เงือ
่ นไขรายการส่งเสริมการขาย
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึน
้ เฉพาะผู ้ใช ้บริการในนามบุคคลธรรมดา ทีใ่ ช ้บริการทรู
ออนไลน์ และ/หรือ ทรู ออนไลน์ทใี่ ช ้แพ็กเกจร่วมกับทรู วิชั่นส์ และ/หรือ ทรูมูฟ เอช และ
ใช ้แพ็กเกจทีม
่ ค
ี ่าบริการรายเดือนตัง้ แต่ 599 บาท ขึน
้ ไป โดยสมัครชาระค่าบริการเหมาจ่าย
ทีช
่ าระไว ้ก่อน จานวน 3,000 บาท และ 5,000 บาทเท่านัน
้ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการแจ ้งเปลีย
่ นแปลงเป็ นอย่างอืน
่
2. ค่าบริการเหมาจ่ายทีช
่ าระไว ้ก่อน จานวน 3,000 บาท และ 5,000 บาท เป็ นการชาระ
ค่าบริการเหมาจ่ายของค่าบริการแพ็กเกจหลัก รวมถึงกรณีผู ้ใช ้บริการมีค่าบริการส่วนเกิน
ของทรูมูฟเอช และทรูวช
ิ ันส์ และ/หรือค่าบริการอืน
่ ๆ ทีไ่ ด ้รับใบแจ ้งค่าบริการรายเดือนรวม
ยอดค่าใช ้บริการของ ทรู ออนไลน์, ทรู วิชั่นส์ หรือ ทรูมูฟ เอช ไว ้ในใบแจ ้งค่าบริการ
เดียวกันเท่านัน
้
3. ผู ้ใช ้บริการทีช
่ าระค่าบริการเหมาจ่ายตามข ้อ 2 จะได ้รับสิทธิพเิ ศษดังนี้
3.1 สาหรับค่าบริการเหมาจ่ายทีช
่ าระไว ้ก่อนจานวน 3,000 บาท จะได ้รับส่วนลด 3% ของ
ค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนเท่านัน
้ ไม่รวมค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจและค่าบริการอืน
่ ๆนาน
6 เดือน
3.2 สาหรับค่าบริการเหมาจ่ายทีช
่ าระไว ้ก่อนจานวน 5,000 บาท จะได ้รับส่วนลด 5% ของ
ค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนเท่านัน
้ ไม่รวมค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจและค่าบริการอืน
่ ๆ
นาน 12 เดือน
3.3 ส่วนลด 3% และ 5% จะถูกคานวนจากยอดค่าใช ้บริการก่อนคานวณภาษีมูลค่าเพิม
่
(VAT) และได ้รับในรอบใบแจ ้งค่าบริการถัดไป
่ ทรูไอดี
3.4 สาหรับ 2,000 ท่านแรก จะได ้รับสิทธิช
์ มแพ็กเกจทรูไอดี พลัส บนแอปพลิเคชัน
เว็บไซต์ทรูไอดี กล่องทรูไอดี เท่านัน
้ ฟรี นาน 30 วัน (นับจากวันทีเ่ ริม
่ รับสิทธิค
์ รัง้ แรก)
สิทธิพเิ ศษนี้มม
ี ูลค่า 119 บาท
ผู ้ทีไ่ ด ้รับสิทธิจ
์ ะได ้รหัสโปรโมชัน (Promo code) สาหรับการรับสิทธิช
์ มแพ็กเกจทรูไอ
ดีพลัส บนแอปพลิเคชั่นทรูไอดี ผู ้ใช ้บริการต ้องนารหัสโปรโมชัน (Promo code) ไปใช ้สิทธิ์
รับชมภายใน 90 วันหลังจากได ้รับ SMS ยืนยันรหัสโปรโมชั่น โดย 1 รหัสโปรโมชัน
(Promo code) สามารถเลือกรับชมได ้นาน 30 วัน
่ สาหรับการรับสิทธิช
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ SMS ยืนยันรหัสโปรโมชัน
์ มแพ็กเกจทรูไอดี พลัส
ภายในเดือนถัดไป และไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงเบอร์โทรศัพท์ในการรับ SMS ยืนยันรหัส
่
โปรโมชันได ้
4. ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง Log-in ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชัน หรือทรูไอดี ทีวี แอปพลิเคชัน
ก่อนเริม
่ ชมแพ็กเกจทรูไอดี พลัส
5. ผู ้ใช ้บริการสามารถรับชมช่องรายการ และภาพยนตร์พรีเมียมตามแพ็กเกจผ่านแอปพลิเค
ชันทรูไอดี เว็บไซต์ทรูไอดี และกล่องทรูไอดี ทีวี เท่านัน
้
6. ระยะเวลารับชมช่องรายการและภาพยนต์พรีเมียมเป็ นไปตามแพ็กเกจทีส
่ มัคร โดยเริม
่ นับ
จากเวลาทีส
่ มัครรับ สิทธิก
์ ารทารายการเช่าแพ็กเกจทรูไอดี พลัส ทุกแพ็กเกจ จะไม่

สามารถคืนเงิน เปลีย
่ นแปลงช่องรายการ/แพ็กเกจ หรือ โอนย ้ายแพ็กเกจไปยังบัญชีทรูไอดี
อืน
่
ิ ธิใ์ นการเปลีย
7. บริษัทฯ มีสท
่ นแปลงช่องรายการ และรายการภาพยนต์พรีเมียมของแพ็กเกจ
ทรูไอดี พลัส โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
8. ผู ้ใช ้บริการสามารถรับสิทธิพเิ ศษข ้างต ้นได ้เพียง 1 สิทธิเ์ ท่านั ้น สงวนสิทธิ์ เฉพาะ
ผู ้ใช ้บริการทีใ่ ช ้บริการทรูออนไลน์ 1 รหัสลูกค ้า ต่อ 1 รายการส่งเสริมการขาย ผู ้ใช ้บริการ
จะได ้รับสิทธิพเิ ศษนี้ เฉพาะผู ้ใช ้บริการอินเทอร์เน็ตทีม
่ ส
ี ถานะใช ้บริการตามปกติเท่านัน
้ ใน
กรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ มีการโอนสิทธิผ
์ ู ้ใช ้บริการ หรือยกเลิก หรือการระงับบริการไม่ว่าด ้วย
้ สุดลงทันที
สาเหตุใดๆ สิทธิพเิ ศษดังกล่าวจะสิน
9. กรณีผู ้ใช ้บริการยกเลิกหรือผิดนัดชาระค่าบริการหรือผิดสัญญาก่อนครบกาหนด การหัก
ค่าบริการเหมาจ่ายทีไ
่ ด ้ชาระไว ้ก่อนระยะเวลาตามทีไ่ ด ้ตกลงไว ้ และยังมีค่าบริการทีช
่ าระไว ้
ก่อนคงเหลืออยู่ ผู ้ใช ้บริการตกลงให ้บริษัทฯ นาค่าบริการเหมาจ่ายทีช
่ าระไว ้ก่อน มาหัก
ค่าบริการเฉพาะของรายการส่งเสริมการขายนี้ทค
ี่ ้างชาระ และหากมีเงินคงเหลือบริษัทฯ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าบริการทีช
่ าระไว ้ก่อนดังกล่าว ให ้กับผู ้ใช ้บริการภายในระยะเวลา 30 วัน
ิ้ สุดสัญญาบริการ โดยการคืนเงินดังกล่าว จะเป็ นไปตามขัน
นับตัง้ แต่วันทีส
่ น
้ ตอนหลังจากที่
ผู ้ใช ้บริการได ้แสดงหลักฐานเพือ
่ ยืนยันว่าเป็ นผู ้ใช ้บริการทีแ
่ ท ้จริง และบริษัทฯ ได ้ตรวจสอบ
หลักฐานเรียบร ้อยแล ้วว่าเป็ นบุคคลเดียวกันกับผู ้ตกลงใช ้บริการตามสัญญาบริการ
10. ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษพนักงาน ไม่สามารถเข ้าร่วมรับสิทธิพเิ ศษนี้ได ้
11. ผู ้ใช ้บริการประเภทชาระค่าบริการรายเดือนล่วงหน ้าแบบ 6 เดือน และแบบ 12 เดือน ไม่
สามารถสมัครเข ้าร่วมสิทธิพเิ ศษนี้ได ้
12. สิทธิพเิ ศษนี่ ไม่สามารถแลกหรือคืนเป็ นเงินสดได ้ และไม่สามารถใช ้ร่วมกับสิทธิพเิ ศษอืน
่ ๆ
ได ้
ิ ธิแ
13. บริษัทฯ มีสท
์ ก ้ไขเปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
หากมีข ้อกาหนด คาสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข
เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้หรือคาสั่งดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระใน
การดาเนินการของบริษัทฯ
ิ ธิใ์ นการแก ้ไขเปลีย
เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับ
หรือยกเลิกข ้อกาหนดนี้ได ้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วัน
ผ่านช่องทางทีบ
่ ริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร
้ ริการ
การให้ความยินยอมและคาร ับรองของผูใ้ ชบ
14. ผู ้ใช ้บริการรับทราบว่ายินยอมให ้ผู ้ให ้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้ส่งหรือโอนข ้อมูล
ส่วนบุคคล และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช ้บริการ เพือ
่ ประโยชน์ในการให ้บริการ หรือ
เพือ
่ ปรับปรุงการให ้บริการ และเพือ
่ ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการคุ ้มครองข ้อมูล
ส่วนบุคคล หรือเพือ
่ วัตถุประสงค์การวิจย
ั ตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพือ
่
วิเคราะห์และนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู ้ให ้บริการ และ/หรือบุคคลทีเ่ ป็ นผู ้
จาหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกีย
่ วข ้องกับผู ้ให ้บริการ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจ
ของผู ้ให ้บริการ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู หรือเพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ ใดทีไ่ ม่ต ้องห ้ามตาม
กฎหมาย หรือเพือ
่ ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีใ่ ช ้บังคับใช ้กับผู ้ให ้บริการทัง้ ขณะนี้

และในภายภาคหน ้า โดยผู ้ให ้บริการสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข ้อมูลข ้างต ้นให ้แก่
บริษัทในกลุ่มของผู ้ให ้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู ้ประมวลผลข ้อมูล หรือหน่วยงาน/
องค์กร/นิตบ
ิ ุคคลหรือบุคคลใดๆ ทีม
่ ส
ี ัญญา ข ้อตกลง หรือนิตส
ิ ัมพันธ์ กับผู ้ให ้บริการหรือมี
ความสัมพันธ์ด ้วยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ”
15. สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมที่ Call Centre โทร. 1242 หรือติดต่อศูนย์บริการ True Shop
ได ้ทุกสาขา
16. หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน ้า
16. 1 รูปแบบและวิธก
ี ารของการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน ้า
ลักษณะรูปแบบของการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน ้าของบริษัทฯ นัน
้ ผู ้ใช ้บริการสามารถชาระ
ค่าบริการล่วงหน ้าโดยมีมูลค่าตัง้ แต่ 3,000 - 7,000 บาท ไว ้ในระบบก่อนวัน ที่หักค่ าบริก าร หรือ
ก่อนวันเริม
่ ต ้นรอบระยะเวลาการใช ้บริการ เช่น ผู ้ใช ้บริการทีม
่ รี อบระยะเวลาการใช ้งานระหว่างวั น ที่
1 - 31 มีน าคม 2564 จะต ้องช าระเงิน ล่ว งหน า้ เข ้าสู่ระบบภายในวั น ที่ 24 มีน าคม 2564 เป็ นต ้น
บริษั ทฯ จะด าเนิน การหั ก เงิน ค่ า บริก ารจากผู ้ใช ้บริก ารจากมู ล ค่ า เงิน
ที่ผู ้ใช ้บริก ารจ่ า ยมา
ล่ ว งหน า้ โดยบริษั ทฯ จะหั ก เงิน ค่ า บริก ารในระหว่ า งรอบบิล ของผู ใ้ ช ้บริก าร โดยวั น ที่ หั ก เงิน
ผู ้ใช ้บริการแต่ละรายจะไม่ตรงกัน ขึน
้ อยู่กับวันตัดรอบบิลของผู ้ใช ้บริการแต่ละราย
โดยผู ้ใช ้บริการจะได ้รับผลประโยชน์ประกอบด ้วย 1. ส่วนลดค่าบริก าร และ 2. การได ้รับ
คะแนนสิท ธิป ระโยชน์ (เรี ย กว่ า ทรู พ อยท์ ) เป็ นสั ด ส่ ว นตามจ านวนเงิน ที่ ช าระค่ า บริก าร โดย
ผู ้ใช ้บริการสามารถนาทรูพอยท์ไปแลกเป็ นของรางวัลและสิทธิประโยชน์ได ้ตามที่บริษัทฯ ก าหนด
และ/หรือ จะได ้รับสิทธิประโยชน์เพิม
่ เติม โดยขึน
้ อยู่กับจานวนเงินที่ชาระค่าบริการล่วงหน ้า ตามที่
บริษัทฯ กาหนด ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่มีก ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช ้จ่ายอื่นใดเพิม
่ เติม จาก
ผู ้ใช ้บริการนอกเหนือจากค่าบริการ
ผู ้ใช ้บริก ารสามารถชาระค่าบริก ารล่วงหน ้าผ่านช่อ งทางบริก ารต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ ผ่าน
ช่ อ ง ท า ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร ทุ ก ส า ข า ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ , ช่ อ ง ท า ง online ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์
https://iservice.truecorp.co.th/, Mobile Application True iService, เ ค า ท์ เ ต อ ร์ ธ น า ค า ร ,
Mobile Banking และตัวแทนรับชาระได ้ตามปกติ โดยหลังจากทีช
่ าระค่าบริการล่วงหน ้า บริษัทฯ
จะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน โดยหักชาระค่าบริการรายเดือนตามจานวนเงินทีร่ ะบุใบแจ ้งค่าบริการ
ของรอบบิล ประจ าเดือ นนั ้น ๆ ในวั น ครบก าหนดช าระเดิม ของผู ้ใช ้บริก าร จากจ านวนเงิน ที่ช าระ
ค่าบริการล่วงหน ้า โดยอัตโนมัต ิ
ในการชาระค่าบริการล่วงหน ้าสามารถชาระได ้เฉพาะอัตรา 3,000 บาท 4,000 บาท 5,000
บาท 6,000 บาท หรือ 7,000 บาท
ในกรณี ที่ผู ้ใช ้บริก ารยุต ิก ารใช ้บริก ารหรือ ถู ก ยุ ต ก
ิ ารใช ้บริก ารก่อ นครบก าหนดระยะเวลา
ตามที่ ไ ด ้ตกลงไว ้ และยั ง คงมีค่ า บริก ารที่ ช าระล่ ว งหน า้ คงเหลือ อยู่ (ภายหลั ง จากการหั ก หนี้
ค่าบริการหรือหนี้อน
ื่ ใด ทีผ
่ ู ้ใช ้บริการค ้างชาระแก่บริษัทฯ แล ้ว (หากมี) บริษัทฯ จะคืนเงินค่าบริการ
ิ้ สุดสัญญาบริก าร
ทีช
่ าระล่วงหน ้าดังกล่าวให ้กับผู ้ใช ้บริการภายในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วันทีส
่ น
(แบบชาระค่าบริการล่วงหน ้า) โดยการคืนเงินดังกล่าว จะเป็ นไปตามขัน
้ ตอนหลังจากทีผ
่ ู ้ใช ้บริการ
ได ้แสดงหลักฐานเพือ
่ ยืนยันว่าเป็ นผู ้ใช ้บริการทีแ
่ ท ้จริง และบริษัทฯ ได ้ตรวจสอบหลักฐานเรียบร ้อย
แล ้วว่าเป็ นบุคคลเดียวกันกับผู ้ตกลงใช ้บริการตามสัญญาบริการ
กรณี ที่บ ริษั ทฯ ประสงค์จ ะพั ก หรือ หยุ ด การให ้บริก ารอิน เทอร์เ น็ ต ความเร็ ว สูง ประจาที่
บริษัทฯ จะขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษรต่อ กสทช. ล่วงหน ้าก่อนพักหรือหยุด ให ้บริก ารตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์แ ละวิธีก ารพั ก หรือ หยุ ด การให ้บริก าร
โทรคมนาคม ข ้อ 6 และในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ ประสงค์จะเลิกกิจการ บริษัทฯ จะแจ ้งให ้ กสทช. ทราบ

ล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่ าระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุ ญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ข ้อ 12.8
16. 2 ระยะเวลาของการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน ้า
ระยะเวลาหรือจานวนงวดทีช
่ าระค่าบริการล่วงหน ้า ขึน
้ อยู่กับค่าบริการรายเดือนทีผ
่ ู ้ใช ้บริการ
้บริ
้บริ
เลือกไว ้ โดยที่สูงสุด ไม่เกิน 12 เดือ น ผู ้ใช ก ารที่ประสงค์จะใช ก ารแบบล่วงหน ้าจะต ้องสมัคร
ใช ้รายการส่งเสริมการขายทีอ
่ ัตราค่าบริการ 599 บาท/เดือน ขึน
้ ไป
ตัวอย่างการคานวณโดยมีการหักส่วนลดทีผ
่ ู ้ใช ้บริการได ้รับจากการชาระค่าบริการล่วงหน ้า สมมติที่
ส่วนลด 3% และ 5%
ค่าบริการชาระ
ล่วงหน้า
(บาท)

ค่าบริการราย
เดือน
ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่
(บาท)

ส่วนลด
ค่าบริการ

ภาษีมูลค่าเพิม
่
7%
(บาท)

ค่าบริการราย
เดือน
รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่
(บาท)

จานวนเดือนที่
ชาระค่าบริการ
ล่วงหน้า
โดยประมาณ

เฉพาะ
แพ็กเกจหล ัก

3,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

4.8

4,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

6.4

5,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

8.2

6,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

9.9

7,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

11.5

16.3 รายละเอียดสิทธิประโยชน์หรือส่วนลด
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับผลประโยชน์คน
ื กลับมาจากการทีช
่ าระค่าบริการไว ้ล่วงหน ้าตามจานวนที่
บริษัทฯ ได ้กล่าวไว ้ข ้างต ้น เป็ นคะแนนสิทธิประโยชน์ (เรียกว่า ทรูพอยท์) เป็ นสัด ส่วนตามจานวน
เงินที่ชาระค่าบริก ารล่วงหน ้า โดยผู ้ใช ้บริก ารสามารถนาทรูพอยท์ไ ปแลกเป็ นของรางวัลและสิทธิ
ประโยชน์ตามทีบ
่ ริษัทฯ กาหนด
หลักการในการมอบคะแนนสิทธิประโยชน์ (เรียกว่า ทรูพอยท์) ให ้แก่ผู ้ใช ้บริการ เป็ นสัดส่วน
ตามจานวนเงิน ที่ชาระค่าบริก าร โดยผู ้ใช ้บริก ารสามารถนาทรูพอยท์ไ ปแลกเป็ นของรางวัล และ
สิทธิประโยชน์ไ ด ้ตามที่บริษัทฯ ก าหนด การค านวณทรูพอยท์จะค านวณจาก การชาระค่าบริก าร
ทุกๆ จานวน 25 บาท จะได ้รับ 1 คะแนนทรูพอยท์ โดยหากผลการคานวณมีเศษเป็ นทศนิยม ระบบ
จะปั ดเศษทศนิยมลงในทุกกรณี
รวมทั ง้ ผู ้ใช ้บริก ารจะได ้รับ ผลประโยชน์ จ ากการที่ช าระค่ า บริก ารไว ้ล่ว งหน า้ เป็ นส่ว นลด
ค่าบริการรายเดือ น โดยขึน
้ อยู่กับจานวนเงินที่ชาระค่าบริก ารล่วงหน ้าตามที่บริษัทฯ ก าหนด โดย
ส่วนลดทีไ่ ด ้รับ เป็ นส่วนลดทีห
่ ักจากค่าบริการรายเดือ นของผู ้ใช ้บริก าร ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะดาเนินการ
ให ้ส่วนลด หลังจากได ้รับชาระค่าบริการล่วงหน ้าเรียบร ้อยแล ้ว โดยให ้ส่วนลดในเดือนแรก
ทัง้ นี้ ไม่น ้อยกว่าส่วนลดตามอัตราอ ้างอิงซึง่ กาหนดให ้เป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร
้ ดี โดยเฉลี่ย ของธนาคารพาณิ ช ย์จดทะเบี ย นในประเทศ (MLR)
เรีย กเก็ บ จากลูก ค ้ารายใหญ่ ชัน
ยกตัวอย่างเช่น ในปั จจุบัน ณ มกราคม 2565 อยู่ที่ร ้อยละ 6.2447 ต่อปี หรือร ้อยละ 0.5204 ต่อ
เดือน จึงยกตัวอย่างกรณีบริการเสนอดอกเบีย
้ ดังนี้

3,000.00

ส่วนลดค่าบริการราย
เดือน
เฉพาะแพ็กเกจหลัก
3%

4,000.00

3%

6

5,000.00

5%

12

6,000.00

5%

12

7,000.00

5%

12

ค่าบริการชาระ
ล่วงหน ้า

ระยะเวลา
(เดือน)
6

ตัวอย่างการคานวณค่าบริการรายเดือนแบบได ้รับส่วนลดจากการชาระค่าบริการล่วงหน ้า 3,000
บาท ได ้ส่วนลด 3%
จานวน
เดือน

ค่าบริการราย
เดือน
ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่
ม
(บาท)

ส่วนลด
ค่าบริการ
เฉพาะ
แพ็กเกจ
หลัก

ภาษีมูลค่าเพิม
่
7%
(บาท)

ค่าบริการราย
เดือน
รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่
(บาท)

คงเหลือ
ค่าบริการชาระ
ล่วงหน ้า
(บาท)

ค่าบริการราย
เดือนแบบ
ชาระภายหลัง
ตามปกติ
(บาท)

-3,000.00

1

599.00

17.97

40.67

621.70

-2,378.30

2

599.00

17.97

40.67

621.70

-1,756.60

3

599.00

17.97

40.67

621.70

-1,134.90

4

599.00

17.97

40.67

621.70

-513.20

5

599.00

17.97

40.67

621.70

108.50

6

599.00

17.97

40.67

621.70

513.20
621.70

อัตราสิทธิประโยชน์จริงทีเ่ สนอต่อผู ้ใช ้บริการในแต่ละช่วงเวลา จะเป็ นไปตามสภาวะตลาด
และเศรษฐกิจ
แต่ไม่น ้อยกว่าส่วนลดตามอัตราอ ้างอิง (ไม่ต่ากว่า MLR) สาหรับการชาระ
ค่าบริการล่วงหน ้าทีแ
่ สดงข ้างต ้น
ส่วนลดร ้อยละ 3 และร ้อยละ 5 ซึง่ บริษัทฯ กาหนดสิทธิระยะเวลาการรับส่วนลดไว ้ที่ 6 เดือน
และ 12 เดือน นัน
้ ผู ้ใช ้บริการสามารถได ้รับส่วนลดนี้จนครบระยะเวลาดังกล่าว แม ้ว่าจะไม่ได ้มีก าร
เติมเงินล่วงหน ้าในระบบหรือไม่มเี งินคงเหลือทีไ่ ด ้ชาระไว ้ล่วงหน ้าแล ้ว ตัวอย่างตามตารางข ้างต ้น

ตัวอย่างการคานวณโดยมีการหักส่วนลดทีผ
่ ู ้ใช ้บริการได ้รับจากการชาระค่าบริการล่วงหน ้า ส่วนลด
3% และ 5%
ค่าบริการชาระ
ล่วงหน ้า
(บาท)

ค่าบริการราย
เดือน
ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่
(บาท)

ส่วนลด
ค่าบริการ

ภาษีมูลค่าเพิม
่
7%
(บาท)

ค่าบริการราย
เดือน
รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่
(บาท)

จานวนเดือนที่
ชาระค่าบริการ
ล่วงหน ้า
โดยประมาณ

เฉพาะแพ็กเกจ
หลัก

3,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

4.8

4,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

6.4

5,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

8.2

6,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

9.9

7,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

11.5

16.4 รอบระยะเวลาการให ้บริการและวันครบกาหนดชาระค่าบริการ
กรณีผู ้ใช ้บริก ารประสงค์ชาระค่าบริการล่วงหน ้า ผู ้ใช ้บริก ารสามารถชาระค่าบริก ารล่วงหน ้า
่
ซึง มีมู ลค่า ตัง้ แต่ 3,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท 6,000 บาท หรือ 7,000 บาท ไว ้ในระบบ
ก่อนวันที่หักค่าบริก าร หรือ ก่อ นวันเริม
่ ต ้นรอบระยะเวลาการใช ้บริก าร ตัวอย่างเช่น ผู ้ใช ้บริการที่มี
รอบระยะเวลาการใช ้งานระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม จะต ้องชาระเงินล่วงหน ้าเข ้าสู่ระบบภายใน
วันที่ 24 มีนาคม วันที่บริษัทฯ จะหัก ค่าใช ้บริการคือวันที่ 25 มีนาคม และผู ้ใช ้บริการต ้องชาระก่อน
้ สุดรอบระยะเวลาการใช ้บริการ 6 วัน คือวันที่ 31 มีนาคม
วันสิน

กรณีก ารชาระค่าบริการแบบภายหลัง ผู ้ใช ้บริก ารต ้องชาระค่าบริการภายใน 10 วันภายหลัง
้ สุดรอบการใช ้บริการ ตัวอย่างเช่น ผู ้ใช ้บริการทีม
วันสิน
่ รี อบระยะเวลาการใช ้งานระหว่างวันที่ 1 - 31
มีนาคม วันที่ต ้องชาระค่าบริก ารคือวันที่ 31 มีนาคม และผู ้ใช ้บริก ารต ้องชาระค่าบริการภายใน 10
้ สุดรอบการใช ้บริการ คือวันที่ 10 เมษายน
วันภายหลังวันสิน

้ สุด
16.5 รายละเอียดทางเลือกในการชาระค่าบริการล่วงหน ้าและภายหลังจากวันสิน
รอบการใช ้บริการ โดยมีปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานการให ้บริการในลักษณะเดียวกัน
่ งทางในการเสนอขาย
พร ้อมทัง้ ระบุชอ
บริษั ทฯ ได ้จั ด ให ้มีร ายการส่ง เสริม การขายที่มีลั ก ษณะการช าระค่ า บริก ารล่ ว งหน า้ และ
้ สุด รอบการใช ้บริก าร โดยมีป ริม าณ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการให ้บริก ารใน
ภายหลั ง จากวั น สิน
ลักษณะเดียวกัน จะเป็ นประโยชน์ต่อผู ้ใช ้บริการ เพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการสามารถเลือกใช ้บริการตามความ
สมัครใจ และเลือกใช ้บริการได ้เหมาะสมกับความต ้องการ
ช่อ งทางในการเสนอขายบริก ารทั ง้ แบบการช าระค่า บริก ารล่ว งหน า้ และภายหลั งจากวัน
้
สินสุด รอบการใช ้บริก าร สามารถรับบริการได ้ผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ ศูนย์บริการ
ทุกสาขาทั่วประเทศ และศูนย์บริการ Call Center 1242 (ติด ต่อได ้ตลอด 24 ชั่วโมง) , ช่อ งทาง
online ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://iservice.truecorp.co.th/ และช่ อ งทาง Mobile Application True
iService
16.6 เงือ
่ นไขในการเปลีย
่ นแปลงรูปแบบการชาระค่าบริการ
ในกรณีผู ้ใช ้บริการมีความประสงค์ทจ
ี่ ะเปลีย
่ นไปใช ้บริการทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บค่าบริการภายหลัง
ผู ้ใช ้บริการสามารถแจ ้งความประสงค์ผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ ศูนย์บริการทุกสาขา
ทั่วประเทศ และศูนย์บริการ Call Center 1242 (ติดต่อได ้ตลอด 24 ชั่วโมง), ช่องทาง online ผ่าน
เว็บไซต์https://iservice.truecorp.co.th/ และช่องทาง Mobile Application True iService
วิธีก ารที่ผู ้ใช ้บริก ารต ้องด าเนินการเมื่อ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการช าระค่าบริก าร
ผู ้ใช ้บริการสามารถแจ ้งให ้บริษัทฯ ทราบได ้ทันที โดยด าเนินการแจ ้งความประสงค์ผ่านช่อ งทาง
บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ ศูนย์บริการทุกสาขาทั่ วประเทศ และศูนย์บริการ Call Center 1242
(ติด ต่ อ ได ้ตลอด 24 ชั่ ว โมง) , ช่อ งทาง online ผ่ า นเว็ บ ไซต์https://iservice.truecorp.co.th/
และช่องทาง Mobile Application True iService ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะดาเนินการเปลีย
่ นแปลงรูปแบบ
ชาระเงินแล ้วเสร็จภายใน 1 วันหลังจากแจ ้งความประสงค์

กรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการยังคงมีค่าบริการทีช
่ าระล่วงหน ้าคงเหลืออยู่ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าบริการที่
ิ้ สุดสัญญาบริการ (แบบ
ชาระไว ้ล่วงหน ้า ให ้กับผู ้ใช ้บริการภายในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วันทีส
่ น
ชาระค่าบริการล่วงหน ้า) ผู ้ใช ้บริก ารสามารถติดต่อขอคืนเงินผ่านช่อ งทาง ศูนย์บริก ารทุก สาขาทั่ว
ประเทศ, ศูนย์บริการ Call Center 1242 (ติด ต่อได ้ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยการคืนเงินดังกล่าว จะ
เป็ นไปตามขัน
้ ตอนหลังจากที่ผู ้ใช ้บริการได ้แสดงหลักฐาน อาทิ สาเนาบัตรประชาชนพร ้อมลงนาม
รั บ รองส าเนาถู ก ต ้อง, ส าเนาหน า้ Book Bank (บั ญ ชีอ อมทรั พ ย์ หรื อ หน า้ Statement กระแส
รายวัน) และบริษัทฯ ได ้ตรวจสอบหลัก ฐานเรียบร ้อยแล ้วว่าเป็ นบุคคลเดียวกันกับผู ้ตกลงใช ้บริการ
ตามสั ญ ญาบริก าร และบริษั ทฯ จะพิจ ารณาแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริก ารได ้รับ ทราบตามช่อ งทางติด ต่อ ที่
ผู ้ใช ้บริการได ้แจ ้งไว ้
กรณี ผู ้ใช ้บริก ารไม่ ประสงค์จะช าระค่าบริก ารล่วงหน า้ เพิม
่ เติมหลังจากจานวนเงิน ที่ชาระ
ล่วงหน ้าไว ้ครบจานวน ผู ้ใช ้บริก ารสามารถใช ้บริการต่อได ้ตามปกติ โดยไม่ต ้องแจ ้งการขอเปลีย
่ น
รู ป แบบการช าระเงิน ซึ่ง ค่ า บริก ารในเดื อ นถั ด ๆ ไป บริษั ทฯ จะเรี ย กเก็ บ ค่ า บริก ารรายเดือ น
ผู ้ใช ้บริการสามารถชาระค่าบริก ารเป็ นรายเดือ นตามจานวนเงินที่ระบุใบแจ ้งค่าบริก ารของรอบบิล
ประจ าเดือ นนั ้น ๆ ผ่ า นช่อ งทางศู น ย์บ ริก ารทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ, ช่อ งทาง online ผ่ า นเว็ บ ไซต์
https://iservice.truecorp.co.th/, Mobile Application True iService, เ ค า ท์ เ ต อ ร์ ธ น า ค า ร ,
Mobile Banking และตัวแทนรับชาระได ้ตามปกติ โดยผู ้ใช ้บริก ารจะต ้องชาระค่าบริก ารดังกล่าว
ตามรอบระยะเวลาเดิมทีต
่ ้องชาระ เช่นวันที่ 10 เมษายน

16.7 รายละเอียดการดาเนินการกรณีทม
ี่ ก
ี ารเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายอืน
่ ใดนอกเหนือจาก
ค่าบริการ (ถ ้ามี)
16.8 รายละเอียดการดาเนินการเมือ
่ สัญญาเลิกกัน ในกรณีทผ
ี่ ู ้ให ้บริการมีเงินค ้างชาระ
แก่ผู ้ใช ้บริการหรือเงินค่าบริการล่วงหน ้าทีผ
่ ู ้ใช ้บริการชาระไว ้
ในกรณีที่ผู ้ใช ้บริก ารไม่ประสงค์จะชาระค่า บริก ารล่ วงหน ้าเพิม
่ เติม แล ้วหรือ สัญญาเลิก กั น
แล ้ว และยังคงมีค่าบริก ารที่ชาระล่วงหน า้ คงเหลือ อยู่ เช่น ชาระค่าบริก ารล่วงหน ้าไว ้จานวนเงิน
3,000 บาท ได ้รับส่วนลด 3% นาน 6 เดือ น กรณีใช ้แพ็ค เกจที่มีราคา 599 บาทต่อเดือน (ไม่ร วม
ภาษี มูลค่าเพิม
่ ) ได ้รับส่วนลดค่าบริก ารเฉพาะแพ็ก เกจหลัก 17.97 บาท บวกภาษี มูลค่าเพิม
่ 7%
เท่ากับ 40.67 บาท รวมเป็ นเงิน 621.70 บาท หากผู ้ใช ้บริการประสงค์ยุตก
ิ ารใช ้บริการในเดือนที่ 4
หลังจากชาระค่าบริการล่วงหน ้า จะยังคงมีค่าบริการที่ชาระล่วงหน ้าคงเหลืออยู่ บริษัทฯ จะคืนเงิน
ค่าบริการที่ชาระไว ้ล่วงหน ้าเป็ นเงิน 513.20 บาท ให ้กับผู ้ใช ้บริก าร (ตามตารางด ้านล่าง) บริษัทฯ
จะคืนเงินค่าบริการที่ชาระล่วงหน ้าดังกล่าวให ้กับผู ้ใช ้บริก ารภายในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วันที่
้ สุดสัญญาบริการ (แบบชาระค่าบริการล่วงหน ้า) ผู ้ใช ้บริการสามารถติดต่อขอคืนเงินผ่านช่องทาง
สิน
ศูนย์บริการทุกสาขาทั่วประเทศ, ศูนย์บริการ Call Center 1242 (ติด ต่อได ้ตลอด 24 ชั่วโมง) โดย
การคืนเงินดังกล่าว จะเป็ นไปตามขัน
้ ตอนหลังจากที่ผู ้ใช ้บริการได ้แสดงหลักฐาน อาทิ สาเนาบัตร

ประชาชนพร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูก ต ้อง, สาเนาหน ้า Book Bank (บัญชีอ อมทรัพย์ หรือ หน ้า
Statement กระแสรายวัน) และบริษัทฯ ได ้ตรวจสอบหลักฐานเรียบร ้อยแล ้วว่าเป็ นบุค คลเดียวกัน
กับผู ้ตกลงใช ้บริการตามสัญญาบริการ และบริษัทฯ จะพิจารณาแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการได ้รับทราบตาม
ช่องทางติดต่อทีผ
่ ู ้ใช ้บริการได ้แจ ้งไว ้
วิธีก ารคืนเงินค่าบริก ารที่ชาระล่วงหน ้าบริษัทฯ อาจเป็ นการคืนด ้วยเงินสด เช็ค หรือ นาเข ้า
บัญชีเงินฝากของผู ้ใช ้บริการ หรือตามวิธก
ี ารทีผ
่ ู ้ใช ้บริการได ้แจ ้งความประสงค์ไว ้ ซึง่ เป็ นไปตามข ้อ
34 ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อ ง มาตรฐานของสัญญาให ้บริก าร
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549
้ สุด ลงทันที นั บตัง้ แต่วันที่สน
ิ้ สุด
ทัง้ นี้ส่วนลดที่ไ ด ้รับจากการชาระค่าบริก ารล่วงหน ้าจะสิน
สัญญาบริการ (แบบชาระค่าบริการล่วงหน ้า)
ตารางการค านวณเงินคงเหลือ ในกรณี ที่ผู ้ใช ้บริก ารไม่ ประสงค์จะช าระค่ าบริก ารล่ ว งหน า้
เพิม
่ เติมแล ้ว โดยหักส่วนลดทีผ
่ ู ้ใช ้บริการได ้รับจากการชาระค่าบริการล่วงหน ้า 3 %
จานวน
เดือน

ค่าบริการราย
เดือน
ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่
(บาท)

ส่วนลด
ค่าบริการ
เฉพาะ
แพ็กเกจ
หลัก

ภาษีมูลค่าเพิ่
ม 7%
(บาท)

ค่าบริการราย
เดือน
รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่
ม
(บาท)

คงเหลือ
ค่าบริการ
ชาระ
ล่วงหน ้า
(บาท)

ค่าบริการราย
เดือนแบบ
ชาระ
ภายหลัง
ตามปกติ
(บาท)

-3,000.00
1

599.00

17.97

40.67

621.70

-2,378.30

2

599.00

17.97

40.67

621.70

-1,756.60

3

599.00

17.97

40.67

621.70

-1,134.90

4

599.00

17.97

40.67

621.70

-513.20

ตารางการคานวณระยะเวลาหรือจานวนงวดทีบ
่ ริษัทฯ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน ้า
โดยหักส่วนลดทีผ
่ ู ้ใช ้บริการได ้รับจากการชาระค่าบริการล่วงหน ้าส่วนลด 3 % และ 5 %
ค่าบริการชาระ
ล่วงหน ้า
(บาท)

ค่าบริการราย
เดือน
ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่
(บาท)

ส่วนลด
ค่าบริการ

ภาษีมูลค่าเพิม
่
7%
(บาท)

ค่าบริการราย
เดือน
รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่
(บาท)

จานวนเดือนที่
ชาระค่าบริการ
ล่วงหน ้า
โดยประมาณ

เฉพาะ
แพ็กเกจหลัก

3,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

4.8

4,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

6.4

5,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

8.2

6,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

9.9

7,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

11.5

16.9 แนวทางการดาเนินการกรณีทม
ี่ ป
ี ั ญหาข ้อร ้องเรียนเกีย
่ วกับการเรียกเก็บค่าบริก
ล่วงหน ้าระหว่างผู ้ใช ้บริการและผู ้ให ้บริการ
กรณีทม
ี่ ป
ี ั ญหาข ้อร ้องเรียนเกีย
่ วกับการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน ้าระหว่างผู ้ใช ้บริการและผู ้ให ้บริการ
บริษัทฯ จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์การรับเรือ
่ งร ้องเรียนและการแก ้ไขปั ญหาเรื่องร ้องเรียนหรือ
การระงับข ้อพิพาทเกีย
่ วกับบริการโทรคมนาคมระหว่างผู ้ใช ้บริการและผู ้ให ้บริการ รวมถึงประกาศอืน
่
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ผู ้ใช ้บริการสามารถยืน
่ ข ้อร ้องเรียนต่อหน่วยงานรับเรือ
่ งร ้องเรียนของบริษัทฯ หากผู ้ใช ้บริการ
ได ้รั บ ความเดือ นร ้อนเสีย หายจากการให ้บริก ารของบริษัท ฯ ได ้ ภายใต ้หลั ก เกณฑ์ของประกาศ
กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร ้องเรียนเกีย
่ วกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
่ งทางติดต่อศูนย์รับเรือ
พ.ศ. 2559 โดยมีชอ
่ งร ้องเรียนของบริษัทฯ ดังนี้
- ทางโทรศัพท์ (Call Center) ผ่านเลขหมาย 0-2700-8088 (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
เวลาทาการ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. (วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เว ้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ทางโทรสาร (Fax) ผ่านเลขหมาย 0-2858-4338
- ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) : voc@truecorp.co.th
- ทางเว็บไซต์ (Website) : www.truecorp.co.th
้ 10 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2
- ทางจดหมาย (mail) ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนเลขที่ 1252 ชัน
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
วิธีการดาเนินการของบริษัทฯ เมื่อ บริษัทฯ ได ้รับข ้อร ้องเรียนผ่านจากช่องทางการร ้องเรียน
ต่างๆ ข ้างต ้น บริษัทฯ จะติดต่อผู ้ใช ้บริการแจ ้งการรับเรือ
่ งร ้องเรียนเป็ นหนังสือ ให ้ผู ้ใช ้บริก ารทราบ
ภายในเวลา 7 วันนั บถัด จากวันที่ไ ด ้รับเรื่องร ้องเรียน และบริษัทฯ จะดาเนินการเพื่อแก ้ไขปั ญหา
ร ้องเรียนให ้แล ้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน
16.10 แนวทางในการดาเนินการเพือ
่ เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารเรียกเก็บค่าบริการ
ล่วงหน ้าดังกล่าวเป็ นการทั่วไปและแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทุกรายทราบ
บริษัทฯ จะดาเนินการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน า้ เป็ นการ
ทั่วไปและแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทุกรายทราบ รวมถึงนาเสนอรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางต่างๆ
ของบริษัท ฯ ได ้แก่ ช่อ งทางเว็ บ ไซต์, โซเชีย ลมีเดีย (Facebook, Line, Instagram), SMS โดย
บริษั ทฯ จะเผยแพร่ ห ลั ก เกณฑ์แ ละวิธีการเรีย กเก็บ ค่า บริการล่ว งหน า้ ที่ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
กสทช. เป็ นการทั่วไป และแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทุกรายทราบตามวิธก
ี ารทีบ
่ ริษัทฯ กาหนด หลักเกณฑ์
และวิธีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน ้าจะเริม
่ มีผลใช ้บังคับอย่างน ้อย 30 นั บแต่วันที่ผู ้รับใบอนุญาต
ได ้ประกาศเผยแพร่เป็ นการทั่วไป

Promotion terms
1. This promotion is held only for service users on behalf of natural persons. who use
True Online and/or True Online services that use packages with True Visions and/or
True Move H and use packages with a monthly service fee of 599 baht or more by
applying pay the prepaid fixed fee of 3,000 baht; and 5, 000 baht only, between 1
June 2025 and 31 December 2022 or until further notice.
2. The prepaid lump sum service fee of 3,000 baht and 5,000 baht is the total package
fee payment of the main package service fee and includes the case that the
subscriber has an excess service charge of True Move H and True Vision. or and
other service fees received, monthly invoices include the total amount of service
fees of True Online, True Visions or True Move H in the same bill only.
3. Users who have paid for the reserved service in item 2 will be entitled to the
following privileges:
3.1 For the prepaid package fee of 3,000 baht, you will receive a discount of 3 % of
the monthly package fee only, excluding excess service charges, packages, and
other service charges for 6 months.
3.2 For the prepaid package fee of 5,000 baht, you will receive a 5 % discount of
the monthly package fee only, excluding excess service charges, packages, and
other service charges for 12 months.
3.3 3% and 5% discount Will be calculated from the total service fee before
calculating the value added tax (VAT) and received in the next billing cycle.
3.4 For the first 2,000 people will receive the right to view the TrueID Plus package
on the TrueID app, TrueID website, TrueID Box only for free for 30 days (from
the date of commencement get the right first time) This privilege is worth 119
baht
Promo code for viewing TrueID Plus packages on TrueID, users must use the
Promo code within 90 days after receiving a confirmation SMS. Promotion by 1
promotional code (Promo code) can choose to watch for 30 days.
The user will receive SMS confirming the promotion code for receiving the
privilege to view TrueID Plus package within the next month and cannot change
the phone number for receiving SMS confirming the promotion code.
4. User must log-in via TrueID Application or TrueID TV Application before starting to
watch TrueID Plus package.
5. Service users can watch the channels and premium movies according to the
packages through the TrueID application. True ID website and TrueID TV boxes
only.

6. Length of time to watch the program and premium movies are according to the
package that is applied starting from the time of subscription.
7. The company has the right to change the channel. and premium movie programs of
the TrueID Plus package without prior notice.
8. Users can receive the above privileges only 1 right. Reserve the right only for users
who use True Online service, 1 customer code per 1 promotional campaign. Users
will receive this privilege. Only internet users with normal service status only. In the
case of service users There is a transfer of user rights or cancellation or suspension
of service for any reason. Such privileges will be terminated immediately.
9. In the event that the service user cancels or defaults on payment of service fees or
breaches the contract before the expiration date Deductions of lump sum fees paid
prior to the agreed period And there are still remaining prepaid service fees. The
user agrees that the company Bring the package fee that has been paid before. to
deduct the specific service fee of this promotion that is overdue and if there is
remaining money, the company A refund of the service fee paid before will be
processed. to the user within a period of 30 days from the date of the end of the
service contract by refunding such It will follow the procedure after the user has
shown evidence to confirm that they are the real user and the company has already
checked the evidence that it is the same person who has agreed to use the service
under the service contract.
10. Service users who receive employee privileges cannot join this privilege
11. Users who pay for monthly service fees in advance for 6 months and for 12 months
cannot apply for this privilege.
12. privileges here cannot be redeemed or returned for cash and cannot be used in
conjunction with other privileges
13. The company has the right to amend, change, suspend or cancel without prior
notice. If there is a requirement, order or policy of the relevant government agency
requiring amendment, change, suspension or termination of the terms of this service
or such order increasing the burden of the Company's operation. Unless expressly
stated otherwise, the Company has the right to make changes. suspend or
terminate these Terms as appropriate, with at least 30 days' notice through any
means the Company deems appropriate, giving consent and representations of
users.

14. The service user acknowledges that the service provider agrees to collect, process,
use, transmit or transfer personal information. and disclose personal information of
service users for the benefit of service or to improve the service and to comply with
the laws relating to the protection of personal data or for market research purposes
and promotional activities or to analyse and offer any service or product of the
Provider. and/or persons who are vendors, agents, or affiliated with the Service
Providers. and/or of business alliances of service providers and/or companies in True
Group or for any other purpose that is not prohibited by law or to comply with any
law or regulation applicable to the Service Provider now and in the future. The
service provider can send, transfer and/or disclose the above information to the
companies in the group of service providers. business partner data processor or any
agency/organization/juristic person or any person who has a contract, agreement or
legal relationship with service providers or having relationships both domestically
and internationally.”
15. For more information, please contact the Call Center at 1242 or contact any True
Shop service center.
16. Criteria and method for collecting service fees in advance
16.1 Forms and methods of pre-billing
The nature of the form of service charge in advance of the Company is that the user
can pay the service fee in advance with a value of 3,000 - 7,000 baht in the system
before the date of deduction of the service fee. or before the start date of the service
period, for example, users who have a period of use between 1 - 31 March 2021 must
make an advance payment into the system by 24 March 2021 , etc. The Company will
proceed Deduction of service fees from users from the monetary value that the user has
paid in advance, whereby the Company will deduct the service fee during the user's
billing cycle The date of deduction for each service user will not be the same. Depending
on the cut-off date of the billing cycle of each service user
The service users will receive benefits consisting of 1. a discount on the service
fee and 2. receiving benefit points ( called True Points ) in proportion to the amount
paid for the service. Users can redeem True Points for rewards and benefits as
determined by the Company and / or receive additional benefits. depending on the
amount of prepayment As specified by the Company, the Company does not charge any
fees. or any other additional expenses from the user in addition to the service fee
Users can pay in advance through various service channels of the Company,
including through service center channels nationwide , online channels via the website
https://iservice.truecorp.co.th/, Mobile Application True iService, Bank counters , Mobile
Banking and payment agents as usual After paying the service fee in advance, the
company will charge a monthly service fee. by deducting the monthly service fee
according to the amount specified in the invoice of that monthly billing cycle on the
original due date of the service user from the amount of prepayment automatically

In advance payment can be made only at the rate of 3,000 baht , 4,000 baht ,
5,000 baht , 6,000 baht or 7,000 baht .
In the event that the service user terminates the service or is terminated from
the service before the expiration of the agreed period and still have the remaining
prepaid service fee ( after deducting the service fee or any other debt In which the User
has already paid the Company ( if any ) , the Company will refund the service fee paid
in advance to the User within 30 days from the date of the end of the service contract (
prepaid form ) . by refunding such will follow the procedure after the service user has
shown evidence to confirm that they are the real user and the company has already
checked the evidence that it is the same person who agreed to use the service under
the service contract
In the event that the Company wishes to suspend or stop providing high-speed
internet service at fixed locations, the Company shall request a written permission to
the NBTC in advance prior to the suspension or cessation of the service according to the
period specified in the NBTC notification . Re: Rules and Procedures to Suspend or
Cease Telecommunications Service Clause 6 and in the event that the Company wishing
to liquidate the business, the Company will notify the NBTC not less than the period
specified in the NBTC Notification Re : Criteria and Procedures for Telecommunications
Business Licensing Clause 12.8
16.2 Prepayment period
The duration or number of prepaid installments Depending on the monthly service fee
selected by the service user with a maximum of 12 months _
An example of a calculation with deductions for the discounts that the subscriber
receives from the advance payment. Assume a 3% and 5% discount.
Prepaid
service fee
( baht )

monthly
service fee
Excluding
VAT
( Baht )

service
discount

VAT 7%
( Baht )

monthly
service fee
including
VAT
( Baht )

Estimated
number of
prepaid
months

3,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

4.8

4,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

6.4

5000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

8.2

6,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

9.9

7,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

11.5

16.3

main
package
only

Details of benefits or discounts

The user will receive the benefit back from the payment of the service in advance
according to the amount that the company was mentioned above It is a benefit point (
called True Point ) in proportion to the amount paid in advance. Users can redeem True
Points for rewards and benefits as specified by the Company.
Principles for awarding benefit points ( called True Points ) to users is proportional
to the amount to pay Users can redeem True Points for rewards and benefits as
determined by the Company. Every payment of 25 baht will receive 1 True Point. If the
calculation result has a decimal fraction The decimal is rounded down in all cases.
Including the service user will receive benefits from the payment of the service
fee in advance as a discount on the monthly service fee. Depending on the amount of
advance payment as determined by the company by the discount received It is a
discount that is deducted from the monthly service fee of the subscriber. The company
will proceed to give a discount. After receiving the advance payment by giving a
discount in the first month
However , not less than the discount according to the reference rate, which is
determined in accordance with the interest rate charged by the bank from good large
customers. On average, commercial banks registered in the country ( MLR) , for
example, at present, as of January 2022, it is 6.2447 percent per year or 0.5204 percent
per month.

Prepaid service
fee

Monthly service
discount
main package only

Duration
( months)

3,000.00

3%

6

4,000.00

3%

6

5000.00

5%

12

6,000.00

5%

12

7,000.00

5%

12

An example of calculating a monthly service fee with a discount of 3,000 baht in
advance, a 3% discount is given.
numb
er of
mont
hs

monthly
service fee
Excluding
VAT
( Baht)

service
discount
main
package
only

VAT 7%
( Baht)

monthly
service fee
VAT included
( Baht)

Balance of
prepaid
service fee
( baht)

-3,000.00

Normal
postpaid
monthly
service fee
( baht)

1

599.00

17.97

40.67

621.70

-2,378.30

2

599.00

17.97

40.67

621.70

-1,756.60

3

599.00

17.97

40.67

621.70

-1,134.90

4

599.00

17.97

40.67

621.70

-513.20

5

599.00

17.97

40.67

621.70

108.50

6

599.00

17.97

40.67

621.70

513.20
621.70

Actual benefit rates offered to users for each period will be according to market
and economic conditions but not less than the discount based on the reference rate (
not less than MLR) for the advance payment shown above
3 % and 5 % , which the Company determines the right to receive the discount
for 6 months and 12 months, the user can receive this discount until the end of such
period. Even if there is no prepaid balance in the system or there is no prepaid balance
Examples in the table above

An example of a calculation where the discount the user receives from the prepayment
is deducted from the 3% and 5% discount.
Prepaid
service fee
( baht)

monthly
service fee
Excluding
VAT
( Baht)

service
discount

VAT 7%
( Baht)

monthly
service fee
VAT included
( Baht)

Estimated
number of
prepaid
months

main
package only

3,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

4.8

4,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

6.4

5000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

8.2

6,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

9.9

7,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

11.5

16.4 Service period and payment due date
In the case that the user wishes to pay the service fee in advance Service users can pay
in advance. which has a value ranging from 3,000 baht , 4,000 baht , 5,000 baht , 6,000
baht or 7,000 baht in the system before the deduction date. or prior to the start date of
the service period. For example, users who have a period of use between 1 and 31
March must make advance payment into the system by 24 March. The service fee will

be deducted on March 25 , and the user must pay 6 days before the end of the service
period, which is March 31 .

In the case of later payment The subscriber must pay the service fee within 10
days after the end of the service period. For example, the subscriber whose usage
period is between 1st - 31st March, the payment date is 31st March and who Use of the
service must be paid within 10 days after the end of the service cycle, which is April 10 .

16.5 Details of options to pay for services in advance and after the end of
service cycle with the same quantity, quality and standard of service as well as
specifying the channels of offering for sale
The Company has provided promotional campaigns in the form of prepayment
and after the end of the service cycle, with the same quantity, quality and standard of
service. It will benefit the service users. so that users can choose to use the service
voluntarily and choose to use the service that suits your needs
Channels for offering services both in the form of pre-payment and after the end
of the service cycle Service can be obtained through various service channels of the
company, including service centers in all branches nationwide. and call center service
center 1242 ( c o n t a c t 24 h o u r s a d a y ) , online c h a n n e l v i a w e b s i t e
https://iservice.truecorp.co.th/ and channel Mobile Application True iService

16.6 Conditions for changing the form of payment for service
In the event that the service user wishes to switch to the service that has been
charged later Users can request through various service channels of the Company,
including all service centers across the country. and call center service center 1242 (
contact 24 hours a day) , online channel via website https://iservice.truecorp.co.th/ and
channel Mobile Application True iService
How the user must act when he or she wishes to change the form of payment
Users can immediately notify the Company by making a request through the Company's
service channels, including all service centers across the country. and call center service
center 1242 ( c o n t a c t 24 h o u r s a d a y ) , via online c h a n n e l v i a w e b s i t e
https://iservice.truecorp.co.th/ and channel Mobile Application True iService . Completed
within 1 day after requesting
In the event that the user still has the remaining prepaid service fee, the
Company will refund the prepaid service fee. to the user within a period of 30 days from
the date of the end of the service contract (Prepaid form) Users can contact to request
a refund through channels. Service centers in all branches nationwide , Call Center
Service Center 1242 ( contact 24 hours a day) by refunding the said money. It will
follow the procedure after the service user has presented evidence such as a copy of
the ID card with a signature certifying true copy , a copy of the Book Bank page (
savings account or current statement page ) and the company has already reviewed the
evidence. that it is the same person who agrees to use the service under the service
contract
In the event that the subscriber does not wish to pay additional service fees in
advance after the full amount of the prepaid amount Users can continue to use the
service as usual. without notifying the request to change the form of payment The
service fee in the following months, the company will charge a monthly service fee. The
user can pay monthly service fee according to the amount specified in the billing
statement of that monthly billing cycle. through service center channels nationwide ,
online c h an n el s v i a w eb si t e https://iservice.truecorp.co.th/, Mobile Application True
iService, bank counters , mobile banking and payment agents as usual The service user
must pay for such service. according to the original payment period, such as April 10

16.7 Details of proceedings in case of any other charges other than service
charges (if any) are charged

16.8 Details of actions when the contract is terminated In the case
where the Service Provider has any outstanding payment to the Subscriber or the
advance payment made by the Subscriber
In the event that the subscriber does not wish to pay additional fees in advance
or the contract has been terminated And there are still remaining prepaid service fees,
such as paying an advance fee of 3,000 baht, receiving a 3% discount for 6 months. If
using a package priced at 599 baht per month (excluding VAT), receive a specific service
fee discount. The main package is 17.97 baht, plus 7% VAT equals 40.67 baht, totaling
621.70 baht if the user wishes to stop using the service in the 4th month after paying
the service fee in advance. There will still be the remaining balance of the prepaid
service fee. The Company will refund the prepaid service fee of 513.20 baht to the user.
(According to the table below), the Company will refund the said prepaid service fee to
the user within 30 days from the date of termination of the service contract. (Prepaid
form) Users can contact to request a refund through channels. Service centers in all
branches nationwide , Call Center Service Center 1242 ( contact 24 hours a day) by
refunding the said money. It will follow the procedure after the service user has
presented evidence such as a copy of the ID card with a signature certifying true copy ,
a copy of the Book Bank page ( savings account or current statement page ) and the
company has already reviewed the evidence. that it is the same person who agrees to
use the service under the service contract
How to refund the company's prepaid service fee It may be refunded by cash,
check or deposited into the customer's account. or according to the method that the
service user has requested which is in accordance with Article 34 of the Notification of
the National Telecommunications Commission Re: Standards of Telecommunications
Service Contracts B.E. 2549
However, the discount received from the advance payment will be terminated
immediately. from the date of the end of the service contract (prepaid form)
Balance calculation table in the event that the user does not wish to pay
additional fees in advance by deducting the discount that the user receives from paying
the service fee in advance 3%
numb
er of
month
s

monthly
service fee
Excluding
VAT
( Baht)

service
discount
main
package
only

VAT 7%
( Baht)

monthly
service fee
VAT
included
( Baht)

Balance of
prepaid
service fee
( baht)

-3,000.00
1

599.00

17.97

40.67

621.70

-2,378.30

2

599.00

17.97

40.67

621.70

-1,756.60

Normal
postpaid
monthly
service fee
( baht)

3

599.00

17.97

40.67

621.70

-1,134.90

4

599.00

17.97

40.67

621.70

-513.20

Table of calculating the period or number of periods that the company A service
fee will be charged in advance. by deducting the discount that the user receives from
the advance payment of 3% and 5% discount
Prepaid
service fee
( baht)

monthly
service fee
Excluding
VAT
( Baht)

service
discount

VAT 7%
( Baht)

monthly
service fee
VAT included
( Baht)

Estimated
number of
prepaid
months

main
package only

3,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

4.8

4,000.00

599.00

17.97

40.67

621.70

6.4

5000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

8.2

6,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

9.9

7,000.00

599.00

29.95

39.83

608.88

11.5

16.9 Guidelines for handling in the event of complaints related to
prepaid service fees between service users and service providers
In the event that there is a complaint concerning the prepayment charge between
the subscriber and the service provider, the Company will proceed in accordance with
the criteria for receiving complaints and resolving complaints or dispute resolution
relating to telecommunication services between users. use the service and the service
provider including other related announcements
Users can file complaints with the Company's complaints department. If the
subscriber is in trouble from the Company's service under the criteria of the NBTC's
Notification Re: Process for Receiving and Considering Complaints Related to
Telecommunications Business B.E. 2559 , with a contact channel Complaint Center of
the Company as follows:
- By phone ( Call Center) via the number 0-2700-8088 ( no charge)
Business hours 9:00 a.m. - 5:00 p.m. (Monday to Friday except public
holidays and public holidays)
- By fax ( Fax) through the number 0-2858-4338
- By electronic mail ( E-mail) : voc@truecorp.co.th
- On the website ( Website) : www.truecorp.co.th
- By mail ( mail) Complaint Center No. 1252 , 10th Floor , True Tower 2 ,
Phatthanakan Road, Suan Luang Subdistrict, Suan Luang District, Bangkok
10250

Procedures of the Company When the Company receives a complaint through the
above complaint channels, the Company will contact the service user to notify the user
of the complaint in writing within 7 days after the date of receipt of complaint. Receive
a complaint and the company will proceed to resolve the complaint within 30 days .
16.10 Guidelines for conducting the dissemination of the rules and
methods for collecting such advance fees in general and informing all service users.
The company will publish the rules and methods for collecting service fees in
advance. It is general and informs all service users. including offering promotional items
Through various channels of the Company, such as website channels , social media (
Facebook, Line, Instagram), SMS , the company will publish rules and methods for
collecting service fees in advance approved by the NBTC. in general and inform all
service users according to the method specified by the Company Criteria and methods
for collecting service fees in advance will be effective at least 30 days from the date that
the licensee has published a general announcement.

