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TERMS AND CONDITIONS FOR THE PURCHASE OF 
GLASS RAW MATERIALS AND GLASS PRODUCTION 
GOODS 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการซื�อวตัถุดิบกระจกและ 

สินคา้เพื�อการผลิตกระจก 

  
INTRODUCTION: These terms and conditions for the 
purchase of glass raw materials and glass production goods 
apply to the purchase of materials and applicable services 
used directly in the production of glass products to be sold to 
Guardian’s customers. Examples include, but are not limited 
to, targets used for production of coated glass, sand, soda ash 
and other minerals and materials used in the production of 
glass products. These terms and conditions do not apply to 
the purchase of goods or services that are not used directly in 
the production of glass products, including without 
limitation, office supplies, manufacturing equipment, capital 
equipment, construction work, professional services, etc. and 
for such goods are superseded and replaced in their entirety 
by the General Terms and Conditions for Purchase of Non-
Production Goods (including Equipment) or In-Plant 
Services.  

บทนาํ: ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขสาํหรับการซื�อวตัถุดิบกระจกและสินคา้ 
เพื�อการผลิตกระจกเหล่านี�มีผลบงัคบัใชก้บัการซื�อวตัถุดิบและบริการ 
ที�เกี�ยวขอ้งที�ใชโ้ดยตรงในการผลิตผลิตภณัฑก์ระจกที�จะขายให้กบัลูกคา้ 
ของ Guardian ตวัอยา่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเป้าหมายที�ใชส้าํหรับ 
การผลิตกระจกเคลือบทราย เถา้โซดาและแร่ธาตุอื�นๆ และวตัถุดิบที�ใชใ้น 
การผลิตผลิตภณัฑก์ระจก ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเหล่านี�ไมม่ีผลบงัคบัใชก้บั 
การซื�อสินคา้หรือบริการที�ไม่ไดใ้ชโ้ดยตรงในการผลิตผลิตภณัฑก์ระจก  
ซึ�งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะเครื�องใชส้าํนักงาน อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์ทุน 
งานก่อสร้าง บริการวิชาชีพ ฯลฯ 
และสาํหรับสินคา้ดงักล่าวจะถูกแทนที�ทั�งหมดโดยขอ้กาํหนดและเงื�อนไขทั�ว
ไปสาํหรับการซื�อสินคา้ที�ไม่มีการผลิต (รวมถึงอุปกรณ์) 
หรือบริการในโรงงาน  

  
1. Purpose and Use; Defined Terms.  1. วตัถุประสงคแ์ละการใช;้ นิยามของคาํต่างๆ  
1.1. Purpose and Use. These Terms and Conditions for 
the Purchase of Glass Raw Materials and Production Goods 
(the “Glass Production Terms”) apply to the purchase of 
items by Guardian Glass, LLC or its direct or indirect 
subsidiaries (collectively referred to in these Glass 
Production Terms as “Guardian”) if a Buyer chooses to 
contract with Seller to purchase such goods or services, as 
applicable. Section 2 describes how the Parties may enter into 
a binding contract for Production Goods and/or Production 
Services. The applicable rights, obligations and liabilities of 
each Buyer under a Contract are solely those of such Buyer 
and neither Guardian nor any of its Affiliates or any other 
Buyer will be responsible for any obligations or liabilities of 
such Buyer. Under no circumstances, will Guardian or any 
Buyer not party to a particular Contract be jointly and 
severally liable for the obligations of others. The Production 
Goods or Production Services, as applicable, may be more 
fully described in the Buyer-approved specification 
referenced in the RFQ, Commercial Agreement or Purchase 
Order (the “Specification”). Changes to these Glass 
Production Terms are not part of the Contract unless Buyer 
expressly agrees to them in writing. The terms set forth in the 
following sections will be applicable to Seller and Seller 
Group at all times during the Term whether or not there are 
any Purchase Orders or Commercial Agreements in effect 
between the Parties: Section 9 (Indemnity); Section 10 (On-
Site Work); Section 10.4 (Seller’s Insurance); Section 12 
(Compliance with Laws); Section 14.1 (Confidentiality); and 
Section 14.11 (Publicity and Use of Name and Marks).  
 
 

1.1. วตัถุประสงคแ์ละการใช ้ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขสาํหรับการซื�อ 
วตัถุดิบกระจกและสินคา้เพื�อการผลิตกระจก ("ขอ้กาํหนดการผลิตกระจก")  
มีผลบงัคบัใชก้บัการซื�อสินคา้โดย Guardian Glass, LLC 
หรือบริษทัในเครือโดยตรงและโดยออ้ม 
(เรียกรวมกนัในขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�ว่า "Guardian") 
ในกรณีที�ผูซื้�อเลือกที�จะทาํสัญญากบัผูข้ายเพื�อซื�อสินคา้หรือบริการดงักล่าวต
ามที�เหมาะสม ขอ้ 2 จะอธิบายถึงวิธีการที�ฝ่ายต่างๆ  
จะเขา้ทาํสัญญาที�มีผลผูกพนัสาํหรับสินเคา้เพื�อการผลิตและ/หรือบริการ 
เพื�อการผลิต สิทธิ ขอ้ผูกพนั และความรับผิดที�เกี�ยวขอ้งของผูซื้�อแต่ละราย 
ภายใตสั้ญญา ถือเป็นของผูซื้�อดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว ซึ�งทาง Guardian หรือ 
บริษทัในเครือทุกแห่งหรือผูซื้�ออื�นใดจะไม่รับผิดชอบต่อขอ้ผูกพนัหรือ 
ความรับผิดของผูซื้�อดงักล่าว Guardian หรือผูซื้�อใดๆ 
ซึ�งไม่ใช่ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาฉบบัใดฉบบัหนึ�งโดยเฉพาะจะไม่รับผิดต่อ
ขอ้ผูกพนัของฝ่ายอื�นๆ ทั�งแบบร่วมกนัและแทนกนัในทุกกรณี 
สินคา้เพื�อการผลิตหรือบริการเพื�อ 
การผลิตอาจไดร้ับการอธิบายอยา่งสมบูรณ์ยิ�งขึ�นในขอ้กาํหนดเฉพาะที�ผ่านกา
รรับรองโดยผูซื้�อตามที�อา้งอิงไวใ้น RFQ, ขอ้ตกลงการคา้ หรือคาํสั�งซื�อ  
("ขอ้กาํหนดเฉพาะ") ตามที�เหมาะสม 
การเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�ไม่ถือเป็นส่วนหนึ�งของสัญ
ญา เวน้แต่ผูซื้�อจะยอมรับเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจง้ ขอ้กาํหนดที�ระบุไวใ้นขอ้ต่างๆ ต่อไปนี�จะม ี
ผลบงัคบัใชก้บัผูข้ายและ กลุ่มผูข้ายตลอดระยะเวลาของขอ้กาํหนด 
ไมว่่าจะมีคาํสั�งซื�อหรือขอ้ตกลงการคา้ใดๆ ที�มีผลระหว่างฝ่ายต่างๆ 
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 อยูห่รือไม่ก็ตาม:  
ขอ้ 9 (การชดใชค้่าเสียหาย); ขอ้ 10 (งานที�สถานประกอบการ);  
ขอ้ 10.4 (การประกนัภยัของผูข้าย); ขอ้ 12 (การปฏิบตัิตามกฎหมาย);  
ขอ้ 14.1 (การรักษาความลบั); และขอ้ 14.11 (การเผยแพร่และการใชชื้�อ 
และเครื�องหมาย)  

1.2. Purchases by SRG Global, Inc. and its direct and 
indirect subsidiaries. To the extent Seller is a supplier of 
production components, materials and applicable services 
directly used in the production of goods supplied to 
customers of SRG Global, Inc., including raw materials, 
components or finished goods such as clips, badges, or 
fasteners, these Glass Production Terms do not apply and are 
superseded and replaced in their entirety by the SRG Global 
General Terms and Conditions of Purchase of Production 
Goods.  
 

1.2. การซื�อโดย SRG Global, Inc. และบริษทัในเครือโดยตรงและ 
โดยออ้ม ภายใตข้อบเขตที�ผูข้ายเป็นผูจ้ดัหาส่วนประกอบ วตัถุดิบ และ 
บริการที�เกี�ยวขอ้งเพื�อการผลิตที�มีการใช้โดยตรงในการผลิตสินคา้ที�จดัหาให้
กบัลูกคา้ของ SRG Global, Inc. ซึ�งรวมถึงวตัถุดิบ ส่วนประกอบ 
หรือสินคา้สาํเร็จรูป เช่น คลิป ตราสัญลกัษณ ์หรือตวัยึดนั�น 
ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการผลิตกระจกเหล่านี�จะไมม่ีผลบงัคบัใชแ้ละจะถูกแทนที�
ทั�งหมดโดยขอ้กาํหนดและเงื�อนไขทั�วไปเกี�ยวกบัการซื�อสินคา้เพื�อการผลิตข
อง  
SRG Global  

1.3. Certain Defined Terms. “Affiliate” of an entity 
means any other entity that directly or indirectly, through one 
or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is 
under common Control with, such entity. “Buyer” is the 
Guardian entity identified in the Purchase Order or other 
applicable Commercial Agreement of the Parties. 
“Commercial Agreement”, if entered into by the Parties, is a 
written document signed by Buyer and Seller, describing the 
purchased Production Goods or Production Services, and 
setting forth the commercial terms for purchase of Production 
Goods and Production Services and may be used in lieu of or 
with a Purchase Order to evidence Buyer’s purchase of 
Production Goods and Production Services. The Commercial 
Agreement may be in the form of a SOW. A Commercial 
Agreement is not binding unless it is signed by both Parties. 
The “Contract,” if entered into by the Parties, is comprised of 
(a) these Glass Production Terms, (b) the applicable Purchase 
Order, (c) the Commercial Agreement, if applicable, (d) the 
Specifications, if applicable, (e) the SOW, if applicable, (f) 
the applicable Buyer’s then-current Supplier Quality Manual, 
and (g) any other document specifically agreed to by the 
Parties in writing which references these Glass Production 
Terms or the applicable Commercial Agreement. “Control” 
(and with correlative meanings, the terms “Controlled by” 
and “under common Control with”) means, with respect to 
any person or entity, the possession, directly or indirectly, of 
the power to direct or cause the direction of the management 
or policies of another person or entity, whether through the 
ownership or voting securities, by contract, or otherwise. 
“Effective Date” is the date when these Glass Production 
Terms are signed by Seller or when Seller otherwise accepts 
these Glass Production Terms via Buyer’s electronic 
procurement system. “Production Goods” means the goods 
identified in any applicable Purchase Order or other 
applicable Commercial Agreement that are used directly in 
the production of glass products which include, but are not 
limited to, raw materials. “Party” means Buyer or Seller, as 
applicable. “Purchase Order” is a document that may be 
issued by Buyer to Seller to evidence Buyer’s purchase of 
Production Goods and/or Production Services. “Purchase 
Price” means the price for the Work to be paid by Buyer to 
Seller as set forth in the Purchase Order or Commercial 

1.3. นิยามของคาํต่างๆ "บริษทัในเครือ" ขององคก์รหนึ�ง 
หมายถึงองคก์รอื�นใดที�ควบคมุ ถูกควบคมุ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคมุร่วมกนั 
กบัองคก์รนั�น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม 
ผ่านคนกลางหนึ�งรายหรือมากกว่านั�น "ผูซื้�อ" หมายถึงองคก์รของ Guardian 
ตามที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อหรือขอ้ตกลงการคา้อื�นๆ 
ที�มีผลบงัคบัใชข้องฝ่ายต่างๆ "ขอ้ตกลงการคา้" 
กรณีที�มีการเขา้ร่วมโดยฝ่ายต่างๆ คือเอกสารที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ�งลงนาม 
โดยผูซื้�อและผูข้าย โดยจะมีการอธิบายเกี�ยวกบัสินคา้เพื�อการผลิตหรือบริการ 
เพื�อการผลิตที�ซื�อ และมีการกาํหนดเงื�อนไขทางการคา้เกี�ยวกบัการซื�อสินคา้ 
เพื�อการผลิตและบริการเพื�อการผลิต และอาจนาํมาใชแ้ทนหรือร่วมกบั 
คาํสั�งซื�อเพื�อเป็นหลกัฐานในการซื�อสินคา้เพื�อการผลิตและบริการเพื�อ 
การผลิตของผูซื้�อได ้ขอ้ตกลงการคา้อาจอยูใ่นรูปของ SOW 
ขอ้ตกลงการคา้จะไมม่ีผลผูกพนั เวน้แต่จะมีการลงนามโดยทั�งสองฝ่าย 
"สัญญา" กรณีที�มี 
การเขา้ร่วมโดยฝ่ายต่างๆ ประกอบดว้ย (ก) ขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�  
(ข) คาํสั�งซื�อที�เกี�ยวขอ้ง (ค) ขอ้ตกลงการคา้ (ถา้มี) (ง) ขอ้กาํหนดเฉพาะ (ถา้มี) 
(จ) SOW (ถา้มี) (ฉ) คู่มือคุณภาพสาํหรับผูจ้ดัหาของผูซื้�อฉบบัปัจจุบนั 
ในขณะนั�นที�เกี�ยวขอ้ง (ช) เอกสารอื�นใดที�ฝ่ายต่างๆ 
ตกลงไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ซึ�งมีการอา้งอิงขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�หรือขอ้ตกลงการคา้ที�เกี�ยวขอ้
ง "ควบคุม" (และคาํที�มคีวามหมายสัมพนัธ์กนั  
ไดแ้ก่ "ถูกควบคุมโดย" และ "อยูภ่ายใตก้ารควบคุมร่วมกนั") หมายถึงการที� 
บุคคลหรือองคก์รใดๆ 
มีอาํนาจโดยตรงหรือโดยออ้มในการชี�นาํหรือทาํให้เกิดการชี�นาํการบริหารจั
ดการหรือนโยบายของบุคคลหรือองคก์รอื�น 
ไมว่่าจะผ่านทางการเป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง ตามสัญญา 
หรือวิธีการอื�นใดก็ตาม "วนัที�มีผล" 
หมายถึงวนัที�ผูข้ายลงนามในขอ้กาํหนดการผลิต 
กระจกเหล่านี�  หรือมิฉะนั�นก็เป็นวนัที�ผูข้ายยอมรับขอ้กาํหนดการผลิตกระจก 
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Agreement. “RFQ” means the request for quotation, request 
for proposal, or similar document, issued by Buyer for the 
Production Goods and/or Production Services. “Seller” 
means the entity from which the Buyer purchases Production 
Goods or Production Services. “Seller Group” means Seller, 
its subcontractors, and each of their respective employees, 
subcontractors, agents, representatives and invitees. 
“Production Services” means the services provided in 
connection with the supply of Production Goods which may 
be identified in a Purchase Order, Commercial Agreement, 
Specification, SOW or one of more of such documents. 
“SOW” is a Statement of Work that the Parties may use to set 
out the commercial terms of the Production Services to be 
performed. A SOW is not binding on the Parties unless it 
signed by both Parties. “Work” means the Production Goods 
and Production Services collectively when purchased 
together under the same Contract and individually if 
purchased under separate Contracts.  

เหล่านี� ผ่านทางระบบจดัซื�อแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูซื้�อ "สินคา้เพื�อการผลิต"  
หมายถึงสินคา้ที�ถูกระบุในคาํสั�งซื�อใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งหรือขอ้ตกลงการคา้อื�นๆ  
ที�เกี�ยวขอ้งที�มีการใชโ้ดยตรงในการผลิตผลิตภณัฑก์ระจก 
ซึ�งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะวตัถุดิบ "ฝ่าย" 
หมายถึงผูซื้�อหรือผูข้ายตามที�เหมาะสม "คาํสั�งซื�อ"  
คือเอกสารที�อาจออกโดยผูซื้�อให้กบัผูข้ายเพื�อเป็นหลกัฐานในการซื�อสินคา้เพื�
อการผลิตและ/หรือบริการเพื�อการผลิตของผูซื้�อ "ราคาซื�อ" 
หมายถึงราคาสาํหรับงานที�ผูซื้�อจะจ่ายให้กบัผูข้ายตามที�กาํหนดไวใ้นคาํสั�งซื�
อหรือขอ้ตกลงการคา้ "RFQ" หมายถึงคาํขอใบเสนอราคา คาํขอขอ้เสนอ 
หรือเอกสาร 
ที�คลา้ยกนัที�ออกโดยผูซื้�อสาํหรับสินคา้เพื�อการผลิตและ/หรือบริการเพื�อ 
การผลิต "ผูข้าย" 
หมายถึงองคก์รที�ผูซื้�อทาํการซื�อสินคา้เพื�อการผลิตหรือบริการเพื�อการผลิต 
"กลุ่มผูข้าย" หมายถึงผูข้าย ผูรั้บเหมาช่วงของผูข้าย  
และพนกังาน ผูรั้บเหมาช่วง ผูก้ระทาํการแทน ตวัแทน และผูไ้ดร้ับเชิญ 
แต่ละรายของผูข้ายและผูรั้บเหมาช่วงของผูข้าย "บริการเพื�อการผลิต" 
หมายถึงบริการที�จดัเตรียมไวซึ้�งเกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินคา้เพื�อการผลิต 
ที�อาจถูกระบุในคาํสั�งซื�อ, ขอ้ตกลงการคา้, ขอ้กาํหนดเฉพาะ, SOW 
หรือเอกสารดงักล่าวฉบบัหนึ�งหรือมากกว่านั�น "SOW" 
หมายถึงคาํชี�แจงเกี�ยวกบังานที�ฝ่ายต่างๆ 
อาจใชเ้พื�อกาํหนดเงื�อนไขทางการคา้เกี�ยวกบับริการเพื�อ 
การผลิตที�จะดาํเนินการ ทั�งนี�  SOW ไม่มีผลผูกพนักบัฝ่ายต่างๆ 
เวน้แต่จะมีการลงนามโดยทั�งสองฝ่าย "งาน" 
หมายถึงสินคา้เพื�อการผลิตและบริการเพื�อการผลิตรวมกนัเมื�อมีการซื�อร่วมกั
นภายใตสั้ญญาฉบบัเดียวกนั 
และแยกกนัหากมีการซื�อภายใตสั้ญญาคนละฉบบั  

  
2. Forming a Contract. 2. การทาํสัญญา 
2.1. With RFQ. If Seller has received an RFQ from 
Buyer, this Section 2.1 applies. 

2.1. กรณีที�มี RFQ หากผูข้ายไดรั้บ RFQ จากผูซื้�อ ขอ้ 2.1 นี�จะมีผล 
บงัคบัใช ้

(a) Submitting Quotations. Seller must submit its 
quotation in writing, and it must be signed by Seller’s 
authorized representative.  

(ก) การส่งมอบใบเสนอราคา ผูข้ายตอ้งส่งมอบใบเสนอราคาของตน 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะตอ้งลงนามโดยตวัแทนผูม้ีอาํนาจของผูข้าย  

(b) Meaning of Quotations. Seller’s quotation is 
deemed to be an offer to sell on precisely the basis set forth 
in these Glass Production Terms and the Specifications 
provided as part of the RFQ. If Seller wishes to quote on a 
different basis or to change any of the terms, Seller must seek 
amended specifications or conditions from Buyer before 
Seller submits its quotation. Seller’s quotation will be open 
for acceptance for the time specified in the Specifications (if 
no time is specified, for three months). 

(ข) ความหมายของใบเสนอราคา ใบเสนอราคาของผูข้ายถือว่าเป็น 
การเสนอขายตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�
และขอ้กาํหนดเฉพาะที�จดัเตรียมไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของ RFQ อยา่งแน่ชดั  
หากผูข้ายตอ้งการเสนอราคาตามหลกัเกณฑอื์�นหรือตอ้งการเปลี�ยนแปลงขอ้
กาํหนดใดๆ 
ผูข้ายจะตอ้งขอรับขอ้กาํหนดเฉพาะหรือเงื�อนไขฉบบัแกไ้ขจากผูซื้�อก่อนที�ผูข้
ายจะส่งมอบใบเสนอราคาของตน 
ใบเสนอราคาของผูข้ายจะมีการเปิดให้ยอมรับเป็นระยะเวลาตามที�ระบุไวใ้นข้
อกาํหนดเฉพาะ  
(หากไม่มีการระบุระยะเวลาเอาไว ้ให้ถือวา่มีระยะเวลาสามเดือน) 

(c) Acceptance and Forming a Contract. Buyer 
reserves the right to reject any offer in its sole discretion. 

(ค) การยอมรับและการทาํสัญญา ผูซื้�อสงวนสิทธิ_ ในการปฏิเสธ 
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Seller and Buyer have a binding agreement with respect to 
the Work when Buyer either: (i) accepts Seller’s offer by 
delivering Seller a Purchase Order in response to Seller’s 
quotation and (A) the price on the Purchase Order matches 
the price in the quotation; or (B) the price on the Purchase 
Order is different from the price on the quote and Seller 
confirms Seller’s acceptance of the change by accepting the 
Purchase Order or beginning work; or (ii) enters into a 
Commercial Agreement with Seller in response to Seller’s 
quotation. Seller will be deemed to have accepted the 
Purchase Order if Seller does not reject it in writing within 5 
business days of receipt.  

การเสนอใดๆ ไดโ้ดยใชดุ้ลพินิจของตนแตเ่พียงผูเ้ดียว 
ผูข้ายและผูซื้�อมีขอ้ตกลงที�มีผลผูกพนัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบังานเมื�อผูซื้�อกระ
ทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 
ดงัต่อไปนี� : (i) ยอมรับการเสนอของผูข้ายดว้ยการส่งคาํสั�งซื�อให้กบัผูข้าย 
อนัเป็นการตอบสนองต่อใบเสนอราคาของผูข้าย และ (ก) 
ราคาในคาํสั�งซื�อตรงกนักบัราคาในใบเสนอราคา; หรือ (ข) 
ราคาในคาํสั�งซื�อแตกต่างจากราคาในใบเสนอราคา 
และผูข้ายยืนยนัการยอมรับการเปลี�ยนแปลงของผูข้ายดว้ยการยอมรับคาํสั�งซื�
อหรือเริ�มตน้ทาํงาน; หรือ (ii) 
เขา้ร่วมขอ้ตกลงการคา้กบัผูข้ายอนัเป็นการตอบสนองต่อใบเสนอราคาของผูข้
าย 
โดยจะถือว่าผูข้ายไดย้อมรับคาํสั�งซื�อหากผูข้ายไม่ทาํการปฏิเสธเป็นลายลกัษ
ณ์อกัษรภายใน 5 วนัทาํการหลงัจากที�ไดรั้บคาํสั�งซื�อ  

2.2. Purchase Order – Acceptance and Contract 
Formation. If Seller has not submitted a quotation to Buyer in 
response to an RFQ, this Section 2.2 applies. Seller and 
Buyer have a binding agreement with respect to the Work 
when Seller accepts Buyer’s Purchase Order, which is 
deemed to include these Glass Production Terms. Purchase 
Order acceptance occurs when Seller (a) begins or continues 
to perform the Work; or (b) accepts the Purchase Order; or 
(c) enters into a Commercial Agreement with Buyer. Seller 
will be deemed to have accepted the Purchase Order if Seller 
does not reject it in writing within 5 business days of receipt. 

2.2. คาํสั�งซื�อ – การยอมรับและการทาํสัญญา หากผูข้ายไม่ส่งมอบ 
ใบเสนอราคาให้กบัผูซื้�ออนัเป็นการตอบสนองต่อ RFQ ขอ้ 2.2 
นี�จะมีผลบงัคบัใช ้
ผูข้ายและผูซื้�อมีขอ้ตกลงที�มีผลผูกพนัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบังานเมื�อผูข้ายยอม
รับคาํสั�งซื�อของผูซื้�อ ซึ�งถือว่าไดร้วมขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�ไวแ้ลว้ 
การยอมรับคาํสั�งซื�อจะเกิดขึ�นเมื�อผูข้าย (ก) เริ�มหรือดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง; 
หรือ (ข) ยอมรับคาํสั�งซื�อ; หรือ (ค) เขา้ร่วมทาํขอ้ตกลงการคา้กบัผูซื้�อ 
โดยจะถือว่าผูข้ายไดย้อมรับคาํสั�งซื�อหากผูข้ายไม่ทาํการปฏิเสธ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 5 วนัทาํการหลงัจากที�ไดรั้บคาํสั�งซื�อ 

2.3. Order of Precedence. If there is a conflict between 
any of the documents that comprise the Contract, the order of 
precedence is: (a) the applicable Purchase Order and 
Commercial Agreement, as applicable, (b) the SOW, (c) the 
Specification, (d) these Glass Production Terms, and (e) the 
applicable Buyer’s then-current Supplier Quality Manual. For 
the avoidance of doubt, a Purchase Order may only 
supplement these terms with respect to pricing, schedule, and 
other specific aspects of the Production Goods or Production 
Services and not as to general terms and conditions related to 
the supply of Production Goods or Production Services that 
are otherwise provided for in these Glass Production Terms. 
Buyer expressly objects to, and does not accept, any changes 
or additions to the Contract that Seller makes and no such 
changes or additions are part of the Contract unless each 
Party expressly agrees to them in writing.  

2.3. ลาํดบัความสาํคญั หากมีความขดัแยง้ระหว่างเอกสารใดๆ  
ที�ประกอบรวมเป็นสัญญา ให้เรียงลาํดบัความสาํคญัดงัต่อไปนี� : (ก) 
คาํสั�งซื�อและขอ้ตกลงการคา้ที�เกี�ยวขอ้ง (ถา้มี) (ข) SOW (ค) ขอ้กาํหนดเฉพาะ  
(ง) ขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�  และ (จ) 
คู่มือคุณภาพสาํหรับผูจ้ดัหาของผูซื้�อฉบบัปัจจุบนัในขณะนั�นที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อหลีกเลี�ยงขอ้สงสัย คาํสั�งซื�อ 
จะเป็นส่วนเสริมของขอ้กาํหนดเหล่านี� เฉพาะในส่วนของการกาํหนดราคา 
กาํหนดเวลา และแง่มมุเฉพาะอื�นๆ ของสินคา้เพื�อการผลิตหรือบริการเพื�อ 
การผลิตเท่านั�น และไม่ถือเป็นขอ้กาํหนดและเงื�อนไขทั�วไปที�เกี�ยวขอ้งกบั 
การจดัหาสินคา้เพื�อการผลิตหรือบริการเพื�อการผลิตซึ�งมีการกาํหนดไวเ้ป็นอ
ยา่งอื�นในขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�  
ผูซื้�อจะคดัคา้นและไม่ยอมรับการเปลี�ยนแปลงหรือการเพิ�มเติมใดๆ 
ในสัญญาที�ผูข้ายทาํขึ�นอยา่งชดัแจง้ 
และการเปลี�ยนแปลงหรือการเพิ�มเติมดงักล่าวจะไม่ถือเป็นส่วนหนึ�งของสัญ
ญา เวน้แต่แต่ละฝ่ายจะตกลงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจง้  

2.4. Affiliate Adoption. Seller agrees that if any 
Affiliates of Guardian or Buyer wish to purchase Production 
Goods or Production Services from Seller by issuing 
Purchase Orders or entering into other Commercial 
Agreements with Seller (an “Affiliate Contract”), these Glass 
Production Terms can be incorporated by reference in any 
such Affiliate Contract as if these Glass Production Terms 
were separately executed by such Affiliate (and solely by 
such Affiliate), provided, however, that (i) such Affiliate 

2.4. การรับมาใชข้องบริษทัในเครือ 
ผูข้ายตกลงว่าหากบริษทัในเครือของ Guardian หรือผูซื้�อใดๆ 
แสดงความประสงคใ์นการซื�อสินคา้เพื�อ 
การผลิตหรือบริการเพื�อการผลิตจากผูข้ายโดยการออกคาํสั�งซื�อหรือจดัทาํขอ้
ตกลงการคา้อื�นๆ กบัผูข้าย ("สัญญาของบริษทัในเครือ") 
อาจมีการรวมขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�ไวโ้ดยอา้งอิงไดใ้นสัญญาของ
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Contract may contain such additional supplementary 
provisions or amendments to these Glass Production Terms 
as Affiliate and Seller may agree upon in writing and (ii) if 
there is a conflict between the terms of the Affiliate Contract 
and these Glass Production Terms, the Affiliate Contract 
controls. For purposes of such Affiliate Contract, the term 
“Buyer” in these Glass Production Terms will be deemed to 
apply to such Affiliate. The applicable rights, obligations, 
and liabilities of a Buyer under an Affiliate Contract will be 
solely those of such Buyer and none of the Affiliates or 
Guardian will be responsible for any obligations or liabilities 
of such Buyer under an Affiliate Contract. The applicable 
rights, obligations, and liabilities of the Affiliate Buyer will 
be solely those of the Affiliate, and neither Guardian nor any 
other Buyer will be responsible for any obligation or 
liabilities of the Affiliate Buyer under such Affiliate 
Contract. Under no circumstances will Guardian or any of the 
Affiliates be jointly or severally liable for the obligations of 
others. 

บริษทัใน 
เครือใดๆ 
ดงักล่าวในลกัษณะที�เสมือนว่าบริษทัในเครือนั�นแยกจดัทาํขอ้กาํหนดการผลิ
ตกระจกเหล่านี� เอง (และบริษทัในเครือนั�นดาํเนินการเอง 
แต่เพียงผูเ้ดียว) โดยทั�งนี�มีเงื�อนไขว่า (i) 
สัญญาของบริษทัในเครือดงักล่าวอาจมีขอ้กาํหนดประกอบหรือการแกไ้ขเพิ�ม
เติมในส่วนของขอ้กาํหนด 
การผลิตกระจกเหล่านี�ตามที�บริษทัในเครือและผูข้ายอาจตกลงกนัเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร และ (ii) 
หากมีขอ้ขดัแยง้ระหว่างขอ้กาํหนดในสัญญาของบริษทัในเครือและขอ้กาํหน
ดการผลิตกระจกเหล่านี�  
ให้ถือว่าสัญญาของบริษทัในเครือมีสิทธิขาดในการควบคุม 
ตามวตัถุประสงคข์องสัญญาของบริษทัในเครือดงักล่าว คาํว่า "ผูซื้�อ" 
ในขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�  
จะถือว่าหมายรวมถึงบริษทัในเครือดงักล่าวดว้ย สิทธิ ขอ้ผูกพนั และ 
ความรับผิดที�เกี�ยวขอ้งของผูซื้�อภายใตสั้ญญาของบริษทัในเครือจะถือเป็นของ
ผูซื้�อดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว ซึ�งทาง Guardian 
หรือบริษทัในเครือทุกแห่งจะไม่รับผิดชอบต่อขอ้ผูกพนัหรือความรับผิดใดๆ 
ของผูซื้�อดงักล่าวภายใตสั้ญญาของบริษทัในเครือ สิทธิ ขอ้ผูกพนั 
และความรับผิดที�เกี�ยวขอ้งของผูซื้�อที�เป็นบริษทัในเครือจะถือเป็นของบริษทั
ในเครือดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว  
ซึ�งทาง Guardian หรือผูซื้�ออื�นใดจะไม่รับผิดชอบต่อขอ้ผูกพนัหรือ 
ความรับผิดใดๆ ของผูซื้�อที�เป็นบริษทัในเครือนั�นภายใตสั้ญญาของบริษทั 
ในเครือดงักล่าว ทั�งนี�  Guardian หรือบริษทัในเครือใดๆ จะไมข่อรับผิดต่อ 
ขอ้ผูกพนัของฝ่ายอื�นๆ ทั�งแบบร่วมกนัและแทนกนัในทุกกรณี 

2.5. Materials Testing and Product Needs. 
Notwithstanding the order of precedence in Section 2.3 or 
anything to the contrary in any Contract between Buyer and 
Seller, Buyer’s purchase obligations from Seller are subject, 
in all cases, to operational variations, third-party raw material 
testing and periods of equipment or furnace maintenance and 
repairs.  

2.5. การทดสอบวตัถุดิบและความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
ถึงแมว้่าจะมีลาํดบัความสาํคญัในขอ้ 2.3 
หรือสิ�งใดก็ตามที�ตรงกนัขา้มกบัสัญญาระหว่าง 
ผูซื้�อและผูข้าย ขอ้ผูกพนัการซื�อของผูซื้�อจากผูข้ายจะอยูภ่ายใตรู้ปแบบ 
การดาํเนินงาน การทดสอบวตัถุดิบของฝ่ายที�สาม และระยะเวลาของ 
การบาํรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเตาหลอมในทุกกรณี  

  
3. Communication. If a representative of Buyer is 
identified in the Contract or otherwise identified in writing to 
Seller (“Buyer’s Representative”) that person is Buyer’s first 
point of contact and, except in an emergency (and then only 
to the extent made necessary by the emergency), Seller will 
not act on instructions from anyone else. Buyer may change 
Buyer’s Representative upon written notice or through 
notification via Buyer’s electronic procurement system. 
Seller’s representative as identified in the Contract or 
otherwise in writing (“Seller’s Representative”) is the person 
through whom all communication to Seller’s Group 
regarding the Work will be conducted. Seller represents and 
warrants to Guardian and Buyer that all personal data that 
Seller is providing in connection with these Glass Production 
Terms or under a Contract has been provided with voluntarily 
and Seller has received the employees’ consent to share such 

3. การสื�อสาร 
ผูข้ายจะตอ้งไม่กระทาํการตามคาํแนะนาํจากบุคคลอื�น 
หากมีการระบุตวัแทนของผูซื้�อไวใ้นสัญญาหรือมีการระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษ
รไวใ้ห้กบัผูซื้�อแลว้ ("ตวัแทนของผูซื้�อ") 
คือบุคคลที�ผูซื้�อตอ้งติดต่อก่อนเป็นอนัดบัแรก เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉิน 
(และเฉพาะในขอบเขตแห่งความจาํเป็นตามความฉุกเฉินเท่านั�น) 
ผูซื้�อสามารถเปลี�ยนตวัแทนของผูซื้�อไดเ้มื�อมี 
การแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยการแจง้ให้ทราบผ่านระบบจดัซื�อแบบอิ
เล็กทรอนิกส์ของผูซื้�อ 
ตวัแทนของผูข้ายตามที�ระบุในสัญญาหรือในเอกสารที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
("ตวัแทนของผูข้าย") คือบุคคลผูด้าํเนินการติดต่อ 
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data or information with Guardian and Buyer.  สื�อสารที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องงานทั�งหมดไปยงักลุ่มผูข้าย 
ผูข้ายรับรองและรับประกนัต่อ Guardian 
และผูซื้�อว่าขอ้มูลส่วนบุคคลทั�งหมดที�ผูข้ายกาํลงัจดัเตรียมให้ตามขอ้กาํหนด
การผลิตกระจกเหล่านี�หรือตามสัญญาไดรั้บ 
การจดัเตรียมโดยสมคัรใจและผูข้ายไดร้ับความยินยอมจากพนกังานเพื�อแบ่ง
ปันขอ้มูลหรือสารสนเทศดงักล่าวกบั Guardian และผูซื้�อ  

  
4. Delivery of Production Goods. 4. การส่งมอบสินคา้เพื�อการผลิต 

4.1. Incoterms. Production Goods will be delivered per 
the INCOTERMS 2010 selected by the Parties and 
referenced in the Contract and in accordance with the release 
schedule agreed upon by the Parties.  

4.1. ขอ้กาํหนดในการส่งมอบสินคา้ สินคา้เพื�อการผลิตจะไดรั้บ 
การส่งมอบตามขอ้กาํหนด INCOTERMS 2010 ที�เลือกโดยฝ่ายต่างๆ และ 
มีการอา้งอิงในสัญญาและตามกาํหนดเวลาปล่อยสินคา้ที�มีการตกลงกนั 
โดยฝ่ายต่างๆ  

4.2. Delivery Schedule. Time is of the essence under 
the Contract and deliveries must be made both in quantities 
and at times specified in the applicable Contract. Seller will 
promptly notify Buyer if it anticipates that it will not meet the 
applicable schedule. Seller is responsible for any premium or 
special freight required to meet such delivery schedule and 
will indemnify and hold harmless Buyer from and against 
any costs or damages incurred by Buyer as a result of or 
related to late delivery caused by the acts or omissions of a 
member of Seller Group. If there is a delay in loading 
Production Goods at Seller’s facility, Seller is responsible for 
any detention costs assessed to Buyer. If delivery is by rail, 
Buyer will have the number of days as described in the 
Contract from the time the Production Goods arrive at 
Buyer’s facility to unload the Product and to release the rail 
cars to the railroad; if no days are specified in the Contract, 
Buyer will have the number of days that it reasonably 
requires to safely unload product consistent with its normal 
operations. If the transportation method specified in the 
Contract no longer meets Buyer’s requirements or becomes 
excessively costly, the Parties agree to discuss an alternative 
transportation method. 

4.2. กาํหนดเวลาส่งมอบ เวลาเป็นสาระสําคญัภายใตสั้ญญา 
และจะตอ้งทาํการส่งมอบทั�งในดา้นปริมาณและตามเวลาที�ระบุไวใ้นสัญญาที�
บงัคบัใช ้
ผูข้ายจะแจง้ให้ผูซื้�อทราบโดยทนัทีหากคาดว่าจะไม่เป็นไปตามกาํหนดเวลาที�
บงัคบัใช ้ผูข้ายมีหนา้ที�รับผิดชอบค่าใชจ้่ายพิเศษหรือค่าขนส่งพิเศษใดๆ 
ที�ตอ้งใชเ้พื�อให้สามารถดาํเนินการส่งมอบไดต้ามกาํหนดเวลาดงักล่าว 
และจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายและปกป้องผูซื้�อจากและต่อค่าใชจ้่ายหรือความเสี
ยหายใดๆ ที�เกิดขึ�นจากผูซื้�อ 
ซึ�งเป็นผลมาจากหรือเกี�ยวขอ้งกบัการส่งมอบที�ล่าชา้อนัมีสาเหตุมาจากการกร
ะทาํหรือการละเลยของสมาชิก 
ในกลุ่มผูข้าย หากมคีวามล่าชา้ในการขนถ่ายสินคา้เพื�อการผลิตที� 
สถานประกอบการของผูข้าย ผูข้ายมหีนา้ที�รับผิดชอบค่าใชจ้่ายจาก 
การกกัตูสิ้นคา้ที�คา้งไวน้านที�มีการเรียกเก็บจากผูซื้�อ หากการส่งมอบเป็น 
ทางรถไฟ 
ผูซื้�อจะมีจาํนวนวนัตามที�อธิบายไวใ้นสัญญาตั�งแต่เวลาที�สินคา้เพื�อการผลิตม
าถึงสถานประกอบการของผูซื้�อ จนถึงการขนถ่ายผลิตภณัฑ ์
และจนถึงการปล่อยรถรางไปยงัทางรถไฟ; หากไม่มีการระบุวนัในสัญญา 
ผูซื้�อจะมีจาํนวนวนัที�จาํเป็นต่อการขนถ่ายผลิตภณัฑโ์ดยปลอดภยัที�สอดคลอ้
งกบั 
การดาํเนินงานตามปกติอยา่งสมเหตุสมผล 
หากวิธีการขนส่งที�ระบุไวใ้นสัญญาไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูซื้�ออีกต่อไ
ปหรือกลายเป็นมีค่าใชจ้่ายที�สูงเกินไป ฝ่ายต่างๆ 
ตกลงที�จะหารือกนัเกี�ยวกบัวิธีการขนส่งอื�นแทน 

4.3. Packing and Shipment. Buyer may specify the 
method of transportation and the type and number of packing 
slips and other documents to be provided with each shipment. 
Seller will package the Production Goods in accordance with 
sound commercial practices (including placing the 
Production Goods in appropriately protected containers) and 
any instructions of Buyer to ensure that the Production Goods 
reach the applicable Buyer facility in good condition and that 
the Production Goods may be unloaded without damage. 
Packaging is included in the Purchase Price. Each package of 
Production Goods must be properly labeled in order to enable 
an immediate and clear identification of Seller’s name, the 

4.3. การบรรจุหีบห่อและการจดัส่ง ผูซื้�ออาจระบุวิธีการขนส่ง 
รวมถึงประเภทและจาํนวนใบส่งสินคา้ และเอกสารอื�นๆ 
ที�จะจดัเตรียมไวใ้ห้สาํหรับการจดัส่งในแต่ละครั� ง 
ผูข้ายจะบรรจุหีบห่อสินคา้เพื�อการผลิตตามวิธีปฏิบตัิทางการคา้ที�เหมาะสม 
(รวมถึงการจดัวางสินคา้เพื�อการผลิตในบรรจุภณัฑที์�ไดรั้บการป้องกนัอยา่งเ
หมาะสม) และคาํแนะนาํใดๆ 
ของผูซื้�อเพื�อให้แน่ใจว่าสินคา้เพื�อการผลิตจะไปถึงสถานประกอบการของผูซื้�
อที�เกี�ยวขอ้งในสภาพที�ดีและสินคา้เพื�อการผลิตจะไดรั้บการขนถ่ายโดยไม่ได้
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receiver and the nature and quantity of Production Goods and 
will contain any other information that is required to be 
included on the label or packaging according to the laws that 
are applicable to the place (state, country, etc.) where the 
Production Goods will be delivered. Seller will ensure that 
the Production Goods will resist damage during their 
transportation and handling. 

รับความเสียหาย ทั�งนี�  การบรรจุภณัฑจ์ะรวมอยูใ่นราคาซื�อ 
บรรจุภณัฑข์องสินคา้เพื�อการผลิตแต่ละชิ�นจะตอ้งติดป้ายกาํกบัอยา่งเหมาะส
มเพื�อให้สามารถระบุชื�อผูข้าย ผูรั้บ 
รวมถึงลกัษณะและปริมาณของสินคา้เพื�อการผลิตไดโ้ดยทนัทีและชดัเจน 
และจะตอ้งรวมขอ้มูลอื�นใดที�จาํเป็นบนป้ายกาํกบัหรือบรรจุภณัฑต์ามกฎหมา
ยที�บงัคบัใชก้บัสถานที� (รัฐ, ประเทศ ฯลฯ) 
ที�จะดาํเนินการส่งมอบสินคา้เพื�อการผลิตดว้ย 
ผูข้ายตอ้งรับรองว่าสินคา้เพื�อการผลิตนั�นจะทนต่อความเสียหายระหว่างการข
นส่งและการจดัการ 

4.4. Allocation and Competitiveness. If Seller is unable 
to meet all of its supply requirements due to a Force Majeure 
event, Seller acknowledges that it has a contractual 
responsibility to Buyer and that Buyer relies on the 
Production Goods for continued operations of one or more of 
its facilities. Seller will use commercially reasonable efforts 
to supply Production Goods to Buyer before its other 
customers that do not strictly rely on the Production Goods 
and do not have strict specifications for the Production 
Goods.  

4.4. การจดัสรรและความสามารถในการแข่งขนั หากผูข้าย 
ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นการจดัหาทั�งหมดไดเ้นื�องจากเหตุการณ์
อนัเป็นเหตุสุดวิสัย 
ผูข้ายรับทราบว่าสิ�งนี� ถือเป็นความรับผิดชอบตามสัญญาต่อผูซื้�อและรับทราบ
ว่าผูซื้�อตอ้งพึ�งพาสินคา้เพื�อการผลิตสาํหรับ 
การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของสถานประกอบการหนึ�งแห่งหรือมากกว่านั�น 
ผูข้ายจะใชค้วามพยายามทางการคา้ตามสมควรในการจดัหาสินคา้เพื�อ 
การผลิตให้กบัผูซื้�อก่อนลูกคา้รายอื�นๆ 
ที�ไม่ไดพ้ึ�งพาสินคา้เพื�อการผลิตอยา่งเคร่งครัดและไม่มขีอ้กาํหนดเฉพาะที�เขม้
งวดสาํหรับสินคา้เพื�อการผลิตนั�น  

  
5. Changes & Product Quality.  5. การเปลี�ยนแปลงและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 
5.1. Buyer-Requested Changes. Buyer may request 
changes in the Production Goods, but Seller should only act 
on changes that are requested by Buyer’s Representative in 
writing. If any change that Buyer requests requires a change 
in the Purchase Price or the delivery schedule, Seller must 
provide Buyer with a written quotation showing the Purchase 
Price and effect of all changes on the delivery schedule. 
Unless the quotation is accepted in writing by Buyer’s 
Representative, no change in the Purchase Price or the 
delivery schedule will be permitted. If a change Buyer 
requests reduces the cost or time required to provide the 
Production Goods, Seller will promptly make an equitable 
adjustment in the Purchase Price or the delivery schedule.  

5.1. การเปลี�ยนแปลงที�ผูซื้�อร้องขอ 
ผูซื้�ออาจร้องขอการเปลี�ยนแปลงในสินคา้เพื�อการผลิต 
แต่ผูข้ายควรดาํเนินการเฉพาะกบัการเปลี�ยนแปลงที�ตวัแทนของผูซื้�อร้องขอเ
ป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั�น หากการเปลี�ยนแปลงใดๆ 
ที�ผูซื้�อร้องขอตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงราคาซื�อหรือกาํหนดเวลาส่งมอบ 
ผูข้ายจะตอ้งจดัเตรียมใบเสนอราคาเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ�งแสดงราคาซื�อและ
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงทั�งหมดที�มีต่อกาํหนดเวลาส่งมอบให้แก่ผูซื้�อ 
ทั�งนี�จะไม่อนุญาตใหม้ีการเปลี�ยนแปลงราคาซื�อหรือกาํหนดเวลาส่งมอบ  
เวน้แต่ตวัแทนของผูซื้�อจะยอมรับใบเสนอราคาอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หากคาํขอเปลี�ยนแปลงของผูซื้�อลดค่าใชจ้่ายหรือเวลาที�ตอ้งใชใ้นการจดัหาสิ
นคา้เพื�อการผลิต 
ผูข้ายจะทาํการปรับราคาซื�อหรือกาํหนดเวลาส่งมอบอยา่งยตุิธรรมโดยทนัที  

5.2. Product or Production Process Changes. If Seller 
makes any changes to the production, manufacturing or 
packaging processes that may affect the Production Goods 
(including but not limited to manufacturing locations, 
implementation of toll manufacturing, mining area changes, 
composition, sizing, equipment changes, changes to the 
ingredients and/or technical characteristics of the substances 
or mixtures used in the Production Goods), Seller will inform 
the applicable Buyer and obtain the applicable Buyer’s 
written agreement to such changes in advance. In no event is 
Seller authorized to change the Specification unless it has 
received Buyer’s express written consent. In addition to any 
other rights that Buyer may have, if Seller does not obtain 
Buyer’s prior agreement for the applicable change, Buyer 
may immediately begin to purchase Production Goods from 

5.2. การเปลี�ยนแปลงผลิตภณัฑห์รือกระบวนการผลิต 
หากผูข้ายทาํการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการผลิต การสร้าง 
หรือการบรรจุภณัฑที์�อาจส่งผลกระทบต่อสินคา้เพื�อการผลิต 
(รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะสถานที�ผลิต การดาํเนินการว่าจา้งผลิต 
การเปลี�ยนแปลงพื�นที�การทาํเหมืองแร่ การจดัวางส่วนประกอบ 
การปรับขนาด การเปลี�ยนแปลงอุปกรณ์ 
การเปลี�ยนแปลงส่วนประกอบและ/หรือลกัษณะทางเทคนิคของสารหรือสาร
ผสมที�ใชใ้นสินคา้เพื�อการผลิต) 
ผูข้ายจะแจง้ผูซื้�อที�เกี�ยวขอ้งและขอรับขอ้ตกลงที�เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรของผูซื้�อที�เกี�ยวขอ้งสาํหรับการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวเป็น 
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another supplier, and without liability to Buyer, and Seller 
will be required to pay any costs Buyer incurs in connection 
with such change. 

การล่วงหนา้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ผูข้ายไมไ่ดรั้บอนุญาตให้เปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดเฉพาะได ้
เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจง้จากผูซื้�อ 
นอกเหนือจากสิทธิอื�นใดที�ผูซื้�ออาจมี 
หากผูข้ายไม่ไดรั้บขอ้ตกลงล่วงหนา้ของผูซื้�อสาํหรับการเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้
อง 
ผูซื้�ออาจเริ�มซื�อสินคา้เพื�อการผลิตจากผูจ้ดัหารายอื�นโดยทนัทีและผูซื้�อไม่ตอ้
งรับผิด  
 
และผูข้ายจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เกิดขึ�นกบัผูซื้�ออนัเนื�องมาจาก 
การเปลี�ยนแปลงดงักล่าว 

5.3. Quality control of Seller and Inspection by Buyer.  5.3. การควบคุมคุณภาพของผูข้ายและการตรวจสอบโดยผูซื้�อ  
(a) Seller will perform and document analyses of the 
Production Goods in intervals required to confirm that the 
Product meets the Specifications but in any event no less 
frequently than once per shift. Seller will provide to Buyer a 
certificate of analysis with each shipment of Production 
Goods certifying that the Production Goods meet the 
Specification.  

(ก) ผูข้ายจะดาํเนินการและจดัทาํเอกสารการวิเคราะห์สินคา้เพื�อ 
การผลิตตามช่วงเวลาที�กาํหนดเพื�อยืนยนัวา่ผลิตภณัฑน์ั�นตรงตามขอ้กาํหนดเ
ฉพาะเป็นประจาํไม่นอ้ยกว่าหนึ�งครั� งต่อช่วงการทาํงานในทุกกรณี ผูข้าย 
จะจดัเตรียมใบรับรองการวิเคราะห์ให้กบัผูซื้�อไปพร้อมกบัการจดัส่งสินคา้เพื�
อการผลิตในแต่ละครั� งเพื�อรับรองว่าสินคา้เพื�อการผลิตเป็นไปตามขอ้กาํหนดเ
ฉพาะ  

(b) With respect to raw materials only, Seller will also: 
(i) provide a certificate of analysis at such intervals agreed to 
by the Parties that, at a minimum, will contain the Production 
Good PSD and chemistry and results of testing for refractory 
heavy mineral particles (RHMs),and any other tests as may 
be specified in the Contract, via a representative sample; and 
(ii) Seller will also run an RHM test, and any other test 
specified in the Contract, after any major quarry issues or 
process changes.  

(ข) ในกรณีของวตัถุดิบเท่านั�น ผูข้ายยงัจะตอ้ง: (i) 
จดัเตรียมใบรับรองการวิเคราะห์ตามช่วงเวลาที�ตกลงกนัโดยฝ่ายต่างๆ ว่า 
อยา่งนอ้ยที�สุดจะตอ้งมี PSD และคุณสมบตัิทางเคมีของสินคา้เพื�อการผลิต 
และ 
ผลการทดสอบสาํหรับอนุภาคของแร่หนกัที�ทนไฟ (RHM) 
และการทดสอบอื�นๆ ตามที�อาจมีระบุไวใ้นสัญญา 
ผ่านตวัอยา่งที�เป็นตวัแทน; และ (ii)  
ผูข้ายยงัจะดาํเนินการทดสอบ RHM 
และการทดสอบอื�นใดที�ระบุในสัญญาหลงัจากเกิดประเด็นสาํคญัเกี�ยวกบัเหมื
องแร่หินหรือมีการเปลี�ยนแปลงกระบวนการใดๆ ดว้ย  

(c) Seller, being fully responsible for the quality of the 
Production Goods, follows, and will continue to follow, the 
quality control procedure disclosed or provided to Buyer 
which may be referenced in the Contract (the “QC 
Procedure”). Seller will not make any modifications to its QC 
Procedure that may have an adverse impact on the quality of 
the Production Goods without receiving Buyer’s prior written 
consent which will not be unreasonably withheld or delayed. 
Buyer has the right, upon reasonable prior notice and during 
normal business hours, to enter onto Seller’s premises to 
inspect Seller’s production processes, test the Production 
Goods and confirm that Seller is following its QC Procedure. 
Notwithstanding the foregoing, Buyer will have the right to 
conduct random tests of Production Goods received from 
Seller to determine whether the Production Goods meet the 
Specifications and, promptly upon request, Seller will 
provide Buyer with samples of Production Goods for testing 
at no charge to Buyer. 

(ค) ผูข้ายมีหนา้ที�รับผิดชอบอยา่งเต็มที�ต่อคุณภาพของสินคา้เพื�อ 
การผลิต ปฏิบตัิตาม 
และจะดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องในการปฏิบตัิตามกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ที�ไดรั้บการเปิดเผยหรือจดัเตรียมใหแ้ก่ผูซื้�อที�อาจมีการอา้งถึงในสัญญา 
("กระบวนการ QC") ผูข้ายจะไม่ทาํการแกไ้ขใดๆ ในกระบวนการ QC 
ที�อาจส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพของสินคา้เพื�อ 
การผลิตโดยไม่ไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซื้�อก่อน 
ซึ�งจะไมม่ีการระงบัหรือทาํให้เกิดความล่าชา้อยา่งไม่สมเหตุสมผล 
ผูซื้�อมีสิทธิตามที�สมควรในการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้และในระหว่างเวลาทาํก
ารปกติ 
เพื�อเขา้ไปยงัสถานประกอบการของผูข้ายเพื�อตรวจสอบกระบวนการผลิตขอ
งผูข้าย ทดสอบสินคา้เพื�อการผลิต และยืนยนัว่าผูข้ายปฏิบตัิตามกระบวนการ 
QC แมว้่าจะมีการกล่าวถึงขา้งตน้ แต่ผูซื้�อจะมีสิทธิใน 
การดาํเนินการทดสอบแบบสุ่มสาํหรับสินคา้เพื�อการผลิตที�ไดรั้บจากผูข้ายเพื�
อตดัสินกาํหนดว่าสินคา้เพื�อการผลิตเป็นไปตามขอ้กาํหนดเฉพาะหรือไม่ 



Guardian – Global Raw Materials 

 June 4, 2019    

  Page 9 of 31 

 

ซึ�งผูข้ายจะตอ้งจดัเตรียมตวัอยา่งของสินคา้เพื�อการผลิตสาํหรับการทดสอบใ
ห้กบัผูซื้�อโดยไม่มคี่าใชจ้่ายและโดยทนัทีเมื�อมีการร้องขอ 

5.4. Acceptance of Production Goods. The 
Specifications may include a specific acceptance test in 
which case Buyer will accept the Production Goods when the 
acceptance test has been successfully completed. Taking 
possession of or using the Production Goods does not 
constitute acceptance when an acceptance test has been 
specified.  

5.4. การยอมรับสินคา้เพื�อการผลิต ขอ้กาํหนดเฉพาะอาจรวมถึง 
การทดสอบเพื�อตรวจรับที�เฉพาะเจาะจง 
ซึ�งในกรณีนี� ผูซื้�อจะยอมรับสินคา้เพื�อการผลิตเมื�อการทดสอบเพื�อตรวจรับเส
ร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้  
การครอบครองหรือการใชสิ้นคา้เพื�อการผลิตไม่ถือว่าเป็นการยอมรับ 
เมื�อมีการระบุการทดสอบเพื�อตรวจรับไวแ้ลว้  

5.5. Inspection of Delivered Products. Buyer will 
review the shipping documents that accompany each 
shipment and will notify Seller of any discrepancies of which 
it is aware in count or Production Good type. Buyer will 
retain damaged or obviously defective Production Goods for 
inspection by Seller for a reasonable time after notifying 
Seller of the damage or obvious defect, or longer if requested 
by Seller and agreed to by Buyer, and will return such 
Production Goods to Seller at Seller’s request and expense. 
Production Goods will be delivered with all relevant 
documents, such as but not limited to the Purchase Order 
reference, the quantity and type of Production Goods, the 
quantity of packages, any applicable instruction booklets, 
technical instructions, as well as accurate and complete 
customs documents, where required, pursuant to applicable 
law. 

5.5. การตรวจสอบผลิตภณัฑที์�ส่งมอบ ผูซื้�อจะตรวจสอบเอกสาร 
การจดัส่งที�มาพร้อมกบัการจดัส่งในแต่ละครั� งและจะแจง้ให้ผูข้ายทราบถึง 
ขอ้แตกต่างใดๆ ที�ควรทราบเกี�ยวกบัจาํนวนหรือประเภทของสินคา้เพื�อ 
การผลิต 
ผูซื้�อจะเก็บสินคา้เพื�อการผลิตที�เสียหายหรือมีขอ้บกพร่องอย่างเห็นไดช้ดัเพื�อ
การตรวจสอบโดยผูข้ายเป็นระยะเวลาที�เหมาะสมหลงัจากแจง้ผูข้ายให้ทราบ
ถึงความเสียหายหรือขอ้บกพร่องที�เห็นไดช้ดัดงักล่าวแลว้ 
หรือเป็นระยะเวลานานกว่านั�นหากผูข้ายร้องขอและไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูซื้�อ 
และจะส่งคืนสินคา้เพื�อการผลิตดงักล่าวกลบัไปยงัผูข้ายตามคาํขอและถือเป็น
ค่าใชจ้่ายของผูข้าย 
สินคา้เพื�อการผลิตจะถูกส่งมอบพร้อมกบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด เช่น 
แต่ไม่จาํกดัเฉพาะเอกสารอา้งอิงใบสั�งซื�อ 
ปริมาณและประเภทของสินคา้เพื�อการผลิต ปริมาณของบรรจุภณัฑ ์
คู่มือแนะนาํที�เกี�ยวขอ้งใดๆ คาํแนะนาํทางเทคนิค 
รวมถึงเอกสารศุลกากรที�ถูกตอ้งและครบถว้นในกรณีที�จาํเป็นตามที�กฎหมาย
กาํหนด 

  
6. Purchase Price; Payment; Withholding Payment 
and Taxes.  

6. ราคาซื�อ; การชาํระเงิน; การชาํระเงินและภาษีหกั ณ ที�จ่าย  

6.1. Purchase Price. The Purchase Price will be paid in 
the denomination specified in the Purchase Order or 
Commercial Agreement and is the full consideration for all of 
the Seller’s obligations and incudes all fees and expenses of 
engineers, consultants and anyone that Seller engages or is in 
the Seller Group, as well as all materials, supplies, 
equipment, facilities, fabrication, manufacturing, packaging, 
administration and management necessary to fulfill Seller’s 
obligations under the Contract. The payment terms are as 
specified in the Contract, but if no payment terms are stated, 
the payment terms are net 60 from the date of invoice or such 
shorter period as required by applicable law.  

6.1. ราคาซื�อ 
ราคาซื�อจะไดรั้บการชาํระตามหน่วยเงินตราที�กาํหนดไวใ้นคาํสั�งซื�อหรือขอ้ต
กลงการคา้ และเป็นค่าตอบแทนเต็มจาํนวนสาํหรับ 
ขอ้ผูกพนัทั�งหมดของผูข้ายและรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั�งหมดของ
ทีมวิศวกร ที�ปรึกษา และบุคคลใดก็ตามที�ผูข้ายว่าจา้งหรืออยูใ่นกลุ่มผูข้าย 
ตลอดจนวตัถุดิบ วสัดุ อุปกรณ์ สิ�งอาํนวยความสะดวก การประดิษฐ์ การผลิต 
การบรรจุภณัฑ ์การดูแล 
และการบริหารจดัการที�จาํเป็นเพื�อทาํให้ขอ้ผูกพนัของผูข้ายบรรลุผลตามสัญ
ญา เงื�อนไขการชาํระเงินจะเป็นไปตามที�ระบุไว ้
ในสัญญา แต่หากไม่ไดร้ะบุเงื�อนไขการชาํระเงินไว ้เงื�อนไขการชาํระเงิน 
ตอ้งเป็นระยะเวลา 60 วนัสุทธินบัจากวนัที�ในใบแจง้หนี�หรือเร็วกว่านั�น 
ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายที�บงัคบัใช ้ 

6.2. Withholding Payment. Buyer may withhold or 
delay all or a part of any payment to Seller, or request 
reimbursement from Seller, or utilize bank guarantees, 
insurance guarantees or security deposits (if and as 
applicable) to the extent necessary to protect itself from a loss 
on account of: (i) defective portions of the Work not timely 

6.2. การชาํระภาษีหกั ณ ที�จ่าย 
ผูซื้�อสามารถยบัย ั�งหรือยืดระยะเวลาการชาํระเงินทั�งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้
ขาย หรือร้องขอการชาํระเงินคืนจากผูข้าย 
หรือใชห้นงัสือคํ�าประกนัของธนาคาร หนังสือรับรองการประกนัภยั 
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remedied; (ii) failure of Seller to make proper payments to its 
subcontractors; (iii) damage to work of another party caused 
by a member of Seller Group; (iv) failure of Seller to perform 
as required by the Contract; or (v) or to the extent of good 
faith dispute regarding an invoice.  

หรือเงินประกนั (หากมีและตามที�เกี�ยวขอ้ง) ตามขอบเขตเฉพาะ 
ที�จาํเป็นเพื�อปกป้องตนเองจากความเสียหายต่อไปนี� : (i) 
งานในส่วนที�มีขอ้บกพร่องไม่ไดรั้บการแกไ้ขภายในระยะเวลาที�กาํหนด; (ii) 
ผูข้ายไม่ชาํระเงินให้กบัผูรั้บเหมาช่วงอยา่งถูกตอ้ง; หรือ (iii) 
ความเสียหายต่องานของอีกฝ่ายหนึ�งอนัเนื�องมาจากสมาชิกในกลุ่มผูข้าย; (iv) 
ผูข้ายไม่สามารถดาํเนินการตามที�มีกาํหนดไวใ้นสัญญาไดส้าํเร็จ; หรือ (v) 
ภายใตข้อบเขตของการโตแ้ยง้โดยสุจริตเกี�ยวกบัใบแจง้หนี�   

6.3. Taxes. Unless the Contract expressly states 
otherwise, and Buyer provides applicable documentation for 
any available exemptions from the imposition of taxes, the 
price(s) shown on the Purchase Order or Commercial 
Agreement includes all applicable transaction taxes of any 
kind, including but not limited to sales and use taxes and 
VAT. Each Party is responsible for the payment of its own 
income taxes. Payments to Seller, however, may be reduced 
by income tax withholding where applicable and Seller is 
responsible for providing Buyer with any required 
documentation that may reduce the amount of income tax 
withheld.  

6.3. ภาษี ผูซื้�อตอ้งจดัเตรียมเอกสารประกอบที�เกี�ยวขอ้งสําหรับ 
การยกเวน้ที�มีใดๆ จากการเก็บภาษีต่างๆ 
โดยราคาที�แสดงในคาํสั�งซื�อหรือขอ้ตกลงการคา้จะตอ้งประกอบดว้ยภาษีธุรก
รรมทุกประเภทที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะภาษีการขาย 
ภาษีการใช ้และภาษีมูลค่าเพิ�ม 
เวน้แต่สัญญาจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�นอยา่งชดัแจง้ แต่ละฝ่าย 
มีหนา้ที�รับผิดชอบในการชาํระภาษีเงินไดข้องตนเอง อยา่งไรก็ตาม  
การชาํระเงินให้กบัผูข้ายอาจลดลงจากการหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายตามที�ม ี
การบงัคบัใช ้และผูข้ายมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสารประกอบ 
ที�จาํเป็นสาํหรับใชใ้นการลดจาํนวนเงินภาษีเงินไดที้�มีการหกั ณ ที�จ่ายให้แก่ 
ผูซื้�อ  

  
7. Seller’s Warranty. Seller warrants to Buyer that the 
Production Goods and, as applicable, the Production 
Services: (a) conform precisely to the Specifications and all 
other requirements of the Contract; (b) are free from defects 
in material and workmanship; (c) are merchantable and fit for 
the purposes stated in the Contract; (d) are conveyed to Buyer 
by Seller with good title; and (e) are conveyed to Buyer by 
Seller free and clear of all liens or security interests 
(collectively, the “Warranty”). 

7. การรับประกนัของผูข้าย 
ผูข้ายรับประกนักบัผูซื้�อว่าสินคา้เพื�อการผลิตและบริการเพื�อการผลิตตามที�เห
มาะสมจะตอ้ง: (ก) ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเฉพาะและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
ทั�งหมดของสัญญาอยา่งถูกตอ้ง;  
(ข) ปราศจากขอ้บกพร่องในวตัถุดิบและผลงานการผลิต; (ค) 
สามารถซื�อขายไดแ้ละตรงตามวตัถุประสงคที์�ระบุไวใ้นสัญญา; (ง) 
ถูกโอนไปยงัผูซื้�อโดยผูข้ายดว้ยกรรมสิทธิ_ โดยสมบูรณ์; และ (จ) 
ถูกโอนไปยงัผูซื้�อโดยผูข้ายโดยปราศจากและปลอดจากขอ้ผูกมดัหรือสิทธิปร
ะโยชน์ที�มีหลกัประกนัทั�งหมด (เรียกรวมกนัว่า "การรับประกนั") 

  
8. Non-Conforming Product.  8. ผลิตภณัฑที์�ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด  
8.1. Rejection of Non-Conforming Product. Buyer may 
reject any Production Goods that do not satisfy the Warranty 
by giving verbal notice to Seller. If Buyer rejects Production 
Goods, then at Buyer’s sole option, in addition to any other 
rights or remedies to which Buyer may be entitled, Seller will 
(i) provide conforming Production Goods which may come 
from another source that is approved by Buyer at no 
additional charge; (ii) promptly repair the non-conforming 
Production Goods (if such goods are of the type capable of 
repair); or (iii) promptly refund the Purchase Price for the 
non-conforming Production Goods plus transportation costs. 
Seller is responsible for all of the costs and expenses related 
to the return of a non conforming shipment and delivery of 
replacement shipment. Buyer may, at its option, but also at its 
own risk, knowingly accept a non-conforming shipment, in 
which case Buyer will be entitled to a reduction of the price 
of the non-conforming shipment.  

8.1. การปฏิเสธผลิตภณัฑที์�ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด 
ผูซื้�ออาจปฏิเสธสินคา้เพื�อการผลิตใดๆ 
ที�ไม่เป็นไปตามการรับประกนัโดยแจง้ให้ผูข้ายทราบดว้ยวาจา 
หากผูซื้�อปฏิเสธสินคา้เพื�อการผลิต แลว้อาศยัดุลพินิจของผูซื้�อแต่เพียงผูเ้ดียว 
นอกเหนือจากสิทธิหรือการเยียวยาอื�นใดที�ผูซื้�ออาจไดรั้บสิทธิ ผูข้ายจะตอ้ง 
(i) 
จดัหาสินคา้เพื�อการผลิตที�สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดซึ�งอาจมาจากแหล่งอื�นที�ไ
ดรั้บการอนุมตัิจากผูซื้�อโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมเพิ�ม; (ii) 
ซ่อมแซมสินคา้เพื�อการผลิตที�ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดโดยทนัที 
(หากสินคา้ดงักล่าวเป็นประเภทที�สามารถซ่อมแซมได)้; หรือ (iii) 
คืนเงินในราคาซื�อสาํหรับสินคา้เพื�อการผลิตที�ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดพร้
อมค่าขนส่งโดยทนัที 
ผูซื้�อมีหนา้ที�รับผิดชอบค่าใชจ้่ายทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งคืนสินคา้ที�ไม่ส
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อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและการส่งมอบสินคา้ทดแทน 
ผูซื้�ออาจตดัสินใจเลือกรับสินคา้ที�ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดโดยรับผิดชอบค
วามเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นดว้ยตนเอง 
ซึ�งในกรณีนี� ผูซื้�อจะไดรั้บสิทธิการลดราคาสาํหรับสินคา้ที�ไม่สอดคลอ้งกบัข้
อกาํหนดดงักล่าว  

8.2. Buyer’s Right to Obtain Alternate Supply. If Buyer 
provides verbal notice of rejection of any Production Goods, 
Seller will investigate and respond as soon as possible, but no 
later than 12 hours from the time of that notice, as to whether 
Seller can provide conforming Production Goods. Buyer may 
obtain alternate product from another supplier (“Alternate 
Product”) from the time that Buyer rejects Production Goods 
until Seller resumes providing conforming Production Goods 
in a timely manner and the applicable Buyer is satisfied that 
Seller can consistently provide conforming Production Goods 
pursuant to the delivery schedule. Buyer may also obtain 
Alternate Product from another supplier if Seller fails to 
timely deliver Production Goods. Seller understands and 
agrees that during any period when Buyer is receiving 
Alternate Product the applicable Buyer’s obligation to 
purchase Production Goods from Seller may, at Buyer’s sole 
option, be reduced without liability to Buyer.  

8.2. สิทธิของผูซื้�อในการไดม้าซึ�งการจดัหาทดแทน หากผูซื้�อแจง้ 
ให้ทราบดว้ยวาจาเกี�ยวกบัการปฏิเสธสินคา้เพื�อการผลิตใดๆ 
ผูข้ายจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบและตอบกลบัโดยเร็วที�สุด แต่ไม่เกิน 12 
ชั�วโมงนับจากเวลาที�ไดรั้บแจง้ 
ว่าผูข้ายสามารถจดัหาสินคา้เพื�อการผลิตที�สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดไดห้รือไม่ 
ผูซื้�ออาจไดรั้บผลิตภณัฑท์ดแทนจากผูจ้ดัหารายอื�น 
 ("ผลิตภณัฑท์ดแทน") 
ตั�งแต่เวลาที�ผูซื้�อปฏิเสธสินคา้เพื�อการผลิตจนกว่าผูข้ายจะดาํเนินการจดัหาสิน
คา้เพื�อการผลิตที�สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดไดต้่อไปในเวลาที�เหมาะสม 
และผูซื้�อที�เกี�ยวขอ้งมั�นใจว่าผูข้ายสามารถจดัหาสินคา้เพื�อการผลิตที�สอดคลอ้
งกบัขอ้กาํหนดไดต้ามกาํหนดเวลาส่งมอบ  
ผูซื้�อยงัอาจไดรั้บผลิตภณัฑท์ดแทนจากผูจ้ดัหารายอื�นหากผูข้ายไม่สามารถ 
ส่งมอบสินคา้เพื�อการผลิตไดท้นัเวลา ผูข้ายเขา้ใจและตกลงว่าในช่วงเวลาใดๆ 
เมื�อผูซื้�อไดรั้บผลิตภณัฑท์ดแทน 
ขอ้ผูกพนัของผูซื้�อที�เกี�ยวขอ้งในการซื�อสินคา้เพื�อการผลิตจากผูข้ายภายใตดุ้ล
พินิจของผูซื้�อแต่เพียงผูเ้ดียวอาจลดลงโดยที�ผูซื้�อไม่ตอ้งรับผิด  

8.3. Payment for Alternate Product. In addition to any 
other rights that Buyer may have, if Buyer obtains Alternate 
Product as permitted under Section 8.2, Seller will reimburse 
Buyer for the difference between (i) all costs Buyer incurs in 
obtaining Alternate Product on an as delivered basis, and (ii) 
the amount that Buyer would have paid under the Contract 
for such delivered product. Seller will make payment or 
reimbursement within 10 days of Buyer’s written notice. 

8.3. การชาํระเงินสาํหรับผลิตภณัฑท์ดแทน 
นอกเหนือจากสิทธิอื�นใดที�ผูซื้�ออาจมี 
หากผูซื้�อไดร้ับผลิตภณัฑท์ดแทนตามที�ไดรั้บอนุญาตในขอ้ 8.2 
ผูข้ายจะคืนเงินให้แก่ผูซื้�อสาํหรับส่วนต่างระหว่าง (i) ค่าใชจ้่ายทั�งหมดที� 
เกิดขึ�นกบัผูซื้�อในการไดม้าซึ�งผลิตภณัฑท์ดแทนตามหลกัเกณฑก์ารส่งมอบ 
และ (ii) 
จาํนวนเงินที�ผูซื้�อจะตอ้งจ่ายตามสัญญาสาํหรับผลิตภณัฑที์�ส่งมอบดงักล่าว 
ผูข้ายจะชาํระเงินหรือชาํระเงินคืนภายใน 10 
วนัหลงัจากไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซื้�อ 

8.4. Reimbursement of Direct Costs; No Consequential 
Damages. If Seller fails to timely deliver Product or delivers 
non-conforming Product, then Seller will, in addition to 
complying with the other provisions of this Article 8, 
reimburse Buyer for the direct costs that Buyer incurs as a 
result of Seller’s failure within 10 days of Buyer’s written 
notice, which may include, but are not limited to, costs and 
expenses related to the return of a non conforming 
shipment(s) and for replacement shipment(s), including all 
delivery and freight costs. Seller will not be responsible for 
indirect or consequential damages associated with its failure 
to deliver conforming Product unless such failure arose in 
connection with (i) the negligence or intentional misconduct 
of a member of Seller Group or (ii) Seller’s decision to 
supply Product or product substantially similar to the Product 
to a customer other than the applicable Buyer which 
contributes to a failure to timely supply Product to Buyer.  

8.4. การชาํระเงินคืนสาํหรับค่าใชจ้่ายทางตรง; 
ไม่มคีวามเสียหายที�เกิดขึ�นตามมา 
หากผูข้ายไม่สามารถส่งมอบผลิตภณัฑไ์ดท้นัเวลาหรือส่งมอบผลิตภณัฑที์�ไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด 
ผูข้ายจะตอ้งคืนเงินให้แก่ผูซื้�อสาํหรับค่าใชจ้่ายทางตรงที�เกิดขึ�นกบัผูซื้�ออนัเนื�
องมาจากความลม้เหลวของผูข้ายภายใน 10 
วนัของคาํบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซื้�อ 
ซึ�งอาจรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งคืนสินคา้ที�ไม่ส
อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและสาํหรับสินคา้ทดแทน 
ซึ�งรวมถึงค่าจดัส่งและค่าขนส่งทั�งหมด 
นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดอื�นๆ ในขอ้ 8 นี�  ผูข้ายจะ 
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยออ้มหรือที�เกิดขึ�นตามมาซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัคว
ามลม้เหลวในการส่งมอบผลิตภณัฑที์�สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด 
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เวน้แต่ความลม้เหลวที�เกิดขึ�นดงักล่าวจะเกี�ยวเนื�องกบั (i) 
ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทาํผิดโดยเจตนาของสมาชิกในกลุ่มผูข้าย 
หรือ (ii) 
การตดัสินใจของผูข้ายในการจดัหาผลิตภณัฑห์รือผลิตภณัฑที์�มีความคลา้ยคลึ
งอย่างมากกบัผลิตภณัฑที์�ส่งมอบให้กบัลูกคา้นอกเหนือจากผูซื้�อที�เกี�ยวขอ้ง 
ซึ�งก่อให้เกิดความลม้เหลวในการจดัหาผลิตภณัฑใ์ห้กบัผูซื้�อไดท้นัเวลา  

  
9. Indemnity. Seller is responsible for the actions of 
Seller Group. Seller will indemnify Buyer and, its parent, 
subsidiaries and affiliates, directors, officers, agents and 
employees (the “Buyer Indemnitees”), and hold them 
harmless against any claim, damage, liability, cost, and other 
loss of any kind whatsoever (including fees and expenses of 
attorneys) for personal injury or damage to property caused 
by Seller Group in connection with the Contract or other 
Work performed in connection with these Terms. This 
indemnity survives the termination of the Contract and these 
Glass Production Terms. 

9. การชดใชค้่าเสียหาย 
ผูข้ายมีหนา้ที�รับผิดชอบต่อการกระทาํของกลุ่มผูข้าย 
ผูข้ายจะชดใชค้่าเสียหายแก่ผูซื้�อ และบริษทัแม่ บริษทัสาขา 
และบริษทัในเครือ ผูอ้าํนวยการ เจา้หนา้ที� ตวัแทน และพนักงาน 
("ผูเ้รียกร้องค่าเสียหายแทนผูซื้�อ") และจะปกป้องผูซื้�อต่อการเรียกร้อง 
ความเสียหาย ความรับผิด ค่าใชจ้่าย และการสูญเสียอื�นใดทุกประเภท 
(รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของทนายความ) 
สาํหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือ 
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นที�เกิดจากกลุ่มผูข้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาหรือ 
งานอื�นๆ ที�ดาํเนินการเกี�ยวขอ้งกบัขอ้กาํหนดเหล่านี�  
การชดใชค้่าเสียหายนี�ยงัคงมีผลสืบต่อไปหลงัการสิ�นสุดของสัญญาและขอ้กาํ
หนดการผลิตกระจกเหล่านี�  

  
10. On-Site Work. To the extent that a member of 
Seller Group enters the Buyer’s premises or facility in 
connection with the Production Goods purchased by Buyer, 
Seller agrees to the following:  

10. งานในสถานประกอบการ 
ในกรณีที�สมาชิกในกลุ่มผูข้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสินคา้เพื�อการผลิตที�ซื�อโดยผูซื้�อเ
ขา้มาในสถานที�หรือ 
สถานประกอบการของผูซื้�อ ผูข้ายตกลงเห็นดว้ยดงัต่อไปนี� :  

10.1. Quality & Safety: (a) all of the Work will be of the 
highest quality and conform to the best practices in the 
relevant industry. The Work will comply with all applicable 
laws, including, without limitation, applicable local building 
codes. Seller will provide reasonable support as requested by 
Buyer to address and correct quality concerns and Buyer may 
hold Seller responsible for costs associated with quality-issue 
investigation and containment to the extent caused by Seller’s 
acts or omissions. (b) Seller will cause Seller Group to follow 
all of the safety requirements and procedures of the 
applicable Buyer premises and facility and will establish and 
enforce appropriate safety, health and work procures for the 
jobs being performed and will comply, and will cause Seller 
Group to comply, with all applicable safety laws, rules and 
regulations. Seller is responsible for the safety of all members 
of Seller Group and those affected by the actions of Seller 
Group.  

10.1. คุณภาพและความปลอดภยั: (ก) 
งานทั�งหมดจะมีคุณภาพสูงสุดและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที�ดีที�สุดในอุตสา
หกรรมที�เกี�ยวขอ้ง งานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที�บงัคบัใช้ทั�งหมด 
ซึ�งรวมถึงแตไ่ม่ จาํกดัเฉพาะประมวลขอ้บงัคบัอาคารทอ้งถิ�นที�บงัคบัใช ้
ผูข้ายจะให้การสนบัสนุนที�สมเหตุสมผลตามที�ผูซื้�อร้องขอเพื�อจดัการและแก้
ไขขอ้กงัวลที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณภาพให้ถูกตอ้งและผูซื้�ออาจตอ้งรับผิดชอบแทน
ผูข้ายต่อค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบั 
การตรวจสอบปัญหาดา้นคุณภาพและการจาํกดัขอบเขตที�เกิดจากการกระทาํ
หรือการละเลยของผูข้าย (ข) 
ผูข้ายจะทาํให้กลุ่มผูข้ายปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและขั�นตอนดา้นความปลอดภยั
ทั�งหมดของสถานที�และสถานประกอบการของผูซื้�อที�เกี�ยวขอ้ง 
และจะจดัทาํและบงัคบัใชม้าตรการดา้นความปลอดภยั สุขอนามยั 
และการทาํงานที�เหมาะสมกบังานที�ดาํเนินการอยู ่และจะ 
ปฏิบตัิตามและจะทาํให้กลุ่มผูข้ายปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัดา้น 
ความปลอดภยัที�บงัคบัใชท้ั�งหมด 
ผูข้ายมีหนา้ที�รับผิดชอบต่อความปลอดภยัของสมาชิกทุกคนในกลุ่มผูข้ายและ
ผูที้�ไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํของกลุ่มผูข้าย  

10.2. Seller Personnel & Plant Conduct. (a) Seller will 
retain or employ only qualified personnel in the performance 
of the Work. Unless the Specifications or Purchase Order 
require the use of specific subcontractors, Seller will select its 

10.2. บุคลากรผูข้ายและขอ้พึงปฏิบตัิของโรงงาน (ก) 
ผูข้ายจะรักษาหรือจา้งบุคลากรที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมเท่านั�นในการดาํเนินงา
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own subcontractors. Seller will provide to Buyer the name of 
each subcontractor that Seller will use in the Work promptly 
upon Buyer’s request. At Buyer’s request, Seller will replace 
any of its on-site employees, agents or subcontractors who 
fail to follow applicable laws or rules or polices applicable to 
the Buyer’s premises or facilities. (b) Seller must follow, and 
must cause the members of Seller Group to follow, Buyer’s 
personal conduct policies, including but not limited to 
Buyer’s Policy Against Harassment while dealing with Buyer 
employees or agents. The following are not permitted in a 
Buyer facility or at Buyer’s premises at any time: weapons; 
drugs or alcohol; private radio transmissions; aluminum cans; 
smoking; short pants; bare shoulders; open toe shoes; or torn 
pants or shirts or other clothing or hairstyles presenting a 
safety hazard. The determination of a safety hazard will be 
made solely by Buyer’s heath and safety manager. (c) Seller 
will, and will cause Seller Group to, conduct the Work so as 
not to interfere with Buyer’s general operations or with other 
contractors that may be at the Buyer’s location. Buyer or its 
designee will coordinate the activities of its own employees 
and each contractor it hires. Seller will, and will cause Seller 
Group to, participate with Buyer and other contractors by 
reviewing and coordinating schedules.  

น ผูข้ายจะเลือกผูรั้บเหมาช่วงของตนเอง 
เวน้แต่ขอ้กาํหนดเฉพาะหรือคาํสั�งซื�อจะกาํหนดให้ใชผู้รั้บเหมาช่วงที�เฉพาะเจ
าะจง ผูข้ายจะจดัเตรียมชื�อผูร้ับเหมาช่วงแต่ละรายให้กบัผูซื้�อ 
โดยเป็นชื�อของผูรั้บเหมาช่วงที�ผูข้ายจะใชใ้นงานตามที�มีการร้องขอจากผูซื้�อโ
ดยทนัที เมื�อมีการร้องขอจากผูซื้�อ ผูข้ายจะดาํเนินการแทนพนกังาน ตวัแทน 
หรือผูรั้บเหมาช่วงใดๆ 
ในสถานประกอบการที�ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎหรือนโยบายที�มีการบงั
คบัใชใ้นสถานที�หรือสถานประกอบการของผูซื้�อ (ข) 
ผูข้ายจะตอ้งปฏิบตัิตามและตอ้งทาํให้สมาชิกในกลุ่มผูข้ายปฏิบตัิตามนโยบาย
เกี�ยวกบัการปฏิบตัิส่วนบุคคลของผูซื้�อ  
ซึ�งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะนโยบายของผูซื้�อว่าดว้ยเรื�องการคุกคามข่มขู ่
ในขณะที�ติดต่อกบัพนกังานหรือตวัแทนของผูซื้�อ 
สิ�งต่อไปนี�ไม่ไดรั้บไม่อนุญาตในสถานประกอบการของผูซื้�อหรือสถานที�ขอ
งผูซื้�อตลอดเวลา: อาวุธ; ยาเสพติดหรือสุรา; 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยสุ่วนบุคคล; กระป๋องอะลูมิเนียม; การสูบบุหรี�; 
กางเกงขาสั�น; เสื�อเปิดไหล่; รองเทา้ที�เผยให้เห็นนิ�วเทา้; 
หรือกางเกงหรือเสื�อที�ฉีกขาดหรือเครื�องแต่งกายหรือทรงผมอื�นๆ  
ที�เป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั 
ผูจ้ดัการดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัของผูซื้�อมีสิทธิพิจารณาตดัสินชี�ขา
ดว่าสิ�งใดเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัแต่เพียงผูเ้ดียว (ค) 
ผูข้ายจะและจะทาํให้กลุ่มผูข้ายดาํเนินงานเพื�อไม่ให้รบกวนการดาํเนินงานทั�ว
ไปของผูซื้�อหรือกบัผูร้ับเหมารายอื�นๆ ที�อาจอยูใ่น 
สถานที�ตั�งของผูซื้�อ ผูซื้�อหรือผูไ้ดรั้บการแต่งตั�งจากผูซื้�อจะประสาน 
การดาํเนินกิจกรรมของพนกังานของตนเองและผูรั้บเหมาแต่ละรายที�ไดรั้บกา
รว่าจา้ง ผูข้ายจะและจะทาํให้กลุ่มผูข้ายเขา้ร่วมกบัผูซื้�อและผูรั้บเหมารายอื�นๆ 
โดยการตรวจสอบและการประสานกาํหนดการต่างๆ  

10.3. Immigration and Labor. If Seller uses employees 
and contractors for the Production Services that are not 
citizens of the country of Buyer’s facility, Seller will be 
responsible to ensure that all applicable immigration and 
labor requirements are met for its employees and contractors, 
and that its contractors are appropriately licensed to provide 
the relevant Production Services. Seller will defend, 
indemnify and as applicable reimburse Buyer for any liability 
incurred by Buyer in connection with such non-compliance. 
Buyer will have the right to control the defense of any claim 
made against Buyer.  

10.3. การตรวจคนเขา้เมืองและแรงงาน 
หากผูข้ายใชพ้นกังานและผูรั้บเหมาสาํหรับบริการเพื�อการผลิตที�ไม่ไดเ้ป็นพล
เมืองของประเทศที�ตั�งสถานประกอบการของผูซื้�อ 
ผูข้ายจะตอ้งรับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเกี�ยว
กบัการตรวจคนเขา้เมืองและแรงงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดสาํหรับพนกังานและ
ผูรั้บเหมาของตน และตรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่าผูรั้บเหมาไดรั้บใบอนุญาตที�เหมาะสมในการจดัหาบริการเพื�อ 
การผลิตที�เกี�ยวขอ้ง ผูข้ายจะปกป้อง ชดใชค้่าเสียหาย และชาํระเงินคืนให้แก่ 
ผูซื้�อในกรณีที�เกิดความรับผิดใดๆ 
กบัผูซื้�ออนัเนื�องมาจากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 
ผูซื้�อจะมีสิทธิควบคุมการปกป้องการเรียกร้องใดๆ  
ที�เกิดขึ�นกบัผูซื้�อ  

10.4.  Seller’s Insurance. Unless the Contract specifically 
provides otherwise, Seller will provide the insurance 
coverage for Seller and members of Seller Group involved in 
the Work or in supporting the Work as listed in Attachment 
A.  

10.4.  การประกนัภยัของผูข้าย 
ผูข้ายจะให้ความคุม้ครองประกนัภยัสาํหรับผูข้ายและสมาชิกในกลุ่มผูข้ายที�เ
กี�ยวขอ้งในงานหรือในการสนบัสนุนงานตามที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบ ก 
เวน้แต่สัญญาจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�นโดยเฉพาะ  
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11. Intellectual and Industrial Property.  11. ทรัพยสิ์นทางปัญญาและทางอุตสาหกรรม  
11.1. Non-Infringement. Seller represents, warrants and 
agrees that the Production Services, Production Goods 
(including all components of the Production Services and 
Production Goods) and any other materials (including any 
designs, drawings, and Documentation) provided under the 
Contract do not and will not violate or infringe any United 
States or foreign patent, trademark, copyright, trade secret, 
trade name or other intellectual or proprietary right, except to 
the extent that the infringement necessarily arises from the 
Specifications that Buyer provided to Seller. Seller further 
warrants that it possesses, and agrees that until transfer to 
Buyer it will at all times possess, good and marketable title to 
the Work, free and clear of any liens or other encumbrances 
(other than the security interest granted by the Seller to 
Buyer). 

11.1. การไม่ละเมิดสิทธิ ผูข้ายรับรอง รับประกนั 
และตกลงว่าบริการเพื�อการผลิต สินคา้เพื�อการผลิต 
(รวมถึงส่วนประกอบทั�งหมดของบริการเพื�อการผลิตและสินคา้เพื�อการผลิต) 
และวตัถุดิบอื�นใด (รวมถึงการออกแบบ ภาพวาด และเอกสารประกอบ) 
ที�จดัทาํขึ�นภายใตสั้ญญาไม่ไดแ้ละจะไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิบตัรของประเท
ศสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ, เครื�องหมายการคา้, ลิขสิทธิ_ , 
ความลบัทางการคา้, ชื�อทางการคา้ 
หรือสิทธิทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นอื�นๆ 
ยกเวน้ภายใตข้อบเขตที�ว่าการละเมิดเกิดขึ�นอย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดจ้ากขอ้กาํหน
ดเฉพาะที�ผูซื้�อมอบให้กบัผูข้าย  
ผูข้ายรับประกนัเพิ�มเติมว่าตนมีสิทธิและตกลงว่าจะครอบครองกรรมสิทธิ_  
ต่องานโดยสมบูรณ์และสามารถซื�อขายไดต้ลอดเวลา 
โดยปราศจากและปลอดจากขอ้ผูกมดัใดๆ หรือภาระผูกพนัอื�นใด 
(นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที�มีหลกัประกนัที�ผูข้ายมอบให้กบัผูซื้�อ) 
จนกว่าจะมีการโอนสิทธิให้กบัผูซื้�อ  

11.2. IP Indemnity. Seller will defend, indemnify and 
hold harmless Buyer and its Indemnitees against any Losses 
arising out of any claim that the Work, Buyer’s use of the 
Work or Buyer’s sale of products manufactured using the 
Work infringes any patent, copyright, trademark or other 
intellectual or industrial property right. This indemnity will 
survive the acceptance of and payment for the Work, the 
expiration of the Warranty covering the Work, and any 
expiration or termination of the Contract. If use of the Work 
or any part of the Work is enjoined (including due to, without 
limitation, infringement by the Production Good of any 
patent, copyright, trademark or other intellectual or industrial 
property right or Seller’s failure to have valid licenses to 
produce or manufacture the Production Goods), then Seller 
will at its own expense and at its option, but in addition to 
any other remedy to which Buyer may be entitled, do the 
following: (i) obtain for Buyer the right to use the Work and 
to sell products manufactured using the Work; (ii) modify the 
Work so that it becomes non-infringing and meets the 
Specification and other requirements set out in the Contract; 
or (iii) procure and deliver to Buyer alternate Work that 
meets the requirements of the Contract so that Buyer has the 
right to use and to sell products made with alternate Work, on 
the condition that the provisions of this Section 9.2 will 
continue to apply to the alternate Work. 

11.2. การชดใชค้่าเสียหายต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูข้ายจะคุม้ครอง 
ชดใชค้่าเสียหาย และปกป้องผูซื้�อและผูเ้รียกร้องค่าเสียหายแทนผูซื้�อต่อ 
การสูญเสียใดๆ ที�เกิดจากการเรียกร้องใดๆ ว่างาน การที�ผูซื้�อใชง้าน  
หรือการที�ผูซื้�อขายผลิตภณัฑที์�ผลิตโดยใชง้าน ละเมิดสิทธิบตัร ลิขสิทธิ_  
เครื�องหมายการคา้ 
หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรมอื�นๆ 
การชดใชค้่าเสียหายจะยงัคงมีผลสืบต่อไปหลงัการยอมรับและ 
การชาํระเงินสาํหรับงาน การหมดอายขุองการรับประกนัที�คุม้ครองงาน 
และการหมดอายหุรือการสิ�นสุดใดๆ ของสัญญา 
หากมีการกาํหนดการใชง้านหรือส่วนใดๆ ของงาน 
(รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะสาเหตุจากการที�สินคา้เพื�อ 
การผลิตละเมิดสิทธิบตัร ลิขสิทธิ_  เครื�องหมายการคา้ 
หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรมอื�นๆ 
หรือความลม้เหลวของผูข้ายใน 
การมีใบอนุญาตที�ถูกตอ้งสําหรับการผลิตหรือสร้างสินคา้เพื�อการผลิต)  
ผูข้ายจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายเองภายใตดุ้ลพินิจของตนเอง 
แต่หากนอกเหนือจากการเยียวยาอื�นใดที�ผูซื้�ออาจไดรั้บสิทธิ 
ให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี� : (i) 
ขอรับสิทธิสาํหรับผูซื้�อในการใชง้านและการขายผลิตภณัฑที์�ผลิตโดยใชง้าน
นั�น; (ii) 
ดดัแปลงงานเพื�อที�จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเป็นไปตามขอ้กาํหนดเฉพาะ
และขอ้กาํหนดอื�นๆ ที�กาํหนดไวใ้นสัญญา;  
หรือ (iii) 
จดัหาและส่งมอบงานทดแทนที�ตรงตามขอ้กาํหนดในสัญญาให้กบัผูซื้�อเพื�อใ
ห้ผูซื้�อมีสิทธิใชแ้ละขายผลิตภณัฑที์�ผลิตขึ�นจากงานทดแทน 
โดยมีเงื�อนไขว่าขอ้กาํหนดของขอ้ 9.2 
นี�จะยงัคงมีผลบงัคบัใชก้บังานทดแทนอยู ่
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12. Compliance with laws.  

 
12. การปฏิบตัิตามกฎหมาย  

12.1. Applicable Laws. (i) The Work and any goods 
supplied in connection with the Work must comply with all 
applicable federal, state, and local laws, rules, and regulations 
(including but not limited to those related to safety and the 
environment) where the Production Goods will be located, 
and the Production Services performed. The Work must be 
free of ozone depleting materials and asbestos. If Seller 
believes that any deviation from the Specifications or SOW is 
necessary to meet legal or regulatory requirements, it will 
notify Buyer in writing and obtain Buyer’s instructions 
before acting. Unless the Contract expressly states otherwise, 
Seller will obtain all necessary permits. (ii) Each member of 
Seller Group will at all times comply fully with all applicable 
laws and regulations in its performance of the Contract, 
including but not limited to safety and the environment, and 
will neither take nor refrain from taking any action 
impermissible, penalized, and/or that could result in liability 
for either Buyer or Seller under applicable law, including the 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the OECD Anti-Bribery 
Convention or any other applicable anti-bribery law or treaty, 
or those regulations maintained by the U.S. Treasury 
Department’s Office of Foreign Assets Control (31 C. F. R. 
Chapter V) (“OFAC”) or the U.S. Commerce Department’s 
Bureau of Industry and Security (15 C.F.R. Parts 730 et. 
Seq.). Seller’s breach, or the breach by a member of Seller’s 
Group, of the preceding sentence constitutes cause for 
immediate termination of the Contract and any or all 
Purchase Orders. (iii) Upon request, Seller must provide to 
Buyer a set of shipping documents and information including 
but not limited to the Country of Origin (COO) certificates 
and the appropriate export classification codes including, if 
applicable, the Export Control Classification Number 
(ECCN) and the Harmonized Tariff Codes of each and every 
one of the Production Goods (including Production Goods 
that may be provided as part of Production Services 
performed) supplied pursuant to a Contract, including in 
sufficient detail to satisfy applicable trade preferential or 
customs agreements, if any. Upon request, Seller agrees to 
trace and certify, or, if Seller does not manufacture the 
Production Goods, to require the manufacturer of the 
Production Goods to trace and certify, the country of origin 
of products purchased by Seller and to promptly provide 
Buyer with such documents and certificates. In all cases 
where Seller is acting as the exporter, Seller must also 
provide the COO and export classification information to 
Buyer via the packing list and the customs invoice, and Seller 
is responsible for obtaining any required licenses or other 
approvals from the applicable customs authorities. (iv) Seller 
will not purchase materials from any country sanctioned by 
OFAC. Please consult https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx for the latest 
list. Seller will also communicate and hold all tiers of its 
supply chain to these same standards. (vi) Seller certifies that 
it’s business and supply chain is maintained in a lawful and 
socially responsible way including, among other things, that 
neither human trafficking nor slavery or forced labor takes 
place in any part of Seller’s business, and that Seller does not 
use slavery or forced labor in any of its forms, including 

12.1. กฎหมายที�บงัคบัใช ้(i) งานและสินคา้ใดๆ 
ที�มีการจดัหาโดยเกี�ยวขอ้งกบังาน จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
และขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลาง รัฐ และทอ้งถิ�นที�บงัคบัใชท้ั�งหมด 
(รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้ม) 
ซึ�งจะมีการกาํหนดตาํแหน่งที�ตั�งของ 
ของสินคา้เพื�อการผลิตและสถานที�ดาํเนินบริการเพื�อการผลิต 
งานตอ้งปลอดจากการใชว้ตัถุดิบที�มีสารทาํลายชั�นบรรยากาศโอโซนและแร่ใ
ยหิน หากผูข้ายเชื�อว่าเกิดความคลาดเคลื�อนใดๆ จากขอ้กาํหนดเฉพาะหรือ 
SOW ที�จาํเป็นต่อการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 
ผูข้ายจะตอ้งแจง้ให้ผูซื้�อทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและขอรับคาํแนะนาํจากผู ้
ซื�อก่อนดาํเนินการ ผูข้ายจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตที�จาํเป็นทั�งหมด 
เวน้แต่ว่าสัญญาจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�นโดยชดัแจง้ (ii) 
สมาชิกในกลุ่มผูข้ายแต่ละคนจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั�งหมดที�มี
การบงัคบัใชต้ลอดเวลาในการดาํเนินงานตามสัญญา 
รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะความปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้ม 
และจะไม่ใชห้รือละเวน้จากการกระทาํใดๆ ที�ไม่ไดรั้บอนุญาต 
ตอ้งไดรั้บโทษ 
และ/หรือที�อาจส่งผลให้เกิดความรับผิดต่อผูซื้�อหรือผูข้ายภายใตก้ฎหมายที�บงั
คบัใช ้
ซึ�งรวมถึงพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระทาํอนัเป็นการคอร์รัปชั�นในต่างประเ
ทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), 
อนุสัญญาการต่อตา้นการติดสินบน OECD (OECD  
Anti-Bribery Convention) 
หรือกฎหมายหรือสนธิสัญญาต่อตา้นการติดสินบนอื�นใดที�มีการบงัคบัใช ้
หรือขอ้บงัคบัที�กาํกบัดูแลโดยสาํนกังานควบคุมสินทรัพยต์่างประเทศของกร
ะทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (U.S. Treasury Department’s Office of Foreign 
Assets Control) (31 C. F. R. Chapter V) ("OFAC") 
หรือสาํนกังานดา้นอุตสาหกรรมและความปลอดภยัของ 
กระทรวงพาณิชยส์หรัฐอเมริกา (U.S. Commerce Department’s Bureau of 
Industry and Security) (15 C.F.R. Parts 730 et. Seq.) 
การละเมิดของผูข้ายหรือการละเมิดโดยสมาชิกในกลุ่มผูข้ายตามประโยคก่อน
หนา้นี�  ถือเป็นสาเหตุของการบอกเลิกสัญญาและคาํสั�งซื�อใดๆ 
หรือทั�งหมดโดยทนัที  
(iii) ผูข้ายจะตอ้งจดัเตรียมชุดเอกสารและขอ้มูลการจดัส่งให้กบัผูซื้�อเมื�อมี 
การร้องขอ ซึ�งรวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเฉพาะใบรับรองประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ 
(COO) และรหสัการจาํแนกประเภทการส่งออกที�เหมาะสม 
รวมถึงหมายเลขการจาํแนกประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN) 
และรหสัพิกดัศุลกากร (ถา้มี) สาํหรับสินคา้เพื�อการผลิตทุกรายการ 
(รวมถึงสินคา้เพื�อการผลิตที�อาจจดัเตรียมไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินบริก
ารเพื�อการผลิต) ที�จดัเตรียมขึ�นตามสัญญา 
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human trafficking. (vii) During the term of these Glass 
Production Terms or a Contract and, in each case, for 5 years 
after, Buyer and Guardian have the right, upon reasonable 
notice and during normal business hours, to audit and review 
Seller’s records in relation to Seller’s compliance with this 
paragraph. (viii) Where the Production Goods and/or 
Production Services procured by Buyer from Seller are in 
support of a U.S. Government end customer or an end 
customer funded in whole or part by the U.S. Government (or 
any state or municipal government that have any required 
additional terms), the additional terms, including FAR 
(Federal Acquisition Regulations), DFAR (Defense Federal 
Acquisition Regulations), C-TPAT (Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism), EU AEO (Authorized 
Economic Operator) requirements apply to the Contract. 
Seller acknowledges and agrees that it will comply with such 
terms if applicable and covenants that it has not been 
declared ineligible to contract with the U.S. Government or 
an end customer funded in whole or part by the U.S. 
Government, any state government, or municipality. 

ซึ�งรวมถึงรายละเอียดที�เพียงพอเพื�อให้เป็นไปตามขอ้ตกลงพิเศษทางการคา้ห
รือทางศุลกากรที�เกี�ยวขอ้ง (ถา้มี) 
ผูข้ายตกลงที�จะตรวจสอบยอ้นกลบัและรับรอง 
หรือหากผูข้ายไม่ไดผ้ลิตสินคา้เพื�อการผลิตก็จะกาํหนดให้ผูผ้ลิตสินคา้เพื�อกา
รผลิตดาํเนินการตรวจสอบยอ้นกลบัและรับรองประเทศแหล่งกาํเนิดของผลิต
ภณัฑที์�ซื�อโดยผูข้ายและจดัเตรียมเอกสารและใบรับรองดงักล่าวให้กบัผูซื้�อโ
ดยทนัทีที�มีการร้องขอ ในทุกกรณีที�ผูข้ายทาํหนา้ที�เป็นผูส่้งออก 
ผูข้ายยงัจะตอ้งจดัเตรียมขอ้มูล COO 
และการจาํแนกประเภทการส่งออกให้กบัผูซื้�อผ่านใบรายการบรรจุหีบห่อแล
ะใบกาํกบัสินคา้ของศุลกากร 
และผูข้ายมีหนา้ที�รับผิดชอบในการขอใบอนุญาตที�จาํเป็นหรือการอนุมตัิอื�นๆ 
จากหน่วยงานศุลกากรที�เกี�ยวขอ้ง (iv) ผูข้ายจะไม่ซื�อวตัถุดิบจากประเทศใดๆ 
ที�ถูกมาตรการลงโทษโดย OFAC ดูรายชื�อล่าสุดไดที้�เวบ็ไซต:์ 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/ 
Pages/Programs.aspx นอกจากนี�  
ผูข้ายจะสื�อสารและกาํกบัดูแลห่วงโซ่อุปทานของตนในทุกระดบัชั�นให้มีมาต
รฐานเดียวกนัดว้ย (vi) 
ผูข้ายรับรองว่ามีการดูแลธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานในลกัษณะที�ถูกตอ้งตามกฎ
หมายและ 
ในแนวทางที�มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ซึ�งรวมถึงว่าจะไมม่ีการคา้มนุษยห์รือแรงงานทาสหรือแรงงานบงัคบัเกิดขึ�นใ
นส่วนใดๆ ทั�งหมดของธุรกิจ 
ของผูข้าย 
และรับรองว่าผูข้ายจะไม่ใชแ้รงงานทาสหรือแรงงานบงัคบัไม่ว่าจะในรูปแบ
บใดๆ ซึ�งรวมถึงการคา้มนุษยด์ว้ย (vii) 
ในช่วงระยะเวลาของสัญญาหรือขอ้ตกลงการผลิตกระจกเหล่านี�  
และในแต่ละกรณีเป็นระยะเวลา 5 ปีหลงัจากนั�น ผูซื้�อและ Guardian 
มีสิทธิตรวจสอบและประเมินบนัทึกขอ้มูลของผูข้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิ
ตามขอ้กาํหนดในยอ่หนา้นี�ของผูข้าย  
เมื�อไดรั้บแจง้อยา่งสมเหตุสมผลและในช่วงเวลาทาํการปกติ (viii) 
ในกรณีที�สินคา้เพื�อการผลิตและ/หรือบริการเพื�อการผลิตที�จดัหาโดยผูซื้�อจาก
ผูข้ายเป็นการสนบัสนุนให้กบัลูกคา้ปลายทางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือลู
กคา้ปลายทางที�ไดร้ับเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั�งหมดหรือ
บางส่วน (หรือรัฐหรือรัฐบาลทอ้งถิ�นใดๆ ที�มีขอ้กาํหนดที�จาํเป็นเพิ�มเติมใดๆ) 
ขอ้กาํหนดเพิ�มเติม ซึ�งรวมถึงขอ้กาํหนด FAR (Federal Acquisition 
Regulations), DFAR (Defense Federal Acquisition Regulations), C-TPAT 
(Customs-Trade Partnership Against Terrorism), EU AEO (Authorized 
Economic Operator) จะตอ้งนาํไปใชก้บัสัญญา 
ผูข้ายรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดงักล่าว (ถา้มี) 
และให้คาํมั�นว่าไม่ไดข้าดคุณสมบตัิในการทาํสัญญากบัรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
หรือลูกคา้ปลายทางที�ไดร้ับเงินทุนสนบัสนุนทั�งหมดหรือบางส่วนจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา รัฐบาลแห่งรัฐ หรือรัฐบาลทอ้งถิ�นใดๆ 

12.2. Conflict Minerals.  12.2. แร่ที�อยูภ่ายใตข้อ้ขดัแยง้  
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(a) Seller agrees to timely respond, following a 
reasonable due diligence inquiry, to any requests made by, or 
on behalf of, Buyer or Guardian for information on the 
source and chain of custody of any Conflict Minerals (as 
defined below) necessary to the functionality or production of 
the Production Goods supplied by Seller to Buyer. In order to 
comply with this section 12.2, Seller must either (i) register 
its organization with iPoint Conflict Minerals Program 
(IPCMP) at: http://www.conflict-minerals.com and submit 
online all requested information, or (ii) complete the 
Electronic Industry Citizenship Coalition® and Global e-
Sustainability Initiative (EICC-GeSI) template at: 
www.conflictfreesmelter.org and submit all requested 
information to the requesting party. If Seller is a smelter, 
Seller also agrees to comply with the Conflict-Free Smelter 
Program protocols developed by EICC-GeSI. As used above, 
the term “Conflict Minerals” means columbite-tantalite, 
cassiterite, wolframite and gold ores – which are refined into 
tantalum, tin, tungsten and gold, respectively, or other 
minerals or compounds that may be designated in the future 
by the U.S. Secretary of State. 

(ก) ผูข้ายตกลงที�จะตอบสนองอยา่งทนัท่วงทีต่อการร้องขอใดๆ  
ที�ทาํโดยหรือในนามของผูซื้�อหรือ Guardian หลงัจากสอบถามและตรวจสอบ 
เชิงลึกอยา่งสมเหตุสมผลเกี�ยวกบัขอ้มูลของแหล่งที�มาและห่วงโซ่ 
การคุม้ครองแร่ที�อยูภ่ายใตข้อ้ขดัแยง้ใดๆ (ตามที�ระบุดา้นล่าง) 
ที�จาํเป็นต่อความสามารถในการทาํงานหรือการผลิตสินคา้เพื�อการผลิตที�จดัห
าโดยผูข้ายให้กบัผูซื้�อ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ 12.2 นี�  ผูข้ายจะตอ้ง (i) 
ลงทะเบียนองคก์รของตนกบั iPoint Conflict Minerals Program (IPCMP) ที�: 
http://www.conflict-minerals.com 
และส่งขอ้มูลที�ร้องขอทั�งหมดทางระบบออนไลน์ หรือ (ii) 
กรอกแบบฟอร์มมาตรฐานของ Electronic Industry Citizenship Coalition® 
and Global e-Sustainability Initiative (EICC-GeSI) ที�: 
www.conflictfreesmelter.org และส่งขอ้มลูที�ร้องขอทั�งหมดไปยงัฝ่ายที� 
ร้องขอ หากผูข้ายเป็นผูถ้ลุงแร่ 
ผูข้ายยงัจะตอ้งตกลงที�จะปฏิบตัิตามเกณฑว์ิธีของ Conflict-Free Smelter 
Program ที�พฒันาโดย EICC-GeSI ดว้ย ตามที�ใชข้า้งตน้ คาํว่า 
"แร่ที�อยูภ่ายใตข้อ้ขดัแยง้" หมายถึง โคลมัไบต-์แทนทาไลต,์ แคสสิเทอไรต,์ 
วุลแฟรไมต ์และแร่ทองคาํ ซึ�งผ่านกระบวนการทาํให้บริสุทธิ_ เป็นแทนทาลมั, 
ดีบุก, ทงัสเตน และทองคาํ ตามลาํดบั หรือแร่หรือสารประกอบอื�นๆ 
ที�อาจถูกกาํหนดในอนาคตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา 

(b) Seller understands and acknowledges that any 
information provided pursuant to this Section 12.2 may be 
provided by Buyer to its customers and may be used by 
Buyer’s customers to comply with their reporting obligations 
under the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (the “Act”), including filing a Form SD and 
Conflict Minerals Report with the U.S. Securities and 
Exchange Commission, and Seller will (i) ensure that the 
information provided in this regard is current, accurate and 
complete, to the best of its knowledge and belief, as of the 
date of submission, (ii) update such information in a timely 
manner if the status of any Product supplied by Seller to 
Buyer changes during Seller’s performance of the Contract, 
and (iii) retain all necessary documentation to support the 
information provided in response to Buyer’s request. 

(ข) ผูข้ายเขา้ใจและรับทราบว่าขอ้มูลใดๆ ที�ใหไ้วต้ามขอ้ 12.2 นี�  
อาจเป็นการจดัเตรียมโดยผูซื้�อให้กบัลูกคา้ของผูซื้�อและอาจถูกใชโ้ดยลูกคา้ข
องผูซื้�อเพื�อให้เป็นไปตามขอ้ผูกพนัในการจดัทาํรายงานภายใตพ้ระราชบญัญั
ติปฏิรูประบบการเงินและคุม้ครองผูบ้ริโภคดอดด-์แฟรงค ์(Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act)  
("พระราชบญัญตัิ") รวมถึงการยื�นแบบฟอร์ม SD 
และรายงานแร่ภายใตข้อ้ขดัแยง้ต่อคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา และผูข้ายจะ (i) 
รับรองว่าขอ้มูลที�ให้ไวเ้กี�ยวกบัเรื�องนี� เป็นขอ้มูลปัจจุบนั ถูกตอ้ง 
และครบถว้น เพื�อให้เกิดความรู้และความเชื�อที�ดีที�สุด ณ วนัที�ส่ง  
(ii) ปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวในเวลาที�เหมาะสมหากสถานะของผลิตภณัฑใ์ดๆ 
ที�จดัหาโดยผูข้ายให้กบัผูซื้�อมีการเปลี�ยนแปลงระหว่างการปฏิบตัิตามสัญญาข
องผูข้าย และ (iii) 
เก็บรักษาเอกสารประกอบที�จาํเป็นทั�งหมดเพื�อสนบัสนุนขอ้มูลที�ให้ไวส้าํหรั
บตอบสนองต่อการร้องขอของผูซื้�อ 

(c) Seller agrees to include substantially the same 
requirements set forth in 12.2 (a) – (c) above in each contract 
with any of its sub-suppliers that provide any material or sub-
component incorporated into Production Goods supplied to 
Buyer. 

(ค)
 ผูข้ายตกลงที�จะรวมขอ้กาํหนดที�มีความเหมือนกนัอยา่งมีนยัสาํคั
ญตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 12.2 (ก) - (ค) ขา้งตน้ในสัญญาแต่ละฉบบั 
ที�ทาํกบัผูจ้ดัหารายยอ่ยของผูข้ายที�จดัหาวตัถุดิบหรือส่วนประกอบยอ่ย 
ที�ประกอบรวมอยูใ่นสินคา้เพื�อการผลิตที�จดัหาให้กบัผูซื้�อ 

12.3. Compliance with Environmental Laws and 
Regulations. Seller is required to comply with applicable 
local, regional, national and international regulations, 
regarding Production Goods sold to Buyer regardless of 

12.3. การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นสิ�งแวดลอ้ม  
ผูข้ายจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัระดบัทอ้งถิ�น ภูมิภาค 
ประเทศและระหว่างประเทศที�มีการบงัคบัใชเ้กี�ยวกบัสินคา้เพื�อการผลิตที�ขาย
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whether the substances composing the Production Goods are 
supplied to be used on their own, in preparations (also called 
mixtures), in articles or in their packaging, which may 
include, but is not limited to the European REACH 
regulations 1907/2006, the European Regulation (CE) 
1272/2008 on the classification labeling and packaging of 
substances and mixtures (CLP Regulation). 

ให้กบัผูซื้�อโดย 
ไม่คาํนึงว่าสารที�ประกอบรวมเป็นสินคา้เพื�อการผลิตนั�นไดร้ับการจดัหาไวเ้พื�
อการนาํไปใช้เองในการจดัเตรียม (ยงัเรียกว่าส่วนผสม) ในสินคา้ หรือ 
ในบรรจุภณัฑ ์ซึ�งอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะขอ้บงัคบั REACH ของยโุรป 
1907/2006, European Regulation (CE) 1272/2008 
เกี�ยวกบัการจาํแนกประเภทการติดฉลากและบรรจุภณัฑส์ารเดี�ยวหรือสารผส
ม (ขอ้บงัคบั CLP) 

  
13. Term, Default, and Remedies. 13. ขอ้กาํหนด การผิดสัญญา และการเยียวยา 
13.1. Term. These Glass Production Terms are effective 
on the Effective Date and, unless earlier terminated as 
specifically set forth in these Glass Production Terms, will 
continue in effect until terminated by a Party upon at least 30 
days’ prior written notice to the other Party (the “Term”). 
The foregoing notwithstanding, any termination of these 
Glass Production Terms or a Contract by Seller will have no 
effect on any then-ongoing Work unless otherwise instructed 
by Buyer in writing. Buyer may terminate a Contract, or any 
Work covered by a Contract, as set forth in these Glass 
Production Terms.  

13.1. ขอ้กาํหนด 
ขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที�มีผลและจะคงสภาพบั
งคบัใช้ไปจนกระทั�งจะมีฝ่ายใดแจง้ยกเลิกเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนั  
เวน้แต่จะมีการยกเลิกก่อนกาํหนดตามที�ระบุไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดก
ารผลิตกระจกเหล่านี�  ("ขอ้กาํหนด") แมว้่าจะมีการกล่าวถึงขา้งตน้ 
การบอกเลิกขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�หรือสัญญาโดยผูข้ายจะตอ้ง 
ไม่ส่งผลต่องานใดๆ ที�ดาํเนินอยูใ่นขณะนั�น เวน้แต่ผูซื้�อจะกาํหนดเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นอยา่งอื�น ผูซื้�ออาจบอกเลิกสัญญาหรืองานใดๆ  
ที�สัญญาครอบคลุมถึงไดต้ามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�   

13.2. Default. TIMELINESS IN GOODS 
PROCUREMENT AND SERVICE DELIVERY IS 
ESSENTIAL TO BUYER’S BUSINESS AND TIME IS OF 
THE ESSENCE UNDER THE CONTRACT. Seller will be 
in default under the Contract if Seller: (a) fails to deliver the 
Production Goods or Production Services as required by the 
Contract; or (b) files for bankruptcy or insolvency, admits in 
writing Seller’s inability to pay its debts as they fall due, 
makes an assignment for or to the benefit of creditors, or 
consents to the appointment of a receiver; or (c) has an 
involuntary bankruptcy petition filed against Seller or a 
receiver appointed for Seller or Seller’s property, and such 
filing or petition is not vacated within 60 days; or (d) stops or 
announces Seller’s intention to stop conducting business as a 
going concern or doing work of the same kind as the Work, 
or Seller abandons the Work; or (e) breaches a provision of 
the Contract, other than a breach of the type specified in 
Section 13.2(a), and the breach is not cured within 10 days 
after Seller receives written notice of the breach, if such 
breach is capable of being cured. The foregoing 
notwithstanding, there is no cure period for breaches 
involving safety, the environment or failure to comply with 
the requirements of Section 12. 

13.2. การผิดสัญญา 
ระยะเวลาในการจดัหาสินคา้และการส่งมอบบริการมีความสําคญัต่อธุรกิจขอ
งผูซื้�อ และเวลาถือเป็นสาระสาํคญัภายใตสั้ญญา 
โดยจะถือว่าผูข้ายมีการกระทาํผิดสัญญาในกรณีที�ผูข้าย:  
(ก) 
ไม่สามารถส่งมอบสินคา้เพื�อการผลิตหรือบริการเพื�อการผลิตไดต้ามที�กาํหน
ดไวใ้นสัญญา; หรือ (ข) ยื�นขอลม้ละลายหรือการไม่สามารถชาํระหนี�ได,้ 
ยอมรับอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าผูข้ายไม่สามารถชาํระหนี�ไดเ้มื�อครบกาํห
นด, ดาํเนินการเพื�อผลประโยชน์ของเจา้หนี�  
หรือยินยอมให้มีการแต่งตั�งเจา้พนกังานพทิกัษท์รัพย;์ หรือ (ค) 
มีการยื�นคาํร้องขอลม้ละลายโดยไม่สมคัรใจต่อผูข้ายหรือเจา้พนักงานพิทกัษ์
ทรัพยที์�ไดรั้บการแต่งตั�งให้กบัผูข้ายหรือทรัพยสิ์นของผูข้าย 
และการยื�นหรือคาํร้องดงักล่าวจะตอ้งไมม่กีารเพิกถอนภายใน 60 วนั; หรือ 
(ง) 
หยดุหรือประกาศความตั�งใจของผูข้ายที�จะหยดุดาํเนินธุรกิจเนื�องจากการดาํร
งอยู่ของกิจการหรือการทาํงานในลกัษณะเดียวกนักบังานในสัญญา 
หรือผูข้ายละทิ�งงาน; หรือ (จ) ละเมิดขอ้กาํหนด 
ในสัญญา นอกเหนือจากการละเมิดในประเภทตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 13.2(ก) 
และการละเมิดดงักล่าวไมไ่ดรั้บการแกไ้ขภายใน 10 
วนัหลงัจากผูข้ายไดร้ับหนงัสือแจง้การละเมิดอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หากการละเมิดนั�นสามารถแกไ้ขได ้แมว้่าจะมีการกล่าวถึงขา้งตน้ 
แต่ไม่มีระยะเวลาการแกไ้ขสาํหรับการละเมิดที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยั 
สิ�งแวดลอ้ม หรือความลม้เหลวในการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในขอ้ 12 

13.3. Consequences of Default. If Seller is in default as 
provided above, Buyer may, in its sole discretion and in 

13.3. ผลที�ตามมาของการผิดสัญญา 
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addition to any other remedies to which it may be entitled, do 
one or both of the following: (a) terminate the Contract or the 
applicable Work, or any or all of them, and take possession 
of the Work and materials that may have been purchased for 
the Work, and pay to Seller the amount (if any) equal to the 
lesser of (i) the fair value of the Work performed and (ii) the 
Purchase Price, less all costs incurred on account of the 
default (including without limitation costs for internal 
personnel and reasonable overhead) of completing the Work 
per the Work Schedule – in either case less all sums paid 
under the Contract, and to recover any sums paid in excess of 
that amount; and (b) recover damages for breach of contract 
and default.  

หากผูข้ายทาํผิดสัญญาตามที�ระบุไวข้า้งตน้ 
ผูซื้�ออาจทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือทั�งสองอยา่งต่อไปนี�ภายใตดุ้ลพินิจของตนเ
องและนอกเหนือจากการเยียวยาอื�นใดที�อาจไดรั้บสิทธิ:  
(ก) บอกเลิกสัญญาหรืองานที�เกี�ยวขอ้ง หรือสิ�งใดๆ หรือทั�งหมด 
และเขา้ครอบครองงานและวตัถุดิบที�อาจถูกซื�อไวแ้ลว้สําหรับงาน 
และชาํระเงินให้กบัผูข้าย (ถา้มี) เป็นจาํนวนเงินที�เท่ากบัส่วนที�น้อยกว่าของ 
(i) มูลค่ายตุิธรรมของงานที�ทาํและ (ii) ราคาซื�อ 
ซึ�งหกัค่าใชจ้่ายทั�งหมดที�เกิดขึ�นในบญัชีของการผิดสัญญา 
(รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะค่าใชจ้่ายสาํหรับบุคลากรภายในและค่าใชจ้่ายประ
จาํที�สมเหตุสมผล) ในการดาํเนินงานตามกาํหนด 
เวลาการทาํงานให้เสร็จสมบูรณ์ 
ซึ�งในทั�งสองกรณีจะตอ้งนอ้ยกว่ายอดรวมทั�งหมดที�ชาํระตามสัญญา 
และเรียกคืนยอดเงินใดๆ ที�มีการชาํระเกินจากจาํนวนเงินดงักล่าว; และ (ข) 
เรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสัญญาและ 
การทาํผิดสัญญา  

13.4. Termination by Guardian for Convenience. Buyer 
may terminate a Contract or any Work under a Contract for 
any reason by delivering written notice to Seller at least 5 
days before the effective date of termination. After receiving 
notice, Seller will terminate the applicable Work as follows: 
(i) terminate all orders and subcontracts chargeable to the 
Work that may be terminated without cost, (ii) terminate and 
settle, subject to Buyer’s approval, other orders and 
subcontracts that were entered into solely in connection with 
the Work where the cost of settlement will be less than costs 
incurred if the work is completed, (iii) transfer to Buyer, per 
Buyer’s instructions only, all materials, supplies, work in 
process, facilities, equipment, machinery or tools Seller has 
acquired in connection with the Work and for which Seller 
has been paid, and (iv) transfer to Buyer all documentation 
and information related to the Work in the format requested 
by Buyer. Upon termination and Seller’s compliance with the 
above requirements, to the extent that Buyer has not already 
paid for such items, Buyer will reimburse Seller for: (i) the 
portion of the Work Seller has completed, plus (ii) the cost of 
the material already delivered to Buyer’s site, plus (iii) the 
cost of bona fide, irrevocable orders that Seller has placed 
specifically for the Work before termination, which costs will 
be paid after the materials are delivered to Buyer’s site or 
such other site specified by Buyer. Seller must submit its 
reimbursement request to Buyer in writing, with a reasonably 
detailed explanation of amounts requested to be reimbursed, 
and Buyer’s approval of such request, which will not be 
unreasonably withheld, conditioned, or delayed, is required 
before Buyer is obligated to reimburse Seller for such costs.  

13.4. การบอกเลิกโดย Guardian ตามความตอ้งการ 
ผูซื้�ออาจบอกเลิกสัญญาหรืองานใดๆ 
ภายใตสั้ญญาดว้ยเหตุผลใดก็ตามโดยส่งหนงัสือแจง้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษ
รให้ผูข้ายทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนวนัที�มีผลของการบอกเลิก 
หลงัจากไดรั้บหนงัสือแจง้แลว้ 
ผูข้ายจะตอ้งยตุิการทาํงานที�เกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี� : (i) 
ยกเลิกคาํสั�งซื�อและผูรั้บเหมาช่วงทั�งหมดที�อาจมีการคิดค่าใชจ้่ายกบังานที�อาจ
ถูกบอกเลิกโดยไม่มีค่าใชจ้่าย (ii) ยกเลิก  
และชาํระเงินให้กบัคาํสั�งซื�อและผูร้ับเหมาช่วงอื�นๆ 
เฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานภายใตก้ารอนุมตัิของผูซื้�อ 
โดยมูลค่าการชาํระเงินจะตอ้งนอ้ยกว่าค่าใชจ้่าย 
ที�เกิดขึ�นหากงานเสร็จสมบูรณ์ (iii) 
ถ่ายโอนสิ�งต่อไปนี�ให้กบัผูซื้�อตามคาํแนะนาํของผูซื้�อเท่านั�น ไดแ้ก่ วตัถุดิบ 
วสัดุ งานที�กาํลงัดาํเนินอยู ่ 
สิ�งอาํนวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื�องจกัร 
หรือเครื�องมือทั�งหมดที�ผูข้ายไดรั้บมาอนัเกี�ยวขอ้งกบังานและที�ผูข้ายไดร้ับกา
รชาํระเงินแลว้ และ  
(iv) 
ถ่ายโอนเอกสารประกอบและขอ้มูลทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบังานในรูปแบบที�ผูซื้�
อร้องขอให้กบัผูซื้�อ 
เมื�อมีการบอกเลิกและผูข้ายปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดขา้งตน้แลว้ 
โดยที�ผูซื้�อยงัไม่ไดช้าํระเงินสาํหรับรายการดงักล่าว ผูซื้�อจะ 
ชาํระเงินคืนให้กบัผูข้ายสาํหรับ: (i) ส่วนของงานที�ผูข้ายทาํเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
และ (ii) ค่าใชจ้่ายของวตัถุดิบที�มีการส่งมอบให้กบัสถานประกอบการของ 
ผูซื้�อแลว้ และ (iii) 
ค่าใชจ้่ายตามจริงของคาํสั�งซื�อที�เปลี�ยนแปลงไม่ไดที้�ผูข้ายไดด้าํเนินการเป็นก
ารเฉพาะสาํหรับงานก่อนที�จะมีการบอกเลิก 
ซึ�งจะมีการชาํระค่าใชจ้่ายหลงัจากที�วตัถุดิบถูกส่งมอบให้กบัสถานประกอบก
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ารของผูซื้�อแลว้ หรือสถานประกอบการอื�นใดที�ระบุโดยผูซื้�อ 
ผูข้ายจะตอ้งส่งคาํขอคืนเงินให้กบัผูซื้�อเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยมคีาํอธิบายโดยละเอียดพอสมควรเกี�ยวกบัจาํนวนเงินที�ขอคืน 
และจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัิจากผูซื้�อสาํหรับคาํขอดงักล่าว 
ซึ�งจะไมม่ีการยบัย ั�ง การกาํหนดเงื�อนไข 
หรือความล่าชา้อยา่งไม่มีเหตุผลสมควร 
ก่อนที�ผูซื้�อจะดาํเนินการชาํระเงินคืนให้กบัผูข้ายสาํหรับค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

13.5. Termination by Seller. Seller may terminate a 
Contract if Buyer fails to pay Seller amounts that are due and 
owing to Seller under such Contract within 30 days after 
delivery of written notice to Buyer regarding such non-
payment, except for amounts that are subject to a good faith 
dispute. Such termination will have no effect on other 
Contracts that Buyer may have with Seller or which other 
Buyers may have with Seller or other Sellers.  

13.5. การบอกเลิกโดยผูข้าย ผูข้ายอาจบอกเลิกสัญญาหากผูซื้�อ 
ไม่ชาํระเงินที�เป็นหนี�ให้กบัผูข้ายเมื�อถึงวนัครบกาํหนดภายใตสั้ญญาดงักล่าว
ภายใน 30 วนัหลงัจากมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผูซื้�อเกี�ยวกบั 
การไม่ชาํระเงินดงักล่าว ยกเวน้จาํนวนเงินที�มีขอ้พพิาทโดยสุจริต  
การบอกเลิกดงักล่าวจะไม่มีผลกบัสัญญาอื�นๆ ที�ผูซื้�ออาจมีกบัผูข้ายหรือ 
ที�ผูซื้�อรายอื�นๆ อาจมีกบัผูข้ายหรือผูข้ายรายอื�นๆ  

  
14. Other Matters. 14. สาระสาํคญัอื�นๆ 

14.1. Confidentiality. For purposes of these Glass 
Production Terms, (a) “Buyer Information” means all 
information that Seller or anyone in Seller Group, receives 
from Buyer or observes or obtains at a Buyer facility, 
including, but not limited to, information relating to: the 
Work, facilities, products, equipment, capabilities, 
intellectual property, financial information, needs, 
developments and plans of Buyer, its affiliates and their 
customers; (b) Seller will not, and will cause members of the 
Seller Group not to, disclose to any third party or to use for 
any purpose other than performing Work for Buyer and its 
affiliates, any Buyer Information, without Buyer’s written 
permission (except as may be required by law); (c) Seller will 
hold all Buyer Information in trust for Buyer’s sole use and 
benefit; and (d) clauses (b) and (c) will not apply to 
information that is publicly known other than through 
disclosure by or through any member of the Seller Group. If 
there is a current confidentiality agreement between the 
Parties, the provisions of this Section 14.1 will be read in 
harmony with such agreement.  

14.1. การรักษาความลบั 
สาํหรับวตัถุประสงคข์องขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�  (ก) "ขอ้มูลผูซื้�อ" 
หมายถึงขอ้มูลทั�งหมดที�ผูข้ายหรือใครก็ตามในกลุ่มผูข้ายไดรั้บจากผูซื้�อหรือ
สังเกตเห็นหรือไดม้าจากสถานประกอบการของผูซื้�อ 
ซึ�งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั: งาน สิ�งอาํนวยความสะดวก 
ผลิตภณัฑ ์อุปกรณ์ ความสามารถ ทรัพยสิ์นทางปัญญา  
ขอ้มูลทางการเงิน ความตอ้งการ การพฒันา และแผนของผูซื้�อ 
บริษทัในเครือของผูซื้�อ และลูกคา้ของผูซื้�อและบริษทัในเครือ; (ข) 
ผูข้ายจะไม่และจะทาํให้สมาชิกในกลุ่มผูข้ายไม่เปิดเผยขอ้มูลผูซื้�อใดๆ 
แก่บุคคลที�สามใดๆ 
หรือใชเ้พื�อวตัถุประสงคอ์ื�นใดนอกเหนือจากการทาํงานเพื�อผูซื้�อและบริษทัใ
นเครือของผูซื้�อ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซื้�อ 
(ยกเวน้กรณีที�กฎหมายอาจกาํหนดไว)้; (ค) 
ผูข้ายจะเก็บขอ้มูลผูซื้�อที�ไดรั้บมาทั�งหมดสาํหรับการใชแ้ละผลประโยชน์ของ
ผูซื้�อแต่เพียงผูเ้ดียว; และ (ง) ขอ้ (ข)  
และ (ค) 
จะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัขอ้มูลที�เปิดเผยต่อสาธารณะนอกเหนือจากการเปิดเผย
โดยหรือผ่านสมาชิกรายใดก็ตามในกลุ่มผูข้าย หากมขีอ้ตกลง 
การรักษาความลบัระหว่างฝ่ายต่างๆ อยูแ่ลว้ในปัจจุบนั ขอ้กาํหนดของ 
ขอ้ 14.1 นี�จะถูกตีความให้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดงักล่าว  

14.2. Force Majeure. Any delay or failure by a Party to 
fulfil its obligations under a Contract will not be deemed a 
breach to the extent that the failure or delay is caused by 
Force Majeure. “Force Majeure” means acts of God, general 
unavailability of electric power or other utilities, fire, flood, 
earthquake, tornado, explosions, riot, war, strikes or lockouts 
at third parties or government actions issued in an 
emergency, including those that prevent Buyer from 
exercising control over its facility, and any similar 
circumstance beyond the reasonable control of a Party and 
without such Party’s fault or negligence. In no event, 
however, will Seller’s inability to perform as a result of any 

14.2. เหตุสุดวิสัย ความล่าชา้หรือความลม้เหลวของฝ่ายหนึ�งใน 
การปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัภายใตสั้ญญาจะไม่ถือเป็นการละเมิดในขอบเขตที�ว่า
ความลม้เหลวหรือความล่าชา้ดงักล่าวเกิดขึ�นโดยเหตุสุดวิสัย "เหตุสุดวิสัย" 
หมายถึงเหตุการณ์ใดๆ ที�ไม่อยากให้เกิดและไม่สามารถคาดการณ์ได,้  
ความไมพ่ร้อมใชง้านในภาวะปกติของพลงังานไฟฟ้าหรือระบบสาธารณูปโภ
คอื�นๆ, ไฟไหม,้ นํ� าท่วม, แผ่นดินไหว, พายทุอร์นาโด,  
การระเบิด, การจลาจล, สงคราม, การประทว้ง 
หรือการนดัหยดุงานที�กระทาํโดยบุคคลที�สามหรือรัฐบาลในกรณีฉุกเฉิน 
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of the following constitute Force Majeure: (i) Seller’s 
insolvency or financial condition; (ii) change in cost or 
availability of raw materials or components based on market 
conditions; (iii) change in cost or availability of a method of 
transportation; (iv) changes in, or implementation of new, 
government regulations, taxes or incentives; (v) failure to 
obtain permits, licenses or other government approvals; (vi) 
failure to use available substitute services, alternate sources, 
work-around plans or other means by which the requirements 
of a buyer of products or services substantively similar to the 
Production Goods and/or Production Services would be 
satisfied; or (vii) labor disruptions, strikes, lockouts and 
slowdowns affecting a Seller’s facility. As soon as possible 
following the occurrence of an event causing the Force 
Majeure the Party claiming the Force Majeure must provide 
notice to the other Party of the reasons for the Force Majeure, 
the anticipated duration of the delay and the time in which 
the delay will be cured. During a delay or the failure to 
perform by Seller, Buyer may, at its option (A) purchase 
Production Goods and Production Services from other 
sources and reduce its schedules or commitment to Seller by 
such quantifies, without liability; (B) cause Seller to provide 
the Production Goods or Production Services from other 
sources in quantities and at times required by Buyer at the 
price set forth in the Purchase Order or Commercial 
Agreement; or (C) request Seller to deliver to Buyer at 
Buyer’s expense all finished goods, work-in-process and 
parts and materials produced or acquired for work under the 
Purchase Order. Buyer is not obliged to pay costs that Seller 
may incur because of a Force Majeure occurrence. If the 
Party claiming Force Majeure cannot provide assurances that 
the delay will last less than thirty calendar days, or if the non-
performance exceeds 30 calendar days, the other Party may 
terminate the Contract. If Buyer exercises this termination 
right, then Seller will promptly deliver to Buyer all requested 
documentation, materials, components and partially 
completed Work, and Buyer will, within 30 days of Seller’s 
completion of delivery, pay Seller per Section 13.4 of these 
Glass Production Terms as if Buyer had terminated the 
Contract for convenience.  

ซึ�งรวมถึงเหตุการณ์ที�ทาํให้ผูซื้�อไม่สามารถดาํเนินการควบคุมสถานประกอบ
การของตน และสถานการณ์ที�คลา้ยคลึงใดๆ 
ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของฝายหนึ�งอยา่งสมเหตุสมผลและโดยที�ไม่ใช่คว
ามผิดหรือความประมาทเลินเล่อของฝ่ายดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
ไมว่่าในกรณีใดก็ตาม การที�ผูข้ายไม่สามารถดาํเนินงานไดด้ว้ยสาเหตุใดๆ 
ต่อไปนี�จะไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย: (i) 
การลม้ละลายหรือภาวะการเงินของผูข้าย; (ii) 
การเปลี�ยนแปลงราคาหรือความพร้อมใชง้านของวตัถุดิบหรือส่วนประกอบต
ามสภาวะตลาด; (iii) 
การเปลี�ยนแปลงราคาหรือความพร้อมใชง้านของวิธีการขนส่ง; (iv) 
การเปลี�ยนแปลงหรือการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ มาตรการดา้นภาษี 
หรือมาตรการจูงใจใหม่ของรัฐบาล; (v) ความลม้เหลว 
ในการขอรับใบอนุญาต สิทธิใชง้าน หรือการอนุมตัิอื�นๆ จากรัฐบาล;  
(vi) ความลม้เหลวในการใชบ้ริการทดแทน แหล่งสาํรอง แผนปฏิบตัิงาน  
หรือวิธีการอื�นๆ ที�มีอยู ่
โดยที�เป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูซื้�อผลิตภณัฑห์รือบริการที�มีความคลา้ยคลึง
กบัสินคา้เพื�อการผลิตและ/หรือบริการเพื�อการผลิตอยา่งมีนยัสาํคญั; หรือ 
(vii) การหยดุชะงกัการทาํงานของแรงงาน  
การประทว้ง การนดัหยดุงาน และการชะลอตวัที�ส่งผลต่อความสะดวกใน 
การดาํเนินงานของผูข้าย หลงัจากเกิดเหตุการณ์ที�ทาํให้เกิดเหตุสุดวิสัย 
ฝ่ายที�อา้งว่าเกิดเหตุสุดวิสัยจะตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายทราบโดยเร็วที�สุดถึงสาเหุตข
องการเกิดเหตุสุดวิสัย ระยะเวลาล่าชา้ที�คาดการณ์ไว ้และเวลาที�จะใชใ้น 
การแกไ้ขความล่าชา้ดงักล่าว 
ในระหว่างที�เกิดความล่าชา้หรือความลม้เหลวในการดาํเนินการจากผูข้าย 
ผูซื้�ออาจเลือก (ก) 
ซื�อสินคา้เพื�อการผลิตและบริการเพื�อการผลิตจากแหล่งอื�นๆ 
และลดกาํหนดเวลาหรือขอ้ผูกมดัที�มตี่อผูข้ายตามปริมาณดงักล่าวโดยไมต่อ้ง
รับผิด; (ข) 
ทาํให้ผูข้ายจดัหาสินคา้เพื�อการผลิตหรือบริการเพื�อการผลิตจากแหล่งอื�นๆ 
ในปริมาณและเวลาที�ผูซื้�อตอ้งการในราคาที�กาํหนดไวใ้นคาํสั�งซื�อหรือขอ้ตก
ลงการคา้; หรือ (ค) ขอให้ผูข้ายส่งมอบสินคา้สาํเร็จรูป, 
งานที�อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 
รวมถึงชิ�นส่วนและวตัถุดิบทั�งหมดที�ผลิตหรือไดม้าเพื�อการทาํงานตามคาํสั�งซื�
อให้กบัผูซื้�อโดยคิดค่าใชจ้่ายจากผูซื้�อ 
ผูซื้�อไม่จาํเป็นตอ้งชาํระค่าใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ�นกบัผูข้ายอนัเนื�องมาจากการเกิดเ
หตุสุดวิสัย 
หากฝ่ายที�อา้งเหตุสุดวิสัยไม่สามารถรับประกนัไดว้่าความล่าชา้จะยาวนานไม่
เกินสามสิบวนัปฏิทิน หรือหาก 
ไม่สามารถดาํเนินงานเป็นระยะเวลาเกิน 30 วนัปฏิทิน 
อีกฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาได ้หากผูซื้�อใชสิ้ทธิในการบอกเลิกนี�  
ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบเอกสารประกอบ วตัถุดิบ ส่วนประกอบ 
และงานที�เสร็จสมบูรณ์แลว้บางส่วนตามที�มีการร้องขอทั�งหมดให้กบัผูซื้�อโด
ยทนัที และภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ผูข้ายดาํเนินการส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ 
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ผูซื้�อจะชาํระเงินให้กบัผูข้ายตามขอ้ 13.4  
ของขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี� เสมือนผูซื้�อไดบ้อกเลิกสัญญาตาม 
ความตอ้งการ  

14.3. No Assignment. Seller may not assign these Glass 
Production Terms nor a Contract or any of its rights or 
obligations under these Glass Production Terms or a 
Contract, whether by operation of law or otherwise, without 
the express prior written consent of Buyer. These Glass 
Production Terms and the Contract will be fully applicable to 
each Party’s legal successors and permitted assigns. 

14.3. ไม่มีการโอนสิทธิ 
ผูข้ายไม่สามารถโอนขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�หรือสัญญา 
หรือสิทธิหรือขอ้ผูกมดัใดๆ ภายใตข้อ้กาํหนด 
การผลิตกระจกเหล่านี�หรือสัญญา 
ไมว่่าจะโดยการดาํเนินการตามกฎหมายหรืออยา่งอื�นโดยไมไ่ดรั้บความยินยอ
มเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากผูซื้�อ 
ขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�และสัญญาจะมีผลบงัคบัใช้อยา่งสมบูรณ์กบั
ผูสื้บทอดตามกฎหมายและผูรั้บโอนที�ไดรั้บอนุญาตของแต่ละฝ่าย 

14.4. Entire Agreement; Amendment. A Contract, if 
entered into by the Parties, is the entire agreement between 
the Parties regarding its subject matter; it replaces any 
previously signed agreements and understandings, oral or 
written, between Buyer and Seller with respect to the Work. 
The foregoing notwithstanding, any current, unexpired 
confidentiality agreements, invention agreements, electronic 
data interchange agreements or other similar general 
agreements between the Parties remain in effect. The 
Contract can be amended only by an agreement in writing 
signed by authorized representatives of both Parties. No 
Buyer employee has the authority to modify the Contract 
without the written approval of an authorized official of 
Buyer. 

14.4. ขอ้ตกลงทั�งหมด; การแกไ้ขเพิ�มเติม สัญญา 
กรณีที�มีการเขา้ร่วมโดยฝ่ายต่างๆ คือขอ้ตกลงทั�งหมดระหว่างฝ่ายต่างๆ 
ในเรื�องที�เป็นสาระสาํคญัของสัญญา; 
โดยจะแทนที�ขอ้ตกลงและความเขา้ใจใดๆ 
ที�มีการลงนามก่อนหนา้นี�ดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรระหว่างผูซื้�อและผูข้า
ยที�เกี�ยวขอ้งกบังาน แมว้่าจะมีการกล่าวถึงขา้งตน้ 
แต่ขอ้ตกลงการรักษาความลบั ขอ้ตกลงการประดิษฐ์ 
ขอ้ตกลงการแลกเปลี�ยนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอ้ตกลงทั�วไปอื�นๆ 
ที�คลา้ยกนัระหว่างฝ่ายต่างๆ 
ซึ�งเป็นปัจจุบนัและยงัไม่สิ�นสุดจะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ 
สัญญาสามารถแกไ้ขเพิ�มเติมไดต้ามขอ้ตกลงที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ�งลงนาม
โดยตวัแทนที�ไดรั้บอนุญาตจากทั�งสองฝ่ายเท่านั�น 
พนกังานของผูซื้�อไมม่ีอาํนาจในการแกไ้ขสัญญาโดยไมไ่ดรั้บการอนุมตัิเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หนา้ที�ผูม้ีอาํนาจของผูซื้�อ 

14.5. Remedies and Rights. Buyer’s remedies provided 
for in the Contract are in all cases cumulative and not 
exclusive. If there is a breach, Buyer will be entitled to all 
rights and remedies provided in the Contract and under 
applicable law. No waiver of any breach of a Contract by 
either Party will be deemed a waiver of any preceding or 
succeeding breach or of any other provision of the Contract. 
No extension of time for performance of any obligation or act 
by either Party will be deemed an extension of time for the 
performance of any other obligation or act. 

14.5. การเยียวยาและสิทธิ 
การเยียวยาของผูซื้�อที�ระบุไวใ้นสัญญาจะเป็นแบบสะสมและไม่จาํกดัสิทธิใน
ทุกกรณี หากมีการละเมิด 
ผูซื้�อจะไดรั้บสิทธิและการเยียวยาทั�งหมดที�ระบุไวใ้นสัญญาและภายใตก้ฎหม
ายที�บงัคบัใช ้
การสละสิทธิในการละเมิดสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะไม่ถือว่าเป็น 
การสละสิทธิจากการละเมิดใดๆ 
ก่อนหนา้นี�หรือที�ตามมาภายหลงัหรือของขอ้กาํหนดอื�นใดในสัญญา 
การขยายเวลาสาํหรับการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัหรือการกระทาํใดๆ 
โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะไม่ถือว่าเป็นการขยายเวลาสาํหรับ 
การปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัหรือการกระทาํอื�นใด 

14.6. Counterparts & Electronic Signatures. Any 
Contract between Buyer and Seller may be executed in 
separate counterparts, and all such counterparts will 
constitute one and the same instrument. Electronic and 
facsimile copies of an original executed signature pages 
(including, without limitation, copies of electronically 
transmitted in “.pdf”), whether of these Glass Production 
Terms or a Contract, will be deemed the same as the original 
executed signature page. Electronically executed versions of 
a signature page through the DocuSign, Inc. electronic 

14.6. ชุดสาํเนาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาใดๆ 
ระหว่างผูซื้�อและผูข้ายอาจถูกดาํเนินการเป็นชุดสาํเนาแยกต่างหาก 
และชุดสาํเนาดงักล่าวทั�งหมดจะตอ้งประกอบดว้ยเอกสารแบบเดียวกนัหนึ�งชุ
ด 
สาํเนาอิเล็กทรอนิกส์และสาํเนาโทรสารของหนา้ลายเซ็นที�ดาํเนินการแบบดั�งเ
ดิม (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะสาํเนาที�มีการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
".pdf") ไม่ว่าจะเป็นขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�หรือสัญญา 
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signing system or any similar service implemented by Buyer 
will also be deemed the same as an original executed 
signature page. At the request of either Party at any time, the 
Parties will promptly confirm all electronic or facsimile 
copies, and all electronically executed versions of any 
signature page by manually executing and delivering a 
duplicate original signature page.  

จะถือว่าเหมือนกนักบัหนา้ลายเซ็นที�ดาํเนินการแบบดั�งเดิม นอกจากนี�  
หนา้ลายเซ็นที�ดาํเนินการแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการลงนามอิเล็กทรอ
นิกส์ของบริษทั DocuSign, Inc. หรือบริการที�คลา้ยกนัใดๆ 
ซึ�งดาํเนินการโดยผูซื้�อก็จะถือว่าเหมือนกนักบัหน้าลายเซ็นที�ดาํเนินการแบบดั�
งเดิมดว้ยเช่นกนั เมื�อมี 
การร้องขอจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งในเวลาใดๆ ก็ตาม ฝ่ายต่างๆ 
จะตอ้งยืนยนัสาํเนาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาํเนาโทรสารทั�งหมด 
และหนา้ลายเซ็นใดๆ  
ที�ดาํเนินการแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั�งหมดโดยทนัทีดว้ยการดาํเนินการและ 
ส่งมอบหนา้ลายเซ็นแบบดั�งเดิมสาํเนาดว้ยตนเอง  

14.7. Contract Interpretation. The Parties desire and 
intend that all the provisions of these Glass Production Terms 
and the other documents comprising the Contract be 
enforceable to the fullest extent permitted by law. If any 
provisions of these Glass Production Terms or the other 
documents comprising the Contract or the application of any 
of the provisions in any of those agreements to any person or 
circumstances is, to any extent, construed to be illegal, 
invalid or unenforceable, in whole or in part, then the 
provision will be construed in a manner to permit its 
enforceability under the applicable law to the fullest extent 
permitted by law. In any case, the remaining portion of these 
Glass Production Terms and the other documents comprising 
the Contract or the application of any remaining terms to any 
person or circumstance, other than those which have been 
held illegal, invalid, or unenforceable, will remain in full 
force and effect. The headings in these Glass Production 
Terms are purely for convenience and are not to be used as an 
aid in interpretation. These Glass Production Terms and any 
Contract are not to be construed against either Party as the 
author or drafter.  

14.7. การตีความสัญญา ฝ่ายต่างๆ 
ประสงคแ์ละตั�งใจว่าขอ้กาํหนดทั�งหมดของขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�
และเอกสารอื�นๆ 
ที�ประกอบขึ�นเป็นสัญญาจะมีผลบงัคบัใชต้ามขอบเขตสูงสุดที�กฎหมายอนุญา
ต  
หากขอ้กาํหนดใดๆ ของขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�หรือเอกสารอื�นๆ  
ที�ประกอบขึ�นเป็นสัญญาหรือการบงัคบัใช้ขอ้กาํหนดใดๆ 
ในขอ้ตกลงเหล่านี�ต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดๆ 
ในขอบเขตใดก็ตามที�ถูกตีความว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกตอ้ง 
หรือไม่สามารถใชบ้งัคบัไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน 
ขอ้กาํหนดดงักล่าวจะถูกตคีวามในลกัษณะที�อนุญาตให้สามารถบงัคบัใชไ้ดภ้
ายใตก้ฎหมายที�ใชบ้งัคบัในขอบเขตสูงสุดที�กฎหมายอนุญาต 
ไมว่่าในกรณีใดๆ  
ก็ตาม ส่วนที�เหลือของขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�และเอกสารอื�นๆ  
ที�ประกอบขึ�นเป็นสัญญาหรือการบงัคบัใช้ขอ้กาํหนดที�เหลือใดๆ 
ต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดๆ นอกเหนือจากสิ�งที�ถือว่าผิดกฎหมาย 
ไม่ถูกตอ้ง  
หรือไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้จะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเต็มที� หวัขอ้ต่างๆ  
ในขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�มีไวเ้พื�อความสะดวกเท่านั�นและตอ้ง 
ไม่ถูกใชเ้ป็นตวัช่วยในการตีความ 
ขอ้ตกลงการผลิตกระจกเหล่านี�และสัญญาใดๆ 
ตอ้งไม่ถูกตีความเทียบกบัฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งในฐานะผูเ้ขียนหรือผูร่้าง  

14.8. Applicable Law and Jurisdiction.  14.8. กฎหมายที�บงัคบัใชแ้ละเขตอาํนาจศาล  
(a) The United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Production Goods will not apply to 
these Glass Production Terms or any Production Goods or 
Production Services sold under a Contract.  

(ก) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสัญญาการขายสินคา้เพื�อ 
การผลิตระหว่างประเทศจะไม่บงัคบัใชก้บัขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�ห
รือสินคา้เพื�อการผลิตหรือบริการเพื�อการผลิตใดๆ ที�ถูกขายภายใตสั้ญญา  

(b) With respect to a Seller that is (i) organized or 
incorporated in the United States (each a “U.S. Supplier”) or 
(ii) that is not a U.S. Supplier but with respect to which there 
is a claim that pertains solely to one or more of Buyer’s 
facilities that are located in the United States, the Agreement 
will be governed by, and construed and enforced under the 
laws of the State of Michigan without reference to any choice 
of law rules or principles which would otherwise dictate 
application of another state or country’s laws and the Parties 
select as the exclusive forum for any litigation related to the 

(ข) ในส่วนของผูข้ายที� (i) 
จดัตั�งหรือก่อตั�งเป็นรูปบริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกา ("ผูจ้ดัหาในสหรัฐฯ") 
หรือ (ii) ที�ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัหาในสหรัฐฯ 
แต่เป็นในส่วนที�มีการกล่าวอา้งว่าเกี�ยวขอ้งกบัสถานประกอบการของผูซื้�อห
นึ�งแห่งหรือมากกว่านั�นที�ตั�งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา 
ขอ้ตกลงจะถูกควบคุม ตคีวาม 
และบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎหมายของรัฐมิชิแกนโดยไมม่ ี
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applicable Contract, and irrevocably consent to the exclusive 
jurisdiction and venue of, the courts of Oakland County, 
Michigan or the United States District Court for the Eastern 
District of Michigan.  

การอา้งอิงถึงการเลือกใชก้ฎหรือหลกัการทางกฎหมายใดๆ ซึ�งจะเป็น 
ตวักาํหนดการบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐหรือประเทศอื�น และฝ่ายต่างๆ 
เลือกให้เป็นศาลพิเศษสาํหรับการดาํเนินคดีใดๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาที�บงัคบัใช ้
และยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนไดต้่อเขตอาํนาจศาลเฉพาะและสถานที�ข
องศาลเขตโอคแลนด ์เคาน์ตี รัฐมิชิแกน 
หรือศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวนัออกของรัฐมิชิแกน  

(c) For any Seller that is not a U.S. Supplier or that 
does not meet the criteria in Section 14.8(b)(ii), except as 
provided in Attachment B to these Glass Production Terms, 
the Contract and these Glass Production Terms will be 
governed by, and construed and enforced under the laws of 
the country where Seller is registered and the Parties select as 
the exclusive forum for any litigation related to these Glass 
Production Terms or a Contract, and irrevocably consent to 
the exclusive jurisdiction and venue of, the courts of the 
location where Seller is registered.  

(ค) สาํหรับผูข้ายรายใดก็ตามที�ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัหาในหรัฐฯ 
หรือไม่เป็นไปตามเกณฑใ์นขอ้ 14.8(ข)(ii) 
ยกเวน้ตามที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบ ข ของขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�  
สัญญาและขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�จะถูกควบคมุ ตีความ 
และบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎหมายของประเทศที�มีการจดทะเบียนผูข้ายและฝ่ายต่าง
ๆ เลือกให้เป็นศาลพิเศษสาํหรับการดาํเนินคดีใดๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�หรือสัญญา 
และยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนไดต้่อเขตอาํนาจศาลเฉพาะและสถานที�ข
องศาลในสถานที�ซึ�งมีการจดทะเบียนผูข้ายไว ้ 

  
14.9. Waiver of Jury Trial. To the extent permitted by 
applicable law, each Party waives, to the fullest extent 
permitted by applicable law, any rights that it may have to a 
trial by jury with respect to any litigation directly or 
indirectly arising out of, under or in connection with the 
Contract. Each Party (a) certifies that no representative, 
agent, or attorney of the other Party has represented, 
expressly or otherwise, such Party would not, during 
litigation, seek to enforce the foregoing waiver, and (b) 
acknowledges the other Party has been induced to enter into 
the Contract by, among other things, the waiver and 
certification set forth in this Section 14.9. 

14.9. การสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขนุ 
ในขอบเขตที�ไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายที�บงัคบัใช ้
แต่ละฝ่ายสามารถสละสิทธิใดๆ 
ที�อาจตอ้งไดรั้บการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขนุในส่วนที�เกี�ยวกบัการดาํเนินค
ดีใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มที�เกิดขึ�นจาก ภายใต ้
หรือเกี�ยวขอ้งกบัสัญญาไดต้ามขอบเขตสูงสุดที�ไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมาย
ที�บงัคบัใช ้แต่ละฝ่าย (ก) รับรองว่าไม่มีผูแ้ทน ตวัแทน 
หรือทนายของอีกฝ่ายที�จะมาทาํหนา้ที�แทน 
ไมว่่าจะโดยชดัแจง้หรือเป็นอยา่งอื�น โดยฝ่ายดงักล่าวจะไม่พยายามคน้หา 
เพื�อบงัคบัใชก้ารสละสิทธิที�กล่าวไวข้า้งตน้ในระหว่างการดาํเนินคดี และ  
(ข) 
ยอมรับว่าอีกฝ่ายหนึ�งไดร้ับการชกันาํให้เขา้ทาํสัญญาโดยนอกเหนือไปจากกา
รสละสิทธิและการรับรองที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 14.9 นี�  

  
14.10. Audit Rights. Seller will maintain records as 
necessary to support amounts charged to Buyer under the 
Contract for the greater of the time period set forth in Seller’s 
documentation retention policies or seven years. Buyer and 
its representatives may audit Seller’s records of transactions 
to the extent needed to verify the quantities shipped and that 
the prices charged match the Purchase Price. Any audit will 
be conducted at Buyer’s expense (but will be reimbursed by 
Seller if the audit uncovers errors in the amounts charged), at 
reasonable times, and at Seller’s usual place of business.  

14.10. สิทธิการตรวจสอบ ผูข้ายจะเก็บรักษาบนัทึกต่างๆ 
ตามความจาํเป็นเพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนในการเรียกเก็บเงินจากผูซื้�อภายใ
ตสั้ญญาเป็นระยะเวลานานกว่าที�กาํหนดไวใ้นนโยบายการเก็บรักษาเอกสารป
ระกอบของผูข้ายหรือเจ็ดปี 
ผูซื้�อและตวัแทนของผูซื้�ออาจตรวจสอบบนัทึกการทาํธุรกรรมของผูข้ายในข
อบเขตที�จาํเป็นเพื�อยืนยนัว่าปริมาณที�จดัส่งและราคา 
ที�เรียกเก็บนั�นตรงกบัราคาซื�อหรือไม่ การดาํเนินการตรวจสอบใดๆ 
จะคดิค่าใชจ้่ายจากผูซื้�อ 
(แต่จะไดรั้บการคืนเงินจากผูข้ายกรณีที�ตรวจสอบพบขอ้ผิดพลาดของจาํนวนเ
งินที�เรียกเก็บ) โดยจะดาํเนินการในเวลาที�เหมาะสมและ ณ 
สถานประกอบกิจการปกติของผูข้าย  

  
14.11. Publicity and Use of Name and Marks. Unless 14.11. การเผยแพร่และการใช้ชื�อและเครื�องหมาย 
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Seller obtains Buyer’s written consent, it will not, (a) except 
as may be required by law or regulations, in any manner 
advertise or publish or release for publication any statement 
or information mentioning Guardian or Buyer, or the fact that 
it has furnished or contracted to furnish to Buyer the items 
required by the Contract or quote the opinion of any 
employee of Guardian or Buyer or (b) except as 
contemplated in the Contract to provide the Production 
Goods or perform the Production Services, use Guardian’s 
name, logo, trademarks or service marks.  

เวน้แต่ผูข้ายจะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซื้�อ 
โดยจะไมม่ีการ (ก) 
ยกเวน้ตามที�อาจมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไวใ้นลกัษณะใดๆ 
ก็ตามที�เป็นการโฆษณาหรือเปิดเผยหรือเผยแพร่แถลงการณ์หรือขอ้มูลใดๆ 
ที�กล่าวถึง Guardian หรือผูซื้�อต่อสาธารณะ 
หรือขอ้เท็จจริงที�ว่าไดจ้ดัหาหรือทาํสัญญาเพื�อจดัหาสินคา้ให้กบัผูซื้�อตามที�กาํ
หนดโดยสัญญาหรืออา้งถึงความเห็นของพนกังานของ Guardian หรือผูซื้�อ 
หรือ (ข) 
ยกเวน้ตามที�ระบุไวใ้นสัญญาเพื�อจดัหาสินคา้เพื�อการผลิตหรือดาํเนินบริการเ
พื�อการผลิต ใชชื้�อ โลโก ้เครื�องหมายการคา้ หรือเครื�องหมายบริการของ 
Guardian  

  
14.12. Status as an Independent Contractor. In all matters 
relating to a Contract, Seller will be acting as an independent 
contractor using its own resources and equipment. Neither 
Seller nor any of the persons furnishing materials or 
performing Production Services under a Contract are 
employees of Buyer for any purpose. All communication to 
employees and subcontractors used by Seller Group will go 
through Seller’s Representative and no member of Seller 
Group will be integrated into Buyer's work organization.  

14.12. สถานะเป็นผูรั้บเหมาอิสระ 
ในสาระสาํคญัทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญา 
ผูข้ายจะทาํหนา้ที�เป็นผูร้ับเหมาอิสระโดยใชท้รัพยากรและอุปกรณ์ของตนเอง 
ผูข้ายหรือบุคคลใดๆ 
ที�ทาํหนา้ที�จดัหาวตัถุดิบหรือดาํเนินบริการเพื�อการผลิตภายใตสั้ญญาจะตอ้งไ
ม่เป็นพนกังานของผูซื้�อไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม 
การสื�อสารทั�งหมดที�กลุ่มผูข้ายใชก้บัพนกังานและผูรั้บเหมาช่วงจะตอ้งดาํเนิ
นการผ่านตวัแทนของผูข้ายและจะตอ้งไมม่ีการรวมสมาชิกในกลุ่มผูข้ายเขา้กั
บองคก์รการทาํงานของผูซื้�อ  
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14.13. Notice. All notices, requests, demands, waivers, 
and other communications under a Contract must be in 
writing. Notices to Seller or any member of Seller Group 
must be sent to the Seller address listed in the Contract or 
Purchase Order to the attention of the person signing these 
Glass Production Terms with a copy to the Seller’s address 
provided electronically during Seller on-boarding. Notices to 
Guardian or Buyer must be sent to Guardian’s address listed 
on the Purchase Order and to Guardian Industries, 2300 
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, to the 
attention of Buyer’s Representative and the General Counsel. 
All notices will be deemed to be given (a) on the second date 
after the date mailed, if sent via overnight mail by a 
nationally recognized courier (return receipt requested) or (b) 
on the third day after the date mailed, by certified or 
registered mail, return receipt requested, postage prepaid. 

 
 
 
14.13. คาํบอกกล่าว คาํบอกกล่าว คาํขอ ความตอ้งการ การสละสิทธิ 
และการสื�อสารอื�นๆ ทั�งหมดภายใตสั้ญญาจะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
คาํบอกกล่าวสาํหรับผูข้ายหรือสมาชิกใดๆ 
ในกลุ่มผูข้ายจะตอ้งส่งไปยงัที�อยูข่องผูข้ายที�ระบุไวใ้นสัญญาหรือคาํสั�งซื�อโด
ยระบุถึงผูที้�ลงนามในขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�พร้อมดว้ยสาํเนาไปยงั
ที�อยูข่องผูข้ายที�ให้ไวใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการฝึกอบรมและพั
ฒนาผูข้าย คาํบอกกล่าวสาํหรับ Guardian หรือผูซื้�อจะตอ้งส่งไปยงัที�อยูข่อง 
Guardian ตามที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อและส่งไปที� Guardian Industries, 2300 
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326 
โดยระบุถึงตวัแทนของผูซื้�อและที�ปรึกษาทั�วไป  
คาํบอกกล่าวทั�งหมดจะถือว่าไดม้ีการมอบให้ (ก) 
ในวนัที�สองหลงัจากวนัที�จดัส่งทางไปรษณีย ์
ในกรณีที�มีการจดัส่งแบบชั�วขา้มคืนโดยผูใ้ห้บริการขนส่งที�ไดรั้บการยอมรับ
ระดบัประเทศ (มีการขอใบตอบรับ) หรือ (ข)  
ในวนัที�สามหลงัจากวนัที�จดัส่งทางไปรษณีย ์
โดยเป็นจดหมายรับรองหรือลงทะเบียน และมีการร้องขอใบตอบรับ 
พร้อมชาํระค่าจดัส่งไปรษณียล่์วงหน้า 

***** ***** 

[Signatures are on the following page] [ลงนามในหนา้ต่อไปนี� ] 
 
 
 

 
 
 

By signing below, Seller acknowledges and accepts the 
Terms and Conditions for Purchase of Glass Raw Materials 
and Glass Production Goods 

การลงนามดา้นล่างแสดงว่าผูข้ายรับทราบและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเ
กี�ยวกบัการซื�อวตัถุดิบกระจกและสินคา้เพื�อการผลิตกระจก 

  
SELLER ผูข้าย 

______________________________ ______________________________ 

Seller Entity Legal Name ชื�อนิติบุคคลของผูข้าย 

By: ________________________ โดย: ________________________ 

Print Name: __________________ ชื�อตวับรรจง: __________________ 

Title: ________________________ ตาํแหน่ง: ________________________ 

Date: ________________________ วนัที�: ________________________ 
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Attachment A เอกสารแนบ ก 

INSURANCE COVERAGE EXHIBIT หลกัฐานความคุม้ครองประกนัภยั 

1. Insurance Coverage. Seller will provide the 
following insurance coverage for Seller and any of Seller’s 
employees, agents or subcontractors involved in the Work or 
in supporting the Work, which will be primary and non-
contributory to any coverages purchased by Buyer or any of 
its affiliates that cover Buyer: 

1. ความคุม้ครองประกนัภยั 
ผูข้ายจะให้ความคุม้ครองประกนัภยัดงัต่อไปนี�แก่ผูข้ายและพนกังาน ตวัแทน 
หรือผูรั้บเหมาช่วงใดๆ ของผูข้ายที�เกี�ยวขอ้งในงานหรือในการสนบัสนุนงาน 
ซึ�งถือเป็นความคุม้ครองหลกัแบบไม่มีส่วนร่วมต่อความคุม้ครองใดๆ 
ที�ผูซื้�อหรือบริษทัใดๆ 
ในเครือไดซื้�อไวเ้พื�อเป็นการให้การคุม้ครองแก่ผูซื้�อในส่วนของ: 

  
A. Workers Compensation ก. เงินทดแทนแรงงาน 

i. For Work performed in the United States: to 
statutory limits in any State in which the Work is to be 
performed under the Contract; 

i. สาํหรับงานที�ดาํเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา: 
จนถึงขีดจาํกดัตามกฎหมายของรัฐใดๆ ที�จะมีการดาํเนินงานภายใตสั้ญญา; 

ii. For Work performed in any country other than the 
United States: to statutory limits as dictated in the applicable 
law.  

ii. สาํหรับงานที�ดาํเนินการในประเทศอื�นใดนอกเหนือจาก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา: 
จนถึงขีดจาํกดัตามกฎหมายตามที�ระบุไวใ้นกฎหมายที�บงัคบัใช ้ 

  
B. Employer’s Liability Insurance, Minimum of 
$2,000,000 for bodily injury by accident or disease; 

ข. การประกนัความรับผิดของนายจา้งต่อลูกจา้ง ขั�นตํ�า  
2,000,000 ดอลลาร์ สาํหรับการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบตัิเหตุหรือ 
ความเจ็บป่วย; 

  
C. Commercial General Liability Insurance, with 
limits of not less than $2,000,000 for each 
occurrence/combined single limit property damage, bodily 
injury and personal injury liability, including the following 
coverages: 

ค. การประกนัภยัความรับผิดทั�วไปเชิงพาณิชย ์โดยมขีีดจาํกดั 
ไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 ดอลลาร์ สาํหรับเหตุที�เกิดขึ�นแต่ละครั� ง/วงเงิน 
ความคุม้ครองชดใชร้วมสําหรับการรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์น  
การบาดเจ็บทางร่างกาย และการบาดเจ็บที�เกิดขึ�นแก่บุคคล ซึ�งรวมถึง 
ความคุม้ครองดงัต่อไปนี� : 

  
i. Premises and operations coverage; i. ความคุม้ครองสถานที�และการดาํเนินการ; 
ii. Independent contractor’s coverage; ii. ความคุม้ครองผูรั้บเหมาอิสระ; 
iii. Contractual liability; iii. การรับผิดตามสัญญา; 
iv. Products and completed operations coverage (for 3 
years after completion); 

iv. ความคุม้ครองผลิตภณัฑแ์ละการดาํเนินการที�เสร็จสมบูรณ์แลว้ 
(เป็นเวลา 3 ปีหลงัจากดาํเนินการเสร็จสมบูรณ)์; 

v. Broad form property damage liability endorsement; v. การรับรองความรับผิดต่อความเสียหายของทรัพยสิ์นแบบกวา้ง; 
vi. Personal injury liability (including contractual); 
and 

vi. การรับผิดต่อการบาดเจ็บของบุคคล (รวมถึงตามสัญญา); 
 และ 

vii. Sudden and accidental pollution liability. vii. การรับผิดต่อมลภาวะที�เกิดขึ�นอยา่งกะทนัหนัและที�เป็นอุบตัิเหตุ 
  
D. Comprehensive Automobile Liability Insurance, 
with limits of not less than $2,000,000 for each 
occurrence/combined single limit property damage and 
bodily injury including contractual liability coverage and 
covering either: 

ง. การประกนัภยัความรับผิดสาํหรับยานยนตแ์บบครอบคลุม 
โดยมขีีดจาํกดัไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 ดอลลาร์ 
สาํหรับเหตุที�เกิดขึ�นแต่ละครั� ง/วงเงินความคุม้ครองชดใชร้วมสาํหรับการรับผิ
ดต่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและการบาดเจ็บทางร่างกายรวมถึงความคุม้คร
องการรับผิดตามสัญญา  
ซึ�งครอบคลุมสิ�งใดสิ�งหนึ�งดงัต่อไปนี� : 

  
i. “any auto”, or i. "รถใดๆ" หรือ 

ii. “all owned autos,” “hired autos,” and/or “non- ii. "รถที�มีเจา้ของทั�งหมด" "รถที�จา้งมา" และ/หรือ 
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owned autos,” as applicable; in which case Seller represents 
and warrants to Guardian that no automobiles or other 
vehicles not so covered will be used in the performance of 
the Production Services or otherwise in connection with 
activities under the Contract. 

"รถที�ไม่มีเจา้ของ" ตามที�เหมาะสม; ในกรณีที�ผูข้ายรับรองและรับประกนัต่อ 
Guardian ว่ายานยนตห์รือรถอื�นๆ 
ที�ไม่มีการคุม้ครองดงักล่าวจะไม่มีการนาํไปใช ้
ในการดาํเนินบริการเพื�อการผลิตหรือเกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมภายใตสั้ญญา 

  
E. Professional Liability Insurance, if the Work might 
be ineligible for coverage under Seller’s Commercial General 
Liability Policy by operation of a “professional services” (or 
comparable) exclusion or exemption, having coverage 
sufficiently broad to cover such potentially ineligible services 
with reasonable minimum limits per occurrence and in the 
aggregate, which coverage will continue in full force and 
effect for 3 years following completion, expiration or 
termination of the Contract. 

จ. การประกนัภยัความรับผิดทางวิชาชีพ 
หากเป็นงานที�ขาดคุณสมบตัิที�จะไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมค์วามรั
บผิดทั�วไปเชิงพาณิชยข์องผูข้ายจากการดาํเนินสิ�งที�เป็นการยกเวน้หรือละเวน้ 
"บริการทางวิชาชีพ" (หรือสิ�งที�เทียบเท่า) 
โดยมีการคุม้ครองกวา้งขวางเพียงพอที�จะครอบคลุมบริการที�อาจขาดคุณสมบั
ติดงักล่าว 
โดยมขีีดจาํกดัขั�นตํ�าที�สมเหตุสมผลต่อเหตทีุ�เกิดขึ�นแต่ละครั� งและในจาํนวนร
วมทั�งหมด 
ซึ�งความคุม้ครองดงักล่าวจะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเต็มรูปแบบเป็นเวลา 3 
ปีหลงัจากที�สัญญาสิ�นสุด หมดอาย ุหรือมีการบอกเลิก 

  
F. Property Insurance, covering Seller’s machinery 
and equipment, contractor’s tools, or any other property at 
the worksite that is not intended to be part of the completed 
Work. 

ฉ. การประกนัภยัทรัพยสิ์น 
โดยครอบคลุมเครื�องจกัรและอุปกรณ์ของผูข้าย เครื�องมือของผูรั้บเหมา 
หรือทรัพยสิ์นอื�นใดในสถานที�ทาํงานซึ�งไม่ไดม้ีวตัถุประสงคใ์ห้เป็นส่วนหนึ�
งของงานที�เสร็จสมบูรณ์ 

  
2. Insurance Limits and Information. The limits stated 
in Sections 1.B, 1.C, 1.D and 1.E above can be provided by a 
combination of primary and excess liability policies and will 
be at least $2,000,000 per occurrence. Seller’s insurance will 
cover claims or suits against Guardian or its affiliates for 
alleged failure to provide a “safe place to work” and 
equivalent claims relating to workplace hazards. Seller and 
its subcontractors will provide Guardian with a copy of such 
party’s Workers Compensation Experience Rating 
Modification for the 3 years before the beginning of the 
Work. 

2. ขีดจาํกดัและขอ้มูลการประกนัภยั ขีดจาํกดัตามที�ระบุไวใ้นขอ้  
1.ข, 1.ค, 1.ง และ 1.จ 
ขา้งตน้อาจจดัเตรียมโดยการรวมกรมธรรมค์วามรับผิดหลกัและส่วนเกินเขา้ด้
วยกนั และจะมมีูลค่าอยา่งนอ้ย 2,000,000 ดอลลาร์ 
ต่อเหตุที�เกิดขึ�นแต่ละครั� ง 
การประกนัภยัของผูข้ายจะครอบคลุมการเรียกร้องหรือการฟ้องร้อง Guardian 
หรือบริษทัในเครือสําหรับขอ้กล่าวหาว่ามี 
ความลม้เหลวในการจดัเตรียม "สถานที�ที�ปลอดภยัสาํหรับการทาํงาน" 
และการเรียกร้องเกี�ยวกบัอนัตรายในสถานที�ทาํงานที�เทียบเท่า 
ผูซื้�อและผูร้ับเหมาช่วงของผูซื้�อจะมอบสาํเนาการปรับระดบัประสบการณ์เงิน
ทดแทนแรงงานของฝ่ายดงักล่าวในช่วง 3 ปีก่อนที�จะเริ�มงานให้แก่ Guardian 

  
3. Additional Insured. All insurance policies required 
by the Contract, with the exception of Workers’ 
Compensation, Employers’ Liability, and/or Professional 
Liability Coverage, as applicable, must designate “[the 
applicable Buyer] and its affiliates and subsidiaries” as an 
additional insured. Seller agrees, and the applicable policies 
will provide coverage through the additional insured status 
for liability arising out of Seller’s performance under the 
Contract or activities relating to such performance. 

3. ผูเ้อาประกนัภยัเพิ�ม 
กรมธรรมป์ระกนัภยัทั�งหมดที�กาํหนดไวต้ามสัญญา 
ยกเวน้ส่วนของเงินทดแทนแรงงาน ความรับผิดของนายจา้ง 
และ/หรือการประกนัภยัความรับผิดทางวิชาชีพ จะตอ้งระบุ 
"[ผูซื้�อที�เกี�ยวขอ้ง] และบริษทัสาขาและบริษทัในเครือของผูซื้�อ" 
ให้เป็นผูเ้อาประกนัภยัเพิ�มตามที�เหมาะสม 
ผูข้ายใหค้วามยินยอมและกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้งจะให้การคุม้ครองผ่านทางสถ
านะผูเ้อาประกนัภยัเพิ�มสาํหรับการรับผิดที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินการของผูข้า
ยภายใตสั้ญญาหรือกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการดงักล่าว 

  
4. Waiver of Subrogation. To the fullest extent 
permitted by applicable law; (A) Seller, on behalf of its 

4. การสละสิทธิการรับช่วงสิทธิ 
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insurers, waives any right of subrogation that such insurers 
may have against Guardian or Buyer arising out of the 
Contract; (B) the insurance specified in Section 1.A and 
Section 1.B will contain a waiver of the right of subrogation 
against Buyer and Guardian and, if applicable, an assignment 
of statutory lien; and (C) any physical damage insurance 
carried by Seller on equipment, tools, temporary structures 
and supplies owned or used by Seller will provide a waiver of 
the right of subrogation against Guardian or Buyer. 

จนถึงขอบเขตสูงสุดตามที�กฎหมายที�บงัคบัใชอ้นุญาต; (ก) 
ผูข้ายในนามของผูรั้บประกนัภยัของตนจะสละสิทธิใดๆ 
ในการรับช่วงสิทธิที�ผูรั้บประกนัภยัดงักล่าวอาจมตี่อ Guardian 
หรือผูซื้�ออนัเป็นผลจากสัญญา; (ข) การประกนัภยัตามที�ระบุในขอ้ 1.ก 
และขอ้ 1.ข จะประกอบดว้ยการสละสิทธิในการรับช่วงสิทธิต่อผูซื้�อและ 
Guardian และการโอนสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย (ถา้มี); และ (ค) 
การประกนัภยัความเสียหายทางกายภาพใดๆ 
ที�ดาํเนินการโดยผูข้ายสาํหรับอุปกรณ์ เครื�องมือ โครงสร้างชั�วคราว 
และวสัดุที�ผูข้ายเป็นเจา้ของหรือใชง้าน 
จะประกอบดว้ยการสละสิทธิในการรับช่วงสิทธิต่อ Guardian หรือผูซื้�อ 

  
5. Policies. The obligation to carry insurance in 
conformance with the requirements of the Contract, including 
as set forth in this Insurance Coverage Exhibit, does not 
modify or limit in any way any other liabilities or obligations 
assumed by Seller under the Contract, and is independent of 
the indemnity obligations of the Contract. No cancellation, 
modification or change in any of Seller’s insurance policies 
will affect Seller’s obligation to maintain the insurance 
coverages required by the Contract. Seller will be held 
accountable for all insurance coverages including those of 
sub-contractors. If and to the extent that the insurance 
coverage maintained by Seller is greater or broader in any 
respect than the description of the corresponding requirement 
set forth in this Insurance Coverage Exhibit, then such greater 
or broader coverage is automatically made a part of such 
description to the extent necessary to bring Seller’s 
obligations under this Insurance Coverage Exhibit in 
conformity with the actual coverage in such respect. Neither 
Guardian nor Buyer has any duty to advise Seller if Seller’s 
insurance is not in compliance with the Contract. Buyer’s 
acceptance of any proof of insurance does not constitute 
acknowledgement of the adequacy of coverage and/or 
compliance with the requirements of the Contract, or an 
amendment to the Contract.  

5. กรมธรรม ์
ขอ้ผูกพนัในการดาํเนินการประกนัภยัตามขอ้กาํหนดในสัญญา 
รวมถึงตามที�ระบุไวใ้นหลกัฐานความคุม้ครองประกนัภยันี�  
มิไดเ้ป็นการแกไ้ขหรือจาํกดัความรับผิดหรือขอ้ผูกพนัอื�นใดของผูข้ายภายใต้
สัญญาในทุกกรณี 
และไมข่ึ�นกบัขอ้ผูกพนัในการชดใชค้่าสินไหมทดแทนของสัญญา การยกเลิก 
การแกไ้ข หรือการเปลี�ยนแปลงกรมธรรมป์ระกนัภยัใดๆ 
ของผูข้ายจะส่งผลต่อขอ้ผูกพนัของผูข้ายในการรักษาความคุม้ครองประกนัภั
ยตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญา 
ผูข้ายจะตอ้งรับผิดชอบความคุม้ครองประกนัภยัทั�งหมด 
รวมถึงส่วนของผูรั้บเหมาช่วง 
หากว่าและในขอบเขตที�ความคุม้ครองประกนัภยัที�ผูข้ายรักษาไวม้มีากกว่าหรื
อกวา้งขวางกว่าคาํอธิบายของขอ้กาํหนดที�สอดคลอ้งกนัตามที�ระบุไวใ้นหลกั
ฐานความคุม้ครองประกนัภยันี�ในประเด็นใดก็ตาม 
ความคุม้ครองที�มากกว่าหรือกวา้งขวางกวา่ดงักล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ�งของคาํ
อธิบายดงักล่าวโดยอตัโนมตัิจนถึงขอบเขตที�จาํเป็นต่อการหยิบยกขอ้ผูกพนัข
องผูข้ายภายใตห้ลกัฐานความคุม้ครองประกนัภยันี�โดยสอดคลอ้งกบัความคุม้
ครองจริงในประเด็นดงักล่าว Guardian หรือผูซื้�อไม่มีหนา้ที�ใดๆ 
ในการให้คาํแนะนาํแก่ผูข้ายหากการประกนัภยัของผูข้ายไม่เป็นไปตามสัญญ
า การที�ผูซื้�อยอมรับขอ้พิสูจน์ใดๆ 
ของการประกนัภยัไม่ถือเป็นการรับรองความเพียงพอของการคุม้ครองและ/ห
รือความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในสัญญาหรือการแกไ้ขสัญญา  

  
6. Certificates of Insurance. Seller will promptly 
provide certificates of insurance addressed to Buyer 
evidencing the coverage required in this Insurance Coverage 
Exhibit. Buyer has the right, at its option, to (i) provide some 
or all the required coverage at Seller’s expense (either by set 
off or direct charge), or (ii) suspend access to its facilities for 
Seller, its employees and subcontractors – without any 
reduction in Seller’s obligations – unless and until the 
requested certificates have been provided. Seller will provide 
written notice to us 30 days in advance of any cancellation or 
non-renewal. Any such change, modification or cancellation 
does not affect Seller’s obligation to maintain the insurance 
coverages in this Insurance Coverage Exhibit. In addition, 
furnishing the foregoing certificates of insurance will not 

6. หนงัสือรับรองการประกนัภยั 
ผูข้ายจะจดัเตรียมหนงัสือรับรองการประกนัภยัให้กบัผูซื้�อเพื�อพิสูจน์ความคุม้
ครองตามที�กาํหนดไวใ้นหลกัฐานความคุม้ครองประกนัภยันี�อยา่งทนัท่วงที 
ผูซื้�อมีสิทธิเลือกที�จะ  
(i) ให้การคุม้ครองตามที�กาํหนดเป็นบางส่วนหรือทั�งหมดโดยที�ผูข้ายเป็น 
ผูอ้อกค่าใชจ้่าย (ดว้ยการหกักลบลบหนี�หรือการเรียกเก็บโดยตรง) หรือ  
(ii) ยบัย ั�งผูข้าย พนกังาน 
และผูร้ับเหมาช่วงของผูข้ายไม่ให้เขา้ถึงสิ�งอาํนวยความสะดวกของตน 
โดยไม่เป็นการลดขอ้ผูกพนัใดๆ ของผูข้าย 
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relieve Seller from any liability or obligation for which Seller 
would otherwise be responsible under the Contract.  

เวน้เสียแต่ว่าและจนกว่าจะมีการจดัเตรียมหนงัสือรับรองให้ตามที�ร้องขอแลว้ 
ผูข้ายจะทาํการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ทางเราล่วงหน้า 30 
วนัก่อนที�จะมีการยกเลิกหรือการไม่ต่อสัญญาใดๆ การเปลี�ยนแปลง 
การแกไ้ข หรือการยกเลิกใดๆ  
จะไม่ส่งผลต่อขอ้ผูกพนัของผูข้ายในการรักษาความคุม้ครองประกนัภยัในหลั
กฐานความคุม้ครองประกนัภยันี�  นอกจากนี�  
การจดัหาหนงัสือรับรองการประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ถือเป็นการบรรเ
ทาภาระของผูข้ายจากความรับผิดหรือขอ้ผูกพนัใดๆ 
ที�ผูข้ายอาจตอ้งรับผิดชอบภายใตสั้ญญา  

 
 

 

Attachment B  เอกสารแนบ ข  
  
EXCEPTIONS TO APPLICABLE LAW AND 
JURISDICTION  

ขอ้ยกเวน้สาํหรับกฎหมายที�บงัคบัใชแ้ละเขตอาํนาจศาล  

  
PRECEDENCE OF TERMS. This Attachment B will apply 
if applicable to modify Section 14.8 of the Terms and 
Conditions for Purchase of Glass Raw Materials and Glass 
Production Goods and shall take precedence over Section 
14.8. All other terms not specifically modified below shall 
remain in full force and effect. 

ลาํดบัความสาํคญัของขอ้กาํหนด เอกสารแนบ ข 
ฉบบันี�จะมีผลบงัคบัใชห้ากมีการแกไ้ขเนื�อหาในขอ้ 14.8 
ของขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการซื�อวตัถุดิบกระจกและสินคา้เพื�อการผ
ลิตกระจก และจะมีลาํดบัความสาํคญัเหนือกว่าขอ้ 14.8 ขอ้กาํหนดอื�นๆ 
ทั�งหมดที�ไม่มีการแกไ้ขเป็นการเฉพาะ 
ไวด้า้นล่างนี�จะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเต็มรูปแบบ 

The following modifications will apply if the Seller is 
registered in China and will replace Section 14.8 of the 
Terms and Conditions for the Purchase of Glass Raw 
Materials and Glass Production Goods in that instance only, 
as follows: 

การแกไ้ขดงัต่อไปนี�จะมีผลบงัคบัใชห้ากมกีารจดทะเบียนผูข้ายในประเทศจี
นและจะแทนที�ขอ้ 14.8 
ของขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการซื�อวตัถุดิบกระจกและสินคา้เพื�อการผ
ลิตกระจกเฉพาะในกรณีดงักล่าวเท่านั�น โดยจะเป็นไปดงัต่อไปนี� : 

General Terms and Conditions – Applicable Law and 
Jurisdiction – China 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขทั�วไป – กฎหมายที�บงัคบัใชแ้ละเขตอาํนาจศาล – 
ประเทศจีน 

14.8 Applicable Law and Jurisdiction. The Contract will be 
governed by, and construed and enforced in accordance with, 
the laws of the People’s Republic of China in accordance 
with the provisions of this Section 14.8. The United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
will not apply to the Contract. Any dispute arising from or in 
connection with the Contract or these Glass Production 
Terms which is not resolved within one month through 
negotiation shall be submitted to China International 
Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) for 
arbitration in Beijing which shall be conducted in accordance 
with the CIETAC's arbitration rules in effect at the time of 
applying for arbitration. The arbitration committee will 
consist of three arbitrators, one appointed by the Buyer, one 
appointed by the Seller and the third one being the chief 
arbitration appointed by CIETAC. The arbitration shall in 
conducted in both English and Chinese. The arbitration 
award is final and binding upon both parties. 

14.8 กฎหมายที�บงัคบัใชแ้ละเขตอาํนาจศาล สัญญาฉบบันี�จะถูกควบคุม 
ตีความ 
และบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามขอ้กาํหนดในข้
อ 14.8 นี�  
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสัญญาการขายสินคา้ระหว่างประเทศจะไมม่ีผ
ลบงัคบัใชก้บัสัญญาฉบบันี�  ขอ้พิพาทใดๆ 
อนัเกิดจากหรือเกี�ยวขอ้งกบัสัญญาหรือขอ้กาํหนดการผลิตกระจกเหล่านี�  
ซึ�งไม่ไดรั้บการแกไ้ขดว้ยการเจรจาภายในหนึ�งเดือน 
จะตอ้งถูกส่งไปยงัคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการดา้นเศรษฐกิจและการคา้ร
ะหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CIETAC) 
เพื�อระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในกรุงปักกิ�ง 
ซึ�งจะตอ้งดาํเนินการตามกฎระเบียบทางอนุญาโตตุลาการของ CIETAC 
ที�มีผลบงัคบัใช ้ณ ขณะที�ขอรับการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการจะประกอบดว้ยอนุญาโตตุลาการสามคน 
โดยคนหนึ�งจะไดรั้บการแต่งตั�งจากผูซื้�อ 
คนหนึ�งจะไดร้ับการแต่งตั�งจากผูข้าย 
และคนที�สามจะเป็นประธานอนุญาโตตุลาการที� CIETAC เป็นผูแ้ต่งตั�ง 
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การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการจะดาํเนินการเป็นภาษาองักฤษและภ
าษาจีน (ทั�งสองภาษา) 
คาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที�สิ�นสุดและมีผลผูกพนัต่อทั�งสองฝ่าย 

 


