ขอ
้ กาํ หนดและเงื่อนไขการสั ง่ ซ้ ือสินคา้ บน
เว็บไซต์ store.truecorp.co.th
เพื่อให้ลูกคา้ ไดร้ ั บความพึงพอใจในการซื้อสินคา้ บนเว็บไซต์ store.truecorp.co.th บริ ษัท ทรู ดิสทริ บวิ ชั ่น
แอนด์ เซลส ์ จาํ กัด (“บริ ษัทฯ”) มีขอ
้ กาํ หนดและเงื่อนไข ดังนี้
1. นโยบายการรับประกันสินคา้
บริ ษัทฯ มีการรับประกันสินคา้ ขึ้นอยูก
้ ารพิจารณาของบริ ษัทฯ ซึ่งการรับ
่ ั บประเภทของสินคา้ โดยจะอยูภ
่ ายใตก
้ ลูกคา้ จะตอ
ประกันของสินคา้ แตล่ ะรายการมีความแตกตา่ งกัน ดังนัน
้ งตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินคา้
ที่ตอ
้ งการสั ง่ ซื้อกอ
่ นทาํ การซื้อสินคา้ ซึ่งสามารถดูไดจ้ ากหน้ารายละเอียดสินคา้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบกอ
่ นจัดสง่ สินคา้ ใหมใ่ ห้แกล
่ ูกคา้
2. นโยบายการคืนเงินและการยกเลิกคาํ สั ง่ ซื้อ
บริ ษัทฯ จะทาํ การคืนเงินคา่ สินคา้ ให้กับลูกคา้ ในกรณี ท่ีบริ ษัทฯ ไมส
่ ามารถจัดสง่ สินคา้ ตามที่ลูกคา้ สั ง่ ซื้อได้ โดย
ระยะเวลาการคืนเงินคา่ สินคา้ มีรายละเอียดดังนี้
- กรณี ลูกคา้ ชาํ ระเงินเต็มจาํ นวนหรื อผอ่ นชาํ ระ ตัดผา่ นบัตรเครดิตของธนาคารพาณิ ชยท
์ ่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย บริ ษัทฯ จะสง่ เรื่ องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยูก
่ ั บนโยบายของแตล่ ะ
ธนาคาร ตามปกติแลว้ ผูถ
้ ือบัตรจะไดร้ ั บเงินคืนในรอบบิลถัดไป
- กรณี ลูกคา้ ชาํ ระเงินเต็มจาํ นวน ตัดผา่ นชอ่ งทาง True Money Wallet จะทาํ การคืนเงินกลับไปยัง True
Money Wallet ที่ลูกคา้ ใชใ้ นการชาํ ระเงิน โดยใชร้ ะยะเวลาประมาณ 7-14 วันทาํ การ
- กรณี ลูกคา้ ชาํ ระเงินเต็มจาํ นวน ตัดผา่ นบัตรเดบิตของธนาคารพาณิ ชยท
์ ่ีจดทะเบียนในประเทศไทย บริ ษัท
จะสง่ เรื่ องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยูก
่ ั บนโยบายของแตล่ ะธนาคาร ซึ่งจะใชร้ ะยะเวลา
้ ่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกคา้ ไดร้ ั บการแจง้ จาก Call Center
ในการคืนเงินตังแต
ลูกคา้ ไมส
่ ามารถดาํ เนิ นการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไ้ ข รายการสั ง่ ซื้อสินคา้ ในกรณี ตา่ งๆ ดังนี้
- กรณี ท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั ง่ ซื้อสินคา้ ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภท
- กรณี ท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา้ ที่อาจเกิดขึ้นไดใ้ นอนาคตรวมถึง Gift Voucher ตา่ งๆ
่ เติม, ลืมใสส่ ว่ นลด หรื อ Coupon
ทุกกรณี ท่ีเกิดขึ้นจากความตอ
้ งการใสส่ ว่ นลดเพิม
่
่
- กรณี ทีเกิดขึ้นจากการเปลียนใจ (Change of mind) ของผูส
้ ั ง่ ซื้อสินคา้ ทุกกรณี
้ เนื่ องจากกรณี ตา่ งๆ ดังนี้
บริ ษัทฯ จะไมด
้ งทาํ การคืนเงินเทา่ นัน
่ าํ เนิ นการจัดสง่ สินคา้ และตอ
- กรณี ท่ีเกิดขึ้นจากสินคา้ หมด (เชน
่ สินคา้ หมด Stock, สินคา้ ยกเลิกการผลิตฯ)
- กรณี ท่ีเกิดขึ้นจากราคาสินคา้ ที่ระบุทางหน้าเว็บไซตไ์ มต
่ รงกับราคาที่จาํ หน่ายจริ ง
- กรณี ท่ีเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กาํ หนด หากเกิดเหตุสุดวิสัยและขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไมจ่ าํ ตอ
้ งแจง้ ให้ทราบลว่ งหน้า
3. นโยบายการจัดสง่ สินคา้
-

้ ลูกคา้ จะตอ
คา่ จัดสง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของแตล่ ะโปรโมชั ่นสินคา้ ดังนัน
้ งตรวจสอบรายละเอียดคา่ จัดสง่
จากหน้าโปรโมชั ่นสินคา้

- ระยะเวลาในการจัดสง่ สินคา้ จะอยูท
่ ่ี 2-5 วันทาํ การในเขตกทม.และปริ มณฑล และ 2-7 วันทาํ การทั่ว
ประเทศ ขึ้นอยูก
่ ั บบริ ษัทผูใ้ ห้บริ การขนสง่ และพื้นที่จัดสง่ สินคา้ โดยไมน
่ ั บวันเสาร์-อาทิตย ์ วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ และวันหยุดราชการ
- บริ ษัทฯ จะเริ่ มนับระยะเวลาการจัดสง่ สินคา้ หลังจากที่ลูกคา้ ไดร้ ั บ SMS หรื อ E-Mail ยืนยันการสั ง่ ซื้อ
้ โดยประเภทการจัดสง่ สินคา้ ขึ้นอยูก
สินคา้ ที่มีการชาํ ระเงินเต็มจาํ นวนสาํ เร็จเทา่ นัน
่ ั บบริ ษัทฯกาํ หนด
้
- ลูกคา้ ไมส
้ าํ การสั ง่ ซือสินคา้ เรี ยบร้อยแลว้
่ ามารถเปลี่ยนแปลงที่อยูจ่ ั ดสง่ สินคา้ เมื่อไดท
้ สาํ หรับการจัดสง่ สินคา้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
- บริ การจัดสง่ สินคา้ เฉพาะภายในประเทศไทยเทา่ นัน
้ ๆ
ภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดสง่ จะขึ้นอยูก
่ ั บสถานการณ์ในชว่ งเวลานัน
โดยทางบริ ษัทฯ จะจัดสง่ ให้ตามความเหมาะสม
- เนื่ องจากนโยบายการจัดสง่ สินคา้ ของสินคา้ แตล่ ะรายการมีความแตกตา่ งกัน ลูกคา้ สามารถตรวจสอบ
นโยบายการจัดสง่ สินคา้ กอ
่ นทาํ การซื้อสินคา้ ได้ โดยอา่ นรายละเอียดนโยบายการจัดสง่ สินคา้ ในหน้าราย
ละเอียดสินคา้ แตล่ ะรายการ
- รายการสินคา้ ที่สัง่ ซื้อจากเลขที่สัง่ ซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดสง่ แตกตา่ งกัน ลูกคา้ อาจไดร้ ั บสินคา้ ไม่
พร้อมกัน
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไมจ่ าํ ตอ
้ งแจง้ ให้ทราบลว่ งหน้า
4. นโยบายคุม
้ ครองขอ
้ มูลสว่ นบุคคล
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาํ คัญของประเด็นการคุม
้ ครองขอ
้ มูลสว่ นบุคคลในเครื อขา่ ยอินเทอร์เน็ ต และเชื่อวา่
เป็ นสิง่ สาํ คัญตอ่ ผูใ้ ชบ
้ ริ การอยา่ งไร
้ ริ การทุกทา่ นที่จะทราบวา่ บริ ษัทฯจัดการขอ
้ มูลสว่ นบุคคลที่ไดร้ ั บจากผูใ้ ชบ
โดยทั่วไปแลว้ ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถเขา้ เยี่ยมชมเว็บไซตข์ องบริ ษัทไดโ้ ดยมิตอ
้ ริ การ
้ งแจง้ ให้บริ ษัทฯ ทราบวา่ ผูใ้ ชบ
่
่
้
เป็ นใคร รวมทังไมต
้ ริ การ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริ ษัทจะบันทึก
้ งเปิ ดเผยขอ
้ มูลสว่ นบุคคลตา่ งๆทีเกียวกับผูใ้ ชบ
่ อ
่
่
้
เพียงชือโดเมนเทา่ นัน จะไมบ
้ มูลตา่ งๆที่ไดร้ ั บการรวบรวมไวจ้ ะนํามา
่ ั นทึกทีอยูข่ องอีเมลข์ องผูเ้ ขา้ ชมเว็บไซต์ ขอ
ใชส
้ าํ หรับการนับจาํ นวนผูเ้ ขา้ เยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเขา้ ชมเว็บไซตข์ องบริ ษัทฯ หรื อการเขา้ ชม
แตล่ ะเว็บเพจเป็ นตน
้ เพื่อนํามาใชใ้ นการปรับปรุ งเนื้ อหาเว็บไซตข์ องบริ ษัทฯ ตอ่ ไป
อยา่ งไรก็ดีหากบริ ษัทฯ มีความประสงคท
้ ริ การ เชน
่ ชื่อและที่อยู ่ บริ ษัทฯ จะพยายามแจง้
้ มูลของผูใ้ ชบ
์ ่ีจะจัดเก็บขอ
ให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การ
้ ริ การทราบวา่ เมื่อใดที่จะทาํ การจัดเก็บและวัตถุประสงคข์ องการจัดเก็บขอ
้ มูลสว่ นบุคคลของผูใ้ ชบ
้ เพื่อใชใ้ นการตอบคาํ ถามของผูใ้ ชบ
โดยปกติแลว้ ขอ
้ ริ การ ดาํ เนิ น
้ มูลที่บริ ษัทฯ จัดเก็บจะถูกใชโ้ ดยบริ ษัทฯ เทา่ นัน
่
การเกี่ยวกับคาํ ขอของผูใ้ ชบ
้ ริ การเขา้ ถึงขอ
้ ริ การ หรื ออนุ ญาตให้ผูใ้ ชบ
้ มูลทีมีลักษณะพิเศษไดใ้ นบางโอกาส
่
่
่
่
บริ ษัทฯอาจให้ทีอยูอ่ ีเมลข์ องผูใ้ ชบ
้ ริ การแกอ
่ งคก
์ รื อการบริ การที่บริ ษัทฯ พิจารณาวา่
์ รทีมีชือเสียงซึงมีผลิตภัณฑห
ิ ธิท่ีจะสร้างขอ
น่าจะเป็ นสนใจตอ่ ผูใ้ ชบ
้ ริ การมีสท
้ ริ การ ในกรณี เหลา่ นี้ ผูใ้ ชบ
้ จาํ กัดในการเขา้ ถึงขอ
้ มูลสว่ นบุคคล
ของผูใ้ ชบ
้ ริ การได้
หากผูใ้ ชบ
้ ริ การไดล
้ ริ การอาจถูก
้ ั บธุ รกิจออนไลน์ในเครื อของบริ ษัทแหง่ ใดแหง่ หนึ่ งขอ
้ งทะเบียนไวก
้ มูลของผูใ้ ชบ
้ เพื่อเสนอสิง่ ที่อยูใ่ นความตอ
นําไปใชโ้ ดยบริ ษัทเหลา่ นัน
้ งการทางธุ รกิจของทา่ นเทคโนโลยีท่ีเรี ยกวา่ คุ๊กกี้
(Cookie) อาจมีการนํามาใชเ้ พื่อนําเสนอขอ
้ ริ การ
้ งการของผูใ้ ชบ
้ มูลที่ไดร้ ั บการออกแบบให้ตรงกับความตอ
้ คุกกี้
(Cookie) คุกกี้เป็ นองคป
้ ริ การ หลังจากนัน
้ มูลที่เว็บไซตจ์ ะสง่ ไปยังบราวเซอร์ของผูใ้ ชบ
์ ระกอบยอ่ ยของขอ
่
จะถูกนําไปเก็บไวใ้ นฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ชบ
้ ริ การกลับมา
้ ริ การ ซึงจะทาํ ให้บริ ษัทฯ ทราบไดเ้ มื่อผูใ้ ชบ
เยี่ยมชมเว็บไซตข์ องบริ ษัทฯในครัง้ ตอ่ ไป โดยคุกกี้จะทาํ ให้บริ ษัทฯ สามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของผูใ้ ช้
บริ การไดอ
้ ริ การกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซตข์ องบริ ษัทฯ ไดม
้ ยา่ งเหมาะสม เพื่อจะทาํ ให้ผูใ้ ชบ
้ ากขึ้นอีก อยา่ งไรก็ตาม

ผูใ้ ชบ
้ ริ การไดร้ ั บคุกกี้ได้ การใชง้ านคุ๊กกี้จะไม่
้ ริ การสามารถที่จะกาํ หนดบราวเซอร์ให้แจง้ ตอ่ ผูใ้ ชบ
้ ริ การ เมื่อผูใ้ ชบ
เกี่ยวโยงกับขอ
้ ริ การขณะที่ผูใ้ ชบ
้ ริ การกาํ ลังใชง้ านในเว็บไซตข์ องบริ ษัทฯ
้ มูลสว่ นบุคคลของผูใ้ ชบ
ในบางโอกาสบริ ษัทฯ อาจทาํ การสาํ รวจทางออนไลน์เพื่อความเขา้ ใจที่ดีข้ึนตอ่ ความตอ
้ งการและขอ
้ มูลของผูเ้ ขา้
เยี่ยมชมเว็บไซตข์ องบริ ษัท เมื่อบริ ษัทฯ จะดาํ เนิ นการสาํ รวจดังกลา่ ว บริ ษัทฯ จะพยายามแจง้ ให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การทราบ
วา่ บริ ษัทฯจะนําขอ
้ าํ เนิ นการอยา่ งไร การเขา้ ร่วมการ
้ ริ การที่ไดก
้ มูลของผูใ้ ชบ
้ ารจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ ทไปใชด
้ จะเกิดจากความสมัครใจ ดังนัน
้ ผูใ้ ชบ
สาํ รวจเหลา่ นัน
้ ริ การสามารถเลือกที่จะเปิ ดเผยหรื อไมเ่ ปิ ดเผยขอ
้ มูลสว่ น
บุคคลของผูใ้ ชบ
้ ริ การก็ได้
เมื่อผูใ้ ชบ
้ ริ การออกจากเว็บไชตน
้ ริ การระมัดระวังและโปรดอา่ นนโยบายคุม
้ ครองขอ
้ มูลสว่ น
์ ้ี แลว้ ขอให้ผูใ้ ชบ
บุคคลของแตล่ ะเว็บไซตท
้ ริ การตอ
้ มูลสว่ นบุคคลที่ผูใ้ ชบ
้ งการเขา้ ไปเยี่ยมชมดว้ ย
์ ่ีมีการเก็บขอ
นโยบายคุม
้ ั งคับเฉพาะขอ
้ ีการจัดโดยเว็บไชตน
้ ลา่ วมาแลว้ ขา้ งตน
้ จะใชบ
้ มูลที่ไดม
้ ครองขอ
้ มูลสว่ นบุคคลที่ไดก
์ ้ี
้ หากผูใ้ ชบ
เทา่ นัน
้ ริ การคิดวา่ บริ ษัทฯ ไมไ่ ดป
้ ริ การ
้ ฎิบัติตามนโยบายคุม
้ ครองขอ
้ มูลสว่ นบุคคลขา้ งตน
้ ผูใ้ ชบ
สามารถดาํ เนิ นการติดตอ่ Call Center โทร. 02-020-2354 เวลาทาํ การ จันทร์-ศุกร์ (เวน
้ วันหยุดนักขัตฤกษ์
) เวลา 09:00 - 18:00 น. หรื อ 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.

