
ข้อกาํหนดและเงือ่นไขการสั่งซือ้สินค้าบน 

เว็บไซต ์store.truecorp.co.th 

 

เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจในการซือ้สินคา้บนเว็บไซต ์store.truecorp.co.th บรษัิท ทรู ดิสทรบิิวชั่น แอนด ์เซลส ์จาํกดั (“บรษัิทฯ”) มี

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข ดงันี ้

 

1. นโยบายการรับประกันสินค้า 

บรษัิทฯ มีการรบัประกนัสินคา้ ขึน้อยูก่บัประเภทของสินคา้ โดยจะอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาของบรษัิทฯ ซึง่การรบัประกนัของสินคา้แตล่ะรายการมี

ความแตกตา่งกนั ดงันัน้ลกูคา้จะตอ้งตรวจสอบรายละเอียดการรบัประกนัสนิคา้ที่ตอ้งการสั่งซือ้ก่อนทาํการซือ้สินคา้ ซึง่สามารถดไูดจ้ากหนา้

รายละเอียดสินคา้ 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจดัสง่สินคา้ใหมใ่หแ้ก่ลกูคา้ 

 

2. นโยบายการคืนเงินและการยกเลิกคาํส่ังซือ้ 

บรษัิทฯ จะทาํการคืนเงินคา่สินคา้ใหก้บัลกูคา้ ในกรณีที่บรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัสง่สินคา้ตามที่ลกูคา้สั่งซือ้ได ้โดยระยะเวลาการคืนเงินคา่สินคา้ มี

รายละเอียดดงันี ้

- กรณีลกูคา้ชาํระเงินเต็มจาํนวนหรอืผ่อนชาํระ ตดัผ่านบตัรเครดติของธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย บรษัิทฯ จะสง่เรือ่งขอคืน

เงินไปยงัธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะธนาคาร ตามปกติแลว้ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเงินคืนในรอบบิลถดัไป 

- กรณีลกูคา้ชาํระเงินเต็มจาํนวน ตดัผ่านชอ่งทาง True Money Wallet จะทาํการคืนเงินกลบัไปยงั True Money Wallet ที่ลกูคา้ใชใ้นการ

ชาํระเงิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 7-14 วนัทาํการ 

- กรณีลกูคา้ชาํระเงินเต็มจาํนวน ตดัผ่านบตัรเดบิตของธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบียนในประเทศไทย บรษัิทจะสง่เรือ่งขอคืนเงินไปยงัธนาคาร 

โดยการคืนเงินจะขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะธนาคาร ซึง่จะใชร้ะยะเวลาในการคืนเงินตัง้แต ่30-60 วนั นบัจากวนัที่ลกูคา้ไดร้บัการแจง้จาก 

Call Center 

 

 ลกูคา้ไมส่ามารถดาํเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไ้ข รายการสั่งซือ้สินคา้ ในกรณีตา่งๆ ดงันี ้

- กรณีที่เกิดขึน้จากความผิดพลาดในการสั่งซือ้สินคา้ ผิดสี, ผิดรุน่, ผิดประเภท 

- กรณีที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา้ที่อาจเกิดขึน้ไดใ้นอนาคตรวมถึง Gift Voucher ตา่งๆ ทกุกรณีที่เกิดขึน้จากความตอ้งการ

ใสส่ว่นลดเพ่ิมเติม, ลืมใสส่ว่นลด หรอื Coupon 

- กรณีที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผูส้ั่งซือ้สินคา้ทกุกรณี 

 

บรษัิทฯ จะไมด่าํเนินการจดัสง่สินคา้ และตอ้งทาํการคนืเงินเทา่นัน้ เน่ืองจากกรณีตา่งๆ ดงันี ้

- กรณีที่เกิดขึน้จากสนิคา้หมด (เชน่ สินคา้หมด Stock, สินคา้ยกเลิกการผลิตฯ) 

- กรณีที่เกิดขึน้จากราคาสินคา้ที่ระบทุางหนา้เว็บไซตไ์มต่รงกบัราคาที่จาํหน่ายจรงิ 

- กรณีที่เกิดขึน้จากเหตสุดุวสิยั (System Error) ที่อาจเกิดขึน้ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กาํหนด หากเกิดเหตสุดุวิสยัและขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขใดๆ โดยไมจ่าํตอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ 



3. นโยบายการจัดส่งสินค้า 

-   คา่จดัสง่เป็นไปตามเง่ือนไขของแตล่ะโปรโมชั่นสินคา้ ดงันัน้ลกูคา้จะตอ้งตรวจสอบรายละเอียดคา่จดัสง่จากหนา้โปรโมชั่นสินคา้ 

-  ระยะเวลาในการจดัสง่สนิคา้ จะอยูท่ี่ 2-5 วนัทาํการในเขตกทม.และปรมิณฑล และ 2-7 วนัทาํการทั่วประเทศ ขึน้อยูก่บับรษัิทผูใ้หบ้รกิาร

ขนสง่ และพืน้ที่จดัสง่สินคา้ โดยไมน่บัวนัเสาร-์อาทิตย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุราชการ  

-  บรษัิทฯ จะเริม่นบัระยะเวลาการจดัสง่สินคา้หลงัจากที่ลกูคา้ไดร้บั SMS หรอื E-Mail ยืนยนัการสั่งซือ้สินคา้ที่มีการชาํระเงินเต็มจาํนวน

สาํเรจ็เทา่นัน้ โดยประเภทการจดัสง่สนิคา้ขึน้อยูก่บับรษัิทฯกาํหนด 

-  ลกูคา้ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงที่อยูจ่ดัสง่สินคา้ เม่ือไดท้าํการสั่งซือ้สินคา้เรยีบรอ้ยแลว้ 

-  บรกิารจดัสง่สินคา้เฉพาะภายในประเทศไทยเทา่นัน้ สาํหรบัการจดัสง่สินคา้ในพืน้ที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยะลา ปัตตานี และ 

นราธิวาส) ระยะเวลาในการจดัสง่ จะขึน้อยูก่บัสถานการณใ์นชว่งเวลานัน้ๆ โดยทางบรษัิทฯ จะจดัสง่ใหต้ามความเหมาะสม 

-  เน่ืองจากนโยบายการจดัสง่สินคา้ของสินคา้แตล่ะรายการมีความแตกตา่งกนั ลกูคา้สามารถตรวจสอบนโยบายการจดัสง่สินคา้ก่อนทาํการ

ซือ้สินคา้ได ้โดยอา่นรายละเอียดนโยบายการจดัสง่สินคา้ในหนา้รายละเอียดสินคา้แตล่ะรายการ 

-  รายการสินคา้ที่สั่งซือ้จากเลขทีส่ั่งซือ้เดียวกนั อาจมีนโยบายการจดัสง่แตกตา่งกนั ลกูคา้อาจไดร้บัสินคา้ไมพ่รอ้มกนั 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใดๆ โดยไมจ่าํตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของประเด็นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต และเช่ือวา่เป็นสิง่สาํคญัตอ่ผูใ้ชบ้รกิารทกุทา่นที่

จะทราบวา่บรษัิทฯจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดร้บัจากผูใ้ชบ้รกิารอยา่งไร 

 

โดยทั่วไปแลว้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้เยี่ยมชมเว็บไซตข์องบรษัิทไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบวา่ผูใ้ชบ้รกิารเป็นใคร รวมทัง้ไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคลตา่งๆที่เก่ียวกบัผูใ้ชบ้รกิาร เว็บเซิรฟ์เวอรข์องบรษัิทจะบนัทกึเพียงช่ือโดเมนเทา่นัน้ จะไมบ่นัทกึที่อยูข่องอีเมลข์องผูเ้ขา้ชมเว็บไซต ์ขอ้มลู

ตา่งๆที่ไดร้บัการรวบรวมไวจ้ะนาํมาใชส้าํหรบัการนบัจาํนวนผูเ้ขา้เยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเขา้ชมเว็บไซตข์องบรษัิทฯ หรอืการเขา้ชมแต่

ละเว็บเพจเป็นตน้ เพ่ือนาํมาใชใ้นการปรบัปรุงเนือ้หาเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตอ่ไป 

 

อยา่งไรก็ดีหากบรษัิทฯ มีความประสงคท์ี่จะจดัเก็บขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร เชน่ ช่ือและที่อยู ่บรษัิทฯ จะพยายามแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบวา่เม่ือใดที่จะ

ทาํการจดัเก็บและวตัถปุระสงคข์องการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร โดยปกติแลว้ขอ้มลูที่บรษัิทฯ จดัเก็บจะถกูใชโ้ดยบรษัิทฯ เทา่นัน้เพ่ือ

ใชใ้นการตอบคาํถามของผูใ้ชบ้รกิาร ดาํเนินการเก่ียวกบัคาํขอของผูใ้ชบ้รกิาร หรอือนญุาตใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถึงขอ้มลูที่มีลกัษณะพิเศษไดใ้นบาง

โอกาส บรษัิทฯอาจใหท้ี่อยูอี่เมลข์องผูใ้ชบ้รกิารแก่องคก์รที่มีช่ือเสียงซึง่มีผลิตภณัฑห์รอืการบรกิารที่บรษัิทฯ พิจารณาวา่นา่จะเป็นสนใจตอ่

ผูใ้ชบ้รกิาร ในกรณีเหลา่นีผู้ใ้ชบ้รกิารมีสิทธิที่จะสรา้งขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารได ้

 

หากผูใ้ชบ้รกิารไดล้งทะเบียนไวก้บัธุรกิจออนไลนใ์นเครอืของบรษัิทแหง่ใดแหง่หนึ่งขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารอาจถกูนาํไปใชโ้ดยบรษัิทเหลา่นัน้  เพ่ือ

เสนอสิ่งที่อยูใ่นความตอ้งการทางธุรกิจของทา่นเทคโนโลยีที่เรยีกวา่คุ๊กกี ้(Cookie) อาจมีการนาํมาใชเ้พ่ือนาํเสนอขอ้มลูที่ไดร้บัการออกแบบใหต้รง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร (Cookie) คกุกีเ้ป็นองคป์ระกอบยอ่ยของขอ้มลูที่เว็บไซตจ์ะสง่ไปยงับราวเซอรข์องผูใ้ชบ้รกิาร หลงัจากนัน้คกุกีจ้ะ

ถกูนาํไปเก็บไวใ้นฮารด์ดสิในคอมพิวเตอรข์องผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่จะทาํใหบ้รษัิทฯ ทราบไดเ้ม่ือผูใ้ชบ้รกิารกลบัมาเยี่ยมชมเว็บไซตข์องบรษัิทฯในครัง้

ตอ่ไป โดยคกุกีจ้ะทาํใหบ้รษัิทฯ สามารถจดัการเก่ียวกบัความสนใจของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือจะทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารกลบัมาเยี่ยมชม

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ ไดม้ากขึน้อีก อยา่งไรก็ตามผูใ้ชบ้รกิารสามารถที่จะกาํหนดบราวเซอรใ์หแ้จง้ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร เม่ือผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัคกุกีไ้ด ้การใช้

งานคุ๊กกีจ้ะไมเ่ก่ียวโยงกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารขณะที่ผูใ้ชบ้รกิารกาํลงัใชง้านในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

 



ในบางโอกาสบรษัิทฯ อาจทาํการสาํรวจทางออนไลนเ์พ่ือความเขา้ใจที่ดีขึน้ตอ่ความตอ้งการและขอ้มลูของผูเ้ขา้เยี่ยมชมเว็บไซตข์องบรษัิท เม่ือ

บรษัิทฯ จะดาํเนินการสาํรวจดงักลา่ว บรษัิทฯ จะพยายามแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบวา่บรษัิทฯจะนาํขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารที่ไดก้ารจดัเก็บทาง

อินเตอรเ์น็ทไปใชด้าํเนินการอยา่งไร การเขา้รว่มการสาํรวจเหลา่นัน้จะเกิดจากความสมคัรใจ ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกที่จะเปิดเผยหรอืไม่

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารก็ได ้

 

เม่ือผูใ้ชบ้รกิารออกจากเว็บไชตนี์แ้ลว้ขอใหผู้ใ้ชบ้รกิารระมดัระวงัและโปรดอา่นนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของแตล่ะเวบ็ไซตท์ี่มีการเก็บขอ้มลู

สว่นบคุคลทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งการเขา้ไปเยี่ยมชมดว้ย 

 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้จะใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้มลูที่ไดมี้การจดัโดยเว็บไชตนี์เ้ทา่นัน้ หากผูใ้ชบ้รกิารคิดวา่บรษัิทฯ 

ไมไ่ดป้ฎิบตัิตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถดาํเนินการติดตอ่ Call Center โทร. 02-020-2354 เวลาทาํการ จนัทร-์

ศกุร ์(เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ เวลา 09:00 - 18:00 น. หรอื อีเมล support@wemall.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terms and Conditions of store.truecorp.co.th 

 

To ensure maximum customer satisfaction for iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 pre-book on https://store.truecorp.co.th, 

TRUE DISTRIBUTION & SALES CO.,LTD. has the following Terms and condition. 

 

1. Warranty Policy 

The warranties depend on product categories under consideration which are different. Therefore, customers must check warranty 

details before payment which can be checked from product detail page. 

New shipment is not allowed.  

 

2. Cancellation & Refund Policy 

The refund in case of an unable shipment will be made with SLAs under conditions as follows: 

- In case of full payment or pay for installment via credit card from banks issued in Thailand, the refund will be made 

depending on each bank conditions. The normal SLAs is to refund by next bill. 

- In case of full payment via True Money Wallet, refund will be made via True Money Wallet within 7-14 days 

- In case of full payment via debit cards from banks issued in Thailand, the refund will be made within 30-60 days after an alert 

from Call Center depending on each bank policies. 

 

Order cancel, change and edit is not allowed in case as follows: 

- In case of wrong selection of colors, versions and types 

- In case of changing product price which can be happened including gift voucher which can be occurred such as changing 

discount or missing discount/ coupon  

- In case of customer change of mind 

 

Shipment is not allowed with refund in case as follows: 

- In case of out of stock products (such as cancel production) 

- In case of differences between Product price indicated on website and actual price 

- In case of system error which can occur 

 

Refunds from excluded conditions is not allowed. Changing policies and conditions can be made without prior notice. 

 

3. Shipment Policy 

- Shipping fee varies depending on each product promotion. Please check shipping fee on product promotion page. 

- SLAs for shipping is within 2-5 days for BMA and 2-7 days for UPC depending on logistic companies and shipping areas. 

(Weekend and holidays are not counted). 

- Shipment is made when customers get confirmed SMS or E-mail after payment. Types of shipment is set by The Company. 

- Customers cannot change the shipping address after order is made. 



- Shipment is made in Thailand only. For the three southern provinces (Yala, Pattani, Naradhiwas), SLAs of shipment depends 

on each province situation. 

- Due to different shipping policies of each products. Customers can check policies before making a payment on shipping 

policies in each product details. 

- With the same order ID, shipping policies can be different leading different SLAs. 

- Changing policies can be processed without prior notice. 

 

4. Privacy Policies  

Information privacy issues on the Internet are concerned and important for customers. Therefore, personal information management 

is transparent. 

 

Users can visit the company website without a need to prior notice user’s personal information. Web server of the company will keep 

only domain name only. User’s email is not recorded. Any recorded information will be collected for visiting frequency and visiting 

medium length of website in order to improve website and its content. 

 

Name and address are recorded with prior notice and its objectives of recording. Normally, all information will be kept by the 

company only in order to manage cases and after-sales service. User’s email can be provided to well-known companies for 

marketing reasons which users can set limitation of information providing. 

 

In cases of user’s register with any products related to the same company, User information can be used by that registered company 

in order to propose any user needs and preferences which is called as Cookie. Cookie can also propose customized interesting 

information for users which will be later kept in user hard disk with notice of recurring visit. User can set browser for prior notice of 

cookie. It will not be linked to personal information of user while using the company website. 

 

Survey can be provided in order to understand user needs and information with prior notice with its objectives. Users can choose 

whether to complete the survey or not. 

 

When users exit from website, please be careful and read all privacy policies of each visiting website that can record user 

information. 

 

This information privacy policies is used with this website only. If users notices any in transparency of website, users can inform to 

Call Center Tel.02-020-2354 Office hours: Monday to Friday (Except public holidays) 09:00-18:00 hours. or E-mail 

support@wemall.com 

 

Remarks: English wording here above is only translation for convenient to foreign customers to understand the content in the terms 

and conditions only. If English translation conflicts or differs from Thai, Thai shall be prevailing. 


