จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) – เงื่อนไขการจัดซือ้ ทั่วไป
1 บทเบื ้องต้ นและคำจำกัดควำม
คำว่ำ “เรำ” และ “ของเรำ” หมำยถึง ผู้ซื ้อซึง่ เป็ นบริ ษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อบริ ษัทอื่นซึง่ อยูใ่ นกลุม่ “กลุม่ ” หมำยถึง บริษัท จีเคเอ็น
จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ น บริ ษัทในประเทศอังกฤษ และบริ ษัทต่ำงๆ ที่อยู่ในกลุม่ สัญญำของเรำกับท่ำน (ต่อไปเรี ยกว่ำ “สัญญำ”) ประกอบด้ วย (1)
สัญญำที่มีกำรลงนำมกันเรี ยบร้ อย ซึง่ ใช้ ซื ้อสินค้ ำหรื อบริ กำรของเรำจำกท่ำน (2) คำสัง่ ซื ้อใดๆ หรื อกำหนดตำรำงเวลำกำรส่งมอบ (ต่อไปเรี ยกว่ำ “คำสัง่ ซื ้อ”)
ซึง่ เรำส่งให้ ทำ่ น และท่ำนได้ ตอบยืนยัน (3) เงื่อนไขกำรจัดซื ้อทัว่ ไปฉบับนี ้ (4) ข้ อกำหนดรำยละเอียด และ ข้ อกำหนดเกี่ยวกับควำมปลอดภัย สุขลักษณะ และ
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ เรำตกลงกับท่ำน (5) ข้ อกำหนดเงื่อนไข กำรจัดซื ้อเพิ่มเติมซึง่ เรำตกลงกับท่ำน (6) ข้ อกำหนด ด้ ำนคุณภำพและด้ ำนอื่นๆ
หรื อวิธีปฏิบตั ซิ งึ่ เรำแจ้ งให้ ทำ่ นทรำบ (โดยผ่ำนเว็บไซต์ GKN’s Supplier Portal หรื อเว็บไซต์อื่น) อนึง่
ถ้ ำมีกำรขัดหรื อแย้ งกันในส่วนใดของสัญญำให้ ถือว่ำส่วนที่กล่ำวไว้ ก่อนข้ ำงต้ น มีผลใช้ บงั คับเหนือกว่ำส่วนที่กล่ำวไว้ ภำยหลัง
2 เงื่อนไขของท่ำนจะใช้ บงั คับไม่ได้
ในกรณีที่ทำ่ นประสงค์จะว่ำข้ อกำหนดเงื่อนไขใดซึง่ ต่ำงจำกกำรจัดซื ้อของเรำ ข้ อกำหนดเงื่อนไขเหล่ำนันจะไม่
้
ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญำ และจะใช้ บงั คับไม่ได้
รวมทังถู
้ กยกเลิกโดยเงื่อนไขกำรสัง่ ซื ้อทัว่ ไปฉบับนี ้
3. กำรส่งมอบ
3.1 ท่ำนจะต้ องส่งมอบสินค้ ำและหรื อบริกำรซึง่ เรำจัดซื ้อ ตำมข้ อผูกพันและกำหนดเวลำกำรส่งมอบที่ระบุไว้ ในสัญญำ
และถ้ ำสินค้ ำและหรื อบริกำรใดไม่ได้ สง่ มอบตรงเวลำ หรื อส่งมอบไม่ถกู ต้ อง เรำมีสทิ ธิยกเลิกคำสัง่ ซื ้อที่เกี่ยวข้ องได้
3.2 สินค้ ำจะต้ องส่งมอบในลักษณะที่ชำระค่ำภำษี อำกรแล้ ว (Delivered Duty Paid หรื อ DDP) (ตำมที่กำหนด
ไว้ ในกฎของข้ อกำหนดในกำรส่งมอบสินค้ ำของ Incoterms) เว้ นแต่สว่ นใดส่วนหนึง่ ของสัญญำ จะกำหนดให้ สง่ มอบเป็ นอย่ำงอื่น ทังนี
้ ้กรรมสิทธิ์ของสินค้ ำ
โอนมำเป็ นของเรำทันทีที่ทำ่ นส่งมอบให้ แก่เรำ
3.3 ท่ำนต้ องบรรจุสนิ ค้ ำในภำชนะซึง่ ปกป้องสินค้ ำได้ อย่ำงพอเพียงตังแต่
้ ก่อน ระหว่ำงทำง และหลังจำกกำรส่งมอบ และถ้ ำเรำประสงค์
กำรส่งมอบทุกครัง้ จะต้ องมีหนังสือ
รับรองตำมแบบฟอร์ มของเรำว่ำท่ำนได้ ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและหรื อมีเอกสำรเกี่ยวกับข้ อมูลควำมปลอดภัยทีส่ มบูรณ์และทันสมัย
4 คุณภำพ กำรปฏิเสธไม่ยอมรับ และกำรปกป้อง ควำมรับผิด
4.1 สินค้ ำที่ทำ่ นขำยให้ แก่เรำจะต้ อง (1) มีจำนวนและ คุณลักษณะตรงตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ (2) มีคณ
ุ ภำพซึง่ เรำพอใจ (3)
เหมำะสมกับกำรใช้ ประโยชน์ตำมปกติ หรื อตำมที่เรำได้ ระบุโดยเฉพำะเจำะจงแก่ทำ่ น หรื อที่ทำ่ นควรจะทรำบ (4) ไม่ชำรุ ดบกพร่ องในเรื่ องกำรออกแบบ วัสดุ
และฝี มือกำรผลิต และ (5) ปรำศจำกกำรรอนสิทธิ หรื อภำระติดพันใด ๆ
4.2 กำรให้ บริกำรของท่ำนจะต้ อง (1) เป็ นกำรให้ บริ กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปลอดภัย ทังกระท
้
ำโดยบุคลำกรซึง่ มี ควำมชำนำญ และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ รวมทังมี
้
ประสบกำรณ์ที่จำเป็ น และตรงตำมมำตรฐำนในทำงปฏิบตั ขิ องอุตสำหกรรม หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง และ (2)
ต้ องเป็ นบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนของผู้ให้ บริกำร ซึง่ มีควำมรู้ ควำมชำนำญและมีประสบกำรณ์
สำหรับกำรให้ บริ กำรในลักษณะและมำตรฐำนเดียวกันด้ วย

4.3 สินค้ ำหรื อบริ กำร (รวมทังเทคโนโลยี
้
ที่เกี่ยวข้ อง) ซึง่ ท่ำนส่งมอบแก่เรำ จะต้ อง (1) เป็ นไปตำมมำตรฐำนของกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับ
รวมทังในเรื
้ ่ องที่เกี่ยวกับกำรขนส่ง, สุขลักษณะ, ควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม (2) จะต้ องไม่เป็ นกำรละเมิดต่อทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบุคคลอื่นใด (3)
เป็ นไปตำมข้ อกำหนดรำยละเอียด หรื อหลักเกณฑ์อื่นๆ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ และ (4) ต้ องตรงตำมตัวอย่ำงของสินค้ ำหรื อบริกำรซึง่ เรำได้ อนุมตั ไิ ว้
4.4 เรำอำจจะ (แต่ไม่จำเป็ นจะต้ อง) ตรวจสอบหรื อทดสอบ สินค้ ำซึง่ ท่ำนส่งให้ แก่เรำ และเรำมีสทิ ธิที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับ รวมทังคื
้ นสินค้ ำใดๆ
ซึง่ ไม่เป็ นไปตำมข้ อกำหนด เงื่อนไขของสัญญำ (โดยท่ำนจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำย)
ท่ำนจะต้ องเปลี่ยนสินค้ ำซึง่ ถูกปฏิเสธไม่ยอมรับภำยในเวลำอันสมควร (กล่ำวคือไม่เกินเวลำ 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีกำรออกหนังสือปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้ ำ)
โดยนำสินค้ ำมำเปลี่ยนให้ ตรงตำมสัญญำ
4.5 ท่ำนจะต้ องใช้ คืนค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ให้ แก่บริ ษัทที่อยู่ในกลุม่ ในกรณีที่มีกำรสูญหำย เสียหำย สำหรับค่ำต้ นทุน และ ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ
(รวมทังค่
้ ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยอันสมควร) หรื อข้ อเรี ยกร้ องอื่นๆ (รวมถึงข้ อเรี ยกร้ อง และต้ นทุนค่ำใช้ จำ่ ยของบุคคลที่สำมเกี่ยวกับกำรคืนสินค้ ำ
หรื อเกี่ยวกับมำตรกำรในกำรให้ บริ กำรซึง่ ลูกค้ ำของเรำ หรื อลูกค้ ำของลูกค้ ำได้ ใช้ จำ่ ยไป) อันเกิดขึ ้นจำก (1) กำรผิดสัญญำของท่ำน และ (2)
เหตุประมำทเลินเล่อโดยท่ำน หรื อพนักงำนลูกจ้ ำงของท่ำน ตัวแทน หรื อ ผู้รับเหมำช่วงของท่ำน ในกำรส่งมอบสินค้ ำหรื อให้ บริ กำร ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
5 ใบแจ้ งหนี ้และกำรชำระเงิน
5.1 เรำจะชำระรำคำให้ ทำ่ น (ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยของกำรส่งมอบ แต่ไม่รวม ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) สำหรับสินค้ ำและบริ กำรซึง่ ท่ำนส่งมอบ
ให้ แก่เรำตำมสัญญำ ท่ำนสำมำรถส่งใบแจ้ งหนี ้ให้ เรำ หลังจำกที่ได้ สง่ มอบสินค้ ำและบริ กำรซึง่ เรำได้ สงั่ ซื ้อ
โดยท่ำนต้ องทำตำมกำหนดกำรจ่ำยเงินที่ระบุไว้ ในสัญญำ
5.2 ใบแจ้ งหนี ้ จะต้ องแสดงวันที่สง่ มอบ และเลขที่ของใบสัง่ ซื ้อ ที่อยู่สำหรับส่งมอบ รำยละเอียดของสินค้ ำ และหรื อ บริกำรซึง่ ท่ำนได้ สง่ มอบ
และจะต้ องส่งไปยังที่อยู่สำหรับ ใบแจ้ งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อที่เกี่ยวข้ อง
5.3 เว้ นแต่จะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่นในใบสัง่ ซื ้อ เรำจะจ่ำยเงินให้ ทำ่ นเมื่อครบกำหนดเวลำ 90 วัน โดยจะชำระ
ในวันพฤหัสบดีที่ตอ่ จำกวันสิ ้นเดือนซึง่ เรำได้ รับใบแจ้ งหนี ้ที่ออกไว้ อย่ำงถูกต้ อง
5.4 เรำมีสทิ ธิที่จะหักลบกลบหนี ้ จำกรำคำของสินค้ ำ และหรื อ บริ กำรซึง่ เรำได้ สงั่ ซื ้อ
หำกท่ำนเป็ นหนี ้จำนวนใดๆกับกลุม่ ตำมสัญญำที่เกี่ยวข้ องหรื อตำมสัญญำอื่นใดระหว่ำงท่ำนกับกลุม่
6. กำรรักษำควำมลับและทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ
6.1 ท่ำนจะต้ องไม่เปิ ดเผยแก่บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คลใดๆ ในเรื่ องของข้ อมูลของกลุม่ หรื อของหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึง่ ของเรำทีเ่ ป็ นควำมลับ
รวมทังของลู
้
กค้ ำของผู้ขำย สินค้ ำและบริ กำร หรื อหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้ องของกลุม่ (ทังนี
้ ้ ไม่จำกัดอยู่เฉพำะแต่เพียงสัญญำนี ้ ข้ อกำหนด รำยละเอียด สูตร
กระบวนกำรผลิต ข้ อมูลควำมรู้ หรื อ ข้ อมูลทำงเทคนิค หรื อเศรษฐศำสตร์ ใดๆ) หรื อใช้ ข้อมูล ดังกล่ำวเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่น ซึง่ ไม่ใช่เป็ นกำรใช้ สำหรับ
กำรขำยสินค้ ำและ/หรื อให้ บริ กำรแก่เรำ หรื อตำมที่เรำได้ ยินยอมแก่ทำ่ นอย่ำงชัดเจนเป็ นหนังสือ และท่ำนจะต้ อง ส่งคืนข้ อมูลเหล่ำนัน้ รวมทังส
้ ำเนำใดๆ
ที่ได้ จดั ทำขึ ้น เมื่อเรำแจ้ งให้ ทำ่ นทรำบ
6.2 เมื่อบริ ษัทแจ้ งควำมประสงค์แก่ทำ่ นแล้ ว ท่ำนจะต้ องโอน เอกสำร ข้ อกำหนด รำยละเอียด แบบแผน ภำพวำด ตัวอย่ำง ข้ อมูล หรื อสิง่ ของวัตถุใด ๆ
ซึง่ ท่ำนได้ ผลิต หรื อ จัดเตรี ยมให้ แก่เรำโดยท่ำนหรื อพนักงำน ผู้รับเหมำช่วง และที่ปรึกษำของท่ำน ทังนี
้ ้ เรำมีสทิ ธิใช้ สงิ่ เหล่ำนันได้
้ โดย
ไม่ต้องเสียค่ำบริกำรหรื อค่ำธรรมเนียมใดๆ

6.3 สิทธิทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำซึง่ เกี่ยวกับข้ อมูล เอกสำร ต้ นแบบ หรื อเครื่ องมืออุปกรณ์กำรผลิตซึง่ เรำได้ มอบแก่ ท่ำน ต้ องเป็ นกรรมสิทธิ์ของเรำ หรื อของลูกค้ ำ
หรื อผู้ขำย สินค้ ำหรื อบริ กำรของเรำ และท่ำนจะใช้ สงิ่ เหล่ำนันได้
้ เฉพำะในกำรจัดทำ และขำยสินค้ ำ หรื อให้ บริ กำรแก่เรำเท่ำนัน้
ในกรณีที่มีทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำใดๆ เกิดขึ ้น คือ เกิดจำกข้ อมูล เอกสำร ต้ นแบบ เครื่ องมือ อุปกรณ์กำรผลิต หรื อกำรให้ บริ กำร หรื อในกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ
สิง่ เหล่ำนันจะต้
้ องเป็ นกรรมสิทธิ์ของเรำทังหมด
้
7. สินทรัพย์ของเรำ
7.1 ข้ อควำมในส่วนนี ้จะเกี่ยวกับสินทรัพย์ (รวมถึงเครื่ องมือ อุปกรณ์กำรผลิต ไม่ว่ำชนิดใดๆ) และข้ อมูล เอกสำร และ สิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำที่เกี่ยวข้ อง (1)
ซึง่ เรำได้ ซื ้อ หรื อท่ำนได้ ผลิตขึ ้นตำมใบสัง่ ซื ้อฉบับใดฉบับหนึง่ หรื อ (2) เรำจัดให้ แก่ทำ่ นเพื่อใช้ ในกำรผลิต ขำยสินค้ ำและ/หรื อให้ บริ กำรแก่เรำ
หรื อเพื่อประโยชน์อื่นๆ ซึง่ ไม่ว่ำจะ ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม หรื อหำสิง่ อื่นมำทดแทน (ต่อไปเรี ยกว่ำ “สินทรัพย์ของเรำ”)
7.2 สินทรัพย์ของเรำ (รวมทังเศษซำกที
้
่เกิดขึ ้น หรื อเกี่ยวข้ อง) ต้ องเป็ นกรรมสิทธิ์ของเรำแต่ผ้ เู ดียว และเรำจะเป็ นเจ้ ำของอยู่ตลอดเวลำ
และถ้ ำหำกว่ำมีข้อโต้ แย้ งว่ำใครเป็ นเจ้ ำของสินทรัพย์ของเรำเหล่ำนัน้ ให้ สนั นิษฐำนไว้ ก่อนว่ำ สินทรัพย์นนเป็
ั ้ นของเรำ
7.3 ในกรณีที่ทำ่ นได้ ครอบครองหรื อควบคุมสินทรัพย์ของ เรำ อำจเป็ นกำรกระทำในฐำนะเป็ นผู้ได้ รับสินทรัพย์ไว้ เป็ นประกันแทนเรำ
ท่ำนจะไม่มีสทิ ธิในสินทรัพย์เหล่ำนัน้ ท่ำนเพียงแต่ได้ รับสิทธิกำรใช้ สนิ ทรัพย์ของเรำ ในสถำนที่ทำกำรของท่ำนเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ เพื่อดำเนินกำรตำมสัญญำ
จนกว่ำเรำจะขอให้ ทำ่ นส่งคืน สิทธิในกำรครอบครองและใช้ นี ้ เรำจะยกเลิกเมื่อใดก็ได้ หรื อเรำจะให้ สทิ ธิแก่บคุ คลอื่นในเวลำเดียวกันก็ได้ ทังนี
้ ้ ท่ำนจะต้ อง
ไม่ให้ สทิ ธิกำรใช้ สนิ ทรัพย์ของเรำแก่บคุ คลอื่น หรื อ ใช้ เพื่อประโยชน์ประกำรอื่น
7.4 ท่ำนจะต้ องรับผิดชอบควำมเสีย่ งภัยเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของเรำ เมื่อเรำส่งมอบให้ แก่ทำ่ น ท่ำนมีหน้ ำที่ รับผิดชอบต่อไปจนกว่ำจะได้ คืนทรัพย์สนิ นันมำให้
้
เรำ
ขณะที่ทำ่ นมีสทิ ธิครอบครอง หรื อควบคุมสินทรัพย์ของเรำ ท่ำนจะต้ อง (1) รับผิดชอบต่อควำมสูญหำย หรื อ เสียหำยใดๆ (ทังนี
้ ้
เว้ นแต่กำรเสื่อมสภำพไปตำมปกติ ของกำรใช้ ); (2) รักษำและใช้ สนิ ทรัพย์ของเรำ ในทีท่ ำงำนของท่ำนในลักษณะอันเหมำะสม ปลอดภัย; (3)
ติดหรื อแสดงป้ำยหรื อฉลำกซึง่ แสดงว่ำสินทรัพย์นนเป็
ั ้ น ของเรำ; (4) ต้ องมีกำรเอำประกันภัยไว้ กรณีมีกำรสูญหำย หรื อเสียหำย; (5) ใช้ ด้วยควำมระมัดระวัง;
(6) ตรวจสอบ บำรุ งรักษำให้ อยู่ในสภำพดี; (7) แจ้ งให้ เรำทรำบทันทีในกรณีที่สญ
ู หำย เสียหำย หรื อถูกยึด; (8) จะต้ อง ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ทำให้ เสื่อมค่ำ
ทำลำย หรื อนำไปประกอบเข้ ำกับสิง่ อื่นใด หรื อนำสิง่ อื่นใดมำประกอบกับ สินทรัพย์ของเรำ; (9) ครอบครองติดต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง
โดยไม่ยินยอมให้ บคุ คลอื่นใดใช้ สนิ ทรัพย์นนๆ;
ั ้ (10) ต้ องไม่ขำย จำหน่ำยจ่ำยโอน ซึง่ ก่อให้ เกิดภำระ ผูกพันใดๆ กับสินทรัพย์ของเรำ; (11) ยินยอมให้ เรำ
สำมำรถเข้ ำตรวจสอบได้ ตลอดเวลำ ตำมที่เรำได้ แจ้ งให้ ทำ่ นทรำบ ตำมสมควรระหว่ำงเวลำทำกำรตำมปกติ; (12) ต้ องจัดให้ เรำรับคืนจำกท่ำนได้ ทกุ เวลำ
และยอมให้ เรำเข้ ำไปในสถำนที่ของท่ำนเพื่อ ทำกำรขนย้ ำย และ (13) ไม่ลอกเลียนแบบ หรื อทำ ขึ ้นใหม่ ไม่วำ่ ด้ วยวิธีใด ๆ
7.5 เรำมีสทิ ธิที่จะซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์กำรผลิตที่เรำสัง่ ให้ ทำขึ ้นซึง่ ท่ำนเป็ นเจ้ ำของ และนำไปใช้ ได้ ในมูลค่ำปั จจุบนั
8 กำรเลิกสัญญำ
8.1 เรำมีสทิ ธิที่จะยกเลิกใบสัง่ ซื ้อทังหมดหรื
้
อส่วนใดๆ ก็ได้ โดยแจ้ งให้ ทำ่ นทรำบทุกเวลำ ก่อนที่ทำ่ นจะได้ ดำเนินกำร ตำมใบสัง่ ซื ้อเสร็ จสิ ้น
และในกรณีเช่นนันเรำไม่
้
มีหน้ ำที่ จะต้ องชำระรำคำ สำหรับสินค้ ำหรื อบริ กำร
8.2 เรำมีสทิ ธิเลิกสัญญำได้ ในกรณีที่: (1) เรำเห็นสมควรโดย แจ้ งให้ ทำ่ นทรำบเป็ นหนังสือ; (2) เลิกสัญญำได้ ทนั ที
ถ้ ำท่ำนหรื อบริ ษัทที่ถือหุ้นของท่ำนเป็ นบุคคลล้ มละลำย หรื อ มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อได้ ทำกำรประนีประนอมกับเจ้ ำหนี ้รำยใดรำยหนึง่ ของท่ำน; หรื อ (3)
ถ้ ำท่ำนประพฤติผิดสัญญำ และถ้ ำกำรประพฤติผิดนันสำมำรถแก้
้
ไขได้ แต่ทำ่ นไม่ได้ แก้ ไขให้ เสร็ จภำยใน 10 วันนับแต่ที่ได้ รับแจ้ งว่ำมีกำรผิดสัญญำ
8.3 กำรยกเลิกใบสัง่ ซื ้อทังหมดหรื
้
อส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อ ยกเลิกสัญญำไม่กระทบต่อสิทธิใดๆ ซึง่ เกิดขึ ้นแล้ ว

8.4 เรำมีสทิ ธิสงั่ ให้ ทำ่ นจัดหำ และขำยอะไหล่ หรื อให้ บริ กำรที่เกี่ยวข้ องได้ เป็ นเวลำ 15 ปี นับแต่มีกำรเลิก หรื อกำรหมดอำยุของสัญญำ

9. บททัว่ ไป
9.1 ท่ำนและผู้ขำยสินค้ ำของท่ำนต้ องทำตำมกฎหมำย กฎระเบียบ มำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงในส่วนที่ เกี่ยวกับกำรให้ สนิ บน กำรฉ้ อรำษฎร์ บงั หลวง
รวมทังกฎของ
้
จีเคเอ็น (GKN Supplier Code of Conduct) และนโยบำยของ จีเคเอ็น ซึง่ ระบุไว้ ในเว็บไซต์:
http://www.GKNAutomotive.com/SupplierCodeofConduct เรำมีสทิ ธิที่จะเข้ ำไปในสถำนที่ทำงำนของท่ำน
โดยแจ้ งล่วงหน้ ำตำมสมควร เพื่อทำกำรตรวจสอบว่ำท่ำนได้ ปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดนี ้
9.2 ท่ำนจะต้ องส่งมอบข้ อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับสินค้ ำ และบริ กำรซึง่ ท่ำนขำยให้ แก่เรำ โดยข้ อมูลเหล่ำนันต้
้ องครบถ้ วนและถูกต้ อง
9.3 ท่ำนรวมทังพนั
้ กงำนลูกจ้ ำง ตัวแทน และผู้รับเหมำช่วง ของท่ำนต้ องทำตำมกฎระเบียบเกี่ยวกับควำมปลอดภัย ในกำรทำงำน เมื่อท่ำนเข้ ำมำในแต่ละบริ เวณ
และหรื อ สถำนที่อนั เป็ นสินทรัพย์ของเรำ ท่ำนจะต้ องแสดงหลักฐำนว่ำท่ำน ได้ จดั หำกำรประกันภัยไว้ แล้ ว
9.4 สิทธิและกำรสัง่ ให้ ทำ่ นแก้ ไขกำรผิดสัญญำนี ้ จะไม่เป็ นกำรจำกัดสิทธิอื่นๆ หรื อวิธีกำรแก้ ไขอื่นๆ ของเรำ ไม่ว่ำจะเป็ นไปตำมสัญญำหรื อเป็ นไปตำมกรณีอื่น
9.5 ท่ำนจะไม่โอนสิทธิและควำมรับผิดของท่ำนตำมสัญญำนี ้ โดยไม่ได้ รับควำมยินยอมจำกเรำเป็ นหนังสือเสียก่อน
หรื อมอบหมำยแต่งตังให้
้ ผ้ อู ื่นเป็ นผู้รับเหมำช่วงด้ วย แต่ละบริ ษัทในกลุม่ สำมำรถใช้ ประโยชน์ตำมสัญญำได้ และ
มีสทิ ธิที่จะซื ้อสินค้ ำและบริ กำรตำมข้ อกำหนดเงื่อนไขของสัญญำได้
9.6 ในกรณีที่เรำผ่อนปรนหรื อผัดผ่อนกำรบังคับตำมสัญญำ ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อทังหมด
้
ไม่ถือว่ำเรำสละสิทธิใดๆ ของเรำ
9.7 กรณีที่ทำ่ นโอนพนักงำนของท่ำนมำให้ เรำตำมกฎหมำย เรำมีสทิ ธิที่จะเลิกจ้ ำงพนักงำนเหล่ำนันได้
้ และท่ำนจะต้ องรับผิด ปกป้อง และชดใช้ ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ องอันเกิดจำกกำรเลิกจ้ ำงนันๆ
้ ให้ เรำด้ วย
9.8 ข้ อกำหนดของอนุสญ
ั ญำว่ำด้ วยสัญญำซื ้อขำยระหว่ำงประเทศของสหประชำชำติ (United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods) ไม่ให้ ใช้ บงั คับกับเงื่อนไขฉบับนี ้
10 กฎหมำยและเขตอำนำจในทำงอนุญำโตตุลำกำร
สัญญำให้ ใช้ บงั คับตำมกฎหมำยของประเทศไทยเท่ำนัน้ ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งหรื อข้ อเรี ยกร้ องใด ๆ เกิดขึ ้น จำกหรื อเกี่ยวเนื่องจำกสัญญำหรื อเกี่ยวกับสัญญำ
ให้ ระงับข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อเรี ยกร้ องนัน้ ๆ ในประเทศไทย โดยกฏของศำลแห่งประเทศไทย ภำษำที่ใช้ ให้ ใช้ ภำษำไทย

