(คำแปล)

ข้ อตกลงและเงื่อนไขธุรกิจสำหรับสมำชิกแคชแบ็คเวิลด์
เวอร์ชนั่ : เมษายน 2563

อำรัมภบท
ก.

บริ ษทั เอ็มดับเบิ้ลยูที มำยเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “มำยเวิลด์ ”) ซึ่ งมีที่ต้ งั จดทะเบี ยนอยู่ที่ อำคำรดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ห้ อ ง เอ็ม แอล 2302 ชั้น 23 เลขที่ 999/9 ถ. พระรำม 1 แขวงปทุ ม วัน เขตปทุ ม วัน กรุ ง เทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย มี ท ะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่
0105561091297 ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับแหล่งรวมแห่ งกำรช้อปปิ้ ง ซึ่ งทำให้ผูเ้ ข้ำร่ วม (ต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “สมำชิ ก”) ได้รับผลประโยชน์ในกำรช้อปปิ้ ง
(ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “แคชแบ็คเวิลด์ โปรแกรม”) จำกกำรซื้อสิ นค้ำและบริ กำรจำกร้ำนค้ำพันธมิตรของมำยเวิลด์ (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “ร้ ำนค้ำพันธมิตร”)

ข.

เพื่อควำมเข้ำใจอันดี นิยำมศัพท์ของข้อตกลงที่ใช้ในนี้สำมำรถดูได้ที่ทำ้ ยข้อตกลงและเงื่อนไขธุรกิจใน ภำคผนวก 1 ข้อตกลงที่ใช้ในข้อ 1 ถึง 16 จะใช้บงั คับ
กับข้อตกลงและเงื่อนไขธุรกิจนี้
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วัตถุประสงค์ของข้ อตกลง
สินค้ำและบริ กำรที่ได้รับจำกสมำชิกจำก ร้ำนค้ำพันธมิตร (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ "กำรซื้อ") จะถูกบันทึกไว้ในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม สมำชิกสำมำรถบันทึก
กำรซื้อเพื่อใช้ประโยชน์จำกแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม: บัตรแคชแบ็คและกำรใช้ช่องทำงออนไลน์ที่ เสนอโดยมำยเวิลด์ สำหรับซื้ อในร้ำนออนไลน์ข อง
ร้ำนค้ำพันธมิตร ตัวเลือกเหล่ำนี้สำหรับกำรบันทึกกำรซื้อซึ่งจะอธิบำยไว้อย่ำงละเอียดในข้อ 4.3
ภำยใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขธุรกิจนี้ สมำชิกจะมีสิทธิเข้ำร่ วมแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม และจะได้รับผลประโยชน์ของสมำชิก

พื้นฐำนของข้ อตกลง
เมื่อได้รับกำรยอมรับในกำรลงทะเบียนจำกมำยเวิลด์แล้ว ผูส้ มัครจะต้องเป็ นสมำชิกของมำยเวิลด์ และจะได้รับหมำยเลขสมำชิก ส่ วนตัวที่ไม่สำมำรถ
โอนได้ (ต่อไปจะเรี ยกว่ำ "หมำยเลขสมำชิก") สิ ทธิน้ ีจะทำให้สมำชิกมีส่วนร่ วมในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม (และไม่ได้เป็ นสมำชิกของสมำคม ดูเพิ่มเติมที่
ข้อ 16.2)
แผ่นพับฟลำยเออร์สำหรับลงทะเบียนที่จดั หำโดยมำยเวิลด์ กำรลงทะเบียนออนไลน์ หรื อกำรลงทะเบียน ณ ที่ต้ งั ของหนึ่งในร้ำนค้ำพันธมิตรเป็ นตัวเลือก
สำหรับสมำชิกในกำรทำสัญญำกับมำยเวิลด์
สมำชิกแถลงว่ำ แถลงกำรณ์ของตนต่อมำยเวิลด์ถูกต้องและให้ควำมคุม้ ครองและยกเว้นควำมรับผิดต่อ มำยเวิลด์ ในกรณี ที่มีแถลงกำรณ์ที่มีควำมผิดหรื อ
ไม่เป็ นควำมจริ ง สมำชิกต้องแจ้งให้มำยเวิลด์ทรำบทันทีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนตัวของตน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ อยู่อำศัย ที่อยู่อีเมล รำยละเอียด
ธนำคำร หมำยเลขโทรศัพท์ ฯลฯ) ที่ได้แจ้งไว้ในระหว่ำงกำรลงทะเบียน
อนุ ญำตให้มีกำรลงทะเบียนเพียงครั้ งเดียว (เช่น หมำยเลขสมำชิก) ในแต่ละครั้งสำหรั บบุคคลธรรมดำหรื อนิ ติบุคคลแต่ละรำย ที่อยู่บำ้ นหรื อที่อยู่ธุรกิจ
(สำนักงำนที่จดทะเบียน) ของสมำชิกจะต้องระบุไว้ในกำรลงทะเบียน กำรลงทะเบียนหลำยครั้งเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ของสมำชิกที่ไม่ควรได้จะให้สิทธิ
แก่มำยเวิล ด์ใ นกำรยุติค วำมสัมพันธ์ตำมสั ญญำด้ว ยเหตุผลอันสมควรและเพื่อถอนสิ ทธิ ประโยชน์ข องสมำชิ ก ที่ ได้รับ ในลัก ษณะนี้ ในกรณี ที่มีก ำร
ลงทะเบียนหลำยครั้ง จะต้องลบหมำยเลขสมำชิกที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ำย ผลประโยชน์ของสมำชิกใด ๆ ที่ได้รับโดยกำรลงทะเบียนหลำยครั้งจะถูกริ บ
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ควำมสัมพันธ์ ทำงกฎหมำย
ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงระหว่ำงสมำชิก กับมำยเวิลด์ จะทำให้สมำชิกเป็ นพนักงำน ลูกจ้ำง คนงำน ตัวแทน ผูถ้ ือหุ้น หรื อหุ้นส่ วนของมำยเวิลด์ หรื อ
ถือว่ำเป็ นเช่นนั้น กำรมีส่วนร่ วมในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมจะขึ้นอยูก่ บั กำรดำเนินกำรโดยอิสระและอำนำจสู งสุ ดตำมกฎหมำยของมำยเวิลด์
สมำชิกจะได้รับผลประโยชน์ของสมำชิก เท่ำนั้น สมำชิกจะไม่มีสิทธิ ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติ มส ำหรั บกำรทำงำนของตน สมำชิกจะไม่มีสิทธิ ได้รับ
ค่ำทดแทนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ โดยจะใช้บงั คับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณี ที่สมำชิกแนะนำแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม
สมำชิกจะไม่ได้รับอนุญำตให้เป็ นตัวแทนของมำยเวิลด์ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะไม่ได้รับอนุญำตให้ทำหรื อรับแถลงกำรณ์ หรื อจำกสมำชิกอื่น ๆ เกี่ยวกับ
แคชแบ็คเวิลด์ โปรแกรม สมำชิกจะไม่ได้รับอนุญำตให้รับเงินสดหรื อเรี ยกเก็บเงินในนำมของมำยเวิลด์ กำรละเมิดสิทธิในข้อ 3.3 จะทำให้มำยเวิลด์มีสิทธิ
ยุติควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำด้วยเหตุผลที่ดีได้
โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกมำยเวิลด์ สมำชิกจะไม่ได้รับอนุญำตให้:
(ก)

ใช้โลโก้ สโลแกน เครื่ องหมำยกำรค้ำ ข้อเรี ยกร้อง โดเมน สัญลักษณ์อื่นใด หรื อสิ่ งอื่นใดที่คล้ำยคลึงกันของมำยเวิลด์ หรื อร้ำนค้ำพันธมิตร

(ข)

สร้ำงนำมบัตร งำนนำเสนอ วิดีโอ ไฟล์เสี ยง ภำพหน้ำจอ เนื้อหำบนเว็บ เนื้อหำสื่ อ ฟลำยเออร์ โบรชัวร์ เว็บไซต์ สื่ อส่ งเสริ มกำรขำย จดหมำย
ทำงไปรษณี ย์ กำรจัดส่ งจดหมำย หน้ำแรก หรื อสิ่ งอื่นใดที่คล้ำยคลึงกับกำรอ้ำงอิงหรื อกล่ำวอ้ำงของมำยเวิลด์ หรื อแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร หรื อรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อจ่ำยแจก หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่ำวโดยวิธีกำรใด ๆ (เช่น บนเว็บไซต์ต่ำง ๆ เช่น YouTube
หรื อ Facebook)

(ค)

ดำเนิ นกำรประชุม เช่ น กำรประชุ มข้อมูล เหตุก ำรณ์ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติก ำร ฯลฯ โดยอ้ำงอิงและกล่ำวถึง มำยเวิลด์ หรื อแคชแบ็คเวิลด์
โปรแกรม หรื อ

(ง)

เพื่อรับสมัครผูค้ ำ้ ปลีก ผูค้ ำ้ ส่ ง หรื อผูจ้ ดั จำหน่ำย และบริ ษทั อื่น ๆ ที่ เสนอสิ นค้ำหรื อบริ กำรไปยังผูใ้ ช้ข้ นั ปลำย รวมถึง สถำนี บริ กำรเชื้อเพลิง
แฟรนไชส์ และห้ำงสรรพสิ นค้ำ ในฐำนะที่เป็ นร้ำนค้ำพันธมิตรหรื อสมำชิก เพื่อดำเนิ นกำรเจรจำหรื อสนทนำเบื้องต้น หรื อดำเนิ นกำรใด ๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมกำรสรรหำเพื่อดึงดูดธุรกิจดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ไม่ได้อยูใ่ นหรื อใกล้กบั สถำนที่ของบริ ษทั

แคชแบ็คเวิลด์ โปรแกรม
โดยกำรซื้ อจำกร้ำนค้ำพันธมิตร สมำชิก จะได้รับผลประโยชน์สมำชิกตำมข้อตกลงและเงื่ อนไขธุ รกิจเหล่ำนี้ ได้แก่ Cashback และ Shopping Points
ผลประโยชน์ของสมำชิกและควำมต้องกำรของพวกเขำจะอธิบำยไว้อย่ำงละเอียดในข้อ 6
เพื่อที่จะเสนอผลประโยชน์กำรซื้อแก่สมำชิกในกำรซื้ อ มำยเวิลด์ ทำข้อตกลงกับร้ำนค้ำพันธมิตร ร้ำนค้ำพันธมิตรในปั จจุบนั รวมถึงผลประโยชน์ของ
สมำชิกที่ได้ให้ไว้ สำมำรถดูได้ทำงออนไลน์ที่ www.cashbackworld.com
สมำชิกสำมำรถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อบันทึกกำรสั่งซื้อของตน:
4.3.1

บัตรแคชแบ็คเป็ นบัตรที่ทำจำกกระดำษ พลำสติก หรื อบัตรเสมือน (ออนไลน์) ซึ่งไม่ใช่วิธีกำรชำระเงิน แต่ทำหน้ำที่บนั ทึกข้อมูลกำรซื้อเท่ำนั้น

4.3.2

เมื่อช้อปปิ้ งออนไลน์ สมำชิก
(ก) สำมำรถใช้รำยละเอียดกำรเข้ำสู่ ระบบของตนเพื่อเข้ำสู่ ระบบที่ www.cashbackworld.com และเลือกร้ำนออนไลน์ของร้ำนค้ำพันธมิตร
ที่ตอ้ งกำร หรื อ
(ข) ไปยังร้ำนออนไลน์ผำ่ นช่องทำงออนไลน์อื่นที่เสนอโดยมำยเวิลด์ ในกำรลงทะเบียนกำรซื้อ
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และซื้ อสิ นค้ำในร้ ำนออนไลน์ของร้ำนค้ำพันธมิตรในทันที กำรซื้ อสำมำรถบันทึ กได้เฉพำะเมื่อระบบของสมำชิกอนุ ญำตให้ใช้คุกกี้ใน
ระหว่ำงมีธุรกรรมกำรซื้ อและไม่ได้ใช้ตวั บล็อกโฆษณำหรื อตัวบล็อกสคริ ปต์ สำหรั บรำยละเอียดเพิ่มเติ มเกี่ยวกับกำรช้อปปิ้ งออนไลน์
โปรดดูที่ขอ้ 5
4.4

5.

ในกรณีตำมข้อ 4.3.1 และ 4.3.2 ร้ำนค้ำพันธมิตรส่ งบันทึกกำรซื้อหรื อข้อมูลบัญชีไปยังมำยเวิลด์ เพื่อคำนวณผลประโยชน์ของสมำชิก

ช้ อปปิ้ งออนไลน์

5.1

สมำชิกควรศึกษำข้อมูลคำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับกำรช้อปปิ้ งออนไลน์ที่ www.cashbackworld.com

5.2

สมำชิกพึ่งยกเลิกกำรซื้อออนไลน์หรื อถอนตัวจำกสัญญำผูบ้ ริ โภคโดยปรำศจำกเหตุผลภำยใน 14 วัน

5.3

5.4

5.5

6.

6.1

ตำมข้อ 6.4 สำหรับผลประโยชน์ของสมำชิกจำกกำรซื้ อโดยกำรช้อปปิ้ งออนไลน์ที่จะได้เครดิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระยะเวลำกำรยกเลิกจะต้องผ่ำนพ้น
ไปแล้ว และสมำชิกจะต้องไม่ยกเลิกกำรซื้อ
สมำชิกจะได้รับสิทธิเฉพำะผลประโยชน์ของสมำชิกสำหรับกำรซื้ อจำกร้ำนออนไลน์ของร้ำนค้ำพันธมิตรที่มีรำยละเอียดอยูใ่ นประเทศที่สมำชิกมีภูมิลำเนำ
หรื อที่อยูท่ ำงธุรกิจของสมำชิก (ตำมที่ลงทะเบียน) ตั้งอยูต่ ำม www.cashbackworld.com
มำยเวิลด์ไม่มีอิทธิพลต่อกำรออกแบบของ (กำรเชื่อมโยง) ร้ำนออนไลน์ของร้ำนค้ำพันธมิตร และจะไม่รับผิดชอบต่อพวกเขำ หำกเนื้อหำใด ๆ บนเว็บไซต์
ที่เชื่อมโยงเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมำยหรื อเป็ นที่รังเกียจ มำยเวิลด์จะแยกตัวออกจำกสิ่ งดังกล่ำวโดยชัดแจ้ง

ผลประโยชน์ ของสมำชิกจำกแคชแบ็คเวิลด์ โปรแกรม
กำรซื้อโดยสมำชิกที่ได้เข้ำร่ วมในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม ทำให้สมำชิกสำมำรถใช้ผลประโยชน์ของสมำชิกได้ ผลประโยชน์ของสมำชิกขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ระหว่ำงมำยเวิลด์กบั ร้ำนค้ำพันธมิตรแต่ละรำยดังนั้น จึงแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กบั ร้ำนค้ำพันธมิตร ภำคธุรกิจ และประเทศ ผลประโยชน์ของ
สมำชิกประกอบด้วย Cashback (ข้อ 6.1.1) และสำหรับกำรซื้อจำกร้ำนค้ำพันธมิตรและคะแนนช้อปปิ้ ง (ข้อ 6.1.2)
6.1.1

6.1.2

สำหรับกำรซื้ อที่ได้รับกำรโพสต์ในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม สมำชิกจะได้รับแคชแบ็คมำกถึง 5% โดยจะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นในบำงกรณี
ให้ใช้เปอร์เซ็นต์แคชแบ็คของร้ำนค้ำพันธมิตรระบุใน www.cashbackworld.com กำรชำระ Cashback จะดำเนินกำรตำมข้อ 6.4 ถึง 6.6
คะแนนช้อปปิ้ ง: สำหรับกำรซื้อที่โพสต์ไว้ในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมและทำธุรกรรมกับร้ำนค้ำพันธมิตรที่ได้รับคะแนนช้อปปิ้ งดังกล่ำว สมำชิก
จะได้รับคะแนนช้อปปิ้ ง ทั้งนี้ สมำชิกสำมำรถแลกคะแนนช้อปปิ้ งเพื่อรับส่ วนลดสำหรับกำรซื้ อในฐำนะเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรส่ งเสริ มกำรขำย
พิเศษที่ระบุใน www.cashbackworld.com โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 7

6.2

มำยเวิ ล ด์ ข อสงวนสิ ท ธิ์ ในกำรออกจำกหลัก กำรที่ ว ำงไว้ที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของกำรส่ ง เสริ ม กำรขำยพิ เ ศษ มำยเวิ ล ด์ มี ค วำมสนใจที่ จ ะเสนอโอกำส
ในกำรช้อปปิ้ งกับร้ำนค้ำพันธมิตรให้แก่สมำชิก ในขณะที่มีกำรจัดส่ วนลดมำกมำยให้กบั ร้ำนค้ำพันธมิตรในกำรมอบผลประโยชน์มำกมำยให้แก่สมำชิก
หำกเงื่ อนไขที่ แ ตกต่ ำ งกัน ได้รับกำรยอมรั บ จำกร้ ำนค้ำ พัน ธมิต รในรู ปแบบของกำรส่ งเสริ มกำรขำยพิเ ศษ (เช่ น กรณี ก ำรซื้ อที่ ผิดปกติ เช่ น สัญญำ
โทรศัพท์มือถือหรื อกำรเดินทำงท่อ งเที่ยว) มำยเวิลด์จะอ้ำงถึงรำยละเอียดนี้ ต่ำงหำกในหน้ำรำยละเอียดของผูค้ ำ้ ที่ www.cashbackworld.com (ดูขอ้ 6.3
ด้ำนล่ำง)

6.3

ผลประโยชน์ที่ได้รับจะแสดงอยู่ที่ www.cashbackworld.com สมำชิกควรตรวจสอบเว็บไซต์ Cashback World อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อดูสถำนะของเงื่อนไข
สำหรับร้ำนค้ำพันธมิตร มำยเวิลด์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของสมำชิกที่ได้รับสำหรับร้ำนค้ำพันธมิตรแต่ละรำยโดยมีระยะเวลำกำรแจ้งเตือนเป็ น
เวลำสอง สัปดำห์และในกรณี ที่เงื่อนไขที่ตกลงไว้กบั ร้ำนค้ำพันธมิตรเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขที่ใช้ในขณะที่ สมำชิกชำระเงินเต็มจำนวนจะใช้เพื่อคำนวณ
ผลประโยชน์ของสมำชิกโดยสมำชิก

หน้ำ 3

(คำแปล)
6.4

6.5

6.6

เพื่อให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ในกำรซื้อ สมำชิกจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับกำรซื้ อและจะไม่มีสิทธิ ตำมกฎหมำยที่จะยกเลิกกำรสั่งซื้ อโดยปรำศจำก
เหตุผล เช่น ระยะเวลำยกเลิกกำรขำยโดยระยะทำงที่มีอยู่จะต้องผ่ำนพ้นไป หำกข้อกำหนดเหล่ำนี้ มีควำมสมเหตุสมผล ร้ำนค้ำพันธมิตรจะยืนยันและ
รำยงำนกำรซื้อให้กบั มำยเวิลด์ สิ ทธิประโยชน์ในกำรซื้อจำกกำรซื้อที่ได้รับรำยงำนไปยังมำยเวิลด์ ภำยในเวลำ 11:00 น. ของวันอำทิตย์โดยร้ำนค้ำพันธมิตร
จะได้รับเครดิตไปยังสมำชิก (ผลประโยชน์ของสมำชิก ) มำยเวิลด์ผูกมัดให้ร้ำนค้ำพันธมิตรรำยงำนไม่ชำ้ กว่ำภำยในสำมเดือนนับจำกวันที่ขอ้ กำหนดตำม
ข้อ 1 ของ ข้อย่อย 6.4 นี้จนกว่ำจะสมบูรณ์ กำรชำระผลประโยชน์ของสมำชิกให้กบั สมำชิกจะเป็ นไปได้เฉพำะหลังจำกที่ ร้ำนค้ำพันธมิตรได้รำยงำนไปยัง
มำยเวิลด์
มำยเวิลด์โอนเครดิตจำกแคชแบ็คเป็ นรำยสัปดำห์ไปยังบัญชีธนำคำรที่สมำชิกกำหนดเมื่อมีจำนวนอย่ำงน้อย 400 บำท สิทธิกำรได้รับ แคชแบ็คจะหมดอำยุ
ถ้ำมีจำนวนไม่ถึง 400 บำท ภำยในสำมปี ของกำรเกิดแคชแบ็คหลังจำกที่มจี ำนวนครบ 400 บำทแล้ว มำยเวิลด์ไม่มีหน้ำที่ตอ้ งชำระเครดิตหำกสมำชิกไม่ได้
แสดงรำยละเอียดของธนำคำรไปยังมำยเวิลด์ เพื่อกำรชำระเงินภำยใน 6 เดือน ในกรณี ที่มีจำนวนครบ 400 บำท สมำชิกจะได้รับแจ้งโดยชัดเจนทำงอีเมล
หรื อทำงไปรษณียเ์ พื่อระบุถึงรำยละเอียดของธนำคำรและผลของกำรไม่ปฏิบตั ิตำม
หำกสมำชิกซื้อจำกร้ำนค้ำพันธมิตรในต่ำงประเทศ (ท้องถิ่นหรื อออนไลน์) แคชแบ็คอำจได้รับกำรชำระเป็ นครั้งแรกในบัญชีในสกุลเงินต่ำงประเทศ เมื่อ
ได้รับกำรยืนยันกำรซื้อโดยร้ำนค้ำพันธมิตร จำนวนในพื้นที่สมำชิกในกำรเข้ำสู่ ระบบของสมำชิกจะได้รับกำรแปลงเป็ นสกุลเงินท้องถิ่นโดยอัตโนมัติตำม
อัตรำอ้ำงอิงของธนำคำรกลำงยุโรปหรื อธนำคำรอื่นที่เกี่ยวข้องในวันที่ ร้ำนค้ำพันธมิตรได้รับกำรชำระ ข้อ 5.4 จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ กล่ำวคือ
ผลประโยชน์ของสมำชิกจะได้รับเฉพำะสำหรับกำรซื้อในต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ (เช่น ร้ำนออนไลน์) ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ Cashback World ของ
สมำชิกรำยนั้น

คะแนนช้ อปปิ้ ง

7.

7.1

สมำชิกจะได้รับเครดิตจำกคะแนนช้อปปิ้ งจำนวนหนึ่งสำหรับกำรซื้อจำกร้ำนค้ำพันธมิตรในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม (ถ้ำมี)

7.2

จำนวนคะแนนช้อปปิ้ งที่จะได้เครดิตจะขึ้นอยู่กบั จำนวนที่ซ้ื อ รวมทั้งเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กบั ร้ำนค้ำพันธมิตรแต่ละรำย ในกำรคำนวณพื้นฐำน มำยเวิลด์
จะแสดงจำนวนคะแนนช้อปปิ้ งที่ร้ำนค้ำพันธมิตรรำยได้รับในกำรซื้อ 4,000 บำทในหน้ำรำยละเอียดของผูค้ ำ้ ที่ www.cashbackworld.com

7.3

คะแนนช้อปปิ้ งไม่มีมูลค่ำคงที่ แต่มูลค่ำดังกล่ำวขึ้นอยูก่ บั ขอบเขตของส่ วนลดที่ได้รับจำกร้ำนค้ำพันธมิตรในแต่ละครั้งที่แลกคะแนนช้อปปิ้ ง คะแนนช้อป
ปิ้ ง ไม่มีมูลค่ำเป็ นเงินสดและไม่สำมำรถโอนไปให้บุคคลอื่นได้ อย่ำงไรก็ตำม คะแนนช้อปปิ้ งอำจมอบให้สมำชิกอื่นเป็ นของขวัญได้

7.4

กำรสะสมคะแนนช้อปปิ้ งจะเครดิตไปยังสมำชิกและสำมำรถติดตำมได้ในพื้นที่สมำชิกในกำรเข้ำสู่ ระบบสมำชิก สมำชิกอำจแลกเพื่อรับส่ วนลดสำหรับ
กำรซื้อในฐำนะเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรส่ งเสริ มกำรขำยบำงอย่ำงที่แสดงไว้ที่ www.cashbackworld.com คะแนนช้อปปิ้ งอำจแลกได้ตำมจำนวนที่กำหนด
ไว้สำหรับกำรซื้อเท่ำนั้น

7.5

ผลประโยชน์ของสมำชิกได้รับจำกมำยเวิลด์ สำหรับกำรซื้อที่สมำชิกแลกรับคะแนนช้อปปิ้ ง ในกรณี น้ ี จำนวนผลประโยชน์ของสมำชิกจะคำนวณจำก
จำนวนที่ซ้ือที่เหลืออยูห่ ลังจำกหักส่วนลดที่ได้รับจำกกำรแลกคะแนนช้อปปิ้ ง

7.6

คะแนนช้อปปิ้ งจะหมดอำยุหลังจำกสำมปี ระยะเวลำสำมปี จะเริ่ มต้นเมื่อสิ้ นปี ที่ได้รับคะแนนช้อปปิ้ ง

พื้นที่ส่วนตัวของสมำชิก

8.

8.1

หน้ำ 4

มำยเวิลด์ให้พ้ืนที่ส่วนตัวของสมำชิกแก่สมำชิกแต่ละคนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยที่ www.cashbackworld.com (พื้นที่เข้ำสู่ ระบบ) ที่ซ่ ึ งได้มีกำรซื้ อเกิดขึ้นและ
สำมำรถดู ข ้อมูล เกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ข องสมำชิ ก จำกแคชแบ็ค เวิล ด์โปรแกรมได้ทุก เมื่อหลังจำกที่ ได้ป้อนชื่ อ ผูใ้ ช้งำนและรหัสผ่ำนแล้ว มำยเวิล ด์
จะไม่รับผิดชอบต่อสภำพไม่พร้อมใช้งำนของเว็บไซต์ Cashback World และพื้นที่เข้ำสู่ ระบบที่ www.cashbackworld.com เว้นแต่ระบุไว้ในข้อ 12

(คำแปล)
8.2

8.3

9.

รำยละเอียดกำรเข้ำสู่ ระบบในกำรใช้งำนของพื้นที่ส่วนตัวของสมำชิก (ชื่อผูใ้ ช้งำน รหัสผ่ำน พิน) จะต้องเก็บรักษำและดูแลโดยสมำชิกให้เป็ นควำมลับ
อย่ำงเคร่ งครัด จะต้องไม่เปิ ดเผยชื่อผูใ้ ช้งำนและรหัสผ่ำนแก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่ำในสถำนกำรณ์ใด ๆ กำรตั้งค่ำส่ วนบุคคลอำจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่ อโดย
สมำชิกที่ www.cashbackworld.com (พื้นที่เข้ำสู่ระบบ)
สมำชิ ก จะต้องแจ้ง มำยเวิลด์ทนั ที ที่มีกำรใช้ขอ้ มูลกำรเข้ำสู่ ระบบออนไลน์ ในทำงที่ ผิด หลังจำกที่ ได้ปิ ดกั้น กำรเข้ำใช้งำนโดยทันที สมำชิ ก จะได้รับ
รำยละเอียดกำรเข้ำสู่ระบบที่ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงทำง SMS อีเมลหรื อทำงไปรษณีย์ มำยเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดกับสมำชิกอันเป็ นผล
มำจำกกำรใช้งำนที่ไม่เหมำะสม เว้นแต่ระบุไว้ในข้อ 12

กำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรโอนผู้แนะนำ
สมำชิกที่ซ้ือจำกร้ำนค้ำพันธมิตรเป็ นระยะเวลำหกเดือนอำจเปลี่ยนหรื อได้รับโอนไปยังผูแ้ นะนำโดยกำรระบุชื่อสมำชิกรำยอื่นในฐำนะเป็ นผูแ้ นะนำโดย
ควำมยินยอมของมำยเวิลด์

10.

10.1

10.2

10.3

กำรคุ้มครองข้ อมูล
ในกรณี ที่จำเป็ นต้องดำเนิ นกำรแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม กล่ำวคือ กำรคำนวณผลประโยชน์ของสมำชิก มำยเวิลด์จะรับผิดชอบในกำรคุม้ ครองข้อมูล
เก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้อและกำรซื้อของสมำชิก หำกสมำชิกให้ควำมยินยอม มำยเวิลด์ยงั ใช้
ข้อมูลของสมำชิกเพื่อส่งข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับข้อเสนอและสินค้ำของมำยเวิลด์และร้ำนค้ำพันธมิตรของมำยเวิลด์
กำรสอบถำมข้อมูล ทั้งหมดของสมำชิก เกี่ยวกับกำรแจ้งข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงและกำรลบข้อมูล ส่ วนตัวสำมำรถติ ดต่อโดยตรงได้ท่ี มำยเวิล ด์
(บริ ษทั เอ็มดับเบิล้ ยูที มำยเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด (อำคำรดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง เอ็มแอล 2302 ชั้น 23 เลขที่ 999/9 ถ. พระรำม 1 แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร ประเทศไทย)
ข้อ ก ำหนดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ กำรคุ้ม ครองข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรใช้เ ว็บ ไซต์ Cashback World สำมำรถอ่ ำ นได้ใ นนโยบำยควำมเป็ นส่ ว นตัว ที่
www.cashbackworld.com

10.4

11.

11.1

11.2

12.

12.1

12.2

หน้ำ 5

มำยเวิลด์ ใช้เทคโนโลยีดำ้ นควำมปลอดภัยที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลเพื่อคุม้ ครองข้อมูลของสมำชิกต่อกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต มำยเวิลด์
จะไม่รับผิดชอบต่อควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตเว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อ 12

ควำมขัดข้ องในกำรให้ บริกำร
ขอบเขตของกำรให้บริ กำรของมำยเวิลด์จำกัดเฉพำะกำรดำเนินกำรของแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมตำมที่อธิบำยไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขธุรกิจ
สิ ทธิ และหน้ำที่ ที่เกี่ยวกับกำรซื้ อที่ สมำชิกได้ทำจำกร้ำนค้ำพันธมิตรเป็ นเพียงผูค้ ำ้ ของร้ำนค้ำพันธมิตรเท่ำนั้น ดังนั้นหลังจำกที่ได้ทำสัญญำกับ ร้ำนค้ำ
พันธมิตรแล้วมำยเวิลด์จึงไม่รับประกันหรื อรับผิดชอบต่อภำระผูกพันในกำรดำเนินกำรของร้ำนค้ำพันธมิตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณี ที่ร้ำนค้ำพันธมิตร
ไม่ดำเนินกำรหรื อดำเนินกำรไม่เพียงพอ

ควำมรับผิด
มำยเวิลด์จะต้องรับผิดโดยปรำศจำกข้อจำกัดถึงควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกกำรบำดเจ็บต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพอันเนื่ องมำจำกกำรจงใจหรื อประมำท
ต่อหน้ำที่โดยมำยเวิลด์จะต้องรับผิดโดยปรำศจำกข้อจำกัดถึงควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกกำรจงใจหรื อประมำทเลินเล่อต่อหน้ำที่โดยมำยเวิลด์
สำหรับควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรประมำทต่อหน้ำที่ซ่ ึงเป็ นพื้นฐำนในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำอย่ำงเป็ นเหตุเป็ นผลและเหมำะสม และกำรที่สมำชิกเชื่อมัน่ ว่ำ
จะปฏิบตั ิตำม (หน้ำที่สำคัญ) ควำมรับผิดชอบของมำยเวิลด์จะจำกัดเฉพำะควำมเสี ยหำยโดยทัว่ ไปและที่อำจคำดกำรณ์ได้

(คำแปล)
12.3

กำรเรี ยกร้องค่ำเสียหำยอื่น ๆ จะไม่รวมอยูด่ ว้ ย ทั้งนี้ ตำมข้อ 12.5 กรณี น้ ีจะใช้บงั คับหำกมำยเวิลด์ ไม่ตอ้ งรับผิด เช่น
(ก)

ในกรณีที่เกิดควำมขัดข้องกับสภำพพร้อมใช้งำนในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของสมำชิก

(ข)

ข้อผิดพลำดทำงเทคนิคและทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (1) ระหว่ำงกำรสื่ อสำรข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เน็ต และ (2) เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตพอร์ทลั ของมำย
เวิลด์ บริ กำร SMS ของมำยเวิลด์ และแอปปลิเคชัน่ ของมำยเวิลด์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยที่ขอ้ ผิดพลำดเหล่ำนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมำยเวิลด์

(ค)

ข้อผิดพลำดทำงเทคนิ คและทำงอิเล็กทรอนิ ก ส์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ มำยเวิลด์ซ่ ึ งป้ องกันกำรบันทึ กกำรซื้ อในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม
(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมผิดพลำดในกำรติดตำมใด ๆ และผลจำกกำรสู ญเสี ยข้อมูล)

(ง)

สภำพไม่พร้อมใช้งำนของเครื อข่ำยมือถือหรื อสถำนี และ

(จ)

ควำมผิดพลำดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของสมำชิกในกำรทำงำนอย่ำงถูกต้อง
สัญญำซื้อขำยสิ นค้ำหรื อสัญญำกำรให้บริ กำรจะดำเนินกำรโดยเฉพำะระหว่ำงสมำชิกกับร้ำนค้ำพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น

12.4

12.5

13.

ตรำบเท่ำที่ควำมรับผิดของมำยเวิลด์จะถูกจำกัดหรื อยกเว้น กำรจำกัดหรื อกำรยกเว้นจะใช้กบั ควำมรับผิดส่วนบุคคลของพนักงำน , ตั ว แทนทำงกฎหมำย
และตัวแทนของมำยเวิลด์
กำรจำกัดและกำรยกเว้นควำมรับผิดตำมที่ระบุไว้ในข้อ 12 ของเอกสำรฉบับนี้ จะไม่กระทบต่อควำมรับผิดของมำยเวิลด์ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่ใช้
บังคับเกี่ยวกับควำมรับผิดในผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี) โดยอิงตำมกำรปกปิ ดควำมบกพร่ อง หรื อข้อสันนิษฐำนของกำรรับประกันคุณภำพของสินค้ำ

ค่ำใช้ จ่ำย

13.1

กำรลงทะเบียนและกำรเข้ำร่ วมแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมไม่มีค่ำใช้จ่ำยสำหรับสมำชิก

13.2

บัตรแคชแบ็คไม่มีค่ำใช้จ่ำยสำหรับสมำชิกซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรลงทะเบียน

14.

14.1

14.2

15.

15.1

15.2

หน้ำ 6

กำรสิ้นสุ ดควำมสัมพันธ์ ตำมสัญญำโดยสมำชิก
สมำชิกมีสิทธิ ที่จะสิ้ นสุ ดควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำกับ มำยเวิลด์ได้ทุกเมื่ อโดยกำรแจ้งเป็ นลำยลัก ษณ์ อกั ษร นอกจำกนี้ สมำชิกไม่จำเป็ นต้องซื้ อหรื อ
ทำกิจกรรมอื่นใดอันเป็ นส่วนหนึ่งของควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำในปัจจุบนั
เมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลง สมำชิกจะได้รับผลประโยชน์เป็ นเงินสดจำกแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมซึ่งได้มีกำรกำหนดพื้นฐำนไว้แล้วในขณะที่ สัญญำสิ้ นสุ ดลง
กล่ำวคือ หำกกำรซื้อมีคุณสมบัติสำหรับแคชแบ็คแล้วในเวลำที่สัญญำสิ้ นสุ ดลง คะแนนช้อปปิ้ งใด ๆ ที่ได้สะสมไว้จะหมดอำยุลงพร้อมกับกำรสิ้ นสุ ดของ
ควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำ อย่ำงไรก็ตำม หำกสมำชิกขอสิ้ นสุ ดสัญญำด้วยเหตุผลอันสมควร สมำชิกอำจแลกคะแนนช้อปปิ้ งที่ได้รับภำยในระยะเวลำแปด
สัปดำห์หลังจำกสัญญำสิ้ นสุ ดลงตำมที่ระบุไว้ในข้อ 7

กำรสิ้นสุ ดควำมสัมพันธ์ ตำมสัญญำโดยมำยเวิลด์
ควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำอำจสิ้ นสุดได้โดยมำยเวิลด์โดยกำรบอกกล่ำว 30 วันโดยปรำศจำกเหตุหรื อผลฉับพลัน เหตุผลสำคัญรวมถึงกำรละเมิดหน้ำที่ตำม
สัญญำนอกเหนื อจำกควำมเสี ยหำยที่มีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจหรื อชื่อเสี ยงของมำยเวิลด์หรื อร้ำนค้ำพันธมิตร ทั้งนี้ หน้ำที่ตำมสัญญำที่
สำคัญของสมำชิกรวมถึงหน้ำที่ตำมข้อ 2.3, 2.4, 3.3 และ 3.4
สมำชิกจะต้องชดใช้ค่ำเสี ยหำยและยกเว้นควำมรับผิดต่อ มำยเวิลด์ในกรณี ที่มีกำรละเมิดหน้ำที่ดงั กล่ำว เช่นเดียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู้กำรเรี ยกร้อง
ดังกล่ำวโดยบุคคลที่สำม นอกจำกนี้ มำยเวิลด์มีสิทธิที่จะเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยจำกสมำชิกต่อควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นโดยมำยเวิลด์อนั เนื่องมำจำกกำรละเมิด
หน้ำที่ของสมำชิกรวมถึงค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำย

(คำแปล)
15.3

15.4

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

เมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลง สมำชิกจะได้รับผลประโยชน์เป็ นเงินสดจำกแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม ซึ่งได้มีกำรกำหนดพื้นฐำนไว้แล้วในขณะที่ สัญญำสิ้ นสุ ดลง
กล่ำวคือ หำกกำรซื้อมีคุณสมบัติสำหรับแคชแบ็คแล้วในเวลำที่สัญญำสิ้ นสุ ดลง
หำกมำยเวิลด์สิ้นสุ ดควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำโดยปรำศจำกกำรแจ้งให้ทรำบด้วยเหตุผลอันสำคัญที่ไม่ได้เกิดโดยสมำชิก สมำชิกจะสำมำรถแลกคะแนน
สะสมของตนได้ภำยในเวลำ 8 สัปดำห์หลังจำกสัญญำสิ้นสุดลงตำมที่ระบุไว้ในข้อ 7 มิฉะนั้น คะแนนช้อปปิ้ งที่สะสมไว้จะหมดอำยุเมื่อสัญญำสิ้ นสุ ด

เงื่อนไขทั่วไป
สมำชิกไม่อำจโอนข้อเรี ยกร้องต่อมำยเวิลด์ (หรื อสิ ทธิ ท้ งั หมดที่เกิดจำกกำรเข้ำร่ วมแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม) หรื อใช้เป็ นหลักประกันโดยไม่ได้รับควำม
ยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
กำรมีส่วนร่ วมในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมเป็ นกำรแลกเปลี่ยนควำมสัมพันธ์เพียงอย่ำงเดียวและไม่ถือเป็ นควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยระหว่ำงสมำชิกกับ
มำยเวิลด์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งไม่มีกำรเป็ นสมำชิกในองค์กร
ในแต่ละกรณี ข้อตกลงแต่ละฉบับจะมีผลเหนือกว่ำข้อตกลงและเงื่อนไขธุรกิจ เนื้ อหำของข้อตกลงดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้บงั คับโดยสัญญำที่เป็ นลำยลักษณ์
อักษรหรื อได้รับกำรยืนยันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกมำยเวิลด์ ซึ่งสันนิษฐำนว่ำคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยยังไม่ได้ทำข้อตกลงด้วยวำจำไว้ นอกจำกนี้ มำยเวิลด์
มีสิทธิ ส่งคำประกำศสัญญำและข้อมูล ที่จำเป็ นสำหรับกำรทำสัญญำผ่ำนทำง SMS หรื ออีเมลให้แก่สมำชิกได้ โดยมีเงื่อนไขว่ำสมำชิกได้ระบุข ้อมูล
กำรติดต่อที่เกี่ยวข้องและไม่คดั ค้ำนกำรกระทำดังกล่ำว
กำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขธุรกิจและควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำระหว่ำงสมำชิกและมำยเวิลด์ที่สื่อสำรในรู ปแบบข้อควำมต่อสมำชิกจะถือเป็ น
ที่ยอมรับโดยสมำชิกหำกสมำชิกไม่คดั ค้ำนกำรบังคับใช้ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสื อ กำรแจ้งเตือนกำรเปลี่ยนแปลงในตอนแรกเริ่ ม ของ
ระยะเวลำนี้ มำยเวิลด์จะชี้เฉพำะให้สมำชิกเห็นว่ำควำมยินยอมของสมำชิกต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงและเงื่อนไขธุรกิจจะถือว่ำได้รับหำกสมำชิกไม่
คัดค้ำนในรู ปแบบข้อควำมต่อกำรบังคับใช้ของตนภำยในระยะเวลำที่กำหนด กำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขธุรกิจจะถือว่ำเป็ นที่ยอมรับโดยสมำชิก
เฉพำะเมื่อได้มีกำรแจ้งให้ทรำบ

16.5

ตรำบเท่ำที่กำหนดเกี่ยวกับกำรระบุเพศเป็ นกำรเฉพำะในเนื้อหำของข้อตกลง หมำยถึงทั้งเพศหญิงและเพศชำย ตลอดจนบุคคลตำมกฎหมำย

16.6

หำกบทบัญญัติใด ๆ ที่เป็ นไปตำมข้อตกลงนี้ไม่มีผลหรื อไม่สำมำรถบังคับใช้ได้ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วน บทบัญญัติดงั กล่ำวจะไม่มีผลต่อบทบัญญัติที่เหลืออยู่

16.7

16.8

16.9
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ข้อตกลงนี้ จะอยู่ภำยใต้และตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศไทย อนุ สัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสัญญำสำหรับกำรขำยสิ นค้ำระหว่ำงประเทศจะไม่
นำมำใช้
กำรลงทะเบียนและกำรเข้ำร่ วมแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมจะได้รับอนุ ญำตเมื่อมีอำยุ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก
ตัวแทนตำมกฎหมำยจนกว่ำจะบรรลุนิติภำวะ
สมำชิกตกลงรับผิดชอบต่อค่ำอำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษี ฯลฯ ที่เกิดขึ้นโดยสมำชิกที่ได้รับผลประโยชน์ของสมำชิกเอง

(คำแปล)

ภำคผนวก 1
นิยำมศัพท์
“แคชแบ็ค” (“Cashback”) คือ ผลประโยชน์ของสมำชิกตำมที่อธิบำยโดยละเอียดในข้อ 6.1.1
“บัตรแคชแบ็ค” (“Cashback Card”) เป็ นบัตรพลำสติก บัตรกระดำษ หรื อบัตรเสมือน (หำได้ทำงแอปมือถือ) ซึ่งทำหน้ำที่บนั ทึกกำรซื้อของสมำชิกจำก
ร้ำนค้ำพันธมิตรในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม ไม่ถือว่ำเป็ นวิธีกำรชำระเงิน
“ผู้แนะนำ” (“Recommender”) เป็ นสมำชิก (ร้ำนค้ำพันธมิตร คู่คำ้ เป็ นต้น) ซึ่งอ้ำงอิงสมำชิกอื่นหรื อที่ซ่ ึงระบุในมำยเวิลด์ภำยใต้หนึ่งในเงื่อนไขของข้อ 9
ในฐำนะที่เป็ นผูแ้ นะนำของสมำชิก
“ฟลำยเออร์ กำรลงทะเบียน” (“Registration flyer”) เป็ นเอกสำรซึ่งจะต้องทำให้สมบูรณ์ ลงนำม และส่ งไปยัง มำยเวิลด์ ในกรณี ที่ลงทะเบียนออฟไลน์
เพื่อผูกพันข้อเสนอกับมำยเวิลด์ในกำรเป็ นสมำชิก
“แคชแบ็ ค เวิ ล ด์ โ ปรแกรม” (“Cashback World Programme”) เป็ นแหล่ ง รวมแห่ ง กำรช้อ ปปิ้ งซึ่ ง ด ำเนิ น กำรโดยมำยเวิ ล ด์ ที่ ท ำให้ ส มำชิ ก ได้รั บ
ผลประโยชน์ของสมำชิกในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมเมื่อซื้อสินค้ำและบริ กำรจำกร้ำนค้ำพันธมิตร
“สมำชิก” (“Members”) หมำยถึง บุคคลทุกคนที่เข้ำทำสัญญำกับ มำยเวิลด์เพื่อเป็ นสมำชิกของมำยเวิลด์ตำมข้อตกลงและเงื่อนไขธุ รกิจตรำบเท่ำที่สั ญญำ
ยังคงอยู่ กล่ำวคือยังไม่สิ้นสุ ดโดยคู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง
“หมำยเลขสมำชิก” (“Member ID”) เป็ นหมำยเลขเฉพำะโดยมำยเวิลด์เพื่อบ่งบอกถึงสมำชิกและบันทึกกำรซื้อจำกร้ำนค้ำพันธมิตร
“ผลประโยชน์ ของสมำชิก” (“Member Benefits”) เป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ท้ งั หมดที่สมำชิกได้รับจำกกำรซื้ อจำกร้ำนค้ำพันธมิตรในแคชแบ็คเวิลด์โปรแกรม
สิทธิประโยชน์ในที่น้ ีคือแคชแบ็คและคะแนนช้อปปิ้ ง
“ร้ ำนค้ ำพันธมิตร” (“Loyalty Merchants”) เป็ นบริ ษทั ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสัญญำกับ มำยเวิลด์ และกับสมำชิกที่จะได้รับผลประโยชน์ของสมำชิก จำก
แคชแบ็คเวิลด์โปรแกรมโดยกำรซื้อสินค้ำและบริ กำร
“พื้ น ที่ ใ นกำรเข้ ำ สู่ ร ะบบของสมำชิ ก ” (“Logged-in Member Area”) เป็ นพื้ น ที่ ใ นกำรเข้ำ สู่ ร ะบบของสมำชิ ก บนเว็บ ไซต์แ คชแบ็ ค เวิ ล ด์ โ ปรแกรม

(www.cashbackworld.com) ซึ่งระบุรำยละเอียดไว้ในข้อ 8
“คะแนนช้ อปปิ้ ง” (“Shopping Points”) เป็ นผลประโยชน์กำรซื้อ ซึ่งระบุรำยละเอียดไว้ในข้อ 7
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