หำก Mondi ไม่ไดข
้ อ ตัวอย่ำงสินคำ้ ทีพบว่
ำมีควำม
่
่
ชำรุดบกพร่องให้ส่ง Mondi เมื่อ Mondi ร ้องขอ ซึงรวมถึ
งวัตถุแปลกปลอมทีพบ
่
ในสิน ค ำ้ และ/หรือบรรจุภณ
ั ฑ ์ หำกลูกค ำ้ ไม่ตรวจสอบหรือแจง้ Mondi เกียวกั
บ
่
ควำมชำรุดบกพร่อง (ไม่ว่ำจะปรำกฏชัดหรือทีมองไม่
เห็น) โดยทำเป็ นหนังสือบอก
์ ยกร ้องกำรเยียวยำทีเกี
่ ยวกั
่
กล่ำวลูกคำ้ จะเสียสิทธิเรี
บควำมชำรุดบกพร่องนั้นตำม
่ ยวข้อง
่
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์หรือกฎหมำยทีเกี
์
อย่ำงไรก็ตำม Mondi ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิ
เสธกำรเยียวยำ กำรคืนสินค ้ำ กำร
คืนเงิน หรือจ่ำยค่ำชดเชยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย ์หรือกฎหมำยที่
่
เกียวข้
องหำกปรำกฏชัด หรือ Mondi สำมำรถพิสูจน์ไ ด ว้ ่ำควำมเสีย หำยที่เกิด
้ บสินค ้ำนั้นไม่ได ้เป็ นผลมำจำกควำมชำรุดบกพร่องทีชั
่ ดเจนหรือทีมองไม่
่
ขึนกั
เ ห็น
เช่น ควำมช ำรุ ด บกพร่อ งหลัง กำรขำย หรือ ควำมเสี ย หำยจำกกำรสึ ก หรอ
่
เสือมสภำพ

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
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่
จนกว่ำกำรร ้องเรียนเรืองกำรรั
บประกันจะได ้พิสูจน์ให้ปรำกฏว่ำมีเหตุผลอันสมควร
ลูกค ้ำจะต ้องจัดเก็บสินค ้ำให้เหมำะสมและจัดทำประกันภัยในมูลค่ำกำรขำยต่อเต็ม
่
จำนวนบวกกับค่ำขนส่งและค่ำคลังสินค ้ำ หำกปรำกฏว่ำกำรเรียกร ้องเกียวกั
บกำร
รับประกัน มีเ หตุผลอัน สมควร Mondi จะชดใช ้ค่ำใช ้จ่ำยภำยนอกไม่เ กิน มูลค่ำ
่ ำรุดบกพร่อง ทังนี
้ ้ ลูกคำ้ จะตอ้ งให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มทีกั
่ บ
สูงสุดของสินคำ้ ทีช
บริษท
ั ประกันภัยของ Mondi และตัวแทนของบริษท
ั ดังกล่ำว
Mondi ขอรับรองและยืนยันตำมสัญญำว่ำสินค ้ำจะเป็ นไปตำมข้อกำหนดเฉพำะที่
่ ำกำรผลิต กำรรับประกันนีมี
้ ระยะเวลำ 12 เดือนนับแต่วน
ตกลงกันไว้ ณ เวลำทีท
ั ที่
ส่ ง มอบ ยกเว้น ควำมช ำรุ ด บกพร่อ งที่เกิด จำกกำรลอกล่ อ น (Delamination)
่
คุณ ลักษณะของกำรปิ ดผนึ กดว้ ยควำมเย็ นและกำรปิ ดผนึ กซึงจะมี
ระยะเวลำกำร
่
รับประกันเป็ นเวลำ 6 เดือนนับจำกวันทีผลิต
่ ดให้หรือแสดงต่อลูกค ้ำได ้ทำขึนเพื
้ อเป็
่ น
ของตัวอย่ำง ตัวอย่ำง หรือแบบจำลองทีจั
่
ข้อมูลเท่ำนั้น และไม่ได ้เป็ นเงือนไขหรื
อกำรรับประกันไม่ว่ำจะโดยชัดแจง้ หรือโดย
่ บคุณภำพ ลักษณะ หรือ ควำมเหมำะสมสำหรับวัตถุประสงค ์
ปริยำยเกียวกั
่
หำกกำรเรียกร ้องเกียวกั
บกำรรับประกันมีเหตุผลอันสมควร Mondi จะเลือกว่ำจะ
่
่
ทำกำรแก ้ไขสินค ้ำหรือนำของทีปรำศจำกข้
อผิดพลำดมำเปลียนให้
แทนตำมดุลย
พินิ จ ของ Mondi แต่ เ พีย งผู เ้ ดีย ว หำกกำรแก ไ้ ขหรือ กำรน ำของที่ปรำศจำก
่
ข้อผิดพลำดมำเปลียนแทนให้
เป็ นไม่ไดห้ รือ Mondi ทำไม่ได ้ในทำงกำรค ้ำ อำจ
่ ำหนดไว้ข้ำงต ้นจะนำมำใช ้
ลดรำคำให้กับลูกค ้ำ อนึ่ง กำรรับประกันตำมสัญญำทีก
่ งจะใช ้ได ้
แทนกำรรับประกันตำมกฎหมำยตำมทีพึ
่
Mondi จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลต่ำงเพียงเล็กน้อยจำกข้อกำหนดเฉพำะทีตกลงไว้
่ ดขึนไม่
้
และ Mondi จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยทีเกิ
ว่ำจะโดยตรงหรือโดย
อ้อมจำกค ำสั่งหรือข้อกำหนดเฉพำะของลูกคำ้ กำรจัด กำรที่ไม่เหมำะสม ควำม
่ กค ้ำแก ้ไขเปลียนแปลงสิ
่
เสียหำยโดยจงใจ ควำมประมำทเลินเล่อ หรือกำรทีลู
นค ้ำ
่ ณภำพ ขนำด และปริมำณซึง่
ผลต่ำงเพียงเล็กน้อยจะได ้แก่ควำมแตกต่ำงในเรืองคุ
่
่
่ มพ ์และ
เป็ นเรืองปกติ
ทำงกำรค ้ำ ควำมคลำดเคลือนเพี
ยงเล็กน้อยของตำแหน่ งทีพิ
สีทพิ
ี่ มพ ์ หรือคุณภำพของ Print Substrate
่ อ้ งแจง้ ให้ลูกคำ้ ทรำบว่ำคำแนะนำหรือข้อกำหนดเฉพำะของ
Mondi ไม่มีหน้ำทีต
่ งกล่ำว นอกจำกนี ้ Mondi จะ
ลูกคำ้ ไม่เหมำะสมเว้นแต่ Mondi จะทรำบถึงเรืองดั
ไม่ มีภ ำระผู ก พัน ในกำรพิสู จ น์อ ก
ั ษรหรือ ประเมิน ว่ ำ งำนพิม พ น
์ ั้ นเหมำะสมกับ
วัตถุประสงค ์หรือไม่

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.
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

6.2 ข้อจากัดความร ับผิด:

6.2 Limitations of Liability:

Mondi จะต อ้ งรับ ผิด ต่ อ กำรกระท ำผิด โดยจงใจ (เจตนำ) และควำมประมำท
เลินเล่ออย่ำงร ้ำยแรงเท่ำนั้น และจะต ้องชำระค่ำชดเชยเฉพำะควำมเสียหำยตำมจริง
่ หลักฐำนพิสูจน์ทเพี
่ ้นำมำแสดงต่อ Mondi โดยเป็ นไปตำมวงเงิน
ซึงมี
ี่ ยงพอซึงได
หรือ กำรลดหย่ อ นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อ ง และไม่ ว่ ำ ในกรณี ใ ดให้ย กเว้น กำร
่ น
จ่ำยเงินชดเชยสำหรับค่ำเสียหำยทำงอ้อม ค่ำเสียหำยเชิงลงโทษ ค่ำเสียหำยทีเป็
ผลสืบเนื่อง กำรสูญเสียรำยได ้ กำรสูญเสียกำไร และควำมเสียหำยหรือกำรสูญเสีย
่ คล
่ ้ำยคลึงกัน
อืนที

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.

่
้
แม้จะมีข ้อกำหนดอืนใดก็
ตำม คู่สญ
ั ญำทังสองฝ่
ำยจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดควำมรับ
่
ผิด ของตนเกียวกับ เจตนำ ควำมประสงค ร์ ้ำยหรือ ควำมประมำทเลิน เล่ อ อย่ ำง
ร ้ำยแรง กำรเสีย ชีวิต หรือ อัน ตรำยต่อ ร่ำ งกำย ควำมรับ ผิด ต่ อ ควำมเสีย หำยที่
้
เกิด ขึนจำกสิ
น ค ำ้ หรือควำมรับผิด อื่นใดที่ไม่สำมำรถจำกัด หรือยกเว้น ได ต
้ ำม
กฎหมำย

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.

้
่ ำหนดไว้ในข้อนีจะใช
้
นอกจำกนีข้อจ
ำกัดควำมรับผิดตำมทีก
้บังคับกับตัวแทน
ทำงกฎหมำย พนักงำน และตัวแทนของ Mondi ด ้วย

The liability limitations as set out in this clause shall also apply
to Mondi’s legal representatives, employees and agents.
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7. เหตุสุดวิสย
ั

7. Force Majeure

Mondi ไม่ ต อ้ งรับ ผิ ด หรือ ถื อ ว่ ำ ละเมิ ด สัญ ญำเนื่ องจำกล่ ำ ช ำ้ ในกำรปฏิ บ ัติ
่ อไม่สำมำรถปฏิบต
่
ภำระหน้ำทีหรื
ั ิตำมภำระหน้ำทีใดของตนหำกควำมล่
ำช ้ำหรือ
่ ้นได ้เกิดจำกสำเหตุทอยู
กำรไม่สำมำรถปฏิบต
ั ห
ิ น้ำทีนั
ี่ ่นอกเหนือควำมควบคุมตำม
่
สมควรของตน ("เหตุสุดวิสยั ") ซึงรวมถึ
งแต่ไม่จำกัดเพียงกำรนัดหยุดงำน กำรปิ ด
่ ำงำน วัสดุหรือพลังงำนไม่เพียงพอ กำรระบำดใหญ่ท่วโลกหรื
สถำนทีท
ั
อโรคระบำด
กฎหมำย กำรกระทำของศำลหรือของรัฐบำล กำรกักบริเวณ กำรขำดวิธก
ี ำรขนส่ง
้
้ ำมำใช ้
และเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทคล
ี่ ้ำยคลึงกัน นอกจำกนีข้อก
ำหนดนีจะน
บังคับหำกผูจ้ ด
ั หำสินคำ้ ของ Mondi ประสบกับเหตุสุดวิสยั ดังกล่ำว หำกเกิดเหตุ
้
่ ควำมล่ำช ้ำเกิดอยู่แล ้วระยะเวลำผ่อนผันทีลู
่ กค ้ำจะต ้องให้แก่
สุดวิสยั ขึนระหว่
ำงทีมี
้
่
้
้
Mondi จะต อ้ งไม่ สินสุด ลงก่อ นทีเหตุ สุ ด วิส ย
ั จะยุ ติ ทังนี Mondi จะต อ้ งแจ ง้ ให้
่ สุดวิสยั เริมต
่ ้นและสินสุ
้ ดลงโดยเร็ว
ลูกค ้ำทรำบถึงวันทีเหตุ

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. Retention of Title

์
8. การยึดหน่ วงกรรมสิทธิในสิ
นค้า
์
้
กรรมสิท ธิทำงกฎหมำยในสิ
นคำ้ ที่จัดส่งทังปวงจะยั
งคงเป็ นของ Mondi จนกว่ำ
้
่ นหนี ้ Mondi ซึงเกี
่ ยวข้
่
ลูกคำ้ จะชำระเงินทังหมดที
เป็
องกับสัญญำฯ และไดป้ ฏิบต
ั ิ
้
่ ด ขึนตำมหรื
้
่
ภำระหน้ำที่อื่นทังปวงของลู
กค ำ้ ที่มีต่อ Mondi ซึงเกิ
อเกียวข้
องกับ
์ เสธทีจะส่
่ งมอบสินคำ้ ทีเหลื
่ อ
สัญญำฯ เรียบร ้อยแลว้ ดังนั้น Mondi จึงมีสิท ธิปฏิ
่ ้ส่งมอบไปแลว้ นอกเหนื อจำกสิทธิอื์ นตำมข้
่
หรือเรียกให้ส่งคืนสินคำ้ ทีได
อกำหนด
่ หรือตำมกฎหมำย จนกว่ำจะมีกำรชำระใบแจง้ หนี ้
และเงื่อนไขนี ้ สัญญำฉบับอืน
้
่ งค ้ำงชำระ
ทังปวงที
ยั
้
ในกรณี ที่สิน ค ำ้ ถูกส่งไปให้ลูกค ำ้ ก่อนที่จะช ำระเงิน ทังหมด
ลูกค ำ้ จะต อ้ งรัก ษำ
่
สินคำ้ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรดูแลรักษำของผูเ้ ชียวชำญในธุ
รกิจของลูกค ำ้
่
และงดดำเนินกำรทีอำจก่
อให้เกิดควำมเสียหำย หรือลดมูลค่ำของสินค ้ำ
ลูกค ำ้ มีหน้ำที่ต อ้ งทำประกัน ภัยที่เหมำะสมให้สินคำ้ ที่ Mondi ยังคงเป็ นเจำ้ ของ
่
่ ่วไปทังปวงโดยเฉพำะอย่
้
่ ยจำกอัคคีภยั กำรโจรกรรม
เพือประกั
นควำมเสียงทั
ำงยิงภั
่ ดจำกน้ำโดยลูกคำ้ จะออกค่ำใช ้จ่ำยในกำรประกันภัยเอง
หรือควำมเสียหำยทีเกิ
และลู ก ค ำ้ มีห น้ำ ที่ต อ้ งดูแ ลรัก ษำและจัด เก็ บ สิน ค ำ้ ดัง กล่ ำ วอย่ำ งระมัด ระวังและ
่ ำให้เกิดควำมสะดวกใน
เหมำะสม โดยลูกคำ้ จะตอ้ งจัดเก็บสินคำ้ ในลักษณะทีจะท
้ เป็
่ นกำรคน
้ เกี
่ ยวกั
่
กำรค น
้ หำสิน คำ้ ทังที
้ หำตำมปกติหรือตำมใบแจง้ หนี ที
บสินคำ้
ดังกล่ำว
์ ่จะขำยสิ น ค ำ้ ในกำรประกอบธุ ร กิจ ตำมปกติข องตน ทั้งนี ้ กำร
ลู ก ค ำ้ มี สิ ท ธิที
่
้
เรียกร ้องทีอำจเกิดขึนจำกกำรขำยดั
งกล่ำวให้โอนให้ Mondi ล่วงหน้ำ และลูกค ้ำ
จะตอ้ งดำเนินกำรตำมข้อกำหนดในกำรทำให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน (Publicity)
้
่อกำรโอนนั้นสำมำรถบังคับใช ้ได ้ เช่น กำรลงทะเบียนในสมุด
ทีจ่ ำเป็ นทังหมดเพื
์ นค ้ำ
บัญชี และโดยกำรแจ ้งให้ผูซ
้ อทรำบถึ
ื้
งกำรโอนและกำรยึดหน่ วงกรรมสิทธิในสิ
์ งกล่ ำ วจะใช ้กับ
หำกลู ก ค ำ้ ขำยสิน ค ำ้ ที่ Mondi เป็ นเจำ้ ของร่ว มกำรโอนสิท ธิดั
่ ร้ บั เท่ำกับทีเป็
่ นเจำ้ ของร่วม ซึงมอนดี
่
่
จำนวนเงินทีได
จะมีสิทธิทจะเรี
ี่
ยกเก็บเงินทีมี
กำรโอนสิทธิ ์
้
กำรแปรรูปสินค ้ำโดยลูกค ้ำจะทำขึนในนำมของ
Mondi โดยไม่กอ
่ ให้เกิดภำระกับ
่ ใช่ของ Mondi
Mondi แต่อย่ำงใด หำกสิน ค ำ้ ไดร้ บั แปรรูปร่วมกับสินคำ้ อื่นทีไม่
่ ตขึนใหม่
้
Mondi จะเป็ นเจำ้ ของร่วมของสินค ้ำทีผลิ
ตำมสัดส่วนมูลค่ำของสินค ้ำที่
่ ำเนินกำรแปรรูป
ส่งมอบในขณะทีด

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 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. ทร ัพย ์สินทางปั ญญา การจัดเก็บสินค้า และค่าบริการ

9. Intellectual Property, Storage and Charges

์
ลูกคำ้ ตอ้ งรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรขอรับสิทธิในทรั
พย ์สินทำงปัญญำและ
์
่
ใบอนุ ญำตให้ใช ้สิทธิในทรัพย ์สินทำงปัญญำซึงอยู่ภำยใตบ้ งั คับของสัญญำฯ ซึง่
่
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรออกแบบสินคำ้ ตำมสั่ง เครืองหมำยกำรค
้ำ ตลอดจน
์
์ มในกำรใช ้สิงพิ
่ มพ ์ทังปวง
้
์ อใบอนุ ญำตให้ใช ้
ลิขสิทธิและสิ
ทธิเสริ
และกรรมสิทธิหรื
์ ยวกั
่
่ ้ ลูกคำ้ จะตอ้ งชดใช ้ค่ำเสียหำยให้ Mondi สำหรับกำร
สิทธิเกี
บสิทธิบต
ั รทีใช
้
เรียกร ้อง ควำมเสียหำย และค่ำใช ้จ่ำยทังปวง
(รวมถึงค่ำใช ้จ่ำยทำงกฎหมำย) อัน

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.
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์
เป็ นผลมำจำกกำรละเมิดสิทธิในทรั
พย ์สินทำงปัญญำของบุคคลภำยนอกไม่ว่ำจะ
้ งหรือถูกกล่ำวหำ
เกิดขึนจริ
ตน
้ ส ำเนำ ต น
้ ฉบับ รำยกำรพิ ม พ ์ Print Substrate สิ่ งพิ ม พ ์ แม่ พิ ม พ ์ กำร
ออกแบบ ฯลฯ ที่ลู ก ค ำ้ จัด ส่ งให้ Mondi จะได ร้ บ
ั กำรจัด เก็ บไว้โ ดยอยู่ในควำม
รับผิดชอบของลูกค ้ำ
่
ลูกค ำ้ จะถูกเรียกเก็บเงิน เกียวกั
บแบบ ลวดลำย ข้อกำหนดเฉพำะ ของตัวอย่ำง
่ มพ ์เรียบ และแม่พม
ม้วนตัวอย่ำง เมทริกซ ์ บล็อก สิงพิ
ิ พ ์ที่ Mondi ผลิตให้แก่ลูกค ้ำ
้
แม้ว่ำจะไม่ได ้สั่งซือ้ ไม่มก
ี ำรยืนยันรับคำสั่งซือจำก
Mondi หรือลูกค ้ำยกเลิก ของ
์ งปวงใน
้
ดังกล่ำวจะยังคงเป็ นทรัพ ย ส์ ิน ของ Mondi และ Mondi ขอสงวนสิท ธิทั
่
์
กรณี ดงั กล่ำวซึงจะน
ำมำใช ้บังคับกับสิทธิในทรั
พย ์สินทำงปัญญำด ว้ ยหำกพึงใช ้
บังคับได ้
่ าเนิ น การ สถานทีด
่ าเนิ น กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ
1010. สถานทีด
่ บงั คับ
กฎหมายทีใช้
่ ำเนินกำรจะได ้แก่สถำนประกอบกำรของ Mondi
สถำนทีด
้
้ ญญำฯ ที่ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี อยู
้ ่
ให้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขนี รวมทั
งสั
ภำยใต บ
้ ัง คับ ของกฎหมำยประเทศไทย และยกเว้น กำรบัง คับ ใช อ้ นุ สัญ ญำ
้
สหประชำชำติว่ำด ้วยสัญญำซือขำยสิ
นค ้ำระหว่ำงประเทศ (CISG) โดยชัดแจ ้ง
่ ภูมล
้
สำหรับลูกค ้ำทีมี
ิ ำเนำในประเทศไทยให้นำข้อกำหนดต่อไปนีมำใช
้บังคับ: ข้อ
้
่ ดขึนจำกหรื
้
่
พิพำททังปวงที
เกิ
อเกียวข้องกั
บข้อกำหนดและเงื่อนไขนี ้ หรือสัญญำฯ
่
่ นเขตอำนำจแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรพิจำรณำ
จะต ้องยืนให้ศำลของประเทศไทยซึ
งเป็
ทำกำรตัดสินข้อพิพำทนั้น
่ ภูมิลำเนำนอกประเทศไทย ให้นำข้อกำหนดต่อไปนี มำใช
้
สำหรับลูกคำ้ ทีมี
้บังคับ:
้
่ ดขึนจำกข้อก
้
่
้ และสัญญำฯ ทีระบุ
่
ให้ระงับข้อพิพำททังปวงที
เกิ
ำหนดและเงือนไขนี
่ ยวข้
่
ถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อพิพำททีเกี
องกับกำรเป็ นโมฆะ กำรละเมิด
หรือ กำรบอกเลิ ก ข้อ ก ำหนด และสัญ ญำฯ นั้ นตำมข้อ บั ง คับ ว่ ำ ด ว้ ย กำร
้
อนุ ญำโตตุลำกำรของหอกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศโดยให้มีอนุ ญำโตตุลำกำรตังแต่
้
่ได ร้ บ
้
หนึ่ งคนขึนไปที
ั กำรแต่ง ตังตำมข้
อ บัง คับดัง กล่ำ วเป็ นผู พ
้ ิจำรณำ ทั้งนี ้ให้
่ งเวียนนำ ประเทศออสเตรีย และให้ใช ้
ดำเนิ นกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรทีกรุ
่
ภำษำอังกฤษในกำรพิจำรณำ อนึ่ ง ข้อตกลงเรืองอนุ
ญำโตตุลำกำรจะอยู่ใต ้บังคับ
กฎหมำยของออสเตรีย
่
11. การป111. ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย การป้ องกันจากความเสียหาย เครืองมื
อในการ
รายงาน
้
ลูกค ำ้ ยืน ยัน และรับรองทังในนำมของตนเองและในนำมของบริ
ษ ัท ในเครือว่ำจะ
้
ปฏิบต
ั ิตำมกฎหมำยทังปวงโดยเฉพำะอย่
ำงยิ่งแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมำยต่อต ำ้ น
กำรผูกขำด กฎหมำยอำญำ รวมถึงกฎหมำยอำญำทำงพำณิ ชย ์ และกฎหมำยที่
่
้
เกียวข้
องกับกำรต่อต ้ำนกำรให้สินบน รวมทังประมวลกฎหมำยอำญำของประเทศ
ไทย พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่ำดว้ ยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. 2561 กฎหมำย Anti Bribery Act ของสหรำชอำณำจักร ค.ศ.
่
2010 และกฎหมำยหรือพระรำชบัญญัตท
ิ เกี
ี่ ยวข้
องกับภำษีซงอำจมี
ึ่
ผลกระทบต่อ
่
Mondi โดยเฉพำะอย่ำงยิงและไม่
จำกัดเพียงประมวลรัษฎำกรของประเทศไทย และ
กฎหมำย Criminal Finances Act ของสหรำชอำณำจัก ร (ได ร้ บ
ั พระบรมรำ
่ ยวกั
่
ชำนุ ญำตเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560) ทีเกี
บควำมผิดทำงอำญำขององค ์กร
่
จำกกำรไม่สำมำรถป้ องกันกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเลียงภำษี
โดยลูกค ้ำตก
่
ลงทีจะรับผิดชดใช ้ค่ำเสียหำยและป้ องกัน Mondi และบริษท
ั ในเครือของ Mondi
้
่ Mondi หรือบริษท
ให้พน
้ จำกควำมเสียหำยและต่อควำมเสียหำยทังปวงที
ั ในเครือ
่
อำจไดร้ บั ซึงรวมถึ
งแต่ไม่จำกัดเพียง กำรเรียกร ้อง กำรดำเนิ นกำรทำงกฎหมำย
่ ำเนินกำรกับ Mondi หรือบริษท
ค่ำปรับ หรือระเบียบวิธก
ี ำรของทำงกำรทีด
ั ในเครือ
่
รำยใดของ Mondi อัน เกียวกั
บกำรกระท ำหรือละเว้น ที่จะกระท ำของลูกค ำ้ หรือ
่ ยวกั
่
่
บริษท
ั ในเครือของลูกคำ้ ทีเกี
บควำมผิดทำงภำษี หรือกำรละเมิดกฎหมำยทีมี
่
้
บทบังคับให้กระทำกำร ลูกค ้ำรับรองว่ำได ้รับอำนำจและกำรอนุ ญำตทีจำเป็ นทังปวง
จำกบริษ ัท ในเครือ ของตนเกี่ยวกับ กำรยื น ยัน และกำรรับ รองที่ระบุ ไ ว้ข ำ้ งต น
้
เรียบร ้อยแล ้ว
่ บพฤติกรรมหรือกิจกรรมใดทีอำจขั
่
ในกรณีทมี
ี่ ข ้อกังวลเกียวกั
ดแย ้งกับควำมมุ่งมั่น
ของ Mondi ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม พันธมิตรทำงธุรกิจ พนักงำน
่
่ อในกำรรำยงำนทีเป็
่ น
หรือผูม้ ส
ี ่วนได ้เสียอืนของ
Mondi สำมำรถใช ้เครืองมื

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,
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. 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
6

่ บค
ควำมลับของ Mondi ซึงมี
ุ คลภำยนอกเป็ นผูบ้ ริหำรจัดกำร และควรต ้องใช ้
่
ระบบ SpeakOut อนึ่ง หำกกำรสือสำรกั
บผูบ้ ริหำรโดยตรง กับฝ่ ำยทรัพยำกร
่ ้องติดต่อด ้วยตำมปกติของ Mondi ไม่ได ้ผลก็สำมำรถ
บุคคล หรือกับบุคคลทีต
่ อในกำรรำยงำนได ้ทำงสำยด่วนของประเทศนั้นหรือทำงเว็บลิงค ์
ติดต่อกับเครืองมื
้ ทังนี
้ ้ ข้อมูลเพิมเติ
่ มเกียวกั
่ บเครืองมื
่ อในกำรรำยงำนนีและ
้
ของประเทศนัน
้
รำยละเอียดกำรติดต่อทังหมดจะมี
อยู่ในเว็บไซต ์ Mondi Group ในส่วน
"Governance" ของระบบ "SpeakOut"
(https://www.mondigroup.com/en/governance/). ข้อกังวลและเหตุทมี
ี่
กำรรำยงำนจะได ้รับดูแลอย่ำงจริงจังและจะเก็บไว้เป็ นควำมลับอย่ำงเคร่งครัด

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

่
เมื่อ Mondi ส่งต่อผลิต ภัณ ฑท
์ ี่จัด หำให้พ ร ้อมเอกสำรที่เกียวข้
อง ลูกค ำ้ จะต อ้ ง
ปฏิบ ัติต ำมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อ งของกฎหมำยควบคุม กำรส่ งออก(ต่อ ) ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ และลูกคำ้ จะตอ้ งปฏิบต
ั ิตำมกฎระเบียบกำรส่งออก(ต่อ)
ของประเทศไทย สหภำพยุโรป สหรำชอำณำจักร และสหรัฐ อเมริกำ เมื่อส่งต่อ
ผลิตภัณฑ ์ และ/หรือบริกำรดังกล่ำว และก่อนจะส่งต่อผลิตภัณฑ ์ และ/หรือบริกำร
นั้นลูกค ้ำจะต ้องตรวจสอบและกำกับดูแลให้เป็ นดังนี ้

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 such products and/or services, in particular, check and
ensure by appropriate measures that

่
- ในกำรส่งต่อ และ/หรือกำรเจรจำสัญญำเกียวกั
บผลิตภัณฑ ์ และ/หรือบริกำรนั้น
ลู ก ค ำ้ ไม่ ไ ด ล
้ ะเมิ ด กำรห้ำ มส่ ง สิ น ค ำ้ ของสหภำพยุ โ รป สหรำชอำณำจัก ร
สหรัฐอเมริกำ และ/หรือสหประชำชำติ
-ผลิต ภัณ ฑแ์ ละ/หรือบริก ำรไม่ไ ด ม้ ีวต
ั ถุประสงค ์เพื่อกำรใช ้งำนในแง่ ข องอำวุ ธ
่ อ้ งห้ำมหรือตอ้ งไดร้ บ
ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีนิวเคลียร ์ หรืออำวุธทีต
ั กำรอนุ ม ต
ั ิ
่ ำหนดแล ้ว
เว้นแต่จะได ้รับอนุ มต
ั ต
ิ ำมทีก
่ ค คลที่ถู กก ำหนด (Sanction
- ลู ก ค ำ้ จะปฏิบต
ั ิต ำมกฎระเบีย บว่ ำ ด ว้ ยรำยชือบุ
่ ยวข้องทั
่
้
Lists) ทีเกี
งหมดของสหภำพยุ
โรป สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ และ/
่ บธุรกรรมทำงธุรกิจกับบริษท
่ ไว้
หรือสหประชำชำติ เกียวกั
ั บุคคล หรือองค ์กรทีระบุ
่ ้น
ในรำยชือนั
่
หำกจำเป็ นต อ้ งด ำเนิ นกำรตรวจสอบเรืองกำรควบคุ
มกำรส่งออกโดยหน่ วยงำน
่ อำนำจ หรือโดย Mondi เมือมี
่ เหตุอน
ของรัฐทีมี
ั ควรสงสัย ลูกค ้ำจะจัดส่งข้อมูลทัง้
่
่ งมอบ และ/หรือ
ปวงเกียวกั
บผูใ้ ช ้งำน ปลำยทำงสุดทำ้ ย และกำรใช ้ผลิตภัณฑ ์ทีส่
บริก ำรของ Mondi ให้แ ก่ Mondi เมื่ อ Mondi ร อ้ งขอภำยในระยะเวลำตำม
้
่ ้กับเรืองนี
่ ้
สมควร รวมทังข้อจ
ำกัดกำรควบคุมกำรส่งออกใดทีใช

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. การร ักษาความลับ

13. Confidentiality

้
่ ร้ บั จำก Mondi หรือ
ลูกคำ้ จะตอ้ งเก็บเนื อหำของสั
ญญำฯ และ/หรือข้อมูลใดทีได
่ ยวข้องกั
่
้
่
บริษท
ั ในกลุ่ม Mondi Group ทีเกี
บคำสั่งซือและ/หรื
อสัญญำฯ ซึงรวมถึ
ง
แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลทำงธุรกิจและกำรเงิน ข้อมูลรำคำและตน
้ ทุน เอกสำรกำร
ประกวดรำคำ ข้อ มู ล เกี่ยวกับ ผลิต ภัณ ฑ ์ เทคโนโลยี ควำมรู ้เชิง กระบวนกำร
(Know How) กำรออกแบบ แบบวำด ข้อกำหนดเฉพำะ ตัวอย่ำง สูตร และข้อมูล
้
่ ยวข้องกั
่
หรือวัสดุอนทั
ื่ งปวงที
เกี
บธุรกิจในปัจจุบน
ั และ/หรือในอนำคตของ Mondi
้
่ นควำมลับ") ไว้เป็ นควำมลับอย่ำงเคร่งครัด และจะ
(ต่อไปนี จะเรี
ยกว่ำ "ข้อมูลทีเป็
ไม่เ ปิ ดเผยหรือให้บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงไดเ้ ว้นแต่จะไดร้ บ
ั ควำมยินยอม
่
เป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน้ำจำก Mondi อนึ่งข้อมูลทีสำมำรถได
้มำจำกกำรทำ
่
วิศ วกรรมยอ้ นกลับ จะถือ เป็ นข้อ มูล ที่เป็ นควำมลับเช่น กัน ซึงจะต
อ้ งรักษำเป็ น
ควำมลับอย่ำงเคร่งครัด และไม่นำไปใช ้ในทำงใดเว้นแต่จะตกลงเป็ นลำยลักษณ์
่
อักษรกับ Mondi ไว้อย่ำงชัดแจ ้งให้เป็ นประกำรอืน

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.

่ ระบุ
่ ไว้ในข้อนี จะไม่
้
่ กคำ้ สำมำรถพิสูจน์ได ้ด ้วย
ภำระหน้ำทีที
นำไปใช ้กับข้อมูลซึงลู
่ นที่รู ้จักหรือกลำยเป็ นที่
หลักฐำนที่เป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรว่ำเป็ นข้อมูล (ก) ซึงเป็
่
รู ้จักโดยทัวไปหรือเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนโดยไม่ได ้เกิดจำกกำรกระทำหรือละเว้น
่
่ กคำ้ ทรำบอยู่แลว้ ในขณะทีเปิ
่ ดเผยข้อมูล
ทีจะกระท
ำของลูกคำ้ (ข) เป็ นข้อมูลทีลู
่ กำรเปิ ดเผยข้อมูล บุคคลภำยนอกไดเ้ ปิ ดเผยข้อมูลนั้นต่อลูกคำ้
(ค) หลังจำกทีมี
่
โดยสุจริตโดยไม่ได ้เป็ นกำรละเมิดภำระหน้ำทีในกำรรั
กษำควำมลับ หรือ (ง) เป็ น
่ กค ้ำพัฒนำขึนเองหรื
้
้
ข้อมูลทีลู
อพัฒนำขึนในนำมของลู
กค ้ำโดยไม่ได ้อำศัยข้อมูล
่ ้รับ
ทีได

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
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่ นควำมลับเพื่อวัต ถุประสงค ์ในกำรปฏิบต
ลูกคำ้ จะตอ้ งใช ้ข้อมูลทีเป็
ั ิต ำมสัญ ญำฯ
่ นควำมลับโดยใช ้มำตรฐำนกำรดูแลของ
เท่ำนั้น และลูกค ้ำจะต ้องปกป้ องข้อมูลทีเป็
่
ผูเ้ ชียวชำญในสำขำธุ
รกิจของลูกค ้ำ
เมื่อใดก็ ต ำมที่ Mondi ร ้องขอลู ก ค ำ้ จะต อ้ งท ำลำย หรือ ส่ ง คืน ข้อ มู ล ที่เป็ น
้
้
้ อมูลให้ Mondi โดยไม่
ควำมลับทังปวง
รวมถึงสำเนำทังหมดและกำรท
ำซำข้
่
ชักช ้ำ และทำหนังสือรับรองว่ำตนได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ำมภำระหน้ำทีตำมข้อก
ำหนดนี ้

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.

14. บทเบ็ดเตล็ด

14. Miscellaneous

่
่
้ ผลผูกพันต่อเมือ
่ Mondi ได ้ทำ
กำรแก ้ไขเปลียนแปลงข้อก
ำหนดและเงือนไขนี
จะมี
่
้ ใช ้
หนังสือตกลงไว้ ข้อกำหนดเกียวกั
บกำรทำเอกสำรเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรนี ให้
่
้
บังคับกับกำรเปลียนแปลงหรื
อกำรแก ้ไขข้อนีโดยเฉพำะ

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.

่
่
บริษ ัท ในเครือ และบุค คลที่เกียวข้
องสำมำรถปฏิบต
ั ิภำระหน้ำทีตำมสั
ญญำของ
Mondi ได ้
ลู ก ค ำ้ ต อ้ งไม่ โ อนสิท ธิห รือ ภำระหน้ำ ที่ใดของตนเว้น แต่ จ ะได ร้ บ
ั ควำมยิน ยอม
ล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรจำก Mondi แต่ทงนี
ั้ ้ Mondi สำมำรถโอนสิทธิหรือ
่
่
้ กคำ้ ให้
ภำระหน้ำทีให้กั
บบริษท
ั ในกลุ่ม Mondi Group ได ้ซึงโดยหนั
งสือฉบับนีลู
ควำมเห็นชอบในกำรโอนสิทธิดงั กล่ำว

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.

หำกส่ ว นใดของข้อ ก ำหนดและเงื่อนไขนี ้ถือ ว่ ำ ผิด กฎหมำย เป็ นโมฆะ หรือ ไม่
สำมำรถบังคับใช ้ได ้ ให้ถือว่ำส่วนดังกล่ำวถูกตัดออกจำกข้อกำหนดและเงื่อนไข
่ อซึงจะยั
่
ส่วนทีเหลื
งคงมีผลบังคับต่อไป

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.

์
กำรที่ Mondi ละเว้นกำรใช ้สิทธิตำมข้
อกำหนดใดจะไม่ถือเป็ นกำรละเว้นกำรใช ้
่ ดจำกกำรผิดสัญญำของลูกค ้ำในภำยหลัง
สิทธิที์ เกิ

No waiver of any provision by Mondi shall be deemed a waiver
of any subsequent breach by the Customer.

่ นลำยลักษณ์อก
้
่ ่สญ
คำบอกกล่ำวทีเป็
ั ษรทังปวงซึ
งคู
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งส่งให้คู่สญ
ั ญำอีก
ฝ่ ำยหนึ่ งจะต อ้ งลงนำมโดยบุ ค คลที่ได ร้ บ
ั มอบอ ำนำจโดยชอบให้ล งนำมแทน
่ งคำบอกกล่ำวนั้น และให้ถือว่ำไดส้ ่งให้คู่สญ
คู่สญ
ั ญำทีส่
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งแลว้ (1)
่ ้วยหมึก และเฉพำะเมือส่
่ งให้คู่สญ
โดยกำรลงลำยมือชือด
ั ญำอีกฝ่ ำยทำงไปรษณีย ์
่ ำระค่ำส่งแลว้ หรือ (2) โดยใช ้ลำยมือชืออิ
่ เล็กทรอนิ กส ์ทีมี
่
ลงทะเบียนตอบรับทีช
้
ควำมปลอดภัยขันสูง

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.

่ ยวข้องกั
่
ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสัญญำใดฉบับภำษำไทยทีเกี
บข้อกำหนดและ
่
้
เงือนไขนี
ให้มี
ผลบังคับเหนือฉบับภำษำอังกฤษ

The Thai version of this GTC or any Contract related to them
shall prevail over the English version.

01.01.2022
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