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Mondi Bangkok Company, Limited 
 
 

ขอ้ก ำหนด และเงือ่นไขทั่วไปในกำรขำย General Terms and Conditions of Sale 
 

1. ขอบเขต 

 

ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรขำยทั่วไปนี ้(“ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข”) จะบงัคบัใช ้

กับสัมพันธใ์นกำรจัดหำสินคำ้ระหว่ำงคู่ส ัญญำทั้งสองฝ่ำยและจะไม่รวม

ขอ้ก ำหนดใดของลูกคำ้ไม่ว่ำจะเป็นเงื่อนไขเฉพำะหรอืเงื่อนไขทั่วไปซึง่อำจ

ปรำกฏในใบสั่งซือ้หรอืเอกสำรของลูกคำ้เวน้แต่จะมีหนังสือบอกกล่ำวยืนยนั 

ทัง้นี ้“ค ำสั่ง” หมำยถงึค ำสั่งซือ้ทีลู่กคำ้ท ำขึน้ (ต่อไปนีเ้รยีกว่ำ “ลูกคำ้”) ส ำหรบั

กำรซือ้ขำย (ต่อไปนีเ้รยีกว่ำ “สินคำ้”) ซึง่เมื่อ Mondi ไดต้กลงยอมรบัค ำสั่ง

แลว้จะถอืเป็น (“สญัญำฯ”) ระหว่ำงลูกคำ้ และ Mondi อน่ึง “Mondi” หมำยถงึ

บรษิัทในกลุ่ม Mondi ที่ขำยหรอืเสนอขำยสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ และ “Mondi 

Group” หมำยถึงบริษัทที่ Mondi Plc. (หรือผูส้ืบสิทธิทำงกฎหมำยของ 

Mondi Group) ควบคุมอยู่ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้ม ซึง่ "กำรควบคุม" จะ

เกิดขึน้จำกสิทธิ สญัญำ หรอืวิธีกำรอื่นใดที่ท ำให ้Mondi มีอ ำนำจในกำร

ตดัสินใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กรรมสิทธิห์รอืสิทธใินกำรใชท้รพัยส์ิน สิทธ ิหรอื

สญัญำอื่นไม่ว่ำจะบำงส่วนหรอืทัง้หมดซึง่ใหอ้ ำนำจในกำรตดัสินใจเกีย่วกบั

องคป์ระกอบ กำรลงคะแนนเสียง  หรอืกำรตดัสินใจของส่วนงำนต่ำงๆ  ของ 
Mondi ผูม้ีอ ำนำจควบคุมจะไดแ้ก่ผูถ้ือครองสิทธิหรอืผูม้ีสิทธิตำมสญัญำที่

เกีย่วขอ้ง หรอืแมว่้ำจะไม่ไดเ้ป็นผูถ้ือครองสิทธดิงักล่ำวหรอืมีสิทธติำมสญัญำ

แต่มอี ำนำจใชส้ทิธทิีไ่ดร้บัจำกสญัญำนั้น “บรษิทัในเครอื” หมำยถงึ บรษิทััง้ปวง

ทัง้ในปัจจุบนัและในอนำคต บรษิทัย่อยทัง้ทำงตรง และ/หรอืทำงออ้ม หรอืบรษิทั

อืน่ทั่วโลกซึง่ถูกคู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงควบคุม หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกบั

คู่สญัญำฝ่ำยนั้น หรอืบรษิทัทีค่วบคุมคู่สญัญำฝ่ำยนั้นนั้นในประเทศต่ำงๆ ทั่ว

โลก 

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

2. ขอ้เสนอ ขอ้มูล การท าสญัญา การยกเลกิสญัญา 

 

กำรเสนอรำคำหรอืค ำเชือ้เชญิของ Mondi จะไม่มีผลผูกพนั ทัง้นี ้Mondi ขอ

สงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิก หรอืแกไ้ขใบเสนอรำคำไดต้ลอดเวลำก่อนที ่Mondi จะ

ยอมรบัค ำสั่งซือ้ของลูกคำ้ ค ำสั่งซือ้จะมีผลผูกพนัทำงกฎหมำยเมื่อ Mondi ได ้

ยืนยนักำรรบัค ำสั่งนั้นเป็นลำยลกัษณอ์กัษรแลว้เท่ำนั้น และเมื่อมีกำรยืนยนักำร

รบัค ำสั่งซือ้แลว้จะสำมำรถแกไ้ขค ำสั่งไดก็้แต่โดยตกลงกนัไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

(ขอ้ 14) 

 

ขอ้มูลหรอืสำรสนเทศเกีย่วกบัคุณภำพใดทีม่อียู่ในแผ่นขอ้มูล โบรชวัร ์และขอ้มูล

อืน่ทีท่ ำเป็นวำจำหรอืลำยลกัษณอ์กัษรมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นกำรใหข้อ้มูลเท่ำนั้น 

และไม่มผีลผูกพนัทำงกฎหมำย และน ำมำใชอ้ำ้งไม่ไดเ้วน้แต่ Mondi จะยนืยนัเป็น

ลำยลกัษณอ์กัษร 

 

หำกลูกคำ้ยกเลิกสญัญำใด Mondi จะมีสิทธเิรยีกรอ้งเงินตำมรำคำซือ้ขำยทีห่กั

ดว้ยตน้ทุนทำงตรง (เชน่ ตน้ทุนดำ้นแรงงำน ตน้ทุนกำรผลติ ตน้ทุนวตัถุดบิ) 

 

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

3. ราคา เงื่อนไขการช าระเงิน ความล่าชา้ การหกักลบลบหนี้ 

 

เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอย่ำงอืน่ คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยไดต้กลงในสญัญำฯ ใหก้ำรส่ง

มอบเป็นไปในรูปแบบ “EXW” (หรอื Ex Works ตำม Incoterms ค.ศ. 2020)  

ดังนั้นรำคำจึงไม่รวมค่ำบรรจุหีบห่อ ค่ำขนส่งและค่ำใชจ่้ำยอีกทั้งไม่รวม

ภำษีมูลค่ำเพิม่ และภำษีหรอือำกรอืน่ใดที ่Mondi ตอ้งช ำระ 

 

Mondi ขอสงวนสิทธิใ์นกำรขึน้รำคำทีเ่หมำะสมเมือ่ใดก็ไดโ้ดยจะค ำนึงถึงเหตุอนั

สมควรซึง่รวมถึงอตัรำเงินเฟ้อ และ/หรอืตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ของสินคำ้และวสัดุที่

เกดิขึน้หลงัจำกท ำสญัญำแลว้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เน่ืองจำกกำรขึน้ภำษีอำกรหรอื 

กำรจดัเก็บภำษีอืน่ กำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่น ตน้ทุนกำรขนส่งเพิม่ขึน้ ขึน้

อำกร กำรขึน้รำคำค่ำวตัถุดิบ กำรขึน้ค่ำแรงและกำรเจรจำต่อรองต่ำงๆ  โดยจะส่ง

3. Prices, Terms of Payment, Delay, Set Off  
 
Unless agreed otherwise, “EXW” (Ex Works according to 
Incoterms 2020) is agreed for the Contracts. Therefore, the 
prices do not include packing charges, transport costs and 
expenses and exclusive of the applicable VAT and any other 
tax or duties payable by Mondi. 
 
Mondi reserves the right to raise the appropriate prices at any 
time to take into account reasonable causes including inflation 
and/or cost increases for goods and materials that occur after 
conclusion of the Contract, in particular due to the increase of 
imposition of any tax duty or other levy and any variation in 
exchange rates, increase in transport costs, duties, or raw 



 

 

 
2 

หลกัฐำนใหลู้กคำ้ตำมทีลู่กคำ้รอ้งขอ นอกจำกนีข้อ้ก ำหนดนีจ้ะน ำมำใชบ้งัคบัหำก

ไดต้กลงกนัใหใ้ชว้ธิกีำรขนส่งในรูปแบบอืน่นอกเหนือจำก  "EXW" 

 

เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอย่ำงอืน่ รำคำซือ้จะตอ้งช ำระเป็นจ ำนวนสุทธ ิ (ตอ้งไม่มกีำร

หกัเงินจ ำนวนใด) ภำยใน 30 วนันับจำกวนัทีใ่นใบแจง้หนี ้ทัง้นีก้ำรช ำระเงนิจะยงั

ไม่ถือว่ำมีผล (ไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยแลว้) จนกว่ำ Mondi จะไดร้บักำร

ยนืยนักำรช ำระเงนิในรำคำซือ้เต็มจ ำนวนจำกธนำคำร 

 

หำกลูกคำ้ไม่ช ำระเงินในวันครบก ำหนดช ำระเงิน  Mondi สำมำรถเร ียกเก็บ

ดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปีเป็นรำยวนั รวมทัง้ค่ำใชจ่้ำยในกำรเรยีกเก็บเงินโดยมี

จ ำนวนอย่ำงต ่ำ 2,500 บำท นอกจำกนี้ Mondi อำจเรยีกรอ้งค่ำชดเชยส ำหรบั

ควำมเสยีหำยอืน่ทีเ่กดิจำกลูกคำ้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์และ/หรอื

กฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ค่ำใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรเรยีกเก็บ

เงนิ หรอืมำตรกำรเรยีกคนืหนีท้ีก่ระท ำนอกศำล 

 

นอกจำกนี ้จ ำนวนเงินอืน่ทัง้ปวงทีลู่กคำ้เป็นหนี ้Mondi ซึง่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 

จะเป็นอนัครบก ำหนดตอ้งช ำระทนัที 

  

Mondi ยงัมสีทิธิป์ฏเิสธทีจ่ะส่งมอบสนิคำ้ทีเ่หลอืทัง้หมด หรอืท ำกำรบอกเลกิ หรอื

ยกเลิกสญัญำฯ ซึง่มีผลทนัทโีดยท ำค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และเรยีก

ใหค้ืนสินคำ้ทีส่่งใหแ้ลว้ หรอืเรยีกใหช้ ำระเงินล่วงหนำ้ และ/หรอืเรยีกใหก้ำรจดัหำ

หลกัประกนัมำใหจ้นกระทั่งไดช้ ำระเงินตำมใบแจง้หนีท้ีย่งัคำ้งช ำระทัง้หมด ทัง้นี้

โดยไม่กระทบสิทธิอ์ื่นของ Mondi แต่อย่ำงใด ขอ้ก ำหนดเดียวกนันีจ้ะน ำมำใช ้

บงัคบัหำก Mondi ทรำบถึงปัญหำทีท่ ำใหเ้กดิขอ้สงสยัเกีย่วควำมน่ำเชือ่ถือของ

ลูกคำ้ เชน่ กำรทีลู่กคำ้ไม่ช ำระตั๋วแลกเงนิและเชค็ 

  

หำก Mondi และลูกคำ้ไดต้กลงกนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัแผนกำรช ำระเงนิ

เพื่อจ่ำยใบแจง้หนี้ และลูกคำ้ไม่ช ำระเงินในวนัครบก ำหนดช ำระตำมทีต่กลงกนั

ตำมแผนดงักล่ำว เงินทัง้หมดจะเป็นอนัครบก ำหนดในวนัครบก ำหนดช ำระเดิม 

รวมถึงดอกเบีย้จำกกำรช ำระเงินล่ำชำ้ตำมวนัช ำระเดิมในอตัรำดอกเบีย้ทีร่ะบุไว ้

ขำ้งตน้ 

  

ลูกคำ้จะไม่มีสิทธริะงบักำรช ำระเงินจ ำนวนใดทีต่อ้งช ำระให ้Mondi และลูกคำ้จะ

ไม่มสีทิธทิ ำกำรหกักลบลบหนีเ้วน้แต่จะมกีำรรอ้งแยง้ทีเ่กดิขึน้ตำม (1) สญัญำอืน่

ที่ท ำขึน้ระหว่ำงคู่ส ัญญำทั้งสองฝ่ำยซึง่แตกต่ำงจำกสัญญำฯ ตำมที่ก ำหนด

ควำมหมำยไวโ้ดยขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขนี้ (2) Mondi ยอมรบัโดยท ำค ำบอก

กล่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษร หรอืค ำตดัสินของศำลทีเ่ป็นทีสุ่ดและมีผลผูกพนัทำง

กฎหมำยไดใ้หก้ำรรบัรอง หรอืมไิดโ้ตแ้ยง้ 

  

Mondi ขอสงวนสิทธิใ์นกำรหกักลบลบหนี้ทีลู่กคำ้หรอืบรษิทัในเครอืของลูกคำ้

ตอ้งช ำระให ้Mondi หรอืบรษิทัใน Mondi Group กบัเงินที ่Mondi ตอ้งช ำระให ้

ลูกคำ้หรอืบรษิทัในเครอืของลูกคำ้ 

  

Mondi อำจบอกเลิกหรอืยกเลิกสญัญำฯ ซึง่มีผลบงัคบัทนัทโีดยท ำค ำบอกกล่ำว

เป็นลำยลกัษณอ์กัษรหำกลูกคำ้เขำ้สู่กระบวนกำรช ำระหนีโ้ดยสมคัรใจกบัเจำ้หนี้

ของตน ถูกด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีลม้ละลำย ไดร้บัค ำสั่งทำงปกครอง เขำ้สู่

กำรช ำระบญัช  ีหรอืมีกำรแต่งตัง้ผูพ้ิทกัษท์รพัย ์ ทั้งนี้กำรบอกเลิกหรอืยกเลิก

สญัญำฯ จะไม่กระทบต่อสทิธิข์อง Modi ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้แต่อย่ำงใด 

 

 

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. การส่งมอบและการส่งผ่านความเสีย่ง 

 

หำกตกลงใหท้ ำกำรขนส่งในรูปแบบอื่นทีไ่ม่ใช ่"EXW" ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญ

หำยหรอืควำมเสยีหำยจะตกเป็นของลูกคำ้อย่ำงชำ้เมือ่ท ำกำรส่งสนิคำ้ อน่ึงกำรท ำ

ประกนัภยักำรขนส่งจะท ำไดก็้ต่อเมื่อลูกคำ้ไดแ้จง้อย่ำงชดัเจนใหท้ ำโดยลูกคำ้จะ

ออกค่ำใชจ้่ำยเอง หำกกำรส่งมอบล่ำชำ้เน่ืองจำกเหตุทีลู่กคำ้สำมำรถควบคุมได ้

ตำมสมควรควำมเสี่ยงดำ้นรำคำจะส่งตกเป็นของลูกคำ้ ณ วนัที่แจง้ใหท้รำบถึง

ควำมพรอ้มในกำรจดัส่ง ทัง้นี ้Mondi มสีทิธทิีจ่ะออกใบแจง้หนีค้่ำใชจ่้ำยทัง้ปวงที่

เกิดขึน้เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ดงักล่ำว โดยไม่กระทบต่อสิทธิอ์ื่นของ Mondi ซึง่

รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงค่ำคลงัสนิคำ้ภำยในหรอืภำยนอกโดยเร ิม่ต ัง้แต่วนัทีแ่จง้ให ้

ทรำบถึงควำมพรอ้มในกำรจดัส่งจนถึงเมือ่ท ำกำรจดัส่ง หรอืจนเมือ่มกีำรบอกเลกิ 

หรอืยกเลกิสญัญำฯ โดยมผีลทนัทแีละจะจ ำหน่ำยสนิคำ้ตำมดลุยพนิิจของ Mondi 

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 
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โดยมีเงื่อนไขว่ำระยะเวลำผ่อนผนัตำมสมควรซึง่ไดแ้จง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรให ้

ลูกคำ้ทรำบถึงควำมประสงคใ์นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ไดค้รบก ำหนดโดยไม่มีกำร

ด ำเนินกำรใด 

 

 

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 การส่งมอบเพยีงบางส่วน ผลต่าง 

 

กำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรของ  Mondi (รวมถึงกำรยืนยันดว้ยอีเมล) 

เกีย่วกบัค ำสั่งซือ้จะมีผลบงัคบัใชก้บัเงื่อนไขในกำรส่งมอบ วิธกีำรส่งและปรมิำณ

สนิคำ้ โดย Mondi มสีทิธิส่์งมอบสนิคำ้ตำมค ำสั่งซือ้เป็นหลำยงวด 

 

วนัทีแ่ละเวลำทีจ่ดัส่งทัง้หมดจะเป็น EXW และเป็นกำรประมำณกำรเท่ำนั้น เวน้แต่ 

Mondi รบัประกนัอย่ำงชดัแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรว่ำมผีลผูกพนั 

 

Mondi ไม่จ ำเป็นตอ้งส่งมอบของจนกว่ำลูกคำ้จะไดป้ฏิบตัิตำมหรอืชีแ้จงเกีย่วกบั

ภำระหน้ำที่ทั้งปวงที่เป็นหน้ำที่ของลูกคำ้ก่อนกำรส่งมอบ (เช่น ขอ้บังคบัเชงิ

เทคนิค ขอ้บังคับในทำงกำรคำ้ ใบอนุญำตของทำงกำร กำรอนุญำต และ

ใบอนุญำต ฯลฯ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หำกมกีำรตกลงตำมสญัญำว่ำจะตอ้งไดร้บัเลตเตอรอ์อฟเครดติหรอืมกีำรช ำระเงิน

ล่วงหนำ้หรอืวำงหลกัประกนั ระยะเวลำกำรส่งมอบจะยงัไม่เร ิม่ขึน้จนกว่ำลูกคำ้จะ

มอบเลตเตอรอ์อฟเครดติ ช ำระเงนิล่วงหนำ้ หรอืจดัหำหลกัประกนันั้นให ้ Mondi  

 

Mondi มสีทิธิส่์งมอบสนิคำ้ซึง่มผีลต่ำงดำ้นปรมิำณไม่เกนิ +/- 10% ของปรมิำณ

ของทีส่ ั่งซ ือ้ 

 

หำกมีกำรตกลงเงื่อนไขกำรส่งมอบทีม่ีผลผูกพนัแลว้ และ Mondi ส่งมอบล่ำชำ้ 

ลูกคำ้จะใหร้ะยะเวลำผ่อนผนัแก่ Mondi อย่ำงนอ้ย 2 สปัดำห ์และลูกคำ้จะมสีทิธิ ์

บอกเลิกสญัญำฯ เฉพำะในกรณีทีร่ะยะเวลำผ่อนผนันั้นสิน้สุดลงโดยไม่ไดม้ีกำร

ด ำเนินกำรส่งมอบ 

 

 

5. Delivery Term, Partial Deliveries, Variances  
 
Mondi’s written confirmation (including per e-mail) of the 
Order shall be authoritative for the delivery term, mode and 
quantity. Mondi is entitled to deliver any Order in instalments. 
 
All delivery dates and times are EXW and estimates only 
unless explicitly guaranteed in writing by Mondi to be binding. 
 
Mondi shall not be obliged to deliver until all obligations 
incumbent on the Customer before delivery (e.g. technical, 
commercial requirements, official permits, authorisations and 
licenses, etc.) have been fulfilled or clarified. 
 
If contractually agreed that a letter of credit has to be obtained 
or an advance payment or security, the delivery term shall not 
commence until the Customer provides Mondi with such letter 
or an advance payment or security.  
  
Mondi is entitled to deliver quantity variances of up to +/- 10% 
of the quantity ordered.  
 
If binding delivery terms have been agreed upon and Mondi is 
in delay, the Customer shall grant Mondi an appropriate grace 
period of at least 2 weeks and only if that grace period expires 
without result, shall the Customer be entitled to terminate the 
Contract.  
 

6. การตรวจสอบ การรบัประกนั และความรบัผดิ 

 

6.1 การตรวจสอบ การรบัประกนั และการเบีย่งเบน 

 

ลูกคำ้จะตอ้งตรวจสอบสินคำ้ทนัทเีมือ่มกีำรส่งมอบ และตอ้งแจง้ให ้Mondi ทรำบ

โดยเร็วนับแต่มีกำรส่งมอบสินคำ้ที่ปลำยทำงถึงควำมช ำรุดบกพร่องที่เห็นได ้

ชดัเจน (รวมถึงควำมเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่งหำกมีกำรตกลงเงื่อนไขกำรจดัส่ง

แบบอื่นนอกเหนือจำก EXW) สินคำ้ไม่ครบ หรือมีควำมคลำดเคลื่อนจำก

ผลติภณัฑ ์ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบับรรจุภณัฑ ์และกำรยนืยนัค ำสั่งซือ้ ซึง่ลูกคำ้จะตอ้ง

แจง้เป็นลำยลักษณ์อักษรโดยระบุถึงควำมช ำรุดบกพร่อง  ไม่ครบถว้น หรือ

ควำมคลำดเคลือ่นนั้น  และระบุหมำยเลขใบแจง้หนีม้ำดว้ย ทัง้นีจ้ะถอืว่ำสนิคำ้ไม่มี

ควำมช ำรุดบกพรอ่งอย่ำงชดัเจนหลงัจำกพน้ชว่งเวลำ 7 วนันั้น และลูกคำ้จะไม่ท ำ

กำรเรยีกรอ้งจำก Mondi เน่ืองจำกเหตุดงักล่ำว  
 

ใหลู้กคำ้ท ำหนังสือแจง้ Mondi ทนัทีถึงควำมช ำรุดบกพรอ่งที่ซอ่นอยู่ (รวมถึง

ควำมช ำรุดบกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงกำรผลิต) หลงัจำกตรวจพบ  ซึง่สนันิษฐำน

ว่ำควำมช ำรุดบกพร่องที่ซ่อนอยู่โดยปกติแลว้จะสำมำรถตรวจพบไดภ้ำยใน

ระยะเวลำ 60 วนัหลงัจำกสินคำ้มำถึงเวน้แต่ลูกคำ้จะสำมำรถพิสูจนไ์ดว่้ำไม่

สำมำรถตรวจพบควำมช ำรุดบกพรอ่งนั้นไดภ้ำยในระยะเวลำดงักล่ำว สินคำ้ที่

ช ำรุดบกพรอ่งตอ้งเก็บไวใ้ห ้Mondi ตรวจสอบเป็นเวลำ 14 วนันับจำกวนัทีแ่จง้

และตอ้งไม่ส่งคืนให ้Mondi หำก Mondi ไม่ไดข้อ ตวัอย่ำงสินคำ้ทีพ่บว่ำมีควำม

ช ำรุดบกพรอ่งใหส้่ง Mondi เมื่อ Mondi รอ้งขอ ซึง่รวมถึงวตัถุแปลกปลอมทีพ่บ

ในสินคำ้และ/หรอืบรรจุภณัฑ ์หำกลูกคำ้ไม่ตรวจสอบหรอืแจง้ Mondi เกีย่วกบั

ควำมช ำรุดบกพรอ่ง (ไม่ว่ำจะปรำกฏชดัหรอืทีม่องไม่เห็น) โดยท ำเป็นหนังสอืบอก

กล่ำวลูกคำ้จะเสียสิทธิเ์รยีกรอ้งกำรเยียวยำทีเ่กีย่วกบัควำมช ำรุดบกพรอ่งนั้นตำม

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยห์รอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อย่ำงไรก็ตำม Mondi ขอสงวนสิทธิใ์นกำรปฏเิสธกำรเยียวยำ กำรคืนสินคำ้ กำร

คืนเงิน หรอืจ่ำยค่ำชดเชยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยห์รอืกฎหมำยที่

เกีย่วขอ้งหำกปรำกฏชดัหรอื Mondi สำมำรถพิสูจนไ์ดว่้ำควำมเสียหำยที่เกิด

ขึน้กบัสนิคำ้นั้นไม่ไดเ้ป็นผลมำจำกควำมช ำรุดบกพรอ่งทีช่ดัเจนหรอืทีม่องไม่เห็น 

เช่น  ควำมช ำรุดบกพร่องหลังกำรขำย หรือควำมเสียหำยจำกกำรสึกหรอ

เสือ่มสภำพ 

 

6. Inspection, Warranties and Liability 
 
6.1 Inspection, Warranties and Deviations 
 
The Customer shall deliberately examine the Goods 
immediately upon delivery. Any apparent defects (including 
damage in transit if other delivery terms than EXW have been 
agreed), incompleteness of the Goods or any other variances 
from the product and packaging specification and 
confirmation of the Order have to be notified to Mondi 
immediately, 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. 
 
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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จนกว่ำกำรรอ้งเรยีนเร ือ่งกำรรบัประกนัจะไดพ้สูิจนใ์หป้รำกฏว่ำมเีหตุผลอนัสมควร 

ลูกคำ้จะตอ้งจดัเก็บสนิคำ้ใหเ้หมำะสมและจดัท ำประกนัภยัในมูลค่ำกำรขำยต่อเต็ม

จ ำนวนบวกกบัค่ำขนส่งและค่ำคลงัสนิคำ้ หำกปรำกฏว่ำกำรเรยีกรอ้งเกีย่วกบักำร

รบัประกนัมีเหตุผลอนัสมควร Mondi จะชดใชค้่ำใชจ้่ำยภำยนอกไม่เกินมูลค่ำ

สูงสุดของสินคำ้ทีช่  ำรุดบกพรอ่ง ทัง้นี ้ลูกคำ้จะตอ้งใหค้วำมรว่มมอือย่ำงเต็มทีก่บั

บรษิทัประกนัภยัของ Mondi และตวัแทนของบรษิทัดงักล่ำว 

 

 Mondi ขอรบัรองและยนืยนัตำมสญัญำว่ำสนิคำ้จะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเฉพำะที่

ตกลงกนัไว ้ณ เวลำทีท่ ำกำรผลติ กำรรบัประกนันีม้รีะยะเวลำ 12 เดอืนนับแต่วนัที่

ส่งมอบ ยกเวน้ควำมช ำรุดบกพร่องที่เกิดจำกกำรลอกล่อน (Delamination) 

คุณลกัษณะของกำรปิดผนึกดว้ยควำมเย็นและกำรปิดผนึกซึง่จะมีระยะเวลำกำร

รบัประกนัเป็นเวลำ 6 เดอืนนับจำกวนัทีผ่ลติ 

 

 ของตวัอย่ำง ตวัอย่ำง หรอืแบบจ ำลองทีจ่ดัใหห้รอืแสดงต่อลูกคำ้ไดท้ ำขึน้เพือ่เป็น

ขอ้มูลเท่ำนั้น และไม่ไดเ้ป็นเงือ่นไขหรอืกำรรบัประกนัไม่ว่ำจะโดยชดัแจง้หรอืโดย

ปรยิำยเกีย่วกบัคุณภำพ ลกัษณะ หรอื ควำมเหมำะสมส ำหรบัวตัถุประสงค ์

 

 หำกกำรเรยีกรอ้งเกีย่วกบักำรรบัประกนัมเีหตุผลอนัสมควร Mondi จะเลือกว่ำจะ

ท ำกำรแกไ้ขสินคำ้หรอืน ำของทีป่รำศจำกขอ้ผิดพลำดมำเปลีย่นใหแ้ทนตำมดุลย

พินิจของ Mondi แต่เพียงผูเ้ดียว หำกกำรแกไ้ขหรอืกำรน ำของที่ปรำศจำก

ขอ้ผดิพลำดมำเปลีย่นแทนใหเ้ป็นไม่ไดห้รอื Mondi ท ำไม่ไดใ้นทำงกำรคำ้   อำจ

ลดรำคำใหก้บัลูกคำ้ อน่ึง กำรรบัประกนัตำมสญัญำทีก่ ำหนดไวข้ำ้งตน้จะน ำมำใช ้

แทนกำรรบัประกนัตำมกฎหมำยตำมทีพ่งึจะใชไ้ด ้

 

Mondi จะไม่รบัผิดชอบต่อผลต่ำงเพียงเล็กนอ้ยจำกขอ้ก ำหนดเฉพำะทีต่กลงไว ้

และ Mondi จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยทีเ่กิดขึน้ไม่ว่ำจะโดยตรงหรอืโดย

ออ้มจำกค ำสั่งหรอืขอ้ก ำหนดเฉพำะของลูกคำ้ กำรจดักำรที่ไม่เหมำะสม ควำม

เสียหำยโดยจงใจ ควำมประมำทเลินเล่อ หรอืกำรทีลู่กคำ้แกไ้ขเปลีย่นแปลงสนิคำ้ 

ผลต่ำงเพยีงเล็กนอ้ยจะไดแ้กค่วำมแตกต่ำงในเร ือ่งคุณภำพ ขนำด และปรมิำณซึง่

เป็นเร ือ่งปกตทิำงกำรคำ้ ควำมคลำดเคลือ่นเพยีงเล็กนอ้ยของต ำแหน่งทีพ่มิพแ์ละ

สทีีพ่มิพ ์หรอืคุณภำพของ Print Substrate 

 

Mondi ไม่มีหนำ้ทีต่อ้งแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบว่ำค ำแนะน ำหรอืขอ้ก ำหนดเฉพำะของ

ลูกคำ้ไม่เหมำะสมเวน้แต่ Mondi จะทรำบถึงเร ือ่งดงักล่ำว นอกจำกนี ้Mondi จะ

ไม่มีภำระผูกพันในกำรพิสูจนอ์กัษรหรือประเมินว่ำงำนพิมพน์ั้นเหมำะสมกับ

วตัถุประสงคห์รอืไม่ 

 
 

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 ขอ้จ ากดัความรบัผดิ: 
 

Mondi จะตอ้งรบัผิดต่อกำรกระท ำผิดโดยจงใจ (เจตนำ) และควำมประมำท

เลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรงเท่ำนั้น และจะตอ้งช ำระค่ำชดเชยเฉพำะควำมเสยีหำยตำมจรงิ

ซึง่มีหลกัฐำนพิสูจนท์ีเ่พยีงพอซึง่ไดน้ ำมำแสดงต่อ Mondi โดยเป็นไปตำมวงเงนิ

หรอืกำรลดหย่อนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง และไม่ว่ำในกรณีใดใหย้กเวน้กำร

จ่ำยเงนิชดเชยส ำหรบัค่ำเสยีหำยทำงออ้ม ค่ำเสยีหำยเชงิลงโทษ ค่ำเสยีหำยทีเ่ป็น

ผลสบืเน่ือง กำรสูญเสยีรำยได ้กำรสูญเสยีก ำไร และควำมเสยีหำยหรอืกำรสูญเสยี

อืน่ทีค่ลำ้ยคลงึกนั 

 

แมจ้ะมขีอ้ก ำหนดอืน่ใดก็ตำม คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะไม่ยกเวน้หรอืจ ำกดัควำมรบั

ผิดของตนเกี่ยวกบัเจตนำ ควำมประสงคร์ำ้ยหรอืควำมประมำทเลินเล่ออย่ำง

รำ้ยแรง กำรเสียชวีิตหรอือนัตรำยต่อร่ำงกำย ควำมรบัผิดต่อควำมเสียหำยที่

เกิดขึน้จำกสินคำ้ หรอืควำมรบัผิดอื่นใดที่ไม่สำมำรถจ ำกดัหรอืยกเวน้ไดต้ำม

กฎหมำย 

 

นอกจำกนีข้อ้จ ำกดัควำมรบัผดิตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้นีจ้ะใชบ้งัคบักบัตวัแทน

ทำงกฎหมำย พนักงำน และตวัแทนของ Mondi ดว้ย 

 

 

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

 

Mondi ไม่ตอ้งรบัผิดหรือถือว่ำละเมิดสัญญำเน่ืองจำกล่ำชำ้ในกำรปฏิบัติ

ภำระหนำ้ทีห่รอืไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมภำระหนำ้ทีใ่ดของตนหำกควำมล่ำชำ้หรอื

กำรไม่สำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีน่ั้นไดเ้กดิจำกสำเหตุทีอ่ยู่นอกเหนือควำมควบคุมตำม

สมควรของตน ("เหตุสุดวสิยั") ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกำรนัดหยุดงำน กำรปิด

สถำนทีท่ ำงำน วสัดุหรอืพลงังำนไม่เพยีงพอ กำรระบำดใหญ่ทั่วโลกหรอืโรคระบำด 

กฎหมำย กำรกระท ำของศำลหรอืของรฐับำล กำรกกับรเิวณ กำรขำดวธิกีำรขนส่ง 

และเหตุกำรณห์รอืสถำนกำรณท์ีค่ลำ้ยคลงึกนั นอกจำกนีข้อ้ก ำหนดนีจ้ะน ำมำใช ้

บงัคบัหำกผูจ้ดัหำสินคำ้ของ Mondi ประสบกบัเหตุสุดวิสยัดงักล่ำว หำกเกดิเหตุ

สุดวสิยัขึน้ระหว่ำงทีม่คีวำมล่ำชำ้เกดิอยู่แลว้ระยะเวลำผ่อนผนัทีลู่กคำ้จะตอ้งใหแ้ก่ 

Mondi จะตอ้งไม่สิน้สุดลงก่อนที่เหตุสุดวิสยัจะยุติ ทั้งนี้ Mondi จะตอ้งแจง้ให ้

ลูกคำ้ทรำบถงึวนัทีเ่หตุสุดวสิยัเร ิม่ตน้และสิน้สุดลงโดยเรว็ 

 
 

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

8. การยดึหน่วงกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ 

 

กรรมสิทธิท์ำงกฎหมำยในสินคำ้ที่จดัส่งทัง้ปวงจะยงัคงเป็นของ Mondi จนกว่ำ

ลูกคำ้จะช ำระเงินทัง้หมดทีเ่ป็นหนี ้Mondi ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสญัญำฯ และไดป้ฏบิตัิ

ภำระหน้ำที่อื่นทัง้ปวงของลูกคำ้ที่มีต่อ Mondi ซึง่เกิดขึน้ตำมหรอืเกีย่วขอ้งกบั

สญัญำฯ เรยีบรอ้ยแลว้ ดงันั้น Mondi จึงมีสิทธิป์ฏิเสธทีจ่ะส่งมอบสินคำ้ทีเ่หลือ

หรอืเรยีกใหส่้งคืนสินคำ้ทีไ่ดส่้งมอบไปแลว้นอกเหนือจำกสิทธิอ์ืน่ตำมขอ้ก ำหนด

และเงื่อนไขนี ้สญัญำฉบบัอืน่  หรอืตำมกฎหมำย จนกว่ำจะมีกำรช ำระใบแจง้หนี้

ทัง้ปวงทีย่งัคำ้งช ำระ 

 

ในกรณีที่สินคำ้ถูกส่งไปใหลู้กคำ้ก่อนที่จะช ำระเงินทัง้หมด ลูกคำ้จะตอ้งรกัษำ

สินคำ้ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรดูแลรกัษำของผูเ้ชีย่วชำญในธุรกิจของลูกคำ้ 

และงดด ำเนินกำรทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย หรอืลดมูลค่ำของสนิคำ้  
 

ลูกคำ้มีหน้ำที่ตอ้งท ำประกนัภยัที่เหมำะสมใหส้ินคำ้ที่ Mondi ยงัคงเป็นเจำ้ของ

เพือ่ประกนัควำมเสีย่งทั่วไปทัง้ปวงโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ภยัจำกอคัคภียั กำรโจรกรรม 

หรอืควำมเสียหำยทีเ่กิดจำกน ้ำโดยลูกคำ้จะออกค่ำใชจ่้ำยในกำรประกนัภยัเอง 

และลูกคำ้มีหน้ำที่ตอ้งดูแลรกัษำและจดัเก็บสินคำ้ดงักล่ำวอย่ำงระมดัระวงัและ

เหมำะสม โดยลูกคำ้จะตอ้งจดัเก็บสินคำ้ในลกัษณะทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมสะดวกใน

กำรคน้หำสินคำ้ทัง้ทีเ่ป็นกำรคน้หำตำมปกติหรอืตำมใบแจง้หนีท้ีเ่กีย่วกบัสินคำ้

ดงักล่ำว 

 

ลูกคำ้มีสิทธิท์ี่จะขำยสินคำ้ในกำรประกอบธุรกิจตำมปกติของตน ทั้งนี้ กำร

เรยีกรอ้งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรขำยดงักล่ำวใหโ้อนให ้Mondi ล่วงหนำ้ และลูกคำ้

จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดในกำรท ำใหป้รำกฏแกส่ำธำรณชน (Publicity) 

ทีจ่ ำเป็นทัง้หมดเพื่อกำรโอนนั้นสำมำรถบงัคบัใชไ้ด ้ เชน่ กำรลงทะเบียนในสมุด

บญัช ีและโดยกำรแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทรำบถงึกำรโอนและกำรยดึหน่วงกรรมสทิธิใ์นสนิคำ้ 

หำกลูกคำ้ขำยสินคำ้ที่ Mondi เป็นเจำ้ของรว่มกำรโอนสิทธิด์งักล่ำวจะใชก้บั

จ ำนวนเงินทีไ่ดร้บัเท่ำกบัทีเ่ป็นเจำ้ของรว่ม ซึง่มอนดีจะมสีิทธทิีจ่ะเรยีกเก็บเงนิทีม่ี

กำรโอนสทิธิ ์

 

กำรแปรรูปสนิคำ้โดยลูกคำ้จะท ำขึน้ในนำมของ Mondi โดยไม่กอ่ใหเ้กดิภำระกบั 

Mondi แต่อย่ำงใด หำกสินคำ้ไดร้บัแปรรูปรว่มกบัสินคำ้อื่นทีไ่ม่ใชข่อง Mondi 

Mondi จะเป็นเจำ้ของรว่มของสินคำ้ทีผ่ลิตขึน้ใหม่ตำมสดัส่วนมูลค่ำของสนิคำ้ที่

ส่งมอบในขณะทีด่ ำเนินกำรแปรรูป 

 

8. Retention of Title 
 
Legal title to all delivered Goods remains with Mondi until the 
Customer has paid all sums owing to Mondi in connection with 
the respective Contract and all other obligations of the 
Customer towards Mondi arising under or in connection with 
the respective Contract have been fulfilled. Consequently, 
Mondi is entitled to refuse to deliver all outstanding Goods or 
demand return of the Goods delivered, among other rights 
under the GTC, agreements, or the law, until all unpaid 
invoices have been settled.  
 
In the event that the Goods were delivered to the Customer 
before all sums are duly paid, the Customers shall preserve 
the Goods in accordance with the standard of care of an 
expert in Customer's business field, and refrain from 
performing action that can cause damage, degrade any value 
of the Goods, or otherwise.  
 
The Customer is obliged to appropriately insure the Goods 
still owned by Mondi against all common risks, particularly 
against fire, burglary or damage caused by water at its own 
expense, to treat them cautiously and store them properly. 
The Customer shall at all times store the Goods in such a 
manner as shall facilitate identification of them both generally 
and by reference to invoices in respect thereof.  
 
The Customer shall be entitled to sell the Goods in the usual 
course of business. Any possible claims resulting from such 
sale shall herewith be assigned to Mondi in advance and the 
Customer shall undertake all necessary publicity 
requirements for enforceability of such assignment, such as 
registration in the book accounts and by notifying the 
purchaser of the assignment and retention of title. If the 
Customer sells any goods co-owned by Mondi, the 
assignment shall apply to the amounts received to the same 
extent as this co-ownership. Mondi shall be entitled to collect 
the assigned sum. 
 
Any processing of the Goods by the Customer takes place on 
behalf of Mondi without imposing obligations on Mondi. If the 
Goods are processed with other goods not owned by Mondi, 
Mondi acquires a co-ownership on the newly produced goods 
pro rata the value of the delivered Goods at the time of the 
processing. 
 
 

9. ทรพัยส์นิทางปัญญา การจดัเก็บสนิคา้ และค่าบรกิาร 

 

ลูกคำ้ตอ้งรบัผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดยีวในกำรขอรบัสทิธิใ์นทรพัยส์นิทำงปัญญำและ

ใบอนุญำตใหใ้ชส้ิทธิใ์นทรพัยส์ินทำงปัญญำซึง่อยู่ภำยใตบ้งัคบัของสญัญำฯ ซึง่

รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรออกแบบสินคำ้ตำมสั่ง เครือ่งหมำยกำรคำ้ ตลอดจน

ลิขสิทธิแ์ละสทิธิเ์สรมิในกำรใชส้ิง่พมิพท์ัง้ปวง และกรรมสทิธิห์รอืใบอนุญำตใหใ้ช ้

สิทธิเ์กีย่วกบัสิทธบิตัรทีใ่ช ้ลูกคำ้จะตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยให ้Mondi ส ำหรบักำร

เรยีกรอ้ง ควำมเสยีหำย และค่ำใชจ่้ำยทัง้ปวง (รวมถึงค่ำใชจ้่ำยทำงกฎหมำย) อนั

9. Intellectual Property, Storage and Charges 
 
The Customer shall bear the sole responsibility for obtaining 
intellectual property rights and licences thereto which are 
subject to the Contract, including, but not limited to, ordered 
design of the goods, trademarks as well as the copyright and 
ancillary rights to use all printed matter and ownership or 
license for any patents used. The Customer shall indemnify 
Mondi against all claims, costs, damages, and expenses 
(including legal expenses) resulting from any actual or alleged 
infringement of any third party intellectual property rights. 
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เป็นผลมำจำกกำรละเมิดสิทธิใ์นทรพัยส์ินทำงปัญญำของบุคคลภำยนอกไม่ว่ำจะ

เกดิขึน้จรงิหรอืถูกกล่ำวหำ 

 

ตน้ส ำเนำ ตน้ฉบับ รำยกำรพิมพ  ์Print Substrate สิ่งพิมพ  ์แม่พิมพ  ์กำร

ออกแบบ ฯลฯ ที่ลูกคำ้จดัส่งให ้Mondi จะไดร้บักำรจดัเก็บไวโ้ดยอยู่ในควำม

รบัผดิชอบของลูกคำ้ 
 

ลูกคำ้จะถูกเรยีกเก็บเงินเกีย่วกบัแบบ ลวดลำย ขอ้ก ำหนดเฉพำะ ของตวัอย่ำง 

มว้นตวัอย่ำง เมทรกิซ ์บล็อก สิง่พมิพเ์รยีบ และแม่พมิพท์ี ่Mondi ผลติใหแ้กลู่กคำ้ 

แมว่้ำจะไม่ไดส้ ั่งซ ือ้ ไม่มกีำรยนืยนัรบัค ำสั่งซือ้จำก Mondi หรอืลูกคำ้ยกเลกิ ของ

ดงักล่ำวจะยงัคงเป็นทรพัยส์ินของ Mondi และ Mondi ขอสงวนสิทธิท์ ัง้ปวงใน

กรณีดงักล่ำวซึง่จะน ำมำใชบ้งัคบักบัสิทธิใ์นทรพัยส์ินทำงปัญญำดว้ยหำกพึงใช ้

บงัคบัได ้ 
 
 

 
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.  
 

1010. สถานทีด่ าเนินการ สถานทีด่ าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

 

สถำนทีด่ ำเนินกำรจะไดแ้กส่ถำนประกอบกำรของ Mondi  

ใหข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขนีร้วมทัง้สญัญำฯ ที่ระบุถึงขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขนีอ้ยู่

ภำยใตบ้ังค ับของกฎหมำยประเทศไทย  และยกเวน้กำรบังคับใชอ้นุสัญญำ

สหประชำชำตว่ิำดว้ยสญัญำซือ้ขำยสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (CISG) โดยชดัแจง้ 

 

ส ำหรบัลูกคำ้ทีม่ภูีมลิ ำเนำในประเทศไทยใหน้ ำขอ้ก ำหนดต่อไปนีม้ำใชบ้งัคบั: ขอ้

พพิำททัง้ปวงทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขนี ้หรอืสญัญำฯ 

จะตอ้งยืน่ใหศ้ำลของประเทศไทยซึง่เป็นเขตอ ำนำจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรพจิำรณำ

ท ำกำรตดัสนิขอ้พพิำทนั้น 

 

ส ำหรบัลูกคำ้ทีม่ีภูมิล ำเนำนอกประเทศไทย ใหน้ ำขอ้ก ำหนดต่อไปนีม้ำใชบ้งัคบั: 

ใหร้ะงบัขอ้พพิำททัง้ปวงทีเ่กดิขึน้จำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขนี ้และสญัญำฯ  ทีร่ะบุ

ถึงขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข หรอืขอ้พิพำททีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นโมฆะ กำรละเมิด 

หรือกำรบอกเลิกข ้อก ำหนด  และสัญญำฯ  นั้นตำมขอ้บังคับว่ำดว้ยกำร

อนุญำโตตุลำกำรของหอกำรคำ้ระหว่ำงประเทศโดยใหม้ีอนุญำโตตุลำกำรตัง้แต่

หน่ึงคนขึน้ไปที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ตำมขอ้บงัคบัดงักล่ำวเป็นผูพ้ิจำรณำ ทั้งนี้ให ้

ด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรทีก่รุงเวียนนำ ประเทศออสเตรยี และใหใ้ช ้

ภำษำองักฤษในกำรพิจำรณำ อน่ึง ขอ้ตกลงเร ือ่งอนุญำโตตุลำกำรจะอยู่ใตบ้งัคบั

กฎหมำยของออสเตรยี 

 
 

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. การป111. ปฏบิตัติามกฎหมาย การป้องกนัจากความเสยีหาย  เคร ือ่งมอืในการ

รายงาน 

 

ลูกคำ้ยืนยนัและรบัรองทัง้ในนำมของตนเองและในนำมของบรษิัทในเครอืว่ำจะ

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยทัง้ปวงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแต่ไม่จ ำกดัเพียงกฎหมำยต่อตำ้น

กำรผูกขำด กฎหมำยอำญำ รวมถึงกฎหมำยอำญำทำงพำณิชย ์และกฎหมำยที่

เกีย่วขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรใหส้ินบน รวมทัง้ประมวลกฎหมำยอำญำของประเทศ

ไทย พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร

ทุจรติ พ.ศ. 2561   กฎหมำย Anti Bribery Act ของสหรำชอำณำจกัร ค.ศ. 

2010 และกฎหมำยหรอืพระรำชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัภำษีซึง่อำจมผีลกระทบต่อ 

Mondi โดยเฉพำะอย่ำงยิง่และไม่จ ำกดัเพยีงประมวลรษัฎำกรของประเทศไทย และ

กฎหมำย Criminal Finances Act ของสหรำชอำณำจกัร (ไดร้บัพระบรมรำ

ชำนุญำตเมื่อวนัที ่27 เมษำยน 2560) ทีเ่กีย่วกบัควำมผิดทำงอำญำขององคก์ร

จำกกำรไม่สำมำรถป้องกนักำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเลีย่งภำษี โดยลูกคำ้ตก

ลงทีจ่ะรบัผิดชดใชค้่ำเสียหำยและป้องกนั Mondi และบรษิทัในเครอืของ Mondi 

ใหพ้น้จำกควำมเสยีหำยและต่อควำมเสยีหำยทัง้ปวงที ่Mondi หรอืบรษิทัในเครอื

อำจไดร้บั ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรเรยีกรอ้ง กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

ค่ำปรบั หรอืระเบยีบวธิกีำรของทำงกำรทีด่ ำเนินกำรกบั Mondi หรอืบรษิทัในเครอื

รำยใดของ Mondi อนัเกีย่วกบักำรกระท ำหรอืละเวน้ที่จะกระท ำของลูกคำ้หรอื

บรษิทัในเครอืของลูกคำ้ทีเ่กีย่วกบัควำมผิดทำงภำษี หรอืกำรละเมิดกฎหมำยทีม่ี

บทบงัคบัใหก้ระท ำกำร ลูกคำ้รบัรองว่ำไดร้บัอ ำนำจและกำรอนุญำตทีจ่ ำเป็นทัง้ปวง

จำกบริษัทในเครือของตนเกี่ยวกับกำรยืนยันและกำรรบัรองที่ระบุไวข้ำ้งตน้

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ในกรณีทีม่ขีอ้กงัวลเกีย่วกบัพฤตกิรรมหรอืกจิกรรมใดทีอ่ำจขดัแยง้กบัควำมมุ่งมั่น

ของ Mondi ในกำรด ำเนินธรุกจิอย่ำงมจีรยิธรรม พนัธมติรทำงธรุกจิ พนักงำน 

หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอืน่ของ Mondi สำมำรถใชเ้ครือ่งมอืในกำรรำยงำนทีเ่ป็น

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 
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ควำมลบัของ Mondi ซึง่มบุีคคลภำยนอกเป็นผูบ้รหิำรจดักำร และควรตอ้งใช ้

ระบบ SpeakOut อน่ึง หำกกำรสือ่สำรกบัผูบ้รหิำรโดยตรง กบัฝ่ำยทรพัยำกร

บุคคล หรอืกบับุคคลทีต่อ้งตดิต่อดว้ยตำมปกตขิอง Mondi ไม่ไดผ้ลก็สำมำรถ

ตดิต่อกบัเครือ่งมอืในกำรรำยงำนไดท้ำงสำยด่วนของประเทศนั้นหรอืทำงเว็บลงิค ์

ของประเทศนัน้ ทัง้นี ้ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครือ่งมอืในกำรรำยงำนนีแ้ละ

รำยละเอยีดกำรตดิต่อทัง้หมดจะมอียู่ในเว็บไซต ์Mondi Group ในส่วน 

"Governance" ของระบบ "SpeakOut" 

(https://www.mondigroup.com/en/governance/). ขอ้กงัวลและเหตุทีม่ี

กำรรำยงำนจะไดร้บัดูแลอย่ำงจรงิจงัและจะเก็บไวเ้ป็นควำมลบัอย่ำงเครง่ครดั 

 
 

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 

 

เมื่อ Mondi ส่งต่อผลิตภณัฑท์ี่จดัหำใหพ้รอ้มเอกสำรที่เกีย่วขอ้ง ลูกคำ้จะตอ้ง

ปฏิบัติตำมบทบัญญัติที่เกี่ยวขอ้งของกฎหมำยควบคุมกำรส่งออก(ต่อ) ทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ  และลูกคำ้จะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎระเบียบกำรส่งออก(ต่อ) 

ของประเทศไทย สหภำพยุโรป สหรำชอำณำจกัร และสหรฐัอเมรกิำ เมื่อส่งต่อ

ผลิตภณัฑ ์และ/หรอืบรกิำรดงักล่ำว และก่อนจะส่งต่อผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิำร

นั้นลูกคำ้จะตอ้งตรวจสอบและก ำกบัดูแลใหเ้ป็นดงันี ้

 

-  ในกำรส่งต่อ และ/หรอืกำรเจรจำสญัญำเกีย่วกบัผลิตภณัฑ ์และ/หรอืบรกิำรนั้น

ลูกคำ้ไม่ไดล้ะเมิดกำรหำ้มส่งสินคำ้ของสหภำพยุโรป  สหรำชอำณำจักร 

สหรฐัอเมรกิำ และ/หรอืสหประชำชำต ิ

-ผลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรใชง้ำนในแง่ของอำวุธ

ยุทโธปกรณ ์เทคโนโลยีนิวเคลียร ์หรอือำวุธทีต่อ้งหำ้มหรอืตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิ 

เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัติำมทีก่ ำหนดแลว้ 

-  ลูกคำ้จะปฏิบตัิตำมกฎระเบียบว่ำดว้ยรำยชือ่บุคคลที่ถูกก ำหนด (Sanction 

Lists) ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของสหภำพยุโรป สหรำชอำณำจกัร สหรฐัอเมรกิำ และ/

หรอืสหประชำชำต ิเกีย่วกบัธรุกรรมทำงธรุกจิกบับรษิทั บุคคล หรอืองคก์รทีร่ะบุไว ้

ในรำยชือ่นั้น 

 

หำกจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบเร ือ่งกำรควบคุมกำรส่งออกโดยหน่วยงำน

ของรฐัทีม่อี ำนำจ หรอืโดย Mondi เมือ่มเีหตุอนัควรสงสยั ลูกคำ้จะจดัส่งขอ้มูลทัง้

ปวงเกีย่วกบัผูใ้ชง้ำน ปลำยทำงสุดทำ้ย และกำรใชผ้ลิตภณัฑท์ีส่่งมอบ และ/หรอื

บริกำรของ Mondi ใหแ้ก่ Mondi เมื่อ Mondi รอ้งขอภำยในระยะเวลำตำม

สมควร รวมทัง้ขอ้จ ำกดักำรควบคุมกำรส่งออกใดทีใ่ชก้บัเร ือ่งนี ้

 
 

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

13. การรกัษาความลบั 

 

ลูกคำ้จะตอ้งเก็บเนือ้หำของสญัญำฯ และ/หรอืขอ้มูลใดทีไ่ดร้บัจำก Mondi หรอื

บรษิทัในกลุ่ม Mondi Group ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค ำสั่งซือ้และ/หรอืสญัญำฯ ซึง่รวมถงึ

แต่ไม่จ ำกดัเพยีง ขอ้มูลทำงธุรกจิและกำรเงิน ขอ้มูลรำคำและตน้ทุน เอกสำรกำร

ประกวดรำคำ ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์ เทคโนโลยี ควำมรูเ้ชงิกระบวนกำร 

(Know How) กำรออกแบบ แบบวำด ขอ้ก ำหนดเฉพำะ ตวัอย่ำง สูตร และขอ้มูล

หรอืวสัดุอืน่ทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิในปัจจุบนั และ/หรอืในอนำคตของ Mondi 

(ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่ำ "ขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบั") ไวเ้ป็นควำมลบัอย่ำงเครง่ครดั และจะ

ไม่เปิดเผยหรอืใหบุ้คคลภำยนอกสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้วน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอม

เป็นลำยลกัษณอ์กัษรล่วงหนำ้จำก Mondi  อน่ึงขอ้มูลทีส่ำมำรถไดม้ำจำกกำรท ำ

วิศวกรรมยอ้นกลบัจะถือเป็นขอ้มูลที่เป็นควำมลบัเชน่กนั ซึง่จะตอ้งรกัษำเป็น

ควำมลบัอย่ำงเครง่ครดั และไม่น ำไปใชใ้นทำงใดเวน้แต่จะตกลงเป็นลำยลกัษณ์

อกัษรกบั Mondi ไวอ้ย่ำงชดัแจง้ใหเ้ป็นประกำรอืน่ 

 

ภำระหนำ้ทีท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้นีจ้ะไม่น ำไปใชก้บัขอ้มูลซึง่ลูกคำ้สำมำรถพสูิจนไ์ดด้ว้ย

หลกัฐำนที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรว่ำเป็นขอ้มูล (ก) ซึง่เป็นที่รูจ้กัหรอืกลำยเป็นที่

รูจ้กัโดยทั่วไปหรอืเปิดเผยต่อสำธำรณชนโดยไม่ไดเ้กดิจำกกำรกระท ำหรอืละเวน้

ทีจ่ะกระท ำของลูกคำ้ (ข) เป็นขอ้มูลทีลู่กคำ้ทรำบอยู่แลว้ในขณะทีเ่ปิดเผยขอ้มูล 

(ค) หลงัจำกทีม่ีกำรเปิดเผยขอ้มูล บุคคลภำยนอกไดเ้ปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อลูกคำ้

โดยสุจรติโดยไม่ไดเ้ป็นกำรละเมิดภำระหนำ้ทีใ่นกำรรกัษำควำมลบั หรอื (ง) เป็น

ขอ้มูลทีลู่กคำ้พฒันำขึน้เองหรอืพฒันำขึน้ในนำมของลูกคำ้โดยไม่ไดอ้ำศยัขอ้มูล

ทีไ่ดร้บั 

13. Confidentiality 
 
The content of any Contract and/or any information received 
from Mondi or any company of the Mondi Group in connection 
with any Order and/or Contract, including, but not limited to, 
any business related and financial information, pricing and 
cost information, tender documents, information on our 
products, technology, know-how, designs, drawings, 
specifications, samples, formulas, and all other information or 
material relating to Mondi’s current and/or future business 
(hereinafter “Confidential Information”), shall be held strictly 
confidential by the Customer and shall not be disclosed or 
made accessible to any third parties without the prior written 
consent of Mondi. Any information which can be derived from 
reverse engineering shall also be regarded as Confidential 
Information and shall be treated strictly confidential and shall 
not be used in any way, unless explicitly otherwise agreed 
with Mondi in writing. 
 
The obligations referred to in this clause shall not apply to any 
information, which the Customer can prove by written 
evidence: (a) is or becomes generally known or available to 
the public otherwise than through an act or omission of the 
Customer; (b) is known to the Customer already at the time of 
disclosure; (c) is after disclosure disclosed to the Customer in 
good faith by a third party without breach of an obligation of 

https://www.mondigroup.com/en/governance/speakout/


 

 

 
8 

 

ลูกคำ้จะตอ้งใชข้อ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรปฏิบตัิตำมสญัญำฯ 

เท่ำนั้น และลูกคำ้จะตอ้งปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัโดยใชม้ำตรฐำนกำรดูแลของ

ผูเ้ชีย่วชำญในสำขำธรุกจิของลูกคำ้ 

 

เมื่อใดก็ตำมที่ Mondi รอ้งขอลูกคำ้จะตอ้งท ำลำย หรอืส่งคืนขอ้มูลที่เป็น

ควำมลบัทัง้ปวง รวมถึงส ำเนำทัง้หมดและกำรท ำซ ำ้ขอ้มูลให ้Mondi โดยไม่

ชกัชำ้  และท ำหนังสอืรบัรองว่ำตนไดป้ฏบิตัติำมภำระหนำ้ทีต่ำมขอ้ก 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 

 

กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขนีจ้ะมผีลผูกพนัต่อเมือ่ Mondi ไดท้ ำ

หนังสือตกลงไว ้ ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรท ำเอกสำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษรนีใ้หใ้ช ้

บงัคบักบักำรเปลีย่นแปลงหรอืกำรแกไ้ขขอ้นีโ้ดยเฉพำะ 

 

บรษิัทในเครอื และบุคคลที่เกีย่วขอ้งสำมำรถปฏิบตัิภำระหน้ำทีต่ำมสญัญำของ 

Mondi ได ้

ลูกคำ้ตอ้งไม่โอนสิทธิหรอืภำระหน้ำที่ใดของตนเวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอม

ล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก Mondi แต่ทัง้นี ้Mondi สำมำรถโอนสทิธิหรอื

ภำระหนำ้ทีใ่หก้บับรษิทัในกลุ่ม  Mondi Group ไดซ้ ึง่โดยหนังสอืฉบบันีลู้กคำ้ให ้

ควำมเห็นชอบในกำรโอนสทิธดิงักล่ำว 

 

หำกส่วนใดของขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขนี้ถือว่ำผิดกฎหมำย เป็นโมฆะ หรอืไม่

สำมำรถบงัคบัใชไ้ด ้ใหถ้ือว่ำส่วนดงักล่ำวถูกตดัออกจำกขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข

ส่วนทีเ่หลอืซึง่จะยงัคงมผีลบงัคบัต่อไป  
 

กำรที ่Mondi ละเวน้กำรใชส้ิทธิต์ำมขอ้ก ำหนดใดจะไม่ถือเป็นกำรละเวน้กำรใช ้

สทิธิท์ีเ่กดิจำกกำรผดิสญัญำของลูกคำ้ในภำยหลงั 

 

ค ำบอกกล่ำวทีเ่ป็นลำยลกัษณอ์กัษรทัง้ปวงซึง่คู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงส่งใหคู้่สญัญำอกี

ฝ่ำยหน่ึงจะตอ้งลงนำมโดยบุคคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจโดยชอบใหล้งนำมแทน

คู่สญัญำทีส่่งค ำบอกกล่ำวนั้น และใหถ้ือว่ำไดส่้งใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงแลว้ (1) 

โดยกำรลงลำยมอืชือ่ดว้ยหมกึ และเฉพำะเมือ่ส่งใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยทำงไปรษณีย ์

ลงทะเบียนตอบรบัทีช่ ำระค่ำส่งแลว้ หรอื (2) โดยใชล้ำยมือชือ่อิเล็กทรอนิกสท์ีม่ี

ควำมปลอดภยัขัน้สูง 

 

ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข และสญัญำใดฉบบัภำษำไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก ำหนดและ

เงือ่นไขนีใ้หม้ผีลบงัคบัเหนือฉบบัภำษำองักฤษ 

 
 
 
01.01.2022 

14. Miscellaneous 
 
No variations or amendments to these GTC shall be binding 
unless agreed by written notice by Mondi. This written form 
requirement shall in particular apply to any variation or 
amendment of this clause. 
 
Any of Mondi’s contractual obligations may be fulfilled by any 
of its Affiliates and auxiliary persons. 
 
The Customer must not assign any of its rights or obligations 
without Mondi’s prior consent by written notice. Mondi may 
assign its rights or obligations to an entity of the Mondi Group; 
Customer hereby grants approval for such assignment. 
 
If any part of any provision of these GTC is deemed illegal, 
void or unenforceable, it shall be deemed severed from the 
remainder of these GTC which shall remain in force. 
 
No waiver of any provision by Mondi shall be deemed a waiver 
of any subsequent breach by the Customer. 
 
All written notices to be given or delivered by a party to the 
other party shall be signed by persons duly authorized to sign 
on behalf of the party, and shall be deemed to have been 
given to such other party (i) by wet signature and only when 
mailed to such other party by registered mail, return receipt 
requested and postage prepaid, or (ii) by using secure and 
advanced electronic signature. 
 
The Thai version of this GTC or any Contract related to them 
shall prevail over the English version.  
 
 

 


