General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services

เงื่อนไขและข้อกำหนดเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริกำร
The ”Agreement” between you
(“Supplier”) and the ordering Unilever
group company (“Buyer”) (collectively
“parties”) comprises: these terms
(“Terms”) or Unilever Purchasing
Agreement or other Unilever contract;
any and all relevant purchase orders
requesting or specifying a supply of
services or products (“PO”); and
supporting terms such as statements of

work (SOWs), project work order
(PWO) and Commercial Terms Contracts
(“CTC”). CTCs may include: central CTCs
agreed between a Unilever group
company (“UGC”) and a Supplier group
company each acting as a supply chain
hub; local CTCs agreed between a Buyer
and a Supplier; and Unilever Purchasing
Contracts (“UPC”). It is agreed by the
parties that any terms and conditions
other than the Agreement which attempt
to add to or vary the Agreement have no
force or effect unless expressly agreed by
both parties. If there is conflict between
parts of the Agreement, the terms in any
central CTC will take precedence,
followed by any other CTC, these Terms
and finally any PO.
1. Supply of Products and/ or Services
1.1. The Supplier shall supply to the
Buyer, the products (“Products”) and/ or
services (“Services”) (together “Products/
Services”) in accordance with the
Agreement and with the skill, care,
prudence and foresight of a diligent
supplier of such Products/ Services.
1.2. Any items, services, functions or
responsibilities not specifically described
in the Agreement and which are
reasonably necessary for the proper
supply of the Products/ Services are
deemed to be included within the scope
of the Products/ Services to be delivered
for the Price.
1.3. The Supplier shall comply with all
written policies (whether presented
electronically or otherwise),
recommendations and requirements and
reasonable instructions of the Buyer
provided from time to time. The Supplier
shall at all times comply with Buyer’s
quality assurance requirements and shall
remain responsible for quality assurance
with respect to all Products/ Services.
1.4. Upon expiry or termination of the
Agreement (in whole or in part) for any
reason the Supplier shall (a) provide such
reasonable transfer assistance to a new
supplier in respect of the Products/
Services as the Buyer may require to
minimise any disruption and ensure
continuity of the Buyer’s business and (b)

“สัญญำ” ระหว่า งท่าน (“ผูขาย”)
้ และกลุมบริ
่ ษัท ยูนิล ีเวอร์ (“ผูซื้ ้อ”)
(รวมกันเรียกว่า “ทั้งสองฝ่าย”) ซึ่งประกอบด้วย เงือนไขเหล่านี
่
้
(“เงื่อ นไข”) หรือสัญญาจัดซื้อของยูนิล ีเวอร์หรือสัญ ญาอื่น ๆ
ของยูนิล ีเ วอร์ ตามคาสังซื
่ ้อ ทีเกี
่ ยวข้
่ องใด ๆ
ทั้งหมดที่ร้อ งขอหรือ ระบุการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์
(“ใบสั่งซื้อ ”) และเงื่อ นไขสนับสนุน เช่น
ค าชี้แจงเกี่ยวกับขอบเขตของงาน, ค าสั่งเกี่ยวกับงานของโครงการ
และ “สัญ ญาเงื่อ นไขการค้า” (“สัญ ญาเงื่อ นไขการค้า”)
สัญ ญาเงื่อ นไขการค้าอาจรวมถึง :
สัญ ญาเงื่อ นไขการค้ากลางซึ่งทาข้อตกลงระหว่า งกลุมบริ
่ ษัทยูนิล ีเวอร์
(“กลุ่มบริษัท ยูนิล ีเ วอร์”) และกลุมบริ
่ ษัทผูขาย
้
แต่ล ะบริษัทจะด าเนินการเป็นศูนย์รวมสาขาผูขาย
้
สัญ ญาเงื่อ นไขการค้าในท้อ งถิ่นที่ทาข้อตกลงระหว่า งผูซื้ ้อ กับผูขายแ
้
ละสัญ ญาจัด ซื้อ ของยูนิล ีเ วอร์ (“สัญ ญาจัด ซื้อ ของ ยูนิล ีเ วอร์”)
เป็นที่ต กลงโดยทั้งสองฝ่ายว่าเงื่อนไขและข้อกาหนดใด ๆ
(นอกเหนือ จากสัญญานี้)
ซึ่งพยายามเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงสัญญานี้จะไม่บังคับใช้หรือจะไม่
มีผ ลนอกจากจะตกลงอย่า งชัดแจ้งทั้งสองฝ่าย
ถ้า มีค วามขัดแย้งระหว่า งส่วนต่าง ๆ
ของสัญ ญานี้ก ็จะยึดถือเงื่อนไขในสัญ ญาเงื่อนไขการค้ากลางใด ๆ
เป็นหลัก ตามมาด้วยสัญญาเงือนไขการค้
่
าอื่นใด
เงื่อ นไขเหล่า นี้และในท้า ยที่สุดก็เป็นใบสังซื
่ ้อใด ๆ
1. กำรจัด ส่งผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำร
1.1 ผู้ข ายจะจัด ส่งให้แก่ผ ู้ซื้อคือผลิตภัณฑ์(“ผลิตภัณฑ์”)
และ/หรือ บริก าร (“บริก าร”) (รวมกันจะเป็น “ผลิตภัณฑ์/บริการ”)
ตามสัญ ญาและโดยมีทัก ษะ การดูแล
ความรอบคอบและการคาดการณ์เกี่ยวกับผู้ขายผลิตภัณฑ์/ การบริการดั
งกล่า วที่มีค วามขยันขันแข็ง
1.2 สิ่งของ บริก าร หน้า ที่หรือ ความรับผิดชอบใด ๆ
ที่ไม่ได้ระบุเ ป็นการเฉพาะในสัญ ญาและซึ่งจาเป็นอย่างสมเหตุสมผล
หรือ การจัด หาอย่า งเหมาะสมในการจัด หาผลิตภัณฑ์/บริก ารจะเหมือน
ว่า รวมเข้า ในขอบเขตของผลิตภัณฑ์/บริก ารที่จะส่งมอบสาหรับราคา

1.3 ผู้ข ายจะปฏิบัต ิต ามนโยบายที่ทาเป็นลายลักษณ์อกั ษร
(ไม่ว่า จะเสนอในระบบอิเ ล็กทรอนิก ส์หรือ อืน่ ๆ)
ค าแนะนาและข้อ ก าหนดและค าแนะนาที่สมเหตุสมผลของผูซื้ ้อที่จัด
ทาเป็นครั้งคราว
ผู้ข ายตลอดเวลาจะปฏิบัต ิตามข้อกาหนดการประกันคุณภาพของผูซื้ ้อ
และจะยังคงรับผิด ชอบการประกันคุณภาพในส่วนที่เ กียวกั
่ บผลิตภัณ
ฑ์/ บริก ารทั้งหมด
1.4 เมื่อ สัญ ญาสินสุ
้ ด หรือยกเลิก (ทั้งหมดหรือบางส่วน)
ด้วยเหตุผ ลใด ๆ ผู้ขายจะดาเนินการดังนี้ (ก)
จัด หาความช่วยเหลือในการโอนที่สมเหตุสมผลแก่ผขายใหม่
ู้
ในส่วนที่
เกี่ยวกับผลิต ภัณฑ์/บริก ารตามที่ผซืู้ ้อ อาจต้อ งการเพื่อลดการหยุด ชะงัก
ใด ๆ และประกันความต่อ เนื่อ งของธุรกิจของผูซื้ ้อ (ข)
ผู้ข ายจะหยุด การใช้เพื่อจุด ประสงค์ใด ๆ
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the Supplier shall cease to use for any
purpose, and shall deliver to the Buyer, in
the Buyer’s chosen format, on media free
of viruses, within 5 days of expiry or
termination, any work product (whether
or not in final form) purchased by the
Buyer. On termination, supplier
undertakes to return or securely delete
or destroy Buyer’s personal data,
Confidential Information and/or
commercial data.
1.5. In case of partial termination this
provision shall apply only to the work
product relating to the terminated part of
the Agreement.
2. Ordering
2.1. The Supplier shall be deemed to
have accepted a PO on receipt unless it
gives written notice within 3 days of
receipt if the PO does not conform to any
relevant CTC. The Buyer may cancel a
rejected PO in whole or in part.
2.2. If any PO is sent by electronic
communication, Unilever's E-Commerce
Terms and Conditions available at
www.unileversuppliers.com shall also
apply.

และจะส่งมอบแก่ผ ู้ซื้อ ในรูปแบบที่ผซืู้ ้อ เลือกในสื่อ ที่ไม่มีไวรัสภายใน
5 วันนับจากสิ้นสุด หรือ ยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่เ ป็นงานใด ๆ
(ไม่ว่า ในรูปแบบสุด ท้า ยหรือ ไม่ก ็ตาม) ที่ซื้อ มาโดยผู้ซื้อ
ในกรณีที่ยกเลิก เป็นบางส่วน
ข้อ ก าหนดนี้จะใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์งานที่เกี่ยวกับส่วนที่ยกเลิกของ
สัญ ญานี้ เมื่อ สัญ ญาสิ้นสุดลง
ผู้ข ายตกลงดาเนินการคืนหรือทาการลบ ทาลาย
บรรดาข้อ มูล ส่วนบุคคล ข้อ มูลที่เป็นความลับ
และ/หรือ ข้อ มูล ทางการค้าของผูขายอย่
้
างถาวร
1.5. ในการยกเลิกสัญญาบางส่วนนั้น
ข้อ ก าหนดในบทบัญ ญัตินี้จะนามาใช้ก ับ work product
ที่เ กี่ยวกับสัญ ญาที่ถ ูกยกเลิกในส่วนนั้นๆ
2. กำรสั่งซื้อ
2.1
จะถือ ว่า ผู้ข ายยอมรับใบสั่งซื้อ เมื่อได้รับใบสั่งซื้อนั้นนอกจากผู้ขายจะ
ให้ค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อ ักษรภายใน 3
วันนับจากได้รับใบสั่งซื้อ
ถ้า ใบสั่งซื้อ ไม่เ ป็นไปตามสัญ ญาเงื่อนไขทางการค้าที่เกี่ยวข้องใด ๆ
ผู้ซื้อ อาจยกเลิกใบสั่งซื้อที่ถ ูกปฏิเสธ ทั้งหมดหรือ เป็นบางส่วน
2.2 ถ้า ใบสั่งซื้อ ใด ๆ ที่ส่งด้วยการสื่อสารอิเล็กทรอนิก
จะใช้เ งื่อ นไขและข้อก าหนดอี-คอมเมิร์ซของยูนิล ีเวอร์ที่มีกาหนดใน
www.unileversuppliers.com

2.3. Where any correspondence
(including emails and CTCs) specifies a
volume of Products/ Services to be
purchased by the Buyer, such volumes
shall be non-binding estimates only, to
the Buyer, and shall be without prejudice
to the volumes actually purchased under
the Agreement, unless expressly stated as
binding in the CTC.

2.3 ในที่ที่จดหมายติดต่อ (รวมถึงอี-เมล์และสัญ ญาเงื่อนไขทางการค้า)
จะระบุปริมาณของผลิตภัณฑ์/บริการที่ซื้อโดยผู้ซื้อ
ปริมาตรดังกล่าวจะเป็นปริมาณโดยประมาณที่ไม่ผกู มัดเท่า นั้นให้แก่ผู้
ซื้อ และจะไม่มีผ ลเสียใด ๆ
แก่ปริมาณที่ซื้อ จริงตามสัญ ญานอกจากจะระบุอ ย่างชัดแจ้งเป็นการผูก
มัด ในสัญ ญาเงื่อนไขทางการค้า

2.4. The Buyer may forward regular
forecasts of requirements to the Supplier.
Such forecasts are non-binding estimates
only and are only intended to assist the
Supplier in scheduling its production and
delivery of Products or provision of
Services and they are without prejudice
to the volumes actually purchased under
the Agreement.
3. Delivery, Non-Performance &
Indemnity
3.1. Without prejudice to any rights of
the Buyer, the Supplier shall immediately
give notice to the Buyer if it becomes
aware or anticipates: (a) it will be unable
to supply any Products/ Services at the
agreed time; (b) the Products/ Services
do not comply with the Agreement; or (c)
any matter which may result in a
potential safety risk to consumers arising
from the Products/ Services (whether

2.4 ผู้ซื้อ อาจส่งค าคาดการณ์เป็นประจาเรื่อ งความต้องการต่างๆ
ของผู้ซื้อ ให้แก่ผขาย
ู้
ค าคาดการณ์ด ังกล่าวเป็นจานวนประมาณการที่ไม่ผูกมัด เท่านั้นและมีเ
จตนาเพียงเพื่อ ช่วยผูขายในการท
้
ากาหนดการด้านการผลิตและการส่ง
มอบผลิต ภัณฑ์หรือ การจัดหาบริการและโดยไม่มีผลเสียต่อปริมาตรที่
ซื้อ จริงตามสัญ ญานี้
3. กำรส่งมอบ กำรไม่ปฏิบัติกำรและชดใช้ค ่ำเสียหำย
3.1 โดยไม่มีผลเสียต่อสิทธิใด ๆ ของผูซื้ ้อ ผู้ ข าย (ในทันที)
จะให้ค าบอกกล่าวแก่ผ ู้ซอถ้าผู
ื้ ขายทราบหรื
้
อคาดการณ์ว่า : (ก)
ผู้ข ายจะไม่สามารถ จัด ส่งผลิตภัณฑ์/บริการใด ๆในเวลาตามที่ตกลง
(ข) ผลิต ภัณฑ์/ บริการไม่ปฏิบัต ิตามสัญญาหรือ (ค) เรื่องใด ๆ
ที่อ าจมีผ ลให้เ กิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่อ าจมีแก่ผบริ
ู้ โภคที่เกิด
จากผลิต ภัณฑ์/บริการ
(ไม่ว่า ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากผลของการที่ผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัต ิตาม
ข้อ ก าหนดหรือ อืน่ ๆ)

such risk arises as a result of non–
conforming Products or otherwise).
3.2. If any Products/ Services do not
comply with the Agreement, or are not
provided in full within the agreed time
the Buyer may, at its discretion reject the
non-conforming or late Products/
Services and/or require the Supplier to
re-supply non-conforming Products/
Services at the Supplier’s expense or
terminate the PO in whole or in part.
These rights to reject and/or require resupply or terminate shall not affect any
other remedy to which the Buyer may be
entitled, including without limitation,
reimbursement by Supplier for
incremental costs incurred relating to
procurement of replacement
Products/Services.
3.3. If there is (i) any matter which may
result in a safety risk to consumers arising
from the Product / Services or (ii) a
voluntary or mandated recall, withdrawal
or similar measure (“Recall”) of any of the
Products, the Supplier shall:
(a) provide reasonable assistance to the
Buyer in developing and implementing a
strategy;
(b) where practicable and as soon as
possible give the Buyer advance notice
and full details of any action it is legally
obliged to take including communicating
with any governmental body.
3.4. Except to the extent required to
comply with any legal obligation, no
Supplier shall voluntarily initiate any
Recall of any Unilever products without
the prior written consent of Unilever,
which consent shall not be unreasonably
withheld.
3.5. The Supplier shall be liable for, and
shall indemnify, defend and hold
harmless all UGCs from and against, all
losses incurred or suffered as a result of
Recall of a product incorporating the
Products to the extent that such Recall
arises as a result of the Products/
Services, except to the extent that these
situations arise due to the requirements
of the Specifications of the Products.
3.6. The Supplier shall ensure it has, and
shall for the duration of the Agreement
maintain in place, adequate general
liability insurance and as relevant,
professional liability, product liability
and/or other insurance and shall provide
satisfactory evidence at the Buyer's
request.
4. Price and Payment
4.1. The price for the Products/ Services
shall be as set out in the Agreement
(“Price”) which Price includes all
shipment preparation and packaging cost
but excludes VAT, sales tax or equivalent
unless set out in a breakdown of the Price

3.2 ถ้า ผลิตภัณฑ์ /บริการใด ๆ ไม่ปฏิบัต ิตามสัญญา
หรือ ไม่ได้จัด หาเต็มจานวนภายในเวลาตามที่ต กลง ผู้ซื้อ อาจ
(โดยการพิจารณาไตร่ตรองของผู้ซอ)
ื้
ปฏิเ สธการที่ผ ลิต ภัณฑ์/บริการไม่ปฏิบัต ิตามข้อก าหนดหรือปฏิบัต ิตา
มล่า ช้า และ/หรือ กาหนดให้ผขายจั
ู้ ด ส่งใหม่ อ ีกครั้ง
แทนผลิต ภัณฑ์/ บริก ารที่ไม่ปฏิบัต ิตามข้อก าหนดโดยใช้ค ่าใช้จ่ายของ
ผู้ข ายหรือ ยกเลิกใบสั่งซื้อทั้งหมดหรือ บางส่วน
สิทธิเ หล่า นี้ที่จะปฏิเ สธและ/หรือ ก าหนดให้จัด ส่งใหม่อ ีกครั้งหรือ ยกเ
ลิก สัญ ญาจะไม่มีผลต่อการแก้ไขอืนใดซึ
่
่งผู้ซื้ออาจมีสิทธิ์รวมถึง:
(ไม่จากัด เพียง)การจ่า ยคืนโดยผูขายส
้ าหรับค่าใช้จ่ายที่เ พิ่มขึนที
้ ่เ กียวกั
่
บการจัด หาผลิตภัณฑ์/บริการที่มาแทน

3.3 ถ้า มี (1) เรื่อ งใด ๆ
ที่อ าจมีผ ลทาให้มีความเสียงต่
่ อความปลอดภัยที่เกิดแก่ผบริ
ู้ โภคที่เ กิดจ
ากผลิต ภัณฑ์/บริการหรือ (2)
การติด ต่อ เรียกคืนอีกครั้งด้วยความสมัครใจหรือเพราะความจาเป็นหรื
อเพิก ถอนหรือ มาตรการทีคล้ายกัน
่
(“การติดต่อเรียกคืน”)
ซึ่งผลิต ภัณฑ์ใด ๆ ผู้ข ายจะด าเนินการดังนี้ :
(ก)
จัด หาความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่ผซืู้ ้อในการพัฒ นาและใช้กลยุ
ทธ์อ ย่า งหนึ่ง
(ข) ในที่ที่ทาได้และทันทีทเป็
ี่ นไปได้
ผู้ข ายจะให้คาบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผ ู้ซอซึ
ื้ ่งให้รายละเอียดอย่า งสมบูรณ์เ
รื่อ งการด าเนินการใด ๆ
ที่จะต้อ งด าเนินการตามกฎหมายรวมถึงการสื่อ สารกับองค์กรใด ๆ
ของรัฐบาล
3.4 เว้นแต่ในขอบเขตเท่าที่ก าหนดให้ปฏิบัต ิตามภาระหน้า ที่
ตามกฎหมาย ผู้ข ายจะไม่ต ้อง (ด้วยความสมัครใจ)
ริเ ริ่มการติด ต่อเรียกคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ของยูนิล ีเวอร์โดยไม่มีค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ของยูนิล ีเ
วอร์ที่ค ายินยอมจะไม่ถ ูกยับยั้งอย่างไร้เหตุผล
3.5 ผู้ข ายจะรับผิด และจะชดใช้ค่าเสียหาย
ป้อ งกันและรัก ษาให้ล ูกค้าของยูนิล ีเวอร์ปลอดพ้นจากและไม่ต ้องชดเ
ชยค่า ความสูญ เสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือประสบปัญ หาโดยเป็นผลจาก
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์หนึ่งใดซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ในขอบเขตที่สงที
ิ่ ่เ รี
ยกคืนดังกล่า วเกิดขึ้นโดยเป็นผลจากผลิตภัณฑ์/บริก าร
เว้นแต่ในขอบเขตที่สถานการณ์เหล่านี้เ กิดขึนโดยเป็
้
นผลจากข้อก าหน
ดของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
3.6
ผู้ข ายจะประกันว่า ผู้ข ายมีและในช่วงระยะเวลาของสัญ ญาจะรักษาไว้ใ
นที่นั้นซึ่งการประกันภัยและรับผิดทั่วไปที่เ หมาะสมและเป็นความรับ
ผิด ในวิช าชีพที่เ กียวข้
่ องและความผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และ/หรือ การ
ประกันภัยอื่น ๆ และจะจัด หาหลัก ฐานที่น่า พอใจโดยค าขอของผูซื้ ้อ
4. รำคำและกำรช ำระเงิน
4.1 ราคาของผลิตภัณฑ์/บริก ารจะเป็นราคาที่ระบุในสัญญา (“ราคา”)
ซึ่งราคาจะรวมการเตรียมสินค้าและราคาหีบห่อทั้งหมดแต่ไม่รวมภาษี
มูล ค่า เพิ่ม
ภาษีข ายหรือ เทียบเท่า นอกจากจะระบุในรายการราคาและตามที่ต กลงเ
ป็นลายลัก ษณ์อ ักษร

and agreed in writing.
4.2. Invoices shall comply with the
invoicing requirements on
www.unileversuppliers.com
4.3. Payment terms are 90 days from
receipt of invoice or receipt of Products/
Services if later, except as specified
otherwise in the PO or CTC or if restricted
under mandatory Applicable Laws. Where
the day nominated or determined for
payment is not a day on which banks are
open for general business in the country
in which the Buyer is located (“Working
Day”), then the day for payment shall be
the first Working Day after the day
nominated or determined.

4.2 ใบแจ้งหนี้จะต้อ งเป็นไปตามข้อกาหนดการส่งใบแจ้งหนี้ที่
www.unileversuppliers.com
4.3 ระยะการช าระเงินคือ 90
วันนับจากได้รับใบแจ้งหนี้หรือ ได้รับผลิตภัณฑ์/บริก าร
แล้วแต่ว่า รูปแบบไหนมีวันช าระที่ล ่า ช้ากว่า
เว้นแต่ต ามที่ระบุเ ป็นประการอืนในใบสั
่
่งซื้อหรือ สัญญาเงือนไขการค้
่
าหรือ ถ้า จากัด ตามกฎหมายที่กาหนดที่มีการประกาศใช้
ในที่ที่วันตามที่ระบุหรือ ก าหนดเพื่อการช าระเงินไม่ใช่วันซึ่งธนาคารเ
ปิ ดเพื่อ ประกอบธุรกิจทั่วไปในประเทศที่เป็นที่ต ั้งของผูซื้ ้อ
(“วันทาการ”) ถ้า เช่นนั้น
วันสาหรับการช าระเงินจะเป็นวันทาการวันแรกหลังจากวันที่เ สนอหรื
อวันที่ก าหนด

5. Warranties, Representations,
Undertakings and Indemnities
The Supplier represents, warrants and
undertakes to the Buyer that:

5. ค ำรับประกัน ค ำมั่นสัญญำ ค ำรับรองและกำรชดใช้ค ่ำเสียหำย

5.1 it possesses the requisite skill,
experience, knowledge, personnel and
facilities necessary to fulfill its obligations
under this Agreement. Supplier further
possesses and/or is in compliance with all
necessary licences, intellectual property
(“IP”) rights, permits and approvals
required to execute, deliver and perform
its obligations under this Agreement.

5.1 ผู้ข ายเป็นผู้มีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้
บุค ลากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จาเป็นในการบรรลุภาระผูกพัน
ของตนตามสัญญานี้
ผู้ข ายเป็นผู้ค รอบครองและ/หรือ ปฏิบัต ิตามใบอนุญาตที่จาเป็นทั้งหมด
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญ ญา (“ไอพี”)
ใบอนุญ าตและค าอนุมัต ิที่ต ้องการเพื่อ ลงนาม
ส่งมอบและปฏิบัต ิต ามภาระผูกพันตามสัญ ญานี้

5.2 at the time of provision, the
Products/ Services shall, where
applicable, be (a) supplied or
manufactured in accordance with the
specifications for such Products/Services
as approved or provided by Buyer
(“Specifications”), (b) of good quality, (c)
free from any defects, (d) fit for the
purpose for which they are reasonably
expected to be used and (e) free from
any liens, claims, pledges or other
encumbrances;

5.2 ในเวลาที่จัด หาผลิตภัณฑ์/บริก ารนั้น ผลิต ภัณฑ์/บริการ
(ในที่ที่สามารถทาได้) จะมีก ารด าเนินการดังนี้ (ก)
จะจัด หาหรือ ผลิต ตามคุณลัก ษณะเฉพาะเพื่อ ผลิต ภัณฑ์/บริก ารตาม
ที่อ นุมัต ิหรือ จัด หาโดยผู้ซื้อ (“คุณลักษณะเฉพาะ”) (ข) มีค ุณภาพดี
(ค) ไม่มีข ้อ บกพร่อ งใด ๆ (ง)
เหมาะสมสาหรับจุด ประสงค์ซึ่งมีการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะ
มีก ารใช้งาน และ (จ) ปลอดพ้นจากหนี้สินยึดหน่วง
ค าเรียกร้อ งค่าเสียหาย การจานาหรือหนี้สินผูกพันอื่น ๆ

5.3 the Products/ Services and their
supply, sourcing, manufacture, packaging,
sale, delivery or the use by the Buyer
thereof shall not infringe the IP rights of
any third party. In the event of a third
party claim for IP infringement in breach
of the Agreement, the Supplier shall be
liable for, and shall indemnify, defend
and hold harmless all UGCs from and
against all losses incurred in connection
with such claim;

5.3 ผลิต ภัณฑ์/บริก ารและการจัด ส่ง การจัด หาแหล่ง การผลิต
การบรรจุหีบห่อ การขาย การส่งมอบ หรือ การใช้โดยผูซื้ ้อ นั้น ๆ
จะต้อ งไม่ล ะเมิด สิทธิ “ทรัพย์สินทางปัญ ญา” ของบุค คลภายนอกใด ๆ
ในกรณีมีค าเรียกร้อ งค่าเสียหายโดยบุคคลภายนอกสาหรับการละเมิด
สิทธิทรัพย์สินทางปัญ ญาในการฝ่าฝืนข้อกาหนดของสัญญานี้
ผู้ข ายจะต้อ งรับผิดและจะชดใช้ค ่าเสียหาย
ป้อ งกันและรัก ษาให้ปลอดพ้นให้แก่ บริษัทของยูนิล ีเวอร์ทั้งหมดให้พ้
นจากและต่อ ความสูญเสียทั้งหมดที่เ กิดขึนในส่
้
วนที่เกี่ยวกับค าเรียกร้
องค่า เสียหายดังกล่าว

5.4 it shall and the applicable Products/

5.4
ผู้ข ายจะต้อ งและผลิตภัณฑ์/บริการที่ใช้ซึ่งจัดส่งให้นั้นจะต้องเป็นไปต
ามกฎหมายที่เ กียวข้
่ องรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อก าหนดของรัฐบาล
ข้อ ก าหนดของกฎหมาย ข้อบังคับและวิช าชีพ (“กฎหมายที่ใช้บังคับ”)
ซึ่งบังคับใช้ในประเทศทีผลิต
่
จัด ส่งและ/หรือ รับไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์/บริการและประเทศใด ๆ
ซึ่งได้มีก ารแจ้งไว้ในที่ที่ผ ู้ซื้อจะใช้ผลิตภัณฑ์/ บริการ
หรือ ขายผลิต ภัณฑ์ที่รวมผลิตภัณฑ์ไว้และผูขายจะจั
้
ด หาให้แก่ผ ู้ซอคือ
ื้
ข้อ มูล ที่ผ ู้ซื้อ ต้องการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อที่ผซู้ ื้อ จะใช้ประโยชน์จาก

Services supplied shall comply with all
relevant laws, including but not limited to
governmental, legal, regulatory and
professional requirements (“Applicable
Laws”) in force in the countries of
manufacture, supply and/or receipt of
the Products/ Services and any countries
of which it has been notified where the
Buyer will use the Products/Services or

ผู้ข ายให้ค ามั่นสัญญา ให้ค ารับประกันและรับรองต่อผู้ซื้อว่า :

sell products incorporating the Products
and the Supplier shall provide Buyer with
the information reasonably required by
Buyer in order for Buyer to utilise the
Products/ Services in compliance with
Applicable Laws.
6
Responsible Sourcing Policy and
Anti-Bribery Compliance
6.1. Supplier acknowledges that it has
read the Unilever Responsible Sourcing
Policy (the “RSP”) and understands that it
replaces all previous supplier codes.
Supplier agrees:
a) that all entities of the Supplier group
will comply with the Mandatory
Requirements set out in the RSP (the
"Mandatory Requirements"); and
b) to take at its own cost any action
reasonably required by Unilever to:
(i) verify compliance by all entities of the
Supplier group with the Mandatory
Requirements; and
(ii) rectify any non-compliance by an
entity of the Supplier group within the
timeframe stipulated by Unilever.

6.2. Consistent with its undertakings
under 6.1 above, Supplier undertakes
that:
(a) to the best of its knowledge
(reasonable enquiries having been
conducted by the Supplier),at the date of
entering into force of this Agreement,
neither it, nor its directors, officers or
employees, have directly or indirectly,
paid, promised or offered to pay,
authorized the payment of, or accepted
any undue money or other advantage of
any kind in any way connected with the
Supplier’s relationship with Unilever
under this Agreement or otherwise;
(b) neither it, nor its directors, officers or
employees, will violate any applicable
anti-bribery laws or standards.
Specifically, Supplier agrees that it will
not, directly or indirectly, pay, promise or
offer to pay, accept or authorize the
payment of any undue money or other
advantage to a public official or
representative of a State-owned
enterprise, or to any person or entity in
connection with the improper
performance of any public or business
function or activity. In addition, no
payment shall be made to anyone for any
reason on behalf of or for the benefit of
Unilever which is not properly and
accurately recorded in the Supplier's
books and records, including amount,
purpose and recipient, all of which shall
be maintained with supporting
documentation;
(c) it shall not and shall not authorize its
subcontractors, agents or other third
parties to request, agree to receive or

ผลิต ภัณฑ์/ บริการในการปฏิบัต ิตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6.
นโยบายการมีแหล่งจัด หาที่มีความรับผิดชอบและการปฏิบัต ิตามกฎก
ารคัด ค้า นการติดสินบน
6.1
ผู้ข ายรับทราบว่า ผู้ขายได้อ่านนโยบายการมีแหล่งจัดหาที่รับผิดชอบข
องยูนิล ีเ วอร์ (“นโยบายการมีแหล่งจัดหาที่รับผิดชอบ”)
และเข้า ใจว่า นโยบายนี้จะแทนกฏระเบียบผู้ขายเดิมทั้งหมด
ผู้ข ายตกลงว่า:
ก)
นิต ิบุค คลทั้งหมดของกลุมของผู
่
ขายจะรั
้
บปฏิบัต ิตามข้อก าหนดที่จาเป็
นที่ระบุในนโยบายการมีแหล่งจัด หาที่รับผิดชอบ
(“ข้อ ก าหนดที่จาเป็น”)
ข) ใช้ค ่า ใช้จ่า ยของตนเองในการด าเนินการใด ๆ
ที่ยูนิล ีเ วอร์ต ้อ งการอย่างสมเหตุสมผลในการด าเนินการดังนี้ :
(1)
ในการรับรองว่า มีก ารปฏิบัต ิตามข้อกาหนดโดยนิต ิบุค คลของกลุมผู
่ ขา
้
ยตามข้อ ก าหนดที่จาเป็น และ
(2) แก้ไขการไม่ปฏิบัต ิตามข้อก าหนดใด ๆ
โดยนิต ิบุค คลของกลุมผู
่ ขายภายในก
้
าหนดเวลาที่กาหนดโดยยูนิล ีเวอร์
6.2 ปฏิบัต ิต ามคารับรองของตนตามข้อ 6.1 ข้า งต้น ผู้ข ายรับรองว่า:
(ก) ตามที่ผ ู้ข ายทราบอย่า งดีที่สุด (ได้สอบถามอย่า งสมเหตุสมผลแล้ว
โดยผู้ข าย ในวันที่สัญ ญานี้มีผลบังคับ)
ทั้งผู้ข ายหรือ กรรมการบริษัทของผู้ขาย เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของผูขาย
้
(ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ไม่ได้ช าระเงิน สัญ ญาว่าจะช าระเงิน
หรือ เสนอว่า จะช าระเงิน
อนุญ าตว่า จะช าระเงินหรือ รับเงินที่ไม่เหมาะสมใด ๆ
หรือ ผลประโยชน์อ ื่น ๆ ชนิด ใด ๆ ที่เ กี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ
กับความสัมพันธ์ข องผูขายกั
้ บยูนิล ีเวอร์ต ามสัญญานี้หรือ อืน่ ๆ
(ข) ทั้งผู้ข าย กรรมการบริษัท
เจ้า หน้า ที่หรือ พนัก งานของผูขายจะไม่
้
ละเมิดกฎหมายหรือมาตรฐานที่
บังคับใช้เ กี่ยวกับการคัดค้านการติดสินบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ข ายตกลงว่าผู้ขาย (โดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่ช าระเงิน
สัญ ญาหรือ เสนอว่าจะช าระเงิน ยอมรับ
หรือ ไม่อ นุญ าตให้ช าระเงินที่ยังไม่ชาระหรือผลประโยชน์อนื่ ๆ
แก่เ จ้า หน้า ที่รัฐบาลหรือ ตัวแทนของรัฐวิสาหกิจหรือ แก่บุค คลใด ๆ
หรือ นิต ิบุค คลใด ๆ
ในส่วนที่เ กี่ยวกับการปฏิบัต ิการที่ไม่เหมาะสมที่มีหน้าที่หรือ กิจกรรม
ราชการหรือ ธุรกิจ นอกจากนั้น จะไม่มีก ารจ่ายเงินแก่บุค คลใด ๆ
ด้วยเหตุผ ลใด ๆ
แทนยูนิล ีเ วอร์หรือ เพื่อ ประโยชน์ข องยูนิล ีเวอร์ซึ่งไม่ได้บันทึกอย่า งเ
หมาะสมและถูก ต้อ งในสมุดและบันทึกของผู้ขายรวมถึงจานวนเงินหรื
อจุด ประสงค์และผู้รับซึ่งทั้งหมดจะมีการรักษาไว้โดยใช้เอกสารสนับ
สนุน
(ค) ผู้ข ายจะไม่และไม่อ นุญ าตให้ผรัู้ บเหมาช่วง ตัวแทนหรือ บุค คล
ภายนอกอื่น ๆ ในการขอหรือตกลงรับหรือ ยอมรับประโยชน์อนื่ ๆ
ในที่ที่ค าดการณ์หรือผลดังกล่าวทาหน้า ที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ
อาจทาหน้า ที่อ ย่า งไม่เหมาะสม
(ง)
ผู้ข ายใช้และจะยังคงใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลในการป้อ งกันผูรั้ บเห
มาช่วงหรือ ตัวแทน หรือ บุค คลที่สามอืน่
ๆไม่ให้ถ ูก ควบคุมหรือ ถูกอิทธิพลที่กาหนด ให้พ้นจากการด าเนินการใด
ๆ ที่จะแทรกแซงในข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) ข้า งต้นนี้

accept a financial or other advantage
where, in anticipation of or in
consequence thereof, a relevant function
or activity is or may be performed
improperly;
(d) it has taken and will continue to take
reasonable measures to prevent its
subcontractors, agents or any other third
parties, subject to its control or
determining influence, from engaging in
any conduct that would contravene (a),
(b) or (c) above.
Supplier acknowledges the importance
that all entities of the Supplier group
comply with the Mandatory
Requirements set out in the RSP together
with the requirements at 6.2 (a), (b) and
(c) above. Further, Supplier undertakes to
notify Unilever if it learns of or has reason
to believe that any breach of any such
obligation has occurred.
If any member of the Supplier Group fails
to meet the relevant Mandatory
Requirements in the RSP or any of the
representations and/or warranties set
out in 6.2 (a), (b) and (c) above, then
where Unilever considers that such a
breach can be remediated, Supplier shall
take all further steps as reasonably
stipulated by Unilever to remedy the
breach, including the implementation of
adequate procedures so that no such
breach will arise again.
Where concerns arising out of the breach
are material and the breach cannot be or
is not remedied in accordance with the
requirements set out above, Unilever
reserves the right to terminate this
Agreement with immediate effect. In the
event that Unilever terminates this
Agreement under this provision, without
prejudice to any charges owing or any
other pre-existing liabilities, no member
of the Supplier Group shall be entitled to
claim compensation or any further
remuneration, regardless of any activities
or agreements with additional third
parties entered into before termination.
The RSP including the Mandatory
Requirements can be accessed on:
http://www.unilever.com/responsiblesourcing-policy/.

ผู้ข ายรับทราบเรื่อ งความสาคัญที่นิต ิบุคคลทั้งหมดของกลุ่มผูขายจะป
้
ฏิบัต ิต ามข้อ กาหนดที่จาเป็นตามที่ระบุในนโยบายการมีแหล่งจัด หาทีรั่
บผิด ชอบรวมถึงข้อกาหนดในข้อ 6.2 (ก) (ข) และ (ค) ข้า งต้น
นอกจากนั้น ผู้ข ายรับรองว่า จะแจ้งให้ยูนิล ีเวอร์ทราบ
ถ้า ผู้ข ายทราบหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อว่า มีการละเมิดใด ๆ
ต่อ ภาระผูก พันดังกล่าวใด ๆ เกิดขึ้นมา
ถ้า สมาชิก ใด ๆ
ของกลุ่มผู้ขายไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดที่จาเป็นที่ เ กียวข้องในนโยบ
่
ายการมีแหล่งจัดหาที่รับผิดชอบหรือ คามั่นสัญญาใด ๆ
และ/หรือ ค ารับประกันที่ระบุในข้อ 6.2 (ก) (ข) และ (ค) ข้า งต้น
ถ้า เช่นนั้น
ในที่ที่ยูนิล ีเ วอร์พิจารณาเห็นว่า การละเมิดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้
ผู้ข ายจะด าเนินการตามขันตอนต่
้
อไปตามที่ระบุอย่า งสมเหตุสมผลโด
ยยูนิล ีเ วอร์เ พื่อ แก้ไขการละเมิด
รวมถึงการด าเนินการตามวิธีก ารที่เ หมาะสมเพื่อ ว่าการละเมิด ดังกล่าว
จะไม่เ กิด ขึ้นอีก
ในส่วนที่เ กิด จากการละเมิดสัญ ญาซึ่งเป็นสิ่งสาคัญและการละเมิดไม่ส
ามารถหรือ ไม่อ าจแก้ไขตามข้อก าหนดที่ระบุข ้างต้น
ยูนิล ีเ วอร์สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญ ญานี้โดยมีผลทันทีในกรณีที่ยูนิล ีเว
อร์ยกเลิก สัญ ญาตามข้อนี้โดยไม่มีผลเสียต่อเงินเรียกเก็บใด ๆ
ที่เ ป็นหนี้หรือ ความรับผิด ที่มีอยู่ก ่อนอืนใด
่ สมาชิกใด ๆ
ของกลุ่มผู้ขายจะไม่มีสิทธิ์ในเงินชดเชยตามค าเรียกร้องค่าเสียหายหรื
อค่า ตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ
โดยไม่ค านึงถึงว่า จะมีก ิจกรรมหรือ สัญญาใด ๆ
ที่ทากับบุค คลภายนอกที่ทาสัญญาไว้ก ่อนการยกเลิกเอกสารนี้
นโยบายการมีแหล่งจัด หาที่รับผิดชอบรวมถึงข้อก าหนดที่จาเป็นอาจส
ามารถเข้า ถึงที่ http://www.unilever.com/responsible-sourcingpolicy/.

6.3. Where reasonably required by
Unilever, Supplier shall (at the Supplier’s
own cost) register with Unilever’s
Supplier Qualification System
(“USQS”) and complete any steps
required to achieve compliance.
6.4. Supplier must complete a
questionnaire, provided from time to
time by Unilever, designed to identify the
potential presence of “conflict minerals”
(as defined under applicable laws) in any
products. If requested by Unilever based
on the results of such questionnaire,
Supplier must perform appropriate due

6.3 ในกรณีที่มีก ารร้อ งขออย่า งมีหุผ ลโดยยูนิล ีเวอร์ ผู้ข ายจะ
(โดยใช้ค ่า ใช้จ่ายของผู้ขายเอง)
ลงทะเบียนในระบบคุณสมบัต ิของผู้ขายของยูนิล ีเวอร์ (“ยูเอสคิวเอส”)
และทาเสร็จในขั้นตอนใด ๆ
ที่ต ้อ งการเพื่อ บรรลุผลการปฏิบัต ิตามข้อก าหนด
6.4
ผู้ข ายต้อ งกรอกในแบบสอบถามที่ยูนิล ีเวอร์จัดทาเป็นครั้งคราวซึ่งออก
แบบให้ระบุก ารมี “ส่วนประกอบที่มีค วามขัดแย้ง ”)
(ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับ) ในผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ถ้า ร้อ งขอโดยยูนิล ีเวอร์โดยถือตามผลของแบบสอบถามดังกล่าว
ผู้ข ายต้อ งปฏิบัต ิอย่างเหมาะสมในการดาเนินงานอย่า งจริงจังในกลุ่มส
าขาต่า ง ๆ

diligence on its supply chain in order to
identify the actual presence and origin of
conflict minerals in any product no later
than thirty (30) days following each
calendar year. Unilever may not
necessarily ask Supplier to complete a
questionnaire if Unilever determines the
items Supplier provides do not contain
conflict minerals.
7
Confidentiality
7.1 The Buyer will disclose or make
available to the Supplier information
relating to Unilever group business or
products (“Confidential Information”).
The existence and content of these Terms
and the Agreement are also Confidential
Information.
7.2 The Supplier undertakes (a) to keep
all Confidential Information strictly
confidential and (b) not to use any
Confidential Information for any purpose
other than in complying with its
obligations under the Agreement and (c)
not to disclose any Confidential
Information to any person other than its
officers and employees, except to the
extent it is necessary for the purpose of
performing its obligations under the
Agreement. The undertaking shall not
apply to the extent Confidential
Information is information in the public
domain through no fault of the Supplier
or the Supplier is required to disclose it
by law. Any breach of the Supplier’s
obligations under this clause by its
officers and employees shall be deemed
to be a breach by the Supplier. Except to
the extent required under Applicable
Laws or necessary for the performance of
remaining obligations under the
Agreement, all Confidential Information
shall be returned to the Buyer or, if
requested, destroyed on termination or
expiry of the Agreement.
8

Intellectual Property Rights

8.1 Each party shall remain the owner
of all IP owned by it before the start of its
relationship with the other party
independently or created outside the
scope of such relationship (“Background
IP”). The Buyer shall remain the owner of
IP, whether existing or future, relating to
or created in the course of the Supplier’s
performance of its obligations under the
Agreement and as such Supplier shall
assign and shall procure that all third
parties assign to the Buyer with full title
guarantee, the IP rights in the
deliverables, including any
customisations to the Products/ Services,
but excluding the Supplier’s Background
IP. Where assignment of title is not legally
feasible, Supplier hereby grants and shall
procure that all third parties grant to
Unilever/Buyer, a world-wide, perpetual,
irrevocable, non-exclusive, assignable,

เพื่อ ระบุก ารมีอ ยู่จริงและต้นก าเนิดของส่วนประกอบที่ข ัดแย้งในผลิต
ภัณฑ์ใด ๆ ไม่ช ้า กว่าสามสิบ (30) วันหลังจากปี ตามปฏิทินแต่ล ะปี
ยูนิล ีเ วอร์อ าจไม่ข อให้ผขายกรอกแบบสอบถามถ้ายู
ู้
นิล ีเวอร์ ต ัดสินว่าร
ายการสิ่งต่า ง ๆ ที่ผ ู้ขายจัดหาไม่มสี ่วนประกอบที่ข ัดแย้ง

7. กำรรักษำควำมลับ
7.1 ผู้ซื้อ จะเปิด เผยหรือจัด หาให้มีพร้อ มแก่ผขาย
ู้
คือ ข้อ มูล ที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยูนิล ีเวอร์ (“ข้อมูลลับ”)
การมีอ ยู่และเนื้อ หาของเงือนไขและสั
่
ญ ญาเหล่านี้จะเป็นข้อมูลลับ

7.2 ผู้ข ายรับรองว่า (ก)
จะรัก ษาข้อ มูล ลับทังหมดไว้
้
เ ป็นความลับอย่างเข้มงวดและ (ข)
ไม่ใช้ข ้อ มูล ลับใด ๆ เพื่อจุด ประสงค์ใด ๆ
นอกจากเป็นการปฏิบัต ิตามภาระผูกพันของตนตามสัญ ญา (ค)
ไม่เ ปิ ดเผยข้อมูล ลับใด ๆ แก่บุค คลใด ๆ
ที่นอกเหนือ จากเจ้า หน้า ที่และพนัก งานของเขาเว้นแต่ในขอบเขตเท่าที่
จาเป็นเพื่อ จุด ประสงค์การปฏิบัต ิตามภาระผูกพันตามสัญ ญา
จะไม่ใช้ค ารับรองในขอบเขตที่ข ้อมูลลับเป็นข้อมูลที่ประชาชนทราบโ
ดยไม่ใช่ค วามผิดของผูขาย
้
หรือ กฎหมายไม่ก าหนดให้ผขายต้
ู้ องเปิด เผยข้อมูล การละเมิดใด ๆ
หรือ ภาระผูก พันของผู้ขายตามข้อนี้โดยเจ้า หน้า ที่และพนัก งานจะถือว่
าเป็นการละเมิดโดยผูขาย
้
เว้นแต่ในขอบเขตเท่าที่ต ้องการตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือที่จาเป็นเพื่
อการปฏิบัต ิตามภาระผูกพันที่มีอยู่ตามสัญญานี้
ข้อ มูล ลับทั้งหมดจะต้อ งส่งคืนแก่ผ ู้ซื้อหรือถ้าร้อ งขอก็จะทาลายเมื่อสิ้
นสุด สัญ ญาหรือ เมื่อสัญญานี้สิ้นอายุ

8. สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
8.1
แต่ล ะฝ่า ยจะยังคงเป็นเจ้า ของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดก่อนเริ่มต้นควา
มสัมพันธ์ก ับฝ่า ยอื่นอย่างอิสระหรือ ที่สร้างขึ้นนอกขอบเขตของความ
สัมพันธ์ด ังกล่า ว (“ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีกาก่อน”)
ผู้ซื้อ จะยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญ ญาไม่ว่า มีอยู่แล้วหรือ จะมีใน
อนาคตที่เ กี่ยวกับหรือ ที่จะสร้างในเวลาที่ผ ู้ขายปฏิบัต ิตามภาระผูกพัน
ตามสัญ ญานี้และดังนั้นผู้ขายจะมอบหมายและจะรับรองว่าบุค คลภาย
นอกทั้งหมดมอบแก่ผซืู้ ้อคือหนังสือ ค ้าประกันทั้งหมดและสิทธิในทรั
พย์สินทางปัญ ญาทั้งหมดในสิ่งที่ส่งมอบ รวมถึ งสภาพการณ์ใด ๆ
ในผลิต ภัณฑ์/ บริการแต่ไม่รวมทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องหลังของผูขา
้
ย ในที่ที่ก ารมอบโอนสิทธิทาไม่ได้ในทางกฎหมาย
ผู้ข ายในที่นี้มอบให้และจะรับรองว่า บุคคลภายนอกทั้งหมดมอบแก่ผูซื้ ้
อคือ หนังสือ ค ้า ประกันสิทธิอ ย่างสมบูรณ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปั
ญญาในสิ่งที่ส่งมอบ
รวมถึงสิ่งที่ปรับแต่งของผลิตภัณฑ์/ บริก ารแต่ไม่รวมทรัพย์สินทางปัญ
ญาเบื้อ งต้นของผูขาย
้
ในที่ที่ก ารมอบสิทธิเ ป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมาย
ผู้ข ายมอบให้และจะรับรองว่า บุคคลภายนอกทั้งหมดมอบใบอนุญ าตแก่ยู

royalty-free licence (with full right to
sublicense) to use, reproduce, exploit,
modify, alter or integrate the Products/
Services without restriction. For all
copyright work created under this
Agreement, Supplier shall complete and
maintain a copyright record form
containing all necessary information
including the author, work, date and
place.
8.2 Each Supplier shall permit the use
of its and its affiliates' Background IP, to
the extent reasonably necessary in order
for any UGC and its respective suppliers,
copackers and repackers to utilize
customized IP owned or licensed by any
UGC (“Unilever IP“) under the Agreement
to make, use, modify, incorporate,
develop or supply the Products/ Services.
8.3 The Supplier a) shall supply all
Products/ Services that require Unilever
IP exclusively for each Buyer and (b) shall
not and shall procure that its affiliates do
not supply such Products/ Services or any
components that contain Unilever IP (or
any products which embody any Unilever
IP) to, or permit them to be provided,
distributed or sold, directly or indirectly,
to any person other than a UGC or a third
party nominated by a UGC, including comanufacturers, copackers and repackers
("Third Party"). No Supplier shall sell,
market or distribute any lookalikes,
counterfeit, defective or surplus products
containing or embodying any Unilever IP.

นิล ีเ วอร์/ ผู้ซื้อ คือใบอนุญาตที่ใช้ได้ทั่วโลก ถาวร เพิก ถอนไม่ได้
ไม่ใช่ช นิด เฉพาะแต่เพียงผูเดียว
้
มอบโอนได้และไม่มีค ่าธรรมเนียมรอยัลตี้
(มีสิทธิอ ย่า งเต็มที่ในการให้อ นุญาตช่วง) เพื่อใช้ หรือ จัด ทาใหม่
ใช้ประโยชน์ แก้ไข ดัด แปลง
หรือ รวมผลิต ภัณฑ์/บริก ารโดยไม่มีข ้อจากัด
สาหรับงานที่มีล ิข สิทธิ์ทั้งหมดที่สร้ า งขึ้นตามสัญ ญานี้
ผู้ข ายจะกรอกและรักษาแบบฟอร์มบันทึกลิขสิทธิ์ที่มีข ้อมูลที่จาเป็นทั้
งหมดรวมถึงผู้เ ขียนและผลงาน วันที่และสถานที่
8.2 ผู้ข ายแต่ล ะคน
จะอนุญ าตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญ ญาที่มีมาก่อนของผูขายและของบริ
้
ษั
ทในเครือ ของผู้ขายในขอบเขตที่จาเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บริษัทขอ
งยูนิล ีเ วอร์และผู้ขายแต่ละรายของเขาและผู้บรรจุหีบห่อร่วม
และผู้บรรจุหีบห่อ อีก ครั้งใช้ทรัพย์สินทางปัญ ญาที่ปรับแต่งแล้วที่เ ป็น
ของหรือ ที่อ นุญ าตโดยบริษัทของยู นิล ีเวอร์
(“ทรัพย์สินทางปัญ ญาของยูนิล ีเวอร์” ) ตามสัญญาเพื่อทา ใช้ แก้ไข
รวม พัฒ นาหรือ จัด หาผลิตภัณฑ์/บริก าร
8.3 ผู้ข ายจะด าเนินการดังนี้: ก)
จะจัด หาผลิต ภัณฑ์/บริก ารที่ต ้องใช้ทรัพย์สินทางปัญ ญาของยูนิล ีเวอร์
สาหรับผู้ซื้อ แต่ล ะรายเฉพาะเพียงเท่านั้นและ ข)
จะไม่และจะรับรองว่า บริษัทในเครือ ของเขาไม่ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์/บริกา
รดังกล่า วหรือส่วนประกอบใด ๆ
ที่มีทรัพย์สินทางปัญ ญาของยูนิล ีเวอร์ (หรือ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ที่มีทรัพย์สินทางปัญ ญาของยูนิล ีเวอร์ให้แก่หรืออนุญาตให้จัด หา
หรือ จาหน่า ยหรือ ขาย (โดยตรงหรือ โดยทางอ้อม) แก่บุค คลใด ๆ
หรือ บุค คลภายนอกที่เสนอชือโดยบริ
่
ษัทของยูนิล ีเวอร์
นอกจากบริษัทของยูนิล ีเวอร์รวมถึงผูผลิตร่
้ วม
ผู้บรรจุหีบห่อ ร่วมและผู้บรรจุหีบห่อ อีก ครั้ง (“บุคคลภายนอก”)
ผู้ข ายจะไม่ข าย วางตลาดหรือ จาหน่ายสิ่งที่มองดูคล้ายกัน
สินค้า ปลอม
สินค้า ที่บกพร่อ งหรือ /ผลิตภัณฑ์ส่วนเกินที่มีหรือ รวมทรัพย์สินทางปั
ญญา

8.4 The Supplier shall ensure
all defective, obsolete or excess materials
containing Unilever IP are rendered
unsuitable for usage. The Supplier shall
provide evidence of compliance with this
provision to Buyer when required.
9
Data Protection and Privacy

8.4 ผู้ข ายจะประกันให้เ กิดความแน่ใจว่า วัสดุที่บกพร่อง เก่า
หรือ ส่วนเกินทั้งหมดที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิล ีเวอร์ จะทาให้ไม่สา
มารถใช้งานได้
ผู้ข ายจะจัด หาหลัก ฐานการปฏิบัต ิตามข้อก าหนดนี้ให้แก่ผู้ซื้อ
ถ้า ต้อ งการ
9. กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คล

9.1. The definitions below will have
the following meaning:
“Controller”, “Personal Data Breach”
"Data Subject", "Personal Data"
"Processing" (including the derivatives
"Processed" and "Process") and
"Processor", have the meanings given
in the GDPR or, where relevant, the
meaning of the essentially equivalent
terms in other applicable Data
Protection Laws;
"Data Protection Laws" means any
applicable law relating to the
Processing, privacy, and use of
Personal Data including: (i) European
Parliament Regulation (EU) 2016/679
(the “GDPR”); (ii) any corresponding
national laws or regulations; (iii) the
California Consumer Privacy Act, Cal.
Civ. Code §§ 1798.100 et seq (the

9.1. คำนิยำมด้ำนล่ำงจะมีควำมหมำยดังต่อไปนี้ :
“ผู้ควบคุม” "การละเมิดข้อมูลส่ว นบุคคล" "เจ้าของข้อมูล"
"ข้อมูลส่ว นบุคคล" "การประมวลผล" (รวมถึงคำว่ำ
"ที่ถูกประมวลผล" และ "กระบวนการ") และ "ผู้ประมวลผล"
มีควำมหมำยที่ระบุไว้ใน GDPR หรือหำกเกี่ยวข้อง
ควำมหมำยของคำศัพ ท์ที่เ ทียบเท่ำในสำระสำคัญในกฎหมำยคุ้
มครองข้อมูลอื่น ๆ ที่บังคับใช้;
"กฎหมายคุ้มครองข้อมูล" หมำยถึง
กฎหมำยที่บังคับใช้เ กี่ยวกับกำรประมวลผล ควำมเป็น ส่ว นตัว
และกำรใช้ข้อมูลส่ว นบุคคล รวมถึง: (1) ระเบียบรัฐสภำยุโรป
(EU) 2016/679 ("GDPR"); (2)
กฎหมำยหรือระเบียบของประเทศที่เ กี่ยวข้องใดๆ (3)
กฎหมำยควำมเป็น ส่ว นตัว ของผู้บริโภคมลรัฐแคลิฟ อร์เ นีย
Cal. Civ. Code §§ 1798.100 et seq ("CCPA"); และ (4)

“CCPA”); and (iv) corresponding
guidance, codes or certification
mechanisms of the relevant regulatory
authority regarding such laws;
"including", "includes" means
"including/includes without
limitation";
"UPD" means Personal Data provided
or made available to Supplier by (or
collected or created for) UGC or a
Buyer in connection with this
Agreement.

9.2. Reference to laws includes
subordinate legislation and means
that law as amended or re-enacted
from time to time.
9.3. A reference to UGC in this clause
means UGC or the Buyer that is the
Controller of the relevant Personal
Data for the particular Processing.
9.4. For the Services, the Supplier is a
Processor acting only on UGC’s
documented instructions. The context
for and purposes of Processing UPD is
the Supplier’s provision of the Services
under this Agreement. It will include
all Processing activities required to
perform the Services, will relate to
various categories of Personal Data
(which may include personal and
contact details, employment
information, marketing information,
financial or payment details) and will
affect Data Subjects (which may
include UGC employees and staff,
customer and clients), as more
particularly recorded by the parties.
No special categories of Personal Data
will be Processed without UGC’s prior
written approval. UPD shall be
Processed for the Agreement duration
and following termination or expiry as
required to comply with the
deletion/return obligations below.

9.5. The parties may, individually as
separate Controllers, need to Process
Personal Data of each other’s
representatives. The Supplier may also
Process UPD for the purposes of
providing the Services as a separate
Controller in some respects, as agreed
in writing by the parties.

แนวทำงปฏิบัติ
ประมวลกฎหมำยหรือกระบวนกำรกำรรับรองของหน่ว ยงำน
ที่เ กี่ยวข้อง เกี่ยวกับกฎหมำยดังกล่ำว;
"ที่รวมถึง", "รวมถึง" หมำยถึง
“ที่รวมถึง/รวมถึงโดยไม่จ ำกัดแค่เ พียง”;
“UPD" หมำยถึง
ข้อมูลส่ว นบุคคลที่จ ัดหำหรือน ำมำให้แก่ผู้ขายโดย
(หรือเก็บรวบรวมหรือสร้ำงเพื่อ) UGC
หรือผู้ซื้อที่เ กี่ยวข้องกับสัญญำฉบับนี้
9.2 . การอ้างถึงกฎหมายนั้น รวมถึง
การออกกฎหมายลาดับรอง และหมายความรวมถึง
กฎหมายที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือทีป่ ระกาศใช้ใหม่เ ป็น ครั้งครา
ว
9.3. การอ้างอิงถึง UGC ในข้อนี้ หมายถึง UGC
หรือผู้ซื้อที่เ ป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่ว นบุคคลที่เ กี่ยวข้องสาหรับ
การประมวลผลเฉพาะ
9.4. สาหรับบริการ

ผู้ขายเป็น ผู้ประมวลผลโดยดาเนิน การตามเอกสารคาแนะน าข
อง UGC เท่านั้น บริบทและจุดประสงค์ของการประมวลผล
UPD
คือการดาเนิน การให้บริการของผู้ขายภายใต้สัญญาฉบับนี้
ซึ่งจะรวมถึงกิจ กรรมการประมวลผลทั้งหมดตามที่จ าเป็น ต่อ
การให้บริการ
ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ว นบุคคลประเภทต่างๆ
(ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดส่ว นบุคคลและการติดต่อ
ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลการตลาด
รายละเอียดทางการเงิน หรือการชาระเงิน )
และจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
(ซึ่งอาจรวมถึงลูกจ้างและพนักงาน UGC
ลูกค้าและผู้ใช้บริการ)
ตามที่คู่สัญญาได้บัน ทึกไว้เ ป็น การเฉพาะ ทั้งนี้
จะไม่มีการประมวลผลข้อมูลส่ว นบุคคลที่จ ัดอยู่ในประเภทพิเ
ศษแต่อย่างใดๆ
หากไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรล่ว งหน้าจา
ก UGC ก่อน โดย UPD
ที่จ ะน ามาประมวลผลให้เ ป็น ไปตามระยะเวลาของสัญญา
และหลังจากการสิ้น สุดหรือหลังหมดอายุสัญญาตามที่กาหน
ดได้ตามความจ าเป็น
หากได้ดาเนิน การให้เ ป็น ไปตามหน้าที่ข้อผูกมัดในการลบ/ส่
งคืน (UPD) ดังกล่าวด้านล่างไว้
9.5. คู่สัญญา
(ซึ่งเป็น ผู้ควบคุมแยกต่างหากจากัน )อาจจ าเป็น ต้องประมวลผ
ลข้อมูลส่ว นบุคคลของตัว แทนของอีกผ่ายหนึ่ง นอกจากนี้
ผู้ขายอาจประมวลผล UPD
โดยมีว ัตถุประสงค์เ พื่อให้บริการในฐานะผู้ควบคุมแยกต่างห
ากในบางประการ
ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน อย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร

9.6. The Supplier will only Process UPD
in accordance with this Agreement as
necessary to provide the Services to
UGC.
9.7. The Supplier shall: (i) comply with
and Process all UPD in accordance
with applicable Data Protection Laws;
(ii) co-operate and assist UGC with any
data protection impact assessments
and consultations with (or
notifications to) or responding to
questions from or investigations by
regulators or supervisory authorities;
and (iii) promptly inform UGC if any of
its instructions infringe Data
Protection Laws.
9.8. Where the CCPA applies, the
Parties acknowledge and agree that
(a) the Supplier shall act as a “Service
Provider,” as such term is defined in
the CCPA, and shall collect, access,
maintain, use, process and transfer
UPD solely for the purpose of
performing the Supplier’s obligations
under this Agreement for or on behalf
of Company and for no commercial
purpose other than the performance
of such obligations; (b)the Supplier
shall not sell, disclose, release,
transfer, make available or otherwise
communicate any UPD to any third
party without the prior written
consent of UGC, other than disclosures
(i) to a sub-contractor for a business
purpose pursuant to a written
agreement to protect UPD in the same
manner as provided herein, (ii) to a
third party as necessary to comply
with applicable laws, or (iii) as
otherwise permitted by the CCPA.
9.9. The Supplier shall ensure that its
personnel are subject to an
appropriate contractual or statutory
duty of confidentiality in relation to
the UPD.
9.10. Supplier personnel shall cease
Processing UPD when it is no longer
necessary to do so to provide the
Services or earlier within 15 business
days of UGC’s instruction to do so
unless it is subject to a legal obligation
to retain the UPD. At UGC's option,
the Supplier shall securely delete or
return that data and shall certify to
UGC in writing that it (including its
group companies) and each
subcontractor has done so.
9.11. If the Supplier receives any
complaints, claims or requests in
relation to Processing of UPD
(particularly those relating to the
exercise of Data Subject rights), it

9.6. ผู้ขายจะต้องประมวลผล UPD

ตามสัญญาฉบับนี้ตามที่จ าเป็น ในการให้บริการแก่ UGC
เท่านั้น
9.7. ผู้ขายจะต้อง: (1) ปฏิบัติตามและประมวลผล UPD

ทั้งหมดให้เ ป็น ไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ
(2) ให้ความร่ว มมือและช่ว ยเหลือ UGC
ในการประเมิน ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลและการให้
คาปรึกษากับ (หรือการแจ้งเตือน)
หรือตอบคาถามหรือการสอบสวนจากหน่ว ยงานผู้ควบคุมหรื
อหน่ว ยงานกากับดูแล และ (3) แจ้ง UGC ทัน ที หากคาสั่งใด
ๆ ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
9.8.ในกรณีที่ CCPA มีผลบังคับใช้

คู่สัญญารับทราบและตกลงว่า (ก) ผู้ขายจะทาหน้าที่ในฐานะ
“ผู้ให้บริการ” ตามข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ใน CCPA
และซัพ พลายเออร์จ ะรวบรวม เข้าถึง บารุงรักษา ใช้
ประมวลผล และโอน UPD
โดยมีว ัตถุประสงค์เ พื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของผู้ขายภายใ
ต้สัญญาฉบับนี้ เพื่อหรือในนามของบริษัท
และไม่ดาเนิน การใดๆ อัน มีว ัตถุประสงค์ทางการค้า
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น (ข)
ผู้ขายจะต้องไม่ขาย เปิ ดเผย ปล่อย โอน ทาให้น าไปใช้ได้
สาหรับหรือสื่อสาร UPD ในทางอื่น ใดให้แก่บุคคลที่สาม
โดยไม่ได้รับความยิน ยอมอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรล่ว งหน้า
จาก UGC นอกเหนือจากการเปิ ดเผย (1)
แก่ผู้รับเหมาช่ว งเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตามข้อตกลงที่ทา
อย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อปกป้อง UPD
ในลักษณะเดียวกับที่ระบุไว้ในที่น ี้ (2)
แก่บุคคลที่สามตามความจ าเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บัง
คับใช้ หรือ (3) ตามที่ CCPA อนุญาต
9.9. ผู้ขายจะต้องรับรองว่า

บุคลากรของตนอยู่ภายใต้สัญญาที่เ หมาะสมหรือภายใต้กฎห
มายในการรักษาความลับที่เ กี่ยวข้องกับ UPD
9.10. บุคลากรของผู้ขายจะต้องยุติการประมวลผล UPD

เมื่อไม่จ าเป็น ที่จ ะต้องดาเนิน การดังกล่าวอีกต่อไปเพื่อให้บริก
าร หรือก่อนหน้านั้น ภายใน 15 วัน ทาการหลังจากมีคาสั่งจาก
UGC ให้ดาเนิน การดังกล่าว
เว้น แต่จ ะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดทางกฎหมายให้เ ก็บรักษา UPD
ด้ว ยสิทธิในการเลือกของ UGC
ผู้ขายจะต้องลบหรือส่งคืน ข้อมูลนั้น อย่างปลอดภัย
และจะต้องรับรองกับ UGC อย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรว่า ตน
(รวมถึงกลุ่ม บริษัท)
และผู้รับเหมาช่ว งแต่ละรายได้ดาเนิน การดังกล่าวแล้ว ด้ว ย
9.11. หากผู้ขายได้รับข้อร้องเรียน
การอ้างสิทธิเ รียกร้องหรือการร้องขอใด ๆ
ที่เ กี่ยวข้องกับการประมวลผลของ UPD
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เ กี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมู

shall, without undue delay, forward
such to UGC and cooperate and assist
UGC with responding to such as
directed by UGC.
9.12. The Supplier warrants it has
implemented and shall maintain
appropriate technical and
organisational measures to protect
UPD against a Personal Data Breach,
which shall at all times satisfy, at a
minimum, the standards required by
Data Protection Laws.
9.13. If the Supplier becomes aware of
any Personal Data Breach, it shall
without undue delay (and in any event
within 24 hours) notify UGC,
investigate the Personal Data Breach,
remediate/mitigate any damage and
prevent re-occurrence (providing UGC
with detailed related information
throughout), and cooperate in
informing the relevant supervisory
authorities or affected Data Subjects.
9.14. The Supplier may appoint subprocessors or allow its group
companies to Process UPD. The
Supplier shall notify UGC before the
appointment of a new or replacement
sub-processor and shall provide UGC
with a reasonable period of time to
object to the appointment or
replacement of any such subprocessor. The Supplier shall use its
reasonable endeavours to respond to
any objection raised by UGC including,
if UGC’s objection cannot be
adequately addressed, the
appointment of an alternative subprocessor.
9.15. Supplier shall ensure
subcontractors are contractually
bound to the same obligations as
contained in this Agreement and shall
remain fully liable to UGC for a
subcontractor’s performance, as well
as for any of its acts or omissions
relating to its Processing of Personal
Data.
9.16. The Supplier (or any
subcontractor) shall only transfer UPD
from the UK/EEA to a country outside
the EEA or an international
organisation where such transfer has
been approved in writing by UGC, is
subject to appropriate safeguards, and
otherwise complies with Data
Protection Laws.
9.17. The Supplier shall maintain
complete and accurate records and
information to demonstrate its
compliance with this clause 9
(promptly providing these to UGC on

ล) ผู้ขายจะต้องส่งเรื่องนั้น ไปยัง UGC
โดยไม่ชักช้าจนเกิน สมควร
และให้ความร่ว มมือและให้ความช่ว ยเหลือแก่ UGC
ในการตอบเรื่องดังกล่าวตามที่ UGC จะกาหนด
9.12. ผู้ขายรับประกัน ว่า ได้ดาเนิน การ
และจะต้องรักษามาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เ หมาะสมเ
พื่อปกป้อง UPD จากการละเมิดข้อมูลส่ว นบุคคล
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานโดยไม่ต่ากว่ามาตรฐานตามที่
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลได้กาหนดไว้ตลอดเวลา
9.13. หากผู้ขายทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

จะต้องแจ้งให้ UGC ทราบโดยไม่ชักช้า (ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ภายใน 24 ชั่วโมง)
พร้อมกับตรวจสอบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไ ข /
บรรเทาความเสียหายและป้องกันไม่ให้เกิดขึนอี
้ ก
(โดยให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่ UGC)
และให้ความร่วมมือในการแจ้งหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ย วข้
องหรือเจ้าของข้อมูลที่ไ ด้รับผลกระทบ
9.14.

ผู้ขายอาจแต่งตังผู
้ ้ประมวลผลช่วงหรืออนุญาตให้บริษัทในก
ลุ่มดาเนินการ UPD ก็ไ ด้ โดยที่ผู้ขายจะต้องแจ้ง UGC
ก่อนการแต่งตังผู
้ ้ประมวลผลคนช่วงคนใหม่หรือตังผู
้ ้ประมวล
ผลแทน พร้อมกับให้ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่ UGC
ในการคัดค้านการแต่งตังหรื
้ อตังผู
้ ้ประมวลผลช่วงคนใหม่หรื
อคนที่ดาเนินการแทนดังกล่าว ทังนี
้ ้
ผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามที่เหมาะสมในการดาเนินการ ต
อบสนองต่อการคัดค้านใดของ UGC
ซึ่งรวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ประมวลผลช่วงรายอื่นด้วย
หากการคัดค้านของ UGC
ไม่ไ ด้รับการแก้ไ ขได้อย่างเพียงพอ
9.15. ผู้ขายจะต้องรับประกัน ว่า

ผู้รับเหมาช่ว งผูกพัน ตามสัญญากับข้อผูกมัดเดียวกัน กับที่ระบุ
ไว้ในสัญญาฉบับนี้ และจะยังคงรับผิดอย่างเต็มที่ต่อ UGC
สาหรับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่ว ง
ตลอดจนการกระทาหรือการละเว้น ของตนใดๆ
ที่เ กี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่ว นบุคคล
9.16. ผู้ขาย (หรือผู้รับเหมาช่วงใด ๆ ) จะต้องโอนเฉพาะ

UPD จากสหราชอาณาจักร / เขตเศรษฐกิจยุโรป
ไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป
หรือองค์กรระหว่างประเทศที่ไ ด้อนุมัติการถ่ายโอนดังกล่า วอ
ย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UGC
อยู่ภายใต้การป้องกันที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายคุ้
มครองข้อมูล
9.17.

ผู้ขายจะต้องเก็บรักษาบันทึกและข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อ
งเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อ 9 นี ้
(ให้ข้อมูลเหล่านีแก่
้ UGC โดยทันทีเมื่อมีการขอ)

request) and allow for audits by UGC
or its designated representatives.

และอนุญาตให้มีการตรวจสอบโดย UGC
หรือตัวแทนที่ไ ด้รับมอบหมาย

10. Records, Business Continuity

10. การจัด ทาบันทึกและความต่อเนื่องของธุรกิจ
10.1 ผู้ข ายจะรัก ษาบันทึก ที่เหมาะสม (รวมถึงส่วนผสม
ส่วนประกอบและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์)
เป็นเวลาไม่น้อ ยกว่า 5 ปี หรือ 7 ปี ที่เ ป็นข้อ มู ลการเงิน ตลอดเวลา
ผู้ข ายเมื่อ มีคาบอกกล่าวที่สมเหตุสมผลจะยอมให้ผซืู้ ้อ เข้าไป เข้าถึง
ตรวจสอบและตรวจตราดังนี้: (1) ข้อ มูลทั้งหมด (1) ข้อ มูลทั้งหมด
เอกสารและบันทึก ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริก าร และ (2) ที่ต ั้ง อุปกรณ์
สต็อ กสินค้า วิธีก ารที่ใช้และการทางานโดยผูขายในการเตรี
้
ยมการ
การผลิต การบรรจุหีบห่อ การเก็บรัก ษา
การขนย้า ยและการจัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ

10.1. The Supplier shall keep appropriate
records (including in respect of
ingredients, components and quality
control of Products) for no less than: 5
years; or 7 years for financial information.
The Supplier shall at all times upon
reasonable notice, allow the Buyer to
enter, access, inspect and audit (i) all
information, documentation and records
related to the Products/ Services, and (ii)
the location, equipment, stocks, methods
used and performance by the Supplier in
the preparation, manufacture, packaging,
storage, handling and supply of the
Products/ Services.
10.2. The Supplier shall reliably back up
all personal? data provided, used or
generated in connection with the
Products/Services (with respect to
electronic data, in encrypted form of no
less than 256 bit key strength) and shall
otherwise establish and maintain
adequate organisational and technical
safeguards against the destruction, theft,
use, disclosure or loss of such data in the
possession or control of the Supplier.
10.3. The Supplier must manage the
security of their systems with respect to
identifying and resolving security
weaknesses and limiting access to
systems/data to authorised individuals.
11. Term and Termination
11.1. The Agreement shall apply until the
expiry or termination of all relevant
periods or fulfilment of relevant volumes
specified in any part of the Agreement.
11.2. The Agreement may be terminated
earlier in whole or part by the Buyer
without any penalty or further obligation
or liability:
a) on 10 days’ written notice in the event
of material breach of this Agreement by
the Supplier or breach by the Supplier of
more than 20% of the number of POs
submitted by the Buyer in any preceding
3 month period;
b) on no less than 7 days’ written notice
where there is material or deliberate or
persistent non-compliance with clause
6.1;
c) on giving notice in the event of a
Force Majeure Event affecting the
Supplier which continues for more than
10 days;
d) for convenience on 30 days’ written
notice (subject to mandatory local laws
requiring a longer notice period); or
e) immediately or at a later specified
date if the Supplier becomes insolvent or
enters into administration or is unable to
pay its debts as they fall due or threatens

10.2
ผู้ข ายจะสารองข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่จัดหาหรือใช้หรือสร้างขึนในส่ว
้
นที่เ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการ
(ในส่วนที่เ กี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่เ ข้ารหัสไม่น้อ ยกว่
า 256 บิต คีย์สเตรนท์)
และจะจัด ทาและรัก ษาความปลอดภัยในองค์กรและเทคนิคอย่างเหมาะส
มและป้อ งกันการทาลาย การขโมย การใช้ การเปิ ดเผย
หรือ การสูญ เสียข้อมูลดังกล่าวในความครอบครอง
หรือ การควบคุมของผูขาย
้
10.3.

ผู้ข ายจะจัด การเรื่องการรักษาความมั่นคงในระบบของผูขายในส่
้
วนทีเ่
กี่ยวกับการระบุและการแก้ไขความมันคงที
่
่มีความบกพร่องหรือมีจุดอ่
อน
รวมถึงการจากัดการเข้าถึงระบบหรือ ข้อมูลต่อผูที้ ่ได้รับมอบหมาย
11. ระยะเวลำของสัญญำและกำรยกเลิกสัญญำ
11.1
สัญ ญานี้จะใช้ไปจนกระทั่งสิ้นสุด หรือยกเลิกระยะเวลาที่เกี่ยวข้องทั้ง
หมดหรือ การบรรลุผ ลสาเร็จในปริมาตรที่เ กียวข้
่ องที่ระบุในส่วนใด ๆ
ของสัญ ญานี้
11.2 สัญ ญานี้อ าจถูกยกเลิกไปก่อนก าหนด
ทั้งหมดหรือ บางส่วนโดยผู้ซอโดยไม่
ื้
มีค ่าปรับใด ๆ
หรือ ภาระผูก พันเพิ่มเติมหรือความรับผิดเพิ่มเติม
ก) เมื่อ ให้ค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อั กษรล่วงหน้า 10 วัน
ในกรณีที่มีก ารละเมิด อย่า งมากต่อสัญญานี้โดยผูขายหรื
้
อ ละเมิดโดยผู้
ขายมากกว่า 20%
ของจานวนใบสั่งซื้อ ที่ยื่นเสนอมาโดยผู้ซื้อในระยะเวลา 3
เดือ นก่อ นหน้า นั้น
ข) เมื่อ ให้ค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณีที่ที่มีก ารไม่ปฏิบัต ิตามข้อกาหนดข้อ 6.1
อย่า งสาระสาคัญ หรือโดยจงใจหรือ กระทาอยู่เ สมอ ๆ
ค)
เมื่อ ให้ค าบอกกล่าวในกรณีทเกิดเหตุ
ี่
สุดวิสัยที่ก ระทบต่อผูขายซึ
้ ่งยังค
งต่อ เนื่อ งมากกว่า 10 วัน
ง) เพื่อ ความสะดวกเมื่อมีค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 30 วัน
(โดยขึ้นอยู่ก ับกฎหมายที่จาเป็นในท้องถินก
่ าหนดให้มีระยะเวลาของ
ค าบอกกล่าวให้ยาวนานมากขึน)
้ หรือ
จ. ในทันที หรือ ในวันที่ระบุต ่อ มา
ถ้า ผู้ข ายมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือ ทาสัญ ญาบริหารหรือ ไม่สามารถช าระ
หนี้สินเมื่อ ถึงก าหนดช าระหนี้สินหรือ ข่มขู่ว่าจะทาสิ่งข้างต้นนี้หรือเที

to do any of the foregoing or the
equivalent.
11.3. Any individual PO under this
Agreement may be terminated earlier by
the Supplier on giving 30 days’ notice
where any invoiced and undisputed sums
due under such PO, remain unpaid for a
period of 60 days after the applicable due
date provided such notice states that a
failure to pay within 30 days will result in
the termination of that PO.
11.4. Expiry or termination of the
Agreement (in whole or part) shall not
affect clauses 1.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5, 7,
8, 9.1, 10.4, 11, 12 Annex A 2 or any
clause expressed or designed to survive
expiry or termination.
12. Miscellaneous
12.1. References to “Unilever” or
“Unilever group” mean Unilever PLC and
any company or partnership from time to
time in which Unilever PLC directly or
indirectly owns or controls the voting
rights attached to more than 50% of the
issued ordinary share capital, or controls
directly or indirectly the appointment of a
majority of the board.
12.2. The Buyer may assign the
Agreement in part or in full to another
UGC or, in the event of an acquisition of
Buyer’s business to which the Agreement
relates, to the purchaser of such
business. Otherwise, no party shall
without the prior written consent of the
other assign (including by operation of
law) or otherwise dispose of the
Agreement in whole or part or
subcontract any duties or obligations
under the Agreement to any third party.
12.3. In respect of any payment to the
Supplier, the Buyer may at any time,
without notice to the Supplier, deduct or
set off any sum payable by the Supplier
to the Buyer.
12.4. No delay or failure to exercise by
any party any of its rights, powers or
remedies under or in connection with the
Agreement shall operate as a waiver of
that right, power or remedy. No
amendment or variation to any part of
the Agreement or any waiver or release
of any right, power or remedy of a party
shall be of any effect unless it is agreed in
writing (excluding email) by each party.
12.5. The Supplier is an independent
contractor engaged by the Buyer to
supply the Products/ Services. Nothing in
the Agreement shall make the Supplier
the legal representative or agent of (or be
in partnership with) the Buyer nor shall
any of them have the right or authority to
assume, create or incur any liability or
obligation of any kind, express or implied,
against, in the name of or on behalf of,
the Buyer.
12.6. The Supplier is and remains
responsible for its employees,

ยบเท่า
11.3 ใบสั่งซื้อ แต่ล ะใบใด ๆ
ตามสัญ ญาอาจถูกยกเลิกไปล่วงหน้า โดยผู้ขายเมื่อให้ค าบอกกล่าวล่วง
หน้า 30 วันในที่ที่จานวนเงินที่มีใบแจ้งหนี้และไม่มีข ้อ พิพาทใด ๆ
ถึงก าหนดช าระตามใบสั่งซื้อดังกล่าวยังคงไม่ชาระเป็นระยะเวลา 60
วันหลังจากวันที่ถ ึงก าหนดช าระที่ใช้บังคับโดยมีข ้อแม้ว่าค าบอกกล่าว
ดังกล่า วระบุว่า การไม่ช าระภายใน 30
วันจะมีผ ลคือ ยกเลิกใบสั่งซื้อนั้น ๆ
11.4 การสิ้นสุด หรือ การยกเลิกสัญญา (ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน)
จะไม่มีผ ลกระทบต่อ ข้อ 1.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5, 7, 8, 9.1, 10.4, 11,
12 ภาคผนวก เอ2 หรือ ข้อใด ๆ
ที่มีอ ยู่อ ย่า งชัด แจ้งหรือออกแบบให้คงอยู่แม้สิ้นสุด สัญญาหรือ ยกเลิกสั
ญญาไปแล้ว
12. เบ็ด เตล็ด
12.1 การเรียกอ้างอิงถึง “ยูนิล ีเวอร์” หรือ “กลุ่มยูนิล ีเวอร์”
จะหมายถึงบริษัท ยูนิล ีเ วอร์ จากัด (มหาชน)
และบริษัทหรือ ห้า งหุ้นส่วนใด ๆ เป็นครั้งคราวซึ่งบริษัท ยูนิล ีเ วอร์
จากัด (มหาชน)
ไม่ว่า โดยตรงหรือ โดยอ้อมเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิก ารออกเสียง
ที่มีอ ยู่ในทุนเรือ นหุ้นไม่น้อ ยกว่า 50%
ของทุนเรือ นหุ้นสามัญที่อ อกหรือควบคุมการแต่งตั้งส่วนใหญ่ของคณ
ะกรรมการ
12.2
ผู้ซื้อ อาจโอนสัญ ญาบางส่วนหรือเต็มจานวนไปให้บริษัทยูนิล ีเวอร์อนื่
อีก แห่งหนึ่ง
หรือ ในกรณีซื้อ ธุรกิจของผู้ซื้อซึ่งเกียวข้
่ อ งกับสัญญานี้ก ็จะโอนสัญ ญา
ให้แก่ผ ู้ซื้อ ที่ซื้อ ธุรกิจดังกล่าว อย่า งไรก็ตาม ฝ่ายใด ๆ
(ถ้า ไม่มีค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ า ของอีกฝ่ายหนึ่ง)
จะไม่โอนสัญ ญา (รวมถึงโดยการปฏิบัต ิการของกฎหมาย)
หรือ จัด การในลัก ษณะอื่น ๆ
ต่อ สัญ ญาทั้งหมดหรือ บางส่วนหรือ ไม่ทาสัญญาช่วง
หน้า ที่หรือ ภาระผูก พันใด ๆ ตามสัญญานี้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ
12.3 ในส่วนที่เ กี่ยวกับการช าระเงินใด ๆ แก่ผ ู้ขาย ผู้ซื้อ (ในเวลาใด
ๆ โดยไม่มีค าบอกกล่าวแก่ผ ู้ขาย)
อาจหัก เงินหรือ หัก กลบลบหนี้เ งินใด ๆ ที่พึงช าระโดยผูขายแก่
้
ผซืู้ ้อ
12.4 การล่า ช้า หรือ การไม่ใช้สิทธิโดยฝ่ายใด ๆ ซึ่งสิทธิหรือ อ านาจ
หรือ การแก้ไขใด ๆ
ตามสัญ ญาหรือ ในส่วนที่เ กียวกั
่ บสัญญานี้ จะไม่เ ป็นการสละสิทธิ์หรือ
อ านาจ หรือ การแก้ไขนั้น ๆ การแก้ไขเพิ่มเติม
หรือ การเปลี่ยนแปลงในส่วนใด ๆ ของสัญญาหรือ การสละสิทธิ์ใด ๆ
หรือ การคืนสิทธิ์ หรือ านาจหรือ การแก้ไขของฝ่ายใด ๆ จะไม่มีผ ลใด
ๆ นอกจากจะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่รวมอี-เมล์)
โดยแต่ล ะฝ่า ย
12.5
ผู้ข ายเป็นผู้รับจ้า งอิสระที่ผซืู้ ้อ ว่าจ้า งมาเพื่อ จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ
ไม่มีสิ่งใด ๆ
ในสัญ ญานี้จะทาให้ผ ู้ข ายเป็นตัวแทนตามกฎหมายหรือ ตัวแทน
(หรือ เป็นหุ้นส่วนกับผู้ซื้อ และบุคคลใด ๆ
ของผู้ข ายจะไม่มีสิทธิหรือ อ านาจที่จะรับภาระ
สร้า งหรือ ก่อ ให้เ กิดภาระหรือสร้า งความรับผิดใด ๆ
หรือ ภาระผูก พันชนิด ใด ๆ ทั้งที่ช ัดแจ้งหรือ เป็นนัย ๆ
แก่ผ ู้ซื้อ หรือ ในนามของหรือแทนผู้ซื้อ
12.6 ผู้ข ายจะและยังคงรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้รับจ้างช่วง

subcontractors, agents and
representatives. The Supplier is not
relieved of liability for and no obligations
in relation to these persons pass to the
Buyer or any UGC as a result of the
Agreement.
12.7. Supplier hereby transfers, conveys
and assigns to Buyer all right, title and
interest in and to all claims and/or causes
of action that Supplier may have under
the antitrust or competition laws of any
applicable jurisdiction arising out of or
relating to Supplier's purchases of any
item that was, is or will be supplied by
Supplier to Buyer. Upon request by
Buyer, Supplier shall promptly execute
assignments of claims or causes of action
to evidence the foregoing assignment.
12.8. No one other than a party to the
Agreement, their successors and
permitted assignees and UGCs upon
whom the Agreement confers a benefit
shall have any right to enforce any of its
terms.
12.9. If any party is as a result of an event
beyond its reasonable control unable to
perform all or any part of its obligations
under the Agreement (and such an event
shall include being unable to, in relation
to the Buyer, receive, accept or use
Products) ("Force Majeure Event"), then
the party suffering such disability shall be
excused from such performance for as
long as and to the extent that such
inability continues, provided it complies
with this clause. The party disabled by a
Force Majeure Event shall use all
reasonable endeavours to mitigate the
effect of the Force Majeure Event in the
best possible way. Failure of mechanical
equipment, computer hardware and/or
telecommunications equipment, failure
of software, power outages, changes in
economic conditions, costs and/or
delivery of raw materials, and strike and
other labour dispute of any Supplier's
representatives (or its affiliates or their
representatives) shall not be a Force
Majeure Event of the Supplier.
12.10. If any provision or part of any
provision of the Agreement is or becomes
illegal, invalid or unenforceable in any
respect under any applicable law, the
remaining parts of that provision or of the
Agreement shall not in any way be affected.
The parties agree to modify or attempt to
substitute for any illegal, invalid or
unenforceable provision a legal, valid or
enforceable provision in order to achieve to
the greatest extent possible the same effect.
12.11. If where the Supplier is based the
official language is not English, the parties
may agree to append to the Agreement
(or part) a translation of the Agreement
(or part) in the local language. In the
event of any conflict between the English
and the local language version of the

ตัวแทนและตัวแทนจาหน่า ย
ผู้ข ายจะไม่ล ดความรับผิดชดใช้และไม่มีภาระผูก พันในส่วนที่เ กียวกับ
่
บุค คลเหล่า นี้ผ ่านไปยังผูซื้ ้อหรือ ลูกค้าของยูนิล ีเวอร์โดยเป็นผลจากสั
ญญานี้
12.7 ผู้ข าย ณ ที่นี้โอน ส่งผ่า นและมอบโอนแก่ผู้ซื้อซึ่งสิทธิ
กรรมสิทธิ์และประโยชน์ในและให้แก่ค าเรียกร้องค่าเสียหายทั้ งหมดแ
ละ/หรือ สาเหตุที่เ ป็นมูล คดีทั้งหมดซึงผู
่ ้ขายอาจมีตามกฎหมายว่า ด้วยก
ารต่อ ต้า นการผูกขาด (แอนตี-้ ทรัสต์)
หรือ กฎหมายว่า ด้วยการแข่งขันของเขตอ านาจศาลที่ใช้ได้ใด ๆ
ที่เ กิด จากหรือ ที่เกี่ยวกับการจัด ซื้อของผูขายซึ
้ ่งเป็นรายการใด ๆ
ซึ่งในอดีต ได้จัด ส่งหรือ ปัจจุบันจัด ส่งหรือ กาลังจะจัด ส่งโดยผูขายให้
้
แ
ก่ผ ู้ซื้อ เมื่อ ผู้ซื้อร้อ งขอ
ผู้ข ายในทันทีจะลงนามในหนังสือ โอนคาเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือ สาเหตุที่เ ป็นมูลคดีเพื่อเป็นหลักฐานของการโอนดังกล่าวข้า งต้น
12.8
ไม่มีใครนอกเหนือจากฝ่ายหนึ่งในสัญญานี้หรือผูรั้ บช่วงและผูรั้ บโอน
ที่ได้รับอนุญ าตและลูกค้าของยูนิล ีเวอร์ซึ่งสัญญาจะให้ผ ลประโยชน์ก ็
จะมีสิทธิ์ใด ๆ ที่จะบังคับใช้เ งื่อ นไขใด ๆ ของสัญญา
12.9 ถ้า ฝ่า ยใด ๆ
โดยเป็นผลจากเหตุการณ์ทเกินกว่
ี่
า การควบคุมที่สมเหตุสมผล
ทาให้ไม่สามารถปฏิบัต ิในส่วนใด ๆ
ทั้งหมดของภาระผูกพันของฝ่ายนั้นตามสัญ ญานี้
(และเหตุก ารณ์ด ังกล่าวจะรวมถึงการไม่สามารถ
(ในส่วนที่เ กี่ยวกับผู้ซื้อ ) ทาการรับไว้ ยอมรับ หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์)
(“เหตุก ารณ์ที่เ ป็นเหตุสุดวิสัย”) ถ้า เช่นนั้น
ฝ่า ยที่ประสบปัญ หาการไม่สามารถก็จะมีข ้อแก้ตัวไม่ต ้องปฏิบัต ิตราบเ
ท่า ที่และในขอบเขตเท่าที่ก ารไม่สามารถดังกล่าวนั้นยังคงมีต่อไป
โดยมีข ้อ แม้ว่า เขาต้องปฏิบัต ิตามข้อนี้
ฝ่า ยที่เ กิด สภาพการไม่สามารถดังกล่าวเกิดจากเหตุก ารณ์ที่เป็นเหตุสุด
วิสัยก็จะใช้ค วามพยายามอย่างสมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อ ลดผลกระทบ
ของเหตุก ารณ์ที่เ ป็นเหตุสุดวิสัยด้วยวิธีก ารที่ด ีทสุี่ ด เท่า ที่จะทาได้
ทั้งนี้ การไม่ทางานของอุปกรณ์ กลไก
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ/หรือ อุปกรณ์โทรคมนาคม
การไม่ทางานของซอฟต์แวร์ การที่ไฟฟ้า ดับ
การเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจ
ค่า ใช้จ่า ยและ/หรือ การส่งมอบวัต ถุดิบและการนัดหยุด งานและข้อพิพ
าทแรงงานอื่น ๆ ของตัวแทนของผูขาย
้
(หรือ บริษัทในเครือ ของผูขายหรื
้
อ ตัวแทนของเขา)
จะไม่เ ป็นเหตุก ารณ์ที่เป็นเหตุสุด วิสัยของผู้ขาย
12.10 ถ้าข้อก าหนดใด ๆ หรือ ส่วนของข้อกาหนดใด ๆ
ของสัญ ญาผิดกฎหมาย ไม่มีผ ลบังคับ หรือ ไม่มีผลใช้ในประการใด
ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ ส่วนที่เ หลือของข้อก าหนดนั้น
หรือ ของสัญ ญา (ในลักษณะใด ๆ) จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ฝ่ายต่าง
ๆ ตกลงแก้ไขหรือ พยายามหามาแทนข้อกาหนดที่ผ ิดกฎหมาย
หรือ ไม่มีผ ลใช้หรือ ไม่มีผลบังคับด้วยการหาข้อกาหนดที่ถ ูกกฎหมาย
หรือ ที่บังคับใช้เ พื่อ บรรลุผลสาเร็จในขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็
นไปได้ที่มีผ ลเหมือ นกัน
12.11 ถ้า ผู้ข ายใช้ภาษาทางการทีไม่
่ ใช่ภาษาอังกฤษ ฝ่า ยต่างๆ
อาจตกลงผนวกเข้าในสัญ ญา (หรือ บางส่วน)
คือ แนบค าแปลของสัญญา (หรือ บางส่วน) ในภาษาท้องถิน่
ในกรณีที่มีค วามขัดแย้งใด ๆ
ระหว่า งภาษาอังกฤษกับเวอร์ช ั่นภาษาท้องถินของสั
่
ญญา (หรือ บางส่วน)
ฝ่า ย ต่า ง ๆ ตกลงว่า เวอร์ชนภาษาอังกฤษจะใช้เป็
ั่
นหลัก

Agreement (or part), the parties agree
that the English version shall prevail.
13. Laws and Jurisdiction
13.1. Unless otherwise specified in a CTC,
the Agreement is governed by and
construed in accordance with the laws of
the following countries and their courts
shall have exclusive jurisdiction to settle
any dispute which arises under or in
connection with the Agreement. Where
the Buyer is Unilever Supply Chain
Company AG, Unilever Business and
Marketing Support AG or Unilever
Americas Supply Chain Company AG, the
applicable law and jurisdiction is English.
Where the Buyer is Unilever Asia Private
Limited, the applicable law and
jurisdiction is Singapore. In all other cases
the applicable law and jurisdiction is that
where Buyer is incorporated or formed.
The application of the 1980 Vienna
Convention on the International Sale of
Goods is excluded.
Annex A - Specific provisions for the
supply of Products
These clauses apply to the extent the
Supplier supplies Products.
1. The Products will be delivered in
accordance with the details provided in
the CTC or PO or other agreed written
instructions. Save as otherwise provided,
title and risk shall pass to the Buyer on
delivery. Delivery terms shall be
interpreted in accordance with the
current edition of Incoterms at the time
the PO is issued. Each shipment of
Products will be accompanied by all
documentation required under
Applicable Laws.
2. The Supplier shall: (a) only supply
Products from a location approved by the
Buyer; (b) at its expense, ensure full
traceability of Products, ingredients and
components; (c) keep and provide to
Buyer on request a reasonable number of
samples of the Products, ingredients and
components. This clause shall survive
expiry or termination.
3. No Supplier shall without the Buyer’s
prior written consent (a) change the
ingredients or components (including
feedstock and raw materials) used to
produce the Products, Specifications,
manufacturing process, approved plant
or agreed delivery method, or (b)
implement any changes which alter any
of the Products in such a way that is not
acceptable to the Buyer’s technical
clearance process, even if the Products
are still within the Specifications.
4. The Supplier acknowledges that it is
aware that it is not usual practice for the
Buyer to inspect any Products on delivery
as the Buyer relies on the Supplier’s
quality assurance and no Buyer shall be
under any obligation to do so. All
removal, destruction, storage and other

13. กฎหมำยและเขตอำนำจศำล
13.1 นอกจากจะก าหนดเป็นประการอื่นในสัญ ญาเงื่อ นไขการค้า
สัญ ญานี้จะมีก ารครอบคลุมโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศ
ต่า ง ๆ ต่อ ไปนี้และศาลของประเทศเหล่านั้น
จะมีเ ขตอ านาจศาลพิเ ศษเฉพาะที่ผกู ขาดเพื่อแก้ปัญ หาข้อพิพาทใด ๆ
ที่เ กิด ขึ้นตามสัญญานี้หรือ ในส่วนที่เ กียวข้องกั
่
บสัญญานี้
ในที่ที่ผ ู้ซื้อ คือ ยูนิล ีเวอร์ ซัพพลายเชน คัมปะนี เอจี ยูนิล ีเ วอร์
บิสซิเ นส แอนด์ มาร์เ ก็ต ติง้ ซัพพอร็ต เอจี หรือ ยูนิล ีเวอร์ อเมริก าส์
ซัพพลายเชน คัมปะนี เอจี
กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอานาจศาลจะเป็นภาษาอังกฤษในขณะที่ผ ู้
ซื้อ เป็นยูนิล ีเ วอร์ เอเชีย ไพรเวต จากัด
กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอานาจศาลคือสิงคโปร์ ในกรณีอนื่ ๆ
ทั้งหมด
กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอานาจศาลจะเป็นกฎหมายของประเทศทีผู่ ้
ซื้อ จดทะเบียน ไม่รวมการใช้อนุสัญ ญาเวียนนา ปี 2523
ว่า ด้วยเรื่อ งการขายสินค้าระหว่างประเทศ

ภำคผนวก ก – ข้อกำหนดเฉพำะพิเ ศษเพื่อกำรจัด ส่งผลิตภัณฑ์
ข้อ ต่า ง ๆ เหล่า นี้จะใช้ในขอบเขตที่ผ ู้ขายเป็นผูจั้ ด ส่งผลิตภัณฑ์
1.
จะจัด ส่งผลิต ภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาเงือนไขการค้
่
าหรือ
ใบสั่งซื้อ หรือ ค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ตกลงอืน่ ๆ
เว้นแต่จะระบุเ ป็นประการอื่น ๆ
สิทธิและความเสี่ยงจะผ่า นไปยังผูซื้ ้อเมื่อส่งมอบ
เงื่อ นไขการส่งมอบจะตีความตามฉบับปัจจุบันของอินโคเทิร์ มส์ในเว
ลาที่อ อกใบสั่งซื้อ
การาส่งผลิตภัณฑ์แต่ล ะครั้งจะมีสิ่งที่แนบคือ เอกสารตามที่ต ้องการตา
มกฎหมายที่ใช้บังคับ
2. ผู้ข ายจะต้อ ง (ก) จัด ส่งผลิตภัณฑ์จากที่ตงที
ั้ ่อนุมัต ิโดยผูซ้ ื้อ เท่า นั้น
(ข) เมื่อ ใช้ค ่า ใช้จ่ายของผูขายเอง
้
จะประกันว่า มีก ารติด ตามผลอย่า งเต็มที่ในผลิตภัณฑ์
หรือ ส่วนผสมและส่วนประกอบต่างๆ (ค) คอยจัด หาและจัดส่งให้ผ ู้ซื้อ
เมื่อ ผู้ซื้อ ร้องขอคือตัวอย่างจานวนที่สมเหตุสมผลของผลิตภัณฑ์
หรือ ส่วนผสมและส่วนประกอบ
ข้อ นี้จะยังคงมีผ ลแม้สิ้นสุดหรือยกเลิกสัญ ญาก็ตาม
3. ถ้า ไม่มีค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อ ักษรล่วงหน้า จากผูซื้ ้อ
ผู้ข ายจะไม่กระทาดังนี้ (ก) เปลียนส่
่ วนผสมหรือ ส่วนประกอบ
(รวมทั้งอาหารในสต็อกและวัตถุดิบ)ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
คุณลัก ษณะเฉพาะ กระบวนการผลิต
ชุด เครื่อ งจักรที่ผ ่านการอนุมัต ิแล้ว หรือ วิธีก ารส่งมอบตามที่ตกลงหรือ
(ข) ด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เ ปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ในลัก ษณะที่ไม่เ ป็นที่ยอมรับในกระบวนการจัดหารทางเทคนิคของผู้
ซื้อ แม้ว่า ผลิต ภัณฑ์จะยังคงอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะก็ตาม

4.
ผู้ข ายรับทราบว่า ผู้ขายทราบดีว่าจะไม่ใช่การปฏิบัต ิตามปกติในการทีผู่ ้
ซื้อ จะตรวจสอบผลิต ภัณฑ์ใด ๆ
เมื่อ ส่งมอบเมือผู
่ ซื้ ้อ อาศัยคารับประกันคุณภาพของผู้ขายและผูซื้ ้อ
จะไม่มีภาระผูก พันใด ๆ ที่จะต้อ งทาเช่นนั้น การถอดรื้อ การทาลาย
การเก็บรัก ษาหรือค่าใช้จ่า ยอืน่ ๆ

costs relating to or arising out of
defective or non-conforming Products
shall be at the Supplier’s cost and
responsibility.
5. If the Buyer appoints a Third Party to
manufacture or process finished products
for purchase by a UGC, then Buyer may
require a Supplier to make an offer (or
procure that an offer is made) on
substantially the same terms as those set
out in the Agreement for the sale and
supply by the Supplier of the Products to
the Third Party for the manufacture of
such finished products only. If any
Products are so sold to the Third Party,
such supply shall be a contractual
arrangement between only the Third
Party and the Supplier and no UGC shall
be party to or have any liability for
payment of such Products.
6. Unless otherwise agreed Supplier shall
ensure that: (i) the Products are prepared
for shipment so as to prevent damage,
contamination or deterioration to the
Products; (ii) packaging shall not be
assembled using either rivets, steelstaples or steel wire; (iii) palletised
deliveries shall be stacked neatly with no
overhang; (iv) pallets shall be stable and
protected with an impermeable wrap
covering the entire pallet load; and (v)
the Products shall be transported in
clean, hygienic, physically sound
conditions.
Annex B - Country specific provisions
You must comply with the requirements
set forth in the Country Specific Clauses
Exhibit set forth at
[https://www.unilever.com/countryspecif
icclauses/] that apply to certain of our
transactions when goods or services are
provided to members of the Unilever
Group in the countries noted. We may
amend this exhibit from time to time to
reflect any changes required by law. If we
do so, we will post the amended exhibit
at
[https://www.unilever.com/countryspecif
icclauses/] , inform you and provide you
with a reasonable compliance period if
permitted by applicable law.

ที่เ กี่ยวข้อ งหรือ เกิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อ งหรือไม่เป็นไปตามขอกาห
นดจะเป็นค่า ใช้จ่า ยและความรับผิดชอบของผู้ขาย
5.
ถ้า ผู้ซื้อ แต่งตั้งบุค คลภายนอกให้ผ ลิต หรือ ผ่า นกระบวนการผลิตภั
ณฑ์ที่สาเร็จรูปเพื่อ ซื้อโดยบริษัท ยูนิล ิเวอร์ ถ้า เช่นนั้น
ผู้ซื้อ อาจก าหนดให้ผ ู้ขายทาข้อเสนอ (หรือ กาหนดว่า ให้ทาข้อเสนอ)
ในเงื่อ นไขส่วนใหญ่ที่เ หมือนกันกับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเพื่อขายแ
ละจัด ส่งโดยผู้ข ายซึ่ง
ซึ่งผลิต ภัณฑ์แก่บุคคลภายนอกเพื่อผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปดังกล่าวเท่า นัน้
ถ้า ขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ แก่บุค คลภายนอก
การขายนั้นจะมีข ้อตกลงตามสัญญาระหว่า งบุคลภายนอกเท่า นั้นและผูขาย
้
บริษัท ยูนิล ิเ วอร์ใด ๆ จะไม่เ ป็นฝ่า ยหนึ่งหรือมีความรับผิดใด ๆ
เพื่อ การช าระเงินของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

6. นอกจากจะตกลงเป็นประการอืน่ ผู้ข ายจะประกันว่า (1)
มีก ารเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อ ส่งสินค้าเพื่อ ป้องกันความเสียหาย
การปนเปื้ อนหรือ การทาให้เ สื่อมในผลิตภัณฑ์ (2)
หีบห่อ จะไม่นามาประกอบชิ้นส่วนโดยใช้เดือยสับ ที่เ ย็บเหล็ก
หรือ ใช้ล วดเหล็กรัด (3)
การส่งมอบโดยใช้แท่นวางสินค้าจะต้องเรียงกองเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาใด ๆ (4)
แท่นวางสินค้า จะต้อ งมั่นคงและมีการป้องกันน้า ซึมโดยใช้แผ่น ห่อ ที่
น้า เข้า ไม่ได้ที่ค ลุมสินค้าทีบรรทุ
่ ก อยู่บนแท่นวางสินค้าทั้งหมด และ
(5)
ผลิต ภัณฑ์จะต้องขนส่งในสภาพที่สะอาดและถูกหลักอนามัยรวมทั้งมี
ความมั่นคงทางกายภาพ
ภำคผนวก ข. ข้อกำหนดเฉพำะของประเทศ

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ระบุไ ว้ในเอกสารประกอบข้อ
กาหนดเฉพาะของประเทศที่กาหนดไว้ที่
[https://www.unile ver.com/countryspecific cla uses/]
ที่ใช้กับธุรกรรมบางอย่างของเรา
เมื่อมีการจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับสมาชิกของกลุ่มยู นิลีเ
วอร์ในประเทศต่างๆ ที่ระบุไ ว้
เราอาจแก้ไ ขเอกสารประกอบนีเ้ ป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้อ
งกับการเปลี่ยนแปลงตามที่กฎหมายก าหนด
หากเราทาเช่นนัน้
เราจะโพสต์เอกสารประกอบที่มีการแก้ไ ขเพิ่มเติมไว้ที่
[https://www.unile ver.com/countryspecific cla uses/]
เพื่อแจ้งให้คุณทราบและให้ระยะเวลาการปฏิบัติตามที่เหมา
ะสม ถ้าหากว่ากฎหมายกาหนดไว้เช่นนัน้

