
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการสัง่ซ้ือสนิคา้บน 
เวบ็ไซต ์store.truecorp.co.th 

 
เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจในการซ้ือสนิคา้บนเวบ็ไซต ์store.truecorp.co.th บริษัท ทรู ดิสทริบวิช่ัน 
แอนด ์เซลส ์จาํกัด (“บริษัทฯ”) มีขอ้กาํหนดและเง่ือนไข ดังน้ี 
 

1. นโยบายการรับประกันสนิคา้ 
บริษัทฯ มีการรับประกันสนิคา้ ข้ึนอยูกั่บประเภทของสนิคา้ โดยจะอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาของบริษัทฯ ซ่ึงการรับ
ประกันของสนิคา้แตล่ะรายการมีความแตกตา่งกัน ดังนัน้ลูกคา้จะตอ้งตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสนิคา้
ท่ีตอ้งการสัง่ซ้ือกอ่นทาํการซ้ือสนิคา้ ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากหน้ารายละเอียดสนิคา้ 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตรวจสอบกอ่นจัดสง่สนิคา้ใหมใ่ห้แกลู่กคา้ 
 

2. นโยบายการคืนเงนิและการยกเลิกคาํสัง่ซ้ือ 
บริษัทฯ จะทาํการคืนเงนิคา่สนิคา้ให้กับลูกคา้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถจัดสง่สนิคา้ตามท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือได ้โดย
ระยะเวลาการคืนเงนิคา่สนิคา้ มีรายละเอียดดังน้ี 

- กรณีลูกคา้ชาํระเงนิเตม็จาํนวนหรือผอ่นชาํระ ตัดผา่นบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน
ประเทศไทย บริษัทฯ จะสง่เร่ืองขอคืนเงนิไปยังธนาคาร โดยการคืนเงนิจะข้ึนอยูกั่บนโยบายของแตล่ะ
ธนาคาร ตามปกติแลว้ผูถื้อบัตรจะไดรั้บเงนิคืนในรอบบลิถัดไป 

- กรณีลูกคา้ชาํระเงนิเตม็จาํนวน ตัดผา่นชอ่งทาง True Money Wallet จะทาํการคืนเงนิกลับไปยัง True 
Money Wallet ท่ีลูกคา้ใชใ้นการชาํระเงนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 7-14 วันทาํการ 

- กรณีลูกคา้ชาํระเงนิเตม็จาํนวน ตัดผา่นบัตรเดบติของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท
จะสง่เร่ืองขอคืนเงนิไปยังธนาคาร โดยการคืนเงนิจะข้ึนอยูกั่บนโยบายของแตล่ะธนาคาร ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลา
ในการคืนเงนิตัง้แต ่30-60 วัน นับจากวันท่ีลูกคา้ไดรั้บการแจง้จาก Call Center 

 

 ลูกคา้ไมส่ามารถดาํเนินการยกเลิก เปล่ียนแปลง แกไ้ข รายการสัง่ซ้ือสนิคา้ ในกรณีตา่งๆ ดังน้ี 
- กรณีท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพลาดในการสัง่ซ้ือสนิคา้ ผิดส,ี ผิดรุ่น, ผิดประเภท 
- กรณีท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของราคาสนิคา้ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตรวมถึง Gift Voucher ตา่งๆ 
ทุกกรณีท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการใสส่ว่นลดเพิม่เติม, ลืมใสส่ว่นลด หรือ Coupon 

- กรณีท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนใจ (Change of mind) ของผูสั้ง่ซ้ือสนิคา้ทุกกรณี 
 

บริษัทฯ จะไมด่าํเนินการจัดสง่สนิคา้ และตอ้งทาํการคืนเงนิเทา่นัน้ เน่ืองจากกรณีตา่งๆ ดังน้ี 
- กรณีท่ีเกิดข้ึนจากสนิคา้หมด (เชน่ สนิคา้หมด Stock, สนิคา้ยกเลิกการผลิตฯ) 
- กรณีท่ีเกิดข้ึนจากราคาสนิคา้ท่ีระบุทางหน้าเวบ็ไซตไ์มต่รงกับราคาท่ีจาํหน่ายจริง 
- กรณีท่ีเกิดข้ึนจากเหตุสุดวสัิย (System Error) ท่ีอาจเกิดข้ึน 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิเกินระยะเวลาท่ีกาํหนด หากเกิดเหตุสุดวสัิยและขอสงวนสทิธิในการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขใดๆ โดยไมจ่าํตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า 

3. นโยบายการจัดสง่สนิคา้ 

- คา่จัดสง่เป็นไปตามเง่ือนไขของแตล่ะโปรโมช่ันสนิคา้ ดังนัน้ลูกคา้จะตอ้งตรวจสอบรายละเอียดคา่จัดสง่
จากหน้าโปรโมช่ันสนิคา้ 

 



- ระยะเวลาในการจัดสง่สนิคา้ จะอยูท่ี่ 2-5 วันทาํการในเขตกทม.และปริมณฑล และ 2-7 วันทาํการท่ัว
ประเทศ ข้ึนอยูกั่บบริษัทผูใ้ห้บริการขนสง่ และพ้ืนท่ีจัดสง่สนิคา้ โดยไมนั่บวันเสาร์-อาทติย ์วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ และวันหยุดราชการ  

- บริษัทฯ จะเร่ิมนับระยะเวลาการจัดสง่สนิคา้หลังจากท่ีลูกคา้ไดรั้บ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสัง่ซ้ือ
สนิคา้ท่ีมีการชาํระเงนิเตม็จาํนวนสาํเร็จเทา่นัน้ โดยประเภทการจัดสง่สนิคา้ข้ึนอยูกั่บบริษัทฯกาํหนด 

- ลูกคา้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงท่ีอยูจั่ดสง่สนิคา้ เม่ือไดท้าํการสัง่ซ้ือสนิคา้เรียบร้อยแลว้ 
- บริการจัดสง่สนิคา้เฉพาะภายในประเทศไทยเทา่นัน้ สาํหรับการจัดสง่สนิคา้ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้(ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดสง่ จะข้ึนอยูกั่บสถานการณ์ในชว่งเวลานัน้ๆ 
โดยทางบริษัทฯ จะจัดสง่ให้ตามความเหมาะสม 

- เน่ืองจากนโยบายการจัดสง่สนิคา้ของสนิคา้แตล่ะรายการมีความแตกตา่งกัน ลูกคา้สามารถตรวจสอบ
นโยบายการจัดสง่สนิคา้กอ่นทาํการซ้ือสนิคา้ได ้โดยอา่นรายละเอียดนโยบายการจัดสง่สนิคา้ในหน้าราย
ละเอียดสนิคา้แตล่ะรายการ 

- รายการสนิคา้ท่ีสัง่ซ้ือจากเลขท่ีสัง่ซ้ือเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดสง่แตกตา่งกัน ลูกคา้อาจไดรั้บสนิคา้ไม่
พร้อมกัน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใดๆ โดยไมจ่าํตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า 
 

 4. นโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของประเดน็การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลในเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และเช่ือวา่
เป็นสิง่สาํคัญตอ่ผูใ้ชบ้ริการทุกทา่นท่ีจะทราบวา่บริษัทฯจัดการขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการอยา่งไร 
 

โดยท่ัวไปแลว้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้เย่ียมชมเวบ็ไซตข์องบริษัทไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ให้บริษัทฯ ทราบวา่ผูใ้ชบ้ริการ
เป็นใคร รวมทัง้ไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลตา่งๆท่ีเก่ียวกับผูใ้ชบ้ริการ เวบ็เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึก
เพียงช่ือโดเมนเทา่นัน้ จะไมบั่นทึกท่ีอยูข่องอีเมลข์องผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ขอ้มูลตา่งๆท่ีไดรั้บการรวบรวมไวจ้ะนํามา
ใชส้าํหรับการนับจาํนวนผูเ้ขา้เย่ียมชม ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเขา้ชมเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ หรือการเขา้ชม
แตล่ะเวบ็เพจเป็นตน้ เพ่ือนํามาใชใ้นการปรับปรุงเน้ือหาเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ตอ่ไป 
 

อยา่งไรกดี็หากบริษัทฯ มีความประสงคท่ี์จะจัดเกบ็ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ เชน่ ช่ือและท่ีอยู ่บริษัทฯ จะพยายามแจง้
ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบวา่เม่ือใดท่ีจะทาํการจัดเกบ็และวัตถุประสงคข์องการจัดเกบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
โดยปกติแลว้ขอ้มูลท่ีบริษัทฯ จัดเกบ็จะถูกใชโ้ดยบริษัทฯ เทา่นัน้เพ่ือใชใ้นการตอบคาํถามของผูใ้ชบ้ริการ ดาํเนิน
การเก่ียวกับคาํขอของผูใ้ชบ้ริการ หรืออนุญาตให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีลักษณะพิเศษไดใ้นบางโอกาส 
บริษัทฯอาจให้ท่ีอยูอี่เมลข์องผูใ้ชบ้ริการแกอ่งคก์รท่ีมีช่ือเสยีงซ่ึงมีผลิตภัณฑห์รือการบริการท่ีบริษัทฯ พิจารณาวา่
น่าจะเป็นสนใจตอ่ผูใ้ชบ้ริการ ในกรณีเหลา่น้ีผูใ้ชบ้ริการมีสทิธิท่ีจะสร้างขอ้จาํกัดในการเขา้ถึงขอ้มูลสว่นบุคคล
ของผูใ้ชบ้ริการได ้
 

หากผูใ้ชบ้ริการไดล้งทะเบียนไวกั้บธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแหง่ใดแหง่หน่ึงขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการอาจถูก
นําไปใชโ้ดยบริษัทเหลา่นัน้  เพ่ือเสนอสิง่ท่ีอยูใ่นความตอ้งการทางธุรกิจของทา่นเทคโนโลยีท่ีเรียกวา่คุ๊กก้ี 
(Cookie) อาจมีการนํามาใชเ้พ่ือนําเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บการออกแบบให้ตรงกับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
(Cookie) คุกก้ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของขอ้มูลท่ีเวบ็ไซตจ์ะสง่ไปยังบราวเซอร์ของผูใ้ชบ้ริการ หลังจากนัน้คุกก้ี
จะถูกนําไปเกบ็ไวใ้นฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงจะทาํให้บริษัทฯ ทราบไดเ้ม่ือผูใ้ชบ้ริการกลับมา
เย่ียมชมเวบ็ไซตข์องบริษัทฯในครัง้ตอ่ไป โดยคุกก้ีจะทาํให้บริษัทฯ สามารถจัดการเก่ียวกับความสนใจของผูใ้ช้
บริการไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือจะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการกลับมาเย่ียมชมเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ไดม้ากข้ึนอีก อยา่งไรกต็าม

 



ผูใ้ชบ้ริการสามารถท่ีจะกาํหนดบราวเซอร์ให้แจง้ตอ่ผูใ้ชบ้ริการ เม่ือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บคุกก้ีได ้การใชง้านคุ๊กก้ีจะไม่
เก่ียวโยงกับขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการกาํลังใชง้านในเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ 
 
ในบางโอกาสบริษัทฯ อาจทาํการสาํรวจทางออนไลน์เพ่ือความเขา้ใจท่ีดีข้ึนตอ่ความตอ้งการและขอ้มูลของผูเ้ขา้
เย่ียมชมเวบ็ไซตข์องบริษัท เม่ือบริษัทฯ จะดาํเนินการสาํรวจดังกลา่ว บริษัทฯ จะพยายามแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ
วา่บริษัทฯจะนําขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการท่ีไดก้ารจัดเกบ็ทางอินเตอร์เน็ทไปใชด้าํเนินการอยา่งไร การเขา้ร่วมการ
สาํรวจเหลา่นัน้จะเกิดจากความสมัครใจ ดังนัน้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยหรือไมเ่ปิดเผยขอ้มูลสว่น
บุคคลของผูใ้ชบ้ริการกไ็ด ้
 

เม่ือผูใ้ชบ้ริการออกจากเวบ็ไชตน้ี์แลว้ขอให้ผูใ้ชบ้ริการระมัดระวังและโปรดอา่นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่น
บุคคลของแตล่ะเวบ็ไซตท่ี์มีการเกบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการเขา้ไปเย่ียมชมดว้ย 
 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้จะใชบั้งคับเฉพาะขอ้มูลท่ีไดมี้การจัดโดยเวบ็ไชตน้ี์
เทา่นัน้ หากผูใ้ชบ้ริการคดิวา่บริษัทฯ ไมไ่ดป้ฎบัิติตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลขา้งตน้ ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถดาํเนินการติดตอ่ Call Center โทร. 02-020-2354 เวลาทาํการ จันทร์-ศุกร์ (เวน้วันหยุดนักขัตฤกษ์
) เวลา 09:00 - 18:00 น. หรือ อีเมล support@wemall.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Terms and Conditions of store.truecorp.co.th 
 

To ensure maximum customer satisfaction on https://store.truecorp.co.th, TRUE 
DISTRIBUTION & SALES CO.,LTD. has the following Terms and condition. 
 

1. Warranty PolicyThe 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 PolicyThe 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. 
 

3. 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 
 

4. 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 

 
5. Refunds from excluded conditions is not allowed. Changing policies and 

conditions can be made without prior notice. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 

 


