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เอกสารขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าบริการล่วงหน้า 

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 1 ประเภทขำยตอ่บริกำร
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี MVNO เลขที่ใบอนญุำต 1/52/024 ซึง่ได้รับอนญุำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติเมื่อ
วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2552 

ด้วยบริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะให้บริกำรในลกัษณะเรียกเก็บคำ่บริกำรลว่งหน้ำแก่ผู้ใช้บริกำร และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ เร่ือง อตัรำขัน้สงูของคำ่บริกำรและกำรเรียกเก็บเงินคำ่บริกำรลว่งหน้ำในกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2549 (“ประกำศ กทช. เร่ืองอตัรำขัน้สงูฯ”) ข้อ 28 ได้ก ำหนดไว้วำ่ 

“ข้อ 28. กำรเรียกเก็บคำ่บริกำรลว่งหน้ำต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน โดยผู้ รับใบอนญุำตต้อง
ยื่นค ำขอ พร้อมเอกสำรหรือหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดงันี ้

(1) หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเรียกเก็บเงินลว่งหน้ำ 
(2) เหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรเรียกเก็บคำ่บริกำรลว่งหน้ำ 
(3) หลกักำรและวิธีกำรค ำนวณกำรเรียกเก็บคำ่บริกำรลว่งหน้ำ 
(4) รำยงำนชีแ้จงต้นทนุของบริกำร พร้อมหลกักำรและวิธีคดิค ำนวณต้นทนุ 
(5) รำยงำนเปรียบเทียบจ ำนวนเงินท่ีเรียกเก็บลว่งหน้ำของตนกบัของคูแ่ขง่ในตลำด 
(6) รำยงำนผลกระทบตอ่กำรแขง่ขนัในตลำดและตอ่ผู้ใช้บริกำร 
(7) เอกสำรหรือหลกัฐำนอื่น ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร” 
 

เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ เร่ืองอตัรำขัน้สงูของคำ่บริกำรและกำรเรียก
เก็บเงินคำ่บริกำรลว่งหน้ำ บริษัทฯ ใคร่ขอน ำสง่ข้อมลูประกอบค ำขอเรียกเก็บคำ่บริกำรลว่งหน้ำแกค่ณะกรรมกำรเพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยมรีำยละเอียด ดงันี ้
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การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า  

1 หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเกบ็เงนิล่วงหน้า   
1.1 หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงนิล่วงหน้า  

1.1.1 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เตมิเงิน) เพื่อกำรใช้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีไมว่ำ่จะ
เป็นบริกำรประเภทเสยีง บริกำรรับสง่ข้อควำมสัน้ บริกำรรับสง่ข้อมลูควำมเร็วสงู บริกำรเสริม และ
บริกำรอื่นๆ ตำมที่บริษัทฯ ได้เปิดให้บริกำร 

1.1.2 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) เพื่อกำรเลอืกใช้บริกำรตำ่งๆ ของ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีในลกัษณะกำรจ่ำยคำ่บริกำรตำมอตัรำหรือปริมำณที่ใช้จริง หรือ ตำมโปรโมชัน่ท่ี
ผู้ใช้บริกำรได้เลอืกสมคัรใช้บริกำร เพื่อรับสทิธิใช้บริกำรตำมจ ำนวนหรือปริมำณที่บริษัทฯ ก ำหนด 

1.1.3 กรณีเปิดใช้งำนซมิระบบเตมิเงินเป็นครัง้แรก ผู้ใช้บริกำรต้องใสซ่ิมกำร์ดลงในเคร่ือง
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี เปิดเคร่ือง หลงัจำกนัน้ ผู้ใช้บริกำรจะสำมำรถใช้งำนหรือท ำกำรเติมเงินได้ตำม
ต้องกำร 

1.1.4 กรณีที่ผู้ใช้บริกำรเมื่อช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) เข้ำสูร่ะบบ จะได้รับวนัใช้งำน (Validity) 
ขัน้ต้นไมน้่อยกวำ่ 30 วนั และสำมำรถสะสมวนัใช้งำนสงูสดุได้ไมน้่อยกวำ่ 365 วนั 

1.1.5 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) ได้ทัง้ขณะกำรใช้งำนในพืน้ที่ครอบคลมุกำร
ให้บริกำรของบริษัทฯ และกำรใช้บริกำรบนเครือขำ่ยรวม (Roaming) 

1.1.6 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) ได้ตลอดระยะเวลำทีใ่ช้บริกำร
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ยกเว้นกรณีเลขหมำยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีอยูใ่นสถำนะถกูระงบักำรให้บริกำรถำวร 

1.1.7 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) เพิ่มเตมิ เพื่อเพิ่มจ ำนวนเงินสะสมคงเหลอืใน
ระบบได้สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บำท 

1.1.8 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรตำ่งๆ ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดได้ตำมจ ำนวนเงินสะสมคงเหลอื กรณี
จ ำนวนเงินสะสมคงเหลอืในระบบน้อยกวำ่อตัรำคำ่ใช้บริกำรของบริกำรท่ีต้องกำรใช้งำน ผู้ใช้บริกำร
จะไมส่ำมำรถใช้บริกำรดงักลำ่วได้ 

1.1.9 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ของคำ่บริกำรลว่งหน้ำที่ได้ช ำระไว้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลำที่ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ตำมช่องทำงบริกำรตำ่งๆ ของบริษัทฯ ก ำหนด ได้แก ่

- บริกำรข้อควำมดว่นพิเศษ (USSD)  
- บริกำรระบบตอบรับอตัโนมตัิ (IVR) 
- บริกำรเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Self Care) 
- หรือ Call Center ของบริษัทฯ 

1.1.10 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) ได้ตำมจ ำนวนท่ีบริษัทฯ ก ำหนด ซึง่
ประกอบด้วยมลูคำ่ 50 บำท,  100 บำท, 300 บำท และ 500 บำท 

1.1.11 เมื่อสญัญำเลกิกนั หำกปรำกฏวำ่บริษัทฯ มเีงินค้ำงช ำระแก่ผู้ใช้บริกำร บริษัทฯ จะคืน 
เงินสว่นท่ีผู้ให้บริกำรได้รับไว้ให้แก่ผู้ใช้บริกำรท่ีแท้จริงหรือบคุคลทีไ่ด้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ใช้บริกำร
ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัเลกิสญัญำ โดยโอนเงินตำมจ ำนวนท่ีต้องคืนให้กบัเลขหมำยโทรศพัท์แบบ
ช ำระเงินลว่งหน้ำ (Pre-Paid) ในระบบของบริษัทฯ ตำมที่ผู้ใช้บริกำรแจ้ง หรืออำจคืนเป็นเงินสด 
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หรือ เช็ค หรือน ำเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ใช้บริกำร หรือตำมวิธีกำรท่ีผู้ใช้บริกำรแจ้งควำมประสงค์ไว้ 
โดยผู้ใช้บริกำรต้องแสดงหลกัฐำนยืนยนักำรเป็นผู้ใช้บริกำรท่ีแท้จริงให้แก่ผู้ให้บริกำรด้วย  
 

1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกบัผู้ใช้บริการ  
1.2.1 ผู้ให้บริกำรมีหน้ำที่จดัเก็บข้อมลูและรำยละเอียดเก่ียวกบัผู้ใช้บริกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี 

กสทช. ก ำหนด ทัง้นี ้ข้อมลูและรำยละเอยีดเก่ียวกบัผู้ใช้บริกำรอยำ่งน้อยต้องประกอบด้วย  
- ช่ือและที่อยูข่องผู้ใช้บริกำร พร้อมเลขทีบ่ตัรประจ ำตวัหรือเอกสำรประจ ำตวัอื่นใดที่ใช้

แทนได้ที่ออกโดยรำชกำร ส ำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริกำรเป็นบคุคลตำ่งด้ำว ให้ใช้เลขที่
หนงัสอืเดินทำงแทนโดยอนโุลม 

- วนัและเวลำที่เร่ิมใช้บริกำรและยตุิกำรใช้เลขหมำยโทรคมนำคม 
- เลขหมำยโทรคมนำคมที่ใช้บริกำร 
- ช่ือและสถำนท่ีตัง้ของผู้จดัจ ำหนำ่ย จำ่ยแจก หรือกระจำยเลขหมำยโทรคมนำคม 

กำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลและสทิธิในควำมเป็นสว่นตวัของผู้ใช้บริกำรต้องเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรนัน้
และตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี กสทช. ก ำหนด 

1.3 วิธีการเรียกเก็บเงนิล่วงหน้า  
1.3.1 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) ได้ตำมช่องทำง และวิธีกำรท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 

โดยช่องทำงกำรเติมเงิน ได้แก่ 
- บตัรเติมเงิน (Scratch card) 
- ช่องทำงของธนำคำรกสกิรไทย เช่น ตู้ เอทีเอม็ และ K- Mobile Banking และอื่นๆ  
- เว็บไซต์ของบริษัท (Web Self Care) 
- ตวัแทนบริกำรรับช ำระเงิน ได้แก่ เคำน์เตอร์เซอร์วิส เพย์สบำย และย ูท็อป อพั  
- ช่องทำงอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะได้เปิดให้บริกำรเพิ่มเติมในอนำคต 

1.3.2 ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรแจ้งเตือนผำ่นข้อควำมดว่นพิเศษ USSD เมื่อกำรช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ 
(เตมิเงิน) ส ำเร็จ และแสดงจ ำนวนเงินสะสม  หรือตำมมลูคำ่ที่บริษัทฯ ก ำหนดขึน้ 
 

2 เหตุผลและความจ าเป็นในการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า 
2.1 กำรช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เตมิเงิน) โดยมีผลให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรตำ่งๆ ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดได้

ตำมจ ำนวนเงินสะสมคงเหลอื เป็นกำรเพิ่มทำงเลอืกกำรใช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีให้กบัผู้ใช้บริกำร และสำมำรถ
ตอบสนองพฤตกิรรมกำรใช้งำนเฉพำะกลุม่ 

2.2 ผู้ใช้บริกำรท่ีเลอืกระบบช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) จะได้รับควำมสะดวกในกำรควบคมุคำ่ใช้จำ่ยหรือจ ำ 
กดักำรใช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีได้ตำมจ ำนวนเงินท่ีช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ 

2.3 ระบบช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) สำมำรถตอบสนองกำรใช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีบำงพฤตกิรรมได้เป็น
อยำ่งดี ได้แก ่
2.3.1 ผู้ใช้บริกำรท่ีมีควำมต้องกำรใช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีไมแ่นน่อนในแตล่ะเดือน 



 

 

 

เอกสารขออนญุาตเรียกเก็บคา่บริการลว่งหน้า                                                                                                                                                    หน้า 4/ 8 
 

2.3.2 ผู้ใช้บริกำรท่ีใช้โทรศพัท์เคลือ่นท่ีเป็นครัง้แรกหรือมคีวำมต้องกำรใช้งำนน้อยกวำ่คำ่บริกำรขัน้ต ่ำรำย
เดือนของระบบช ำระคำ่ใช้บริกำรภำยหลงั (Postpaid) 

2.3.3 ผู้ใช้บริกำรท่ีเลอืกระบบช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) ได้รับควำมสะดวกจำกช่องกำรเตมิเงินท่ีมี
ทัง้วิธีกำรท่ีหลำกหลำย และมีจ ำนวนจดุให้บริกำรท่ีมำกกวำ่ระบบช ำระคำ่ใช้บริกำรภำยหลงั 
(Postpaid) 
 

3 หลักการและวิธีการค านวณการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า  
3.1 กรณีผู้ใช้บริกำรท่ีช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เตมิเงิน) เพื่อกำรเลอืกใช้บริกำรตำ่งๆ ของโทรศพัท์เคลือ่นท่ีใน

ลกัษณะกำรจำ่ยคำ่บริกำรตำมอตัรำหรือปริมำณทีใ่ช้จริง หรือเลอืกใช้ตำมโปรโมชัน่ที่ได้เลอืกสมคัรใช้บริกำรไว้ 
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลอืกช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) ได้ตำมจ ำนวนเงินท่ีต้องกำรใช้งำน โดยบริษัทฯ จะ
คิดคำ่ใช้บริกำรตำ่งๆ ตำมอตัรำที่ผู้ใช้บริกำรได้เลอืกไว้ 

3.2 กรณีผู้ใช้บริกำรท่ีช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เตมิเงิน) เลอืกใช้บริกำรโปรโมชัน่เสริม เช่น แบบรำยเดอืน รำย
สปัดำห์ หรือ รำยวนั บริษัทฯ จะหกัคำ่บริกำรโปรโมชัน่เสริมตำมอตัรำที่ผู้ใช้บริกำรเลอืกไว้ จำกจ ำนวนเงิน
สะสมคงเหลอืในระบบของผู้ใช้บริกำร โดยมีข้อก ำหนดดงันี ้
3.2.1 หกัช ำระคำ่บริกำรโปรโมชัน่เสริมครัง้แรกทนัทีในวนัท่ีผู้ใช้บริกำรสมคัรใช้บริกำร หรือวนัท่ีผู้ใช้บริกำร

ก ำหนด พร้อมแจ้งผลกำรหกัคำ่บริกำรโปรโมชัน่เสริมผำ่นระบบเวป็ไซต์ของบริษัทฯ หรือข้อควำมดว่น
พิเศษ (USSD) 

3.2.2 กรณีคำ่บริกำรโปรโมชัน่เสริมรำยเดือน รำยสปัดำห์ หรือรำยวนั บริษัทฯ จะหกัคำ่บริกำรเหมำจำ่ยเต็ม
ตำมจ ำนวนวนัของโปรโมชัน่เสริมนัน้ๆ  

3.2.3 กรณีที่ผู้ใช้บริกำร ได้สมคัรบริกำรโปรโมชัน่เสริม รำยเดือน รำยสปัดำห์ หรือ รำยวนัไว้ เมื่อยอดเงิน
สะสมคงเหลอืของผู้ใช้บริกำร ไมเ่พียงพอส ำหรับคำ่บริกำรโปรโมชัน่เสริมในรอบช ำระเงินถดัไป บริษัทฯ 
จะระงบักำรให้บริกำรโปรโมชัน่เสริม  

กรณีระงบับริกำรโปรโมชัน่เสริม หำกผู้ใช้บริกำรประสงค์จะใช้บริกำรโปรโมชัน่เสริมดงักลำ่วตอ่ 
ผู้ใช้บริกำรต้องเติมเงิน และสมคัรใหม ่ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งเง่ือนไขดงักลำ่วให้แก่ผู้บริกำรทรำบลว่งหน้ำผำ่นช่องทำงประชำสมัพนัธ์หรือสือ่
ตำ่ง ๆ  

3.2.4 กรณีทีโ่ปรโมชัน่เสริมรำยเดือน รำยสปัดำห์ หรือ รำยวนัหมดอำยลุง และผู้ใช้บริกำรไมป่ระสงค์จะตอ่
อำยโุปรโมชัน่เสริม ผู้ใช้บริกำรยงัสำมำรถใช้บริกำรตำ่งๆโทรศพัท์เคลือ่นท่ีได้ หำกมีจ ำนวนเงินสะสม
คงเหลอืในระบบของผู้ใช้บริกำร  

3.2.5 กรณีผู้ใช้บริกำรต้องกำรยกเลกิบริกำรโปรโมชัน่เสริมที่สมคัรไว้ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยกเลกิบริกำรผำ่น
Call center หรือเว็ปไซต์ของบริษัท (Web Self Care) หรือช่องทำงให้บริกำรอื่นๆ ตำมที่บริษัทแจ้งให้
ทรำบผำ่นช่องทำงประชำสมัพนัธ์หรือสือ่ตำ่งๆ 
  

4 รายงานชีแ้จงต้นทุนของบริการ พร้อมหลักการและวิธีคดิค านวณต้นทุน  
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4.1 ต้นทุนของการให้บริการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ผู้ใช้บริกำรท่ีช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) เพื่อ
กำรเลอืกใช้บริกำรตำ่งๆ ของโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในลกัษณะกำรจำ่ยคำ่บริกำรตำมอตัรำหรือปริมำณที่ใช้จริง โดย
ผู้ใช้บริกำรจะเป็นผู้พิจำรณำวำ่จะช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เตมิเงิน) เทำ่ไรเพื่อให้เหมำะสมกบักำรใช้งำนของ
ผู้ใช้บริกำรนัน้ๆ บริษัทฯ จงึได้ด ำเนินกำรพฒันำระบบเพื่อสนบัสนนุกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรให้มีควำมพอใจ
สงูสดุ โดยรูปแบบของกำรให้บริกำรจะมีควำมสมัพนัธ์กบัต้นทนุดงันี ้
4.1.1 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เตมิเงิน) เพื่อกำรใช้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีไมว่ำ่จะเป็น

บริกำรประเภทเสยีง บริกำรรับสง่ข้อควำมสัน้ บริกำรรับสง่ข้อมลูควำมเร็วสงู บริกำรเสริม และบริกำร
อื่นๆ ตำมที่ได้รับอนญุำต ซึง่แม้วำ่บริษัทฯ จะให้บริกำรในรูปแบบขำยตอ่บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีโดย
ใช้โครงขำ่ย และอปุกรณ์หลกัของบริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) ก็ยงัมคีวำมจ ำเป็นท่ีจะต้องพฒันำ
ระบบเพิ่มเตมิ เพื่อรองรับกำรให้บริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ใช้บริกำร ทัง้ยงัต้องสำมำรถ
รองรับควำมต้องกำรในกำรใช้งำนในรูปแบบตำ่งๆ ทัง้ปัจจบุนั และที่จะเพิ่มขึน้ในอนำคตได้อีกด้วย 
ซึง่นอกจำกเงินลงทนุแล้วยงัมีคำ่ใช้จำ่ยทีเ่ป็นทัง้ต้นทนุผนัแปร และต้นทนุคงที่ท่ีจะใช้ในกำรด ำเนิน
กิจกำรอื่นๆ  เช่น คำ่บ ำรุงรักษำระบบ คำ่ปริมำณกำรใช้ทรำฟฟิค คำ่ใช้จำ่ยในสว่นพนกังำน และ
คำ่ใช้จำ่ยเบ็ดเตลด็ เป็นต้น 

4.1.2 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) ได้หลำยอตัรำเพื่อให้ตรงกบัควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรประกอบด้วยมลูคำ่ 50 บำท, 100บำท, 300 บำท และ 500 บำท กำรให้บริกำรเติมเงินนีจ้ะ
มีทัง้ต้นทนุผนัแปร และต้นทนุคงที่ ซึง่ต้นทนุผนัแปรท่ีเก่ียวข้องจะขึน้อยูก่บัจ ำนวนครัง้ที่มีกำรเติมเงิน  

4.1.3 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) ได้ตำมช่องทำงและวิธีกำรท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 
โดยช่องทำงกำรเติมเงิน ได้แก่ 

- บตัรเติมเงิน (Scratch card) 
- ช่องทำงตำ่งๆ ของธนำคำรกสกิรไทย เช่น ตู้ เอทีเอ็ม และ K- Mobile Banking และ

อื่นๆ  
- เว็บไซต์ของบริษัท (Web Self Care) 
- ตวัแทนบริกำรรับช ำระเงิน ได้แก่ เคำน์เตอร์เซอร์วิส เพย์สบำย และย ูท็อป อพั  
- ช่องทำงอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะได้เปิดให้บริกำรเพิ่มเติมในอนำคต  

บริษัทฯ มีนโยบำยทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำรมำกที่สดุ โดยพยำยำมขยำยและพฒันำ
ช่องทำงเติมเงินให้สะดวก ปลอดภยั และครอบคลมุพืน้ท่ีใกล้เคียงผู้ใช้บริกำรให้มำกที่สดุ นอกจำกผู้ใช้บริกำรจะเติมเงิน
ช่องทำงของบริษัทฯ แล้ว ยงัสำมำรถเติมเงินผำ่นคูค้่ำของบริษัทฯ ได้ เช่น ตวัแทนบริกำรรับช ำระเงิน ธนำคำร หรือร้ำนค้ำ
สะดวกซือ้ ซึง่กำรขยำยช่องทำงเติมเงินดงักลำ่ว ท ำให้ต้นทนุคำ่บริกำรเพิ่มขึน้ เพรำะบริษัทฯ ต้องเสยีคำ่ธรรมเนียมกำรใช้
ช่องทำงกำรเตมิเงินให้แก่คูค้่ำ รวมถึงต้นทนุทำงกำรตลำดเพื่อกำรประชำสมัพนัธ์ชอ่งทำงกำรเตมิเงิน 

4.1.4 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบยอดเงินคงเหลอืของคำ่บริกำรลว่งหน้ำที่ได้ช ำระไว้ได้ ตลอดเวลำทีใ่ช้
บริกำร โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ผำ่นบริกำรตำ่งๆ ได้แก่ 

- บริกำรข้อควำมดว่นพิเศษ (USSD)  
- บริกำรระบบตอบรับอตัโนมตัิ (IVR) 
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- บริกำรเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Web Self Care)  
- หรือ Call Center ของบริษัทฯ 

กำรให้บริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ บริษัทฯ มคีวำมจ ำเป็นต้องใช้เงินลงทนุในกำรพฒันำ
ระบบอตัโนมตัิตำ่งๆ เพื่อช่วยในกำรตรวจสอบและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร ตลอดจนต้นทนุในกำรจดัจ้ำง
พนกังำนผู้ดแูลระบบ เจ้ำหน้ำที่บริกำรลกูค้ำ เจ้ำหน้ำที่ Call Center เป็นต้น 

4.2 หลักการและวิธีการค านวณต้นทุนของการให้บริการ  

บริษัทฯ มีรำยได้มำจำกคำ่ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี กำรก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรคิดจำกต้นทนุรวมเป็นหลกั โครงสร้ำง
ต้นทนุท่ีใช้ในกำรก ำหนดคำ่บริกำรจะพิจำรณำจำกต้นทนุทัง้หมด ได้แก่ ต้นทนุด้ำนกำรลงทนุ ต้นทนุคำ่บริกำรใช้งำน
โครงขำ่ย ต้นทนุกำรให้บริกำรรวม คำ่ใช้จำ่ยในด้ำนกำรตลำดและกำรขำย และคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร เป็นต้น 

4.2.1 เงินลงทนุในสนิทรัพย์ ได้แก่เงินลงทนุในระบบ อปุกรณ์ตำ่งๆ และระบบสนบัสนนุ เพื่อรองรับควำม
ต้องกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำร โดยพิจำรณำจำกปริมำณควำมต้องกำรของบริกำรประเภทตำ่งๆ 
รวมทัง้กำรลงทนุในระบบสนบัสนนุบริกำรใหม่ๆ  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร  

4.2.2 ต้นทนุกำรให้บริกำร ได้แก่ คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆที่เกิดขึน้ตำมกำรเติบโตของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรหรือควำม
ต้องกำรกำรใช้บริกำรท่ีเพิม่สงูขึน้ เช่น คำ่ใช้จ่ำยกำรใช้งำนโครงขำ่ยตำมปริมำณทรำฟฟิคทัง้ใน
โครงขำ่ยและข้ำมโครงขำ่ย  คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรให้บริกำรโทรทำงไกลระหวำ่งประเทศหรือบริกำร
เครือขำ่ยข้ำมแดนอตัโนมตัิ คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดักำรดแูลระบบ และคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรอื่นๆ
ได้แก่ คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด เป็นต้น  

4.2.3 ต้นทนุหรือคำ่ใช้จำ่ยสว่นกลำง ได้แก่ ต้นทนุในกำรบริหำรทัว่ไปครอบคลมุคำ่ใช้จ่ำยพนกังำน อำคำร 
คำ่สำธำรณปูโภคและคำ่ใช้จ่ำยทัว่ไป 

4.2.4 ต้นทนุทำงกำรเงิน เพื่อจดัหำเงินลงทนุมำลงทนุในสนิทรัพย์ ในระบบกำรจำ่ยช ำระคำ่ใช้บริกำร
ลว่งหน้ำ และระบบสนบัสนนุตำ่งๆ เป็นต้น 
 

5 รายงานเปรียบเทียบจ านวนเงนิที่เรียกเก็บล่วงหน้าของตนกบัของคู่แข่งในตลาด  
5.1 คู่แข่งในตลาด  

5.1.1 คูแ่ขง่ที่ได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถ่ี IMT ยำ่น 2.1 GHz จำกกำรเข้ำร่วมกำรประมลู และเป็นผู้
ให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีหลกั ได้แก ่

- บริษัท แอดวำนซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั 
- บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ำกดั 
- บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั 

5.1.2 คูแ่ขง่ที่ได้รับใบอนญุำตขำยตอ่บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี MVNO และด ำเนินธุรกิจ MVNO ร่วมกบั
บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ใช้โครงขำ่ยเดียวกนั ได้แก่  

- บริษัท บริษัท ไออีซี เทคโนโลยี จ ำกดั 
- บริษัท สำมำรถ ไอ-โมบำย จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท เอ็ม คอนซลัต์ เอเซีย จ ำกดั 
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- บริษัท 365 คอมมนูเิคชัน่ จ ำกดั 
- บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 

5.1.3 กำรเรียกเก็บเงินลว่งหน้ำของผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีรำยอื่นๆ ที่มีอยูใ่นตลำด ณ ปัจจบุนั 
(กนัยำยน 2556) 

Promotion Top-Up (บาท) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 1500 

AIS / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
DTAC / / / / / /    /  /  /  /  /   / /  
TrueMove / / / / / /   / / / /  /    /    /  
TrueMoveH / / /  /    /  /   /    /    /  
TOT     /     /  /  /    /    / 3,000 

5,000 

i-mobile 3GX     /     /  /  /          
IEC     /     /  /  /          
MOJO          /  /  /    /      
365          /  /            

  

ทัง้นี ้ผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีหลกัได้พฒันำระบบและช่องทำงกำรช ำระเงินในรูปแบบออนไลน์ ซึง่ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เตมิเงิน) ได้ตำมจ ำนวนทีต้่องกำร โดยก ำหนดเพียงอตัรำขัน้ต ่ำส ำหรับกำรช ำระคำ่บริกำร
ลว่งหน้ำ (เตมิเงิน) ในแตล่ะครัง้ 

 

5.2 จ านวนเงนิที่เรียกเก็บล่วงหน้า  
5.2.1 ผู้ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของบริษัทฯ สำมำรถช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เตมิเงิน) ได้ทัง้สิน้ 4 อตัรำ 

ประกอบด้วย 
- 50 บำท 
- 100 บำท 
- 300 บำท  
- 500 บำท 

5.2.2 คำ่บริกำรท่ีหกัจำกเงินสะสมคงเหลอื เพื่อกำรใช้บริกำรตำมอตัรำหรือปริมำณที่ใช้จริง หรือคำ่บริกำร
โปรโมชัน่ตำมอตัรำที่ผู้ใช้บริกำรเลอืกสมคัรใช้บริกำร ซึง่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำร
กิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ เร่ือง อตัรำขัน้สงูของคำ่บริกำร และกำรเรียกเก็บเงินคำ่บริกำรลว่งหน้ำ
ในกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 และเง่ือนไขของบริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน)  
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6 รายงานผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดและต่อผู้ใช้บริการ  
6.1 ผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด  

6.1.1 เนื่องจำกบริษัทฯ เป็นผู้ รับใบอนญุำตขำยตอ่บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี MVNO โดยใช้โครงขำ่ยของ
บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) มพีืน้ท่ีให้บริกำรท่ีคอ่นข้ำงจ ำกดัเมือ่เปรียบเทียบกบัผู้ให้บริกำร
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีหลกั บริษัทฯ จงึมุง่ทีจ่ะจดัหำชอ่งทำงและบริกำรให้ใกล้เคียงกบัตลำด และ
เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำให้มำกที่สดุเทำ่ที่จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ เพื่อเป็นทำงเลอืก
ให้กบัผู้ใช้บริกำร  

6.1.2 กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว จะชว่ยสนบัสนนุให้เกิดกำรแขง่ขนัในตลำด สง่ผลให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
เลอืกใช้บริกำรท่ีมคีวำมหลำกหลำย ในรำคำทีเ่หมำะสม และสอดคล้องตำมควำมต้องกำรใช้งำน 
มำกที่สดุ และไมเ่ป็นกำรผกูขำดกบัผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึง่  

6.1.3 บริษัทฯ มิได้แขง่ขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นเพียงทำงด้ำนรำคำ แตย่งัต้องกำรสร้ำงควำมแตกตำ่งใน
กำรน ำเสนอผลติภณัฑ์และบริกำรท่ีมีคณุภำพ และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร โดยเฉพำะ
ในเร่ือง กำรขยำยช่องทำงในกำรเติมเงิน กำรปรับปรุงและพฒันำช่องทำงบริกำรผู้ใช้บริกำร เช่น กำร
จดัท ำระบบบริกำรอตัโนมตัิ E-Service Self Care ซึง่จะช่วยสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริกำร และ
ท ำให้สำมำรถแขง่ขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้  
 

6.2 ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  
6.2.1 ผู้ใช้บริกำรจะมีทำงเลอืกที่มำกขึน้ ในกำรเลอืกบริกำรท่ีเหมำะสมกบัควำมต้องกำรใช้งำน และ

งบประมำณ สำมำรถควบคมุคำ่ใช้จำ่ยในกำรใช้โทรศพัท์เคลือ่นท่ีได้ด้วยตนเอง 
6.2.2 ผู้ใช้บริกำรมีควำมสะดวกมำกขึน้ในกำรเติมเงิน ผำ่นช่องทำงที่หลำกหลำย  

7 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  

ไมม่ี 

 

 

บริษัทฯ มีควำมมุง่มัน่และตัง้ใจในกำรเป็นผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี เพื่อให้บริกำรกบัผู้ใช้งำนได้อยำ่งเตม็
ประสทิธิภำพรวมทัง้มีควำมพยำยำมทีจ่ะพฒันำบริกำรตำ่งๆ เพื่อเป็นทำงเลอืกส ำหรับผู้ใช้บริกำร กำรเรียกเก็บคำ่บริกำร
ลว่งหน้ำ โดยที่ผู้ใช้บริกำรท ำกำรช ำระคำ่บริกำรลว่งหน้ำ (เติมเงิน) จะสำมำรถท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรตำ่งๆ ได้
ตำมจ ำนวนเงินสะสมคงเหลอื ซึง่เป็นกำรเพิ่มทำงเลอืกในกำรใช้โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ทัง้ในด้ำนควำมสะดวกในกำรบริหำร
ควบคมุคำ่ใช้จ่ำย กำรเลอืกใช้บริกำรตำมควำมต้องกำร และเพือ่ตอบสนองพฤติกรรมกำรใช้งำนเฉพำะกลุม่ เช่น ผู้ที่มีควำม
ต้องกำรใช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีไมแ่นน่อนในแตล่ะเดือน ผู้ที่ต้องกำรควบคมุคำ่ใช้จำ่ยด้วยตนเอง ผู้ที่มีควำมต้องกำรใช้งำน
น้อยกวำ่คำ่บริกำรขัน้ต ่ำรำยเดือนของระบบช ำระคำ่ใช้บริกำรภำยหลงั เป็นต้น 


