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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.  

“สัญญำ” ระหว่างท่าน (“ผูข้าย”) และกลุม่บริษทั ยูนิล ีเวอร์ (“ผูซ้ื้อ”) 
(รวมกันเรียกว่า “ท้ังสองฝา่ย”) ซึ่งประกอบด้วย เงือ่นไขเหลา่น้ี 
(“เงื่อนไข”) หรือสัญญาจัดซื้อของยูนิลเีวอร์หรือสัญญาอื่น ๆ  
ของยูนิล ีเวอร์ ตามค าสัง่ซื้อท่ีเก ีย่วข้องใด ๆ  
ท้ังหมดท่ีร้องขอหรือระบุการจัดหาบริการหรือผลติภณัฑ ์
(“ใบสั่งซื้อ”) และเงื่อนไขสนับสนุน เช่น 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับขอบเขตของงาน,  ค าสั่งเก ี่ยวกบังานของโครงการ  
และ  “สัญญาเงื่อนไขการค้า” (“สัญญาเงื่อนไขการคา้”) 
สัญญาเงื่อนไขการคา้อาจรวมถึง: 
สัญญาเงื่อนไขการคา้กลางซึ่งท าขอ้ตกลงระหว่างกลุม่บริษัทยูนิลเีวอร์ 
(“กลุ่มบริษัท ยูนิล ีเวอร์”) และกลุม่บริษัทผูข้าย  
แต่ละบริษัทจะด าเนินการเป็นศนูย์รวมสาขาผูข้าย  
สัญญาเงื่อนไขการคา้ในท้องถิ่นท่ีท าข้อตกลงระหว่างผ ูซ้ื้อกบัผ ูข้ายแ
ละสัญญาจัดซื้อของยูนิล ีเวอร์ (“สัญญาจัดซื้อของ ยูนิล ีเวอร์”) 
เป็นท่ีตกลงโดยท้ังสองฝา่ยว่าเงื่อนไขและข้อก าหนดใด ๆ  
(นอกเหนือจากสัญญาน้ี) 
ซึ่งพยายามเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาน้ีจะไมบั่งคับใช้หรือจะไม่
มีผลนอกจากจะตกลงอย่างชดัแจ้งท้ังสองฝา่ย  
ถ ้ามีความขัดแย้งระหว่างส่วนตา่ง ๆ  
ของสัญญาน้ีก็จะยึดถือเงื่อนไขในสัญญาเงื่อนไขการคา้กลางใด ๆ   
เป็นหลัก  ตามมาด้วยสัญญาเงือ่นไขการค้าอ ื่นใด   
เงื่อนไขเหล่าน้ีและในท้ายท่ีสุดกเ็ป็นใบสัง่ซื้อใด ๆ   

1. Supply of Products and/ or Services 1. กำรจัดส่งผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำร 
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.  

1.1    ผ ู้ขายจะจัดส่งให้แก่ผ ู้ซื้อคือผลิตภัณฑ ์(“ผลติภณัฑ”์) 
และ/หรือบริการ (“บริการ”)  (รวมกันจะเป็น “ผลิตภัณฑ/์บริการ”) 
ตามสัญญาและโดยมทัีกษะ  การดูแล  
ความรอบคอบและการคาดการณ์เก ี่ยวกบัผ ู้ขายผลิตภัณฑ์/การบริการดั
งกล่าวท่ีมีความขยันขันแขง็ 

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.  

1.2   สิ่งของ  บริการ  หน้าท่ีหรือความรับผิดชอบใด ๆ  
ท่ีไม่ได้ระบุเป็นการเฉพาะในสัญญาและซึ่งจ าเป็นอย่างสมเหตสุมผล
หรือการจัดหาอย่างเหมาะสมในการจัดหาผลติภัณฑ์/บริการจะเหมือน
ว่ารวมเข้าในขอบเขตของผลติภัณฑ์/บริการท่ีจะส่งมอบส าหรับราคา  

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. 

1.3   ผ ู้ขายจะปฏิบัติตามนโยบายท่ีท าเป็นลายลักษณ์อกัษร 
(ไม่ว่าจะเสนอในระบบอิเลก็ทรอนิกสห์รืออืน่ ๆ ) 
ค  าแนะน าและข้อก าหนดและค าแนะน าท่ีสมเหตุสมผลของผูซ้ื้อท่ีจัด
ท าเป็นคร้ังคราว  
ผ ู้ขายตลอดเวลาจะปฏิบัตติามขอ้ก าหนดการประกันคณุภาพของผูซ้ื้อ
และจะยังคงรับผิดชอบการประกนัคุณภาพในส่วนท่ีเก ีย่วกับผลิตภัณ
ฑ์/บริการท้ังหมด  

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) 

1.4   เมื่อสัญญาสิน้สุดหรือยกเลิก (ท้ังหมดหรือบางส่วน) 
ด้วยเหตุผลใด ๆ  ผ ู้ขายจะด าเนินการดังน้ี (ก) 
จัดหาความช่วยเหลือในการโอนท่ีสมเหตุสมผลแก่ผ ูข้ายใหม่ในส่วนท่ี
เก ี่ยวกับผลิตภณัฑ์/บริการตามท่ีผ ูซ้ื้ออาจต้องการเพ่ือลดการหยุดชะงกั
ใด ๆ  และประกันความต่อเน่ืองของธุรกิจของผูซ้ื้อ (ข) 
ผ ู้ขายจะหยุดการใชเ้พ่ือจุดประสงคใ์ด ๆ  

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.    

และจะส่งมอบแก่ผ ู้ซื้อในรูปแบบท่ีผ ูซ้ื้อเล ือกในสื่อท่ีไมม่ีไวรัสภายใน 
5 วันนับจากสิ้นสุดหรือยกเลิกผลติภัณฑท่ี์เป็นงานใด ๆ  
(ไม่ว่าในรูปแบบสุดท้ายหรือไม่กต็าม) ท่ีซื้อมาโดยผู้ซื้อ  
ในกรณีท่ียกเลิกเป็นบางส่วน  
ข้อก าหนดน้ีจะใช้เฉพาะกบัผลติภณัฑ์งานท่ีเก ี่ยวกบัส่วนท่ียกเลกิของ
สัญญาน้ี   เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 
ผ ู้ขายตกลงด าเนินการคืนหรือท าการลบ ท าลาย 
บรรดาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมลูท่ีเป็นความลบั 
และ/หรือข้อมูลทางการค้าของผูข้ายอย่างถาวร 

1.5. In case of partial termination this 
provision shall apply only to the work 

product relating to the terminated part of 
the Agreement. 

1.5.  ในการยกเลกิสญัญาบางส่วนน้ัน  
ข้อก าหนดในบทบัญญตัิน้ีจะน ามาใช้กบั work product 
ท่ีเก ี่ยวกับสัญญาท่ีถกูยกเลกิในส่วนน้ันๆ  

2. Ordering  2.   กำรสั่งซ้ือ 

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.   

 

2.1   
จะถือว่าผ ู้ขายยอมรับใบสั่งซื้อเมื่อได้รับใบสั่งซื้อน้ันนอกจากผู้ขายจะ
ให้ค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษรภายใน 3 
วันนับจากได้รับใบสั่งซื้อ  
ถ ้าใบสั่งซื้อไม่เป็นไปตามสัญญาเงื่อนไขทางการคา้ท่ีเก ี่ยวขอ้งใด ๆ  
ผ ู้ซื้ออาจยกเลกิใบสั่งซื้อท่ีถ ูกปฏิเสธ  ท้ังหมดหรือเป็นบางส่วน 

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. 
 

2.2   ถ ้าใบสั่งซื้อใด ๆ  ท่ีส่งด้วยการสื่อสารอเิล ็กทรอนิก  
จะใช้เงื่อนไขและข้อก าหนดอ-ีคอมเมิร์ซของยูนิลเีวอร์ท่ีมีก  าหนดใน 
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 ในท่ีท่ีจดหมายติดต่อ (รวมถึงอ ี-เมลแ์ละสัญญาเงื่อนไขทางการคา้) 
จะระบุปริมาณของผลิตภัณฑ์/บริการท่ีซื้อโดยผู้ซื้อ   
ปริมาตรดังกล่าวจะเป็นปริมาณโดยประมาณท่ีไม่ผกูมดัเท่าน้ันให้แกผ่ ู้
ซื้อและจะไม่มีผลเสียใด ๆ  
แก่ปริมาณท่ีซื้อจริงตามสัญญานอกจากจะระบุอย่างชดัแจ้งเป็นการผกู
มัดในสัญญาเงื่อนไขทางการคา้  

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.  

2.4  ผู้ซื้ออาจส่งค าคาดการณ์เป็นประจ าเร่ืองความต้องการตา่ง ๆ   
ของผู้ซื้อให้แก่ผ ูข้าย  
ค  าคาดการณ์ดังกลา่วเป็นจ านวนประมาณการท่ีไมผ่ ูกมัดเท่าน้ันและมเี
จตนาเพียงเพ่ือช่วยผูข้ายในการท าก าหนดการด้านการผลิตและการส่ง
มอบผลิตภัณฑห์รือการจัดหาบริการและโดยไม่มีผลเสียตอ่ปริมาตรท่ี
ซื้อจริงตามสัญญาน้ี  

3. Delivery, Non-Performance & 
Indemnity 

3.   กำรส่งมอบ  กำรไม่ปฏิบัติกำรและชดใช้คำ่เสียหำย 

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 

3.1  โดยไม่มีผลเสียต่อสิทธิใด ๆ  ของผูซ้ื้อ  ผ ู้ขาย (ในทันที) 
จะให้ค าบอกกล่าวแก่ผ ู้ซือ้ถา้ผ ูข้ายทราบหรือคาดการณ์ว่า : (ก) 
ผ ู้ขายจะไม่สามารถ จัดส่งผลิตภัณฑ์/บริการใด ๆ  ในเวลาตามท่ีตกลง   
(ข) ผลิตภัณฑ์/บริการไมป่ฏิบัตติามสัญญาหรือ (ค) เ ร่ืองใด ๆ  
ท่ีอาจมีผลให้เกดิความเสี่ยงตอ่ความปลอดภยัท่ีอาจมีแก่ผ ูบ้ริโภคท่ีเกดิ
จากผลิตภัณฑ/์บริการ 
(ไม่ว่าความเสี่ยงดังกลา่วเกิดจากผลของการท่ีผลิตภัณฑ์ไม่ปฏบัิติตาม
ข้อก าหนดหรืออืน่ ๆ )  

http://www.unileversuppliers.com/
http://www.unileversuppliers.com/


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 re-
supply 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.  

3.2   ถ ้าผลติภัณฑ์ /บริการใด ๆ  ไม่ปฏิบัตติามสัญญา  
หรือไม่ได้จัดหาเต็มจ านวนภายในเวลาตามท่ีตกลง  ผ ู้ซื้ออาจ 
(โดยการพิจารณาไตร่ตรองของผู้ซือ้)  
ปฏิเสธการท่ีผลิตภณัฑ/์บริการไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดหรือปฏิบัติตา
มล่าช้าและ/หรือก าหนดให้ผ ูข้ายจัดส่งใหม่อ ีกคร้ัง  
แทนผลิตภัณฑ์/บริการท่ีไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดโดยใช้คา่ใช้จ่ายของ
ผู้ขายหรือยกเลกิใบสั่งซื้อท้ังหมดหรือบางส่วน  
สิทธิเหล่าน้ีท่ีจะปฏิเสธและ/หรือก าหนดให้จัดส่งใหม่อ ีกคร้ังหรือยกเ
ลิกสัญญาจะไม่มีผลตอ่การแก้ไขอืน่ใดซึ่งผ ู้ซื้ออาจมีสิทธ์ิรวมถงึ : 
(ไม่จ าก ัดเพียง)การจ่ายคนืโดยผูข้ายส าหรับคา่ใช้จ่ายท่ีเ พ่ิมขึน้ท่ีเก ีย่วกั
บการจัดหาผลิตภัณฑ/์บริการท่ีมาแทน 

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: 

3.3  ถ ้ามี (1) เ ร่ืองใด ๆ  
ท่ีอาจมีผลท าให้มคีวามเสีย่งต่อความปลอดภัยท่ีเก ิดแก่ผ ูบ้ริโภคท่ีเกดิจ
ากผลิตภัณฑ/์บริการหรือ (2) 
การติดต่อเรียกคนือีกคร้ังด้วยความสมคัรใจหรือเพราะความจ าเป็นหรื
อเพิกถอนหรือมาตรการท่ีคลา้ยกนั (“การติดต่อเรียกคืน”) 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ใด ๆ   ผ ู้ขายจะด าเนินการดังน้ี: 

(a)  provide reasonable assistance to the 
Buyer in developing and implementing a 

strategy; 

(ก)   
จัดหาความช่วยเหลือท่ีสมเหตุสมผลแก่ผ ูซ้ื้อในการพัฒนาและใชก้ลยุ
ทธ์อย่างหน่ึง 

(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.  

(ข)  ในท่ีท่ีท าได้และทันทีท่ีเป็นไปได ้ 
ผ ู้ขายจะให้ค าบอกกลา่วล่วงหน้าแก่ผ ู้ซือ้ซึ่งให้รายละเอยีดอย่างสมบูรณเ์
ร่ืองการด าเนินการใด ๆ  
ท่ีจะต้องด าเนินการตามกฎหมายรวมถึงการสื่อสารกบัองคก์รใด ๆ  
ของรัฐบาล  

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. 

3.4  เ ว้นแต่ในขอบเขตเท่าท่ีก  าหนดให้ปฏิบัตติามภาระหน้าท่ี 
ตามกฎหมาย  ผ ู้ขายจะไม่ต้อง (ด้วยความสมคัรใจ) 
ริเ ร่ิมการติดตอ่เรียกคืนผลิตภณัฑใ์ด ๆ  
ของยูนิล ีเวอร์โดยไม่มคี  ายินยอมเป็นลายลกัษณอ์ ักษรล่วงหน้าของยูนิลเี
วอร์ท่ีค  ายินยอมจะไม่ถ ูกยับย้ังอย่างไร้เหตุผล  

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. 

3.5   ผ ู้ขายจะรับผิดและจะชดใชค้ ่าเสียหาย  
ป้องกันและรักษาให้ลูกคา้ของยูนิลเีวอร์ปลอดพ้นจากและไม่ต้องชดเ
ชยค่าความสูญเสียท้ังหมดท่ีเก ิดขึ้นหรือประสบปัญหาโดยเป็นผลจาก
การเรียกคืนผลติภณัฑ์หน่ึงใดซึ่งรวมถึงผลติภณัฑ์ในขอบเขตท่ีสิง่ท่ีเ รี
ยกคืนดังกล่าวเก ิดขึ้นโดยเป็นผลจากผลติภัณฑ์/บริการ 
เว้นแต่ในขอบเขตท่ีสถานการณ์เหล่าน้ีเกดิขึน้โดยเป็นผลจากข้อก าหน
ดของคุณลักษณะเฉพาะของผลติภัณฑ์ 

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.   

3.6 
ผู้ขายจะประกันว่าผ ู้ขายมีและในช่วงระยะเวลาของสัญญาจะรักษาไว้ใ
นท่ีน้ันซึ่งการประกันภัยและรับผิดท่ัวไปท่ีเหมาะสมและเป็นความรับ
ผิดในวิชาชีพท่ีเก ีย่วข้องและความผดิชอบตอ่ผลติภณัฑ์และ/หรือการ
ประกันภัยอื่น ๆ   และจะจัดหาหลักฐานท่ีน่าพอใจโดยค าขอของผูซ้ื้อ 

4. Price and Payment 4.   รำคำและกำรช ำระเงิน  
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 

4.1  ราคาของผลติภณัฑ์/บริการจะเป็นราคาท่ีระบุในสัญญา (“ราคา”) 
ซึ่งราคาจะรวมการเตรียมสินคา้และราคาหีบห่อท้ังหมดแต่ไม่รวมภาษี
มูลค่าเ พ่ิม  
ภาษีขายหรือเทียบเท่านอกจากจะระบุในรายการราคาและตามท่ีตกลงเ
ป็นลายลักษณ์อ ักษร 

and agreed in writing.  
4.2. Invoices shall comply with the 

invoicing requirements on 
www.unileversuppliers.com 

4.2  ใบแจ้งหน้ีจะต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดการส่งใบแจ้งหน้ีท่ี 
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. 

 

4.3   ระยะการช าระเงินคือ 90 
วันนับจากได้รับใบแจ้งหน้ีหรือได้รับผลติภณัฑ์/บริการ  
แล้วแต่ว่ารูปแบบไหนมีวันช าระท่ีล ่าช้ากว่า 
เว้นแต่ตามท่ีระบุเป็นประการอืน่ในใบสั่งซื้อหรือสัญญาเงือ่นไขการค้
าหรือถ้าจ าก ัดตามกฎหมายท่ีก าหนดท่ีมีการประกาศใช ้ 
ในท่ีท่ีวันตามท่ีระบุหรือก าหนดเพ่ือการช าระเงินไมใ่ช่วันซึ่งธนาคารเ
ปิดเพ่ือประกอบธุรกิจท่ัวไปในประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของผูซ้ื้อ 
(“วันท าการ”) ถ ้าเช่นน้ัน  
วันส าหรับการช าระเงินจะเป็นวันท าการวันแรกหลงัจากวันท่ีเสนอหรื
อวันท่ีก าหนด  

5.  Warranties, Representations, 

Undertakings and Indemnities 

5.   ค ำรับประกัน  ค ำมั่นสัญญำ  ค ำรับรองและกำรชดใช้ค่ำเสยีหำย 

The Supplier represents, warrants and 
undertakes to the Buyer that: 
 

ผู้ขายให้ค ามั่นสัญญา  ให้ค ารับประกนัและรับรองต่อผ ู้ซื้อว่า : 

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  ผ ู้ขายเป็นผู้มีทักษะ  ประสบการณ์  ความรู้  
บุคลากรและสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการบรรลภุาระผูกพัน
ของตนตามสัญญาน้ี   
ผ ู้ขายเป็นผู้ครอบครองและ/หรือปฏบัิติตามใบอนุญาตท่ีจ าเป็นท้ังหมด 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (“ไอพี”) 
ใบอนุญาตและค าอนุมัตท่ีิต้องการเพ่ือลงนาม  
ส่งมอบและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาน้ี  

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  ในเวลาท่ีจัดหาผลติภณัฑ์/บริการน้ัน  ผลิตภณัฑ/์บริการ 
(ในท่ีท่ีสามารถท าได)้  จะมีการด าเนินการดงัน้ี  (ก) 
จะจัดหาหรือผลิตตามคณุลักษณะเฉพาะเพ่ือผลิตภณัฑ์/บริการตาม
ท่ีอนุมัติหรือจัดหาโดยผู้ซื้อ  (“คุณลักษณะเฉพาะ”)  (ข) มีค ุณภาพด ี 
(ค) ไม่มีข ้อบกพร่องใด ๆ   (ง) 
เหมาะสมส าหรับจุดประสงคซ์ึ่งมีการคาดหวังอย่างสมเหตสุมผลว่าจะ
มีการใช้งาน และ (จ) ปลอดพ้นจากหน้ีสินยึดหน่วง  
ค าเรียกร้องค่าเสยีหาย  การจ าน าหรือหน้ีสินผูกพันอื่น 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   ผลิตภัณฑ์/บริการและการจัดส่ง  การจัดหาแหล่ง  การผลิต   
การบรรจุหีบห่อ  การขาย  การส่งมอบ  หรือการใชโ้ดยผูซ้ื้อน้ัน ๆ  
จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ “ทรัพย์สินทางปัญญา” ของบุคคลภายนอกใด ๆ  
ในกรณีมีค  าเรียกร้องคา่เสียหายโดยบุคคลภายนอกส าหรับการละเมดิ
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในการฝ่าฝ ืนขอ้ก าหนดของสัญญาน้ี  
ผ ู้ขายจะต้องรับผิดและจะชดใช้คา่เสียหาย  
ป้องกันและรักษาให้ปลอดพ้นให้แก่บริษัทของยูนิล ีเวอร์ท้ังหมดให้พ้
นจากและต่อความสูญเสยีท้ังหมดท่ีเกดิขึน้ในส่วนท่ีเก ี่ยวกบัค าเรียกร้
องค่าเสียหายดังกลา่ว  

5.4 it shall and the applicable Products/ 

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 

5.4   
ผ ู้ขายจะต้องและผลติภณัฑ/์บริการท่ีใชซ้ึ่งจัดส่งให้น้ันจะต้องเป็นไปต
ามกฎหมายท่ีเก ีย่วข้องรวมถงึแต่ไม่จ าก ัดเพียงขอ้ก าหนดของรัฐบาล  
ข้อก าหนดของกฎหมาย  ข้อบังคับและวิชาชพี (“กฎหมายท่ีใช้บังคบั”) 
ซึ่งบังคับใช้ในประเทศท่ีผลติ  
จัดส่งและ/หรือรับไว้ซึ่งผลิตภัณฑ/์บริการและประเทศใด ๆ  
ซึ่งได้มีการแจ้งไว้ในท่ีท่ีผ ู้ซื้อจะใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ 
หรือขายผลิตภัณฑ์ท่ีรวมผลติภณัฑ์ไว้และผูข้ายจะจัดหาให้แก่ผ ู้ซือ้คอื
ข้อมูลท่ีผ ู้ซื้อตอ้งการอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือท่ีผ ูซ้ื้อจะใชป้ระโยชน์จาก

http://www.unileversuppliers.com/
http://www.unileversuppliers.com/


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. 

ผลิตภัณฑ์/บริการในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

6 Responsible Sourcing Policy and 

Anti-Bribery Compliance 

6.    
นโยบายการมีแหล่งจัดหาท่ีมคีวามรับผิดชอบและการปฏบัิติตามกฎก
ารคัดค้านการติดสินบน  

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. 

6.1   
ผ ู้ขายรับทราบว่าผ ู้ขายไดอ้ ่านนโยบายการมแีหล่งจัดหาท่ีรับผดิชอบข
องยูนิลีเวอร์  (“นโยบายการมีแหล่งจัดหาท่ีรับผดิชอบ”) 
และเข้าใจว่านโยบายน้ีจะแทนกฏระเบียบผู้ขายเดิมท้ังหมด  
ผ ู้ขายตกลงว่า: 
ก)   
นิติบุคคลท้ังหมดของกลุม่ของผูข้ายจะรับปฏิบัตติามข้อก าหนดท่ีจ าเป็
นท่ีระบุในนโยบายการมีแหล่งจัดหาท่ีรับผิดชอบ 
(“ข้อก าหนดท่ีจ าเป็น”)  
ข)   ใช้ค ่าใช้จ่ายของตนเองในการด าเนินการใด ๆ  
ท่ียูนิล ีเวอร์ต้องการอย่างสมเหตสุมผลในการด าเนินการดงัน้ี:  
(1)   
ในการรับรองว่ามีการปฏิบัตติามขอ้ก าหนดโดยนิตบุิคคลของกลุม่ผ ูข้า
ยตามข้อก าหนดท่ีจ าเป็น และ 
(2)  แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดใด ๆ 
โดยนิติบุคคลของกลุม่ผ ูข้ายภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนดโดยยูนิลเีวอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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 

6.2  ปฏิบัติตามค ารับรองของตนตามขอ้ 6.1 ข้างตน้  ผ ู้ขายรับรองว่า:  
(ก)  ตามท่ีผ ู้ขายทราบอย่างดีท่ีสุด (ได้สอบถามอย่างสมเหตุสมผลแลว้  
โดยผู้ขาย ในวันท่ีสัญญาน้ีมผีลบังคบั)  
ท้ังผ ู้ขายหรือกรรมการบริษทัของผู้ขาย  เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของผูข้าย  
(ท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อม)    ไม่ได้ช าระเงนิ  สัญญาว่าจะช าระเงิน  
หรือเสนอว่าจะช าระเงิน  
อนุญาตว่าจะช าระเงนิหรือรับเงินท่ีไม่เหมาะสมใด ๆ  
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ  ชนิดใด ๆ  ท่ีเก ี่ยวขอ้งในลักษณะใด ๆ  
ก ับความสัมพันธ์ของผูข้ายกับยูนิลเีวอร์ตามสัญญาน้ีหรืออืน่ ๆ   
(ข)  ท้ังผ ู้ขาย  กรรมการบริษัท  
เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของผูข้ายจะไม่ละเมิดกฎหมายหรือมาตรฐานท่ี
บังคับใช้เก ี่ยวกับการคดัคา้นการตดิสินบน  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  
ผ ู้ขายตกลงว่าผ ู้ขาย (โดยตรงหรือโดยออ้ม) จะไม่ช าระเงนิ  
สัญญาหรือเสนอว่าจะช าระเงิน ยอมรับ 
หรือไม่อนุญาตให้ช าระเงนิท่ียังไม่ช าระหรือผลประโยชน์อืน่ ๆ  
แก่เ จ้าหน้าท่ีรัฐบาลหรือตัวแทนของรัฐวิสาหกิจหรือแกบุ่คคลใด ๆ  
หรือนิติบุคคลใด ๆ  
ในส่วนท่ีเก ี่ยวกับการปฏิบัตกิารท่ีไม่เหมาะสมท่ีมีหน้าท่ีหรือกจิกรรม
ราชการหรือธุรกิจ  นอกจากน้ัน  จะไม่มีการจ่ายเงินแกบุ่คคลใด ๆ  
ด้วยเหตุผลใด ๆ  
แทนยูนิลีเวอร์หรือเพ่ือประโยชน์ของยูนิล ีเวอร์ซึ่งไม่ได้บันทึกอย่างเ
หมาะสมและถูกต้องในสมุดและบันทึกของผู้ขายรวมถึงจ านวนเงนิหรื
อจุดประสงค์และผู้รับซึ่งท้ังหมดจะมีการรักษาไว้โดยใชเ้อกสารสนับ
สนุน 
(ค)  ผ ู้ขายจะไม่และไม่อนุญาตให้ผ ูรั้บเหมาช่วง  ตัวแทนหรือบุคคล 
ภายนอกอื่น ๆ  ในการขอหรือตกลงรับหรือยอมรับประโยชน์อืน่ ๆ  
ในท่ีท่ีคาดการณ์หรือผลดังกลา่วท าหน้าท่ีหรือกิจกรรมท่ีเก ี่ยวขอ้งหรือ
อาจท าหน้าท่ีอย่างไมเ่หมาะสม  
(ง)  
ผ ู้ขายใช้และจะยังคงใช้มาตรการท่ีสมเหตสุมผลในการป้องกันผูรั้บเห
มาช่วงหรือตัวแทน  หรือบุคคลท่ีสามอืน่ 
ๆไม่ให้ถ ูกควบคมุหรือถกูอิทธิพลท่ีก าหนด  ให้พ้นจากการด าเนินการใด 
ๆ ท่ีจะแทรกแซงในข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) ข้างต้นน้ี   

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/responsible-
sourcing-policy/. 

 
 

ผู้ขายรับทราบเร่ืองความส าคัญท่ีนิติบุคคลท้ังหมดของกลุ่มผ ูข้ายจะป
ฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีจ าเป็นตามท่ีระบุในนโยบายการมีแหล่งจัดหาท่ีรั
บผิดชอบรวมถึงขอ้ก าหนดในขอ้ 6.2 (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น   
นอกจากน้ัน ผ ู้ขายรับรองว่าจะแจ้งให้ยูนิลเีวอร์ทราบ 
ถ้าผ ู้ขายทราบหรือมีเหตุผลท่ีจะเชื่อว่ามีการละเมดิใด ๆ  
ต่อภาระผูกพันดังกลา่วใด ๆ  เก ิดขึ้นมา  
ถ้าสมาชิกใด ๆ   
ของกลุ่มผ ู้ขายไมส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดท่ีจ าเป็นท่ีเก ีย่วขอ้งในนโยบ
ายการมีแหลง่จัดหาท่ีรับผดิชอบหรือค ามั่นสัญญาใด ๆ  
และ/หรือค ารับประกันท่ีระบุในข้อ 6.2 (ก) (ข) และ (ค) ข้างตน้  
ถ ้าเช่นน้ัน 
ในท่ีท่ียูนิล ีเวอร์พิจารณาเห็นว่าการละเมิดดังกลา่วสามารถแก้ไขได้  
ผ ู้ขายจะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปตามท่ีระบุอย่างสมเหตสุมผลโด
ยยูนิลีเวอร์เพ่ือแก้ไขการละเมดิ  
รวมถึงการด าเนินการตามวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือว่าการละเมิดดงักล่าว
จะไม่เก ิดขึ้นอีก  
ในส่วนท่ีเก ิดจากการละเมิดสัญญาซึ่งเป็นสิ่งส าคญัและการละเมดิไมส่
ามารถหรือไม่อาจแก้ไขตามข้อก าหนดท่ีระบุขา้งตน้  
ยูนิล ีเวอร์สงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกสัญญาน้ีโดยมีผลทันทีในกรณีท่ียูนิลเีว
อร์ยกเลิกสัญญาตามข้อน้ีโดยไม่มผีลเสยีต่อเงินเรียกเก็บใด  ๆ  
ท่ีเป็นหน้ีหรือความรับผิดท่ีมอียู่กอ่นอืน่ใด  สมาชิกใด ๆ  
ของกลุ่มผ ู้ขายจะไม่มสีิทธ์ิในเงนิชดเชยตามค าเรียกร้องค่าเสยีหายหรื
อค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ  
โดยไม่ค  านึงถึงว่าจะมีกจิกรรมหรือสัญญาใด ๆ  
ท่ีท าก ับบุคคลภายนอกท่ีท าสญัญาไว้ก่อนการยกเลกิเอกสารน้ี 
นโยบายการมีแหล่งจัดหาท่ีรับผดิชอบรวมถึงขอ้ก าหนดท่ีจ าเป็นอาจส
ามารถเข้าถงึท่ี http://www.unilever.com/responsible-sourcing-
policy/.  

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. 

6.3  ในกรณีท่ีมีการร้องขออย่างมีหุผลโดยยูนิลีเวอร์  ผ ู้ขายจะ 
(โดยใช้ค ่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง) 
ลงทะเบียนในระบบคุณสมบัติของผู้ขายของยูนิล ีเวอร์ (“ยูเอสคิวเอส”) 
และท าเสร็จในขั้นตอนใด ๆ  
ท่ีต้องการเพ่ือบรรลผุลการปฏบัิติตามขอ้ก าหนด  

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 

6.4   
ผ ู้ขายต้องกรอกในแบบสอบถามท่ียูนิล ีเวอร์จัดท าเป็นคร้ังคราวซึ่งออก
แบบให้ระบุการมี “ส่วนประกอบท่ีมีความขดัแย้ง”) 
(ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีใชบั้งคับ) ในผลติภัณฑ์ใด ๆ    
ถ ้าร้องขอโดยยูนิลเีวอร์โดยถอืตามผลของแบบสอบถามดงักล่าว   
ผ ู้ขายต้องปฏิบัตอิย่างเหมาะสมในการด าเนินงานอย่างจริงจังในกลุ่มส
าขาต่าง ๆ  

http://www.unilever.com/responsible-sourcing-policy/
http://www.unilever.com/responsible-sourcing-policy/
http://www.unilever.com/responsible-sourcing-policy/
http://www.unilever.com/responsible-sourcing-policy/


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. 

เ พ่ือระบุการมีอยู่จริงและตน้ก าเนิดของส่วนประกอบท่ีขดัแย้งในผลติ
ภัณฑ์ใด ๆ  ไม่ช้ากว่าสามสิบ (30) วันหลังจากปีตามปฏิทินแต่ละปี  
ยูนิล ีเวอร์อาจไม่ขอให้ผ ูข้ายกรอกแบบสอบถามถา้ยูนิลเีวอร์ตัดสินว่าร
ายการสิ่งต่าง ๆ  ท่ีผ ู้ขายจัดหาไม่มสี่วนประกอบท่ีขัดแย้ง 

7 Confidentiality 7.   กำรรักษำควำมลับ 
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.  

7.1  ผู้ซื้อจะเปิดเผยหรือจัดหาให้มีพร้อมแก่ผ ูข้าย 
คือข้อมูลท่ีเก ี่ยวกับธุรกิจหรือผลติภณัฑข์องกลุ่มยูนิล ีเวอร์ (“ข้อมูลลบั”) 
การมีอยู่และเน้ือหาของเงือ่นไขและสัญญาเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลลบั 

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.  

 

7.2  ผ ู้ขายรับรองว่า (ก) 
จะรักษาข้อมูลลับท้ังหมดไว้เป็นความลบัอย่างเข้มงวดและ (ข) 
ไม่ใช้ข ้อมูลลบัใด ๆ  เ พ่ือจุดประสงค์ใด ๆ  
นอกจากเป็นการปฏิบัตติามภาระผูกพันของตนตามสัญญา (ค) 
ไม่เปิดเผยข้อมูลลบัใด ๆ  แก่บุคคลใด ๆ  
ท่ีนอกเหนือจากเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของเขาเว้นแต่ในขอบเขตเท่าท่ี
จ าเป็นเพ่ือจุดประสงค์การปฏบัิติตามภาระผกูพันตามสัญญา   
จะไม่ใช้ค  ารับรองในขอบเขตท่ีข้อมูลลับเป็นข้อมูลท่ีประชาชนทราบโ
ดยไม่ใช่ความผิดของผูข้าย  
หรือกฎหมายไม่ก  าหนดให้ผ ูข้ายต้องเปิดเผยขอ้มลู   การละเมิดใด ๆ  
หรือภาระผูกพันของผู้ขายตามขอ้น้ีโดยเจ้าหน้าท่ีและพนักงานจะถือว่
าเป็นการละเมิดโดยผูข้าย  
เว้นแต่ในขอบเขตเท่าท่ีต้องการตามกฎหมายท่ีใชบั้งคบัหรือท่ีจ าเป็นเพ่ื
อการปฏิบัตติามภาระผูกพันท่ีมีอยู่ตามสญัญาน้ี  
ข ้อมูลลับท้ังหมดจะต้องส่งคนืแก่ผ ู้ซื้อหรือถ้าร้องขอกจ็ะท าลายเมื่อสิ้
นสุดสัญญาหรือเมื่อสัญญาน้ีสิ้นอายุ 

8 Intellectual Property Rights  8.  สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ  
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, 

8.1  
แต่ละฝ่ายจะยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาท้ังหมดกอ่นเร่ิมตน้ควา
มสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นอย่างอิสระหรือท่ีสร้างขึ้นนอกขอบเขตของความ
สัมพันธ์ดังกล่าว (“ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมกีากอ่น”) 
ผ ู้ซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไมว่่ามีอยู่แล้วหรือจะมใีน
อนาคตท่ีเก ี่ยวกบัหรือท่ีจะสร้างในเวลาท่ีผ ู้ขายปฏบัิติตามภาระผกูพัน
ตามสัญญาน้ีและดังน้ันผู้ขายจะมอบหมายและจะรับรองว่าบุคคลภาย
นอกท้ังหมดมอบแก่ผ ูซ้ื้อคือหนังสือค า้ประกันท้ังหมดและสิทธิในทรั
พย์สินทางปัญญาท้ังหมดในสิ่งท่ีส่งมอบ  รวมถึงสภาพการณ์ใด ๆ  
ในผลิตภัณฑ์/บริการแต่ไม่รวมทรัพย์สินทางปัญญาเบ้ืองหลงัของผูข้า
ย  ในท่ีท่ีการมอบโอนสิทธิท าไม่ได้ในทางกฎหมาย  
ผ ู้ขายในท่ีน้ีมอบให้และจะรับรองว่าบุคคลภายนอกท้ังหมดมอบแกผ่ ูซ้ื้
อคือหนังสือค ้าประกันสิทธิอย่างสมบูรณ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปั
ญญาในสิ่งท่ีส่งมอบ  
รวมถึงสิ่งท่ีปรับแต่งของผลิตภัณฑ์/บริการแต่ไม่รวมทรัพย์สนิทางปัญ
ญาเบ้ืองต้นของผูข้าย   
ในท่ีท่ีการมอบสิทธิเป็นไปไม่ไดใ้นทางกฎหมาย  
ผ ู้ขายมอบให้และจะรับรองว่าบุคคลภายนอกท้ังหมดมอบใบอนุญาตแกยู่

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. 

นิล ีเวอร์/ผ ู้ซื้อคอืใบอนุญาตท่ีใช้ไดท่ั้วโลก  ถาวร  เ พิกถอนไมไ่ด้  
ไม่ใช่ชนิดเฉพาะแต่เพียงผ ูเ้ดยีว  
มอบโอนได้และไม่มีค ่าธรรมเนียมรอยัลตี้  
(มีสิทธิอย่างเต็มท่ีในการให้อนุญาตช่วง) เ พ่ือใช ้ หรือจัดท าใหม ่ 
ใช้ประโยชน์  แก้ไข  ดัดแปลง  
หรือรวมผลิตภัณฑ์/บริการโดยไมม่ีขอ้จ าก ัด  
ส าหรับงานท่ีมีล ิขสิทธ์ิท้ังหมดท่ีสร้างขึ้นตามสัญญาน้ี  
ผ ู้ขายจะกรอกและรักษาแบบฟอร์มบันทึกลิขสิทธ์ิท่ีมีข ้อมูลท่ีจ าเป็นท้ั
งหมดรวมถึงผ ู้เขยีนและผลงาน  วันท่ีและสถานท่ี 

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.  

8.2   ผ ู้ขายแต่ละคน  
จะอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมมีากอ่นของผูข้ายและของบริษั
ทในเครือของผู้ขายในขอบเขตท่ีจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือให้บริษัทขอ
งยูนิล ีเวอร์และผู้ขายแตล่ะรายของเขาและผู้บรรจุหีบห่อร่วม  
และผู้บรรจุหีบห่ออีกคร้ังใชท้รัพย์สินทางปัญญาท่ีปรับแตง่แล้วท่ีเป็น
ของหรือท่ีอนุญาตโดยบริษทัของยูนิล ีเวอร์ 
(“ทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิลเีวอร์”) ตามสัญญาเพ่ือท า  ใช้  แก้ไข  
รวม  พัฒนาหรือจัดหาผลติภัณฑ์/บริการ 

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 co-
manufacturers, 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. 

8.3 ผู้ขายจะด าเนินการดังน้ี:  ก) 
จะจัดหาผลิตภัณฑ์/บริการท่ีต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิลีเวอร์
ส าหรับผู้ซื้อแต่ละรายเฉพาะเพียงเท่าน้ันและ  ข) 
จะไม่และจะรับรองว่าบริษัทในเครือของเขาไม่ได้จัดส่งผลติภณัฑ/์บริกา
รดังกล่าวหรือส่วนประกอบใด ๆ  
ท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิลเีวอร์ (หรือผลติภณัฑ์ใด ๆ  
ท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิลเีวอร์ให้แก่หรืออนุญาตให้จัดหา  
หรือจ าหน่ายหรือขาย (โดยตรงหรือโดยทางออ้ม) แก่บุคคลใด ๆ  
หรือบุคคลภายนอกท่ีเสนอชือ่โดยบริษัทของยูนิลเีวอร์  
นอกจากบริษัทของยูนิล ีเวอร์รวมถงึผ ูผ้ลติร่วม  
ผ ู้บรรจุหีบห่อร่วมและผู้บรรจุหีบห่ออีกคร้ัง (“บุคคลภายนอก”) 
ผ ู้ขายจะไม่ขาย  วางตลาดหรือจ าหน่ายสิ่งท่ีมองดคูลา้ยกนั  
สินค้าปลอม  
สินค้าท่ีบกพร่องหรือ/ผลติภัณฑ์ส่วนเกินท่ีมหีรือรวมทรัพย์สินทางปั
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.   

8.4  ผ ู้ขายจะประกันให้เก ิดความแน่ใจว่าวัสดท่ีุบกพร่อง  เก ่า  
หรือส่วนเกินท้ังหมดท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิลเีวอร์จะท าให้ไมส่า
มารถใช้งานได้  
ผ ู้ขายจะจัดหาหลักฐานการปฏบัิติตามข้อก าหนดน้ีให้แกผ่ ู้ซื้อ  
ถ ้าต้องการ 

9 Data Protection and Privacy 9.  กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

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. ค ำนิยำมด้ำนล่ำงจะมีควำมหมำยดังต่อไปนี้:  
 “ผู้ควบคุม” "การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล" "เจ้าของข้อมูล" 
"ข้อมูลส่วนบุคคล" "การประมวลผล" (รวมถึงค ำว ่ำ 
"ท่ีถูกประมวลผล" และ "กระบวนการ") และ "ผู้ประมวลผล" 
มีควำมหมำยท่ีระบุไว้ใน GDPR หรือหำกเกี่ยวข้อง 
ควำมหมำยของค ำศัพท์ท่ีเทียบเท่ำในสำระส ำคัญในกฎหมำยคุ้
มครองข้อมูลอื่น  ๆท่ีบังคับใช้; 
 
 "กฎหมายคุ้มครองข้อมูล" หมำยถึง 
กฎหมำยท่ีบังคับใช้เกี่ยวกับกำรประมวลผล ควำมเป็นส่วนตัว 
และกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง: (1) ระเบียบรัฐสภำยุโรป 
(EU) 2016/679 ("GDPR"); (2) 
กฎหมำยหรือระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องใด  ๆ (3) 
กฎหมำยควำมเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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. 

แนวทำงปฏิบัติ 
ประมวลกฎหมำยหรือกระบวนกำรกำรรับรองของหน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกฎหมำยดังกล่ำว ; 
 
"ท่ีรวมถึง", "รวมถึง" หมำยถึง 
“ท่ีรวมถึง/รวมถึงโดยไม่จ ำกัดแค่เพียง”;  
 
 “UPD" หมำยถึง 
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดหำหรือน ำมำให้แก่ผู้ขายโดย 
(หรือเก็บรวบรวมหรือสร้ำงเพื่อ) UGC 
หรือผู้ซ้ือท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญำฉบับนี้ 

9.2. Reference to laws includes 
subordinate legislation and means 
that law as amended or re-enacted 
from time to time.  

9.2. การอ้างถึงกฎหมายนั้นรวมถึง 
การออกกฎหมายล าดับรอง และหมายความรวมถึง 
กฎหมายท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือท่ีประกาศใช้ใหม่เป็นคร้ังครา
ว  

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. 

9.3. การอ้างอิงถึง UGC ในข้อนี้ หมายถึง UGC 
หรือผู้ซ้ือท่ีเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องส าหรับ
การประมวลผลเฉพาะ  

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.  

9.4. ส าหรับบริการ 
ผู้ขายเป็นผู้ประมวลผลโดยด าเนินการตามเอกสารค าแนะน าข
อง UGC เท่านั้น บริบทและจุดประสงค์ของการประมวลผล 
UPD 
คือการด าเนินการให้บริการของผู้ขายภายใต้สัญญาฉบับนี้ 
ซ่ึงจะรวมถึงกิจกรรมการประมวลผลท้ังหมดตามท่ีจ าเป็นต่อ
การให้บริการ 
ซ่ึงจะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง  ๆ
(ซ่ึงอาจรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคลและการติดต่อ 
ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลการตลาด 
รายละเอียดทางการเงินหรือการช าระเงิน) 
และจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล 
(ซ่ึงอาจรวมถึงลูกจ้างและพนักงาน UGC 
ลูกค้าและผู้ใช้บริการ) 
ตามท่ีคู่สัญญาได้บันทึกไว้เป็นการเฉพาะ ท้ังนี้ 
จะไม่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดอยู่ในประเภทพิเ
ศษแต่อย่างใด  ๆ
หากไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจา
ก UGC ก่อน โดย UPD 
ท่ีจะน ามาประมวลผลให้เป็นไปตามระยะเวลาของสัญญา 
และหลังจากการส้ินสุดหรือหลังหมดอายุสัญญาตามท่ีก าหน
ดได้ตามความจ าเป็น 
หากได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ีข้อผูกมัดในการลบ/ส่
งคืน(UPD) ดังกล่าวด้านล่างไว้  

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. 

9.5. คู่สัญญา 
(ซ่ึงเป็นผู้ควบคุมแยกต่างหากจากัน)อาจจ าเป็นต้องประมวลผ
ลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของอีกผ่ายหนึ่ง  นอกจากนี้ 
ผู้ขายอาจประมวลผล UPD 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการในฐานะผู้ควบคุมแยกต่างห
ากในบางประการ 
ตามท่ีคู่สัญญาตกลงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

9.6. The Supplier will only Process UPD 
in accordance with this Agreement as 
necessary to provide the Services to 
UGC. 

9.6. ผู้ขายจะต้องประมวลผล UPD 
ตามสัญญาฉบับนี้ตามท่ีจ าเป็นในการให้บริการแก่ UGC 
เท่านั้น  

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. 

9.7. ผู้ขายจะต้อง: (1) ปฏิบัติตามและประมวลผล UPD 
ท้ังหมดให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลท่ีใช้บังคับ 
(2) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ UGC 
ในการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลและการให้
ค าปรึกษากับ (หรือการแจ้งเตือน) 
หรือตอบค าถามหรือการสอบสวนจากหน่วยงานผู้ควบคุมหรื
อหน่วยงานก ากับดูแล และ (3) แจ้ง UGC ทันที หากค าส่ังใด 
 ๆละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

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.  

9.8.ในกรณีท่ี CCPA มีผลบังคับใช้ 
คู่สัญญารับทราบและตกลงว่า (ก) ผู้ขายจะท าหน้าท่ีในฐานะ  
“ผู้ให้บริการ” ตามข้อก าหนดท่ีได้ระบุไว้ใน CCPA 
และซัพพลายเออร์จะรวบรวม เข้าถึง บ ารุงรักษา ใช้ 
ประมวลผล และโอน UPD 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีของผู้ขายภายใ
ต้สัญญาฉบับนี้ เพื่อหรือในนามของบริษัท 
และไม่ด าเนินการใด  ๆอันมีวัตถุประสงค์ทางการค้า 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีดังกล่าว เท่านั้น (ข) 
ผู้ขายจะต้องไม่ขาย เปิดเผย ปล่อย โอน ท าให้น าไปใช้ได้ 
ส าหรับหรือส่ือสาร UPD ในทางอื่นใดให้แก่บุคคลท่ีสาม 
โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
จาก UGC นอกเหนือจากการเปิดเผย (1) 
แก่ผู้รับเหมาช่วงเพื่อว ัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามข้อตกลงท่ีท า
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อปกป้อง UPD 
ในลักษณะเดียวกับท่ีระบุไว้ในท่ีนี้ (2) 
แก่บุคคลท่ีสามตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบัง
คับใช้ หรือ (3) ตามท่ี CCPA อนุญาต 

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. 

9.9. ผู้ขายจะต้องรับรองว่า 
บุคลากรของตนอยู่ภายใต้สัญญาท่ีเหมาะสมหรือภายใต้กฎห
มายในการรักษาความลับท่ีเกี่ยวข้องกับ 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. 

9.10.  บุคลากรของผู้ขายจะต้องยุติการประมวลผล UPD 
เม่ือไม่จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการดังกล่าวอีกต่อไปเพื่อให้บริก
าร หรือก่อนหน้านั้นภายใน 15 วันท าการหลังจากมีค าส่ังจาก 
UGC ให้ด าเนินการดังกล่าว 
เว ้นแต่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดทางกฎหมายให้เก็บรักษา UPD  
ด้วยสิทธิในการเลือกของ UGC 
ผู้ขายจะต้องลบหรือส่งคืนข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย 
และจะต้องรับรองกับ UGC อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ตน 
(รวมถึงกลุ่ม บริษัท) 
และผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วด้วย 

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 

9.11. หากผู้ขายได้รับข้อร้องเรียน 
การอ้างสิทธิเรียกร้องหรือการร้องขอใด  ๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประมวลผลของ UPD 
(โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมู



shall, without undue delay, forward 
such to UGC and cooperate and assist 
UGC with responding to such as 
directed by UGC. 

ล) ผู้ขายจะต้องส่งเร่ืองนั้นไปยัง UGC 
โดยไม่ชักช้าจนเกินสมควร 
และให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก ่UGC 
ในการตอบเร่ืองดังกล่าวตามท่ี UGC จะก าหนด 

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. 

9.12. ผู้ขายรับประกันว่า ได้ด าเนินการ 
และจะต้องรักษามาตรการทางเทคนิคและองค์กรท่ีเหมาะสมเ
พื่อปกป้อง UPD จากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานโดยไม่ต ่ากว่ามาตรฐานตามท่ี
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลได้ก าหนดไว้ตลอดเวลา   

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. 

9.13.  หากผู้ขายทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
จะต้องแจ้งให้ UGC ทราบโดยไม่ชักช้า (ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
ภายใน 24 ชั่วโมง) 
พร้อมกับตรวจสอบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไข / 
บรรเทาความเสียหายและป้องกันไม่ให้เกิดขึน้อีก 
(โดยให้ข้อมูลรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องแก่ UGC) 
และให้ความร่วมมือในการแจ้งหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเกี่ย วข้
องหรือเจ้าของข้อมูลท่ีได้รับผลกระทบ 

9.14. The Supplier may appoint sub-
processors 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 sub-
processor. 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 sub-
processor.  

9.14.  
ผู้ขายอาจแต่งตัง้ผู้ประมวลผลช่วงหรืออนุญาตให้บริษัทในก

ลุ่มด าเนินการ UPD ก็ได้ โดยท่ีผู้ขายจะต้องแจ้ง UGC 
ก่อนการแต่งตัง้ผู้ประมวลผลคนช่วงคนใหม่หรือตัง้ผู้ประมวล
ผลแทน พร้อมกับให้ระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่ UGC 
ในการคัดค้านการแต่งตัง้หรือตัง้ผู้ประมวลผลช่วงคนใหม่หรื
อคนท่ีด าเนินการแทนดังกล่าว ทัง้นี ้
ผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามท่ีเหมาะสมในการด าเนินการต
อบสนองต่อการคัดค้านใดของ UGC 
ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ผู้ประมวลผลช่วงรายอื่นด้วย 
หากการคัดค้านของ UGC 
ไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างเพียงพอ  

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. 

9.15. ผู้ขายจะต้องรับประกันว่า 
ผู้รับเหมาช่วงผูกพันตามสัญญากับข้อผูกมัดเดียวกันกับท่ีระบุ
ไว้ในสัญญาฉบับนี้ และจะยังคงรับผิดอย่างเต็มท่ีต่อ UGC 
ส าหรับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง 
ตลอดจนการกระท าหรือการละเว้นของตนใด  ๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

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. 

9.16. ผู้ขาย (หรือผู้รับเหมาช่วงใด ๆ ) จะต้องโอนเฉพาะ 
UPD จากสหราชอาณาจักร / เขตเศรษฐกิจยุโรป 
ไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป 
หรือองค์กรระหว่างประเทศท่ีได้อนุมัติการถ่ายโอนดังกล่าวอ
ย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UGC 
อยู่ภายใต้การป้องกันท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายคุ้
มครองข้อมูล 

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 

9.17. 
ผู้ขายจะต้องเก็บรักษาบันทึกและข้อมูลท่ีครบถ้วนและถูกต้อ
งเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อ 9 นี ้
(ให้ข้อมูลเหล่านีแ้ก่ UGC โดยทันทีเม่ือมีการขอ) 

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

และอนุญาตให้มีการตรวจสอบโดย UGC 
หรือตัวแทนท่ีได้รับมอบหมาย 

10. Records, Business Continuity 10. การจัดท าบันทึกและความตอ่เนื่องของธุรกิจ 
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. 

10.1  ผ ู้ขายจะรักษาบันทึกท่ีเหมาะสม (รวมถึงส่วนผสม  
ส่วนประกอบและการควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์) 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 7 ปีท่ีเป็นข้อมูลการเงิน  ตลอดเวลา  
ผ ู้ขายเมื่อมีค  าบอกกลา่วท่ีสมเหตุสมผลจะยอมให้ผ ูซ้ื้อเข ้าไป  เข ้าถ ึง  
ตรวจสอบและตรวจตราดังน้ี: (1) ข้อมูลท้ังหมด (1) ข้อมลูท้ังหมด  
เอกสารและบันทึกท่ีเก ี่ยวกบัผลติภณัฑ์/บริการ และ (2) ท่ีตั้ง  อ ุปกรณ์  
สต็อกสินค้า  วิธีการท่ีใช้และการท างานโดยผูข้ายในการเตรียมการ  
การผลิต  การบรรจุหีบห่อ  การเก็บรักษา  
การขนย้ายและการจัดหาผลิตภัณฑ/์บริการ 

 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. 

10.2  
ผ ู้ขายจะส ารองข้อมูลส่วนตัวท้ังหมดท่ีจัดหาหรือใช้หรือสร้างขึน้ในสว่
นท่ีเก ี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการ 
(ในส่วนท่ีเก ี่ยวกบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบท่ีเขา้รหัสไม่น้อยกว่
า 256 บิตคีย์สเตรนท์) 
และจะจัดท าและรักษาความปลอดภัยในองคก์รและเทคนิคอย่างเหมาะส
มและป้องกันการท าลาย  การขโมย  การใช้  การเปิดเผย 
หรือการสูญเสียข้อมูลดังกลา่วในความครอบครอง  
หรือการควบคุมของผูข้าย 

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. 

10.3.  
ผู้ขายจะจัดการเร่ืองการรักษาความมั่นคงในระบบของผูข้ายในส่วนท่ีเ
ก ี่ยวกับการระบุและการแก้ไขความมัน่คงท่ีมคีวามบกพร่องหรือมีจุดอ่
อน  
รวมถึงการจ าก ัดการเขา้ถงึระบบหรือขอ้มลูตอ่ผ ูท่ี้ได้รับมอบหมาย  

11. Term and Termination 11.   ระยะเวลำของสัญญำและกำรยกเลิกสัญญำ  

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.  

11.1   
สัญญาน้ีจะใช้ไปจนกระท่ังสิ้นสุดหรือยกเลกิระยะเวลาท่ีเก ี่ยวขอ้งท้ัง
หมดหรือการบรรลุผลส าเร็จในปริมาตรท่ีเก ีย่วข้องท่ีระบุในสว่นใด ๆ  
ของสัญญาน้ี 

11.2. The Agreement may be terminated 
earlier in whole or part by the Buyer 

without any penalty or further obligation 

or liability: 

11.2  สัญญาน้ีอาจถูกยกเลิกไปก่อนก าหนด  
ท้ังหมดหรือบางส่วนโดยผู้ซือ้โดยไม่มีคา่ปรับใด ๆ  
หรือภาระผูกพันเพ่ิมเติมหรือความรับผดิเพ่ิมเติม  

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;  

ก)   เมื่อให้ค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์ ักษรลว่งหน้า 10 วัน 
ในกรณีท่ีมีการละเมิดอย่างมากตอ่สัญญาน้ีโดยผูข้ายหรือละเมิดโดยผู้
ขายมากกว่า 20% 
ของจ านวนใบสั่งซื้อท่ีย่ืนเสนอมาโดยผู้ซื้อในระยะเวลา 3 
เดือนก่อนหน้าน้ัน  

b)  on no less than 7 days’ written notice 

where there is material or deliberate or 
persistent non-compliance with clause 
6.1; 

ข)   เมื่อให้ค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์ ักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ในกรณีท่ีท่ีมีการไม่ปฏิบัตติามขอ้ก าหนดข้อ 6.1 
อย่างสาระส าคัญหรือโดยจงใจหรือกระท าอยู่เสมอ ๆ   

c)  on giving notice in the event of  a 
Force Majeure Event affecting the 

Supplier which continues for more than 
10 days;   

ค)   
เมื่อให้ค าบอกกลา่วในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยท่ีกระทบตอ่ผูข้ายซึ่งยังค
งต่อเน่ืองมากกว่า 10 วัน 

d)  for convenience on 30 days’ written 
notice (subject to mandatory local laws 
requiring a longer notice period); or 

ง)   เ พ่ือความสะดวกเมื่อมีค  าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์ ักษร 30 วัน 
(โดยขึ้นอยู่ก ับกฎหมายท่ีจ าเป็นในท้องถิน่ก  าหนดให้มรีะยะเวลาของ
ค าบอกกล่าวให้ยาวนานมากขึน้) หรือ  

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 

จ.   ในทันที  หรือในวันท่ีระบุต่อมา  
ถ ้าผ ู้ขายมีหน้ีสินลน้พ้นตัวหรือท าสัญญาบริหารหรือไมส่ามารถช าระ
หน้ีสินเมื่อถ ึงก าหนดช าระหน้ีสินหรือข่มขู่ว่าจะท าสิ่งขา้งต้นน้ีหรือเที



to do any of the foregoing or the 
equivalent. 

ยบเท่า  

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.  

11.3   ใบสั่งซื้อแต่ละใบใด ๆ  
ตามสัญญาอาจถูกยกเลิกไปลว่งหน้าโดยผู้ขายเมื่อให้ค าบอกกล่าวล่วง
หน้า 30 วันในท่ีท่ีจ านวนเงินท่ีมีใบแจ้งหน้ีและไม่มีข ้อพิพาทใด ๆ  
ถ ึงก าหนดช าระตามใบสั่งซื้อดังกลา่วยังคงไม่ช าระเป็นระยะเวลา 60 
วันหลังจากวันท่ีถึงก าหนดช าระท่ีใช้บังคับโดยมีขอ้แม้ว่าค าบอกกลา่ว
ดังกล่าวระบุว่าการไม่ช าระภายใน 30 
วันจะมีผลคือยกเลกิใบสั่งซื้อน้ัน ๆ   

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. 

11.4   การสิ้นสุดหรือการยกเลกิสัญญา (ท้ังหมดหรือเป็นบางส่วน) 
จะไม่มีผลกระทบต่อขอ้ 1.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5, 7, 8, 9.1, 10.4, 11, 
12   ภาคผนวก เอ2 หรือขอ้ใด ๆ  
ท่ีมีอยู่อย่างชัดแจ้งหรือออกแบบให้คงอยู่แม้สิ้นสุดสัญญาหรือยกเลกิสั
ญญาไปแล้ว  

12. Miscellaneous 12.    เบ็ดเตล็ด 

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. 

12.1   การเรียกอา้งอิงถ ึง “ยูนิลเีวอร์” หรือ “กลุ่มยูนิล ีเวอร์” 
จะหมายถึงบริษัท ยูนิล ีเวอร์ จ าก ัด (มหาชน) 
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนใด ๆ  เป็นคร้ังคราวซึ่งบริษทั ยูนิล ีเวอร์ 
จ าก ัด (มหาชน)   
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มเป็นเจ้าของหรือควบคมุสิทธิการออกเสียง
ท่ีมีอยู่ในทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50% 
ของทุนเรือนหุ้นสามัญท่ีออกหรือควบคมุการแต่งตั้งสว่นใหญ่ของคณ
ะกรรมการ 

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.  

12.2   
ผ ู้ซื้ออาจโอนสัญญาบางส่วนหรือเตม็จ านวนไปให้บริษัทยูนิล ีเวอร์อ ืน่
อ ีกแห่งหน่ึง 
หรือในกรณีซื้อธุรกิจของผู้ซื้อซึ่งเก ีย่วข้องกับสัญญาน้ีก็จะโอนสัญญา
ให้แก่ผ ู้ซื้อท่ีซื้อธุรกิจดังกล่าว  อย่างไรกต็าม ฝ ่ายใด ๆ  
(ถ ้าไม่มีค  ายินยอมเป็นลายลกัษณอ์ ักษรลว่งหน้าของอกีฝ ่ายหน่ึง) 
จะไม่โอนสัญญา (รวมถึงโดยการปฏบัิติการของกฎหมาย) 
หรือจัดการในลักษณะอื่น ๆ  
ต่อสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วนหรือไมท่ าสัญญาช่วง  
หน้าท่ีหรือภาระผูกพันใด ๆ  ตามสัญญาน้ีแก่บุคคลภายนอกใด ๆ   

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. 

12.3   ในส่วนท่ีเก ี่ยวกับการช าระเงินใด ๆ  แก่ผ ู้ขาย  ผ ู้ซื้อ (ในเวลาใด 
ๆ โดยไม่มีค  าบอกกล่าวแก่ผ ู้ขาย) 
อาจหักเงินหรือหักกลบลบหน้ีเงินใด ๆ  ท่ีพึงช าระโดยผูข้ายแก่ผ ูซ้ื้อ  

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.  

12.4   การล่าช้าหรือการไม่ใช้สิทธิโดยฝ่ายใด ๆ  ซึ่งสิทธิหรืออ านาจ  
หรือการแก้ไขใด ๆ  
ตามสัญญาหรือในส่วนท่ีเก ีย่วกับสัญญาน้ีจะไม่เป็นการสละสิทธ์ิหรือ
อ านาจ  หรือการแก้ไขน้ัน ๆ  การแก้ไขเพ่ิมเตมิ  
หรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนใด ๆ  ของสัญญาหรือการสละสิทธ์ิใด ๆ  
หรือการคืนสิทธ์ิ  หรือ  านาจหรือการแก้ไขของฝา่ยใด ๆ  จะไม่มีผลใด 
ๆ นอกจากจะตกลงเป็นลายลกัษณอ์ ักษร (ไม่รวมอ-ีเมล)์ 
โดยแต่ละฝ่าย  

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.  

12.5   
ผ ู้ขายเป็นผู้รับจ้างอสิระท่ีผ ูซ้ื้อว่าจ้างมาเพ่ือจัดหาผลิตภัณฑ/์บริการ  
ไม่มีสิ่งใด ๆ  
ในสัญญาน้ีจะท าให้ผ ู้ขายเป็นตัวแทนตามกฎหมายหรือตวัแทน 
(หรือเป็นหุ้นส่วนกับผู้ซื้อและบุคคลใด ๆ  
ของผู้ขายจะไม่มีสิทธิหรืออ านาจท่ีจะรับภาระ  
สร้างหรือก่อให้เกดิภาระหรือสร้างความรับผิดใด ๆ  
หรือภาระผูกพันชนิดใด ๆ  ท้ังท่ีชัดแจ้งหรือเป็นนัย ๆ  
แก่ผ ู้ซื้อหรือในนามของหรือแทนผู้ซื้อ 

12.6. The Supplier is and remains 
responsible for its employees, 

12.6   ผ ู้ขายจะและยังคงรับผิดชอบตอ่พนักงาน  ผ ู้รับจ้างชว่ง  

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. 

ตัวแทนและตัวแทนจ าหน่าย  
ผ ู้ขายจะไม่ลดความรับผดิชดใชแ้ละไม่มภีาระผูกพันในส่วนท่ีเก ีย่วกบั
บุคคลเหล่าน้ีผา่นไปยังผ ูซ้ื้อหรือลกูคา้ของยูนิล ีเวอร์โดยเป็นผลจากสั
ญญาน้ี 

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. 

12.7   ผ ู้ขาย ณ ท่ีน้ีโอน  ส่งผ ่านและมอบโอนแกผ่ ู้ซื้อซึ่งสิทธิ  
กรรมสิทธ์ิและประโยชน์ในและให้แก่ค  าเรียกร้องคา่เสียหายท้ังหมดแ
ละ/หรือสาเหตุท่ีเป็นมูลคดีท้ังหมดซึง่ผ ู้ขายอาจมตีามกฎหมายว่าดว้ยก
ารต่อต้านการผูกขาด (แอนตี-้ทรัสต์) 
หรือกฎหมายว่าด้วยการแข่งขนัของเขตอ านาจศาลท่ีใชไ้ด้ใด ๆ  
ท่ีเก ิดจากหรือท่ีเก ี่ยวกบัการจัดซื้อของผูข้ายซึ่งเป็นรายการใด ๆ  
ซึ่งในอดีตได้จัดส่งหรือปัจจุบันจัดส่งหรือก าลงัจะจัดส่งโดยผูข้ายให้แ
ก่ผ ู้ซื้อ  เมื่อผ ู้ซื้อร้องขอ  
ผ ู้ขายในทันทีจะลงนามในหนังสือโอนค าเรียกร้องค่าเสยีหาย 
หรือสาเหตุท่ีเป็นมูลคดเีพ่ือเป็นหลกัฐานของการโอนดงักล่าวข้างต้น 

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. 

12.8   
ไม่มีใครนอกเหนือจากฝา่ยหน่ึงในสัญญาน้ีหรือผูรั้บช่วงและผูรั้บโอน
ท่ีได้รับอนุญาตและลูกค้าของยูนิลเีวอร์ซึ่งสัญญาจะให้ผลประโยชน์ก็
จะมีสิทธ์ิใด ๆ  ท่ีจะบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ  ของสัญญา  

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. 

12.9   ถ ้าฝ ่ายใด ๆ  
โดยเป็นผลจากเหตุการณ์ท่ีเกนิกว่าการควบคมุท่ีสมเหตุสมผล  
ท าให้ไม่สามารถปฏบัิติในสว่นใด ๆ  
ท้ังหมดของภาระผกูพันของฝา่ยน้ันตามสัญญาน้ี 
(และเหตุการณ์ดังกล่าวจะรวมถึงการไม่สามารถ 
(ในส่วนท่ีเก ี่ยวกับผู้ซื้อ) ท าการรับไว้  ยอมรับ  หรือใช้ผลิตภัณฑ)์  
(“เหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุสดุวิสัย”)  ถ ้าเชน่น้ัน 
ฝ ่ายท่ีประสบปัญหาการไมส่ามารถก็จะมีขอ้แกต้ ัวไม่ตอ้งปฏิบัติตราบเ
ท่าท่ีและในขอบเขตเท่าท่ีการไม่สามารถดงักล่าวน้ันยังคงมตี่อไป  
โดยมีข ้อแม้ว่าเขาต้องปฏบัิติตามขอ้น้ี  
ฝ ่ายท่ีเก ิดสภาพการไม่สามารถดงักลา่วเกิดจากเหตกุารณ์ท่ีเป็นเหตสุุด
วิสัยก็จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลท้ังหมดเพ่ือลดผลกระทบ
ของเหตุการณท่ี์เป็นเหตุสุดวิสัยด้วยวิธีการท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้   
ท้ังน้ี การไม่ท างานของอุปกรณ์  กลไก  
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ/หรืออปุกรณโ์ทรคมนาคม  
การไม่ท างานของซอฟต์แวร์  การท่ีไฟฟ้าดบั  
การเปลี่ยนสภาพเศรษฐกจิ  
ค ่าใช้จ่ายและ/หรือการส่งมอบวัตถดุ ิบและการนัดหยุดงานและข้อพิพ
าทแรงงานอื่น ๆ  ของตัวแทนของผูข้าย 
(หรือบริษัทในเครือของผูข้ายหรือตวัแทนของเขา) 
จะไม่เป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตสุุดวิสัยของผู้ขาย  

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. 

12.10   ถ้าข้อก าหนดใด ๆ  หรือส่วนของขอ้ก าหนดใด ๆ  
ของสัญญาผิดกฎหมาย  ไม่มีผลบังคับ  หรือไม่มผีลใช้ในประการใด 
ๆ ตามกฎหมายท่ีใชบั้งคับใด ๆ  ส่วนท่ีเหลอืของข้อก าหนดน้ัน 
หรือของสัญญา (ในลกัษณะใด ๆ ) จะไม่ไดรั้บผลกระทบใด ๆ  ฝ ่ายตา่ง 
ๆ ตกลงแก้ไขหรือพยายามหามาแทนขอ้ก าหนดท่ีผ ิดกฎหมาย  
หรือไม่มีผลใช้หรือไมม่ีผลบังคับดว้ยการหาขอ้ก าหนดท่ีถูกกฎหมาย  
หรือท่ีบังคับใช้เ พ่ือบรรลผุลส าเร็จในขอบเขตท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็
นไปได้ท่ีมีผลเหมือนกนั    

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 

12.11   ถ ้าผ ู้ขายใช้ภาษาทางการท่ีไม่ใชภ่าษาองักฤษ  ฝ ่ายตา่ง ๆ  
อาจตกลงผนวกเขา้ในสัญญา (หรือบางส่วน) 
คือแนบค าแปลของสญัญา (หรือบางส่วน) ในภาษาท้องถิน่  
ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งใด ๆ  
ระหว่างภาษาอังกฤษกบัเวอร์ชั่นภาษาท้องถิน่ของสัญญา (หรือบางส่วน) 
ฝ ่าย ต่าง ๆ  ตกลงว่าเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษจะใชเ้ป็นหลกั  



Agreement (or part), the parties agree 
that the English version shall prevail.  

13. Laws and Jurisdiction 13.    กฎหมำยและเขตอ ำนำจศำล 

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.   

13.1  นอกจากจะก าหนดเป็นประการอื่นในสัญญาเงื่อนไขการค้า  
สัญญาน้ีจะมีการครอบคลมุโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศ
ต่าง ๆ  ต่อไปน้ีและศาลของประเทศเหลา่น้ัน  
จะมีเขตอ านาจศาลพิเศษเฉพาะท่ีผกูขาดเพ่ือแก้ปัญหาข้อพิพาทใด ๆ  
ท่ีเก ิดขึ้นตามสญัญาน้ีหรือในส่วนท่ีเก ีย่วขอ้งกับสญัญาน้ี  
ในท่ีท่ีผ ู้ซื้อคือยูนิลเีวอร์ ซัพพลายเชน         ค ัมปะนี เอจี ยูนิล ีเวอร์ 
บิสซิเนส แอนด์ มาร์เก ็ตติง้ ซัพพอร็ต เอจี หรือยูนิลเีวอร์ อเมริกาส์ 
ซัพพลายเชน คัมปะนี เอจี 
กฎหมายท่ีใช้บังคับและเขตอ านาจศาลจะเป็นภาษาอังกฤษในขณะท่ีผ ู้
ซื้อเป็นยูนิล ีเวอร์ เอเชีย ไพรเวต จ าก ัด  
กฎหมายท่ีใช้บังคับและเขตอ านาจศาลคอืสิงคโปร์   ในกรณีอ ืน่ ๆ  
ท้ังหมด   
กฎหมายท่ีใช้บังคับและเขตอ านาจศาลจะเป็นกฎหมายของประเทศท่ีผ ู้
ซื้อจดทะเบียน  ไม่รวมการใช้อนุสัญญาเวียนนา ปี 2523 
ว่าด้วยเ ร่ืองการขายสินคา้ระหว่างประเทศ  

 Annex A - Specific provisions for the 
supply of Products 

ภำคผนวก ก – ข้อก ำหนดเฉพำะพิเศษเพ่ือกำรจัดส่งผลิตภณัฑ์ 

These clauses apply to the extent the 
Supplier supplies Products. 

ข้อต่าง ๆ  เหล่าน้ีจะใชใ้นขอบเขตท่ีผ ู้ขายเป็นผูจั้ดส่งผลิตภัณฑ์ 

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. 

1.    
จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายละเอยีดท่ีระบุในสญัญาเงือ่นไขการค้าหรือ
ใบสั่งซื้อหรือค าสั่งท่ีเป็นลายลกัษณอ์ ักษรตามท่ีตกลงอืน่ ๆ  
เ ว้นแต่จะระบุเป็นประการอื่น ๆ   
สิทธิและความเสี่ยงจะผ่านไปยังผ ูซ้ื้อเมื่อส่งมอบ  
เงื่อนไขการส่งมอบจะตีความตามฉบับปัจจุบันของอินโคเทิร์มส์ในเว
ลาท่ีออกใบสั่งซื้อ  
การาส่งผลิตภัณฑแ์ต่ละคร้ังจะมีสิ่งท่ีแนบคือเอกสารตามท่ีตอ้งการตา
มกฎหมายท่ีใช้บังคบั  

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. 

2.    ผ ู้ขายจะต้อง (ก) จัดส่งผลติภณัฑ์จากท่ีตัง้ท่ีอนุมัติโดยผูซ้ื้อเท่าน้ัน 
(ข) เมื่อใช้ค ่าใช้จ่ายของผูข้ายเอง  
จะประกันว่ามีการติดตามผลอย่างเตม็ท่ีในผลติภัณฑ์  
หรือส่วนผสมและส่วนประกอบต่าง ๆ   (ค) คอยจัดหาและจัดส่งให้ผ ู้ซื้อ 
เมื่อผ ู้ซื้อร้องขอคอืตวัอย่างจ านวนท่ีสมเหตสุมผลของผลติภณัฑ์ 
หรือส่วนผสมและส่วนประกอบ  
ข้อน้ีจะยังคงมีผลแม้สิ้นสดุหรือยกเลิกสัญญากต็าม    

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.  

3.    ถ ้าไม่มีค  า ยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรลว่งหน้าจากผูซ้ื้อ  
ผ ู้ขายจะไม่กระท าดงัน้ี (ก) เปลีย่นส่วนผสม หรือสว่นประกอบ 
(รวมท้ังอาหารในสต็อกและวัตถดุ ิบ) ท่ีใชใ้นการผลติผลติภัณฑ์  
ค ุณลักษณะเฉพาะ  กระบวนการผลติ  
ชุดเคร่ืองจักรท่ีผา่นการอนุมัตแิล ้ว  หรือวิธีการสง่มอบตามท่ีตกลงหรือ 
(ข) ด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ท่ีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใด ๆ  
ในลักษณะท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในกระบวนการจัดหารทางเทคนิคของผู้
ซื้อแม้ว่าผลิตภัณฑจ์ะยังคงอยู่ในคุณลกัษณะเฉพาะก็ตาม 

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 

4.    
ผู้ขายรับทราบว่าผ ู้ขายทราบดีว่าจะไม่ใชก่ารปฏิบัตติามปกติในการท่ีผ ู้
ซื้อจะตรวจสอบผลิตภณัฑ์ใด ๆ  
เมื่อส่งมอบเมือ่ผ ูซ้ื้ออาศยัค ารับประกนัคุณภาพของผู้ขายและผูซ้ื้อ 
จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ  ท่ีจะต้องท าเช่นน้ัน  การถอดร้ือ   การท าลาย  
การเก็บรักษาหรือค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ  

costs relating to or arising out of 
defective or non-conforming Products 

shall be at the Supplier’s cost and 
responsibility.  

ท่ีเก ี่ยวข้องหรือเกดิจากผลิตภัณฑ์บกพร่องหรือไม่เป็นไปตามขอก าห
นดจะเป็นค่าใช้จ่ายและความรับผดิชอบของผู้ขาย 

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.  

5.     
ถ้าผ ู้ซื้อแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้ผลิตหรือผ่านกระบวนการผลิตภั
ณฑ์ท่ีส าเร็จรูปเพ่ือซื้อโดยบริษัท ยูนิลเิวอร์ ถ ้าเช่นน้ัน  
ผ ู้ซื้ออาจก าหนดให้ผ ู้ขายท าขอ้เสนอ (หรือก าหนดว่าให้ท าขอ้เสนอ) 
ในเงื่อนไขส่วนใหญ่ท่ีเหมอืนกนักับเงื่อนไขท่ีระบุในสญัญาเพ่ือขายแ
ละจัดส่งโดยผู้ขายซึ่ง 
ซึ่งผลิตภัณฑ์แก่บุคคลภายนอกเพ่ือผลิตภัณฑส์ าเร็จรูปดังกลา่วเท่าน้ัน  
ถ ้าขายผลิตภัณฑใ์ด ๆ  แก่บุคคลภายนอก  
การขายน้ันจะมีข ้อตกลงตามสัญญาระหว่างบุคลภายนอกเท่าน้ันและผูข้าย  
บริษัท ยูนิล ิเวอร์ใด ๆ  จะไม่เป็นฝ่ายหน่ึงหรือมีความรับผิดใด ๆ  
เ พ่ือการช าระเงนิของผลิตภัณฑด์ังกลา่ว  

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, steel-
staples 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. 

6.    นอกจากจะตกลงเป็นประการอืน่  ผ ู้ขายจะประกันว่า (1) 
มีการเตรียมผลติภณัฑ์เพ่ือสง่สินคา้เพ่ือป้องกันความเสียหาย  
การปนเป้ือนหรือการท าให้เสื่อมในผลติภัณฑ์  (2) 
หีบห่อจะไม่น ามาประกอบชิ้นสว่นโดยใชเ้ดอืยสับ  ท่ีเ ย็บเหล็ก  
หรือใช้ลวดเหล็กรัด  (3) 
การส่งมอบโดยใชแ้ท่นวางสินคา้จะต้องเรียงกองเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ไม่มีส่วนท่ีย่ืนออกมาใด ๆ   (4) 
แท่นวางสินค้าจะต้องมั่นคงและมีการป้องกนัน ้าซึมโดยใชแ้ผ ่นห่อท่ี
น ้าเข ้าไม่ได้ท่ีคลมุสินคา้ท่ีบรรทุกอยู่บนแท่นวางสินคา้ท้ังหมด และ 
(5) 
ผลิตภัณฑ์จะต้องขนส่งในสภาพท่ีสะอาดและถูกหลักอนามัยรวมท้ังมี
ความมั่นคงทางกายภาพ 

Annex B - Country specific provisions  ภำคผนวก ข.  ข้อก ำหนดเฉพำะของประเทศ  
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. 

 
 

 

คุณต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในเอกสารประกอบข้อ
ก าหนดเฉพาะของประเทศท่ีก าหนดไว้ท่ี 
[https://www.unilever.com/countryspecificclauses/]  
ท่ีใช้กับธุรกรรมบางอย่างของเรา 
เม่ือมีการจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับสมาชิกของกลุ่มยู นิลีเ
วอร์ในประเทศต่างๆ ท่ีระบุไว้ 
เราอาจแก้ไขเอกสารประกอบนีเ้ป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้อ
งกับการเปล่ียนแปลงตามท่ีกฎหมายก าหนด  
หากเราท าเช่นนัน้ 
เราจะโพสต์เอกสารประกอบท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้ท่ี 
[https://www.unilever.com/countryspecificclauses/]   

เพื่อแจ้งให้คุณทราบและให้ระยะเวลาการปฏิบัติตามท่ีเหมา
ะสม ถ้าหากว่ากฎหมายก าหนดไว้เช่นนัน้ 

  

 


