เอกสารขออนุญาตเรียกเก็บค่ าบริการล่ วงหน้ า
บริษัท ล็อกซเล่ ย์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 1 ประเภทขำยต่อบริ กำร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ MVNO เลขที่ใบอนุญำต 1/52/024 ซึง่ ได้ รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติเมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2552
ด้ วยบริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะให้ บริ กำรในลักษณะเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำแก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่ อง อัตรำขันสู
้ งของค่ำบริ กำรและกำรเรียกเก็บเงินค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำในกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2549 (“ประกำศ กทช. เรื่ องอัตรำขันสู
้ งฯ”) ข้ อ 28 ได้ กำหนดไว้ วำ่
“ข้ อ 28. กำรเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน โดยผู้รับใบอนุญำตต้ อง
ยื่นคำขอ พร้ อมเอกสำรหรื อหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี ้
(1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้ ำ
(2) เหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ
(3) หลักกำรและวิธีกำรคำนวณกำรเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ
(4) รำยงำนชี ้แจงต้ นทุนของบริ กำร พร้ อมหลักกำรและวิธีคดิ คำนวณต้ นทุน
(5) รำยงำนเปรียบเทียบจำนวนเงินที่เรี ยกเก็บล่วงหน้ ำของตนกับของคูแ่ ข่งในตลำด
(6) รำยงำนผลกระทบต่อกำรแข่งขันในตลำดและต่อผู้ใช้ บริ กำร
(7) เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่น ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร”
เพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่ องอัตรำขันสู
้ งของค่ำบริกำรและกำรเรี ยก
เก็บเงินค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ บริ ษัทฯ ใคร่ขอนำส่งข้ อมูลประกอบคำขอเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำแก่คณะกรรมกำรเพื่อ
พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบโดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
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การเรียกเก็บค่ าบริการล่ วงหน้ า
1 หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บเงินล่ วงหน้ า
1.1 หลักเกณฑ์ การเรียกเก็บเงินล่ วงหน้ า
1.1.1 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) เพื่อกำรใช้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ไม่วำ่ จะ
เป็ นบริ กำรประเภทเสียง บริ กำรรับส่งข้ อควำมสัน้ บริ กำรรับส่งข้ อมูลควำมเร็วสูง บริ กำรเสริ ม และ
บริ กำรอื่นๆ ตำมที่บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดให้ บริ กำร
1.1.2 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) เพื่อกำรเลือกใช้ บริ กำรต่ำงๆ ของ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ในลักษณะกำรจ่ำยค่ำบริ กำรตำมอัตรำหรื อปริ มำณที่ใช้ จริ ง หรื อ ตำมโปรโมชัน่ ที่
ผู้ใช้ บริ กำรได้ เลือกสมัครใช้ บริ กำร เพื่อรับสิทธิใช้ บริ กำรตำมจำนวนหรื อปริ มำณที่บริ ษัทฯ กำหนด
1.1.3 กรณีเปิ ดใช้ งำนซิมระบบเติมเงินเป็ นครัง้ แรก ผู้ใช้ บริกำรต้ องใส่ซิมกำร์ ดลงในเครื่ อง
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เปิ ดเครื่ อง หลังจำกนัน้ ผู้ใช้ บริ กำรจะสำมำรถใช้ งำนหรื อทำกำรเติมเงินได้ ตำม
ต้ องกำร
1.1.4 กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเมื่อชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) เข้ ำสูร่ ะบบ จะได้ รับวันใช้ งำน (Validity)
ขันต้
้ นไม่น้อยกว่ำ 30 วัน และสำมำรถสะสมวันใช้ งำนสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่ำ 365 วัน
1.1.5 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ได้ ทงขณะกำรใช้
ั้
งำนในพื ้นที่ครอบคลุมกำร
ให้ บริ กำรของบริ ษัทฯ และกำรใช้ บริ กำรบนเครื อข่ำยรวม (Roaming)
1.1.6 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ได้ ตลอดระยะเวลำทีใ่ ช้ บริ กำร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ยกเว้ นกรณีเลขหมำยโทรศัพท์เคลือ่ นที่อยูใ่ นสถำนะถูกระงับกำรให้ บริ กำรถำวร
1.1.7 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจำนวนเงินสะสมคงเหลือใน
ระบบได้ สงู สุดไม่เกิน 10,000 บำท
1.1.8 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถใช้ บริ กำรต่ำงๆ ตำมที่บริ ษัทฯ กำหนดได้ ตำมจำนวนเงินสะสมคงเหลือ กรณี
จำนวนเงินสะสมคงเหลือในระบบน้ อยกว่ำอัตรำค่ำใช้ บริ กำรของบริ กำรที่ต้องกำรใช้ งำน ผู้ใช้ บริ กำร
จะไม่สำมำรถใช้ บริ กำรดังกล่ำวได้
1.1.9 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ของค่ำบริกำรล่วงหน้ ำที่ได้ ชำระไว้ ได้ ด้วยตนเอง
ตลอดเวลำที่ใช้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ตำมช่องทำงบริ กำรต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ กำหนด ได้ แก่
- บริ กำรข้ อควำมด่วนพิเศษ (USSD)
- บริ กำรระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
- บริ กำรเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (Self Care)
- หรื อ Call Center ของบริ ษัทฯ
1.1.10 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ได้ ตำมจำนวนที่บริ ษัทฯ กำหนด ซึง่
ประกอบด้ วยมูลค่ำ 50 บำท, 100 บำท, 300 บำท และ 500 บำท
1.1.11 เมื่อสัญญำเลิกกัน หำกปรำกฏว่ำบริ ษัทฯ มีเงินค้ ำงชำระแก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร บริ ษัทฯ จะคืน
เงินส่วนที่ผ้ ใู ห้ บริ กำรได้ รับไว้ ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ กำรที่แท้ จริ งหรื อบุคคลทีไ่ ด้ รับมอบอำนำจจำกผู้ใช้ บริ กำร
ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั เลิกสัญญำ โดยโอนเงินตำมจำนวนที่ต้องคืนให้ กบั เลขหมำยโทรศัพท์แบบ
ชำระเงินล่วงหน้ ำ (Pre-Paid) ในระบบของบริ ษัทฯ ตำมที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรแจ้ ง หรื ออำจคืนเป็ นเงินสด
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หรื อ เช็ค หรื อนำเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ใช้ บริ กำร หรื อตำมวิธีกำรที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรแจ้ งควำมประสงค์ไว้
โดยผู้ใช้ บริ กำรต้ องแสดงหลักฐำนยืนยันกำรเป็ นผู้ใช้ บริกำรที่แท้ จริ งให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรด้ วย
1.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บข้ อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ บริการ
1.2.1 ผู้ให้ บริ กำรมีหน้ ำที่จดั เก็บข้ อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ บริกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กสทช. กำหนด ทังนี
้ ้ ข้ อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ บริ กำรอย่ำงน้ อยต้ องประกอบด้ วย
- ชื่อและที่อยูข่ องผู้ใช้ บริ กำร พร้ อมเลขทีบ่ ตั รประจำตัวหรื อเอกสำรประจำตัวอื่นใดที่ใช้
แทนได้ ที่ออกโดยรำชกำร สำหรับกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเป็ นบุคคลต่ำงด้ ำว ให้ ใช้ เลขที่
หนังสือเดินทำงแทนโดยอนุโลม
- วันและเวลำที่เริ่ มใช้ บริ กำรและยุติกำรใช้ เลขหมำยโทรคมนำคม
- เลขหมำยโทรคมนำคมที่ใช้ บริ กำร
- ชื่อและสถำนที่ตงของผู
ั้
้ จดั จำหน่ำย จ่ำยแจก หรื อกระจำยเลขหมำยโทรคมนำคม
กำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในควำมเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ บริ กำรต้ องเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรนัน้
และตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ กสทช. กำหนด
1.3 วิธีการเรียกเก็บเงินล่ วงหน้ า
1.3.1 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ได้ ตำมช่องทำง และวิธีกำรที่บริษัทฯ กำหนด
โดยช่องทำงกำรเติมเงิน ได้ แก่
- บัตรเติมเงิน (Scratch card)
- ช่องทำงของธนำคำรกสิกรไทย เช่น ตู้เอทีเอ็ม และ K- Mobile Banking และอื่นๆ
- เว็บไซต์ของบริ ษัท (Web Self Care)
- ตัวแทนบริ กำรรับชำระเงิน ได้ แก่ เคำน์เตอร์ เซอร์ วิส เพย์สบำย และยู ท็อป อัพ
- ช่องทำงอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ จะได้ เปิ ดให้ บริ กำรเพิ่มเติมในอนำคต
1.3.2 ผู้ใช้ บริ กำรจะได้ รับกำรแจ้ งเตือนผ่ำนข้ อควำมด่วนพิเศษ USSD เมื่อกำรชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ
(เติมเงิน) สำเร็ จ และแสดงจำนวนเงินสะสม หรื อตำมมูลค่ำที่บริษัทฯ กำหนดขึ ้น
2 เหตุผลและความจาเป็ นในการเรียกเก็บค่ าบริการล่ วงหน้ า
2.1 กำรชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) โดยมีผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรสำมำรถใช้ บริ กำรต่ำงๆ ตำมที่บริษัทฯ กำหนดได้
ตำมจำนวนเงินสะสมคงเหลือ เป็ นกำรเพิ่มทำงเลือกกำรใช้ งำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ให้ กบั ผู้ใช้ บริ กำร และสำมำรถ
ตอบสนองพฤติกรรมกำรใช้ งำนเฉพำะกลุม่
2.2 ผู้ใช้ บริ กำรทีเ่ ลือกระบบชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) จะได้ รับควำมสะดวกในกำรควบคุมค่ำใช้ จำ่ ยหรื อจำ
กัดกำรใช้ งำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ได้ ตำมจำนวนเงินที่ชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ
2.3 ระบบชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) สำมำรถตอบสนองกำรใช้ งำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่บำงพฤติกรรมได้ เป็ น
อย่ำงดี ได้ แก่
2.3.1 ผู้ใช้ บริ กำรทีม่ ีควำมต้ องกำรใช้ งำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน
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2.3.2
2.3.3

ผู้ใช้ บริ กำรทีใ่ ช้ โทรศัพท์เคลือ่ นที่เป็ นครัง้ แรกหรื อมีควำมต้ องกำรใช้ งำนน้ อยกว่ำค่ำ บริ กำรขันต
้ ่ำรำย
เดือนของระบบชำระค่ำใช้ บริ กำรภำยหลัง (Postpaid)
ผู้ใช้ บริ กำรทีเ่ ลือกระบบชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ได้ รับควำมสะดวกจำกช่องกำรเติมเงินที่มี
ทังวิ
้ ธีกำรที่หลำกหลำย และมีจำนวนจุดให้ บริ กำรทีม่ ำกกว่ำระบบชำระค่ำใช้ บริ กำรภำยหลัง
(Postpaid)

3 หลักการและวิธีการคานวณการเรียกเก็บค่ าบริการล่ วงหน้ า
3.1 กรณีผ้ ใู ช้ บริ กำรที่ชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) เพื่อกำรเลือกใช้ บริ กำรต่ำงๆ ของโทรศัพท์เคลือ่ นที่ใน
ลักษณะกำรจ่ำยค่ำบริ กำรตำมอัตรำหรื อปริ มำณทีใ่ ช้ จริ ง หรื อเลือกใช้ ตำมโปรโมชัน่ ที่ได้ เลือกสมัครใช้ บริ กำรไว้
ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถเลือกชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ได้ ตำมจำนวนเงินทีต่ ้ องกำรใช้ งำน โดยบริ ษัทฯ จะ
คิดค่ำใช้ บริ กำรต่ำงๆ ตำมอัตรำที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรได้ เลือกไว้
3.2 กรณีผ้ ใู ช้ บริ กำรที่ชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) เลือกใช้ บริ กำรโปรโมชัน่ เสริ ม เช่น แบบรำยเดือน รำย
สัปดำห์ หรื อ รำยวัน บริ ษัทฯ จะหักค่ำบริ กำรโปรโมชัน่ เสริ มตำมอัตรำที่ผ้ ใู ช้ บริกำรเลือกไว้ จำกจำนวนเงิน
สะสมคงเหลือในระบบของผู้ใช้ บริ กำร โดยมีข้อกำหนดดังนี ้
3.2.1 หักชำระค่ำบริ กำรโปรโมชัน่ เสริ มครัง้ แรกทันทีในวันที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรสมัครใช้ บริ กำร หรื อวันที่ผ้ ใู ช้ บริ กำร
กำหนด พร้ อมแจ้ งผลกำรหักค่ำบริ กำรโปรโมชัน่ เสริ มผ่ำนระบบเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อข้ อควำมด่วน
พิเศษ (USSD)
3.2.2 กรณีคำ่ บริ กำรโปรโมชัน่ เสริ มรำยเดือน รำยสัปดำห์ หรื อรำยวัน บริ ษัทฯ จะหักค่ำบริ กำรเหมำจ่ำยเต็ม
ตำมจำนวนวันของโปรโมชัน่ เสริมนันๆ
้
3.2.3 กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ กำร ได้ สมัครบริ กำรโปรโมชัน่ เสริ ม รำยเดือน รำยสัปดำห์ หรื อ รำยวันไว้ เมื่อยอดเงิน
สะสมคงเหลือของผู้ใช้ บริ กำร ไม่เพียงพอสำหรับค่ำบริ กำรโปรโมชัน่ เสริ มในรอบชำระเงินถัดไป บริ ษัทฯ
จะระงับกำรให้ บริ กำรโปรโมชัน่ เสริ ม
กรณีระงับบริ กำรโปรโมชัน่ เสริ ม หำกผู้ใช้ บริ กำรประสงค์จะใช้ บริกำรโปรโมชัน่ เสริ มดังกล่ำวต่อ
ผู้ใช้ บริ กำรต้ องเติมเงิน และสมัครใหม่

3.2.4

3.2.5

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งเงื่อนไขดังกล่ำวให้ แก่ผ้ บู ริ กำรทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์หรื อสือ่
ต่ำง ๆ
กรณีทโี่ ปรโมชัน่ เสริ มรำยเดือน รำยสัปดำห์ หรื อ รำยวันหมดอำยุลง และผู้ใช้ บริ กำรไม่ประสงค์จะต่อ
อำยุโปรโมชัน่ เสริ ม ผู้ใช้ บริ กำรยังสำมำรถใช้ บริกำรต่ำงๆโทรศัพท์เคลือ่ นที่ได้ หำกมีจำนวนเงินสะสม
คงเหลือในระบบของผู้ใช้ บริ กำร
กรณีผ้ ใู ช้ บริ กำรต้ องกำรยกเลิกบริ กำรโปรโมชัน่ เสริ มที่สมัครไว้ ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถยกเลิกบริ กำรผ่ำน
Call center หรื อเว็ปไซต์ของบริษัท (Web Self Care) หรื อช่องทำงให้ บริ กำรอื่นๆ ตำมที่บริษัทแจ้ งให้
ทรำบผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์หรื อสือ่ ต่ำงๆ

4 รายงานชีแ้ จงต้ นทุนของบริการ พร้ อมหลักการและวิธีคดิ คานวณต้ นทุน
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4.1

ต้ นทุนของการให้ บริการเรียกเก็บค่ าบริการล่ วงหน้ า ผู้ใช้ บริกำรที่ชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) เพื่อ
กำรเลือกใช้ บริ กำรต่ำงๆ ของโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในลักษณะกำรจ่ำยค่ำบริ กำรตำมอัตรำหรื อปริ มำณที่ใช้ จริง โดย
ผู้ใช้ บริ กำรจะเป็ นผู้พิจำรณำว่ำจะชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) เท่ำไรเพื่อให้ เหมำะสมกับกำรใช้ งำนของ
ผู้ใช้ บริ กำรนันๆ
้ บริ ษัทฯ จึงได้ ดำเนินกำรพัฒนำระบบเพื่อสนับสนุนกำรใช้ งำนของผู้ใช้ บริ กำรให้ มีควำมพอใจ
สูงสุด โดยรูปแบบของกำรให้ บริกำรจะมีควำมสัมพันธ์กบั ต้ นทุนดังนี ้
4.1.1 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) เพื่อกำรใช้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ไม่วำ่ จะเป็ น
บริ กำรประเภทเสียง บริ กำรรับส่งข้ อควำมสัน้ บริ กำรรับส่งข้ อมูลควำมเร็วสูง บริ กำรเสริ ม และบริ กำร
อื่นๆ ตำมที่ได้ รับอนุญำต ซึง่ แม้ วำ่ บริ ษัทฯ จะให้ บริ กำรในรูปแบบขำยต่อบริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นทีโ่ ดย
ใช้ โครงข่ำย และอุปกรณ์หลักของบริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) ก็ยงั มีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้ องพัฒนำ
ระบบเพิ่มเติม เพื่อรองรับกำรให้ บริ กำร และอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ กำร ทังยั
้ งต้ องสำมำรถ
รองรับควำมต้ องกำรในกำรใช้ งำนในรูปแบบต่ำงๆ ทังปั
้ จจุบนั และที่จะเพิ่มขึ ้นในอนำคตได้ อีกด้ วย
ซึง่ นอกจำกเงินลงทุนแล้ วยังมีคำ่ ใช้ จำ่ ยทีเ่ ป็ นทังต้
้ นทุนผันแปร และต้ นทุนคงที่ที่จะใช้ ในกำรดำเนิน
กิจกำรอื่นๆ เช่น ค่ำบำรุงรักษำระบบ ค่ำปริ มำณกำรใช้ ทรำฟฟิ ค ค่ำใช้ จำ่ ยในส่วนพนักงำน และ
ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น
4.1.2 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ได้ หลำยอัตรำเพื่อให้ ตรงกับควำมต้ องกำรของ
ผู้ใช้ บริ กำรประกอบด้ วยมูลค่ำ 50 บำท, 100บำท, 300 บำท และ 500 บำท กำรให้ บริกำรเติมเงินนี ้จะ
มีทงต้
ั ้ นทุนผันแปร และต้ นทุนคงที่ ซึง่ ต้ นทุนผันแปรที่เกี่ยวข้ องจะขึ ้นอยูก่ บั จำนวนครัง้ ที่มีกำรเติมเงิน
4.1.3 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ได้ ตำมช่องทำงและวิธีกำรที่บริ ษัทฯ กำหนด
โดยช่องทำงกำรเติมเงิน ได้ แก่
- บัตรเติมเงิน (Scratch card)
- ช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำรกสิกรไทย เช่น ตู้เอทีเอ็ม และ K- Mobile Banking และ
อื่นๆ
- เว็บไซต์ของบริ ษัท (Web Self Care)
- ตัวแทนบริ กำรรับชำระเงิน ได้ แก่ เคำน์เตอร์ เซอร์ วิส เพย์สบำย และยู ท็อป อัพ
- ช่องทำงอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ จะได้ เปิ ดให้ บริ กำรเพิ่มเติมในอนำคต

บริ ษัทฯ มีนโยบำยทีจ่ ะอำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรมำกที่สดุ โดยพยำยำมขยำยและพัฒนำ
ช่องทำงเติมเงินให้ สะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมพื ้นที่ใกล้ เคียงผู้ใช้ บริ กำรให้ มำกที่สดุ นอกจำกผู้ใช้ บริ กำรจะเติมเงิน
ช่องทำงของบริ ษัทฯ แล้ ว ยังสำมำรถเติมเงินผ่ำนคูค่ ้ ำของบริ ษัทฯ ได้ เช่น ตัวแทนบริ กำรรับชำระเงิน ธนำคำร หรื อร้ ำนค้ ำ
สะดวกซื ้อ ซึง่ กำรขยำยช่องทำงเติมเงินดังกล่ำว ทำให้ ต้นทุนค่ำบริ กำรเพิ่มขึ ้น เพรำะบริษัทฯ ต้ องเสียค่ำธรรมเนียมกำรใช้
ช่องทำงกำรเติมเงินให้ แก่คคู่ ้ ำ รวมถึงต้ นทุนทำงกำรตลำดเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ชอ่ งทำงกำรเติมเงิน
4.1.4

ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำที่ได้ ชำระไว้ ได้ ตลอดเวลำทีใ่ ช้
บริ กำร โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ผ่ำนบริ กำรต่ำงๆ ได้ แก่
- บริ กำรข้ อควำมด่วนพิเศษ (USSD)
- บริ กำรระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

เอกสารขออนุญาตเรี ยกเก็บค่าบริการล่วงหน้ า

หน้ า 5/ 8

-

บริ กำรเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (Web Self Care)
หรื อ Call Center ของบริ ษัทฯ

กำรให้ บริ กำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ บริ ษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนในกำรพัฒนำ
ระบบอัตโนมัติตำ่ งๆ เพื่อช่วยในกำรตรวจสอบและอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร ตลอดจนต้ นทุนในกำรจัดจ้ ำง
พนักงำนผู้ดแู ลระบบ เจ้ ำหน้ ำที่บริ กำรลูกค้ ำ เจ้ ำหน้ ำที่ Call Center เป็ นต้ น
4.2

หลักการและวิธีการคานวณต้ นทุนของการให้ บริการ

บริ ษัทฯ มีรำยได้ มำจำกค่ำใช้ บริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ กำรกำหนดอัตรำค่ำบริ กำรคิดจำกต้ นทุนรวมเป็ นหลัก โครงสร้ ำง
ต้ นทุนที่ใช้ ในกำรกำหนดค่ำบริกำรจะพิจำรณำจำกต้ นทุนทังหมด
้
ได้ แก่ ต้ นทุนด้ ำนกำรลงทุน ต้ นทุนค่ำบริ กำรใช้ งำน
โครงข่ำย ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรรวม ค่ำใช้ จำ่ ยในด้ ำนกำรตลำดและกำรขำย และค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร เป็ นต้ น
4.2.1 เงินลงทุนในสินทรัพย์ ได้ แก่เงินลงทุนในระบบ อุปกรณ์ตำ่ งๆ และระบบสนับสนุน เพื่อรองรับควำม
ต้ องกำรใช้ งำนของผู้ใช้ บริ กำร โดยพิจำรณำจำกปริ มำณควำมต้ องกำรของบริ กำรประเภทต่ำงๆ
รวมทังกำรลงทุ
้
นในระบบสนับสนุนบริ กำรใหม่ๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บริ กำร
4.2.2 ต้ นทุนกำรให้ บริกำร ได้ แก่ ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆที่เกิดขึ ้นตำมกำรเติบโตของจำนวนผู้ใช้ บริ กำรหรื อควำม
ต้ องกำรกำรใช้ บริ กำรที่เพิม่ สูงขึ ้น เช่น ค่ำใช้ จ่ำยกำรใช้ งำนโครงข่ำยตำมปริ มำณทรำฟฟิ คทังใน
้
โครงข่ำยและข้ ำมโครงข่ำย ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับกำรให้ บริ กำรโทรทำงไกลระหว่ำงประเทศหรื อบริ กำร
เครื อข่ำยข้ ำมแดนอัตโนมัติ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดกำรดูแลระบบ และค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำเนินกำรอื่นๆ
ได้ แก่ ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและกำรตลำด เป็ นต้ น
4.2.3 ต้ นทุนหรื อค่ำใช้ จำ่ ยส่วนกลำง ได้ แก่ ต้ นทุนในกำรบริ หำรทัว่ ไปครอบคลุมค่ำใช้ จ่ำยพนักงำน อำคำร
ค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำใช้ จ่ำยทัว่ ไป
4.2.4 ต้ นทุนทำงกำรเงิน เพื่อจัดหำเงินลงทุนมำลงทุนในสินทรัพย์ ในระบบกำรจ่ำยชำระค่ำใช้ บริ กำร
ล่วงหน้ ำ และระบบสนับสนุนต่ำงๆ เป็ นต้ น
5 รายงานเปรียบเทียบจานวนเงินที่เรียกเก็บล่ วงหน้ าของตนกับของคู่แข่ งในตลาด
5.1 คู่แข่ งในตลาด
5.1.1 คูแ่ ข่งที่ได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลืน่ ควำมถี่ IMT ย่ำน 2.1 GHz จำกกำรเข้ ำร่วมกำรประมูล และเป็ นผู้
ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่หลัก ได้ แก่
- บริ ษัท แอดวำนซ์ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จำกัด
- บริ ษัท เรี ยล ฟิ วเจอร์ จำกัด
- บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
5.1.2 คูแ่ ข่งที่ได้ รับใบอนุญำตขำยต่อบริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ MVNO และดำเนินธุรกิจ MVNO ร่วมกับ
บริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) ซึง่ ใช้ โครงข่ำยเดียวกัน ได้ แก่
- บริ ษัท บริ ษัท ไออีซี เทคโนโลยี จำกัด
- บริ ษัท สำมำรถ ไอ-โมบำย จำกัด (มหำชน)
- บริ ษัท เอ็ม คอนซัลต์ เอเซีย จำกัด
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5.1.3

Promotion
AIS
DTAC
TrueMove
TrueMoveH

บริ ษัท 365 คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด
บริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
กำรเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้ ำของผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่รำยอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตลำด ณ ปั จจุบนั
(กันยำยน 2556)
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ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่หลักได้ พฒ
ั นำระบบและช่องทำงกำรชำระเงินในรูปแบบออนไลน์ ซึง่ ผู้ใช้ บริกำร
สำมำรถชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ได้ ตำมจำนวนทีต่ ้ องกำร โดยกำหนดเพียงอัตรำขันต
้ ่ำสำหรับกำรชำระค่ำบริกำร
ล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ในแต่ละครัง้

5.2

จานวนเงินที่เรียกเก็บล่ วงหน้ า
5.2.1 ผู้ใช้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของบริ ษัทฯ สำมำรถชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 4 อัตรำ
ประกอบด้ วย
- 50 บำท
- 100 บำท
- 300 บำท
- 500 บำท
5.2.2 ค่ำบริ กำรที่หกั จำกเงินสะสมคงเหลือ เพื่อกำรใช้ บริ กำรตำมอัตรำหรื อปริ มำณที่ใช้ จริ ง หรื อค่ำบริ กำร
โปรโมชัน่ ตำมอัตรำที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเลือกสมัครใช้ บริกำร ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำร
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่ อง อัตรำขันสู
้ งของค่ำบริ กำร และกำรเรี ยกเก็บเงินค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ
ในกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 และเงื่อนไขของบริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
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6 รายงานผลกระทบต่ อการแข่ งขันในตลาดและต่ อผู้ใช้ บริการ
6.1 ผลกระทบต่ อการแข่ งขันในตลาด
6.1.1 เนื่องจำกบริษัทฯ เป็ นผู้รับใบอนุญำตขำยต่อบริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ MVNO โดยใช้ โครงข่ำยของ
บริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) มีพื ้นที่ให้ บริ กำรที่คอ่ นข้ ำงจำกัดเมือ่ เปรี ยบเทียบกับผู้ให้ บริ กำร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่หลัก บริ ษัทฯ จึงมุง่ ทีจ่ ะจัดหำช่องทำงและบริ กำรให้ ใกล้ เคียงกับตลำด และ
เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำให้ มำกที่สดุ เท่ำที่จะสำมำรถดำเนินกำรได้ เพื่อเป็ นทำงเลือก
ให้ กบั ผู้ใช้ บริ กำร
6.1.2 กำรดำเนินกำรดังกล่ำว จะช่วยสนับสนุนให้ เกิดกำรแข่งขันในตลำด ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรสำมำรถ
เลือกใช้ บริ กำรที่มคี วำมหลำกหลำย ในรำคำทีเ่ หมำะสม และสอดคล้ องตำมควำมต้ องกำรใช้ งำน
มำกที่สดุ และไม่เป็ นกำรผูกขำดกับผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึง่
6.1.3 บริ ษัทฯ มิได้ แข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นเพียงทำงด้ ำนรำคำ แต่ยงั ต้ องกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงใน
กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพ และอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร โดยเฉพำะ
ในเรื่ อง กำรขยำยช่องทำงในกำรเติมเงิน กำรปรับปรุ งและพัฒนำช่องทำงบริ กำรผู้ใช้ บริ กำร เช่น กำร
จัดทำระบบบริ กำรอัตโนมัติ E-Service Self Care ซึง่ จะช่วยสร้ ำงประสบกำรณ์ที่ดีแก่ผ้ ใู ช้ บริกำร และ
ทำให้ สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้
6.2

ผลกระทบต่ อผู้ใช้ บริการ
6.2.1 ผู้ใช้ บริ กำรจะมีทำงเลือกที่มำกขึ ้น ในกำรเลือกบริ กำรที่เหมำะสมกับควำมต้ องกำรใช้ งำน และ
งบประมำณ สำมำรถควบคุมค่ำใช้ จำ่ ยในกำรใช้ โทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ด้ ด้วยตนเอง
6.2.2 ผู้ใช้ บริ กำรมีควำมสะดวกมำกขึ ้นในกำรเติมเงิน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย
7 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ไม่มี

บริ ษัทฯ มีควำมมุง่ มัน่ และตังใจในกำรเป็
้
นผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เพื่อให้ บริ กำรกับผู้ใช้ งำนได้ อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพรวมทังมี
้ ควำมพยำยำมทีจ่ ะพัฒนำบริ กำรต่ำงๆ เพื่อเป็ นทำงเลือกสำหรับผู้ใช้ บริ กำร กำรเรี ยกเก็บค่ำบริ กำร
ล่วงหน้ ำ โดยที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรทำกำรชำระค่ำบริ กำรล่วงหน้ ำ (เติมเงิน) จะสำมำรถทำให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรสำมำรถใช้ บริ กำรต่ำงๆ ได้
ตำมจำนวนเงินสะสมคงเหลือ ซึง่ เป็ นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรใช้ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ทังในด้
้ ำนควำมสะดวกในกำรบริ หำร
ควบคุมค่ำใช้ จ่ำย กำรเลือกใช้ บริกำรตำมควำมต้ องกำร และเพือ่ ตอบสนองพฤติกรรมกำรใช้ งำนเฉพำะกลุม่ เช่น ผู้ที่มีควำม
ต้ องกำรใช้ งำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน ผู้ที่ต้องกำรควบคุมค่ำใช้ จำ่ ยด้ วยตนเอง ผู้ที่มีควำมต้ องกำรใช้ งำน
น้ อยกว่ำค่ำบริ กำรขันต
้ ่ำรำยเดือนของระบบชำระค่ำใช้ บริ กำรภำยหลัง เป็ นต้ น
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