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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ตารางต่อไปนีแ้ สดงโครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ

1.กลุ่มบริการ e-Logistics
2.กลุ่มบริการ e-Services
ETR Gateway
CDD Gateway
รวมกลุม่ e-Services
3.บริการ e-Payment
4.รายได้อื่นๆ
e-Guarantee
FZWMS
อื่นๆ
รวมรายได้อนื่ ๆ
รายได้จากการให้บริการ

งบการเงินประหนึ่งทาใหม่ สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
123.86
80.02
122.04
91.03
114.26
76.53
1.74
1.74
0.84
27.50
0.85
28.35
154.79

1.12
1.12
0.54
17.77
0.55
18.32
100.00

10.52
10.52
0.42
1.08
1.08
134.06

7.85
7.85
0.31
0.80
0.80
100.00

10.79
17.30
28.09
2.67
3.30
0.98
4.28
149.30

7.23
11.58
18.81
1.79
2.21
0.66
2.87
100.00

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมาจากกลุ่มบริการ e-Logistics กลุ่มบริการ e-Services และบริการ e-Payment
เป็นรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) ที่บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการต่อรายการธุรกรรม (Per Transaction) หรือเป็น
ค่าบริการรายเดือน (Monthly Fee) ในขณะที่ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ Free Zone
Management System (“FZWMS”) และในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการ e-Guarantee ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้น
เฉพาะงานตามคาร้องขอเป็นกรณีพิเศษจากลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายหลักในการทาธุรกิจ รับพัฒนาโครงการ
ซอฟต์แวร์
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และ
นาเสนอผลิตภัณฑ์นั้น แก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software As A Service) อย่างครบวงจรระหว่าง ภาค
ธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค
(B2C) โดยผู้ประกอบการที่ใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของ
บริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ Better Faster Cheaper และบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการต่อรายการธุรกรรม
(Per Transactaion) หรือเป็นรายเดือน (Monthly Fee)
ระบบธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ที่บริษั ทฯ นาเสนอในรูป แบบการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปใน
รูปแบบ SaaS (Software As A Service) อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบศูนย์
ประมวลผล (Data Center) ระบบศูนย์ประมวลผลสารอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ใช้
รองรับระบบธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Platform As A Service) ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น ระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น จึ งเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบสารสนเทศโดยไม่จาเป็นต้องมีงบลงทุนที่สูง (Cheaper) มีระบบงานที่สามารถใช้
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งานได้ใน เวลาอันรวดเร็ว (Faster) ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และลดความยุ่งยาก (Better) ของ
หน่วยงานในการจัดหาระบบงาน ออกแบบระบบงาน พัฒนา ติดตั้ง และบารุงรักษา
บริการของบริษัทฯ จัดเป็นเครื่องมือทาง Logistics ที่สาคัญที่ช่วยให้ระบบการทางานภายในองค์กรของลูกค้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกัน และลดการใช้งานทรัพยากรบุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นได้ง่าย จึงถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนทาง Logistics ให้กับลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับลูกค้าและประเทศไทย
เนื่องจากระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ พัฒนาและนาเสนอให้แก่ลูกค้า เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับลูกค้า
ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย จึ งทาให้บริษัทฯ มีรายได้เป็นประจาจากการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง (Recurring Revenue) นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ไม่ต้องมีภาระต้นทุนในสินค้าคงคลัง (Carrying Cost of
Inventory) และค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังลูกค้าต่างๆ
การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริการ ได้แก่
1. กลุ่มบริการ e-Logistics
2. กลุม่ บริการ e-Services
3. บริการ e-Payment
2.1.1 กลุ่มบริการ e-Logistics ประกอบด้วยบริการหลักที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1)
2)
3)
4)

การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
การชาระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
การให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest)
ระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับของเร่งด่วน (e-Express)

โดยในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นารายเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการ e-Logistics อย่างครบวงจร
2.1.1.1 การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (e-Customs Gateway) ผ่าน
เครือข่าย National Single Window (NSW) ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วย งาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจทั้งภายในประเทศจานวน 36 หน่วยงาน และระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการด้านการนาเข้า และส่งออก
สินค้าเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกด้านการนาเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ โดยผู้นาเข้า ผู้
ส่งออก ตัวแทนออกของ และผู้ประกอบการขนส่ง สามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องกรอกข้อ มูลที่ ซ้าซ้อนกัน
ลดความผิดพลาดและลดการทางานที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม ทาให้ลดต้นทุนการบริหารการจัดการ และการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ตลอดกระบวนการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANS)
การจัดตั้ง NSW ของประเทศโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 มีการเห็นชอบให้กรมศุลกากรเป็น
หน่วยงานหลักในการดาเนินการจัดตั้ง NSW เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียน สาหรับการจัดตั้ง ASEAN Single
Window หรือ ASW
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการใช้ บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารผ่าน
ระบบ NSW เช่น
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1. ช่วยลดขั้นตอน ลดจานวนรายการข้อมูลและเอกสารที่ต้องส่งซ้า ลดจานวนครั้งในการเดินทาง และลดต้นทุน
การทาธุรกรรม รวมทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการดาเนินธุรกรรมทางการค้าของทั้งภาคเอกชน และการให้บริการ
จากภาครัฐ ตลอดจนช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้นาเข้าและส่งออกหรือตัวแทน ให้สามารถนาส่งข้อมูล และ
เอกสารไปสู่ส่วนราชการต่างๆ ในลักษณะ Single Window Entry ได้ จากสถิติที่ผ่านมาผู้นาเข้า-ส่งออกมีการใช้
เอกสาร 25,000 ฉบับต่อวัน มีแบบฟอร์มที่ต้องส่งทั้งหมด 40 แบบฟอร์ม และเป็นข้อมูลที่ต้องส่งซ้ากัน 60-70%
ของแต่ละเอกสาร ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ นาเข้าส่งออก
2. สามารถออกหนังสืออนุญาต/รับรองได้ทันที (หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน) โดยมีชุดข้อมูลเพื่อการส่ง
ออก-นาเข้าเพียงชุดเดียว มีการยื่น-แลกเปลี่ยน-ส่งข้อมูลผ่าน National Single Window System (NSW) เพียง
ครั้งเดียว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธุรกิจและเชื่อมต่อกับ NSW และที่สาคัญที่สุดคือทาให้ต้นทุน โลจิสติ
กส์ลดลง ดังนั้นจากการพัฒนาระบบ e-Logistics จะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลงได้อย่าง น้อย
0.5% ของมูลค่าสินค้านาเข้า-ส่งออก หรือรวมแล้วไม่ต่ากว่า 28,500 ล้านบาทต่อปี

บริษัทฯ ให้บริการระบบผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ทั้งในระบบการ
นาเข้า (e-Import) และระบบการส่งออก (e-Export) โดยผู้ใช้บริการสามารถสร้างและส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้ทุกประเภท
ใบขนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อ ผ่าน
ระบบปฏิบัติการ ของบริษัทฯ ที่ใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อน เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิ เล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐานของ ศุลกากร แทนการจัดทา ยื่น ส่งรับเอกสาร และ การลงลายมือชื่อในกระดาษ ซึ่งทาให้ผู้นาเข้า -ส่งออก
สามารถผ่านพิธีการ ศุลกากรได้รวดเร็วขึ้นมาก อีกทั้งสามารถดาเนินพิธีการได้สะดวกสบายมากขึ้น และลดค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการตามจานวนและ/หรือขนาด ของเอกสาร
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การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจ
ปล่อยสินค้าทาให้ผู้นาเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยเวลาอันสั้น และทาให้การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสถิติ
สามารถดาเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็วและแม่นยา ทั้งในระบบการนาเข้า (e-Import) และระบบการส่งออก (e-Export)
จากรายงาน “Ease of Doing Business” ณ มิถุนายน 2556 ของ World Bank ประเทศไทยได้รับจัดให้อยู่ในอันดับที่ 18
จาก 189 ประเทศ และการพัฒนาระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารของประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออานวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ
(Trading Across Borders)
แผนผังแสดงพิธีการนาเข้าสินค้า
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แผนผังแสดงพิธีการส่งออกสินค้า

ช่องทางการจัดจาหน่าย
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ e-Logistics ของบริษัทฯ เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ลูก ค้า โดยตรงของบริษั ท และกลุ่ มบริ ษัท ที่ท าหน้า ที่เ ป็น ผู้พั ฒนาระบบสารสนเทศและให้ บริ การรั บส่ งข้ อมู ลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANS) โดยกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทประกอบด้วย ผู้นาเข้าส่งออก (Importer/Exporter) ผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarders) ผู้ประกอบการของเร่งด่วน (Express Couriers)
ตัวแทนออกของ (Customs Brokers) ชิปปิ้งหรือตัวแทนออกของ (Shipping Agents) สายการบิน ตัวแทนสายการบิน
สายเรือ ตัวแทนสายเรือ และ ผู้ประกอบการตัวแทนสายการบิน หรือ ผู้ประกอบการท่าเรือบก (Terminal Operators)
ในส่วนการให้บริการผ่าน VANs ซึ่งถือเป็นช่องทางสาคัญในการให้บริการในฐานะ e-Customs Gateway ของ
บริษัทฯ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ VANs ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูง ได้แนะนา
ลูกค้าให้หันมาใช้บริการ e-Customs Gateway ของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้จานวนธุรกรรมที่รับ-ส่งระหว่างบริษัท
ฯ และระบบ e-Customs ของกรมศุลกากรมีจานวนมากที่สุดในระหว่างผู้ให้บริการ e-Customs Gateway ทั้งสามราย
โดยมีฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ทาหน้าที่ประสานงานกับพันธมิตรในกลุ่ม VANs นี้
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สาหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ทาหน้าที่
ดูแล ลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะนาบริการของบริษัทฯ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัทฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทผู้ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) ในประเทศ
ไทยมีจานวน 3 ราย คือ บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และบริษัท เทรด
สยาม จากัด ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง คู่แข่งในอุตสาหกรรมมีจานวน
น้อยราย โดยบริษัทฯ มีจุด แข็ง คือ ปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด และเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่
ให้บริการทั้ง e-Customs Gateway และ VANs นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะให้ความสาคัญ
ด้านความมีเสถียรภาพของระบบการใช้งาน ราคา และระบบใช้งานได้ง่ายไม่ซับ ซ้อน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาระบบ การใช้งานให้มีเสถียรภาพ ใช้งานได้ง่าย รวมทั้งบริษัทฯ กาหนดราคาค่าบริการ ที่เหมาะสม ทาให้
บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาความเป็นผู้นาในการให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
(e-Customs Paperless)
2.1.1.2 การให้บริการชาระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
ปัจจุบันผู้นาเข้าและตัวแทนออกของสามารถชาระภาษีอากรให้กรมศุลกากรได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) ชาระที่เคาน์เตอร์ชาระเงินที่หน่วยจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร โดยสามารถชาระเป็นเงินสด แคชเชียร์
เช็ค บัตรภาษี (เฉพาะค่าภาษีอากร) หรือหนังสือธนาคารค้าประกัน
(2) การชาระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการชาระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) โดยเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนาคารและระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพื่อรับและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารและ
กรมศุลกากร สาหรับการชาระค่าภาษีอากรผ่านธนาคารด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร โดยที่ธนาคารได้รับมอบหมายจาก กรม
ศุลกากรให้เป็นตัวแทนรับชาระเงินค่าภาษีอากรศุลกากร และ/หรือ วางประกันค่าภาษีอากรศุลกากรให้แก่กรมศุลกากร
จากผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือตัวแทนออกของ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนขอชาระค่าภาษีอากรศุลกากร และ/หรือ วางประกันค่าภาษี
อากรศุลกากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารไว้กับกรมศุลกากร โดยธนาคารจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับชาระเงิน
จากบุคคลดังกล่าวให้แก่กรมศุลกากรทราบ รวมทั้งรับ-ส่งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัทฯ
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ขั้นตอนการชาระภาษีอากรโดยตัดบัญชีธนาคาร มีดังนี้

1. ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือตัวแทนออกของส่งข้อมูลใบขนสินค้าไปยังกรมศุลกากรผ่านผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANS)
2. กรมศุลกากรสั่งตั้งภาระค้าประกัน (ถ้ามี)
3. ธนาคารตอบกลับการตั้งภาระค้าประกัน (ถ้ามี)
4. กรมศุลกากรเรียบเก็บค่าภาษีอากรไปยังผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือตัวแทนออกของผ่านผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์
5. ธนาคารแจ้งการตัดบัญชีเพื่อรับชาระค่าภาษีอากรไปยังผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือตัวแทนออกของ และธนาคาร
ตอบ กลับการตัดบัญชีเพื่อรับชาระค่าภาษีอากรไปยังกรมศุลกากรผ่านผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
6. กรมศุลกากรส่งเลขรับชาระค่าภาษีอากรไปยังผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือตัวแทนออกของ
ประโยชน์ของการชาระภาษีอากรโดยตัดบัญชีธนาคารสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้เงินสดและแคชเชียร์เช็ค และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อ แคชเชียร์เช็ค และนา
แคชเชียร์เช็คไปชาระภาษีอากรที่กรมศุลกากร
2. ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากชาระค่าภาษีอากรด้วยเงินสด และความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อแคชเชียร์
เช็ค ได้ อันเนื่องมาจากธนาคารปิดทาการ
3. สามารถขอนาสินค้าออกจากกรมศุลกากรได้ในเวลาอันรวดเร็ว และรับใบเสร็จที่ท่าที่รับของ
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4. มีระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ (CA: Certificate Authority)
5. ได้รับเลขชาระภาษีทันทีหลังจากที่จ่ายด้วยระบบ e-payment แล้ว
6. ให้บริการรับส่งข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทาให้กระบวนการผ่านพิธีการศุลกากรสามารถดาเนิน
ได้ อย่างต่อเนื่อง
7. สามารถตรวจสอบสถานะการชาระภาษีอากรได้ผ่านระบบสารสนเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ให้บริการชาระภาษีอากรผ่านธนาคารจานวน 10 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารเจพีมอร์แกน Sumitomo Mitsui Banking Corporation และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ซึ่งธนาคารดังกล่าวเป็นธนาคารหลักที่ให้บริการชาระภาษีอากรแก่ผู้นาเข้าและส่งออกของประเทศไทย
ช่องทางการจัดจาหน่าย
สาหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ทาหน้าที่
ดูแล ลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะนาบริการของบริษัทฯ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัทฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทผู้ให้บริการการชาระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) ในประเทศไทยมีจานวน 3
ราย คือ บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และบริษัท เทรดสยาม จากัด
ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่า เพราะ จานวนธนาคารที่จะร่วมให้บริการไม่เพิ่มขึ้น
อีกทั้งผู้ใช้บริการการชาระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) จะให้ความสาคัญกับการเลือกธนาคาร
ที่จะให้บริการมากกว่าการเลือกบริษัทผู้ให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีธนาคารหลักที่ให้บริการครอบคลุมมากกว่าผู้ให้บริการ
รายอื่น
2.1.1.3 การให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest)
บริษั ทฯ เป็ นผู้ใ ห้บ ริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่ อรายงานบัญชี สินค้ าเข้า /ออกแบบไร้เอกสาร โดย
ผู้ประกอบการที่เป็นสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน Terminal operator สายเรือหรือตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าทางบก สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่ บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆ สามารถส่งข้อมูล
ยานพาหนะและบัญชีสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง กรมศุลกากร และ/หรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทยผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ รวมถึงการรับการยืนยันการประมวลผล (Customs Response) จากระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร ระบบการรายงานบัญชีสินค้าเข้า /ออกแบบไร้เอกสาร ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทางเรือ ทาง
อากาศ และทางรถยนต์

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 8

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

การรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสารมีข้อมูลหลักทีต่ ้องทาการส่งให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร สรุปได้ ดังนี้
1. ข้อมูลรายงานยานพาหนะเข้า-ออก โดยระบุวันและเวลาที่ยานพาหนะนั้นๆ เข้าหรือออกจากท่าที่ได้แจ้งไว้
2. ข้อมูลบัญชีสินค้าของยานพาหนะนั้นๆ
3. ข้อมูลบัญชีสินค้ารายใบตราส่ง
นับตั้งแต่มีการใช้ระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอย่างเป็นทางการในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ให้บริการระบบสารสนเทศในการสร้างรายงาน และรับ-ส่งรายงานบัญชีสินค้าทาง
อากาศสาหรับทุกสายการบินหรือ ตัวแทนสายการบินที่ประกอบการในทุกสนามบินนานาชาติของประเทศไทย ทั้งนี้
เพราะบริ ษั ท ฯ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามเข้ า ใจในระบบการรายงานบั ญ ชี สิ น ค้ า ทางอากาศเป็ น อย่ า งดี นอกเหนื อ จาก
ประสบการณ์และความรู้เชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อความ
ต้องการอย่างเร่งด่วนและความต่อเนื่องในธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าทางอากาศ
นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาระบบรายงานบัญชีสินค้าทางเรือและทางรถยนต์ และให้บริการ
ระบบรายงานนี้แก่สายเรือนานาชาติหรือตัวแทนของสายเรือ รวมถึงผู้ประกอบการรับ-ส่งสินค้าทางรถยนต์รายใหญ่ของ
โลก ซึ่งรับ-ส่งสินค้าทางรถยนต์จากประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้อย่างกว้างขวาง
ศุลกากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหน้าด่าน และมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ
และ ปกป้องสังคม จาเป็นต้องมีระดับการควบคุมและอานวยความสะดวกให้กับการเคลื่อนย้ายบุคคลและสินค้าที่
เหมาะสม ซึ่งต้องอานวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยดาเนินการปฏิรูป (Reform)
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ระบบพิธีการศุลกากรเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการค้าที่เกิดจากความล้าสมัยและความไม่มีประสิทธิภาพลง รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพในการควบ คุมสินค้าตามแนวพรมแดน โดยการจัดทาระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ ในปี
พ.ศ. 2553 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมคณะทางานย่อยเพื่อประสานงานและติดตามการนาระบบการติดตามทางศุลกากร
(Tracking System) หรือระบบ RFID ของกรมศุลกากร ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อสนับสนุน
โครงการดังกล่าวแก่ผู้ ประกอบการขนส่งทางรถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ในเวลานั้นแยกออกเป็น ระบบรายงานบัญชี
สินค้าทางรถยนต์ (Car Manifest) และระบบ RFID สาหรับการขนส่งระหว่างด่านศุลกากร ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการ ผ่านพิธีการศุลกากร เพิ่มความปลอดภัยแก่สินค้าที่ขนส่ง และสามารถกาหนดเวลาในการ
ขนส่งให้แก่ลูกค้าได้ แม่นยาขึ้นมาก อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรในการควบคุมและความปลอดภัย
ทางศุลกากร
ช่องทางการจัดจาหน่าย
สาหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ทาหน้าที่
ดูแล ลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะนาบริการของบริษัทฯ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัทฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทผู้ให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) ในประเทศไทยมีจานวน 3 ราย
คือ บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และบริษัท เทรดสยาม จากัด ในกรณีการ
รายงานบัญชีสินค้าทางอากาศ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่า เพราะจานวนผู้ประกอบการที่มีหน้าที่รายงานบัญชีสินค้าให้แก่กรมศุลกากรไม่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ผู้ใช้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) จะให้ความสาคัญกับความเสถียรของระบบการ
ให้บริการ ความรู้และความชานาญของทีมพัฒนาระบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีผลงานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประกอบการ และ
ทีมงานวิศวกรเฝ้าดูแลระบบ เพื่อให้สามารถบริการในระดับที่แข่งขันกับรายอื่นได้
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2.1.1.4 ระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับของเร่งด่วน (e-Express)
ปัญหาที่เกิ ดจากภัยคุ กคามของการก่อการร้ ายสากลที่มีขึ้น อย่า งต่อ เนื่อง ทาให้ทุ กประเทศตื่นตั วกับ เรื่อ ง
ดังกล่าวมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการชลอตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และสังคม ศุลกากรจาเป็นต้องเพิ่มบทบาท
ทางด้านการควบคุมการส่งสินค้าออกและช่องทางในการขนส่งสินค้า ตลอดจนการปราบปรามการกระทาที่ผิดกฎหมาย
ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย (นอกเหนือไปจากการควบคุมการนาเข้าเพียงอย่างเดียว) โดยการนา
เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลทางศุลกากรมาบังคับใช้ เช่น การจัดส่งข้อมูลทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า การ
บริหารความเสี่ยง การลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ใน
งานศุลกากร และการเพิ่มความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ศุลกากรต้องมั่นใจว่าบทบาทในการควบคุมที่เหมาะสม
จะไม่ลดหย่อนลง ตามความพยายามที่จะเพิ่มการอานวยความสะดวกทางการค้า
เนื่องจากหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน (Express Couriers) ชั้นนาของโลก
ซึ่งกลุ่มลูกค้านี้จาเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดส่งข้อมูลทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า และการ
แลกเปลี่ยน ข้อมูลอื่นๆ กับกรมศุลกากรในการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับของเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จึงได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ในการ ผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับของ
เร่งด่วน (e-Express) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้าทา ให้ผู้นาเข้า -ส่งออกสามารถปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรด้วยเวลาอันสั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการตามจานวนและขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการรับ ส่งกับระบบของกรมศุลกากร และธนาคาร

ประโยชน์ที่เกิดกับภาคเอกชน คือ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานของผู้
ประกอบ การเพราะเป็น KPI (Key Performance Indicator) ที่ผู้ประกอบการให้คามั่นไว้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้นาเข้า -ส่งออก
นอกจากนั้น ผู้ประกอบการสามารถจัดส่งข้อมูลทางระบบ e-Express ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด และลดการ
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ใช้เอกสาร รวม ถึงยังสามารถชาระเงินค่าภาษีอากรผ่านทางระบบ e-Payment ของบริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งทาให้
ลดการติดต่อทาง เจ้าหน้าที่โดยตรง และการจัดเตรียมเช็คเพื่อใช้ในการชาระค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้นอีกด้วย
ประโยชน์ที่เกิดกับภาครัฐ คือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และบทบาท
ใน การควบคุมที่เหมาะสมจะไม่ลดหย่อนลง เพราะ กรมศุลกากรจะได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนของจะ
มาถึง หรือส่งออก และลดภาระการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านบุคลากร รวมถึงสามารถลดขั้นตอน
การ ปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ไม่จาเป็นออกไปได้ เพราะใช้ระบบการรับรองการส่งออกโดยอัตโนมัติโดยการจับคู่ข้อมูล
(Matching) ของใบขนส่งสินค้ากับเที่ยวบิน และข้อมูลการนาการนาเข้ า-ส่งออกของเร่งด่วนมีความถูกต้อง ปลอดภัย
สามารถใช้เป็นฐาน ข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ต่อไป
ช่องทางการจัดจาหน่าย
สาหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ทาหน้าที่
ดูแล ลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะนาบริการของบริษัทฯ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัทฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทผู้ให้บริการระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับของเร่งด่วน (e-Express) ในประเทศไทยมี
จานวน 3 ราย คือ บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และบริษัท เทรดสยาม
จากัด ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ ต่า ด้วยจานวนผู้ประกอบการของเร่งด่วน
(Express Couriers) ที่คงที่ ซึ่งผู้ใช้บริการระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับของเร่งด่วน (e-Express) จะให้
ความสาคัญกับความเสถียรของระบบการให้บริการ ความรู้และความชานาญของทีมพัฒนาระบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีทีมงาน
ที่มีความรู้และประสบการณ์ธุรกิจจัดส่งของเร่งด่วนเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประกอบการ และทีมงาน
วิศวกรเฝ้าดูแลระบบ เพื่อให้สามารถบริการในระดับที่แข่งขันกับรายอื่นได้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริการ e-Logistics
บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าหลักแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1) กลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทซึ่งประกอบด้วย
 ผู้นาเข้า-ส่งออก
 ตัวแทนของผู้นาเข้า-ส่งออก เช่น ผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarders), ผู้ประกอบการของเร่งด่วน
(Express Couriers), ตัวแทนออกของ (Customs Brokers) และ ชิปปิ้งหรือตัวแทนออกของ (Shipping
Agents)
 สายการบิ น ตั ว แทนสายการบิ น สายเรื อ ตั ว แทนสายเรื อ ผู้ ป ระกอบการตั ว แทนสายการบิ น หรื อ
ผู้ประกอบการท่าเรือบก (Terminal Operators) ผู้ประกอบการขนส่งรับ-ส่งสินค้าทางบก และ เคาน์เตอร์
บริการ (Service Counter) ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
2) กลุ่มบริษัทที่ทาหน้าที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added
Network Services: VANS) แก่ผู้ประกอบการ โดยอาศัยเครือข่ายของบริษัท ฯ ในการเชื่อมต่อกับ ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะได้รับรายได้จาก VANS ในฐานะที่บริษัทฯ ทาหน้าที่เป็น
e-Customs Gateway
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ประเภทลูกค้า
กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการโดยตรง
ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวมรายได้จากการกลุ่มบริการ e-Logistics

งบการเงินประหนึ่งทาใหม่ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
มูลค่า (บาท) ร้อยละ มูลค่า (บาท) ร้อยละ มูลค่า (บาท) ร้อยละ
103.97 83.94
104.09 85.30
96.01
84.03
19.89 16.06
17.95 14.70
18.25
15.97
123.86 100.00
122.04 100.00
114.26 100.00

2.1.2 กลุ่มบริการ e-Services ซึ่งรวบรวมการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G)
และ ระหว่างภาคเอกชนและภาคเอกชน (B2B) ได้แก่
1) ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
2) CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
3) e-DLT
2.1.2.1 ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
ตามที่ สานัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (สานัก งาน ปปง.) ได้อ อกประกาศ
กฎกระทรวง มีผลให้ธนาคารต้องตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้าผู้ทาธุรกรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม
2554 เป็นต้นไปนั้น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จาต้องขอความร่วมมือลูกค้าที่มาทาธุรกรรมด้วยเงินสดกับ ธนาคารทุกท่าน
ให้แสดงหลักฐานการแสดงตนต่อธนาคารทุกครั้ง โดยแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหลักฐาน
ประจาตัวอื่นๆ ที่ทาง ราชการออกให้ เมื่อลูกค้าเข้ามาทารายการที่มีจานวนเงินถึงเกณฑ์ต้องแสดงตน ดังนี้






ธุรกรรมเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ธุรกรรมเงินสดที่เป็นการโอนเงินหรือชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป
ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยหักจากบัญชี มีมูลค่าตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป
ธุรกรรมการชาระเงินแทน (Bill Payment) ที่ใช้เงินสด มีมูลค่าตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป

นอกจากลูกค้าผู้ทาธุรกรรมต้องแสดงตนแล้ว ธนาคารจะต้องรายงานธุรกรรมต่อสานักงาน ปปง. สาหรับ
ธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขกฎกระทรวงนี้ โดยบริษัทฯ และเคลาด์ ครีเอชั่น ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้
ให้บริการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่ง รายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สาหรับสถาบันการเงิน ) ตามเงื่อนไขที่
กาหนดโดยสานักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
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นับแต่นั้นมาเคลาด์ ครีเอชั่น ได้เปิดบริการรับ-ส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ให้กับธนาคารต่างๆ
ทั้งของไทย และต่างชาติทุกรายที่ประกอบการในประเทศไทยจานวนทั้งสิ้น 36 ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดส่ง
รายงานอิ เล็กทรอนิ กส์ต ามที่ก าหนดให้แ ก่สานักงาน ปปง. ซึ่งบริ การนี้เป็ นประโยชน์ต่อธนาคารในการปฏิบั ติตาม
กฎหมาย และช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษ ในการจัดทารายงานและนาส่งรายงานให้แก่สานักงาน ปปง. อีก
ทั้งสานักงาน ปปง. จะได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทาการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้
คนร้ายใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือฟอกเงินต่อไป
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
ธนาคารไทยและต่างประเทศ
ช่องทางการจัดจาหน่าย
สาหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ทาหน้าที่
ดูแล ลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะนาบริการของบริษัทฯ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัทฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway) สาหรับสถาบันการเงิน
ในประเทศไทยเพียงรายเดียว ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ ต่า เพราะ ไม่มีคู่แข่งขัน
อี ก ทั้ ง ค่ า บริ ก ารที่ เ รี ย กเก็ บ จากธนาคารต่ า งๆ อยู่ ใ นอั ต ราที่ เ หมาะสมยากแก่ ผู้ ป ระกอบการอื่ น ที่ จ ะเข้ า มาแข่ ง ขั น
นอกจากนั้นแล้วธนาคารต่างๆ ได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอจากการให้บริการระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ที่มี
ความเสถียรและปลอดภัย จึงทาให้ธนาคารต่างๆ พอใจและไม่มีความจาเป็นที่จะแสวงหาผู้บริการรายใหม่
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2.1.2.2 CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดาเนินการการให้คาแนะนา หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทา
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องกาหนดนโยบาย
การรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิ นของลูกค้า และต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทาธุรกรรมครั้งแรก โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดาเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้ประกอบการตามที่ได้ระบุต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อ
ต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering And Combating The Financing of Terrorism:
AML/CFT) โดยตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (AML/CFT)
โดยครบถ้วน มิฉะนั้น หากมีการตรวจสอบพบว่าบริษัทใดไม่ปฏิบัติ /ปฏิบัติไม่ครบถ้วน กรรมการบริษัท ผู้มีอานาจที่
เกี่ยว ข้อง จะต้องรับโทษตามกฎหมายในฐานะผู้กระทาการแทนบริษัท ซึ่งมีการกาหนดโทษไว้ทั้งทางแพ่งและอาญา
เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายในการตรวจสอบลูกคากับฐานขอมูลตางๆ มีความปลอดภัย มีความนาเชื่อถือใน
การรายงานธุรกรรม และมีการจัดการขอมูลเปนมาตรฐานเดียวกัน ทางสานักงาน ปปง. จึงไดออกขอแนะนาสาหรับผูให
บริการเพื่อมาดาเนินการในการพัฒนาและใหบริการเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ซึ่ง
ตองมีคุณสมบัติในดานตางๆ และมีระบบสารสนเทศที่สามารถดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดโดยสานักงาน ปปง. โดย
บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ คุณลักษณะของระบบการให้บริการ และการทดสอบเสมือนจริง (POC: Proof of
Concept) และสามารถเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ CDD Gateway (Customer Due Diligence)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มคือ
1. ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น
บริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ สาขาของธนาคารต่างประเทศ
2. กลุ่มธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ( Life Insurance)
และกลุ่มธุรกิจการประกันวินาศภัย ( Non-Life Insurance )
3. กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
4. กลุ่มบริษัทที่ดาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
5. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
6. กลุ่มธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจตามเป้าหมาย แต่ผู้บริหารเห็นว่า บริษัทฯ ยังมี
โอกาสในการขยายตลาดได้อีก เนื่องจากจานวนบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เข้าใช้บริการมีจานวนไม่ต่ากว่า 200 บริษัท อีกทั้งยังมี
โอกาสขยายตลาดเพิ่มเติมไปยังกลุ่มลูกค้าอีก 3 กลุ่ม ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของสานักงาน ปปง. ในการรายงานข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา กลุ่มธุรกิจค้าทอง และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น กลุ่มธุรกิจบริหาร
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สินทรัพย์ กลุ่มบัตรกดเงินสด และอื่นๆ ซึ่งยังมิใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบันของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ยังมี
โอกาสในการให้บริการเพิ่มเติมอื่นๆ กับฐานลูกค้าปัจจุบันในกรณีที่มีข้อกฏหมายเพิ่มเติมอื่นๆ บังคับใช้ในอนาคต
ช่องทางการจัดจาหน่าย
สาหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ทาหน้าที่
ดูแล ลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะนาบริการของบริษัทฯ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัทฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทผู้ให้บริการ CDD (Customer Due Diligence) Gateway ในประเทศไทยมีจานวนเพียง 1 ราย คือ กลุ่ม
บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่า เพราะผู้ให้บริการต้อง
มีประสบการณ์ในการให้บริการ และความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้บริการ CDD (Customer Due
Diligence) Gateway จะให้ความสาคัญกับความเสถียร การให้บริการที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งบริษัทฯ ได้
พัฒนาและจัดเตรียมระบบสารสนเทศที่มีความเสถียร รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ไว้รองรับ การให้บริการ
นี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ตามมาตรฐานสากล
2.1.2.3 e-DLT
จากสถิติจานวนรถใหม่ต่อปีในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา มีจานวนมากถึงประมาณ 3 ล้านคันต่อปี ซึ่งมากกว่า 50%
ของรถใหม่เหล่านี้ผู้ซื้อรถจะใช้บริการสินเชื่อจากผู้ให้บริการต่างๆ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ และประกอบกับบริษัทฯ ได้มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบชาระภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งละหลาย
รายการ (Lot) ให้แก่ธนาคารแห่งหนึ่งที่มีการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นจานวนมาก บริษัท ฯ จึงมีแผนการที่จะพัฒนา
บริ ก าร ดั ง กล่า วเพื่ อ ให้ ผู้ ประกอบการที่ใ ห้ สิน เชื่อ เช่า ซื้ อรถยนต์ ร ายอื่ นๆ สามารถทาการช าระ ภาษี รถยนต์ ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งละ หลายรายการ (Lot) ได้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย เวลา และความยุ่งยากในการดาเนินการชาระภาษี
รถยนต์ให้แก่ลูกค้าในรูปแบบปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยลดภาระให้แก่กรมการขนส่งทางบกในการรับชาระภาษีผ่านทาง
เจ้าหน้าที่ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ ใช้ชื่อเรียกว่า e-DLT และจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่สองของปี 2557 โดยกลุ่ม
ผู้ใช้บริการนี้คือ กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
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ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการที่ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จะได้รับจากบริการ e-DLT สามารถสรุปได้ดังนี้
ระบบงานปัจจุบัน
ใช้บุคลากรในการค้นหา

การจัดหาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเพื่อใช้ในการชาระภาษีประจาปี

ใช้บุคลการภายใน องค์กร
หรือว่าจ้าง บุคลากรภายนอก

การนาส่งเอกสารทั้งหลายไปยังกรมการขนส่งทางบก

หลายชั่วโมงขึ้นกับ ปริมาณ
เอกสารและ จานวนผู้ยื่น
เอกสาร รายอื่น ณ ที่ทาการ
ของ กรมการขนส่งทางบก
เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

เวลาที่ใช้ในการยื่นเอกสารเพือ่ ดาเนินการ
การชาระค่าภาษี
โอกาสสร้างรายได้ให้แก่บริษัทผู้ประกอบการให้สินเชือ่ เช่าซื้อ รถยนต์จาก
การให้บริการลูกค้า

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและ ความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด

มีข้อจากัดเพราะต้องใช้
บุคลากรหลายคนเพื่อ การ
ดาเนินการ
สูงกว่าเนื่องจากการ
ดาเนินการในรูปแบบ
Manual

ระบบ e-DLT
ไม่จาเป็นต้องทา
ทาโดยการส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
Gateway ของบริษัทฯ
ภายในไม่กี่นาทีหลังจาก
กรมการขนส่งทางบกได้รับ
ข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์
e-Payment
จานวนรายการที่เพิ่ม มาก
ขึ้นไม่มีผลมากเนื่องจากการ
ดาเนินการด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ต่าลง

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ e-DLT คือ ผู้ประกอบการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท
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ช่องทางการจัดจาหน่าย
สาหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ทาหน้าที่
ดูแล ลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะนาบริการของบริษัทฯ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัทฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปัจจุบันบริษัทผู้ให้บริการ e-DLT ในประเทศไทยมีเพียงรายเดียว คือ บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) ผู้บริหาร
ประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ ต่า เนื่องจากยังไม่มีคู่แข่งขัน ซึ่งผู้ใช้บริการผ่าน e-DLT จะให้
ความสาคัญกับประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการ และความเสถียรของระบบเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบงานและโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรับการให้บริการเป็น
จานวนมากอย่างรวดเร็วทันตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึง พอใจและใช้บริการของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
2.1.3 บริการ e-Payment
ในปี 2555 คณะกรรมการระบบการชาระเงิน (กรช.) ได้กาหนดนโยบายด้านระบบการชาระเงิน และสนับสนุนให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการดาเนินงานด้านระบบการชาระเงินที่สาคัญ ภายใต้แผนกลยุทธ์ระบบการชาระเงิน
2555-2559 (Payment Systems Roadmap 2012-2016) ซึ่ง ครอบคลุ มวัต ถุประสงค์หลั ก 3 ประการคือ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ การลดความเสี่ยง และการคุ้มครองผู้บริโภค
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในระบบการช าระเงิ น ธปท. ได้ จั ด ท าแผนส่ ง เสริ ม การใช้ บ ริ ก ารช าระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนการใช้เงินสดและเช็ค ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดต้นทุน
การบริหารจัดการเงินสดของประเทศ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาระเงินถือเป็นปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การเติบโตหรือการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมี
นัยสาคัญ ทาให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานที่กล่าวถึงนี้ว่า เป็น
สิ่งสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้มีการขยายตัวของการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ มุ่งพัฒนา และทาให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้สะดวกเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริการนี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญ
ให้ผู้เรียกเก็บเงินสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาธุรกิจ
บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความจาเป็นของธุรกิจและประเทศในการพัฒนา
ระบบชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อทดแทนการใช้เงินสด และวิธีการชาระเงินที่ตอบสนอง ความต้องการของธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป และจะเริ่มนาเสนอให้แก่กลุ่มลูกค้าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 บริการ e-Payment ในปัจจุบันคือ Easy
Transfer
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อเรียกว่า Easy Transfer
เพื่อให้ ภาคธุรกิจหรือภาครัฐสามารถใช้บริการดังกล่าวเพื่อรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการ
โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแรก คือ กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะเปิดให้บริการได้ภายใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
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หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ สามารถนา Easy Transfer มาประยุกต์ใช้ในการรับชาระเงินต่างๆ
จากผู้ใช้บริการหรือลูกค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ ในการรับชาระค่าบริการหรือสินค้าด้วยเงินสด หรือ เช็ค
ผู้ใช้บริการหรือลูกค้ายังได้รับความสะดวกจากบริการนี้ในการที่ไม่ต้องทาการ Log in อีกครั้งหนึ่งในการทาธุรกรรมกับ
ธนาคาร โดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าทาการ Single Sign On ที่ระบบสารสนเทศของผู้เรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียว จากนั้น
ระบบสารสนเทศของผู้เรี ยกเก็บเงินก็ สามารถส่งค าสั่งขอโอนเงินไปที่ระบบของธนาคารได้เลย อีกทั้ งหน่วยงานยั ง
สามารถลดความยุ่งยากในการพัฒนา และดูแลระบบในการเชื่อมต่อกับธนาคารต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายใน
ระบบสารสนเทศ โดยการใช้บริการ Easy Transfer ซึ่งบริษัทฯ จะทาหน้าที่เป็น Gateway ในการรับ-ส่งข้อมูลเพื่อใช้ใน
การโอนเงิน
บริษัทฯ มิเพียงแต่ให้บริการ e-Payment Gateway แต่บริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรของบริษัทฯ ทา
การเฝ้าดูการทางานของระบบทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ อุปกรณ์ประกอบระบบสารสนเทศ และเครือข่ายต่างๆ ใน
การให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการ Easy Transfer มีความพร้อมและสามารถให้บริการได้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
นอกจากประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับตามข้างต้นแล้ว หน่วยงานยังสามารถนาคายืนยันผลการโอนเงินจาก
ธนาคารต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององค์กร ได้ด้วยการทา Straight-Through
Processing เช่น ระบบสารสนเทศสามารถทาการปรับปรุงยอดเงินของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับคาสั่งยืนยันการ
โอนเงินสาเร็จจากธนาคาร หรือสามารปรับปรุงยอดหนี้คงค้างได้อย่างรวดเร็วถูกต้องโดยอัตโนมัติ เป็นต้น
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ช่องทางการจัดจาหน่าย
สาหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ทาหน้าที่
ดูแลลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะนาบริการของบริษัทฯ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัทฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
จากนโยบายที่ต่อเนื่องของ ธปท. ในการส่งเสริมให้ประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการใช้
บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนการใช้เงินสดและเช็ค รวมถึงความพยายามในการลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของภาคเอกชนในการรับชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ผู้บริหารประเมินว่าผลิตภัณฑ์ใน
การบริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมาก เพราะบริการของบริษัทฯ จะช่วยลดต้นทุน
และความเสี่ยงในการรับชาระเงินในรูปแบบเดิม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการวางบิลและเก็บเงินสดหรือเช็ค การ
บริหารเงินสดและการนาเงินสดหรือเช็คไปฝากธนาคาร เป็นต้น อีก ทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังช่วยลดความยุ่งยากใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ในการเชื่อมระบบสารสนเทศกับธนาคารต่างๆ ในส่วนของธนาคาร การ
ให้บริการของบริษัทฯ จะช่วยผลักดันจานวนธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการ
ช่วยเพิ่มโอกาสของรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการลดค่าใช้จ่ายของธนาคารในการให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ
1) ด้านความมีเสถียรภาพของระบบ
เนื่องจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ ของลูกค้า
ของบริษัทฯ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการทาให้ระบบงานมีเสถียรภาพ พร้อมใช้งานและสามารถ ให้บริการระบบงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการ
คัดเลือก Supplier หรือเทคโนโลยีที่ได้รับการทดสอบและใช้งานเป็นที่ยอมรับ แล้ว บริษัทฯ ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อ
ออกแบบและจัดหาระบบงานทั้งด้านระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมีเสถียรภาพของ
ระบบการให้บริการทุกภาคส่วน
ตลอดเวลาในการดาเนินการที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อย่าง
ต่อเนื่องทั้งในการค้นคว้า วิจัย จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี
(Technology Leader) รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการดูแลรักษาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานนั้นด้วยตนเอง เพื่อจัดทาระบบที่ มีคุณภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยตัวอย่างหนึ่งของการลงทุนที่
บริษัทฯ ได้ทาคือ ในปี 2554 บริษัทฯ เป็นผู้นากลุ่มแรกๆ ในการติดตั้งและนาระบบ Private Cloud Computing มาใช้ใน
ประเทศไทย โดย Private Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีที่ Gartner Inc. จัดให้เป็นอันดับ 1 ของ Top 10 Strategic
Technologies for 2011 ต่อมาหลังจากติดตั้งและทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้ใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ใหม่นี้ ในการให้บริการของบริษัทฯ และประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจจากระบบใหม่นี้มาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสารองการให้บริการสาหรับทุกระบบที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น ในการ
รองรับปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องแม่ข่ายเครื่องใด เครื่องหนึ่งเกิดความบกพร่อง หยุดชะงัก หรือไม่สามารถ
ทางานได้ ก็ จะมีอุ ปกรณ์ห รือ เครื่อ งแม่ข่ ายที่มี คุณสมบั ติเ ดีย วกั น สามารถท างานแทนได้อ ย่า ง ทั นที (HA: High
Availability) โดยอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่ายรวมทั้งระบบสารองนั้นได้ทาการติดตั้งภายใน ศูนย์ประมวลผลเดียวกันในแต่
ละที่ที่บริษัทฯ ใช้ นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ยังมีการติดตั้งระบบสารอง ณ ศูนย์ ประมวลผลในที่ต่างกัน (DRC: Disaster
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Recovery Center) เพื่อรองรับกรณีที่ศูนย์ประมวลผลในแต่ละ สถานที่ไม่สามารถให้บริการได้ทั้งศูนย์ ประมวลผล อัน
เนื่องมาจาก อัคคีภัย ระบบการสื่อสารไม่สามารถใช้ งานได้ทั้งอาคาร เป็นต้น โดยในปัจจุบันนอกเหนือไปจากที่ตั้ง
สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ พร้อมให้บริการอีก 4 แห่ง ได้แก่ อาคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนาตราด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทร และอาคาร
บางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้า
ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินการสร้างความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ เพื่ อความมั่นใจ
และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ โดยได้จัดทามาตรการ และแผนรองรับที่เรียกว่า Business Continuity Plan
(BCP) เพื่อให้เจ้าหน้าที่และวิศวกรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การดาเนินการกู้ระบบตามแผน BCP
2) ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนและจัดหาอุปกรณ์ และระบบป้องกันความปลอดภัยทั้งในด้านกายภาพ และ ระบบงาน
เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผใู้ ช้บริการในด้านความปลอดภัย อีกทั้งหลายบริการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้ การกากับ ดูแล และ
กฎระเบียบ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทาให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบัติงาน ให้ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อ
เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบการปฏิบัตงิ านที่เป็นทีย่ อมรับของสากล
นอกเหนือจากการกากับ ดูแล โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ที่เป็น บริษัท
ข้ามชาติหลายรายก็มีมาตรการกากับ ดูแล ผู้ให้บริการตามมาตรฐานที่หน่วยงานนั้นๆ กาหนดขึ้น จึงเป็น ความจาเป็นที่
บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามสัญญาการให้บริการกับหน่วยงานนั้นๆ ทั้งในด้านการ กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความมีเสถียรภาพของการให้บริการ และวิธีการเพื่อรักษามาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์ ที่กาหนด และที่สาคัญคือการรักษา
ความปลอดภัยในการใช้งาน โดยหน่วยงานบางรายมีการส่งเจ้าหน้าที่มา ทาการตรวจสอบระบบ (Audit) การให้บริการ
ของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว และ/หรือ ประจา
ในส่วนของการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และผู้ใช้บริการ ข้อมูลจะถูกเข้ารหัส (Encryption) และมี
การลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการทา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 อีกทั้งยังสามารถใช้ระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และ สามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือ
ชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน หน่วยงานหรือผู้ รับข้อมูลดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลดังกล่าวมีการแก้ไขในระหว่างการรับ -ส่งข้อมูลนั้นอีกด้วย มาตรการนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความ
ปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากล
ในส่ว นของความปลอดภั ย ของศู น ย์ป ระมวลผล บริ ษั ทฯ ได้ จัด ให้มี ระบบรั กษาความปลอดภัย พื้น ที่ ศู น ย์
ประมวลผล (Data Center Security Control System) ดังนี้
1. Access Control System เป็นระบบควบคุมการเข้า -ออก อาคาร และพื้นที่ควบคุม (พื้นที่ห้องเครื่อง
คอมพิวเตอร์) โดยต้องมีการขออนุญาตทางอีเมล์ล่วงหน้า และการเข้า-ออกพื้นที่ ต้องทาการแลกบัตรพร้อม
ทา ประวัติ และขออนุญาตได้แต่ละพื้นที่ห้องเครื่อง ตามประเภทงานที่ขออนุญาต พร้อมต้องมีเจ้าหน้าที่
ประจา ศูนย์ฯ คอยตรวจสอบการปฏิบัติงานและเซ็นรับรองงานหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยในแต่ละครั้ง ที่ขอ
อนุญาต เข้าพื้นที่
2. CCTV & Digital Video Recorder เป็นระบบกล้องวงจรปิด และ บันทึกสัญญาณกล้อง ด้วยระบบ ดิจิตอล
แบบ Real Time โดยติดตั้งกล้องทุกห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และทางประตูเข้า -ออกพื้นที่ และพื้นที่ สาคัญ
ต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ทันทีหรือนามาตรวจสอบย้อนหลัง
3. Burglar Alarm System เป็นระบบตรวจจับการบุกรุกจากภายนอกโดย Infrared Sensor, Motion Sensor,
Door Contact Sensor คือเมื่อมีเหตุการณ์บุกรุกจากบุคคลภายนอก โดยจากภายนอกรั้วเข้าภายใน พื้นที่
จากภายนอกอาคารเข้าภายในอาคาร และจากภายนอกห้อ งเครื่องเข้าภายในห้องเครื่อ ง โดยไม่ได้ข อ
อนุญาต และระบบ Sensor จะตรวจจับได้ซึ่งสามารถป้องกันเหตุการณ์บุกรุกได้
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4. การจัดการเหตุฉุกเฉิน ด้านระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์บุกรุกจากบุคคลภายนอก และการ
เข้าพื้นที่อย่างไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ขออนุญาต ระบบ Sensor จะทางานและร้องเตือน สามารถตรวจ สอบและ
ป้องกันการบุกรุกได้ เมื่อเกิดเหตุสัญญาณ Alarm จากระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัท จะเข้าทาการตรวจสอบระงับเหตุ
3) ด้านบริการ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรที่จะคอยให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่ง
ทีมงานออกตามงานบริการซึ่งมีทั้งส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้บริการโดยตรง หรือให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือ email เช่น
ทีม Network Operation Center (NOC) ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Support or Call Center Agent)
ทีมเทคนิค (Technical Team) ทีม CRM (Customer Relationship Management) ทีม Database ทีม Network และทีม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) โดยทีมงานเหล่านี้จะให้บริการหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ทาหน้าที่ เฝ้า
ดูแล (System Monitoring) และบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (24x7)
โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะทาการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีที่พบปัญหา และจะทาการแจ้ง (Alert)
ไปยังผู้ที่เกี่ ยวข้องผ่า น SMS และ/หรือ email ในกรณีที่ปัญ หาเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ ของบริษัท ฯ
เจ้าหน้าที่จะทาการแก้ไขปัญหาได้ทันที และมีแผนงานรวมถึงมาตรการในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (BCP:
Business Continuity Plan)
2. ในกรณีที่ บริษัทฯ ได้รับการร้องขอหรือมีความจาเป็น บริษัทฯ จะจัดส่งวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ไปปฏิบัติงาน ณ ที่ทาการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้คาแนะนาการใช้งาน การ
ติดตั้งระบบงาน การแก้ไขปัญหาจากระบบสารสนเทศของผู้ใช้บริการ หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการ
ของบริ ษั ท ฯ หรื อ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ อ งขอ นอกจากนั้ น แล้ ว บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ม อบหมายให้
เจ้าหน้าที่ ทีม CRM แวะเวียนไปเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คาแนะนา ตอบข้อ
ซักถาม เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อนากลับมาปรับปรุงการให้บริการให้ดีเลิศยิ่งขึ้น
3. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทฯ มีบริการดัง
กล่าวให้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน สาหรับบริการบางประเภท เช่น e-Logistics เป็นต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์ของบริษัทฯ จะช่วยแก้ไขและให้คาแนะนาได้ผ่านทางการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการทา Remote
Login ไปยังระบบสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวิธีการใช้งานหรือแก้ไขปัญหา
ผ่าน หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดาเนินการ
4. บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมห้องฝึกอบรมที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี เพื่อให้บริการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้
บริการรายใหม่ หรือพนักงานใหม่ของผู้ใช้บริการเดิม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สะดวกที่จะมาทาการฝึกอบรม
ที่ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ ก็ ส ามารถให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ฝึ ก อบรมไปท าการแนะน าได้ ณ สถานประกอบการของ
ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนผู้เข้าฝึกอบรม
4) ด้านการพัฒนาระบบ
จากการที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทีม CRM ที่จะคอยเยี่ยมเยียนผู้ใช้บริการของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ ซึ่ง
ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัทฯ จะได้รับรู้ถึงความต้องการใหม่ๆ จากผู้ใช้บริการ และจะส่งต่อข้อมูลดัง กล่าวมายังทีมงาน
วิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ให้ตอบ สนองต่อความต้องการของลูกค้า
เและการให้บ ริก ารให้ ดียิ่ ง ขึ้น และเป็ น กระบวนการที่ สอดคล้ องกั บภารกิ จ ของบริษั ทฯ ที่มี ค วามตั้ง ใจที่ จะส่ งมอบ
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ผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งใน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และการ
ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
นอกจากการรับ ฟังข้ อแนะนาจากผู้ ใช้บ ริก ารโดยตรงแล้ว บริษั ทฯ ยั งมีที มงานที่จ ะคอยติ ดตามข่า วสารที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ ได้ให้บริการอยู่ และคิดค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมที่จะเพิ่ม มูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ (Value Added Services) ซึ่งรวมถึงการนาบริการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เกี่ยวข้องมา
ประยุกต์รวมเพื่อนาเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้ บริการ
หลังจากทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ทาการพัฒนาระบบงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีทีมงาน วิศวกร
คอมพิวเตอร์อีกทีมหนึ่ง ที่จะทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA: Quality Assurance) ของระบบงานที่ พัฒนาขึ้นมาว่า
สามารถประมวลผลได้ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
ของบริษัทฯ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมจะทาการปรับปรุงคู่มือการใช้งานตาม ระบบที่ได้แก้ไขหรือพัฒนาเพิ่มขึ้น
หลังจากผ่านการตรวจคุณภาพจนเป็นที่แน่ใจแล้ว จึงมีการส่งมอบระบบ งานใหม่นี้ให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป โดยมีการนัด
หมายและแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและเตรียมพร้อม
5) ด้านการตลาด
จุด เด่ นของการให้ บริ ก ารของบริษั ท ฯ คื อ การให้บ ริก ารที่ เป็ นลั กษณะค่ าบริก ารตามจานวนรายการ (Per
Transaction) ทาให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ต่อเนื่องสม่าเสมอ (Recurring Income) โดยทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทตั้งแต่จุดเริ่ม ต้นในการออกแบบจนถึงจบกระบวนการพัฒนาและ
พร้อมส่งมอบบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ และเป็นผู้วาง กลยุทธ์และแผนการในการนาเสนอบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึง
การกาหนดรูปแบบในการคิดราคาค่า บริการ และส่วนลดต่างๆ (ถ้ามี)
นอกจากนี้ฝ่ายการตลาดจะมองหาโอกาสในการนาบริการที่บริษัทฯ มีอยู่ไปนาเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อ
ขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ และก่อให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด
(Economy of Scale) ในการให้บริการอีกด้วย
ฝ่ายการตลาดยังมีหน้าที่ในการคอยติดตามความคืบหน้าที่เกี่ยวข้ องกับการให้บริการที่บริษัทฯ ได้นา เสนอไป
เพื่อทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นการต่อยอดจากการให้บริการที่มีอยู่ และพัฒนาให้เกิด ประโยชน์และความพึง
พอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
6) ด้านการลงทุน
บริษัทฯ มีแผนที่พิจารณาการเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาสูงแทนการซื้ อ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการ
ลงทุนในการจัดหาซอฟต์ แวร์ต่างๆ ที่บริษัทฯ มิได้มีการพัฒนาขึ้นเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า เช่น
ซอฟต์แวร์ระบบการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
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2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
การนาเข้าและส่งออกของไทย
มูลค่าการนาเข้า-ส่งออกของไทย

ล้านบาท

800,000
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000

มูลค่าส่งออก

ม.ค.-57

ต.ค.-56

ก.ค.-56

เม.ย.-56

ม.ค.-56

ต.ค.-55

ก.ค.-55

เม.ย.-55

ม.ค.-55

ต.ค.-54

ก.ค.-54

เม.ย.-54

ม.ค.-54

มูลค่านาเข้า

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2557 อยู่ที่ 599,065 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.13 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.64 จากเดือนก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินบาทที่อ่อนค่าลง
ทาให้ราคาข้าวไทยถูกลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง จึงมีการนาเข้าข้าวไทยมากขึ้น ประกอบกับการส่งออกสินค้าหลักในกลุ่ม
อุตสาหกรรม ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มยานยนต์ ขยายตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และ
ตลาดหลักในกลุ่มสหภาพยุโรป
มูลค่าการนาเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2557 อยู่ที่ 547,676 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.01 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และปรับตัวลดลงร้อยละ 17.89 จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากมีการนาเข้าสินค้าทุนลดลง โดยเฉพาะ
เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ รวมถึงยานพาหนะ และอุปกรณ์การขนส่ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับภาคโลจิสติกส์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน อันได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา
และ บรูไน โดยมีเป้าหมายจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาซียนภายในปลายปี 2558
อาเซียนได้กาหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สาคัญ ดังนี้
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base)
2. การเป็นภูมิภาคทีม่ ีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive Economic Region)
3. การเป็นภูมิภาคทีม่ ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน (Region of Equitable Economic Development)
4. การเป็นภูมิภาคทีม่ ีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Region fully Integrated into the Global Economy)
โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรในอาเซียนมากขึ้น และ
เป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจในอาเซียน โดยนโยบายเปิดเสรีภายใต้เป้าหมายในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
เช่น การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน ล้วนแล้วแต่จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ จากการที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณศูนย์กลางระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียน เช่น พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ตลอดไปจนถึงประเทศจีน จึงทาให้
เป็นที่คาดการณ์ว่าตลาดด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยจะเติบโตอย่างมากจากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 24

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

อย่างไรก็ดีนโยบายการเปิดเสรีก็ย่อมกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ระหว่างประเทศในภูมิภาค จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในด้านโลจิสติกส์เพื่อให้มีระดับการให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว ต้นทุน และสามารถแข่งขันได้ โดยในปัจจุบันกรมศุลกากรได้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการจัดตั้ง National
Single Window (NSW) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการ
ท าธุ ร กิ จ ผ่ า นทางเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยแบ่ ง การด าเนิ น งานออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ ด้ า นกระบวนการภาครั ฐ
(Government) ด้านการค้าขาย (Trade) ด้านการขนส่ง (Logistics) และด้านการชาระเงิน (Financial) ทั้งนี้จุดมุ่งหมาย
ของ NSW คือการสร้างให้เกิดการบูรณาการในการทางานร่วมกันทุกด้าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยจาก
การทางานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว และพร้อมสาหรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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มูลค่าการชาระเงินทางอิเล็กทรอกนิกส์ (พันล้านบาท)

การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments)

เม.ย.-53

ปริมาณการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พันรายการ)

การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments)

ปริมาณการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments) (พันรายการ)
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments) (พันล้านบาท)

การชาระเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประกอบด้วยรายการต่างๆ เช่น BAHTNET, Direct Credit,
ITMX Bulk Payment, ATM, Credit Card และ e-Money เป็นต้น
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าการชาระเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นตามลาดับ
สอดคล้องกับแนวทางการใช้ชีวิตของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้บัตรเครดิต การใช้อินเตอร์เน็ต และสมาร์ท
โฟน ซึ่งส่งผลให้การใช้เงินในรูปแบบที่ไม่ใช่ตราสารเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเห็นได้จากการเติบโตของปริมาณการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 24.2 ในขณะที่การเติบโตของยอดการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 17.5
ณ เดือนธันวาคม 2556 มีรายการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 179.7 ล้านรายการ คิดเป็นการเติบโตร้อย
ละ 12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือเป็นยอดเงิน 20.89 ล้านล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 18.60
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเติบโตในระดับที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องเมื่อเทียบกับการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
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จานวนรถยนต์จดทะเบียนในประเทศไทย
จานวนรถที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศไทย
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ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2547 ถึง 2556) จานวนรถที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก 20.62 ล้านคันในปี 2547 เป็น 34.62 ล้านคันในปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.32
ต่อปี
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2554 ถึง 2556 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายของ
ภาครัฐบาลในการลดหย่อนภาษีสาหรับผู้ซื้อรถยนต์คันแรก จึงเป็นผลให้จานวนรถยนต์จดทะเบียน ณ สิ้นปี 2554 สิ้นปี
2555 และสิ้นปี 2556 อยู่ที่ 30.19 ล้านคัน 32.48 ล้านคัน และ 34.62 ล้านคัน ตามลาดับ
ยอดให้สินเชื่อเพือ่ การซือ้ หรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ล้านบาท

การซื้อหรือเช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากตัวเลขยอดให้สินเชื่อเพื่อการซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบซึ่ง
รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย จะพบว่ายอดการให้สินเชื่อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา โดย ณ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ยอดการให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 889,758 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.80 จากไตรมาส
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ที่ 3 ของปี 2556 ซึ่งสร้างจุดสูงสุดในประวัติการณ์ที่ 906,083 ล้านบาท ตามการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจภายในประเทศ
และการกดดันจากปัญหาการเมืองในประเทศตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 เป็นต้นมา
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ในส่วนของบริการใหม่ บริษัท ฯ มีหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit) และทีมบริหาร
โครงการ (Project Management Team) ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างด้ า นธุ ร กิ จ ในหลากหลายสาขา มี วิ สัย ทั ศ น์ และ
ความสามารถในการประสานงานและบริหารโครงการ ทาหน้าที่วิจั ยและนาเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ เพื่อให้
ผู้บริหารลงความเห็นหรือแนะนา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จะมีการจัดทีมงานเพื่อศึกษารายละเอียด เพิ่มเติม และ
นาเสนอบริการใหม่นี้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดาเนินการออกแบบรายละเอี ยด และพัฒนาระบบ บริการต่อไป โดยจะยึด
รูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการให้บริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่พิจารณาการเช่า
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ร าคาสู ง แทนการซื้ อ ซึ่ ง จะช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น และเพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น ในการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
จากผลงานประสบการณ์รูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ และความสาเร็จที่บริษัทฯ ได้นาเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นส่วนสาคัญในการสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือในองค์กร และชื่อเสี ยงของบริษัทฯ ทาให้มี
หน่วยงานหลากหลายสาขา ได้เข้ามาเยี่ยมชมและขอคาแนะนาจากผู้บริหารของบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานเหล่านั้น ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่บริษัทฯ
จะมีการพัฒนาระบบธุรกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เหล่านั้นในการดาเนินธุรกิจ หรือการให้บริการแก่
ภาค เอกชน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการใช้ ระบบสารสนเทศให้มีมากขึ้นภายในประเทศ และมีผลต่อ
เศรษฐกิจ และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ขั้นตอนการจัดหาบริการของบริษัทฯ
1. บริษัทฯ จะติดตามข่าวสารของกรมศุลกากรและหน่วยงานราชการอื่น รวมถึงหน่วยงานภาคธุรกิจ เกี่ยวกับความ
ต้องการ หรือแผนงานการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) เพื่อหาโอกาสในการขยายธุรกิจออนไลน์ของ
บริษัทฯ
2. บริ ษั ท ฯ รวบรวมความต้ อ งการของหน่ ว ยงานราชการเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารออนไลน์ จ ากหน่ ว ยงานราชการ
ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการของหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ภาคธุรกิจ ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ทดสอบการเชื่อมต่อระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ พัฒนาเข้ากับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานราชการ หากมีข้อผิดพลาดทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์จะทาการแก้ไขระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จนถูกต้องเป็นที่พอใจกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ที ม งานจั ด เตรี ย มระบบฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ ป ฎิ บั ติ ก ารและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ที่ จ ะรองรั บ ระบบธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการจัดฝึกอบรมให้กับ
ลูกค้า และการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้คาแนะนา และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า
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6. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายการตลาดประเมินผลการตอบสนองจากลูกค้า และทาการพัฒนาระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า
2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดซึ่งการให้บริการธุรกรรม
ออนไลน์ มีส่วนช่วยลดการใช้กระดาษ ลดการเดินทางของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายเลือกใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ประหยัดพลังงาน
2.4 สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 3 ฉบับ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รวมถึง
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิ จารณาอนุมัติ โดย
สรุปได้ดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่อนุมัติ
สาหรับบริษัท
ประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริม

1389(7)/2548
1423(7)/2556
2351(7)/2554
1 มีนาคม 2548
15 กุมภาพันธ์ 2556
26 กันยายน 2554
บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จากัด
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท
Enterprise Software, Digital
Enterprise Software, Digital
Enterprise Software และ Digital
Content และ Embedded Software Content และ Embedded Software Content
8 ปี
8 ปี
8 ปี
ระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
- อนุ ญ าตให้ น าคนต่ า งด้ า วซึ่ ง เป็ น ช่ า งฝี มื อ หรื อ ผู้ ช านาญการ คู่ ส มรสและบุ ค คลซึ่ ง อยู่ ใ นอุ ป การะเข้ า มาใน
สิทธิและประโยชน์ที่สาคัญ
ราชอาณาจักรได้ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นระยะเวลา
8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะได้รับอนุญาติให้นาผล
ขาดทุนประจาปีที่เกิดขึ้น ไปหักออกจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี มีกาหนดเวลาไม่
เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกาหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีตามระยะเวลาที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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