
แบบฟอรมใบคำขอเปดบัญชีซื้อสินคา/ผลิตภัณฑ 

(บัตรเชลลการด) สำหรับลูกคาองคกร

Shell Card Application Form 
For Corporate Entity



1 2

แบบฟอรมใบคำขอเปดบัญชีซื้อสินคา / ผลิตภัณฑ (บัตรเชลลการด) สำหรับลูกคาองคกร

1. Shell Card application form for corporate entity

2. Copy of company registration issued not more than 6 months

3. Copy of ID card

4. Copy of house registration

5. Copy of Value Added Tax document Phor.Por.20 or Phor.Por.01

6. Copy of latest financial statement

7. Copy of bank statement (backdated 6 months)

8. Direct debit form of the bank

All documents require signature of authorized officer on behalf of the juristic person

and company stamp

สวน ก. ขอมูลลูกคา

สวน ข. ขอกำหนด และเง�อนไขของบัญชีลูกคาองคกรธุรกิจ (บัตรเชลลการด) และนโยบายการใชขอมูล

สวน ค. ผูลงนามสัญญา การอนุมัติ และการใหความยินยอม

ช�อบริษัท Company Name:

(ภาษาไทย) In Thai ……………………………………………………………………………………………………………..

(ภาษาอังกฤษ) In English ………………………………………………………………………………………………………

ประเภทธุรกิจ Business Type : 

(ภาษาไทย) In Thai ……………………………………………………………………………………………………………..

(ภาษาอังกฤษ) In English ………………………………………………………………………………………………………

ที่อยู Registered Address :

(ภาษาไทย) In Thai ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………............................

(ภาษาอังกฤษ) In English ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………............................

โทรศัพท Phone No. …………………………………………  โทรสาร Fax No. ……………………………………………

อีเมล E-mail Address ………………………………………………………………………………………………………….

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอรมใบคำขอเปดบัญชีซื้อสินคา / ผลิตภัณฑ (บัตรเชลลการด) สำหรับลูกคาองคกร

2. หนังสือรับรองบริษัทที่รับรองไวไมเกิน 6 เดือน

3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง 2 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง 2 ชุด

5. สำเนา ภพ.20 หรือ สำเนา ภพ.01

6. สำเนางบการเงินปลาสุด

7. สำเนาบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดือน

8. แบบฟอรมยินยอมใหหักบัญชีอัตโนมัติ (ในกรณีที่หักผานบัญชีเทานั้น)

เอกสารทุกฉบับตองลงนามโดยผูมีอำนาจตามหนังสือรับรองและประทับตราบริษัท

Shell Card Application Form

Application Checklist

Section A. Customer Details

Section B. Term & Condition and Data Use Policy

Section C. Signatories, Authorization and Consent

สวน ก. ขอมูลลูกคา

Section A : Customer Details

ขาพเจา ผูลงนามทายเอกสารน้ี ไดสงใบคำขอเปดบัญชีลูกคาพรอมขอมูลอันครบถวนสมบูรณ ใหแกบริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด 

(“เชลล”) เพ�อเปดบัญชีสำหรับซ้ือสินคา และผลิตภัณฑจากเชลลตามขอตกลง และเง�อนไขท่ีไดกำหนดไวในใบคำขอน้ี และเอกสารแนบทาย

(รวมถึงขอตกลงและเง�อนไขสำหรับบัญชีลูกคาองคกร ธุรกิจ) (บัตรเชลลการด)

โปรดกรอกขอมูลที่กำหนดในชองวางดานลาง

Please input the required information in the space provided

แบบฟอรมใบคำขอเปดบัญชีซื้อสินคา/ผลิตภัณฑ (บัตรเชลลการด) สำหรับลูกคาองคกร

Shell Card Application Form for Corporate Entity

I, the undersigned, hereby submit this application with full information to the Shell Company of Thailand (“Shell”) to apply for the use of Shell Card 
according to the Terms and Conditions specified in this Application and Attachments (including Shell Fuel Card Terms and Conditions).

วันที่ Date…………………

ช�อ และที่อยูจดทะเบียน (สำหรับออกใบกำกับภาษี)

Company Registered Name & Address for Tax Invoice
*โปรดกรอกขอมูลทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

1.ขอมูลบริษัท Company Profile

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษ ีVAT I.D. Number : ……………………………………………………………………………

สำหรับการจัดสงบัตรเชลลการดและเอกสารอ�นๆ (โปรดกรอก “ท่ีอยูจดทะเบียน” หากช�อและท่ีอยูสำหรับการจัดสงบัตรและ

เอกสารอ�นๆ เหมือนขางตน)

For Delivery of Shell Card and Other Documents (Please input “Registered Address” if name and address for 
card and document delivery are the same as above.)

ช�อบริษัท Company Name:

(ภาษาไทย) In Thai ……………………………………………………………………………………………………………..

(ภาษาอังกฤษ) In English ………………………………………………………………………………………………………

ที่อยู Registered Address :

(ภาษาไทย) In Thai ………………………………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………………………............................

(ภาษาอังกฤษ) In English ……………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………............................

โทรศัพท Phone No. ………………………………………… โทรสาร Fax No. ……………………………………………

อีเมล E-mail Address …………………………………………………………………………………………………………



Name and Particulars of Authorized Persons and Representatives for Shell Card (“Card”)
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No.   ช�อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  Name-Surname (In English)   อีเมล E-mail Address เบอรโทรศัพท

หากไมไดใหความยินยอม เชลล และ/หรือองคกรใดๆ ในกลุมบริษัทเชลลอาจใชขอมูลท่ีไดรับเพ�อติดตอทาน หรือบริษัท

ในเร�องที่เกี่ยวของกับการใชบัตร หากทานไมประสงคใหติดตอ โปรดระบุโดยทำเคร�องหมายในชองดานลาง

If consent is not provided, Shell and/or any member of the Shell Group may in any event wish to use the details 
supplied to contact you/the Business Card use. Any objection to such contact should be registered by ticking 
the box below.

2. ช�อ และขอมูลของผูท่ีไดรับอนุญาตให ใชบัญชีซ้ือขายของบริษัท 

จำแนกตามบัตรเชลลการด (“บัตร”) แตละประเภท

บุคคลที่บริษัทมอบอำนาจในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัตร

Authorized Person for General Cardʼs Management and Activities

(ภาษาไทย) In Thai ………………………………………………………...................................................................

ตำแหนง ……………...…………...................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ) In English …………………………………………….......................................................................

Position: …………………………......................…………...............................................................................

โทรศัพท  Phone No. …………………………………………………....โทรสาร Fax No. …………………………………

อีเมล E-mail Address …………………………………………………………………………………………………………

ขาพเจา อนุญาตใหบุคคลเหลานี้ ใชบัญชีลูกคาของขาพเจาสำหรับซื้อสินคาจากเชลล

I hereby authorize the following persons to be authorized persons for the following card’s management and 
activities.

3. การส�อสารการตลาด และเร�องอ�นๆ Marketing and other communications

เชลล และ/หรือองคกรในกลุมบริษัทเชลลประสงคท่ีจะใชรายละเอียดการติดตอท่ีทางธุรกิจไดใหไวเพ�อสงขอมูลเก่ียวกับ

สินคา และ/หรือบริการตางๆ ของเชลลและกลุมเชลล ที่นาสนใจสำหรับทานหรือธุรกิจใหทานทราบ หากทานยินยอม 

โปรดระบุโดยทำเคร�องหมายในชองดานลาง

Shell and/or members of the Shell Group wish to use any contact details provided by or on behalf of 
the business to send you/the business information about other goods and/or services they offer which 
may be of interest. Consent to this should be indicated by ticking the box below.

กรุณากรอกรายละเอียดของผูใชงานออนไลน

Please input the required information in print in the space provided

ขาพเจา/ธุรกิจ ประสงคที่จะรับขอมูลเกี่ยวกับสินคา และ/หรือบริการที่อาจเปนที่สนใจ

I/The business would like to receive information about other goods and/or services which may be 
of interest.

ขาพเจา/บริษัท ไมประสงคใหทานติดตอเร�องการใชบัตร

I/The business would not like to be contacted about card use.

4. วิธีการชำระเงิน (โปรดเลือกหน่ึงชองทาง) Payment Method (Please select only one)

ชำระโดยผานแบบฟอรมเงินสดของเชลล ชำระโดยหักผานบัญชีอัตโนมัติ 

(กรุณาใชแบบฟอรมเพิ่มเติม)

ขาพเจา ตกลงเลือกชองทางดังที่ระบุดานลางในการชำระคาสินคาในบัญชีของขาพเจาใหกับเชลล

I hereby agree to use the method selected below for all relevant cards payment from my account to Shell.

5. ขอมูลผู ใชงานระบบออนไลน Shell Fleet Hub User Information

การจัดสงใบแจงหนี้ Invoice delivery

กรณีที่บริษัทในเครือ และประสงคจะใชอีเมลในการใชงานเดียวกัน กรุณาแจงขอมูลดานลาง

In case of multiple views for company subsidiaries, please provide existing userʼs details below.

บริษัทในเครือ (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………………….

Subsidiary Company Name (In English) …………………………………………………………………………………….

รหัสลูกคา Customer ID………………………………………………………………………………………………………..

ช�อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………..

Name-Surname (In English) …………………………………………………………………………………………………..

อีเมล E-mail Address ………………………………………………………………………………………………………….

ดาวนโหลดใบแจงหนี้อิเล็คทรอนิกส E-Invoice

Download E-Invoice through Shell Fleet Hub by users above

หากตองการใบแจงหนี้ผานชองทางอ�น กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคาเชลลการด

In case, you need delivery invoice from other channel please contact our Shell Card Customer Care

รายละเอียดของผู ใช (สิทธิ์การใชงานเปนผูดูแลระบบ) Online Userʼs Details (Administrator role)

มอบอำนาจใหคนเหลานี้เทานั้นในการไดรับสิทธิ์เปนผูดูแลระบบ (แอดมิน)

Direct Debit (Additional form required)

Authorize these people only to be granted administrative privileges. 

Bank Transfer by Bill Payment form

1

2

3

4

5
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แบบฟอรมออกบัตรใหม เชลล การด/ SHELL CARD ORDER FORM

ลำดับ/

NO.

ช�อผูถือบัตร

(ภาษาอังกฤษเทานั้น

สูงสุด 20 ตัวอักษร)/

CARDHOLDER's NAME
(ENGLISH ONLY 

MAX 20 CHARACTERS)

แผนก

(ภาษาอังกฤษเทานั้น สูงสุด 25 ตัวอักษร)

CARD GROUPING NAME
(ENGLISH ONLY 

MAX 25 CHARACTERS)
(optional)

ทะเบียนรถ และยี่หอรถ

(รองรับภาษาไทย สูงสุด 16 ตัวอักษร)/

VRN & CAR BRAND*
(ALLOW TO INPUT THAI 

CHARACTERS 
MAX 16 CHARACTERS)

การควบคุมปริมาณการเติมน้ำมัน (เลือกเพียง 1 วิธี)/

PURCHASE LIMIT* (Choose Only 1 OPTION)

เพิ่มขอมูลบัตรใหม   /  ADD NEW CARD DETAILS

กรุณาเลือกออกบัตรใหม/

PLEASE SELECT 
TO ORDER*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ควบคุมปริมาณเปนบาท/

AMOUNT IN VALUE PER
ควบคุมปริมาณเปนลิตร/ 
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(* คือจำเปนตองกรอก MARKED * IS COMPULSORY FIELDS)

กรุณากรอกขอมูล/PLEASE FILL IN YOUR COMPANY DETAIL

ช�อบริษัท/COMPANY NAME *:.................................................................................................. 

อีเมลผูติดตอ/PERSON IN-CHARGE E-MAIL *:............................................................................

เลขบัญชี/ACCOUNT NO *:...................................................................................................  

เบอรติดตอ/CONTACT NO *:................................................................................................ 

เง�อนไข / IMPORTANT NOTE

1. คำขอตองมาจากผูไดรับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมบัตรเทานั้น หากตองการเปลี่ยนผูดำเนินการ กรุณากรอกฟอรมเปลี่ยนแปลงขอมูลลูกคา และสงเอกสารมาที่ generalcardrequests-th@SHELL.com/ 
     Only request from registered Person-in-Charge is accepted. For any changes, please send us the Shell Card Change Customer Details Form to update the Person-in-Charge and email 
     to generalcardrequests-th@SHELL.com  

2. สำหรับนโยบายสวนบุคคล สามารถดูไดที่/Data privacy notice: https://www.shell.co.th/th_th/privacy.html

3. สำหรับขอกำหนดและเง�อนไข สามารถดูไดที่/ For T&C, please refer to https://www.shell.co.th/th_th/business-customers/shell-fuel-card.html

ระบุผลิตภัณฑที่ตองการ/ PLEASE         PRODUCT REQUIRED*
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สวน ข. ขอกำหนด และเง�อนไขของบัญชีลูกคาองคกรธุรกิจ(บัตรเชลลการด) และนโยบายการใชขอมูล

Section B : Terms & Conditions and Data Use Policy

ขอกำหนดและเง�อนไขตอไปน้ีใชกับบัตรซ่ึงออกโดยเชลล และบริการท่ีเก่ียวของ (เทาท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย) เวนแตจะมีการตกลงเปนลายลักษณอักษรอ�นใดระหวางเชลลและผูถือบัตรหลัก สัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไขน้ีอาจถูกแกไขไดเปนคร้ังคราว และการ

แกไขดังกลาวใหนำมาใชแทนสัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไขนี้ที่ออกโดยเชลลกอนหนานั้น และจะยกเลิกขอกำหนดและเง�อนไขที่ผูถือบัตรหลักอางอิง (ไมวาจะอยูในใบสมัคร หรือที่อ�นใด) ผูถือบัตรหลักตกลงยอมรับวา เชลลมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ

ปรับปรุงสัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไขนี้ โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูถือบัตรหลักกอน และผูถือบัตรหลักยอมรับที่จะผูกพันตามสัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไขที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงนั้นๆ

1. นิยาม

   ภายใตสัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไขนี้ คำ หรือคำศัพท ดังตอไปนี้ ใหมีความหมายตามที่กำหนดดานลางนี้ ยกเวนบริบทจะกำหนดใหเปนอยางอ�น

“สัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไข” หมายถึง ขอตกลงกับผูถือบัตรหลักสำหรับการจัดหาบัตร รวมถึงใบสมัคร สัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไขนี้และตารางภาคผนวกและเอกสารแนบใดๆ ซึ่งสามารถแกไขได เปนครั้งคราว

“ขอความแจงเตือน” หมายถึง การสงอีเมลผานระบบการทำงานออนไลนเพ�อแจงผูถือบัตรหลักวา มีบัตรหนึ่งใบ หรือมากกวาหนึ่งใบถูกตรวจพบวานำไปใชผิดปกติ ซึ่งขอบเขตของการแจงเตือนอาจถูกจำกัด ตามที่ถูกเลือกในใบสมัคร

“ผูสมัคร” หมายถึง บริษัท หางหุนสวน คณะ หางราน หรือบุคคลใดๆ ที่สมัครบัตร โดยการลงนามในใบสมัคร หรือสมัครผานทางใบสมัครออนไลน (เม�อระบบมีความพรอม)

“ใบสมัคร” หมายถึง แบบฟอรมใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งจัดสงใหและกรอกโดยครบถวนสมบูรณ และ/หรือลงนามโดยผูถือบัตรหลัก หรือผูกระทำการแทน โดยที่ผูถือบัตรหลักแสดงความจำนงในการเขาทำสัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไขนี้กับเชลล

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลที่ระบุหรือระบุตัวตนได รวมถึงผานทางการระบุดวยตัวระบุทางออนไลน รหัสอุปกรณ ที่อยู IP หรือวิธีการที่คลายกัน “PIN” หมายถึงหมายเลขประจำตัวสวนบุคคลของผูถือบัตร

“บุคคลที่เกี่ยวของ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับ และ/หรือมีความเกี่ยวของทางดานการเงินกับผูถือบัตรหลัก (เชน ผูรับจางเหมาหรือองคกรในกลุมบริษัทเดียวกับผูถือบัตรหลัก) ซึ่งผูถือบัตรหลักย�นใบสมัครใหในนามบุคคลดังกลาว

“ผูไดรับอนุญาตถือบัตร” หมายถึง บุคคลผูซึ่งผูถือบัตรหลักใหใชบัตร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของใดๆ หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (เพ�อหลีกเลี่ยงขอสงสัย)

“บัตร” หมายถึง บัตรใดๆที่ออกโดยเชลลใหกับผูถือบัตรหลัก เพ�อวัตถุประสงคใหผูถือบัตรสามารถที่จะซื้อหรือรับผลิตภัณฑที่จัดอยูในประเภทตอไปนี้: การจัดใหมีบัตรแตละชนิดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเชลล

        I บัตรผูขับขี่ เปนบัตรที่กำหนดใหใชกับยานพาหนะใดๆ ก็ไดโดยผูไดรับอนุญาตถือบัตรที่มีช�ออยูบนบัตร

           II บัตรยานพาหนะ เปนบัตรที่กำหนดใหผูไดรับอนุญาตถือบัตรใชกับยานพาหนะที่ระบุบนบัตร

          III บัตรผูขับขี่/ยานพาหนะ เปนบัตรที่กำหนดใหใชโดยผูไดรับอนุญาตถือบัตรที่มีช�ออยูบนบัตรและใชกับยานพาหนะที่ระบุบนบัตร

          IV บัตรไมจำกัดการใช เปนบัตรที่กำหนดใหใชไดกับทุกยานพาหนะและผูไดรับอนุญาตถือบัตรทุกคน

“คาใชจายบัตร” หมายถึง คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอ�นๆ (ตามที่กฎหมายอนุญาต) ที่ไดแจงในสัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไขนี้ หรือการติดตอส�อสารอ�นๆเปนลายลักษณอักษร และที่จะไดระบุตอไปในเง�อนไขขอ 7

“ผูถือบัตร” หมายถึง ผูถือบัตรหลัก หรือผูไดรับอนุญาตถือบัตรตามแตกรณี

“ผูรวมโครงการบัตร” หมายถึง (ก) สถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิง หรือผูคาอ�นๆ ท่ีแตงต้ังโดยองคกรสมาชิกใดๆ ในกลุมบริษัทเชลล และ/หรือ (ข) บริษัทใดๆ (ไมวาเปนสมาชิกในกลุมบริษัทเชลลหรือไมก็ตาม) ซ่ึงองคกรสมาชิกใดๆในกลุมบริษัทเชลลมีขอตกลงอนุญาต 

 ใหขายผลิตภัณฑใหแกผูถือบัตร ตามประเภทของบัตร

“การควบคุม” หมายถึง ความเกี่ยวของกับบริษัทใดก็ตาม ที่มีสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชนไมนอยกวารอยละ 50 ของการมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม อันเน�องมาจากทุนเรือนหุนของบริษัทนั้น

“กลุมที่ถูกกีดกันหรือถูกควบคุม” หมายถึง กลุม (i) ที่ถูกกีดกันทางการคาจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ภูมิภาค หรือพหุภาคี หรือถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงและไมจำกัดเฉพาะบุคคลที่ถูกระบุ หรือมีรายช�อในองคการสหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  สหภาพยุโรป (EU) หรือประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรป (ii) หรือที่ถูกควบคุมทั้งโดยทางตรงหรือทางออมหรือกระทำการใดแทนบุคคลนั้นๆ 

“ทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง สิทธิบัตร เคร�องหมายการคา เคร�องหมายบริการสิทธิในการออกแบบ (ไมวาจดทะเบียนหรือไมจดทะเบียนก็ตาม) การย�นขอจดทะเบียนสำหรับสิ่งที่ไดกลาวมาขางตน ช�อทางการคา และทางธุรกิจ ลิขสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิในซอฟตแวร 

 คอมพิวเตอร) และสิทธิในภูมิลักษณะของชิปคอมพิวเตอร; ความรูความชำนาญ (know-how) รายช�อซัพพลายเออรและลูกคา และกรรมสิทธิ์ทางความรู และขอมูลอ�นๆ; ช�อโดเมนทางอินเตอรเน็ต; สิทธิการปกปองคาความนิยม (goodwill) และช�อเสียง สิทธิ และ

 รูปแบบการปกปองทั้งหมดที่มีลักษณะคลายคลึงดังที่กลาวมาแลว หรือที่มีผลเชนเดียวกันไมวาที่ใดบนโลก และสิทธิทั้งหลายภายใตการอนุญาต และความยินยอมที่เกี่ยวของกับสิทธิ และรูปแบบการปกปองซึ่งไดกลาวมาในคำจำกัดความนี้

“ระบบทำงานออนไลน” หมายถึง อุปกรณอำนวยความสะดวกที่มีในเว็บไซตของเชลล

“รหัสผาน” หมายถึง รหัสผาน หรือโคด ซึ่งเชลลใหกับผูใชเพ�อใชกับระบบทำงานออนไลน

“PIN” หมายถึง เลขหมายสวนตัวของผูถือบัตร

“PIN Mailer” หมายถึง เอกสารและพัสดุใดๆที่จัดสง PIN ซึ่งเกี่ยวกับบัตรแตละใบใหแกผูถือบัตร

“ผูถือบัตรหลัก” หมายถึง บริษัท หางหุนสวน คณะ หางราน หรือบุคคลใดๆ ซึ่งทำสัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไขเพ�อใหไดมาซึ่งบัตร

“เขตอำนาจศาลที่ควบคุม” หมายถึง ประเทศ หรือรัฐซึ่งถูกคว่ำบัตรทางการคา หรือหามการนำเขาสงออก

“หนังสือรับรองการขาย” หมายถึง หนังสือรับรอง (ไมวาจัดทำดวยมือหรือเคร�องมืออิเล็กทรอนิกส) ซึ่งบันทึกการจายผลิตภัณฑใหผูถือบัตร ตามรายการใชบัตร

“เชลล” หมายถึง บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด

“กลุมเชลล” หมายถึง บริษัท รอยัล ดัชท เชลล จำกัด (มหาชน) และบริษัทอ�นๆ (เพ�อหลีกเลี่ยงขอสงสัยใหรวมถึงเชลลดวย) ซึ่งในเวลาที่เกี่ยวของ มีการควบคุมทั้งทางตรงและทางออมโดย บริษัท รอยัล ดัชท เชลล จำกัด (มหาชน)

“เว็บไซตเชลล” หมายถึง www.shell.co.th หรือ URL อ�น ที่ไดแจงแกผูถือบัตรหลักทราบเปนระยะ

“ผลิตภัณฑ” หมายถึง สินคาหรือบริการใดๆ ที่ผูถือบัตรจะไดรับจากผูรวมโครงการบัตรภายใตสัญญาหรือขอกำหนดและเง�อนไขนี้ ทั้งนี้ เปนไปตามประเภทที่ไดระบุไวบนหนาบัตร

“ผูใช” หมายถึง ผูถือบัตรหลัก หรือบุคคลผูซึ่งเชลลไดลงทะเบียนรหัสสวนตัวผูใชไวให (เพ�อหลีกเลี่ยงขอสงสัย รวมถึงผูถือบัตร) และผูซึ่งไดรับอนุญาตจากผูถือบัตรหลักใหใชระบบทำงานออนไลนได

“รหัสสวนตัวผูใช” หมายถึง รหัสประจำตัวซึ่งเชลลใหแกผูใช เพ�อทำการเช�อมตอกับระบบทำงานออนไลน

“ขอจำกัดปริมาณหรือจำนวนเงิน (Velocity Limit)” หมายถึง การควบคุม หรือขอจำกัดที่เชลลตกลงใหบัตร และ/หรือบัญชีบัตรใดๆ ใหใช และบังคับใชดวยระบบเทคโนโลยีของเชลล หรือที่ไดระบุไวในสัญญาที่เกี่ยวของ หรือในคำจำกัดความของสินคา

2. การสมัครและการยอมรับขอบังคับและเง�อนไข

        2.1 ผูถือบัตรหลักย�นใบสมัครที่มีลงนาม หรือย�นใบสมัครอิเล็กทรอนิกส (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตและระบบอำนวย) และตกลงยอมรับขอบังคับ และเง�อนไขนี้ ในนามตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวของสำหรับการที่ผูถือบัตรหลักไดย�นใบสมัครดังกลาว

        2.2 ผูถือบัตรหลักจะไมสมัครบัตรประเภทอ�นและรับรองวาผูถือบัตรที่ไดรับอนุญาต และ/หรือผูใชบัตรจะไมสมัครใชบัตรอ�นใด นอกเหนือจากการสมัครบัตรเพ�อใชในนามของตนและ/หรือในนามของบุคคลที่เกี่ยวของ

        2.3 ในกรณีที่ผูถือบัตรหลักย�นใบสมัครแทนบุคคลที่เกี่ยวของ ผูถือบัตรหลักจะเปนผูรับผิดชอบตอธุรกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากบัตรที่ออกใหแกบุคคลที่เกี่ยวของนั้น และผูถือบัตรหลักตระหนัก (และไดทำใหบุคคลที่เกี่ยวของใดๆ มีความตระหนัก) วาขอมูลที่

             ใหอาจถูกการเก็บไวในระบบที่ดำเนินการโดยหรือในนามของกลุมบริษัทเชลลและตัวแทนที่เกี่ยวของ (รวมทั้งผูถือบัตรหลัก เพ�อหลีกเลี่ยงขอสงสัย) อาจสามารถเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลที่มีความเกี่ยวของอ�นๆ รวมทั้งของผูถือบัตรหลักเอง

        2.4 ไมอนุญาตใหออกบัตรใหม และ/หรือ นำบัตรไปขายตอ

3. การเปดบัญชีและการจัดสงบัตร

        3.1 ผูถือบัตรหลักไดย�นใบสมัครท่ีสมบูรณแกเชลล และในกรณีท่ีเชลลตกลงตอบรับใบสมัครน้ัน เชลลจะเปดบัญชีลูกคา และเตรียมผลิตบัตรลงรหัส และสลักขอมูลผูถือบัตร เชลลอาจกำหนดใหมีการต้ังคา PIN และจัดสงบัตรและ PIN Mailer ใหกับผูถือบัตร

             ตามความเหมาะสม

        3.2 เชลลอาจจะใหผูสมัคร และ/หรือ ผูถือบัตรใชขอมูลการเปดรายการบัญชีลูกคาที่ไดสงไปยังที่อยูที่ยืนยันแลวเพ�อเปดใชงานบัตร ยืนยันตัวตน หรือใหช�อ ที่อยู และขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบริษัท ผูถือหุน หุนสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพ�อ

             ตรวจสอบอัตลักษณและเพ�อวัตถุประสงคดานความปลอดภัย เชลลอาจจะมีการติดตอผูสมัคร และ/หรือ ผูถือบัตรใดๆ โดยทันที (จากที่ไดระบุไวในใบสมัครหรืออ�นๆ)

        3.3  เชลลจะเปนผูจัดทำ PIN (กรณีที่ระบบพรอมใหบริการ) แมผูถือบัตรหลักจะสามารถตั้งรหัส PIN ใหมไดเองผานระบบออนไลน ผูถือบัตรหลักตองตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งรหัสสำหรับบัตรแตละใบใหตางกันอยางเหมาะสม รหัส PIN แตละรหัสใชสำหรับ

             ผูถือบัตรแตละรายเทานั้นและตองไมเปดเผยรหัสใหผูอ�นทราบ ผูถือบัตรตองจดจำ PIN ของตนเองโดยทำลายเอกสารแจง PIN ที่จัดสงใหและตองไมเขียนรหัส PIN เก็บไว ผูถือบัตรหลักตองรับผิดชอบผลจากการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเหลานี้ และ

             ตองรับผิดชอบหากมีบุคคลอ�นใดทั้งที่ไดรับอนุญาตหรือไมไดรับอนุญาตนำบัตรไปใชกอนที่บัตรจะถูกยกเลิก

        3.4 คำขอบัตรเพิ่มเติมควรกระทำโดยผูใชผานทางระบบออนไลน (ในกรณีที่มีฟงกชั่นนี้) หากมีการขอบัตรเพิ่มเติม เชลลอาจขอใหผูถือบัตรสงมอบหลักประกันเพิ่มเติมตามความเหมาะสม หากผูถือบัตรหลักไมสามารถดำเนินการดังกลาวได เชลลมีสิทธิ์ที่

             จะปฏิเสธการออกบัตรเพิ่มเติม

        3.5 สำหรับที่อยูจัดสงบัตรทั้งหมด (และการจัดสง PIN Mailers) หากมีความแตกตางจากที่อยูที่ระบุในใบสมัครผูถือบัตรหลัก ตองยืนยันที่อยูสำหรับการจัดสงดังกลาวผานระบบออนไลน เชลลอาจจะขอใหผูถือบัตรหลักเตรียมหลักฐานการคาจากที่อยู

             ดังกลาวบัตรทดแทนจะสงไปตามที่อยูที่ไดมีการจดทะเบียน หรือที่อยูหลักของผูถือบัตรหลักซึ่งระบุในใบสมัคร (หรือที่อยูถือบัตรหลักที่ไดเปลี่ยนแปลงโดยการแจงใหเชลลทราบเปนลายลักษณอักษร

4. การใชบัตร

    ผูถือบัตรหลักสามารถใชบัตรเพ�อรับผลิตภัณฑ (ตามชนิดและประเภทที่ระบุโดยเชลล) จากผูรวมโครงการบัตร ณ สถานีบริการของเชลลที่เขารวมรายการ และ/หรือสถานีบริการอ�นๆ ที่รวมรายการ ซึ่งเชลลจะแจงผูถือบัตรหลักใหทราบเปนระยะๆ

        4.1 ผูถือบัตรหลักจะดำเนินการทุกวิถีทางเพ�อใหแนใจวาบัตรจะอยูในการครอบครองและใชโดยผูถือบัตรที่ไดรับอนุญาตเทานั้นบัตรจะไมสมบูรณ และไมสามารถใชงานไดหากผูถือบัตรไมไดลงนามในแถบลงนามดานหลังบัตรตามที่เชลลกำหนด บัตรถือเปน

             ทรัพยของเชลล และผูถือบัตรหลักจะสงบัตรคืนใหแกเชลลโดยทันทีเม�อมีการรองขอ

             ผูถือบัตรหลักตกลงวาบัตรไมสามารถโอนใหผูอ�นได ในกรณีบัตรตกอยูในความครอบครองของบุคคลท่ีสามไมวาจะดวยความต้ังใจ หรือความละเลยของผูถือบัตรหลัก และเปนผลใหบุคคลท่ีสามนำบัตรไปใชงานเพ�อซ้ือผลิตภัณฑจากสถานีท่ีรวมรายการ 

             ผูถือบัตรหลักตองรับผิดชอบในการจายคาผลิตภัณฑและความเสียหายตางๆ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชบัตรนั้นทั้งหมด

        4.2 ตามฟงกชั่นที่ใชงานได ผูถือบัตรสามารถใชบัตรไดเม�อ

                    (ก) กรณีที่บัตรปจจุบันยังไมหมดอายุ เม�อบัตรไมถูกยกเลิก ไมถูกระงับการใหบริการ ถูกแจงหาย หรือถูกขโมย

                    (ข) ใชบัตรเพ�อรับผลิตภัณฑจากผูรวมโครงการบัตร

                    (ค) ใชบัตรเพ�อรับผลิตภัณฑตามที่ไดระบุไวในประเภทของบัตร และตามขอบเขตภูมิประเทศและเครือขายสถานีบริการที่กำหนดบนบัตร

                    (ง) ใชบัตรเพ�อรับผลิตภัณฑที่ไมเกินขอจำกัดปริมาณหรือจำนวนเงิน (Velocity Limit)

                    (จ) เม�อผูถือบัตรแสดงบัตรกับสถานีที่รวมรายการกอนขอรับผลิตภัณฑ และ

                    (ฉ) ผูถือบัตรใสรหัส PIN ในกรณีที่ผูรวมโครงการบัตรกำหนด

        4.3 ผูถือบัตรหลักตกลงและรับทราบวา:

                    (ก) ผลิตภัณฑอาจซื้อไดโดยตรงจากเชลลไมวาเชลลจะเปนผูนำสงผลิตภัณฑนั้นดวยตนเองหรือไมก็ตาม (สถานีที่รวมรายการอาจเปนผูนำสงผลิตภัณฑ) หรือ

                    (ข) ผลิตภัณฑอาจซื้อได (และในใบแจงหนี้ออกโดย) สถานีที่รวมรายการที่ไมใชเชลล เม�อใชบัตรเพ�อรับผลิตภัณฑ ถือวาผูถือบัตรหลักไดรับอนุมัติใหเชลลจายคาผลิตภัณฑใหแกสถานีที่รวมรายการลวงหนา และผูถือบัตรหลักตกลงที่จะชำระ

                        คาใชจายนั้นใหแกเชลลเต็มจำนวนตามขอตกลง และเง�อนไขที่ระบุในขอตกลงนี้ แตอยางไรก็ดีผูถือบัตรหลักมีการผูกพันที่จะตองชำระคาผลิตภัณฑใหแกเชลลในทุกกรณี

        4.4 เปนหนาท่ีของผูถือบัตรท่ีจะตองเก็บรักษาใบสำคัญการขายท่ีออกใหขณะท่ีซ้ือผลิตภัณฑไว ท้ังน้ีการตรวจพิสูจนลายเซ็นตของผูถือบัตรบนใบสำคัญการขาย ไมอยูในขอบขายภายใตขอตกลงน้ี ผูถือบัตรตองไมท้ิงบัตรไว ณ สถานีบริการท่ีรวมรายการ

        4.5 ผูถือบัตรหลักตองแนใจวาผูไดรับอนุญาตถือบัตรทุกรายปฏิบัติตามขอตกลงและหลักเกณฑของผูเขารวมโครงการวาดวยการใชบัตร และจะไมมีบัตรใดที่ยังคงอยูในความครอบครองของบุคคลที่หมดสิทธิ์ครอบครองบัตรแลว และผูที่ถือบัตรหลักตอง

             สามารถแสดงและยืนยันไดวาผูไดรับความยินยอมใหถือบัตรเปนผูไดรับอนุญาตใหใชบัตรในฐานะเปนตัวแทนของผูถือบัตรหลัก

        4.6 บัตรที่ถูกกำหนดเปนบัตรผูขับขี่หรือบัตรยานพาหนะเปนเสมือนเคร�องมือชวยในการจัดการขอมูลเทานั้น มิไดมีไวเพ�อจัดการดานความปลอดภัยเพิ่มเติมแตอยางใด เวนแตกรณีที่ระบุในขอ 6 และผูถือบัตรหลักจะตองรับผิดชอบตอยอดเงินทั้งหมดตาม

             ธุรกรรมที่แจงเกิดจากการใชบัตรดังกลาว ไมวาผูขับขี่หรือยานพาหนะอ�นใดๆ จะเปนผูไดรับผลิตภัณฑ ผูถือบัตรหลักควรใชบัตรเพ�อซื้อผลิตภัณฑใหแกผูขับขี่หรือยานพาหนะ ตามที่ระบุไวในบัตรเทานั้น

        4.7 เชลลขอสงวนสิทธิ์ ไมยอมรับการใชบัตรเปนบางกรณีดวยเหตุผลเกี่ยวกับบัตรหรือความปลอดภัยของบัญชี และผูถือบัตรหลักรับรูและยอมรับในที่นี้วาเชลลจะไมตองรับผิดชอบตอการใหการปฏิเสธดังกลาว ไมวากรณีใดๆ และแมวาจะมีการกำหนดขอ

             จำกัดดวยปริมาณหรือจำนวนเงิน (Velocity Limit) หรือการควบคุมอ�นใด ผูถือบัตรหลักจะตองรับผิดชอบตอการใชบัตรตางๆ ของผูถือบัตรยกเวนในกรณีท่ีไดระบุไวในท่ีน้ีอยางชัดเจนเทาน้ัน และ(โดยเฉพาะอยางย่ิง)ยังคงตองรับผิดชอบตอการใชบัตร 

             ในกรณีที่ผูถือบัตรปฏิบัติตามขอกำหนดในที่นี้

5. ระบบการทำงานออนไลน

        5.1 ระบบการทำงานออนไลนทำใหผูใชสามารถบริการจัดการคำสั่งที่เกี่ยวของกับบัตร เรียกดูขอมูลการใชบัตร และวิเคราะหขอมูลดังกลาวดวยระบบ

             จัดทำรายงานจากระบบการทำงานออนไลนได ฟงกชั่นการใชงานเฉพาะที่มีในระบบออนไลนอาจหมายถึง ฟงกชั่นดังตอไปนี้ (ก) ขอความแจงเตือน (ข) การออกใบกำกับสินคาออนไลน (ค) การจัดการรายงาน (ง) ขอมูลใบกำกับสินคาทางอิเล็กทรอนิกส 

             และ (จ) การควบคุมขั้นสูง

        5.2 ผูถือบัตรหลักรับรูและตกลงวา

                    (ก) ในกรณีที่ผูถือบัตรไมใชระบบการทำงานออนไลน ฟงกชั่นการทำงานเกี่ยวกับบัตรที่จัดใหภายใตขอตกลงนี้จะแตกตางจากที่จัดใหผานระบบการทำงานออนไลน และ 

                    (ข) ผูถือบัตรหลักมีหนาที่ที่ตองแนใจวาผูใชจัดการกับบัตรไดอยางเหมาะสม

            เชลลไมตองรับผิดชอบผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงฟงกชั่นของบัตรผานทางระบบการทำงานออนไลน

        5.3 กอนเริ่มตนใชระบบการทำงานออนไลนใหผูถือบัตรหลักแจงเชลลเกี่ยวกับช�อและอีเมลของผูใชที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคนจัดการรายการบัญชีของผูถือบัตรหลักซึ่งจะเปนผูที่สามารถเพิ่มเติมผูใชเขาไปในบัญชีของผูถือบัตรหลักได ผูใชทั้งหมดจะไดรับ

            รหัสผาน (Password) และ/หรือ รหัสสวนตัวผูใช (User ID) ทางอีเมลไปยังอีเมลที่ใหไว

        5.4 ผูถือบัตรหลักตองรับผิดชอบการใชงานจากระบบการทำงานออนไลนโดยบุคคลใดก็ตาม ไมวาจะไดรับความยินยอม หรือไมไดรับความยินยอมใหเขาถึงระบบออนไลนโดยใชรหัสผาน Passwords และ/หรือ รหัสสวนตัวผูให (User ID) ซึ่งออกใหโดย 

            ผูถือบัตรหลัก

        5.5 ผูถือบัตรหลักรับรองวา ผูใชไดรับอนุญาตใหใชงาน และตกลงดำเนินการใหเปนท่ีแนใจวาผูใชจะ (ก) สรางและใช PINs ตามขอกำหนดและเง�อนไขในท่ีน้ี (ข) ไมเปดเผยรหัสผานแกผูใด (ค) ไมเก็บรหัสผานในไฟลขอมูล (อิเล็กทรอนิกส) (ง) ระงับการกระทำใด 

            ที่สงผลใหบุคคลที่สามเขาถึงระบบการทำงานออนไลนโดยไมไดรับการยินยอม (จ) ปฏิบัติตามกฎเกณฑ ซึ่งเชลลไดแจงเกี่ยวกับการใชระบบการทำงานออนไลน หรือระบบความปลอดภัยที่ตองปฏิบัติตาม (ฉ) แจงเชลลเปนลายลักษณอักษร หรือผานระบบ

            อิเล็กทรอนิกสทันทีที่ผูใชรูวาอาจมีบุคคลที่ไมไดความยินยอมรูรหัสผาน หรืออาจจะสามารถเขาถึงระบบการทำงานออนไลน หรือขอมูลที่ไดจากระบบดวยวิธีอ�น

        5.6 เชลลขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการใหผูใชเปลี่ยนรหัสผานโดยไมแจงใหทราบลวงหนา หากมีเหตุผลใดทำใหเช�อไดวาผูใชไดละเมิดขอกำหนดนี้ ในขอ 5.5 เชลลขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการเพ�อระงับการใชบัตร และ/หรือ ยกเลิกขอกำหนดนี้เพ�อทำใหรหัสผานใชไมได 

            เชลลอาจ (แตไมผูกพัน) ตกลงดำเนินการตามคำรองขอของผูใชเพ�อเปลี่ยนรหัสผาน ผูใชอาจตองชำระคาใชจายในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

       5.7 ผูใชมีสิทธิ์ ใชขอมูลที่ไดผานระบบการทำงานออนไลน และดูขอมูลดังกลาวตามที่ระบบการรายงานขอมูลจะอำนวยการใชขอมูลจากระบบการทำงานออนไลนเพ�อการอ�นใดตองไดรับการยินยอมจากเชลลเปนลายลักษณอักษร (รวมทั้งการทำสำเนา หรือ 

            การจัดพิมพ) ไมอนุญาตใหผูใชเปดเผยระบบออนไลน หรือขอมูลที่ไดรับมาแกบุคคลที่สามไมวากรณีใดๆ หรือเพ�อจุดประสงคใดๆ

        5.8 ผูถือบัตรหลักจะ (และรับรองวาผูใชจะ)

                    (ก) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีเหตุผลของเชลลในการใชระบบการทำงานออนไลน

                    (ข) จัดหาอุปกรณตางๆที่จำเปนเพ�อเช�อมตออินเตอรเน็ตและชำระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการเช�อมตอดังกลาว

                    (ค) รายงานการทำงานที่ผิดปกติของระบบการทำงานออนไลนใหเชลลทราบโดยทันที และ 

                    (ง) รับผิดชอบการใช การจัดเก็บ การปองกัน และการจัดสงเนื้อหาใดๆ ที่ดาวนโหลดจากระบบการทำงานออนไลน (ไมวาในกรณีที่ไดรับอนุญาต หรืออ�นใด)

ขอกำหนด และเง�อนไขของบัญชีลูกคาองคกรธุรกิจ (บัตรเชลลการด)

        5.9 เชลลขอสงวนสิทธิ์สำหรับเหตุผลใดๆ ทุกกรณีที่จะ

                    (ก) เปลี่ยนแปลงรูปแบบ เนื้อหา การออกแบบคุณลักษณะ และโครงสรางทางเทคนิคของระบบการทำงานออนไลน

                    (ข) เปลี่ยนแปลงชนิดของขอมูลที่ตองการ หรือมีผานทางระบบการทำงานออนไลน

                    (ค) ดำเนินการบำรุงรักษา ซอมแซม หรือปรับปรุงระบบการทำงานออนไลนเพ�อใหสามารถทำงานไดอยางเหมาะสม ซ่ึงในกรณีน้ี อาจตองระงับระบบการทำงานออนไลน (โดยไมแจงลวงหนาในกรณีฉุกเฉิน) และ/หรือแจงใหผูใชทราบตามท่ีเห็นควร และ/หรือ

                    (ง) ระงับการทำงานออนไลน หรือปฏิเสธการเขาถึงระบบของผูใช ในกรณีที่ผิดขอกำหนดนี้ หรือสถานการณใดที่ทำใหเชลลมีสิทธิ์ยกเลิกขอกำหนดนี้

      5.10 ขอความแจงเตือน: ในกรณีที่ผูถือบัตรหลักเลือกที่จะรับขอความแจงเตือนผูถือบัตรหลักจะตองรับผิดชอบตอ (ก) ความพรอมของผูใชในการรับและอานขอความแจงเตือน (เชลลจะไมรับผิดชอบการทำงานที่ผิดปกติจากการโอนถายขอมูล) (ข) การใช

            ขอความแจงเตือน (การสงขอความ แจงเตือนมิไดเปนการปลดเปลื้องผูถือบัตรหลักจากความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการใชบัตรตางๆ ในประเด็นที่แจงเตือน) (ค) แจงเชลลเปนลายลักษณอักษรโดยทันทีในกรณีที่มีการรองเรียนใดๆ เกี่ยวกับขอความ

             แจงเตือน ไมวาจะเปนเร�องความถูกตองหรือเร�องอ�นใด

       5.11 เคร�องมือควบคุมข้ันสูง: เคร�องมือควบคุมข้ันสูง คือประตูสูระบบการทำงานออนไลน ซ่ึงผูใชสามารถกำหนดขอจำกัดการใชบัตร (เพ่ิมเติมจากขอจำกัดซ่ึงกำหนดจากเชลล) หากผูถือบัตรหลักเลือกใชเคร�องมือน้ีอาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม เคร�องมือควบคุม

             ข้ันสูงสามารถใชไดกับเครือขายท่ีมีความพรอมกับระบบอนุมัติออนไลน และไมสามารถใชไดบนทางพิเศษ หรือกับเครือขายท่ีใชเก็บคาธรรมเนียมผานทางผูถือบัตรหลักตองรับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูลท่ีใหเม�อมีการกำหนดระบบควบคุม และเชลล

             ไมตองรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดจากการดำเนินการดังกลาวของผูถือบัตรหลัก ผูถือบัตรหลักควรแจงผูถือบัตร เก่ียวกับระบบควบคุมท่ีกำหนดเพ่ิมเติม และทำใหแนใจวาขอความแจงเตือนท่ีถูกกำหนดในระบบการทำงานออนไลน มีการปรับเปล่ียนใหสอดคลอง

       5.12  ผูถือบัตรหลักยอมรับการทำงานผานระบบออนไลนและฐานขอมูลที่มีในระบบ “ตามที่เปน” และการใชงานระบบการทำงานออนไลนใดๆ ผูใชตองยอมรับความเสี่ยงเอง แมเชลลจะใชความเชี่ยวชาญและเอาใจใส เพ�อทำใหมั่นใจวาระบบออนไลนจะสามารถ 

             ใชงานไดและขอมูลจากระบบจะมีความถูกตอง และสมบูรณ เชลลไมอาจใหการรับประกันการเขาถึงระบบและความถูกตองของขอมูลดังกลาว

6. การยกเลิกบัตรและความรับผิดชอบของผูถือบัตรหลัก

        6.1 หากบัตรสูญหาย ถูกขโมย ใชผิดวิธี อยูในความครอบครองของบุคคลซึ่งมิไดรับอนุญาตใหถือบัตรแลว หรือผูถือบัตรหลักมีความประสงคที่ยกเลิกบัตรดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ผูถือบัตรหลักตองแจงใหเชลลทราบโดยทันที การแจงดังกลาวสามารถ 

             ทำผานระบบออนไลน (หากมีฟงกชั่นดังกลาว) หรือแจงทางโทรศัพทใหแผนกบริการลูกคาของเชลลทราบที่หมายเลข +662 657 9700

        6.2 หากบัตรสูญหาย ถูกขโมย ใชผิดวิธี ผูถือบัตรหลักตองใหขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพการสูญหาย ถูกขโมย หรือใชผิดวิธี และดำเนินอยางสมเหตุสมผลเพ�อชวยใหเชลลยกเลิกบัตรเหลานั้นคืน ผูถือบัตรหลักตองแจงความเกี่ยวกับการสูญหาย ถูกขโมย 

             หรือใชผิดวิธีตอเจาหนาที่ตำรวจ เพ�อรับใบแจงความ ซึ่งตองสงสำเนาใบแจงความใหกับเชลล หากบัตรยังคงอยูในความครอบครองของผูที่ไดรับอนุญาตถือบัตร ผูถือบัตรตองมั่นใจวาบัตรที่ถูกยกเลิกไดถูกทำลาย และการทำลายนั้นความรวมถึงการ

             ตัดแถบแมเหล็กบนบัตรดวย (วิธีนี้ ใหใชกับบัตรตางๆ ที่ถูกแจงสูญหาย ถูกขโมยแตสามารถเรียกคืนไดดวย)

        6.3 เชลลจะยกเลิกบัตรภายในเวลาอันควร (ไมเกิน 90 วัน) นับจากวันที่ย�นคำรองขอยกเลิกบัตร (พรอมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ ตามที่ระบุในขอ 6.2 เปนอยางนอย) โดยไดดำเนินการผานบริการออนไลน (หากมีฟงกชั่น)หรือผานแผนกบริการลูกคา 

             ผูถือบัตรหลักจะไมมีหนี้สินเพิ่มเติม จากรายการใชบัตรของบัตรดังกลาวหลังจากที่สิ้นกำหนดระยะเวลาขางตน

        6.4 เชลลอาจขอเรียกคืนบัตรทั้งหมด/บางบัตร ยกเลิก หรือระงับบัตรทั้งหมด/บางบัตร หรือบัญชีบัตร หรือปฏิเสธที่จะออกบัตรใหมทดแทน หรือตออายุบัตรไดทุกเวลา โดยไมตองแจงใหทราบหรือมีสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึงในกรณีดังตอไปนี้

                    (ก) สงสัยวามีการฉอโกง หรือใชบัตร หรือบัญชีโดยมิชอบดวยกฎหมาย

                    (ข) เชลลไดรับหลักฐานอางอิงความนาเช�อถือที่เกี่ยวพันกับผูถือบัตรหลัก ซึ่งจากการพิจารณาอยางสมเหตุสมผลแลวไมเปนที่นาพอใจ

                    (ค) ผูถือบัตรผิดสัญญาหรือขอกำหนดนี้

             ในกรณีที่บัตรหรือบัญชีบัตรถูกยกเลิกหรือระงับโดยมิไดมีการแจงหรือบอกกลาว เชลลจะแจงผูถือบัตรทันที่สามารถทำไดในกรณีที่บัญชีบัตรถูกยกเลิกหรือระงับโดยเชลลไมวาดวยเหตุอันใด ใหเงินใดๆ ที่ผูถือบัตรหลักมีหนาที่ตองชำระใหแกเชลลครบ

             กำหนดจายโดยทันที และเชลลอาจจะขอใหผูถือบัตรหลักชำระดังกลาวกอนที่จะดำเนินการใหบัญชีบัตรกลับมาใชงานไดอีก ผูถือบัตรหลักไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายจากการยกเลิกหรือระงับบัตรดังกลาวจากเชลล

        6.5 การเรียกคืน ยกเลิก หรือระงับบัตรโดยเชลลโดยไมเปนเหตุยกเวน หรือเพิกถอนความรับผิดใดๆ ของผูถือบัตรที่เกิดจากการใชบัตรใดๆ กอนที่ดำเนินการยกเลิกหรือทำลายบัตรที่เกี่ยวของโดยขอเท็จจริง

7. ราคาและคาธรรมเนียมบัตรตางๆ 

        7.1 เวนแตจะไดมีขอตกลงเปนประการอ�นระหวางคูสัญญา ผูถือบัตรหลักตกลงชำระคาผลิตภัณฑท่ีซ้ือจากผูรวมโครงการใหเชลล ตามราคาหนาสถานีบริการท่ีรวมรายการ ซ่ึงแสดงอยูบนปายบอกราคา หรือบนแผนปายแสดงราคา ณ สถานีใหบริการในวัน 

             และเวลาที่ซื้อ

        7.2 ผูถือบัตรหลักตองรับผิดชอบตอราคาและคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใชบัตร รวมถึงคาใชจายจิปาถะ คาดอกเบี้ย ผิดนัดชำระหนี้ คาปรับ คาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชบัตรโดยผูถือบัตรหลัก ตัวแทน ลูกคา พนักงาน ผูถือบัตร และบุคคลที่ครอบ

             ครองบัตรโดยไดรับความยินยอม หรือไมก็ตาม 

        7.3 จำนวนเงินและอัตราคาใชบัตรซ่ึงผูถือบัตรหลักมีหนาท่ีตองรับผิดชอบน้ันไดถูกระบุไวในใบสมัคร หรือเอกสารโตตอบระหวางเชลลและผูถือบัตรหลัก ซ่ึงอาจจะมีการแกไขเปนคร้ังคราวตามดุลยพินิจของเชลล การใชบัตรหลังจากการแจงเก่ียวกับการแกไข 

             ดังกลาวเปนการยอมรับคาใชจายบัตรตามอัตราใหมแลว

        7.4 คาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับใบกำกับสินคา/ใบแจงยอดบัญขีกอนหนา จะถูกเพิ่มเขาไปในใบกำกับสินคา/ใบแจงยอดบัญชีของผูถือบัตรหลัก ในรอบชำระเงินถัดไป ซึ่งผูถือบัตรหลักตองชำระตามเง�อนไขที่กำหนดในขอ 9 

8. ใบกำกับสินคา/ใบแจงยอดบัญชี

         8.1 ใบกำกับสินคา/ใบแจงยอดบัญชีจะถูกสงใหผูถือบัตรหลักไดรับภายในรอบระยะเวลาการวางบิลซ่ึงกำหนดโดยเชลลเปนคร้ังคราวไป ใบกำกับสินคา/ใบแจงยอดบัญชีจะแจงรายละเอียดรายการใชบัตร (รวมถึงยอดคาใชจายดังกลาว) ภายในระยะเวลาการวางบิล 

             พรอมดวยคาใชจายอ�นๆ ของบัตร

        8.2 หากสามารถกระทำไดตามกฎหมาย และผูถือบัตรหลักไดจดทะเบียนใบกำกับสินคาทางอิเล็กทรอนิกส (ตามขอกำหนดทางกฎหมายที่จำเปน) ผูถือบัตรหลักสามารถเรียกดูและเขาถึงใบกำกับสินคา/ใบแจงยอดบัญชีไดจากเว็บไซตของเชลล ในกรณีนี้จะไมมี

             การจัดทำใบกำกับสินคา และ/หรือใบแจงยอดบัญชีที่ออกดวยกระดาษ และผูถือบัตรหลักตกลงที่รับใบกำกับสินคา ทางอิเล็กทรอนิกสแทนที่เปนกระดาษจากกลุมบริษัทเชลล และ/หรือผูรวมโครงการบัตรซึ่งสามารถกระทำไดตามกฎหมาย และ/หรือได

             รับสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายท่ีจะออกใบกำกับสินคาทางอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตามผูถือบัตรหลักอาจใชวิธีการอ�นในการออกใบกำกับสินคา และในกรณีท่ีเชลลเลือกท่ียอมรับตามคำขอดังกลาว เชลลอาจเรียกเก็บเงินเพ่ิมเพ�อเปนคาใชจายในการจัดการ

             ที่เพิ่มขึ้น คาใชจายนี้จะไดมีการแจงเปนหนังสือใหแกผูถือบัตรหลักตอไป

        8.3 ในกรณีที่ผูถือบัตรหลักซึ่งปจจุบันนี้ ไดรับใบกำกับสินคา และ/หรือใบแจงยอดบัญชีเปนกระดาษ ตองการเปลี่ยนไปรับใบกำกับสินคา และ/หรือใบแจงยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส สามารถกระทำไดโดยการย�นคำขอเปนลายลักษณอักษร หรือโดยสมัครผาน

             เว็บไซตของเชลล (หากสามารถกระทำไดตามกฎหมายและมีฟงกชั่น)

        8.4 การสอบถามใดๆเกี่ยวกับใบกำกับสินคา หรือใบแจงยอดบัญชี รวมถึงแตไมจำกัดเพียงคำขอสำเนาเอกสารรับรองการขาย ตองทำเปนลายลักษณอักษร (ไมวาจะย�นผานทางระบบการทำงานออนไลนหรือทางอ�นใด) และจัดสงโดยผูถือบัตรหลักใหกับ 

             เชลลภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบกำกับสินคา/ใบแจงยอดบัญชี เม�อพนกำหนดระยะ 30 วันดังกลาว ผูถือบัตรตองตกลงใหถือวาผูถือบัตรยอมรับรายละเอียดในใบกำกับสินคาวามีความถูกตอง และมีหนาที่ตองชำระคาใชจายตามรายการที่แสดง โดย

             ไมตองใชหรืออางอิงเอกสารการขายที่เกี่ยวของอีก

9. การชำระเงิน

        9.1  การชำระเงินโดยผูถือบัตรหลักตามยอดคางชำระใดๆ ภายใตสัญญาหรือขอกำหนดนี้ ใหผูถือบัตรหลักเปนผูชำระโดยตรง ดวยสกุลเงินที่ระบุในใบกำกับสินคา โดยการหักบัญชีและนำเขาบัญชีธนาคารที่เชลลกำหนด (เวนแตเชลลจะตกลงไวกับเปนประการ

              อ�นในใบสมัคร) ซ่ึงใหถือเสมือนวา เชลลไดรับเงินชำระเขาบัญชีของตนในวันครบกำหนดชำระเงินตามท่ีระบุในใบกำกับสินคาแลว การชำระเงินตองชำระเต็มจำนวนใหกับเชลลภายในวันครบกำหนดชำระเงินท่ีระบุบนใบกำกับสินคา/ใบแจงยอดบัญชี

        9.2  การชำระหนี้ตองชำระเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบกำกับสินคาทั้งหมดที่ครบกำหนดชำระเงินในวันดังกลาว ผูถือบัตรหลักอาจใชบุคคลที่สามเพ�อเปนตัวแทนชำระเงินไดเม�อไดรับความยินยอมจากเชลลกอนเทานั้น

        9.3  โดยไมถือเปนการกระทบตอสิทธิ์ ใดๆ หรือเปนการทำใหเส�อมลิขสิทธิ์ ใดๆของเชลลในการยกเลิกสัญญา ในการยกเลิกหรือการระงับบัตรเชลล สงวนสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอปสำหรับการชำระเงินลาชาและสงวนสิทธิ์ ในการคิด 

              คาใชจายจากการติดตามทวงถาม ใหชำระหนี้ตามจำนวนสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

        9.4  ผูถือบัตรหลักตกลงรับผิดชอบชำระคาธรรมเนียมการใชบัตร และคาใชจายบัตร (ตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับเงินคงคางแตละยอดที่หักบัญชีเพ�อชำระไมได หรือที่ไมไดรับชำระโดยวิธีการอ�นใดตามที่เชลลตกลงในใบสมัคร

10. การค้ำประกันและขอจำกัดทางการเงิน

       10.1 เชลลสงวนสิทธ์ิในการเรียกหลักฐานประกันเพ่ิมเติม (ไมวาอยูในรูปของหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร การค้ำประกันสวนบุคคล การวางเงินมัดจำหรืออ�นใด) เพ�อเปนประกันการชำระหน้ีอันสืบเน�องมาจากธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวเน�องกับบัตร รวมถึงยอดเงิน

             คางชำระจำนวนอ�นๆ ที่ตามสัญญาหรือขอกำหนดนี้ การมอบหลักฐานค้ำประกันจะไมสงผลกับความรับผิดของผูถือบัตรหลัก ภายใตสัญญานี้

       10.2 หากไมสงมอบหลักประกันตามท่ีไดรับแจง หรือหลักประกันท่ีสงมอบหมดอายุ หรือถูกยกเลิกไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม เชลลอาจยกเลิกสัญญาน้ีทันทีโดยแจงใหผูถือบัตรหลักทราบ ท้ังน้ีการเลิกสัญญาดังกลาวไมกระทบตอสิทธ์ิของเชลลในการเรียกรอง

            ใหผูถือบัตรหลักชำระหนี้คงคางทั้งหมดแตอยางใด

       10.3 เชลลอาจกำหนดและแจงการเปลี่ยนแปลงขอจำกัดปริมาณหรือจำนวนเงิน (Velocity limit) ใหผูถือบัตรหลักทราบเปนครั้งคราว ในกรณีที่ผูถือบัตรหลักใชบัตรเกินขอจำกัดปริมาณหรือจำนวนเงิน (Velocity Limit) ใหถือวาผูถือบัตรหลักไดตกลงขอ

             ใชจายเกินวงเงินในเดือนน้ันๆ และผูถือบัตรหลักตองรับผิดชอบชำระคาใชจายท่ีเกินวงเงินดังกลาวพรอมกับยอดคงคางของเดือนดังกลาว การท่ีเชลลยินยอมใหใชขอจำกัดปริมาณ หรือจำนวนเงิน (Velocity Limit) เกินกำหนด ไมถือเปนการขยายขอจำกัด 

             ปริมาณ หรือจำนวนเงิน (Velocity Limit) สำหรับเดือนถัดไป เชลลทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่ลดขอจำกัดปริมาณ หรือจำนวนเงิน (Velocity Limit) ระงับบัตร หรือยกเลิกบัตรไดทุกเวลา

11. การหักลบกลบหนี้

       11.1 การชำระเงินตองกระทำโดยผูถือบัตรหลัก โดยใบลดหนี้ และเงินจะคืนที่ผูถือบัตรหลัก โดยผูถือบัตรหลักมีสิทธินำใบลดหนี้มาหักลบกลบหนี้กับดอกเบี้ยคางชำระใดๆ ที่ผูถือบัตรหลักคางชำระกอน ตอมาจึงหักชำระกับเงินคางชำระจากบัญชีใดๆ ที่เชลล 

             เห็นสมควร ซึ่งสิทธิในการพิจารณาเปนของเชลลแตเพียงผูเดียว

       11.2 ผูถือบัตรไมวาบุคคลใดๆไมมีสิทธิ์ขอหักลบกลบหนี้ หรือเรียกรองทวงถามจากเชลล ทั้งนี้ เทาที่กฎหมายจะกำหนดใหสามารถจำกัดสิทธิดังกลาวได

12. การปกปองขอมูลสวนบุคคล

       12.1 ผูถือบัตรหลักและเชลลในระหวางการปฏิบัติงานของขอตกลงน้ีอาจใหขอมูลสวนบุคคลกับแตละฝายได การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะดำเนินการตามขอกำหนดของขอตกลงฉบับน้ีและกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลท่ีเก่ียวของ (กฎหมายท่ีบังคับ

             ใชเกี่ยวกับการคุมครองบุคคล การประมวลผลขอมูลดังกลาว ขอกำหนดดานความปลอดภัยและการเคล�อนที่แบบอิสระของขอมูลดังกลาว) 

      12.2 เชลลและผูถือบัตรหลักตกลงและรับทราบวาแตละฝายจะทำหนาท่ีเปนผูควบคุมขอมูลโดยอิสระในสวนท่ีเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับการประมวลผลโดยแตละฝาย ขอตกลงน้ีไมไดกำหนดพ้ืนฐานสำหรับการใชอำนาจ ควบคุมขอมูลรวมกับขอมูลสวนบุคคล

             ที่เกี่ยวของ

      12.3 เชลลจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ผูสมัคร กลาวคือ ผูถือบัตรหลัก ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูถือบัตรที่ไดรับอนุญาตตามคำแถลงเร�องความเปนสวนตัวของแผนกบัตรน้ำมันเชลลการดที่ https://www.shell.co.th/en_th/business-customers/

             shell-fuel-card.html ท่ีเสริมประกาศเร�องขอมูลสวนบุคคลลูกคาธุรกิจ ผูจัดหาและพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถดูไดท่ี https://www.shell.co.th/th_th/privacy.html ขอมูลสวนบุคคลจะไดรับการประมวลผลในขอบเขตท่ีจำเปนสำหรับการใหบัตรและบริการ

            บัตรแกผูถือบัตรหลักตามที่ระบุไวในขอตกลงฉบับนี้และเฉพาะสำหรับวัตถุประสงคหลักดังตอไปนี้ 

             • ประสิทธิภาพและการปรับปรุงการบริการของเชลลที่มอบใหแกผูถือบัตรหลัก 

             • เพ�อใหสอดคลองตามขอกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของบริการของเชลลที่มอบใหแกผูถือบัตรหลัก รวมทั้งเพ�อการรับประกันในการควบคุมการคาและการตอตานการติดสินบนและการทุจริต และ

             • การปองกันและตรวจสอบการทุจริต 

       12.4 ในกรณีที่ผูถือบัตรหลักไดจัดใหขอมูลสวนบุคคลของผูถือบัตรที่ไดรับอนุญาต (รวมทั้งพนักงานประจำหรือชั่วคราวผูรับเหมา ผูฝกงาน หรือเจาหนาที่อ�นๆ) แกเชลล ผูถือบัตรหลักจะตองขอมูลที่มีอยูในคำแถลงเร�องขอมูลสวนบุคคลของแผนกบัตร

            น้ำมันเชลลการด ตามท่ีแนบมากับขอตกลงฉบับน้ีในลักษณะเปนภาคผนวก 2 (และยังมีอยูท่ี https://www.shell.co.th/en_th/business-customers/shell-fuel-card.html ใหแกผูถือบัตรท่ีไดรับอนุญาตดวย และหากจำเปนตองขอรับความยินยอมท้ังหมด

             เพ�อใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนที่บังคับใช

      12.5 ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่ผูถือบัตรหลักไดมอบใหเชลลจะตองดำเนินการดังตอไปนี้

                    (ก) วางมาตรการดานเทคนิคเพ�อปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยมาตรการดังกลาวควรเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลที่ไดรับการประมวลผลและคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดกับขอมูลหากเกิดการสูญหาย การเปดเผยขอมูลหรือการทำลายขอมูล

                        เกิดขึ้นโดยไมไดรับอนุญาต

                    (ข) วางมาตรการที่เหมาะสมขององคกรเพ�อปกปองขอมูลสวนบุคคล

                    (ค) ไมประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของผูถือบัตรหลัก ผูที่เกี่ยวของและ/หรือผูถือบัตรที่ไดรับอนุญาตยกเวนในกรณีที่จำเปนสำหรับการจัดหาบัตรและการบริการบัตรใหแกผูถือบัตรหลักตามที่ระบุไวในขอตกลงฉบับนี้

                    (ง) วางมาตรการเพ�อใหม่ันใจวาจะไมมีการสงขอมูลสวนบุคคลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) โดยไมตองมีการทำสัญญาตามกฎหมายหรือการคุมครองท่ีเทาเทียมกันอยางเหมาะสมเพ�อปกปองขอมูลสวนบุคคลดังกลาวและจะตองตรวจสอบใหแนใจ

                        วามาตรการดังกลาวไดรับการคงไวตลอดระยะเวลาของขอตกลงนี้ เชลลไดนำกฎขององคกรเขามาผูกมัดซึ่งจะอนุญาตใหเชลลสามารถถายโอนขอมูลสวนบุคคลระหวางบริษัทตางๆ ของกลุมบริษัทเชลลแมวาบริษัทดังกลาวจะไดรับการจัดตั้ง

                        ขึ้นนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ก็ตาม

13. การยกเลิก

       13.1 ผูถือบัตรหลักมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัตรและยกเลิกสัญญานี้ ไดทุกเวลาโดยทำเอกสารแจงทางเชลลพรอมสงคืนบัตร การยกเลิกหรือการบอกเลิกจะมีผลในวันที่เชลลไดรับแจงและไดรับบัตรคืนจากผูถือบัตรหลัก

      13.2 เชลลสามารถยกเลิกบัตรหรือบอกเลิกสัญญาไดทุกเวลาโดยการแจงตอผูถือบัตรหลัก การยกเลิกหรือบอกเลิกสามารถมีผลไดทันทีถาหากเชลลพิจารณาวา การแจงลวงหนาจะเปนสาเหตุใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแกเชลล หรือบุคคลที่สาม

14. ผลของการบอกเลิกสัญญา

       14.1 ใหยอดคงคางในบัญชีของผูถือบัตรหลักทั้งหมดครบกำหนดชำระในทันที และผูถือบัตรหลักมีหนาที่ตองชำระยอดเงินดังกลาวทั้งจำนวนใหแกเชลล เม�อมีการบอกเลิกสัญญาไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม โดยสิทธิ์ตางๆของผูถือบัตรในการใชบัตรจะยุติ

             ลงทันทีเชนกัน ทั้งนี้ เง�อนไขดังกลาวไมมีผลทำใหเชลลเส�อมหรือสิ้นไปซึ่งสิทธิ์ ใดๆ ที่มี ณ วันที่บอกเลิกสัญญาแตประการใดทั้งสิ้น

      14.2 ไมวาการบอกเลิกสัญญาจะเกิดขึ้นดวยเหตุใด ผูถือบัตรหลักมีหนาที่ทำลายบัตรทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการตัดแถบแมเหล็กบนบัตร และในกรณีที่เชลลกำหนด (เฉพาะในกรณีที่ผูถือบัตรหลักเปนผูบอกเลิกสัญญา) ผูถือบัตรหลักตองจัดเตรียมใบรับรองการ

             ทำลายซึ่งระบุหมายเลขบัตร และรายช�อผูถือบัตรที่เกี่ยวของยืนยันวาบัตรทั้งหมดที่มีการออกใหผูถือบัตรหลักไดถูกทำลายแลว ทั้งนี้ ผูถือบัตรหลักยังคงตองรับผิดชอบอยางเต็มที่โดยไมจำกัดสำหรับการใช และ/หรือการใชบัตรผิดพลาดประการใดๆ 

             จนกระทั่งบัตรไดถูกทำลาย

15. ความรับผิดของเชลล

       15.1 ยกเวนในกรณีที่ความรับผิดใดๆ ไมสามารถยกเวนหรือจำกัดไดตามกฎหมาย เชลลหรือองคกรสมาชิกใดๆ ของกลุมเชลลไมมีหนาที่ตองรับผิดตอการสูญเสียกำไร หรือสำหรับความเสียหายทางออม หรือความเสียหายสืบเน�อง หรือความเสียหายที่สง

             ผลรายตอผูถือบัตร หรือตอบุคคลที่สามที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ หรือการใชบัตร หรือการทำงานออนไลน รวมถึงและไมจำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการใช ความเสียหายจากผลกำไรที่คาดหวัง การขาดรายได ความเสียหายจากการผลิต และการ

             ประสบภาวะชะงักงันทางธุรกิจ

       15.2 นอกจากนั้น เชลลไมมีหนาที่ตองรับผิดตอผูถือบัตรใดๆ หรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับการฉอโกง ความประมาทเลินเลอ การดำเนินการ การผิดสัญญา หรือการละเลย หรือตั้งใจประพฤติผิดตอ:

                    (ก) ผูรับจางอิสระที่เชลลไดติดตอ หรือพนักงาน ผูรับจาง หรือตัวแทนของผูรับจางดังกลาว

                    (ข) ผูรวมโครงการบัตร หรือพนักงาน ผูรับจาง หรือตัวแทน (รวมถึงการปฏิเสธที่จะสงมอบผลิตภัณฑ)

16. ทรัพยสินทางปญญา

       16.1 ทรัพยสินทางปญญาตามรายการที่ไมระบุโดยละเอียดตอไปนี้เปนทรัพยสินขององคกรในกลุมสมาชิกเชลล และ/หรือผูออกใหสิทธิดังกลาว

                    (ก) ซอฟแวรคอมพิวเตอรใดๆ หรือฐานขอมูลที่ไดหรือใชโดยเชลล (ที่ไดมาไมวาจะจากทางการใหบริการออนไลน หรืออ�นๆ) หรือองคกรสมาชิกใดๆ ของกลุมเชลลในการปฎิบัติตามสัญญานี้

                    (ข) เนื้อหาบนเว็บไซตของเชลล และระบบการทำงานออนไลน รวมถึงแตไมจำกัดเพียง โคด ขอความ รูปภาพ การเช�อมตอและหนาเว็บทั้งหมด และ

                    (ค) วัสดุอ�นใดที่จัดเตรียมโดยเชลล หรือองคกรสมาชิกของกลุมเชลลภายในสัญญานี้

      16.2 ผูถือบัตรหลักตกลงไมกระทำการใดๆ ในลักษณะดังตอไปน้ี และจะดำเนินการใหผูไดรับอนุญาตถือบัตร และ/หรือผูใชไมกระทำการ (หรืออนุญาตใหบุคคลอ�นกระทำ) ในลักษณะเดียวกัน ปรับเปล่ียน ลอกแบบงาน สงขอมูล จำหนาย ใชวิธี Reverse Engineer 

             ถอดรหัส แปลโปรแกรม รื้อ หรือลดระดับเปนรูปแบบที่มนุษยสามารถอานไดซึ่งซอฟแวรคอมพิวเตอรที่ไดมาหรือใชโดยเชลลหรือองคกรสมาชิกในกลุมบริษัทเชลลตามสัญญานี้

       16.3 ทรัพยสินทางปญญาท้ังหมดซ่ึงเปนผลมาจาก หรือสรางสรรคโดยประการอ�นใดภายใต หรือเพ�อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินการตามสัญญาหรือขอกำหนดน้ี ใหตกเปนทรัพยสินของทางเชลลหรือสมาชิกในกลุมบริษัทเชลล (ตามความเหมาะสม)

             โดยทันทีท่ีไดจัดทำข้ึน และโดยผลของเง�อนไขขอ 16 น้ี ผูถือบัตรหลักตองดำเนินการท่ีจำเปนทุกประการใหผูไดรับอนุญาตถือบัตร และ/หรือผูใชโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ (หากมี) ซ่ึงเปนผลจากการสรางสรรคขางตนใหแกเชลลและกลุมสมาชิก

             ของเชลล
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17. การเปลี่ยนแปลง

       17.1 โดยไมถือเปนการเส�อมสิทธิ์ ใดๆ ที่มีภายใตขอ 7 เชลลอาจเปลี่ยนขอกำหนดและเง�อนไขนี้ (รวมถึงและไมจำกัดเพียง เง�อนไขที่อยูในเอกสารโตตอบ) เม�อมีเหตุผลอันสมควรซึ่งสามารถดำเนินการไดทันทีเม�อแจงผูถือบัตรหลัก (ผานทางระบบการทำงาน

             ออนไลนหรือชองทางอ�น) หรือกำหนดใหมีขอกำหนดและเง�อนไขใหมสำหรับรายการบัตรอ�นๆ หรือระบบการทำงานออนไลน ซ่ึงมีความคลายคลึงกับรายการบัตรหรือระบบการทำงานออนไลนในปจจุบัน ไมวารายการใหมๆ เหลาน้ันจะถูกดำเนินการโดยเชลล 

             หรือบุคคลที่สามในนามของเชลลหรือไมก็ตาม 

       17.2 การใชงานบัตรหลังจากมีการแจงการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�อนไข หรือมีการกำหนดขอกำหนดและเง�อนไขใหมถือวา ผูถือบัตรหลักยอมรับขอกำหนดและเง�อนไขใหมๆที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงแลว

18. การโอน

       18.1 ผูถือบัตรหลักไมมีสิทธิ์มอบหมาย โอน จำนอง หรือกอภาระผูกพันไมวาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสิทธิอันเปนประโยชนหรือหนาที่ของตนภายใตสัญญานี้ ยกเวนจะไดรับความยินยอมเปนอยางอ�นจากเชลลเปนลายลักษณอักษร

       18.2 เชลลมีสิทธิ์ ในการใชอำนาจดุลยพินิจอยางเด็ดขาด และโดยปราศจากความยินยอมของผูถือบัตรหลักในการมอบหมาย โอน จำนอง หรือกอภาระผูกพันไมวาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสิทธิอันเปนประโยชนหรือหนาที่ของตนภายใตสัญญานี้

19. ความรับผิดรวม

     ในกรณีที่มีผูถือบัตรหลักมากกวาหนึ่งราย หนี้ และความรับผิดของผูถือบัตรหลักใหเปนทั้งความรับผิดรวมกันและแยกกันได

20. หัวขอของสัญญา

     หัวขอตางๆ ที่ใชในสัญญามีไวเพ�อความสะดวก และจะไมสงผลกระทบตอการตีความของสัญญา 

21. การติดตอ 

      21.1 หนังสือ การทวงถาม ขอเรียกรอง การแจง หรือ การส�อสารใดๆ ภายใตหรือที่เกี่ยวของกับสัญญานี้จะมีผลผูกพันเม�อกระทำเปนลายลักษณอักษรเทานั้น

       21.2 หนังสือ การทวงถาม ขอเรียกรอง การแจง หรือ การส�อสารใดๆ ภายใตหรือท่ีเก่ียวของกับสัญญาน้ีใหจัดสงโดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยสงถึงคูสัญญา ตามท่ีอยูหรือเลขหมายท่ีคูสัญญาแจง (เปนลายลักษณอักษร) และจาหนาถึงบุคคลผูไดรับ

             มอบหมายใหติดตอในเร�องของบัญชีซื้อขายของลูกคาที่เกี่ยวของ 

       21.3 การติดตอหรือหนังสือใดๆ ภายใตสัญญาหรือขอกำหนดนี้ จะมีผลตอเม�อเอกสารไดสงถึงจริงตามที่อยูที่ถูกตอง

       21.4 ผูถือบัตรหลักตองแจงเชลลโดยทันทีที่มีการเปลี่ยนช�อ ที่อยู โครงสรางบริษัท หรือขอมูลจดทะเบียนใดๆ เชน คณะกรรมการบริษัท ผูมีอำนาจลงนาม ผูถือหุน โดยกระทำตามขั้นตอนและแบบฟอรมที่กำหนดโดยเชลล

22. เหตุสุดวิสัย

     ท้ังเชลลและองคกรสมาชิกกลุมบริษัทเชลลไมตองรับผิดชอบตอความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาท่ีใดๆ ภายใตสัญญาน้ี หากการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวมีความลาชา มีอุปสรรค ถูกแทรกแซง ถูกกีดกัน หรือถูกหาม (i) เน�องจากสถานการณใดๆ ก็ตามซ่ึงเกินความ

     สามารถในการควบคุมอยางมีเหตุผลของตน หรือของตัวแทนหรือผูรับสัญญาจาง หรือ (ii) โดยขอกำหนดใหปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือพระราชบัญญัติ หรือดวยคำส่ัง การบังคับ หรือขอเรียกรองขององคกร หรือผูมีอำนาจหนาท่ีใดๆ ระหวางประเทศ 

     หรือของประเทศใด หรือที่เกี่ยวกับทาเรือ การขนสง ฝายบริหารทองถิ่นหรือผูมีอำนาจใดๆ หรือตัวแทน หรือผูหนึ่งผูใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีอำนาจกระทำการการแทนผูมีอำนาจดังกลาว หรือตัวแทน หรือ องคกรใดๆ ที่ถูกควบคุมโดยทางตรงหรือ

     ทางออมโดยบุคคลเหลานั้น

23. การสละสิทธิ์

    การละเวน งดเวน หรือไมดำเนินการใดๆ ของเชลล หรือขององคกรสมาชิกกลุมบริษัทเชลลในการบังคับใชเง�อนไขใดๆ ในสัญญาน้ีไมวาเม�อใดก็ตามไมถือเปนการยกเวน หรือสละสิทธ์ิของตนท่ีมีตามขอกำหนดหรือเง�อนไขน้ันๆ เวนเสียจากจะมีการยืนยันจากเชลล

     เปนลายลักษณอักษร การสละสิทธิ์ที่จะดำเนินการบังคับใชสัญญาอันเน�องมาจากการผิดสัญญาขอใดๆ ในสัญญานี้ ไมถือเปนการยกเวนการฝาฝนหรือผิดสัญญาในขออ�นๆ หรือที่จะเกิดขึ้นตอไปภายใตสัญญานี้

24. กฎหมายและเขตอำนาจศาล

     ขอกำหนดและเง�อนไขของสัญญานี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย คูสัญญาตกลงวา หากมีขอพิพาทหรือขอเรียกรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือขอกำหนดนี้ ใหย�นขอพิพาทหรือขอเรียกรองดังกลาวใหศาลไทยพิจารณา 

25. การเปนโมฆะเปนบางสวน

     ไมถือวาขอตกลงฉบับนี้เปนโมฆะ หากเง�อนไขขอหนึ่งขอใดในขอตกลงนี้ ไมชอบดวยกฏหมาย ไมสามารถใชบังคับได หรือขัดตอกฎหมายหรือนโยบายสาธารณะ หากการขัดตอกฎหมายดังกลาวเปนผลใหฝายหนึ่งฝายใดไดรับผลกระทบอยางมีนัยสำคัญในเร�อง

     สิทธิ์หรือภาระหนาที่ภายใตสัญญานี้ คูสัญญาทั้งสองฝายอาจเจรจารวมกันเพ�อแกไขเง�อนไขสัญญาที่ไดรับผลกระทบดังกลาวใหเปนไปในทางที่สอดรับกับเจตนารมณและวัตถุประสงคของสัญญานี้โดยใกลเคียงที่สุด  

26. การแยกจากกันทางธุรกิจ

     ขอกำหนดและเง�อนไขในที่นี้ รวมถึงการกระทำใดโดยคูสัญญาฝายใดๆ ภายใตสัญญานี้ ไมถือเปนการกอตั้งหางหุนสวนตามกฎหมาย กิจการรวมคา หรือเปนการรวมทุน หรือเปนการกอตั้งนิติบุคคลใดๆ ระหวางคูสัญญา

27. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

       27.1 เชลลและผูถือบัตรหลักตางยืนยัน และใหการรับรองกับคูสัญญาอีกฝายวา ภายใตสัญญาหรือขอกำหนดน้ี (ก) ตนไดรับทราบถึงกฎหมายตอตานการใหสินบนท่ีเก่ียวของกับสัญญาน้ีและจะปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว และ (ข) ท้ังบริษัทและลูกจาง พนักงาน 

             ตัวแทน หรือบริษัทในเครือทั้งหลาย (รวมถึงลูกจาง พนักงาน ตัวแทนของบุคคลเหลานั้น) ไมเคยกระทำการใด หรือย�นขอเสนอ หรือเคยอนุญาต หรือจะกระทำ จะเสนอ หรือจะอนุญาตใหมีการจายเงิน ใหของขวัญ ใหสัญญา หรือใหผลประโยชนอ�นใด 

              ไมวาจะโดยตรงหรือผานบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ สำหรับการใชหรือใหประโยชนแกเจาหนาที่รัฐ หรือบุคคลใดๆ ที่การจายเงิน ใหของขวัญ คำสัญญา หรือประโยชนอ�นใดจะ: (i) เปนการจายเงินเพ�ออำนวยความสะดวก และ/หรือ (ii) ละเมิดกฎหมายการ

             ตอตานการใหสินบน

       27.2 คูสัญญาตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ ขอบังคับ และคำสั่งทั้งหมด ในการดำเนินการภายใตสัญญานี้

The following Terms and Conditions govern the use of fuel cards issued by Shell, and associated services (where legally permitted). Unless otherwise agreed in writing between Shell and the Principal Cardholder, 
these Terms and Conditions, as amended from time to time, supersede any earlier terms and conditions issued by Shell and shall override any terms and conditions referred to by the Principal Cardholder 
(whether in its Application or elsewhere). The Principal Cardholder acknowledges that Shell reserves its right to alter, add or 
change any provisions of these terms and conditions without having to first obtain consent therefor from the Principal Cardholder, and the Principal Cardholder agrees to be bound by such altered, additional 
or changed terms and conditions.
1.Definitions
   In these Terms and Conditions the following words, terms or expressions shall have the following meanings unless the context requires otherwise.
“Agreement” means the agreement with a Principal Cardholder for the supply of Cards, including the Application, these and Conditions, and any schedules, appendices and attachments, as may be amended 
from time to time
“Alerts” means the emails sent via the Online Functions to inform the Principal Cardholder that one or more of the Cards has been detected as being put to unusual use, the scope of which may be limited in 
accordance with the choices made within the Application.
“Applicant” means the body corporate, partnership, group, firm or other person(s) applying for Cards by signing the Application or applying online application (when the function is available)
“Application” means the application form and any related documentation sent to, completed and/or signed by or on behalf of the Principal Cardholder, in which the Principal Cardholder seeks to enter
“Associated Persons” means any natural or legal person associated with and/or that has a financial link with the Principal Cardholder (e.g. contractors or members of the same group of companies as the Principal 
Cardholder), on whose behalf the Principal Cardholder submits on Application.
“Authorised cardholder” means a person to whom the Principal Cardholder has provided a Card, including (for the avoidance of doubt), any Associated Person at its representative(s).
“Card” means any card issued to the Principal Cardholder by Shell for the purpose of enabling Cardholders to purchase Supplies and which fall into the following categories availability of which shall be upon 
Shell’s discretion. 
            I Driver Cards, being Cards that are designated for use with any vehicle by the Authorised cardholder named on the Card;
           II  Vehicle Cards, which are Cards designated for use by any Authorised Cardholder with the vehicle identified on the Card;
          III Driver/Vehicle Cards, being Cards designated for use by the Authorised Cardholder named on the Card with the vehicle identified on the Card, and
          IV  Wild Cards, which are Cards designated for use with any vehicle by any Authorised Cardholder.
“Card Charges” means the fees or other charges (where legally permitted) as set out in the Agreement or other written correspondence, and as further described in Clause7.
“Cardholder” means the Principal Cardholder and, where applicable, any Authorised Cardholder.
“Card Scheme Participant” means (a) the service station retailer or such other retailer appointed by any member of the Shell Group and/or (b) any company (whether a member of the Shell Group or otherwise) 
with which any member of the Shell Group has an agreement permitting it to make Supplies to Cardholders on production of a certain type of Card.
“Control” means, in relation to any company, having legal and beneficial ownership of not less than 50 percent of the voting rights attached to the issued share capital of that company.
“Denied or Restricted Party” shall mean a party (i) targeted by national, regional or multilateral trade or economic sanctions, including, but not limited to, persons designated or listed by the United Nations, 
United States of America, European Union (EU) or an EU Member
 State in force from time to time or (ii) directly or indirectly owned or controlled by or acting on behalf of such persons.
“Intellectual Property” means patents, trademarks, service marks, rights (registered or unregistered) in any designs, applications for any of the foregoing, trade or business names, copyright (including rights in 
computer software) and topography rights; know-how, lists of suppliers and customers and other proprietary knowledge and information, internet domain names, rights protecting goodwill and reputation and 
all rights and forms of protection mentioned in this definition.
“Online Functions” means the facilities available through the Shell Website.
“Password” means any password or code issued to a User by Shell for use in connection with the Online Functions.
“PIN” means the Cardholder’s personal identification number.
“PIN Mailer” means the document and any packaging used to deliver the PIN associated with any individual Card to the Cardholder.
“Principal Cardholder” means anybody corporate, partnership, group, firm or other person(s) that has entered into an Agreement for the supply of Cards.
“Restricted Jurisdiction” means countries or states that are subject to comprehensive trade sanctions or embargoes.
“Sales Voucher” means a voucher (manually or electronically produced) recording the delivery of Supplies to a Cardholder in a Card transaction.
“Shell” means The Shell Company of Thailand Limited.
“Shell Group” means Royal Dutch Shell plc and any company (including, for the avoidance of doubt, Shell) which is for the time being directly or indirectly controlled by Royal Dutch Shell plc.
“Shell Website” means www.shell.co.th or such other URL as is notified to the Principal Cardholder from time to time.
“Supplies” means any goods or services which a Cardholder may obtain from Card Scheme Participants pursuant to this Agreement. The purchase category which applies to any given Card will appear on 
the face of the Card
“User” means the Principal Cardholder, or a person for whom a User ID has been registered by Shell (including, for the avoidance of doubt, any Cardholder) and who is Authorised by the Principal Cardholder 
to use the Online Functions.
“User ID” means any identification code given to a User by Shell for use about the Online Functions.
“Velocity Limit(s)” means any control(s) or limit(s) set or agreed by Shell on the use of any individual Card and/or any Card account and enforced by the technology of Shell systems or described in any individual 
applicable contracts or product definitions.
2. Applications and Acceptance of Terms and Conditions
          2.1 Submission of a signed paper Application or an electronic Application (where legally permitted and system allowed) by the Principal Cardholder constitutes acceptance of these Terms and Conditions 
              by the Principal Cardholder, on behalf of itself and any Associated Person in relation to which the Principal Cardholder has submitted an Application.
        2.2 The Principal Cardholder may not, and shall ensure that Authorised Cardholders and/or Users do not, apply for any Card other than on behalf of itself and/or any Associated Persons.
       2.3 Where the Principal Cardholder submits an Application on behalf of an Associated Person, the Principal Cardholder is liable for any transactions made using Cards that are supplied to such 
              Associated Persons.
        2.4  Reissue and/or ‘resale’ of Cards are not permitted.
3. Account Set-Up and Supply of Cards
       3.1 The Principal Cardholder will submit a completed Application to Shell. Where Shell wishes to accept such Application, Shell will set up the relevant customer account(s) and arrange for the 
              production of the Card(s) encoded and embossed with the Cardholder’s data. Shell may set up the production of any PIN, and the subsequent mailing of Card and any PIN Mailer to the 
              Cardholder, where appropriate.
       3.2  Shell may require any Applicant and/or Cardholder to: use account opening information sent to a verified address to activate a Card; provide physical forms of identification, or provide the name,
              address and other personal details of directors, shareholders, partners or other relevant person(s) for their identities to be verified for security purposes. Shell may also contact the Applicant and/
              or Cardholder in order to carry out additional checks. The Principal Cardholder shall notify Shell, in writing and without delay, of any changes (set out in the Application or otherwise) to the details 
              relating to it, its account and/or any Cardholder.
       3.3  PINs will be produced by Shell (where the function is applicable), although the Principal Cardholder may reset any PIN via the Online Functions, in which case the Principal Cardholder must ensure
              that a separate and appropriately secure PIN is set for each Card, Each PIN shall only be used by the relevant Cardholder and shall not be disclosed to any other person. The PIN must be memorized 
              by the Cardholder and any document on which it was supplied destroyed. The PIN must not be kept in any other written format. The Principal Cardholder is liable for any failure to comply with 
              these requirements, and will also be liable for the use of any Card with a PIN by any person, authorized or unauthorized, prior to actual cancellation of a Card.
       3.4  All requests for additional Cards shall be made by a User via the Online Functions (where the function is applicable). If an additional Card is requested, Shell may demand reasonable additional 
              financial security. If the principal Cardholder fails to provide such security Shell has the right to decline the additional Card request. 
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       3.5  All delivery addresses for cards (and any PIN Mailers) which differ from the addresses recorded on the Application must be sent to the Principal Cardholder’s registered or principal address, as 
              recorded on the Application (or updated by the Principal Cardholder by notice in writing to Shell)
4. Card use
     The Principal Cardholder shall use the Card for purchasing Supplies (of the type and category specified by Shell) from Card Scheme Participants at participating Shell service stations and/or other 
     participating facilities that Shell shall from time to time inform the Principal Cardholder thereof.
       4.1 The Principal Cardholder acknowledges that the Card is non-transferable. In case the Card falls into possession of any third party regardless whether it is willful or negligence of Principal 
              Cardholder and resulting in using Card by the third party for Supplies from the Card Scheme Participants. The Principal Cardholder shall be liable to pay for the Supplies and all damage and 
              expenses relevant to the Card usage in full.
       4.2  Where the functions are applicable, the Cardholder can only use the Card;
                     a) If it is a current Card which has not expired, been cancelled, been stopped or reported as lost or stolen;
   b) To obtain Supplies from a Card Scheme Participant;
   c) To obtain Supplies as defined by the purchase category of the Card and within the geographical and network restrictions of the Card;
                     d) To obtain Supplies up to any Velocity limit(s);
                      e) If the Cardholder presents the Card to the Card Scheme participant prior to the delivery of Supplies; and
                      f) If the Cardholder inputs the PIN where required by the Card Scheme Participant
       4.3  The Principal Cardholder agrees and acknowledges that;
   a) Supplies may be purchased directly from Shell whether or not Shell actually delivers the Supplies the relevant Card Scheme Participant may physically deliver Supplies); or
   b) Supplies may be purchased from (and therefore invoices rendered by) a Card Scheme Participant rather than Shell. Using the Card for the Supplies shall be considered as the Principal 
                         Cardholder authorizing Shell to pay the price of the Supplies to the Card Scheme Participant in advance and the Principal Cardholder agrees to reimburse the payment to Shell in full 
                          according to terms and conditions specified in this Agreement. In all cases however, the Principal Cardholder is obliged to  make payment for the Supplies to Shell.
       4.4  It is the obligation of the Cardholder to collect and retain any Sales Voucher issued at the time Supplies are purchased. However, verification of the Authorised  Cardholder’s signature on the Sales 
              Voucher is outside the scope of this Agreement. Cardholders shall not leave Cards at a Card Scheme Participant’s Premises.
       4.5  The Principal Cardholder shall ensure that each Authorised Cardholder complies with the Agreement and any procedural requirements of a Card Scheme Participant in respect of any Card 
              transaction, that no Card remains in the possession of any person who has ceased to be an Authorised Cardholder, and represents and warrants that each Authorised Cardholder has been given 
              authority to use the Card as a duty authorized representative of the Principal Cardholder.
       4.6  Cards designated as Driver Cards or Vehicle Cards are issued as a management information tool. Such Cards do not provide additional security and, except as provided in Clause 6, the Principal 
              Cardholder shall be liable for all amounts due under the relevant Card transactions irrespective of the driver or vehicle in respect of which the Supplies were made. The Principal Cardholder shall 
              use the Card only for purchasing Supplies for such specific driver or vehicle of the Card.
       4.7  Shell reserves the right to refuse any single Card transaction from time to time for any reason connected with Card or account security, and the Principal Cardholder hereby acknowledges and accepts 
              that Shell shall not be liable in any way for such refusal. Notwithstanding any Velocity Limit(s) or other controls, the Principal Cardholder shall be liable for the use of any Card by any Cardholder save
              as expressly provided for in this Agreement, and (in particular) shall remain liable in respect of any Card transaction in the event of any failure by a Cardholder to comply with the terms of this Agreement.
5. Online Functions
         5.1 The Online Functions enable Users to manage orders relating to their Cards, retrieve information regarding Card transactions, and to analyses such information using reporting facilities available 
              within the Online Functions. Specific functions available via the Online Functions may include the following: (a) the Alert; (b) e-Invoicing; (c) Card Deck Management; (d) Management Report; (e)
              the Electronic Invoice Data; and (f) Advance Controls.
       5.2 The Principal Cardholder acknowledges and agrees that;
                       a) In the event that Cardholders do not use the Online Functions, the functions relating to the Cards that are provided under this Agreement will differ from those provided via the Online Functions; and
                     b) It is for the Principal Cardholder to ensure that Users manage the Cards appropriately, And Shell is not responsible for the consequences of changes made to Card functionality via the 
                         Online Functions.
        5.3  Prior to the commencement of the Online Functions, the Principal Cardholder shall advise Shell of the name and email address of a nominated User who shall be set up as an administrator of the Principal 
              Cardholder’s account(s) and will be able to add Users to such account(s). All Users will be allocated a Password and/or a User ID to enable them to use the Online Functions. Any such Password 
              and/or User ID will be sent by Shell via email to the email address(es) supplied.
        5.4 The Principal Cardholder is liable for the use of the Online Functions by any person, authorized or unauthorized, who accesses the Online Functions using any Passwords and/or User IDs issued 
              to the Principal Cardholder.
       5.5  The Principal Cardholder undertakes that the Users are authorized to represent it and undertakes to ensure that Users shall: (a) set and use any PINs in accordance with these Terms and Conditions (b) 
              not divulge the password to other; (c) not store the Password in an (electronic) data file; (d) refrain from any action that may result in a third party gaining unauthorized access to the Online Functions; 
             (e) comply with any instructions that Shell may issue regarding the use of the Online Functions or the security measures that must be observed; and (f) notify Shell in writing or by electronic means 
              as soon as any User becomes aware of the possibility that any person may have unauthorized knowledge of a Password or can or may gain access in some other way to the Online Functions or 
              the data on or deriving from the Online Functions.
       5.6  Shell reserves the right to require a User to change Passwords without notice and, if it has reason to believe that a User is in breach of Clause 5.5, to invalidate any Password, suspend any Card(s) 
              and/or terminate this Agreement. Shell may (but shall not be obliged to) agree to a request by a User to alter a Password. The User may be required to pay a charge for such alteration
       5.7  Users are entitled to consult the data obtained via the Online Functions and view such information as is permitted by the reporting facilities of the Online Functions. Shell’s prior written approval will be 
              required for any other use (including reproduction or publication) of the data obtained via the Online Functions. Users are not permitted to make the Online Functions, or any data derived from the use 
              of such, available to any third party in any way or for any purpose.
       5.8  The Principal Cardholder shall (and shall ensure all Users shall): 
   a) Comply with Shell’s reasonable directions on how to use the Online Functions;
   b) Provide all necessary equipment to connect to the worldwide web and pay all such fees associated with such connection;
   c) Report any malfunction of the Online Functions to Shell without delay; and
    d) Be responsible for use, storage, protection and distribution (whether authorized or otherwise) of any material downloaded from the Online Functions.
       5.9 Shell reserves the right, for any reason and at any time, to;
    a) Alter the format, contents, design, specification and technical construction of the Online Functions;
                      b) Alter the types of data required or available via the Online Functions;
                      c) Undertake such maintenance, repair or improvement to the Online Functions as may be required for their proper functioning, in which case it may suspend the Online Functions (without
                         notice in the case of an emergency) and/or give such instructions to Users as it deems reasonably necessary; and/or
                      d) Suspend the Online Functions or deny any User access in the event of breach of this Agreement or any circumstance in which it is entitled to terminate the Agreement.
      5.10  Alerts: In the event the Principal cardholder chooses to receive the Alerts the Principal Cardholder is responsible for: (a) the user’s ability to receive and read  them (that is Shell will not be responsible 
              for any malfunction in the data transfer); (b) the use of the Alerts (that is, the delivery of an Alert does not relieve the Principal Cardholder of liability for the use of any Card(s) that is (are) the subject 
              of an Alert) ; (c) notifying Shell in writing and without delay in the event of any complaints regarding the Alerts, whether inrelation to their accuracy or otherwise
      5.11 Advance Controls Tool; The ‘Advanced Controls Tool’ is a portal through which a User can, via the Online Functions, set restrictions as to the use of the Cards (in addition to those controls that are set 
              by Shell). Additional Card Charges might be required in the event that a Principal Cardholder chooses to use this tool. The Advanced Controls Tool is available only for acceptance networks using an 
              online authorization process, and is not available on toll or road tax acceptance networks. The Principal Cardholder is responsible for the accuracy of the information provided when the controls are 
              set, and Shell cannot be held liable for any operational consequences following from the Principal Cardholder’s choices. The Principal Cardholder shall inform Cardholders of the additional controls 
              set, and shall ensure that the Alerts set in the Online Functions are adjusted to reflect the additional controls that have been chosen.
     5.12  The Principal Cardholder accepts the Online Functions and the data available via these functions “as is” and any use of the Online Functions shall be undertaken at the User’s account and risk. 
              Whilst Shell uses reasonable skill and care to ensure that the  Online Functions are available and the data provided via the Online Functions is accurate and complete, it cannot provide any guara
6. Cancellation of Cards and Principal Cardholder Liability
       6.1 If a Card is lost, stolen, misused, remains in possession of a person who has ceased to be an Authorised Cardholder, or the Principal Cardholder wishes to  cancel a Card for any other reason, 
              the Principal Cardholder shall immediately notify Shell. Such notification may be made either via the Online Functions (where the function is available), or by phoning the Shell Customer Service 
              Centre at +662 657 9700.
       6.2  Where the Card is lost, stolen, misused, the Principal Cardholder shall provide Shell with all relevant information as to the circumstances of the loss, theft or misuse, and take all reasonable steps to 
              assist Shell to recover the relevant Card(s). The Principal Cardholder must also notify the police of any loss, theft or misuse and obtain a police report, a copy of which must be provided to Shell. 
              Where a Card remains in the possession of an Authorised Cardholder, the Principal Cardholder shall ensure that any cancelled card is destroyed, and such destruction shall include cutting the 
              magnetic strip on the Card (this also applies to any Cards that have been reported as lost or stolen, but are subsequently recovered).
       6.3  Shell will cancel the Card within reasonably practicable period (not later than 90 days) of a cancellation request (with, at least, relevant information and document mentioned in clause 6.2 above) 
              being made via the Online Services (where the function is available) or the Shell Customer Service Centre. The Principal Cardholder shall have no further liability for card transactions made with 
              the relevant Card after expiry of this time period.
       6.4  Shell may request the return of all/any Cards or cancel or suspend all/any Cards or Card accounts or refuse to reissue, replace or renew any Card at any time without notice and without cause, 
              including the following events
    a) Fraudulent, illegal or unlawful use of any Card or Card account is suspected;
    b) Shell receives a credit reference in relation to the Principal Cardholder which in Shell’s reasonable opinion is unsatisfactory; or
    c) Any Cardholder is in breach of this Agreement.
              Where Cards or Card accounts are cancelled or suspended without notice, Shell shall notify the Principal Cardholder as soon as reasonably practicable. Where any Card account is cancelled or 
              suspended by Shell for any reason, all monies due from the Principal Cardholder to Shell shall become payable forthwith, and Shell may require the Principal Cardholder to make payment of such 
              before the account is reactivated. The Principal Cardholder shall not claim against Shell for any damages from such cancellationor suspension of the Card.
       6.5 Any request for return or a cancellation or suspension of a Card is made by Shell without prejudice to the Principal Cardholder’s liability in respect of use of any Cards prior to the actual 
             cancellation or destruction of the relevant Card.
7. Prices and Card Charges
        7.1 Unless otherwise agreed between the parties, the Principal Cardholder agrees to pay Shell with the pump prices of the Supplies purchased from the Card Scheme Participants as showing or displaying
              on the pylon sign or sign board at the particular service station at the date and time of purchasing.
       7.2 The Principal Cardholder shall be responsible for all costs and expenses related to Card usage including incidental charge, default interest, penalty, and expenses payable in connection with Card 
              usage by the Principal Cardholder, his agency, employee, personals, any Cardholder and any persons who possesses the Card whether being authorized or otherwise.
       7.3  The scope and rate of any Card Charges for which the Principal Cardholder shall be liable shall be set out in the Application or other written correspondence between Shell and the Principal 
              Cardholder and may be amended from time to time at Shell’s discretion. Use of a Card following notification shall constitute acceptance of the new Card Charge.
       7.4 All Card Charges relating to the preceding invoice/statement period shall be added to the Principal Cardholder’s next invoice/statement and shall be payable in accordance with Clause 9.
8. Invoices and Statements
        8.1 Invoices and/or statements will be sent or made available to the Principal Cardholder at the billing period intervals determined by Shell from time to time. The invoice/statement will detail the Card 
              transactions (including the amount charged for such) for the relevant billing period, together with any Card Charges.
       8.2 Where legally permitted and the Principal Cardholder has (if necessary) registered for electronic invoicing, invoices/statements will be made available via the Shell Website, in which case paper 
              invoices and/or statements will not be available. In such circumstances, the Principal Cardholder specifically agrees to receive electronic invoices instead of paper invoices from any Shell Group 
              company and/or Card Scheme Participant that is able and/or legally entitled to issue electronic invoices in the relevant jurisdiction. However, the Principal Cardholder may apply for an alternative 
              method of invoicing and, in the event that Shell chooses to accede to such an application, it may levy a surcharge to cover additional administration costs. This charge will be advised to the Principal
              Cardholder in writing.
       8.3  In the event a Principal Cardholder that is currently receiving paper invoices and/or statements seeks to transfer to electronic invoices and/or statements, this must be done by the way of an application
              in writing, or (where legally permitted and function available) via the Shell Website.
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       8.4  Any queries concerning any invoice or statement, including but not limited to requests for copies of Sales Vouchers, must be in writing (whether submitted via the Online Functions or otherwise) 
              and be sent by the Principal Cardholder to Shell within 30 day of the date of the relevant invoice/statement. After the 30 days period, the Cardholder will be deemed to have accepted that the 
              details within the invoice are correct and payable without requiring relevant sale slip.
9. Payment
        9.1 Payment by the Principal Cardholder of any amount owed under this Agreement shall be made directly by the Principal Cardholder, in the currency set out in the relevant invoice and, unless agreed 
             otherwise by Shell in the Application, shall be made by means of direct debit to the bank account nominated by Shell, such that funds are received into such account by the due date stated on 
              the relevant invoice.
       9.2  Settlement shall be in respect of the whole amount of all invoices due and owing at such date. The principal cardholder may only use a third party to make payment on its behalf with Shell’s prior 
              written consent.
       9.3  Without prejudice to Shell’s right to terminate this Agreement, to terminate the Card or to suspend the Card, Shell reserves the right to charge interest at 15% per annum on late payment and 
              compensation for debt recovery costs to the maximum extent permitted under applicable law
       9.4  The Principal Cardholder shall be liable for a Card Charge (where legally permitted) for each unpaid direct debit or for any other method of payment which Shell agrees to in the Application 
              and which fails to clear.
10. Security and Financial Limits
      10.1  Shell reserves the right to call for security (whether in the form of a banker’s guarantee, personal guarantee, by way of deposit, or otherwise) in respect of Card transactions and any other some 
              due under this Agreement. The provision of security shall not affect the Principal Cardholder’s liability under this Agreement.
     10.2  If security is not provided on request or expires or ceases to be valid for any reason then, without prejudice to Shell’s right to recover all amounts due from the Principal Cardholder, Shell may 
              terminate this Agreement immediately on notification to the Principal Cardholder.
     10.3  Shell may from time to time impose and notify to the Principal Cardholder a change in Velocity Limits.
              In the event the Principal Cardholder uses the Card beyond Velocity Limits, it shall be deemed that the Principal Cardholder has requested for over spending for that particular month. The Principal
              Cardholder shall be liable to pay for the over spending together with the outstanding balance of the month. Allowing exceeding the Velocity Limits is not regarded as Shell extending the Velocity 
              Limits for the subsequent months. Shell retains the right to reduce the Velocity Limits, suspend the Card, or cancel the Card at any time.
11. No Set-Off
      11.1 All payments made by the Principal Cardholder or any credits or refunds due to the Principal Cardholder shall be applied first in settlement of any interest due and secondly by Shell in its absolute
              discretion in reduction of any amount due on any account whatsoever. 
     11.2  To the extent permitted by applicable law, no set off or counter claim shall be made against Shell in respect of a claim by any Cardholder against Shell.
12. Information 
      12.1 Personal or other data supplied by an Applicant, Cardholder, or any User, and/or which relates to a Principal’s Cardholder’s account(s) may be used or processed by members of the Shell Group at 
              any time in order to; process the Application; operate the Principal Cardholder’s account(s); facilitate access to and use of the Online Functions; establish any Cardholder’s identity; assess and /or 
              review each Cardholder’s credit status and/or payment record on an ongoing basis; conduct customer screening for trade controls and anti-money laundering purposes; make decisions in relation to 
              the Cardholders, including (without limitation), whether or not to limit the credit available, require (additional) security, suspend the provision of services or terminate the Agreement; trace debtors / 
              recover debt, confirm, update and enhance Shell customer records; monitor volume and spend information; conduct market research and/or statistical analysis (for example in relation to credit, 
              insurance and fraud); identify and (if possible) prevent money laundering and fraud; and for marketing purposes (subject the  provisions of Clause 12.4 below). In each case the processing will take 
              place at any time during the course of the Application process and/or this Agreement, and may continue after the Agreement, and may continue after the Agreement has ended.
     12.2  The Principal Cardholder acknowledges that when processing its Application and during the term of the Agreement, Shell or its nominees will assess its creditworthiness, as well as that of any Associated
              Persons (creditworthiness may be assessed with reference  to any Associated Persons). In assessing creditworthiness: (a) credit scoring or other automated decision making processes may be used; and 
              (b) records held by credit reference agencies may be searched. The consumer credit history of individuals linked to the Principal Cardholder may also be assessed (with their permission). The credit 
              reference agencies will add details of the search and the Application to their records, and these may be seen by other organizations that make searches. Information held by the credit reference 
              agencies may already be linked to records relating to Association Persons.
     12.3  In the course of performing this agreement and/or for the purposes set out in 12.1 and 12.2 above, members of the Shell Group may disclose Data (whether personal or otherwise) relating to an 
              Applicant, a Cardholder and/or the Principal Cardholder’s account(s) to, or obtain such data from, any of the following. Other Shell Group members, the Card Scheme Participants; the agents, 
              service providers persons providing references or security in relation to a Cardholder’s obligation. Credit reference and/or fraud prevention agencies (e.g. Experian and CIFAS); and/or as otherwise 
              require or permitted by law or any regulatory authentic. In each case the recipients or providers of data may be located in countries outside the European Economic Area that do not have laws to 
              protect personal information (Shell will use all reasonable endeavours to ensure that any personal data is appropriately protected)
     12.4  Whether an application is successful or not, members of the Shell Group wish to use the information supplied in an application and/or during the course of this Agreement to send the applicant. 
              It representatives (including cardholder’s and/or User) information about goods and/or service offered by members of the Shell Group which may be of interest. Such person(s) will be given the 
              opportunity to indicate their consent to such contract by ticking a box the relevant application, nomination or registration form Any per that wishes to withdraw such consent may do so by using 
              the ‘unsubscribe’ facility on any marketing email (if any)
     12.5  Shell and/or any members of the Shell Group may also use the information supplied in an application and/or during the course of this Agreement to contract  cardholder’s and/or their representatives 
              regarding their use of the Cards. Any objection to such contract may be registered by ticking the box supplied on the relevant application, nomination or registration form or using the “unsubscribe” 
              facility on any related email (if any)
     12.6  The information contained in clauses 12.1-12.5 above will, in so far as it related to personal data, may be made available via a notice accessible via the Shell Website. The Principal Cardholder 
               will use all reasonable endeavours to ensure that this information will be supplied to all Cardholder’s and/or Users, and any other persons whose personal data may be processed as set out above, 
               and undertakes that it in making the application it complies with the requirements of any legislation relating to data privacy.
13. Termination
      13.1 The Principal Cardholder has the right to cancel the card and terminate this agreement at any time by notifying so to Shell in writing with the Card returned. The Cancellation or termination shall be 
               affective on the date that shell receives the notice and the  Card form the Principal Cardholder.
     13.2  Shell also has the right to cancel the card or terminate the agreement at any time by notifying so to the principal cardholder. The cancellation and terminate  can be immediately effective if shell 
              consider that advance notice might cause loss or damages to be suffered by shell or by any third party
14. Effect of Termination
     14.1 On termination of the agreement for any reasons, without prejudice to the right of shell already accrued at the date of termination, the whole outstanding  balance of the principal cardholder’s 
              account shall become due and payable in full to shell and the right of any Cardholder to use any Card shall cease immediately.
      14.2 On termination of the agreement for any reason, the principal cardholder’s shall destroy all of the cards, which shall include cutting the magnetic stripe in the cards and, where required by shell 
              (but only where the principal cardholder’s has terminated the agreement) the principal cardholder must provide a certificate of destruction which lists all card numbers and the corresponding cardholder 
              names and certifies that all of the cards issued to the principal cardholder have been destroyed The principal cardholder will remain fully liable without limitation for any use and/or misuse of 
              the cards until such time as they are destroyed
15. Liability of shell
      15.1 Save to the extent that such liability cannot by law be limited or exclude neither shell or any member of the shell group shall be liable for loss of profit or for any indirect or consequential loss or 
              damage suffered by any cardholder or by any third party in connection with any Supplies or the use of any card or the online function including but not limited to loss of use, loss of anticipated 
              profit, loss of revenue, loss of production and business interruption.
     15.2  Further, Shell not be liable to any cardholder or any third party in respect of the fraud, negligence, act, default or omission or willful misconduct of:
    (a) Independent contractor engaged by shell, or their employee, contractor or agents; and
    (b) any Card Scheme Participant or their employees, contractors or agents (including any refusal to provide Supplies).
16. Intellectual Property 
      16.1 Intellectual Property in the following non-exhaustive list shall remain the property of Shell Group members and/or their licensors:
     a) any computer software or data supplied by (whether via the Online Services or otherwise) or used by Shell or any member of the Shell Group in performing this Agreement;
     b) the content of Shell Website and the Online Functions, including, but not limited to, all coding, text, image, links and web pages; and
     c) any other material(s) provided by Shell or any member of the Shell Group under this Agreement.
17. Variations
      17.1 Without prejudice to Clause 7, Shell may, acting reasonably and upon notice to the Principal Cardholder (via the Online Functions or otherwise), vary any of these Terms and Conditions (including 
              without limitation any terms contained in written correspondence) or impose new terms and conditions for any other card scheme or online function which is similar to the current card scheme or 
              online function, whether or not such new scheme is operated by Shell or by a third party on behalf of Shell.
     17.2  The use of any Card after notification of any variation to these Terms and Conditions or the imposition of new terms and conditions shall be deemed to be acceptance of the varied or new terms 
               and conditions by the Principal Cardholder.
18. Transfers
      18.1 The Principal Cardholder shall not be entitled to assign, transfer, mortgage or charge all or any of its rights interests or obligations under the Agreement except otherwise agreed by Shell in written.
       18.2 Shell shall be entitled in its absolute discretion and without the consent of the Principal Cardholder to assign, transfer, mortgage or charge all or any of its rights, interests or obligations under the Agreement.
19. Joint and Several Liabilities
      Where there is more than one Principal Cardholder, the obligations of the Principal Cardholders shall be joint and several.
20. Headings
      The headings used in the Agreement are for convenience and shall not affect the interpretation of the Agreement.
21. Notices
     21.1  A notice, demand, request, statement, or other communication under or in connection with under the Agreement shall only be effective if it is in writing.
     21.2 Notices, demands, requests, statements, or other communications under or in connection with the Agreement shall be by, return registered mail, sent to a party at the addresses or numbers specified
              from time to time (in writing) by the party to whom the notice is addressed and shall be marked for the attention of the account contact and, for all communications sent to Shell, copied to the 
              company secretary at the registered address.
     21.3  Any notice given under the Agreement shall be effective only upon actual receipt at the appropriate address;
     21.4  The Principal Cardholder shall immediately notify Shell of any change of its name, address, corporate structure, and any registered information e.g. board of directors, authorized signatories, 
               shareholders according to procedures and forms specified by Shell. 
22. Force Majeure
Neither Shell nor any member of the Shell Group shall be liable for any failure to perform its obligations under the Agreement if fulfilment has been delayed, hindered, interfered with, curtailed or prevented: 
(i) by any circumstance whatsoever which is beyond its reasonable control, or that of its agents or contractors; or (ii) by any requirement to comply with any law, regulation or ordinance, or with any order, 
 demand or request of any international, national, port, transportation, local or other authority or agency or of anybody or person purporting to be or to act for such authority or agency or any corporation 
 directly or indirectly controlled by any of them.
23. Waiver
 The failure of Shell or any member of the Shell Group to enforce any of the provisions of this Agreement at any time shall not be construed as a waiver of that provision unless it is confirmed as such by 
 Shell in writing. No waiver of any breach of this Agreement shall be held to be a waiver of any other breach or a continuing waiver of any further breach of this Agreement.
24. Law and Jurisdiction
The provisions of the Agreement shall be governed by the laws of Thailand and the parties hereby agree that any dispute or claim arising hereunder shall be submitted to the non-exclusive jurisdiction of Thai Courts.
25. Severability
The validity of the provisions of this Agreement shall not be affected if any particular provision or provisions of this Agreement is or are declared illegal, unenforceable, or contrary to law or public policy. If as a 
result of any declaration any of the rights or obligations of a party are materially affected, then the parties shall meet and negotiate in good faith in order to arrive at an amendment of the provision(s) of this 
Agreement so affected, in such manner as will most closely and accurately reflect the intents and purposes of this Agreement.

SHELL CARD Data Use Policy
The Shell Company of Thailand Limited (“Shell”) is responsible for the use of the data described below
Use of Data
Data supplied by an applicant for or holder of a Shell Card and/or which relates to the account of a Shell Card cardholder, may be used or analyzed by Shell or its affiliates (collectively known as 
“the Shell Group”) in order to;
• Process the application;
• Establish any cardholder’s identity;
• Operate the cardholder’s account(s);
• Facilitate access to and use of the online services relating to the Shell Card;
• Assess and/or review a cardholder’s credit status and/or payment record on an ongoing basis;
• Conduct customer screening for trade controls purposes and/or;
• Make decisions in relation to any cardholder, including (without limitation), whether or not to limit the credit available, require (additional) security, suspend the provision of services or terminate the 
   Shell Card agreement;
• Trace debtors/recover debt;
• Confirm, update and enhance Shell customer records;
• Monitor volume and spend information;
• Conduct market research and/or statistical analysis (for example in relation to credit, insurance and fraud);
• Identify and (if possible) prevent money laundering and fraud; and
• For marketing purposes (subject to any objections received and/or consents obtained, for which see below).
In each case the processing will take place at any time during the course of the application process and/or the Shell Card agreement, and may continue after that agreement has ended.
Recipients and Sources of Data
Members of the Shell Group may therefore disclose data relating to an applicant, a cardholder and/or a cardholder’s account(s) to, or obtain data from, any of the following:
• The participants in the Shell Card scheme, such as the retailers and/or any other company that is permitted to supply products and/or services to Shell Card cardholders under the Shell Card scheme;
• Any agents, service providers and/or subcontractors of the Shell Group;
• Any person to whom any member of the Shell Group proposes to transfer any of its rights and/or duties under a Shell Card agreement;
• Referees, guarantors or other persons providing references or security in relation to a cardholder’s obligations;
• Credit reference and/or fraud prevention agencies (e.g. Experian and CIFAS); and/or
• Any other person(s) required or permitted by law or any regulatory authority.
In each case the recipients of the data may be located in countries outside the European Economic Area that do not have laws to protect personal information, however in these circumstances Shell will 
use all reasonable endeavours to ensure that any personnel data is appropriately protected. Please note that data will be held on Shell Group IT systems, and that in some circumstances this may be accessed 
by other companies or individuals associated with a cardholder (for example representatives of other companies in the same company groups the cardholder.
Marketing
Whether an application for a Shell Card is successful or not, members of the Shell Group wish to use the information supplied in an application and/or during the course of any Shell Card agreement, to send 
any applicant or cardholder, or their representatives, information about goods and/or services offered by members of the Shell Group which may be of interest. Such person(s) will be given the opportunity to 
indicate their consent to such contact by ticking a box on the relevant application form. Any person that wishes to withdraw such consent may do so by using the ‘unsubscribe’ facility on any marketing email. 
Members of the Shell Group may also use the information supplied in an application and/or during the course of a Shell Card agreement to contact cardholders and/or their representatives regarding their 
use of the Cards. Any objection to such contact may be registered by: ticking the box supplied on the relevant application, nomination or registration form, or using the ‘unsubscribe’ facility on any related email.
Credit Checks
When processing an application and during the term of any Shell Card agreement, Shell or its nominees may assess the creditworthiness of any applicant or cardholder, as well as that of any person(s) 
associated with any cardholder (creditworthiness may be assessed with reference to such associated person). In assessing creditworthiness: (a) credit scoring or other automated decision making processes 
may be used; and (b) records held by credit reference agencies may be searched. The consumer credit history of individuals linkedto a cardholder may also be assessed, but only with their permission. 
The credit reference agencies will add details of the search and the application to their records relating to associated persons, or the information provided may create such a link.
Contacting Shell
In the event that any applicant or cardholder becomes aware that their Shell Card related information is inaccurate, incomplete or needs updating in any respect, or wishes to access such information, they 
should contact point of contact mentioned in application form.

AML Clauses where Shell is Seller of Products, Services or Surplus Materials 
                       a) Each Party agrees and undertakes to the other that, in connection with this Agreement, it is knowledgeable about and will comply with all laws, regulations, rules and requirements relating 
                          to anti-bribery or anti-money laundering applicable to its performance of this Agreement. 
                      b) Buyer represents and warrants to Seller that its payments to Seller shall not constitute the proceeds of crime in contravention of anti-money laundering laws.
                        c) Seller may terminate this Agreement immediately upon written notice to the Buyer, if in its reasonable judgment supported by credible evidence, the Buyer is in breach of any of the provisions 
                          of this clause and has failed to provide information demonstrating such compliance. 
                      d) Only the customer shall pay the invoice from Shell. No party other than the customer shall pay the invoice without the prior consent of Shell. 
                          [In the event that the Agreement is for purchase and sale, clauses b) and d) shall be added to the ABC clauses for Government Intermediaries and Contractors and Suppliers]

ขอความการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เชลลเปนผูขายสินคา บริการ หรืออุปกรณ เคร�องใช หรือทรัพยสินอ�นๆ

                     ก) คูสัญญาแตละฝายตกลงและรับรองตออีกฝายวา เปนที่รับทราบโดยทั่วกันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎ และขอกำหนดที่เกี่ยวกับการตอตานการติดสินบน หรือการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ�อปรับใชกับการกระทำใดๆ 

                        ตามสัญญาฉบับนี้

                     ข) ผูซื้อรับรองตอผูขายวา การชำระเงินใหกับผูซื้อไมถือเปนรายรับจากการกออาชญากรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

                     ค) ผูขายอาจบอกเลิกสัญญาตอผูซ้ือโดยทันทีเปนลายลักษณอักษร หากมีคำพิจารณาท่ีมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอเปนหลักฐานวา ผูซ้ือละเมิดบทบัญญัติใดตามขอน้ี และไมสามารถจัดหาขอมูลเพ�อแสดงใหเห็นถึงความรวมมือในการปฏิบัติตาม

                        ในเร�องนี้

                     ง) ลูกคาเทานั้นที่จะชำระเงินตามใบแจงหนี้จากเชลล บุคคลอ�นที่ไมใชลูกคาไมสามารถชำระเงินตามใบแจงหนี้ โดยปราศจากความยินยอมของเชลล

                         [ในกรณีที่เปนสัญญาซื้อขาย จะตองระบุขอความตามขอ ข. และ ง. เขาไปในขอความการตอตานการติดสินบนในกรณีที่เปนตัวกลางติดตอหนวยงานราชการ ผูรับจาง และคูคา]

บัตรน้ำมันเชลลการด นโยบายการใชขอมูล

บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด (“เชลล”) เปนผูรับผิดชอบการใชขอมูลดังที่ไดระบุไวดานลาง

การใชขอมูล

เชลลหรือกลุมบริษัทในเครือ (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทเชลล”) อาจใชขอมูลหรือวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากผูสมัครหรือผูถือบัตรเชลลการด และ/หรือที่เกี่ยวของกับบัญชีของผูถือบัตรเชลลการดเพ�อดำเนินการดังนี้ 

• ดำเนินการสมัครบัตร 

• กำหนดขอมูลอัตลักษณของผูถือบัตร  

• จัดการกับบัญชีตางๆ ของผูถือบัตร

• ดำเนินการใหผูถือบัตร [กรอกช�อบัตร] เชลลการด สามารถเขาใชและใชบริการออนไลนตางๆ ได 

• ประเมินและ/หรือพิจารณาทบทวนสถานะความนาเช�อถือทางการเงินของผูถือบัตร และ/หรือบันทึกรายการชำระเงินอยางตอเน�อง 

• ตรวจสอบลูกคาเพ�อวัตถุประสงคในการควบคุมทางการคาตามมาตรการของเจาหนาที่ และ/หรือ

• เพ�อตัดสินใจในเร�องที่เกี่ยวของกับผูถือบัตร เชน (แตไมจำกัดเพียง) การพิจารณาจำกัดวงเงิน การขอใหสงมอบหลักประกัน (เพิ่มเติม) การระงับบัญชี รวมถึงการซื้อขายและการทำธุรกรรมตางๆ ตลอดจนการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวของกับบัตรเชลลการด

• ติดตามหนี้/เรียกหนี้คืน 

• ยืนยัน แกไขและปรับปรุงประวัติลูกคาของเชลล

• ติดตามขอมูลปริมาณการซื้อผลิตภัณฑและขอมูลการใชจาย 

• ทำการวิจัยตลาด และ/หรือวิเคราะหทางสถิติ (อาทิ ที่เกี่ยวของกับความนาเช�อถือทางการเงิน การประกันภัย และการฉอโกง)

• ตรวจจับและ (หากเปนไปได) ปองกันการฟอกเงินและการฉอโกง และ

• ดำเนินการใดๆ เพ�อวัตถุประสงคทางการตลาด (ทั้งนี้ ขึ้นกับคำคัดคานและ/หรือการใหความยินยอม ตามกรณีดังที่ไดระบุไวดานลาง) 

  กลุมบริษัทเชลลอาจดำเนินการที่ไดกลาวมาขางตนไมวาในกรณีใดๆ ระหวางการพิจารณาคำขอและ/หรือใบสมัครเพ�อทำสัญญาเกี่ยวกับเชลลการดรวมถึงหลังสิ้นสุดสัญญาแลวก็ได 

ผูถือขอมูลและแหลงขอมูล

องคกรสมาชิกในกลุมบริษัทเชลลอาจเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผูสมัคร ผูถือบัตร และ/หรือบัญชีของผูถือบัตรใหแกบุคคลตอไปนี้ หรือไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวจากบุคคลดังตอไปนี้: 

• ผูรวมโครงการบัตรเชลลการด เชน ผูบริหารสถานีบริการน้ำมัน และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ไดรับอนุญาตใหผลิตภัณฑตางๆ ใหแกผูถือบัตรเชลลการดในโครงการเชลลการด  

• ตัวแทน ผูใหบริการและ/หรือผูรับเหมาชวงสัญญาใดๆ ของกลุมบริษัทเชลล 

• บุคคลใดๆ ที่สมาชิกในกลุมบริษัทเชลลเสนอที่จะโอนสิทธิและ/หรือหนาที่ตางๆ ภายใตสัญญาเกี่ยวกับบัตรเชลลการดไปให

• บุคคลอางอิง ผูค้ำประกัน หรือบุคคลอ�นใดที่ใหขอมูลอางอิง หรือหลักประกันภาระผูกพันของผูถือบัตร 

• หนวยงานอางอิงขอมูลเครดิต และ/หรือหนวยงานปองกันการทุจริต (อาทิ Experian และ CIFAS) และ/หรือ

• บุคคลอ�นใดที่กฏหมายหรือหนวยงานที่ทำหนาที่ควบคุมดูแลกำหนด หรือใหอำนาจในการดำเนินการ

ผูถือขอมูลอาจอยูในประเทศตางๆ นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ไมมีกฏหมายปกปองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีนี้ เชลลจะใชความพยายามอยางสมเหตุสมผลเพ�อใหเปนที่แนใจไดวาขอมูลสวนบุคคลจะไดรับการปกปองอยางเหมาะสม 

ขอเรียนวา ขอมูลจะถูกเก็บไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมบริษัทเชลล และในบางกรณีอาจมีบริษัทอ�นหรือบุคคลอ�นที่มีความเกี่ยวของกับผูถือบัตรอาจเขาถึงระบบได (เชน ผูแทนของบริษัทอ�นๆ ในกลุมบริษัทเดียวกันกับผูถือบัตร) 

การตลาด

ไมวาการสมัครบัตรเชลลการดจะไดรับการอนุมัติหรือไมก็ตาม สมาชิกของกลุมบริษัทเชลลประสงคท่ีจะใชขอมูลท่ีไดใหไวในใบสมัคร และ/หรือใหไวในระหวางการทำสัญญาเชลลการดเพ�อสงขอมูลเก่ียวกับสินคาและ/หรือบริการของสมาชิกในกลุมบริษัทเชลลท่ีอาจเปน

ที่สนใจใหแกผูสมัคร หรือผูถือบัตรหรือผูแทนตางๆ ทราบได บุคคลดังกลาวสามารถแจงความประสงคใหเชลลทราบวาตองการรับการติดตอหรือไม โดยทำเคร�องหมายในชองที่เกี่ยวของในแบบฟอรมการสมัคร บุคคลใดตองการยกเลิกการใหความยินยอมในการ

ติดตอส�อสารดังกลาวสามารถกระทำไดโดยผานชองทางการ “ยกเลิกสมาชิก” ในอีเมลส�อสารการตลาดท่ีไดรับ องคกรสมาชิกในกลุมบริษัทเชลลอาจใชขอมูลท่ีใหไวในการสมัครและ/หรือในระหวางการทำสัญญาเชลลการดเพ�อติดตอผูถือบัตรและ/หรือผูแทนในเร�อง

ท่ีเก่ียวของกับการใชบัตรตางๆ ของบุคคลดังกลาว การแจงความประสงคไมขอรับการติดตอขางตนสามารถกระทำไดโดยการเลือกทำเคร�องหมายในชองท่ีใหไวในแบบฟอรมใบสมัครท่ีเก่ียวของ แบบฟอรมตัวแทนหรือแบบฟอรมลงทะเบียน หรือแจง “ยกเลิกสมาชิก” 

ผานชองทางอีเมลที่เกี่ยวของ 

การตรวจสอบเครดิต

ในระหวางดำเนินการสมัครบัตรและระหวางอายุสัญญาเชลลการดเชลลหรือผูแทนอาจประเมินความนาเช�อถือทางการเงินของผูสมัครหรือผูถือบัตร รวมถึงบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับผูถือบัตร (การประเมินเครดิตความนาเช�อถืออาจกระทำโดยตรวจสอบกับบุคคล

ที่เกี่ยวของดังกลาวซึ่งถูกอางอิง) ในการประเมินเครดิตความนาเช�อถือ (ก) อาจมีการใหคะแนนเครดิต (credit scoring) หรือใชระบบอัตโนมัติชวยในการประเมินและตัดสินใจ และ (ข) อาจมีการสืบคนบันทึกขอมูลตางๆ ที่หนวยงานอางอิงเครดิตจัดเก็บไว และอาจ

ประเมินประวัติขอมูลเครดิตสวนบุคคลที่เช�อมโยงกับผูถือบัตรหากไดรับอนุญาต หนวยงานอางอิงเครดิตจะระบุรายละเอียดการคนหาและการสมัครไวในบันทึก และหนวยงานอ�นๆ ที่สืบคนขอมูลหาอาจพบขอมูลเหลานี้ ได ขอมูลที่เกี่ยวของกับผูถือบัตรที่หนวยงาน

อางอิงเครดิตจัดเก็บไวอาจมีการเช�อมโยงกับขอมูลของบุคคลที่เกี่ยวของไวแลว หรือขอมูลที่ไดใหไวอาจสามารถทำใหเช�อมโยงกันไดดังกลาว 

การติดตอเชลล

ในกรณีท่ีผูสมัครหรือผูถือบัตรรายใดพบวาขอมูลท่ีเก่ียวของกับบัตรเชลลการด ไมถูกตอง ไมสมบูรณ หรือจำเปนตองปรับปรุงแกไข หรือตองการเขาถึงขอมูลดังกลาว ผูสมัครหรือผูถือบัตรอาจติดตอบุคคลท่ีเก่ียวของตามท่ีไดระบุไวในแบบฟอรมใบสมัครเชลลการด

26. No Association
Nothing in this Agreement and no action taken by the parties under this Agreement shall constitute a legal partnership, association, joint venture or other co-operative entity between any of the parties.
27. Compliance
       27.1 Shell and the Principal Cardholder each represent and warrant to the other that, in connection with this Agreement (a) it is knowledgeable about anti-bribery laws applicable to the performance of 
             this Agreement and will comply with all such laws; and (b) neither it nor any of its employees, officers, agents or affiliates (or their employees, officers, agents) have made, offered or authorized or 
              will make, offer or authorize any payment, gift promise or other advantage, whether directly or through any other person or entity, to or for the use or benefit of any government official or any person
             where such payment, gift, promise or other advantage would: (i) comprise a facilitation payment; and/or (ii) violate applicable anti-bribery laws.
       27.2 The Parties shall comply with all applicable laws, governmental rules, regulations and orders in their performance of this Agreement.
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สวน ค. ผูลงนามสัญญาการอนุมัติ และการใหความยินยอม

Section C: Signatories, Authorization and Consent

ทำที่ บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด

 วันที่ ...................... เดือน .............................................. พ.ศ. .......................

                       บริษัท ...............................................................................................................                                                         บริษัท .............................................................................................................

                       ลงช�อ ................................................................................................................                                           ลงช�อ ..............................................................................................................

                           (                                                                          )                                                                   (                                                                                )

                                                ผูมีอำนาจกระทำการ/ลงนาม                                                                                                                      ผูมีอำนาจกระทำการ/ลงนาม

                       บริษัท   ............................................................................................................

                       ลงช�อ    ..........................................................................................................

                           (                                                                         )

                                                 ผูมีอำนาจกระทำการ/ลงนาม                                                         

ประทับตรา (ถามี)

• วันที่ : ใหใสวันที่ผูวางหลักประกันลงนามในหนังสือวางหลักประกันเงินสด

• ผูวางหลักประกัน: ใหใสช�อบริษัท/หาง ที่จะวางหลักประกันเงินสด ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล [โดยผูวางหลักประกัน

   ตองเปนนิติบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลที่ทำการซื้อขายกับเชลล]

• ช�อผูมีอำนาจลงนาม จะตองสอดคลองกับเง�อนไขในหนังสือรับรอง หากหนังสือรับรองระบุวาตองลงนาม 2 คน 

   พรอมประทับตรา ก็ตองเปนไปตามน้ัน โดยแบบฟอรมสามารถเพ่ิมบรรทัดสำหรับผูลงนามท่ีเหลือใหครบถวนตามเง�อนไขได 

• ที่อยู : ใหใสขอมูลบริษัท/หางที่จะเปนผูวางหลักประกัน ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลที่แนบมาดวย

• ลูกคา : ใหใสช�อบริษัท/หาง ที่ทำการซื้อขายกับเชลล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

• ในวงเล็บใตบรรทัดที่ผูวางหลักประกันและพยานจะตองลงนาม ใหพิมพหรือเขียนคำนำหนา (นาย/นาง/นางสาว)

   และตามดวยช�อตัวบรรจง

• สำหรับพยาน จะลงนามโดยฝายเชลล 1 ทาน และฝายผูวางหลักประกัน ครบถวนทั้ง 2 คน

           ขาพเจา บริษัท/หางหุนสวนจำกัด ............................................................................................................................ โดย ................................................................................. ผูมีอำนาจลงนาม 

สำนักงานตั้งอยูเลขที่ ...................... ถนน ..................................................... ตำบล/แขวง ...................................................... อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ..........................................

(ตอไปนี้เรียกวา “ผูวางหลักประกัน”) ขอทำหนังสือวางหลักประกันเงินสดฉบับนี้ ใหไวแก บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด (ตอไปนี้เรียกวา “เชลล”) เพ�อเปนประกันการชำระหนี้ตามเง�อนไขที่ระบุแนบทายการซื้อ

ขายผลิตภัณฑปโตรเลียม และ/หรือเปนสมาชิกบัตรเชลลการดตามเง�อนไขและขอตกลงในใบสมัครบัตรเชลลการด (ตอไปนี้เรียกวา “เง�อนไข”) สำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมทุกชนิด และ/หรือเปนสมาชิก

บัตรเชลลการด ของบริษัท/หางหุนสวนจำกัด ................................................................(ตอไปน้ีเรียกวา “ลูกคา”) กับเชลล ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบัน และ/หรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม 

โดยผูวางหลักประกันตกลงวางเงินสดเพ�อเปนหลักประกัน เปนจำนวนเงิน ...................... บาท (.................................................. บาท) 

ภายในวันที่ที่ระบุในหนังสือวางหลักประกันฉบับนี้  โดยเชลลจะคืนหลักประกันเงินสดใหกับผูวางหลักประกันตอเม�อลูกคามีหนังสือแจงความจำนงขอปดบัญชีซื้อขายกับเชลลโดยที่ลูกคาไมมีหนี้คงคางใดๆ กับเชลล  

และ/หรือ เชลลรับหลักประกันอ�นๆ ทดแทน

           นอกจากนี้ ผูวางหลักประกันยินยอมใหเชลลมีสิทธิหักเงินใดๆ ที่ลูกคาคางชำระตอเชลลจากหลักประกันเงินสดนี้ ได

           ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในหนังสือวางหลักประกันเงินสดฉบับนี้ โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือช�อไวเปนสำคัญ ตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุไวขางตน

(ประทับตรานิติบุคคล ตามเง�อนไขของหนังสือรับรอง)

ลงช�อ..........................................................................................ผูวางหลักประกัน

(                                           )

ลงช�อ..........................................................พยาน                                 ลงช�อ............................................................พยาน

(                                         )                                 (                                         )

เอกสารแนบ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับเต็ม และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบาน ผูมีอำนาจลงนาม โดยรับรองสำเนาทุกรายการ

รายการ

• สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับเต็ม(มีวัตถุประสงคแนบ) คัดรับรองไมเกิน 3 เดือน พรอมกับใหผูมีอำนาจลงนาม

   ตามเง�อนไขในหนังสือรับรองรับรองสำเนาและประทับตรา (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม จะตองเปนชุดเดียวกันกับ

   ที่จะลงนามในหนังสือวางหลักประกันเงินสด) 

• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน ของผูมีอำนาจลงนามที่ลงนามในหนังสือวางหลักประกันเงินสดทุกคน 

   พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

เอกสารแนบ

รายละเอียด

วิธีการกรอกขอมูล

หนังสือวางหลักประกันเงินสด (นิติบุคคล)

ขาพเจาซึ่งเปนบุคคลผูลงนามทายเอกสารฉบับนี้:

• ยอมรับขอกำหนดและเง�อนไขของบัตรเชลลการดตลอดจนสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของในนามของบริษัท ธุรกิจ กลุมธุรกิจ หรือผูประกอบการ ดังท่ีไดระบุในสวน ก(1) ในแบบฟอรมใบสมัครน้ี (ตอไปน้ี รวมเรียกวา 

   “ธุรกิจ”)

• รับประกันวาขอมูลท่ีใหไวในแบบฟอรมใบสมัครน้ีถูกตอง และขาพเจาเปนบุคคลผูมีอำนาจในการสมัคร (และการอนุมัติรวมถึงการใหความยินยอมดังท่ีระบุไวในน้ี) ตลอดจนการตกลงยอมรับขอกำหนดและเง�อนไข

   ของบัตรเชลลการดตลอดจนสัญญาตางๆ ในนามของธุรกิจ

• รับทราบวาบริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด (“เชลล”) สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธใบสมัครนี้ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบ

• ตกลงอนุญาตมอบหมายใหเชลล และ/หรือผูแทนของเชลลติดตอธนาคารที่ใหบริการดานการเงินแกธุรกิจ และ/หรือแหลงอ�น (เชนหนวยงานอางอิงเครดิต) เพ�อเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่เชลลตองการ 

   ตกลงและมอบหมายใหเชลลตรวจสอบเครดิต และตรวจสอบขอมูลผูบริโภคที่เกี่ยวของ รวมถึงการคนหาอ�นๆ โดยใชฐานขอมูลการคาและผูบริโภค ที่หนวยงานอางอิงเครดิตใหไว

• รับทราบวาขอมูลใดๆ ที่ไดใหไวในใบสมัครนี้รวมถึงขอมูลสวนบุคคล จะถูกนำไปใชโดยปฏิบัติตามนโยบายการใชขอมูล ดังที่ไดใหรายละเอียดไวใน https://www.shell.co.th

Each person signing below: 
• Accepts the Shell Card Terms and Conditions on behalf of the company(ies), business, group or operation described in Section A(1) of this Application Form (the Business).
• Warrants that the data provide in this Application Form is correct , and that he/she is authorized to make this Application (and provide the authorizations and consent specified within this 
   Application) and accept the Shell Card Terms and Condition on behalf of the Business.
• Acknowledges that The Shell Company of Thailand Limited reserves the right to decline this Application without giving any reason.
• Authorizes The Shell Company of Thailand Limited and/or its representatives to contract the bank which provides banking services to the Business and/or any other source (such as a credit 
   reference agency) to obtain any information regarding the Business that The Shell Company of Thailand Limited may reasonably require.
• Authorizes The Shell Company of Thailand Limited to conduct a credit reference and consumer search in relation to him/her, and to carry out additional searches using the commercial 
   and consumer databases provided by credit reference agencies.
• Acknowledges that any data submitted when making this Application, including any personal data, will be used in accordance with the Data Use Policy found at http://www.shell.co.th
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• วันที่ : ใหใสวันที่ผูวางหลักประกันลงนามในหนังสือวางหลักประกันเงินสด

• ในวงเล็บใตบรรทัดที่ผูวางหลักประกันและพยานจะตองลงนาม ใหพิมพหรือเขียนคำนำหนา (นาย/นาง/นางสาว) 

  และตามดวยช�อตัวบรรจง

• สำหรับพยาน จะลงนามโดยฝายเชลล 1 ทาน และฝายผูวางหลักประกัน ครบถวนทั้ง 2 คน

 

รายการ

• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูลงนาม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง เอกสารแนบ

รายละเอียด

วิธีการกรอกขอมูล

           ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………….................................................................................................… อาศัยอยูเลขที่ ...................... ถนน ............................................................

ตำบล/แขวง .......................................... อำเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ........................................................ (ตอไปนี้เรียกวา “ผูวางหลักประกัน”) ขอทำหนังสือวางหลักประกันเงินสด

ฉบับน้ีใหไวแก บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด (ตอไปน้ีเรียกวา “เชลล”) เพ�อเปนประกันการชำระหน้ีตามเง�อนไขท่ีระบุแนบทายการซ้ือขายผลิตภัณฑปโตรเลียม หรือเปนสมาชิกบัตรเชลลการดตามเง�อนไขและ/หรือ

ขอตกลงในใบสมัครบัตรเชลลการด (ตอไปนี้เรียกวา “เง�อนไข”) สำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมทุกชนิด และ/หรือเปนสมาชิกบัตรเชลลการด ของบริษัท/หางหุนสวนจำกัด ..........................................

(ตอไปนี้เรียกวา “ลูกคา”) กับเชลล ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม โดยผูวางหลักประกันตกลงวางเงินสดเพ�อเปนหลักประกัน

เปนจำนวนเงิน ......................................... บาท (................................................ บาท) ภายในวันที่ที่ระบุในหนังสือวางหลักประกันฉบับนี้  โดยเชลลจะคืนหลักประกันเงินสดใหกับผูวางหลักประกันตอเม�อลูกคา

มีหนังสือแจงความจำนงขอปดบัญชีซื้อขายกับเชลลโดยที่ลูกคาไมมีหนี้คงคางใดๆ กับเชลล  และ/หรือ เชลลรับหลักประกันอ�นๆ ทดแทน

           นอกจากนี้ ผูวางหลักประกันยินยอมใหเชลลมีสิทธิหักเงินใดๆ ที่ลูกคาคางชำระตอเชลลจากหลักประกันเงินสดนี้ ได

           ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในหนังสือวางหลักประกันเงินสดฉบับนี้ โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือช�อไวเปนสำคัญ ตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุไวขางตน

เอกสารแนบ : สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบาน โดยรับรองสำเนาทุกรายการ

ทำที่ บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด

 วันที่ ...................... เดือน .............................................. พ.ศ. .......................

ทำที่ บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด

 วันที่ ...................... เดือน .............................................. พ.ศ. .......................

หนังสือวางหลักประกันเงินสด (บุคคลธรรมดา)

ลงช�อ..........................................................................................ผูวางหลักประกัน

ลงช�อ..........................................................พยาน                                 ลงช�อ............................................................พยาน

(                                                               )

(                                                ) (                                                )

ลงช�อ..........................................................................................ผูค้ำประกัน

ลงช�อ..........................................................พยาน                                 ลงช�อ............................................................พยาน

(                                                               )

(                                                ) (                                                )

หนังสือค้ำประกันโดยบุคคล

                  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………........................................................................................................................................................................................… 

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวตางชาติ)เลขที่....................................................................................................…ที่อยู.............................................................................…

(ตอไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกวา “ผูค้ำประกัน”) ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ไวใหแก บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด (ตอไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกวา “เจาหนี้”) ดังมีขอความตอไปนี้

                  ขอ 1. ตามที่ ……………………………...............................................................................................(ตอไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกวา“ลูกหนี้”) ไดตกลงซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมกับ

เจาหนี้ และ/หรือเปนสมาชิกบัตรเชลลการดตามเง�อนไขและขอตกลงในใบสมัครบัตรเชลลการด และ/หรือทำสัญญาซื้อขายราคาคงที่กับเจาหนี้และ/หรือสัญญาอ�นใดที่มีกับเจาหนี้ โดยมีวัตถุประสงคในการ

กอหนี้เพ�อใชในกิจการของลูกหนี้ (ตอไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกวา “มูลหนี้”) ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม

                           ผูค้ำประกันตกลงเขาผูกพันตนเขาค้ำประกันที่จะชำระหนี้ตามมูลหนี้ขางตน รวมถึง ดอกเบี้ย คาปรับ คาเสียหาย คาตอบแทน คาใชจาย คาสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้คางชำระ 

ตลอดจนคาฤชาธรรมเนียมใดๆ อันเกี่ยวกับหนี้ ตามมูลหนี้ ขางตนใหแก เจาหนี้ เปนจำนวนเงินไมเกิน........................................................................ บาท (.................................................................)

(ตอไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกวา “จำนวนเงินค้ำประกันสูงสุด”) โดยมีระยะเวลาค้ำประกันตั้งแตวันที่ผูค้ำประกันทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ตามที่ระบุขางตน ถึงวันที่............................................................ 

(ตอไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกวา “ระยะเวลาค้ำประกัน”)

 ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูค้ำประกันภายใตขอหนังสือค้ำประกันฉบับน้ี ผูค้ำประกันตกลงท่ีจะไมอางหรือใชสิทธ์ิใดๆ ตามท่ีกำหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 688 

มาตรา 689 และมาตรา 690 แตอยางใด

                  ขอ 2. เม�อลูกหน้ีผิดนัดชำระหน้ีท่ีผูค้ำประกันไดค้ำประกันไวตามขอ 1. เจาหน้ีจะมีหนังสือบอกกลาวการผิดนัดชำระหน้ีใหผูค้ำประกันทราบไปยังท่ีอยูท่ีระบุไวขางตน หรือท่ีอยูท่ีผูค้ำประกัน

ไดแจงเปล่ียนแปลงตามขอ 8. โดยใหถือวาผูค้ำประกันไดทราบการบอกกลาวการผิดนัดชำระหน้ีตามท่ีกฎหมายกำหนดแลว และผูค้ำประกันมีหนาท่ีท่ีจะตองชำระหน้ีตามท่ีกำหนดในหนังสือค้ำประกันน้ีใหกับ

เจาหนี้ตามสัญญา

                  ขอ 3. ในกรณีที่หนี้ของลูกหนี้เปนหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้แนนอน และเจาหนี้ ไดขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ใหแกลูกหนี้ หรือในกรณีที่เจาหนี้ยินยอมใหลูกหนี้ปฏิบัติผิดแผกไปจาก

เง�อนไขใดๆ ที่ไดตกลงไว ผูค้ำประกันตกลงใหความรวมมือในการเขารวมเจรจาและหาขอยุติในเร�องนั้นๆ โดยเร็ว

                  ขอ 4. เจาหนี้จะแจงใหผูค้ำประกันทราบภายใน 60 วัน (หกสิบ) นับแตวันที่เจาหนี้และลูกหนี้ ไดทำขอตกลงอันมีผลเปนการลดจำนวนหนี้ที่มีการค้ำประกัน คาดอกเบี้ย คาปรับ คาเสียหาย

คาตอบแทน คาใชจาย คาสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้คางชำระ ตลอดจนคาฤชาธรรมเนียมใดๆ อันเกี่ยวกับหนี้ที่ผูค้ำประกันไดค้ำประกันในที่นี้

                 แมวาลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ที่ไดลดลง และเจาหนี้กับลูกหนี้ ไดทำขอตกลงใดๆ เพิ่มเติมภายหลังจากที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้แลว โดยในขอตกลงดังกลาวมีการขยายระยะเวลาชำระหนี้ ใหแก

ลูกหนี้ ผูค้ำประกันตกลงใหถือเสมือนวาผูค้ำประกันตกลงและใหความยินยอมใหมีการขยายระยะเวลาดังกลาวดวย

                  เม�อผูค้ำประกันไดรับแจงถึงขอตกลงตามวรรคหน่ึงแลว และตอมากำหนดเวลาชำระหน้ีท่ีตกลงไวกับลูกหน้ีไดส้ินสุดลง ผูค้ำประกันจะยังคงชำระหน้ีท่ีไดลดลงแทนลูกหน้ีภายใน 60 วัน (หกสิบ) 

นับแตวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ไดลดลง

                  ในกรณีที่เจาหนี้มีหนังสือแจงใหผูค้ำประกันทราบถึงขอตกลงตามวรรคหนึ่งภายหลังจากที่กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ดังกลาวไดสิ้นสุดลง ผูค้ำประกันจะยังคงชำระหนี้ที่ลดลงแทนลูกหนี้ ได

ภายใน 60 วัน (หกสิบ) นับแตวันที่เจาหนี้มีหนังสือแจงใหผูค้ำประกันทราบถึงขอตกลงลดหนี้กับลูกหนี้

                  ขอ 5. ผูค้ำประกันไมอาจปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกรองในหนังสือฉบับนี้ ไดหากลูกหนี้ยังคงตองรับผิดในหนี้ตอเจาหนี้อันเน�องมาจากที่ลูกหนี้ ไดรับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ โดยทำเปน

หนังสือหรือชำระหนี้ ใหเจาหนี้บางสวน หรือชำระดอกเบี้ย หรือใหประกัน หรือกระทำการใดๆ อันถือวาเปนการยอมรับสภาพหนี้อันมีผลใหอายุความตามสิทธิเรียกรองดังกลาวสะดุดหยุดลง

                  ขอ 6. ขอกำหนดและเง�อนไขอ�นๆ นอกเหนือจากการค้ำประกันที่ระบุในที่นี้ ใหมีผลใชบังคับนับแตวันที่ลงในหนังสือฉบับนี้เปนตนไป และผูค้ำประกันจะไมเพิกถอนการค้ำประกันกอนสิ้นระยะ

เวลาค้ำประกัน เวนแตกรณีที่เจาหนี้จะไดเวนคืนหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ใหแกผูค้ำประกัน หรือเจาหนี้ ไดแจงยกเลิกการค้ำประกันฉบับนี้เปนลายลักษณอักษรมายังผูค้ำประกัน

                  ขอ 7. หากขอกำหนด และ/หรือ เง�อนไขขอใดขอหนึ่งในหนังสือฉบับนี้เปนโมฆะ หรือไมสมบูรณใหถือวาขอกำหนดและเง�อนไขขออ�นๆ ยังคงมีผลสมบูรณใชบังคับแกผูค้ำประกันไดตอไป

โดยแยกตางหากจากสวนที่เปนโมฆะหรือไมสมบูรณนั้น

                  ขอ 8. ในกรณีที่ผูค้ำประกันยายที่อยูตามที่ไดระบุไวขางตน ผูค้ำประกันจะแจงใหเจาหนี้ทราบเปนลายลักษณอักษรโดยไมชักชา

                  ขอ 9. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้อยูภายใตการบังคับและการตีความของกฎหมายไทย

                  

                  เพ�อเปนหลักฐานแหงการค้ำประกันนี้ ผูค้ำประกันโดยผูมีอำนาจกระทำการแทนจึงไดลงลายมือช�อและประทับตราสำคัญไวตอหนาพยาน

เอกสารแนบ : สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน ผูค้ำประกัน โดยรับรองสำเนาทุกรายการ

โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือค้ำประกันโดยบุคคลใหครบถวน
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• ทำที่ : ใหใสสถานที่เขียน เชน บริษัท ก. จำกัด

• วันที่ : ใหใสวันที่ลงผูค้ำประกันลงนามในหนังสือค้ำประกัน

• ช�อที่อยู : ใหใสขอมูลตามบัตรประชาชน หากไมมีขอมูลไหนใหขีด (-)

• เจาของบัญชี : ใหใสช�อนิติบุคคลตามที่ไดจดทะเบียนไว

• ในวงเล็บใตบรรทัดที่ผูค้ำประกันและพยานจะตองลงนาม ใหพิมพหรือเขียน คำนำหนา 

  (นาย/นาง/นางสาว) และตามดวยช�อตัวบรรจง

• สำหรับพยาน จะตองลงนามโดยฝายเชลล 1 ทาน และฝายผูค้ำ 1 ทาน ครบถวนทั้ง 2 คน

วิธีการกรอกขอมูลและลงนาม

หมายเหตุ: หากมีการแกไขขอความ ใหขีดฆาและลงนามกำกับโดยผูค้ำประกันเทานั้น หามลบ ขูด หรือใชน้ำยาลบคำผิด

รายการ รายละเอียด

เอกสารแนบ • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสำเนาถูกตองจากผูลงนาม

วิธีการกรอกขอมูล




