
TERMS AND CONDITIONSFOR TRUEID+ for 19April 2021 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใหบ้รกิารแพ็กเกจทรูไอดพีลสั (19เมษายน 2564) 

รายการส่งเสรมินีเ้ป็นบรกิารของบรษิทั บรษิทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมวินิเคช ัน่ จ ากดั (“บรษิทั”) ราคา 59 บาทต่อเดอืน 

หรอื ราคา 599 บาทต่อปี   สามารถสมคัรใชบ้รกิารไดต้ ัง้แต่วนัที ่19/04/2021 – วนัที ่31/12/2021  หรอืจนกว่าบรษิทัจะแจง้

เปลีย่นแปลง 

This Package is belong by TRUE MOVE H UNIVERSALCOMMUNICATION CO.,LTD. (“COMPANY”). 59 

THB/month or 599 THB/year and can apply from 19/04/2021 until 31/12/2021 or until there is a change 

from the COMPANY 

 

1. แพ็กเกจทรูไอดพีลสั สามารถเชา่ไดบ้น แอปพลเิคช ัน่ทรูไอด ีกล่องทรูไอดทีวี ีและ เว็บทรูไอด ี

TrueID+Package is available for rent and watch on TrueID Application, TrueID TV Box, and TrueID        

Website. 

 

2. สามารถรบัชมภาพยนตรพ์รเีมีย่มตามแพ็กเกจผ่านแอปพลเิคช ัน่ทรูไอดเีว็บทรูไอด ีและกล่องทรูไอดทีวีี

เท่านัน้ 

Premium movies as listed in TrueID+ Package can be watched on TrueID Application, TrueID 

Website, and TrueID TV Box 

 

3. ค่าบรกิาร แพ็กเกจทรูไอดพีลสัเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่า เพิม่ 7% แลว้ 

TrueID+ Package price is 7% VAT included 

 

4. ผูใ้ชบ้รกิาร สามารถยกเลกิบรกิารไดทุ้กเมือ่ โดยการยกเลกิจะมผีลในรอบถดัไป ตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด (30 วนั นบัจากวนัทีช่ าระเงิน) 

The package can be cancelled at any time which effective date will be in next round according to 

the period 30 days after the payment 

 

5. ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร ทีท่ ารายการเชา่แพ็กเกจทรูไอดพีลสั แบบรายเดอืน บน แอปพลเิคช ัน่ทรูไอด,ี เว็บทรู

ไอด ีและ กล่องทรูไอดทีวี ีท่านรบัทราบและยนิยอมใหร้ะบบท าการต่ออายุเชา่แพ็กเกจใหอ้ตัโนมตั ิ 

Customers have accepted and agreed renting TrueID+ Monthly Recurring Package will be 

automatically renewed once applied, specifically on TrueID Application, TrueID Website, and 

TrueID TV Box  

 

 



6. การท ารายการเชา่แพ็กเกจทรูไอดพีลสั ทุกแพ็กเกจ จะไม่สามารถคนืเงิน เปลีย่นแปลงชอ่งรายการ/

แพ็กเกจ หรอื โอนยา้ยแพ็กเกจไปยงับญัชทีรูไอดอีืน่ 

The rental of TrueID+ Package cannot be refunded, changed to other packages or contents, 

transferred to other TrueID accounts 

 

7. ผูใ้ชบ้รกิารจะไม่สามารถใชท้รูพอทย ์ในการเชา่ แพ็กเกจทรูไอดพีลสั ได  ้

True Point redemption is not available for TrueID+Package 

 

8. บญัชทีรูไอด ีสามารถรบัชมแพ็กเกจทรูไอดพีลสั ผ่านชอ่งทาง แอปพลเิคช ัน่ทรูไอด ีและกล่องทรูไอดทีวี ี

ไดพ้รอ้มกนัสูงสุด 2 อุปกรณ ์

Single TrueID account can watch TrueID+ Package on both TrueID Application and TrueID TV Box 

together with, at most, 2 devices. 

 

9. ลูกคา้ทีส่มคัร แพ็กเกจทรูไอดพีลสั ผ่าน แอปพลเิคช ัน่ทรูไอด ีและ กล่องทรูไอดทีวี ีจะไดร้บัชม ทรูไอ

ดพีลสั ฟร ี1 เดอืน  

Customers renting TrueID+ Package on TrueID Application (both Andriod OS and iOS) and TrueID 

TV Box will get TrueID+ 1-month free trial Package 

 

10. เง่ือนไขรายการภาพยนตพ์รเีมีย่ม เป็นไปตามทีบ่รษิทัก าหนด 

Any premium movie lists are as specified by the COMPANY. 

 

11. บรษิทัมสีทิธใินการเปลีย่นแปลงรายการภาพยนตพ์รเีมีย่ม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

The COMPANY has the right to adjust premium movie lists without prior notification 

 

12. หากบรษิทัตรวจสอบพบว่ามกีารใชบ้รกิารขา้งตน้ในทางทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอือาจก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายใด ๆ แกบ่รษิทัฯ บรษิทัมสีทิธยิกเลกิบรกิารนีไ้ดท้นัท ี 

Any by chance, if the COMPANY finds any misuses, which could possibly deteriorate the 

COMPANY or the COMPANY’s reputation, the company has the right to terminate the package 

with prior notice 

 

 



13. แพ็กเกจทรูไอดพีลสัจะเป็นการใหบ้รกิารรบัชมเพือ่ความบนัเทงิภายในบา้น (ส่วนตวั) ไดเ้ท่านัน้ ขอสงวน

สทิธิใ์นการขายต่อหรอืเพือ่การบรกิารในเชงิพาณิชย ์

TrueID+ package is the package for household entertainment service only. The COMPANY 

prohibits the package resell or any usages for commercial purposes. 

 

14. พบปัญหารบัชม หรอืตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่1242 

Should there be any problems concerning to product usage or for more information, please 

contact 1242. 

 

15. การใหค้วามยนิยอมและค ารบัรองของผูใ้ชบ้รกิาร 

“ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบว่ายนิยอมใหผู้ใ้หบ้รกิาร เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคล และเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่ประโยชนใ์นการใหบ้รกิาร หรอืเพือ่ปรบัปรุงการใหบ้รกิาร และเพือ่ปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืเพือ่วตัถุประสงคก์ารวจิยัตลาดและการจดักจิกรรมส่งเสรมิการ

ขาย หรอืเพือ่วเิคราะหแ์ละน าเสนอบรกิารหรอืผลติภณัฑใ์ด ๆ ของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืบุคคลทีเ่ป็นผูจ้ าหน่าย เป็น

ตวัแทน หรอืมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืของพนัธมติรทางธรุกจิของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอื บรษิทัในกลุ่มทรู 

หรอืเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดทีไ่ม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรอืเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัใชก้บัผูใ้ห ้

บรกิารทัง้ขณะนีแ้ละในภายภาคหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารสามารถส่ง โอน และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ใหแ้กบ่รษิทัในกลุ่ม

ของผูใ้หบ้รกิาร พนัธมติรทางธรุกจิ ผูป้ระมวลผลขอ้มูล หรอืหน่วยงาน/องคก์ร/นิตบุิคคลหรอืบุคคลใดๆ ทีม่สีญัญา 

ขอ้ตกลง หรอืนิตสิมัพนัธ ์กบัผูใ้หบ้รกิารหรอืมคีวามสมัพนัธด์ว้ยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

   Consent and Acknowledge of the Subscriber 

The Customer acknowledge that consent to service providers to collect, process, use, transmit or 

transfer personal data. and disclose personal information for the benefit of the service or to 

improve the service and to comply with laws related to the protection of personal information or 

for the purposes of market research and conducting promotional activities. Or for analyze and 

present any of the service provider or products. And/or a person who is a dealer, an agent, or is 

related to a service provider and / or business partners of service providers and / or companies in 

the True group or for any other purpose which is not prohibited by law or to comply with any 

laws or regulations applicable to service providers now and in the future the service provider can 

send, transfer and / or disclose the above information to companies within the service providers 

group. Business partners, data processors or agency / organization / juristic person or any person 

with contract, agreement or legal relations with service providers or have relationships both in the 

country and abroad. 


