15 កុម្ភៈ 2021

លកខខណ្ឌ
សុម្៊ី TrueMove H Cambodia 5G
1)

សសវាកម្មស េះសំរាប់បគ្ុ គលដែលសបើកស្បើសម្ុ៊ី កាតថ្ម៊ី “CAMBODIA 5G SIM” ព៊ី្កុម្ហុ TrueMove H Universal Communication Co.,Ltd. (“TrueMove
H”) ដែលសៅថា “្កុម្ហុ ” ្បព័ ធដបបបញ្ចូលលុយ ដបបបុគ្គលធម្មតាដែលអាចស្បើទូរស័ពទចល័ត ស្បើគ្ូជាម្ួយសសវាកម្ម 5G/4G បា កនុងតំប ់សសវាកម្មដែល្កុម្ហុ ផ្តល់ជូ ។ សសវា
កម្មស េះចាប់សផ្តម្ើ ែំសណ្ើរការចាប់ព៊ីថ្ថ្ៃទ៊ី 15 កុម្ភៈ 2021 រហូតែល់ ថ្ថ្ទៃ ៊ី 31 ធនូ 2021 ឬ រហូតែល់មា ការ្បកាសបដ ែម្ ។ អ្នកស្បើ្បាស់សម្ុ៊ី ឹងទទួលបា អ្តែ្បសោជ ៍ែចូ តសៅ៖
1.1

ស្កឌ៊ីតជាទឹក្បាក់សំរាប់សតកនុង្បសទស 15 បាត

1.2

អ្្តាសំរាប់ការសតកនងុ ្បព័ ធ្ទូម្៉ោូ សអ្ជ 1បាត/សមា៉ោង (ចាប់ព៊ីនាទ៊ី ទ៊ី61 ស ើងសៅ គ្ិត 1បាត/នាទ៊ី)

1.3

អ្ុិ ធឺសណ្ត 5G/4G/3G/EDGE/GPRS ចំ ួ 2GB

1.4

អ្ុិ ធឺសណ្តម្ិ កំ ត់កងនុ ការសលង Facebook, LINE, TrueID ិង TrueID 30 ថ្ថ្ែៃ ំបូង

1.5

អ្ុិ ធឺសណ្តសំរាប់សម្ើល Youtube កនុងកំរិត 720 dpi 7ថ្ថ្ៃ (1សមា៉ោង/ថ្ថ្ៃ)
*អ្តែ្បសោជ ៍ស េះសំរាប់សុ៊ីម្ដែលសបើកស្បើចាប់តាងំ ព៊ីថ្ថ្ៃទ៊ី 24 ម្៊ីនា 2564

1.6

សិទធិកនុងការស្បើ WiFi ហ្វហរ៊ីប បត នាទប់ កនុងសលបឿ 200 Mbps រយៈសពល 30 ថ្ថ្ៃ

1.7

បនាទប់ពប៊ី ញ្ចូលលុយស សំ្គ្ប់ោ៉ោងសោចណាស់ 50 បាត/ជុំ (1 ជុំ មា 30 ថ្ថ្)ៃ អ្នកស្បើ្បាស់អាចសលងហ្វហរ៊ី Facebook, LINE, TrueID 30 ថ្ថ្ៃប តសទៀត
*អ្តែ្បសោជ ៍ស េះមា ្បសិទធិភាពសំរាប់សម្ុ៊ី ដែលសបើកស្បើចាប់សផ្តើម្ព៊ីថ្ថ្ទៃ ៊ី 24 ម្៊ីនា 2021សៅ

1.8

សពលអ្នកស្បើ្បាស់បញ្ចូលលុយោ៉ោ ងសោចណាស់ 100 បាត កនងុ ម្ួយជុំ (1ជុំ = 30ថ្ថ្)ៃ អ្តិថ្ជិ អាចសលង Facebook ហ្វហរ៊ីប តសទៀតបា ដែលអាចសលងែូចជា news
feed, wall, Like, Comments, Inbox, ដតម្ិ រួម្បញ្ចូលការទទួល-សផ្ញើវីឌ៊ីអ្ូ ការសតតាម្អ្ុិ ធឺសណ្ត ងិ ការចូលសៅកា ់សវបសាយ ឬ URL សផ្សងសទៀត ដែល
ម្ិ សៅកនុង Facebook Application

1.9

សុ៊ីម្ស េះ ឹងការពារអ្នកស្បើ្បាស់ព៊ីបញ្ហាសុ៊ីម្កាត់លុយ ព៊ីកម្មវិធ៊ីទូរស័ពទសផ្សងៗកនុងទូរស័ពទ សោយគ្ិតអ្្តាសលងអ្ុិ ធឺសណ្ត 0 បាត/kbps ។ សបើសិ ជាអ្នកស្បើ្បាស់ម្ិ មា
គ្ំសរាងអ្ុិ ធឺសណ្តសទសនាេះ គ្ឺម្ិ អាចសលងអ្ុិ ធឺសណ្តបា សទ ែូសចនេះអ្នកស្បើ្បាស់្តូវទិញគ្ំសរាងអ្ុិ ធឺសណ្ត សបើសិ មា បំណ្ង្តូវការសលងអ្ុិ ធឺសណ្ត។

សលបឿ កនុងការស្បើសសវាកម្ម ចំ ចុ 1.3 ចំ ុច 1.4 ចំ ចុ 1.5 ចំ ុច 1.7 ិង ចំ ុច 1.8 អា្ស័យសលើទ៊ីតាងំ ថ្ ការស្បើសសវាកម្ម ិងចំ ួ ម្ ុសសដែលស្បើសសវាកម្ម្តង់ទ៊ីតាំងសនាេះ រួម្ សាែ ភាពជាក់
ដសតងថ្ ការស្បើការ ដែលអាចទាបជាងអ្រ៊ីដែលបា បញ្ហាក់កងនុ គ្ំសរាង ។
សៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលថ្ ្បូម្៉ោូសុិ លក់ អ្្តាថ្ ការស្បើសសវាកម្ម ងឺ សៅតាម្ការកំ ត់របស់្កុម្ហុ ឬ អ្នកស្បើ្បាស់អាចស្ជើសសរីស្បូម្៉ោូសុិ សុ៊ីម្សផ្សងៗសទៀត ដែលមា សៅខណ្ៈសនាេះ ។
្បសិ សបើអ្នកស្បើ្បាស់បញ្ចប់ការស្បើសសវាកម្មសម្ុ៊ី ស េះ ឬ បតូរសៅស្បើ្បូម្៉ោូសុិ សុម្៊ី សផ្សង ឬ បតូរព៊ី្បព័ ធ ដបបបញ្ចូលលុយ សៅជា្បព័ ធដបបបង់លុយ្បចាំដខ សិទធិដែលទទួលបា សៅកនងុ ចំ ុច 1.1 ចំ ចុ
1.2 ចំ ចុ 1.3 ចំ ុច 1.4 ចំ ុច 1.5 ចំ ុច 1.6 ចំ ុច 1.7 ចំ ុច 1.8 ិង ចំ ចុ 1.9 ឹងបញ្ចប់ភាាម្ៗ ។
ការសលង្ហវ៊ី Facebook, LINE, TrueID, Youtube អាចស្បើបា កនងុ លកខខណ្ឌ ែូចខាងស្កាម្ ស្ៅព៊ីស េះ ងឹ គ្ិតតំថ្លតាម្អ្្តាការសលងអ្ុិ ធឺសណ្ត៖
1. ការសលងហ្វហរ៊ី Facebook អាចសលងបា ែូចជា news feed, wall, Like, Comments, Inbox ។ ដតម្ិ រួម្បញ្ចូលការទទួល-សផ្ញើវីឌ៊ីអ្ូ ការសតតាម្អ្ុិ ធឺសណ្ត ិង
ការចូលសៅកា ់សវបសាយ ឬ URL សផ្សងសទៀត ដែលម្ិ សៅកនុង Facebook Application
2. ការសលងហ្វហរ៊ី LINE អាចសលងបា ែូចជា chat, សផ្ញើ ិង ទទួល sticker ិង រូបភាព ។ ដតម្ិ រួម្បញ្ចូល ការទទួល-សផ្ញើ វីឌ៊ីអ្ូ,ការតាម្អ្ុិ ធឺសណ្ត ការចូលសៅកា ់
URL/website ដែលម្ិ សៅកនុង LINE applications ិងម្ិ រួម្បញ្ចូលសសវាកម្ម ែថ្ទសទៀតដែលមា សៅកនុង LINE ែូចជា LINE Camera, LINE POP
-ល3. ការសលងហ្វហរ៊ី TrueID អាចសលងសសវាកម្ម កម្មវិធ៊ីសផ្សងៗសៅកនុង TrueID Application សលើទូរស័ពទ ឬ Tablet សៅកនុងករណ្៊ីអ្តិថ្ិជ ស្បើ សវបសាយសផ្សង ឬ link ឬ
ដសរ៍សផ្សងៗសលើ TrueID Application អ្តិថ្ជិ ្តូវចំណាយសលើថ្ថ្ាសសវាកម្មបដ ែម្ (សបើសិ មា ) តាម្អ្្តាដែលបា ដចងសៅកនុងគ្ំសរាងដែលអ្នកស្បើ្បាស់កពំ ុងស្បើសៅសពល
សនាេះ ឬ សបើសិ គ្ំសរាងដែលស្បើម្ិ បា បញ្ហាក់ អ្្តា ឹងគ្ិតសៅតាម្ការកំណ្ត់របស់្កុម្ហុ ។ សសវាកម្មដែលរួម្សៅកនុងការស្បើគ្ំសរាង TrueID មា ែូចជា អ្តិថ្ិជ អាច
login ិង log out អាចសម្ើល TV streaming, Movie, Song, Story Content, ព៊ី Exclusive, Movie ,TV, Soccer, Music, Sport,
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Travel, Food, Game, Men, Women ងិ Entertainment ដតម្ិ រួម្បញ្ចូល Privileges menu, Cloud ិង Payment ។ TrueID អាចស្បើ
ជាម្ួយ application ទាំងកនុង phone ងិ tablet ។
4. ខកំណ្ត់ការស្បើសិទធិពិសសសការស្បើ Youtube: សិទពធិ ិសសសកនុងការស្បើសសវាកម្ម Youtube ហ្វហរ៊ី 1 សមា៉ោងកនងុ ម្ួយថ្ថ្ៃ ប តបនាទប់ 7 ថ្ថ្ៃ សំរាប់ការសម្ើលយូធបូ កនុងការកនងុ កំរិត
720 dpi សទាេះជាោ៉ោ ងស េះកត៊ី សលបឿ ថ្ ការស្បើសសវាកម្មអា្ស័យសលើឧបករណ្៍ស្បើ្បាស់ ិង ចំ ួ អ្នកស្បើ្បាស់សៅកនុងតំប ់ សពលសវលាសនាេះ ។

2)

អ្្តាការស្បើសសវាកម្មសផ្សងៗ មា ែូចខាងស្កាម្ (ម្ិ រួម្បញ្ចូលព ធ 7%):
សសវាកម្ម

ថ្ថ្ាសសវាកម្ម (ម្ិ រូម្បញ្ចូលព ធ 7%)

សតស្ៅ្បព័ ធ

1 បាត/នាទ៊ី

សតកនុង្បព័ ធ TrueMove H

1 បាត/សមា៉ោង (1 បាត/នាទ៊ី ចាប់ព៊ីនាទ៊ី ទ៊ី61 តសៅ)

សតសៅ្បសទសកម្ពុជាតាម្ 00600

3 បាត/នាទ៊ី ្គ្ប់្បព័ ធ

សតសៅ្បសទសកម្ពុជាតាម្ 006

9 បាត/នាទ៊ី ្គ្ប់្បព័ ធ

សលងអ្ុិ ធឺសណ្ត

0 បាត /MB (ម្ិ មា PPU data usage, សលបឿ PPU 0Kbps)

សលង WiFi

1 បាត/នាទ៊ី

សផ្ញើសារ SMS កនុង្បសទស

3 បាត /SMS

សផ្ញើសារ SMS ឆ្ាង្បសទស

9 បាត /SMS

សផ្ញើសារ MMS កនុង្បសទស

5 បាត/MMS

សារ MMS ឆ្ាង្បសទស

15 បាត/MMS

អ្្តាសសវាកម្មខាងសលើ សំរាប់ការសតសៅសលខទូរស័ពចទ ល័ត ឬទូរស័ពទសលើតុដែលបា ចុេះស្ម េះសៅកនងុ ្បសទស រហូតែល់ឈប់ស្បើសសវាកម្មដែលបា កំ ត់ដតប៉ោុសណាណេះ ម្ិ រួម្ែល់ការសតសៅសលខពិសសសឆ្ាង
្បសទស ឬ សសវាកម្មសពលសៅស្ៅ្បសទស ងិ ការស្បើសសវាកម្មសផ្ញើ ទទួល សារ សសវាកម្មពិសសស ងិ សសវាបដ ែម្សផ្សងៗសពលសៅស្ៅ្បសទស ។
3)

អ្្តាការស្បើសសវាកម្មសពលសៅស្ៅ្បសទសមា ែូចខាងស្កាម្ (ម្ិ ទា ់រួម្បញ្ចូលព ធ 7%)
5.1 សសវាកម្មសតសៅបរសទស គ្ិតតាម្អ្្តាកំ ត់ដែលសតតាម្ 006000 ។ អ្តិថ្ជិ អាច្តួតពិ ិតយ

អ្្តាសសវាកម្មបដ ែម្

5.2 បា តាម្ www.truemove-h.com
5.3 សផ្ញើសារ SMS 5 បាត/សារ
5.4 សផ្ញើសារ MMS 9 បាត/សារ
4)

្គ្ប់សពលដែលបញ្ចូលលុយ្គ្ប់ 10, 20, 50, 90, 150 ងិ 300 បាត ងឹ អាចព ារអាយុសុ៊ីម្ 30 ថ្ថ្ៃ, បញ្ចូលលុយ 500 បាត ងឹ អាចព ារអាយុសុ៊ីម្ 50 ថ្ថ្ៃ ិង បញ្ចលូ លុយ
1,000 បាត ងឹ អាចព ារអាយុសុ៊ីម្ 90 បាត សហើយចំ ួ ថ្ថ្ៃអ្តិបរមាដែលស សំកងនុ ការព ារអាយុសុ៊ីម្គ្ឺម្ិ សលើស 365 ថ្ថ្ៃ ិង ចំ ួ លុយដែលបញ្ចូលស សំសរុបអ្តិបរមាម្ិ សលើស
50,000 បាត ។

5)

លកខខណ្ឌ ការស្បើសសវាកម្ម WiFi សោយ TrueMove H
5.1 អ្នកអាចស្បើគ្ំសរាងសសវាកម្ម WiFi ជាប បត នាទប់ សោយអាចភាាប់វា៉ាយោរ យសោយសរ័យ្បវតតិ តាម្ .@truemoveH សំរាប់អ្តិថ្ិជ ដែលស្បើសសវាកម្មវា៉ាយោរ យ្បចាំថ្ថ្ៃ
ឬ ជាសមា៉ោង អាចភាាប់វាយោរ យតាម្ .@ TRUEWIFI (សបើសិ ម្ិ បា ភាាប់គ្ំសរាងវា៉ាយោរ យណាម្ួយសទ គ្ិតអ្្តាសសវាកម្ម 1បាត/នាទ៊ី)
5.2 សៅកនុងចសនាាេះរយៈសពលថ្ ការស្បើ្បាស់ WiFi by TrueMove H ្កុម្ហុ True Internet Company (“True Internet”) មា ភាពចាំបាច់កនុងការ
ផ្តតច់្បព័ អ្ធ ុិ ធឺសណ្ត (Session time out) សរៀងរាល់ 180 នាទ៊ីម្ងត សែើម្ប៊ី្តួតពិ ិតយ ងិ កំ ត់្តាបរិមាណ្ស្បើ្បាស់ ។ ស្កាយព៊ីការផ្តតច់ែំសណ្ើរការស េះសហើយ សបើសិ
្តូវការស្បើប ត អ្តិថ្ិជ ្តូវបិទ ិង សបើកការភាាប់សសវាកម្មម្ងត សទៀត ។
5.3 កនុងករណ្៊ីអ្នកស្បើសញ្ហា WiFi by TrueMove H សលាច Log out ឬ ម្ិ បា ស្បើសសវាកម្មប តបនាទប់សលើស 10 នាទ៊ី ្បព័ ធ ឹងសធរើការ Log out សោយសរ័យ្បវតតិ
។
5.4 Concurrent កនងុ ការតភាាប់សញ្ហា WiFi ងឹ អាចស្បើបា ្តឹម្ 1 នាក់/ែងថ្ ការស្បើអ្ុិ ធឺសណ្ត ឬ WiFi ដតប៉ោុសណាណេះ ។

6)

សិទធិសផ្សងៗតាម្ដែលបា បញ្ហាក់កនុងការលក់ស េះ ម្ិ អាចបតូរ ្តលប់ ឬ បតូរជាលុយសុទធ ឬ របស់សផ្សងបា សនាេះសទ រួម្ទាំងម្ិ អាចសវ៉ាសៅសអាយបុគ្គល ឬ តិ ិបគ្ុ គលសផ្សងសទៀតផ្ងដែរ

15 កុម្ភៈ 2021
7)

្បសិ សបើទសងរើ ឬ សកម្មភាព របស់អ្នកស្បើ្បាស់ែចូ ខាងស្កាម្ ឬ្កុម្ហុ មា ការសងស័យថា មា ការសធរើអ្រ៊ីម្ួយែូចខាងស្កាម្ស េះ ្កុម្ហុ មា សិទធិកនុងការបញ្ឈប់ការស្បើសសវាកម្មតាម្កិចសច ា
ភាាម្ៗ៖
7.1 ទសងរើសកម្មភាពខុស ងឹ អ្រ៊ីដែលបា ោម្្បាម្កនុងកិចចស ា៖ សបើសិ មា ការសធរខើ ុសកម្មវតែុថ្ កិចចស ា សអាយចាត់ទុកថាអ្នកស្បើ្បាស់បា សធរើសកម្មភាពខុស ឹងអ្រ៊ីដែលបា ោម្
្បាម្កនុងកិចចស ា ។
កម្មវតែុថ្ ការកិចសច ា៖ អ្នកស្បើ្បាស់្តូវ
(ក.) ស្បើ្បូម្ស៉ោូ ុិ ស េះ កនុងសោលបំណ្ងសែើម្ប៊ីសធរើការទំនាក់ទំ ង ិង ស្បើ្បាស់កនុងឋា ៈធម្មជាតិជាម្ ុសស បុគ្គលធម្មតាទូសៅ ជាម្ួយ ឹងភាពសសាម េះ្តង់ ម្ិ ស្បើសែើម្ប៊ីទាញយក
ផ្ល្បសោជ ៍ផ្តទល់ខាួ ឬ កនុងសោលបំណ្ងសែើម្ប៊ីសធរើធុរកិចច ។
(ខ.) ម្ិ ផ្តាស់បតូរ ឬ អ្លិវឌឍបសចចកវិទា/ network/ ្បព័ ឬធ អ្រ៊ីសផ្សងៗសទៀត សោយស្បើសសវាកម្មឬ ឧបករណ្៍បុគ្គលទ៊ី3 កនុងការភាាប់ ឬ ផ្តល់សសវាកម្ម network ម្ិ ថា
សោយផ្តទល់ ិងសោយ្បសោល ដែលទាំងអ្ស់ស េះចាត់ទកុ ថាជាការខុសស៊ីលធម្៌ ឬ សធរើសអាយអ្ តរាយឬ ម្ិ យុតធតិ ម្៌ ែល់្កុម្ហុ ឬ បុគ្គលែថ្ទសទៀត ។ បដ ែម្ព៊ីស េះ អ្នក
ស្បើ្បាស់ម្ិ ្តូវបំផ្តាញ ឬ រំខា ្បព័ ធ network ដែលអាចសធរើសអាយប៉ោេះពាល់ែល់្បសិទធិភាពថ្ ការស្បើ្បាស់ network ឬ សកម្មភាពដផ្នកសផ្សងៗដែលប៉ោេះពាល់ែល់
សម្តែភាពកនុងការផ្តល់សសវាកម្មរបស់្កុម្ហុ ។
7.2 សកម្មភាពដែលមា សហតុផ្លសធរើសអាយសជឿបា ថា អ្នកស្បើ្បាស់កំពុងសធរើអ្ំសពើទចុ ចរិត ឬ ដកាងប ឯាំ កសារកនុងការចុេះស្ម េះស្បើ្បាស់ ឬ ការស្បើសសវាកម្ម ក៏ែចូ ជា ការទទួលសំសណ្ើរ
សំណ្ូកសផ្សងៗ ឬ ទសងរើសងស័យដែលជាការខុសចាប់ ។

8)

្កុម្ហុ សូម្រកាសិទកធិ នុងការដកដ្ប ផ្តាស់បតូរ បញ្ឈប់ ឬ លុបសចាល លកខខណ្ឌ កនងុ កិចសច ាស េះ សោយម្ិ ដចង្បកាសជាម្ុ ្បសិ សបើមា ខណាម្ួយដែលម្ិ សម្្សបជាម្ួយ ងឹ លកខខណ្ឌ
សោល សោបាយ ចាប់ទំលាប់ របស់រោា លិបាល ។ សលើកដលងដតមា ការបញ្ហាក់ោ៉ោងចាស់ជាម្ុ សត៊ីការដកដ្ប បញ្ឈប់ ឬ លុបសចាលលកខខណ្ឌ ណាម្ួយកនងុ កិចសច ាស េះ សោយ្កុម្ហុ ឹងសធរើ
ការ្បកាសជាម្ុ ោ៉ោ ងសោចណាស់ 30 ថ្ថ្ៃ តាម្បណាតញសផ្សងៗដែល្កុម្ហុ មា តាម្ការជាក់ដសតង ងិ ពិចារណាថាសម្គ្ួរ ។

9)

ដសរងយល់ព័ត៌មា បដ ែម្ទាក់ទង ឹងការស្បើ្បាស់សសវាកម្មបា តាម្ www.truemove-h.com ិង សំរាប់រសបៀបភាាប់្បព័ ធ 3G/4G/5G បា តាម្ www.truemoveh.com/apn ឬ សតសៅ សសវាបំសរីអ្តិថ្ជិ TrueMove H Care 1242 ឬ បុគ្គលកិ ដផ្នកលក់ ។

10) ្បសិ សបើ្កុម្ហុ មា ការសហការ ឬ សផ្ទរធុរកិចច ម្ិ ថាទាំង្សុង ឬ ម្ួយចំ ួ សៅ្កុម្ហុ ម្ួយសផ្សងសទៀត អ្នកស្បើ្បាស់យល់្ពម្សអាយ្កុម្ហុ សធរើការសផ្ទរការស្បើ្បាស់ សសវាកម្មទូរស័ពទស េះ
សអាយ្កុម្ហុ សផ្សងសទៀតដែលសហការឬទទួលការសផ្ទរធុរកិចចព៊ី្កុម្ហុ សែើម្ប៊ីែំសណ្ើរការផ្តល់សសវាកម្មទូរស័ពទតាម្ឯកសារទទួលសិទធិចាប់ស េះ ភាាម្ៗចាប់ព៊ីសពលសនាេះតសៅ ។
11) ្កុម្ហុ សូម្រកាសិទកធិ នុងការដកដ្ប ផ្តាស់បតូរ បញ្ឈប់ ឬ លុបសចាល លកខខណ្ឌ កនុងកិចចស ាស េះ សោយម្ិ ដចង្បកាសជាម្ុ ។
12) ដសរងយល់ព័ត៌មា បដ ែម្ទាក់ទង ឹងការស្បើ្បាស់សសវាកម្មបា តាម្ www.truemove-h.com ឬ សតសៅ សសវាបំសរីអ្តិថ្ិជ TrueMove H Care 1242 ឬ បុគ្លគ ិកដផ្នកលក់
។

