
(ค  ำแปล) 

หนำ้ 1  
 

ข้อตกลงและเง่ือนไขธุรกจิส ำหรับสมำชิกแคชแบ็คเวิลด์  
เวอร์ชัน่: เมษายน 2563 

อำรัมภบท 

ก. บริษทั เอ็มดับเบิ้ลยูที มำยเวิลด์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “มำยเวิลด์ ”) ซ่ึงมีท่ีตั้งจดทะเบียนอยู่ท่ี อำคำรดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
ห้อง เอ็มแอล 2302 ชั้น 23 เลขท่ี 999/9 ถ. พระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย มีทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
0105561091297 ประกอบกิจกำรเก่ียวกบัแหล่งรวมแห่งกำรชอ้ปป้ิง ซ่ึงท ำให้ผูเ้ขำ้ร่วม (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “สมำชิก”) ไดรั้บผลประโยชน์ในกำรชอ้ปป้ิง 
(ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “แคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม”) จำกกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกร้ำนคำ้พนัธมิตรของมำยเวิลด ์(ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “ร้ำนค้ำพันธมิตร”) 

ข. เพื่อควำมเขำ้ใจอนัดี นิยำมศพัทข์องขอ้ตกลงท่ีใชใ้นน้ีสำมำรถดูไดท่ี้ทำ้ยขอ้ตกลงและเง่ือนไขธุรกิจใน ภำคผนวก 1 ขอ้ตกลงท่ีใชใ้นขอ้ 1 ถึง 16 จะใชบ้งัคบั
กบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขธุรกิจน้ี 

1. วัตถุประสงค์ของข้อตกลง 

1.1 สินคำ้และบริกำรท่ีไดรั้บจำกสมำชิกจำก ร้ำนคำ้พนัธมิตร (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ "กำรซ้ือ") จะถูกบนัทึกไวใ้นแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรม สมำชิกสำมำรถบนัทึก              
กำรซ้ือเพ่ือใชป้ระโยชน์จำกแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม: บตัรแคชแบ็คและกำรใชช่้องทำงออนไลน์ท่ีเสนอโดยมำยเวิลด์ ส ำหรับซ้ือในร้ำนออนไลน์ของ                
ร้ำนคำ้พนัธมิตร ตวัเลือกเหล่ำน้ีส ำหรับกำรบนัทึกกำรซ้ือซ่ึงจะอธิบำยไวอ้ยำ่งละเอียดในขอ้ 4.3 

1.2 ภำยใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขธุรกิจน้ี สมำชิกจะมีสิทธิเขำ้ร่วมแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรม และจะไดรั้บผลประโยชน์ของสมำชิก  

2. พื้นฐำนของข้อตกลง 

2.1 เมื่อได้รับกำรยอมรับในกำรลงทะเบียนจำกมำยเวิลด์แลว้ ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นสมำชิกของมำยเวิลด์ และจะได้รับหมำยเลขสมำชิกส่วนตวัท่ีไม่สำมำรถ            
โอนได ้(ต่อไปจะเรียกว่ำ "หมำยเลขสมำชิก") สิทธิน้ีจะท ำให้สมำชิกมีส่วนร่วมในแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรม (และไม่ไดเ้ป็นสมำชิกของสมำคม ดูเพ่ิมเติมท่ี               
ขอ้ 16.2) 

2.2 แผ่นพบัฟลำยเออร์ส ำหรับลงทะเบียนท่ีจดัหำโดยมำยเวิลด์ กำรลงทะเบียนออนไลน์ หรือกำรลงทะเบียน ณ ท่ีตั้งของหน่ึงในร้ำนคำ้พนัธมิตรเป็นตวัเลือก
ส ำหรับสมำชิกในกำรท ำสัญญำกบัมำยเวิลด ์ 

2.3 สมำชิกแถลงว่ำ แถลงกำรณ์ของตนต่อมำยเวิลด์ถูกตอ้งและให้ควำมคุม้ครองและยกเวน้ควำมรับผิดต่อมำยเวิลด์ ในกรณีท่ีมีแถลงกำรณ์ท่ีมีควำมผิดหรือ             
ไม่เป็นควำมจริง สมำชิกตอ้งแจง้ให้มำยเวิลด์ทรำบทนัทีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วนตวัของตน (โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงท่ีอยู่อำศยั ท่ีอยู่อีเมล รำยละเอียด
ธนำคำร หมำยเลขโทรศพัท ์ฯลฯ) ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นระหว่ำงกำรลงทะเบียน 

2.4  อนุญำตให้มีกำรลงทะเบียนเพียงคร้ังเดียว (เช่น หมำยเลขสมำชิก) ในแต่ละคร้ังส ำหรับบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลแต่ละรำย ท่ีอยู่บำ้นหรือท่ีอยู่ธุรกิจ 
 (ส ำนกังำนท่ีจดทะเบียน) ของสมำชิกจะตอ้งระบุไวใ้นกำรลงทะเบียน กำรลงทะเบียนหลำยคร้ังเพ่ือให้ไดรั้บผลประโยชน์ของสมำชิกท่ีไม่ควรไดจ้ะให้สิทธิ
 แก่มำยเวิลด์ในกำรยุติควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำด้วยเหตุผลอันสมควรและเพ่ือถอนสิทธิประโยชน์ของสมำชิกท่ีได้รับในลักษณะน้ี ในกรณีท่ีมีกำร
 ลงทะเบียนหลำยคร้ัง จะตอ้งลบหมำยเลขสมำชิกท่ีลงทะเบียนคร้ังสุดทำ้ย ผลประโยชน์ของสมำชิกใด ๆ ท่ีไดรั้บโดยกำรลงทะเบียนหลำยคร้ังจะถูกริบ 
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3. ควำมสัมพนัธ์ทำงกฎหมำย 

3.1 ไม่มีส่วนใดในขอ้ตกลงระหว่ำงสมำชิกกับมำยเวิลด์ จะท ำให้สมำชิกเป็นพนักงำน ลูกจ้ำง คนงำน ตวัแทน ผูถ้ือหุ้น หรือหุ้นส่วนของมำยเวิลด์ หรือ                
ถือว่ำเป็นเช่นนั้น กำรมีส่วนร่วมในแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรมจะขึ้นอยูก่บักำรด ำเนินกำรโดยอิสระและอ ำนำจสูงสุดตำมกฎหมำยของมำยเวิลด ์ 

3.2 สมำชิกจะได้รับผลประโยชน์ของสมำชิกเท่ำนั้น สมำชิกจะไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมเติมส ำหรับกำรท ำงำนของตน สมำชิกจะไม่มีสิทธิได้รับ           
ค่ำทดแทนค่ำใชจ่้ำยใด ๆ โดยจะใชบ้งัคบัโดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในกรณีท่ีสมำชิกแนะน ำแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรม 

3.3 สมำชิกจะไม่ไดรั้บอนุญำตให้เป็นตวัแทนของมำยเวิลด ์และโดยเฉพำะอยำ่งย่ิงจะไม่ไดรั้บอนุญำตให้ท ำหรือรับแถลงกำรณ์ หรือจำกสมำชิกอ่ืน ๆ เก่ียวกบั
แคชแบ็คเวิลด ์โปรแกรม  สมำชิกจะไม่ไดรั้บอนุญำตให้รับเงินสดหรือเรียกเก็บเงินในนำมของมำยเวิลด ์กำรละเมิดสิทธิในขอ้ 3.3 จะท ำให้มำยเวิลดม์ีสิทธิ
ยติุควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำดว้ยเหตุผลท่ีดีได ้

3.4 โดยไม่ไดรั้บควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกมำยเวิลด ์สมำชิกจะไม่ไดรั้บอนุญำตให้:  

(ก) ใชโ้ลโก ้สโลแกน เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ขอ้เรียกร้อง โดเมน สัญลกัษณ์อ่ืนใด หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีคลำ้ยคลึงกนัของมำยเวิลด ์หรือร้ำนคำ้พนัธมิตร 

(ข) สร้ำงนำมบตัร งำนน ำเสนอ วิดีโอ ไฟล์เสียง ภำพหน้ำจอ เน้ือหำบนเวบ็ เน้ือหำส่ือ ฟลำยเออร์ โบรชวัร์ เวบ็ไซต์ ส่ือส่งเสริมกำรขำย จดหมำย            
ทำงไปรษณีย ์กำรจดัส่งจดหมำย หน้ำแรก หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีคลำ้ยคลึงกบักำรอำ้งอิงหรือกล่ำวอำ้งของมำยเวิลด์ หรือแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมเป็น                
ลำยลกัษณ์อกัษร หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจ่ำยแจก หรือเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวโดยวิธีกำรใด ๆ (เช่น บนเวบ็ไซต์ต่ำง ๆ เช่น YouTube 
หรือ Facebook) 

(ค) ด ำเนินกำรประชุม เช่น กำรประชุมขอ้มูล เหตุกำรณ์ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ฯลฯ โดยอ้ำงอิงและกล่ำวถึงมำยเวิลด์ หรือแคชแบ็คเวิลด์ 
โปรแกรม หรือ 

(ง)  เพ่ือรับสมคัรผูค้ำ้ปลีก ผูค้ำ้ส่ง หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำย และบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีเสนอสินคำ้หรือบริกำรไปยงัผูใ้ชข้ั้นปลำย รวมถึง สถำนีบริกำรเช้ือเพลิง 
แฟรนไชส์ และห้ำงสรรพสินคำ้ ในฐำนะท่ีเป็นร้ำนคำ้พนัธมิตรหรือสมำชิก เพ่ือด ำเนินกำรเจรจำหรือสนทนำเบ้ืองตน้ หรือด ำเนินกำรใด ๆ 
เก่ียวกบักิจกรรมกำรสรรหำเพ่ือดึงดูดธุรกิจดงักล่ำว โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหรือใกลก้บัสถำนท่ีของบริษทั 

4. แคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม 

4.1 โดยกำรซ้ือจำกร้ำนคำ้พนัธมิตร สมำชิกจะได้รับผลประโยชน์สมำชิกตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขธุรกิจเหล่ำน้ี ได้แก่ Cashback และ Shopping Points 
ผลประโยชน์ของสมำชิกและควำมตอ้งกำรของพวกเขำจะอธิบำยไวอ้ยำ่งละเอียดในขอ้ 6 

4.2 เพ่ือท่ีจะเสนอผลประโยชน์กำรซ้ือแก่สมำชิกในกำรซ้ือ มำยเวิลด์ ท ำขอ้ตกลงกบัร้ำนคำ้พนัธมิตร ร้ำนคำ้พนัธมิตรในปัจจุบนัรวมถึงผลประโยชน์ของ
สมำชิกท่ีไดใ้ห้ไว ้สำมำรถดูไดท้ำงออนไลน์ท่ี www.cashbackworld.com 

4.3 สมำชิกสำมำรถใชวิ้ธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ีเพ่ือบนัทึกกำรสั่งซ้ือของตน: 

4.3.1 บตัรแคชแบ็คเป็นบตัรท่ีท ำจำกกระดำษ พลำสติก หรือบตัรเสมือน (ออนไลน์) ซ่ึงไม่ใช่วิธีกำรช ำระเงิน แต่ท ำหนำ้ท่ีบนัทึกขอ้มูลกำรซ้ือเท่ำนั้น 

4.3.2 เมื่อชอ้ปป้ิงออนไลน์ สมำชิก  

(ก) สำมำรถใชร้ำยละเอียดกำรเขำ้สู่ระบบของตนเพ่ือเขำ้สู่ระบบท่ี  www.cashbackworld.com และเลือกร้ำนออนไลน์ของร้ำนคำ้พนัธมิตร             
ท่ีตอ้งกำร หรือ  

(ข) ไปยงัร้ำนออนไลน์ผำ่นช่องทำงออนไลน์อ่ืนท่ีเสนอโดยมำยเวิลด ์ในกำรลงทะเบียนกำรซ้ือ  
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และซ้ือสินคำ้ในร้ำนออนไลน์ของร้ำนคำ้พนัธมิตรในทนัที กำรซ้ือสำมำรถบนัทึกได้เฉพำะเมื่อระบบของสมำชิกอนุญำตให้ใชคุ้กก้ีใน
ระหว่ำงมีธุรกรรมกำรซ้ือและไม่ได้ใชต้วับล็อกโฆษณำหรือตวับล็อกสคริปต์ ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรช้อปป้ิงออนไลน์ 
โปรดดูท่ีขอ้ 5 

4.4 ในกรณีตำมขอ้ 4.3.1 และ 4.3.2 ร้ำนคำ้พนัธมิตรส่งบนัทึกกำรซ้ือหรือขอ้มลูบญัชีไปยงัมำยเวิลด ์เพื่อค ำนวณผลประโยชน์ของสมำชิก  

5. ช้อปป้ิงออนไลน์ 

5.1 สมำชิกควรศึกษำขอ้มูลค ำถำมท่ีพบบ่อยเก่ียวกบักำรชอ้ปป้ิงออนไลน์ท่ี www.cashbackworld.com  

5.2 สมำชิกพ่ึงยกเลิกกำรซ้ือออนไลน์หรือถอนตวัจำกสัญญำผูบ้ริโภคโดยปรำศจำกเหตุผลภำยใน 14 วนั 

5.3 ตำมขอ้ 6.4 ส ำหรับผลประโยชน์ของสมำชิกจำกกำรซ้ือโดยกำรช้อปป้ิงออนไลน์ท่ีจะไดเ้ครดิต โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงระยะเวลำกำรยกเลิกจะตอ้งผ่ำนพน้          
ไปแลว้ และสมำชิกจะตอ้งไม่ยกเลิกกำรซ้ือ 

5.4 สมำชิกจะไดรั้บสิทธิเฉพำะผลประโยชน์ของสมำชิกส ำหรับกำรซ้ือจำกร้ำนออนไลน์ของร้ำนคำ้พนัธมิตรท่ีมีรำยละเอียดอยูใ่นประเทศท่ีสมำชิกมีภูมิล  ำเนำ
หรือท่ีอยูท่ำงธุรกิจของสมำชิก (ตำมท่ีลงทะเบียน) ตั้งอยูต่ำม www.cashbackworld.com  

5.5 มำยเวิลดไ์ม่มีอิทธิพลต่อกำรออกแบบของ (กำรเช่ือมโยง) ร้ำนออนไลน์ของร้ำนคำ้พนัธมิตร และจะไม่รับผิดชอบต่อพวกเขำ หำกเน้ือหำใด ๆ บนเวบ็ไซต์
ท่ีเช่ือมโยงเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมำยหรือเป็นท่ีรังเกียจ มำยเวิลดจ์ะแยกตวัออกจำกส่ิงดงักล่ำวโดยชดัแจง้ 

6. ผลประโยชน์ของสมำชิกจำกแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม 

6.1 กำรซ้ือโดยสมำชิกท่ีไดเ้ขำ้ร่วมในแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรม ท ำให้สมำชิกสำมำรถใชผ้ลประโยชน์ของสมำชิกได ้ผลประโยชน์ของสมำชิกขึ้นอยูก่บัเง่ือนไข
ท่ีตกลงกนัไวร้ะหว่ำงมำยเวิลด์กบัร้ำนคำ้พนัธมิตรแต่ละรำยดงันั้น จึงแตกต่ำงกนัไปขึ้นอยู่กบัร้ำนคำ้พนัธมิตร ภำคธุรกิจ และประเทศ ผลประโยชน์ของ
สมำชิกประกอบดว้ย Cashback (ขอ้ 6.1.1) และส ำหรับกำรซ้ือจำกร้ำนคำ้พนัธมิตรและคะแนนชอ้ปป้ิง (ขอ้ 6.1.2) 

6.1.1 ส ำหรับกำรซ้ือท่ีไดรั้บกำรโพสต์ในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม สมำชิกจะไดรั้บแคชแบ็คมำกถึง 5% โดยจะไดรั้บเปอร์เซ็นต์ท่ีสูงขึ้นในบำงกรณี       
ให้ใชเ้ปอร์เซ็นตแ์คชแบ็คของร้ำนคำ้พนัธมิตรระบุใน www.cashbackworld.com กำรช ำระ Cashback จะด ำเนินกำรตำมขอ้ 6.4 ถึง 6.6 

6.1.2 คะแนนชอ้ปป้ิง: ส ำหรับกำรซ้ือท่ีโพสต์ไวใ้นแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมและท ำธุรกรรมกบัร้ำนคำ้พนัธมิตรท่ีไดรั้บคะแนนชอ้ปป้ิงดงักล่ำว สมำชิก        
จะไดรั้บคะแนนชอ้ปป้ิง ทั้งน้ี สมำชิกสำมำรถแลกคะแนนชอ้ปป้ิงเพ่ือรับส่วนลดส ำหรับกำรซ้ือในฐำนะเป็นส่วนหน่ึงของกำรส่งเสริมกำรขำย
พิเศษท่ีระบุใน www.cashbackworld.com โปรดดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในขอ้ 7 

6.2 มำยเวิลด์ขอสงวนสิทธ์ิในกำรออกจำกหลักกำรท่ีวำงไว้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรส่งเสริมกำรขำยพิเศษ  มำยเวิลด์มีควำมสนใจท่ีจะเสนอโอกำส                               
ในกำรชอ้ปป้ิงกบัร้ำนคำ้พนัธมิตรให้แก่สมำชิก ในขณะท่ีมีกำรจดัส่วนลดมำกมำยให้กบัร้ำนคำ้พนัธมิตรในกำรมอบผลประโยชน์มำกมำยให้แก่สมำชิก                  
หำกเง่ือนไขท่ีแตกต่ำงกันได้รับกำรยอมรับจำกร้ำนค้ำพนัธมิตรในรูปแบบของกำรส่งเสริมกำรขำยพิเศษ (เช่น กรณีกำรซ้ือท่ีผิดปกติ เช่น สัญญำ
 โทรศพัท์มือถือหรือกำรเดินทำงท่องเท่ียว) มำยเวิลด์จะอำ้งถึงรำยละเอียดน้ีต่ำงหำกในหน้ำรำยละเอียดของผูค้ำ้ท่ี www.cashbackworld.com  (ดูขอ้ 6.3 
 ดำ้นล่ำง) 

6.3 ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจะแสดงอยู่ท่ี www.cashbackworld.com สมำชิกควรตรวจสอบเวบ็ไซต์ Cashback World อย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือดูสถำนะของเง่ือนไข
 ส ำหรับร้ำนคำ้พนัธมิตร มำยเวิลด์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของสมำชิกท่ีไดรั้บส ำหรับร้ำนคำ้พนัธมิตรแต่ละรำยโดยมีระยะเวลำกำรแจง้เตือนเป็น
เวลำสอง สัปดำห์และในกรณีท่ีเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัร้ำนคำ้พนัธมิตรเปลี่ยนแปลง เง่ือนไขท่ีใช้ในขณะท่ีสมำชิกช ำระเงินเต็มจ ำนวนจะใช้เพ่ือค ำนวณ
ผลประโยชน์ของสมำชิกโดยสมำชิก 
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6.4 เพ่ือให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในกำรซ้ือ สมำชิกจะตอ้งช ำระเงินเต็มจ ำนวนส ำหรับกำรซ้ือและจะไม่มีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะยกเลิกกำรสั่งซ้ือโดยปรำศจำก
เหตุผล เช่น ระยะเวลำยกเลิกกำรขำยโดยระยะทำงท่ีมีอยู่จะตอ้งผ่ำนพน้ไป หำกขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีมีควำมสมเหตุสมผล ร้ำนคำ้พนัธมิตรจะยืนยนัและ
รำยงำนกำรซ้ือให้กบัมำยเวิลด ์สิทธิประโยชน์ในกำรซ้ือจำกกำรซ้ือท่ีไดรั้บรำยงำนไปยงัมำยเวิลด ์ภำยในเวลำ 11:00 น. ของวนัอำทิตยโ์ดยร้ำนคำ้พนัธมิตร
จะไดรั้บเครดิตไปยงัสมำชิก (ผลประโยชน์ของสมำชิก) มำยเวิลด์ผูกมดัให้ร้ำนคำ้พนัธมิตรรำยงำนไม่ชำ้กว่ำภำยในสำมเดือนนับจำกวนัท่ีขอ้ก ำหนดตำม
ขอ้ 1 ของ ขอ้ยอ่ย 6.4 น้ีจนกว่ำจะสมบูรณ์ กำรช ำระผลประโยชน์ของสมำชิกให้กบัสมำชิกจะเป็นไปไดเ้ฉพำะหลงัจำกท่ีร้ำนคำ้พนัธมิตรไดร้ำยงำนไปยงั
มำยเวิลด ์ 

6.5 มำยเวิลดโ์อนเครดิตจำกแคชแบ็คเป็นรำยสัปดำห์ไปยงับญัชีธนำคำรท่ีสมำชิกก ำหนดเมื่อมีจ ำนวนอย่ำงนอ้ย 400 บำท สิทธิกำรไดรั้บ แคชแบ็คจะหมดอำยุ
ถำ้มีจ ำนวนไม่ถึง 400 บำท ภำยในสำมปีของกำรเกิดแคชแบ็คหลงัจำกท่ีมจี ำนวนครบ 400 บำทแลว้ มำยเวิลดไ์ม่มีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระเครดิตหำกสมำชิกไม่ได้
แสดงรำยละเอียดของธนำคำรไปยงัมำยเวิลด์ เพ่ือกำรช ำระเงินภำยใน 6 เดือน ในกรณีท่ีมีจ ำนวนครบ 400 บำท สมำชิกจะไดรั้บแจง้โดยชดัเจนทำงอีเมล
หรือทำงไปรษณียเ์พื่อระบุถึงรำยละเอียดของธนำคำรและผลของกำรไม่ปฏิบติัตำม 

6.6 หำกสมำชิกซ้ือจำกร้ำนคำ้พนัธมิตรในต่ำงประเทศ (ทอ้งถิ่นหรือออนไลน์) แคชแบ็คอำจไดรั้บกำรช ำระเป็นคร้ังแรกในบญัชีในสกุลเงินต่ำงประเทศ เมื่อ
ไดรั้บกำรยืนยนักำรซ้ือโดยร้ำนคำ้พนัธมิตร จ ำนวนในพ้ืนท่ีสมำชิกในกำรเขำ้สู่ระบบของสมำชิกจะไดรั้บกำรแปลงเป็นสกุลเงินทอ้งถิ่นโดยอตัโนมติัตำม
อตัรำอำ้งอิงของธนำคำรกลำงยุโรปหรือธนำคำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในวนัท่ี ร้ำนคำ้พนัธมิตรได้รับกำรช ำระ ขอ้ 5.4 จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ กล่ำวคือ 
ผลประโยชน์ของสมำชิกจะไดรั้บเฉพำะส ำหรับกำรซ้ือในต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ (เช่น ร้ำนออนไลน์) ท่ีระบุไวใ้นเวบ็ไซต ์Cashback World ของ
สมำชิกรำยนั้น 

7. คะแนนช้อปป้ิง 

7.1 สมำชิกจะไดรั้บเครดิตจำกคะแนนชอ้ปป้ิงจ ำนวนหน่ึงส ำหรับกำรซ้ือจำกร้ำนคำ้พนัธมิตรในแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรม (ถำ้มี) 

7.2  จ ำนวนคะแนนชอ้ปป้ิงท่ีจะไดเ้ครดิตจะขึ้นอยู่กบัจ ำนวนท่ีซ้ือ รวมทั้งเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไวก้บัร้ำนคำ้พนัธมิตรแต่ละรำย ในกำรค ำนวณพ้ืนฐำน มำยเวิลด์                
จะแสดงจ ำนวนคะแนนชอ้ปป้ิงท่ีร้ำนคำ้พนัธมิตรรำยไดรั้บในกำรซ้ือ 4,000 บำทในหนำ้รำยละเอียดของผูค้ำ้ท่ี www.cashbackworld.com 

7.3   คะแนนชอ้ปป้ิงไม่มีมูลค่ำคงท่ี แต่มูลค่ำดงักล่ำวขึ้นอยูก่บัขอบเขตของส่วนลดท่ีไดรั้บจำกร้ำนคำ้พนัธมิตรในแต่ละคร้ังท่ีแลกคะแนนชอ้ปป้ิง คะแนนชอ้ป
ป้ิง ไม่มีมูลค่ำเป็นเงินสดและไม่สำมำรถโอนไปให้บุคคลอ่ืนได ้อยำ่งไรก็ตำม คะแนนชอ้ปป้ิงอำจมอบให้สมำชิกอ่ืนเป็นของขวญัได ้ 

7.4   กำรสะสมคะแนนชอ้ปป้ิงจะเครดิตไปยงัสมำชิกและสำมำรถติดตำมไดใ้นพ้ืนท่ีสมำชิกในกำรเขำ้สู่ระบบสมำชิก สมำชิกอำจแลกเพ่ือรับส่วนลดส ำหรับ  
กำรซ้ือในฐำนะเป็นส่วนหน่ึงของกำรส่งเสริมกำรขำยบำงอย่ำงท่ีแสดงไวท่ี้  www.cashbackworld.com คะแนนชอ้ปป้ิงอำจแลกไดต้ำมจ ำนวนท่ีก ำหนด
ไวส้ ำหรับกำรซ้ือเท่ำนั้น 

7.5   ผลประโยชน์ของสมำชิกไดรั้บจำกมำยเวิลด ์ส ำหรับกำรซ้ือท่ีสมำชิกแลกรับคะแนนชอ้ปป้ิง ในกรณีน้ี จ ำนวนผลประโยชน์ของสมำชิกจะค ำนวณจำก    
จ ำนวนท่ีซ้ือท่ีเหลืออยูห่ลงัจำกหกัส่วนลดท่ีไดรั้บจำกกำรแลกคะแนนชอ้ปป้ิง 

7.6  คะแนนชอ้ปป้ิงจะหมดอำยหุลงัจำกสำมปี ระยะเวลำสำมปีจะเร่ิมตน้เมื่อส้ินปีท่ีไดรั้บคะแนนชอ้ปป้ิง 

8. พื้นที่ส่วนตัวของสมำชิก 

 8.1 มำยเวิลด์ให้พ้ืนท่ีส่วนตวัของสมำชิกแก่สมำชิกแต่ละคนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยท่ี www.cashbackworld.com (พ้ืนท่ีเขำ้สู่ระบบ) ท่ีซ่ึงไดม้ีกำรซ้ือเกิดขึ้นและ
 สำมำรถดูข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์ของสมำชิกจำกแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมได้ทุกเมื่อหลังจำกท่ีได้ป้อนช่ือผูใ้ช้งำนและรหัสผ่ำนแล้ว มำยเวิลด์              
 จะไม่รับผิดชอบต่อสภำพไม่พร้อมใชง้ำนของเวบ็ไซต์ Cashback World และพ้ืนท่ีเขำ้สู่ระบบท่ี www.cashbackworld.com เวน้แต่ระบุไวใ้นขอ้ 12 

http://www.cashbackworld.com/
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8.2  รำยละเอียดกำรเขำ้สู่ระบบในกำรใชง้ำนของพ้ืนท่ีส่วนตวัของสมำชิก (ช่ือผูใ้ชง้ำน รหัสผ่ำน พิน) จะตอ้งเก็บรักษำและดูแลโดยสมำชิกให้เป็นควำมลบั
อย่ำงเคร่งครัด จะตอ้งไม่เปิดเผยช่ือผูใ้ช้งำนและรหัสผ่ำนแก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่ำในสถำนกำรณ์ใด ๆ กำรตั้งค่ำส่วนบุคคลอำจเปลี่ยนแปลงไดทุ้กเมื่อโดย
สมำชิกท่ี www.cashbackworld.com (พ้ืนท่ีเขำ้สู่ระบบ) 

8.3 สมำชิกจะต้องแจ้งมำยเวิลด์ทนัทีท่ีมีกำรใช้ขอ้มูลกำรเขำ้สู่ระบบออนไลน์ในทำงท่ีผิดหลงัจำกท่ีได้ปิดกั้นกำรเข้ำใช้งำนโดยทันที สมำชิกจะได้รับ
รำยละเอียดกำรเขำ้สู่ระบบท่ีไดรั้บกำรเปลี่ยนแปลงทำง SMS อีเมลหรือทำงไปรษณีย ์มำยเวิลดจ์ะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดกบัสมำชิกอนัเป็นผล
มำจำกกำรใชง้ำนท่ีไม่เหมำะสม เวน้แต่ระบุไวใ้นขอ้ 12 

9. กำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรโอนผู้แนะน ำ 

สมำชิกท่ีซ้ือจำกร้ำนคำ้พนัธมิตรเป็นระยะเวลำหกเดือนอำจเปลี่ยนหรือไดรั้บโอนไปยงัผูแ้นะน ำโดยกำรระบุชื่อสมำชิกรำยอ่ืนในฐำนะเป็นผูแ้นะน ำโดย
ควำมยินยอมของมำยเวิลด ์ 

10. กำรคุ้มครองข้อมลู 

10.1 ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม กล่ำวคือ กำรค ำนวณผลประโยชน์ของสมำชิก มำยเวิลด์จะรับผิดชอบในกำรคุม้ครองขอ้มูล           
เก็บรวบรวม จดัเก็บ และประมวลผลขอ้มูลส่วนตวั เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรซ้ือและกำรซ้ือของสมำชิก หำกสมำชิกให้ควำมยินยอม มำยเวิลดย์งัใช้
ขอ้มูลของสมำชิกเพื่อส่งขอ้มูลส่วนตวัเก่ียวกบัขอ้เสนอและสินคำ้ของมำยเวิลดแ์ละร้ำนคำ้พนัธมิตรของมำยเวิลด ์ 

10.2 กำรสอบถำมขอ้มูลทั้งหมดของสมำชิกเก่ียวกับกำรแจ้งข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงและกำรลบข้อมูลส่วนตัวสำมำรถติดต่อโดยตรงได้ท่ีมำยเวิลด์           
(บริษทั เอม็ดบัเบิ้ลยทีู มำยเวิลด ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (อำคำรดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์ห้อง เอม็แอล 2302 ชั้น 23 เลขท่ี 999/9 ถ. พระรำม 1 แขวงปทมุ
วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย) 

10.3 ข้อก ำหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรคุ ้มครองข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้เว็บไซต์ Cashback World สำมำรถอ่ำนได้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวท่ี  
www.cashbackworld.com 

10.4 มำยเวิลด์ ใชเ้ทคโนโลยีดำ้นควำมปลอดภยัท่ีไดรั้บกำรยอมรับในระดบัสำกลเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลของสมำชิกต่อกำรเขำ้ถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต มำยเวิลด์      
จะไม่รับผิดชอบต่อควำมปลอดภยัของขอ้มูลท่ีส่งผำ่นทำงอินเทอร์เน็ตเวน้แต่ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 12 

11. ควำมขัดข้องในกำรให้บริกำร 

11.1 ขอบเขตของกำรให้บริกำรของมำยเวิลดจ์ ำกดัเฉพำะกำรด ำเนินกำรของแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรมตำมท่ีอธิบำยไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขธุรกิจ 

11.2 สิทธิและหน้ำท่ีท่ีเก่ียวกับกำรซ้ือท่ีสมำชิกได้ท ำจำกร้ำนคำ้พนัธมิตรเป็นเพียงผูค้ำ้ของร้ำนคำ้พนัธมิตรเท่ำนั้น ดังนั้นหลงัจำกท่ีได้ท ำสัญญำกับร้ำนคำ้
พนัธมิตรแลว้มำยเวิลด์จึงไม่รับประกนัหรือรับผิดชอบต่อภำระผูกพนัในกำรด ำเนินกำรของร้ำนคำ้พนัธมิตร โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในกรณีท่ีร้ำนคำ้พนัธมิตร
ไม่ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรไม่เพียงพอ 

12. ควำมรับผิด 

12.1 มำยเวิลด์จะตอ้งรับผิดโดยปรำศจำกขอ้จ ำกดัถึงควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรบำดเจ็บต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพอนัเน่ืองมำจำกกำรจงใจหรือประมำท                   
ต่อหนำ้ท่ีโดยมำยเวิลดจ์ะตอ้งรับผิดโดยปรำศจำกขอ้จ ำกดัถึงควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่อต่อหนำ้ท่ีโดยมำยเวิลด ์ 

12.2 ส ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรประมำทต่อหนำ้ท่ีซ่ึงเป็นพ้ืนฐำนในกำรปฏิบติัตำมสัญญำอยำ่งเป็นเหตุเป็นผลและเหมำะสม และกำรท่ีสมำชิกเช่ือมัน่ว่ำ
จะปฏิบติัตำม (หนำ้ท่ีส ำคญั) ควำมรับผิดชอบของมำยเวิลดจ์ะจ ำกดัเฉพำะควำมเสียหำยโดยทัว่ไปและท่ีอำจคำดกำรณ์ได ้
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12.3 กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยอ่ืน ๆ จะไม่รวมอยูด่ว้ย ทั้งน้ี ตำมขอ้ 12.5 กรณีน้ีจะใชบ้งัคบัหำกมำยเวิลด ์ไม่ตอ้งรับผิด เช่น  

(ก) ในกรณีท่ีเกิดควำมขดัขอ้งกบัสภำพพร้อมใชง้ำนในกำรเขำ้ถึงอินเทอร์เน็ตของสมำชิก 

(ข) ขอ้ผิดพลำดทำงเทคนิคและทำงอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ (1) ระหว่ำงกำรส่ือสำรขอ้มูลผ่ำนอินเทอร์เน็ต และ (2) เมื่อใชอิ้นเทอร์เน็ตพอร์ทลัของมำย
เวิลด ์บริกำร SMS ของมำยเวิลด ์และแอปปลิเคชัน่ของมำยเวิลดส์ ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี โดยท่ีขอ้ผิดพลำดเหล่ำน้ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัมำยเวิลด ์ 

(ค) ขอ้ผิดพลำดทำงเทคนิคและทำงอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้เก่ียวขอ้งกับมำยเวิลด์ซ่ึงป้องกันกำรบนัทึกกำรซ้ือในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม 
(โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงควำมผิดพลำดในกำรติดตำมใด ๆ และผลจำกกำรสูญเสียขอ้มูล) 

(ง) สภำพไม่พร้อมใชง้ำนของเครือข่ำยมือถือหรือสถำนี และ 

(จ) ควำมผิดพลำดของอุปกรณ์เคลื่อนท่ีของสมำชิกในกำรท ำงำนอยำ่งถูกตอ้ง 

                 สัญญำซ้ือขำยสินคำ้หรือสัญญำกำรให้บริกำรจะด ำเนินกำรโดยเฉพำะระหว่ำงสมำชิกกบัร้ำนคำ้พนัธมิตรท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนั้น 

12.4 ตรำบเท่ำท่ีควำมรับผิดของมำยเวิลดจ์ะถูกจ ำกดัหรือยกเวน้ กำรจ ำกดัหรือกำรยกเวน้จะใชก้บัควำมรับผิดส่วนบุคคลของพนกังำน , ตัวแทนทำงกฎหมำย 
และตวัแทนของมำยเวิลด ์ 

12.5 กำรจ ำกดัและกำรยกเวน้ควำมรับผิดตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 12 ของเอกสำรฉบบัน้ีจะไม่กระทบต่อควำมรับผิดของมำยเวิลด์ตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำยท่ีใช้
บงัคบัเก่ียวกบัควำมรับผิดในผลิตภณัฑ ์(ถำ้มี) โดยอิงตำมกำรปกปิดควำมบกพร่อง หรือขอ้สันนิษฐำนของกำรรับประกนัคุณภำพของสินคำ้ 

13.  ค่ำใช้จ่ำย 

13.1 กำรลงทะเบียนและกำรเขำ้ร่วมแคชแบค็เวิลดโ์ปรแกรมไม่มีค่ำใชจ่้ำยส ำหรับสมำชิก 

13.2 บตัรแคชแบ็คไม่มีค่ำใชจ่้ำยส ำหรับสมำชิกซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรลงทะเบียน 

14. กำรส้ินสุดควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำโดยสมำชิก 

14.1 สมำชิกมีสิทธิท่ีจะส้ินสุดควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำกับมำยเวิลด์ได้ทุกเมื่อโดยกำรแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร นอกจำกน้ี สมำชิกไม่จ ำเป็นตอ้งซ้ือหรือ                 
ท ำกิจกรรมอ่ืนใดอนัเป็นส่วนหน่ึงของควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำในปัจจุบนั 

14.2 เมื่อสัญญำส้ินสุดลง สมำชิกจะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินสดจำกแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมซ่ึงได้มีกำรก ำหนดพ้ืนฐำนไวแ้ลว้ในขณะท่ีสัญญำส้ินสุดลง 
กล่ำวคือ หำกกำรซ้ือมีคุณสมบติัส ำหรับแคชแบ็คแลว้ในเวลำท่ีสัญญำส้ินสุดลง คะแนนชอ้ปป้ิงใด ๆ ท่ีไดส้ะสมไวจ้ะหมดอำยลุงพร้อมกบักำรส้ินสุดของ
ควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำ อย่ำงไรก็ตำม หำกสมำชิกขอส้ินสุดสัญญำดว้ยเหตุผลอนัสมควร สมำชิกอำจแลกคะแนนชอ้ปป้ิงท่ีไดรั้บภำยในระยะเวลำแปด
สัปดำห์หลงัจำกสัญญำส้ินสุดลงตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 

15. กำรส้ินสุดควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำโดยมำยเวิลด์  

15.1 ควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำอำจส้ินสุดไดโ้ดยมำยเวิลดโ์ดยกำรบอกกล่ำว 30 วนัโดยปรำศจำกเหตุหรือผลฉบัพลนั เหตุผลส ำคญัรวมถึงกำรละเมิดหนำ้ท่ีตำม
สัญญำนอกเหนือจำกควำมเสียหำยท่ีมีนัยส ำคญัต่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจหรือช่ือเสียงของมำยเวิลด์หรือร้ำนคำ้พนัธมิตร ทั้งน้ี หน้ำท่ีตำมสัญญำท่ี
ส ำคญัของสมำชิกรวมถึงหนำ้ท่ีตำมขอ้ 2.3, 2.4, 3.3 และ 3.4   

15.2 สมำชิกจะตอ้งชดใช้ค่ำเสียหำยและยกเวน้ควำมรับผิดต่อมำยเวิลด์ในกรณีท่ีมีกำรละเมิดหน้ำท่ีดงักล่ำว เช่นเดียวกับค่ำใชจ่้ำยในกำรต่อสู้กำรเรียกร้อง
ดงักล่ำวโดยบุคคลท่ีสำม นอกจำกน้ี มำยเวิลด์มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกสมำชิกต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นโดยมำยเวิลด์อนัเน่ืองมำจำกกำรละเมิด
หนำ้ท่ีของสมำชิกรวมถึงค่ำใชจ่้ำยทำงกฎหมำย 
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15.3 เมื่อสัญญำส้ินสุดลง สมำชิกจะไดรั้บผลประโยชน์เป็นเงินสดจำกแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม ซ่ึงไดม้ีกำรก ำหนดพ้ืนฐำนไวแ้ลว้ในขณะท่ีสัญญำส้ินสุดลง 
กล่ำวคือ หำกกำรซ้ือมีคุณสมบติัส ำหรับแคชแบ็คแลว้ในเวลำท่ีสัญญำส้ินสุดลง  

15.4 หำกมำยเวิลด์ส้ินสุดควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำโดยปรำศจำกกำรแจ้งให้ทรำบดว้ยเหตุผลอนัส ำคญัท่ีไม่ไดเ้กิดโดยสมำชิก สมำชิกจะสำมำรถแลกคะแนน
สะสมของตนไดภ้ำยในเวลำ 8 สัปดำห์หลงัจำกสัญญำส้ินสุดลงตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 มิฉะนั้น คะแนนชอ้ปป้ิงท่ีสะสมไวจ้ะหมดอำยเุมื่อสัญญำส้ินสุด 

16. เง่ือนไขทั่วไป 

16.1 สมำชิกไม่อำจโอนขอ้เรียกร้องต่อมำยเวิลด์ (หรือสิทธิทั้งหมดท่ีเกิดจำกกำรเขำ้ร่วมแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม) หรือใชเ้ป็นหลกัประกนัโดยไม่ไดรั้บควำม
ยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

16.2 กำรมีส่วนร่วมในแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรมเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมสัมพนัธ์เพียงอยำ่งเดียวและไม่ถือเป็นควำมสัมพนัธ์ทำงกฎหมำยระหว่ำงสมำชิกกบั   
มำยเวิลด ์โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงไม่มีกำรเป็นสมำชิกในองคก์ร 

16.3 ในแต่ละกรณี ขอ้ตกลงแต่ละฉบบัจะมีผลเหนือกว่ำขอ้ตกลงและเง่ือนไขธุรกิจ เน้ือหำของขอ้ตกลงดงักล่ำวจะอยู่ภำยใตบ้งัคบัโดยสัญญำท่ีเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรหรือไดรั้บกำรยืนยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกมำยเวิลด์ ซ่ึงสันนิษฐำนว่ำคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยยงัไม่ได้ท ำขอ้ตกลงด้วยวำจำไว ้นอกจำกน้ี มำยเวิลด์       
มีสิทธิส่งค ำประกำศสัญญำและข้อมูลท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรท ำสัญญำผ่ำนทำง  SMS หรืออีเมลให้แก่สมำชิกได้ โดยมีเง่ือนไขว่ำสมำชิกได้ระบุข้อมูล         
กำรติดต่อท่ีเก่ียวขอ้งและไม่คดัคำ้นกำรกระท ำดงักล่ำว 

16.4 กำรเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไขธุรกิจและควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำระหว่ำงสมำชิกและมำยเวิลด์ท่ีส่ือสำรในรูปแบบขอ้ควำมต่อสมำชิกจะถือเป็น            
ท่ียอมรับโดยสมำชิกหำกสมำชิกไม่คดัคำ้นกำรบังคบัใช้ภำยใน 30 วนันับจำกวนัท่ีได้รับหนังสือ กำรแจ้งเตือนกำรเปลี่ยนแปลงในตอนแรกเร่ิมของ
ระยะเวลำน้ี มำยเวิลด์จะช้ีเฉพำะให้สมำชิกเห็นว่ำควำมยินยอมของสมำชิกต่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้ตกลงและเง่ือนไขธุรกิจจะถือว่ำไดรั้บหำกสมำชิกไม่
คดัคำ้นในรูปแบบขอ้ควำมต่อกำรบงัคบัใชข้องตนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด กำรเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไขธุรกิจจะถือว่ำเป็นท่ียอมรับโดยสมำชิก
เฉพำะเมื่อไดม้ีกำรแจง้ให้ทรำบ 

16.5 ตรำบเท่ำท่ีก ำหนดเก่ียวกบักำรระบุเพศเป็นกำรเฉพำะในเน้ือหำของขอ้ตกลง หมำยถึงทั้งเพศหญิงและเพศชำย ตลอดจนบุคคลตำมกฎหมำย 

16.6 หำกบทบญัญติัใด ๆ ท่ีเป็นไปตำมขอ้ตกลงน้ีไม่มีผลหรือไม่สำมำรถบงัคบัใชไ้ดท้ั้งหมดหรือบำงส่วน บทบญัญติัดงักล่ำวจะไม่มีผลต่อบทบญัญติัท่ีเหลืออยู ่

16.7 ขอ้ตกลงน้ีจะอยู่ภำยใตแ้ละตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศไทย อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสัญญำส ำหรับกำรขำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศจะไม่
น ำมำใช ้

16.8 กำรลงทะเบียนและกำรเขำ้ร่วมแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมจะไดรั้บอนุญำตเมื่อมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งน้ี จะตอ้งไดรั้บควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก
ตวัแทนตำมกฎหมำยจนกว่ำจะบรรลุนิติภำวะ 

16.9 สมำชิกตกลงรับผิดชอบต่อค่ำอำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษี ฯลฯ ท่ีเกิดขึ้นโดยสมำชิกท่ีไดรั้บผลประโยชน์ของสมำชิกเอง 
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ภำคผนวก 1 
นิยำมศัพท์ 

 

“แคชแบ็ค” (“Cashback”) คือ ผลประโยชน์ของสมำชิกตำมท่ีอธิบำยโดยละเอียดในขอ้ 6.1.1 

“บัตรแคชแบ็ค” (“Cashback Card”) เป็นบตัรพลำสติก บตัรกระดำษ หรือบตัรเสมือน (หำไดท้ำงแอปมือถือ) ซ่ึงท ำหน้ำท่ีบนัทึกกำรซ้ือของสมำชิกจำก
ร้ำนคำ้พนัธมิตรในแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรม ไม่ถือว่ำเป็นวิธีกำรช ำระเงิน 

“ผู้แนะน ำ” (“Recommender”) เป็นสมำชิก (ร้ำนคำ้พนัธมิตร คู่คำ้ เป็นตน้) ซ่ึงอำ้งอิงสมำชิกอ่ืนหรือท่ีซ่ึงระบุในมำยเวิลด์ภำยใตห้น่ึงในเง่ือนไขของขอ้ 9         
ในฐำนะท่ีเป็นผูแ้นะน ำของสมำชิก  

“ฟลำยเออร์กำรลงทะเบียน” (“Registration flyer”) เป็นเอกสำรซ่ึงจะตอ้งท ำให้สมบูรณ์ ลงนำม และส่งไปยงัมำยเวิลด์ ในกรณีท่ีลงทะเบียนออฟไลน์     
เพื่อผูกพนัขอ้เสนอกบัมำยเวิลดใ์นกำรเป็นสมำชิก 

“แคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม” (“Cashback World Programme”) เป็นแหล่งรวมแห่งกำรช้อปป้ิงซ่ึงด ำเนินกำรโดยมำยเวิลด์ท่ีท ำให้สมำชิกได้รับ
ผลประโยชน์ของสมำชิกในแคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรมเมื่อซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกร้ำนคำ้พนัธมิตร 

“สมำชิก” (“Members”) หมำยถึง บุคคลทุกคนท่ีเขำ้ท ำสัญญำกบัมำยเวิลด์เพ่ือเป็นสมำชิกของมำยเวิลด์ตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขธุรกิจตรำบเท่ำท่ีสัญญำ
ยงัคงอยู ่กล่ำวคือยงัไม่ส้ินสุดโดยคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง 

“หมำยเลขสมำชิก” (“Member ID”) เป็นหมำยเลขเฉพำะโดยมำยเวิลดเ์พื่อบ่งบอกถึงสมำชิกและบนัทึกกำรซ้ือจำกร้ำนคำ้พนัธมิตร 

“ผลประโยชน์ของสมำชิก” (“Member Benefits”) เป็นสิทธิประโยชน์ทั้งหมดท่ีสมำชิกไดรั้บจำกกำรซ้ือจำกร้ำนคำ้พนัธมิตรในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม 
สิทธิประโยชน์ในท่ีน้ีคือแคชแบ็คและคะแนนชอ้ปป้ิง 

“ร้ำนค้ำพันธมิตร” (“Loyalty Merchants”) เป็นบริษทัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสัญญำกบัมำยเวิลด์ และกบัสมำชิกท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ของสมำชิกจำก
แคชแบ็คเวิลดโ์ปรแกรมโดยกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร 

“พ้ืนที่ในกำรเข้ำสู่ระบบของสมำชิก” (“Logged-in Member Area”) เป็นพ้ืนท่ีในกำรเข้ำสู่ระบบของสมำชิกบนเว็บไซต์แคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม 
(www.cashbackworld.com) ซ่ึงระบุรำยละเอียดไวใ้นขอ้ 8 

“คะแนนช้อปป้ิง” (“Shopping Points”) เป็นผลประโยชน์กำรซ้ือ ซ่ึงระบุรำยละเอียดไวใ้นขอ้ 7 

 

 

http://www.cashbackworld.com/

