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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้
ตารางต่อไปนี%แสดงโครงสร้างรายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ
งบการเงิ นประหนึ งทํา
ใหม่ สําหรับปี สิ& นสุดวันที
31-ธ.ค.-56
1

1. กลุ่มบริการ e-Logistics Trading
2
2. กลุ่มบริการ e-Business Services
3. Projects และอืนๆ
รายได้จากการให้บริ การ

ล้านบาท
114.68
28.09
6.53
149.30

ร้อยละ
76.81
18.81
4.37
100.00

งบการเงิ นรวม สําหรับ
ปี สิ& นสุดวันที
31-ธ.ค.-57
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
130.04
70.39
51.14
27.68
3.56
1.93
184.74
100.00

งบการเงิ นรวม สําหรับ
ปี สิ& นสุดวันที
31-ธ.ค.-58
ล้านบาท
150.52
65.71
7.58
223.81

ร้อยละ
67.25
29.36
3.39
100.00

งบการเงิ นรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิ& นสุดวันที
31-มี.ค.-58
ล้านบาท
35.83
14.25
1.29
51.37

ร้อยละ
69.75
27.74
2.51
100.00

31-มี.ค.-59
ล้านบาท
39.68
18.81
5.44
63.93

ร้อยละ
62.07
29.42
8.51
100.00

หมายเหตุ : (7) การให้บริ การ e-Customs Paperless ถือเป็ นบริ การหลักของกลุ่มบริ การ e-Logistics Trading
(2) การให้บริ การ CDD Gateway ถือเป็ นบริ การหลักของกลุ่มบริ การ e-Business Services

U.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และ
นําเสนอผลิตภัณฑ์นัน% แก่ผใู้ ช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่าง ภาค
ธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค
(B2C) โดยผูป้ ระกอบการทีใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จะได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการใช้บริการของ
บริษัทฯ ตามวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ คือ Better Faster Cheaper และบริษทั ฯ จะเรียกเก็บค่าบริการต่อรายการธุรกรรม
(Per Transactaion) หรือเป็ นรายเดือน (Monthly Fee)
ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทีบริษัทฯ นํ าเสนอในรูป แบบการให้บริการแก่หน่ วยงานต่ างๆ เป็ นไปใน
รูปแบบ SaaS (Software as a Service) อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือการให้บริการทีครอบคลุมตัง% แต่ระบบศูนย์
ประมวลผล (Data Center) ระบบศูนย์ประมวลผลสํารอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบตั กิ ารทีใช้
รองรับระบบธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Platform as a Service) ทีบริษัทฯ ได้พฒ
ั นาขึน% ระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็ นต้น จึงเป็ นส่วนสําคัญทีทําให้หน่ วยงาน
ต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบสารสนเทศโดยไม่จําเป็ นต้องมีงบลงทุนทีสูง (Cheaper) มีระบบงานทีสามารถใช้
งานได้ใน เวลาอันรวดเร็ว (Faster) ไม่ต้องเสียเวลา เพิมประสิทธิภาพในการทํางาน และลดความยุ่งยาก (Better) ของ
หน่วยงานในการจัดหาระบบงาน ออกแบบระบบงาน พัฒนา ติดตัง% และบํารุงรักษา
บริการของบริษทั ฯ จัดเป็ นเครืองมือทาง Logistics ทีสําคัญทีช่วยให้ระบบการทํางานภายในองค์กรของลูกค้า
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชือมโยงถึงกัน และลดการใช้งานทรัพยากรบุคคลทีมีต้นทุนทีสูงและมีขอ้ ผิดพลาด
เกิดขึน% ได้ง่าย จึงถือเป็ นบริการทีมีสว่ นช่วยในการลดต้นทุนทาง Logistics ให้กบั ลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กบั ลูกค้าและประเทศไทย
เนืองจากระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทบริ
ี ษทั ฯ พัฒนาและนําเสนอให้แก่ลูกค้า เป็ นสิงจําเป็ นสําหรับลูกค้า
ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย จึงทําให้บริษทั ฯ มีรายได้เป็ นประจําจากการให้บริการ
อย่างต่อเนือง (Recurring Revenue) นอกจากนัน% แล้วบริษทั ฯ ไม่ต้องมีภาระต้นทุนในสินค้าคงคลัง (Carrying Cost of
Inventory) และค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ไปยังลูกค้าต่างๆ
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การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น m กลุ่มบริการ ได้แก่
1. กลุ่มบริการ e-Logistics Trading
2. กลุ่มบริการ e-Business Services
3. Projects และอืนๆ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มบริการ e-Logistics Trading ของบริษัทฯ จะให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในลักษณะให้
เลือกใช้บริการหลักระหว่าง การให้บริการพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
หรือระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับของเร่งด่วน (e-Express) ซึงผู้ใ ช้บริการหลักของกลุ่มบริการ eLogistics Trading คือผูใ้ ห้บริการนําเข้า-ส่งออกสินค้า โดยจะมีการชําระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs ePayment) เป็ นการให้บริการเพิมเติมเพืออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า นอกจากนี% บริษัทฯ ให้บริการระบบรายงาน
บัญชีส ินค้า เข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) โดยผู้ใ ช้บริก ารหลักคือ ผู้ประกอบการทีเป็ นสายการบิน Terminal
Operator สายเรือ ตัวแทนสายเรือ และผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางบก ทีมีหน้าทีต้องรายงานบัญชีสนิ ค้าคงเหลือกับ
กรมศุลกากรอีกด้วย
2.1.1 กลุ่มบริการ e-Logistics Trading ประกอบด้วยบริการหลักทีเกียวข้องกับพิธกี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์กลุ่มบริการ e-Logistics Trading ของบริษัทฯ จะให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในลักษณะให้
เลือกใช้บริการหลักระหว่าง การให้บริการพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
หรือระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับของเร่งด่วน (e-Express) ซึงผู้ใ ช้บริการหลักของกลุ่มบริการ eLogistics Trading คือผูใ้ ห้บริการนําเข้า-ส่งออกสินค้า โดยจะมีการชําระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs ePayment) เป็ นการให้บริการเพิมเติมเพืออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า นอกจากนี% บริษัทฯ ให้บริการระบบรายงาน
บัญชีส ินค้า เข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) โดยผู้ใ ช้บริก ารหลักคือ ผู้ประกอบการทีเป็ นสายการบิน Terminal
Operator สายเรือ ตัวแทนสายเรือ และผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางบก ทีมีหน้าทีต้องรายงานบัญชีสนิ ค้าคงเหลือกับ
กรมศุลกากรอีกด้วย
การนํ าเข้าและส่งออกถือเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทัง% ด้วยตําแหน่ งทาง
ภูมศิ าสตร์ โครงสร้างพืน% ฐานในการคมนาคม ความพร้อมในทรัพยากรและปจั จัยในการผลิตทีมีประสิทธิภาพ เป็ นส่วน
สําคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมภิ าค อย่างไรก็ตามด้วยต้นทุนและการแข่งขันที
สูงขึน% การพัฒนาระบบสารสนเทศและนํ ามาประยุกต์ให้อย่างต่อเนืองในระบบโลจิสติกส์เพือเชือมโยงการแลกเปลียน
ข้อมูลระหว่างกันทัง% ในภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความสําคัญอย่างยิงและเป็ นปจั จัยในการเพิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
และเพิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยให้ยงยื
ั นต่อไป
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ บริษทั ฯได้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ Application ต่างๆในกลุ่มบริการ eLogistics Trading อย่างต่อเนือง เพือขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทุกกระบวนการในระบบโลจิสติกส์ของการ
นําเข้าและส่งออกของประเทศ รวมถึงการปรับเปลียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและ
หน่วยงานต่างๆทีเกียวข้อง โดยกลุ่มบริการ e-Logistics Trading มีบริการต่างๆทีลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ ดังนี%
1)
2)
3)
4)

การให้บริการพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
การชําระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
การให้บริการระบบรายงานบัญชีสนิ ค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest)
ระบบผ่านพิธกี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับของเร่งด่วน (e-Express)
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โดยในปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูน้ ํารายเดียวในประเทศไทยทีให้บริการ e-Logistics Trading อย่างครบวงจร
U.7.7.7 การให้บริการพิ ธีการศุลกากรทางอิ เล็กทรอนิ กส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
บริษัทฯ เป็ นผู้ให้บริการเครือข่ายเชือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (e-Customs Gateway) ผ่าน
เครือข่าย National Single Window (NSW) ซึงเป็ นระบบศูนย์กลางการเชือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วย งาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจทัง% ภายในประเทศจํานวน 36 หน่วยงาน และระหว่างประเทศ เพือให้บริการด้านการนําเข้า และส่งออก
สินค้าเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึงเป็ นการอํานวยความสะดวกด้านการนําเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ โดยผูน้ ําเข้า ผู้
ส่งออก ตัวแทนออกของ และผูป้ ระกอบการขนส่ง สามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลทีซํ%าซ้อนกัน ลด
ความผิดพลาดและลดการทํางานทีไม่สร้างคุณค่าเพิม ทําให้ลดต้นทุนการบริหารการจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ตลอดกระบวนการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี%บริษทั ฯ ยังเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANs)
การจัดตัง% NSW ของประเทศโดยมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 6 ธันวาคม 2548 มีการเห็นชอบให้กรมศุลกากรเป็ น
หน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดตัง% NSW เพือให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียน สําหรับการจัดตัง% ASEAN Single
Window หรือ ASW
ประโยชน์ทผูี ป้ ระกอบการจะได้รบั จากการใช้บริการผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารผ่าน
ระบบ NSW เช่น
1. ช่วยลดขัน% ตอน ลดจํานวนรายการข้อมูลและเอกสารทีต้องส่งซํ%า ลดจํานวนครัง% ในการเดินทาง และลด
ต้นทุนการทําธุรกรรม รวมทัง% เพิมความรวดเร็วในการดําเนินธุรกรรมทางการค้าของทัง% ภาคเอกชน
และการให้บริการจากภาครัฐ ตลอดจนช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั ผูน้ ําเข้าและส่งออกหรือตัวแทน
ให้สามารถนําส่งข้อมูล และเอกสารไปสู่ส่วนราชการต่างๆ ในลักษณะ Single Window Entry ได้ จาก
สถิตทิ ผ่ี านมาผูน้ ําเข้า-ส่งออกมีการใช้เอกสาร 25,000 ฉบับต่อวัน มีแบบฟอร์มทีต้องส่งทัง% หมด 40
แบบฟอร์ม และเป็ นข้อมูลทีต้องส่งซํ%ากัน 60-70% ของแต่ละเอกสาร ในทุกหน่ วยงานทีเกียวข้องกับ
การ นําเข้าส่งออก
2. สามารถออกหนังสืออนุญาต/รับรองได้ทนั ที (หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน) โดยมีชุดข้อมูลเพือการ
ส่ง ออก-นําเข้าเพียงชุดเดียว มีการยืน-แลกเปลียน-ส่งข้อมูลผ่าน National Single Window System
(NSW) เพียงครัง% เดียว มีการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างธุรกิจและเชือมต่อกับ NSW และทีสําคัญทีสุด
คือทําให้ตน้ ทุน โลจิสติกส์ลดลง ดังนัน% จากการพัฒนาระบบ e-Logistics Trading จะส่งผลให้สามารถ
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลงได้อย่าง น้อย 0.5% ของมูลค่าสินค้านําเข้า-ส่งออก หรือรวมแล้วไม่ตํากว่า
28,500 ล้านบาทต่อปี
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บริษทั ฯ ให้บริการระบบผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ทัง% ในระบบการ
นําเข้า (e-Import) และระบบการส่งออก (e-Export) โดยผูใ้ ช้บริการสามารถสร้างและส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้ทุกประเภท
ใบขนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชือ ผ่าน
ระบบปฏิบตั กิ าร ของบริษทั ฯ ทีใช้งานได้ง่ายและไม่ซบั ซ้อน เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐานของ ศุลกากร แทนการจัดทํา ยืน ส่งรับเอกสาร และ การลงลายมือชือในกระดาษ ซึงทําให้ผูน้ ํ าเข้า-ส่งออก
สามารถผ่านพิธกี าร ศุลกากรได้รวดเร็วขึน% มาก อีกทัง% สามารถดําเนินพิธกี ารได้สะดวกสบายมากขึน% และลดค่าใช้จ่าย
ทัง% นี% บริษทั ฯ จะจัดเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการตามจํานวนและ/หรือขนาด ของเอกสาร
การผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ช่วยลดขัน% ตอนและระยะเวลาการตรวจ
ปล่อยสินค้าทําให้ผนู้ ําเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากรด้วยเวลาอันสัน% และทําให้การจัดเก็บข้อมูลเพือการสถิติ
สามารถดําเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็วและแม่นยํา ทัง% ในระบบการนําเข้า (e-Import) และระบบการส่งออก (e-Export)
จากรายงาน “Ease of Doing Business” ณ มิถุนายน |}}~ ของ World Bank ประเทศไทยได้รบั จัดให้อยู่ในอันดับที 1•
จาก 1•€ ประเทศ และการพัฒนาระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารของประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศทีมี การพัฒนาระบบแลกเปลียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพืออํานวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ
(Trading Across Borders)

ส่วนที 2.2.2 หน้า 4

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
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ช่องทางการจัดจําหน่ าย
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ e-Logistics Trading ของบริษทั ฯ เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักได้เป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษทั และกลุ่มบริษทั ทีทําหน้าทีเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANs) โดยกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษทั ประกอบด้วย ผูน้ ําเข้าส่งออก (Importer/Exporter) ผูร้ บั จัดการขนส่ง (Freight Forwarders) ผูป้ ระกอบการของเร่งด่วน (Express Couriers)
ตัวแทนออกของ (Customs Brokers) ชิปปิ% งหรือตัวแทนออกของ (Shipping Agents) สายการบิน ตัวแทนสายการบิน
สายเรือ ตัวแทนสายเรือ และ ผูป้ ระกอบการตัวแทนสายการบิน หรือ ผูป้ ระกอบการท่าเรือบก (Terminal Operators)
ในส่วนการให้บริการผ่าน VANs ซึงถือเป็ นช่องทางสําคัญในการให้บริการในฐานะ e-Customs Gateway ของ
บริษัทฯ โดยในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีพนั ธมิตรทีอยู่ในกลุ่มธุรกิจ VANs ซึงเป็ นผูท้ มีี ส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูง ได้แนะนํ า
ลูกค้าให้หนั มาใช้บริการ e-Customs Gateway ของบริษทั ฯ เพิมมากขึน% เป็ นผลให้จาํ นวนธุรกรรมทีรับ-ส่งระหว่างบริษทั
ฯ และระบบ e-Customs ของกรมศุลกากรมีจํานวนมากทีสุดในระหว่างผูใ้ ห้บริการ e-Customs Gateway ทัง% สามราย
โดยมีฝา่ ยการตลาดของบริษทั ฯ ทําหน้าทีประสานงานกับพันธมิตรในกลุ่ม VANs นี%
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สําหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ายขาย (Account Executive) ทําหน้าที
ดูแล ลูกค้าในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที CRM และยังมีหน้าทีในการแนะนํ าบริการของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผูท้ สนใจให้
ี
หนั มาใช้บริการของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ผูใ้ ห้บริการผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) ในประเทศ
ไทยมีจํานวน 3 ราย คือ บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั เทรด
สยาม จํากัด ผูบ้ ริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับปานกลาง คู่แข่งในอุตสาหกรรมมีจํานวน
น้อยราย โดยบริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ ปจั จุบนั บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงทีสุด และเป็ นผู้ใ ห้บริการรายเดียวที
ให้บริการทัง% e-Customs Gateway และ VANs นอกจากนี% จากการทีผูใ้ ช้บริการด้านพิธกี ารศุลกากรจะให้ความสําคัญ
ด้านความมีเสถียรภาพของระบบการใช้งาน ราคา และระบบใช้งานได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน ซึงบริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบ การใช้งานให้มีเสถียรภาพ ใช้งานได้ง่าย รวมทัง% บริษัทฯ กําหนดราคาค่าบริการ ทีเหมาะสม ทําให้
บริษทั ฯ เชือว่าบริษทั ฯ จะสามารถรักษาความเป็ นผูน้ ําในการให้บริการพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
(e-Customs Paperless)
U.7.7.U การให้บริการชําระค่าภาษี อากรทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (Customs e-Payment)
ปจั จุบนั ผูน้ ําเข้าและตัวแทนออกของสามารถชําระภาษีอากรให้กรมศุลกากรได้ | ช่องทาง คือ
(‚) ชําระทีเคาน์เตอร์ชาํ ระเงินทีหน่ วยจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร โดยสามารถชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์
เช็ค บัตรภาษี (เฉพาะค่าภาษีอากร) หรือหนังสือธนาคารคํ%าประกัน
(|) การชําระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
ทัง% นี% บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการชําระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) โดยเชือมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนาคารและระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพือรับและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารและ
กรมศุลกากร สําหรับการชําระค่าภาษีอากรผ่านธนาคารด้วยวิธตี ดั บัญชีธนาคาร โดยทีธนาคารได้รบั มอบหมายจาก กรม
ศุลกากรให้เป็ นตัวแทนรับชําระเงินค่าภาษีอากรศุลกากร และ/หรือ วางประกันค่าภาษีอากรศุลกากรให้แก่กรมศุลกากร
จากผูน้ ําเข้า ผูส้ ง่ ออก หรือตัวแทนออกของ ซึงได้ขน%ึ ทะเบียนขอชําระค่าภาษีอากรศุลกากร และ/หรือ วางประกันค่าภาษี
อากรศุลกากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารไว้กบั กรมศุลกากร โดยธนาคารจะแจ้งข้อมูลเกียวกับการรับชําระเงิน
จากบุคคลดังกล่าวให้แก่กรมศุลกากรทราบ รวมทัง% รับ-ส่งข้อมูลอืนใดทีเกียวข้องกับกรมศุลกากร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษทั ฯ
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ขัน% ตอนการชําระภาษีอากรโดยตัดบัญชีธนาคาร มีดงั นี%

‚. ผูน้ ําเข้า ผูส้ ่งออก หรือตัวแทนออกของส่งข้อมูลใบขนสินค้าไปยังกรมศุลกากรผ่านผูใ้ ห้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANs)
|. กรมศุลกากรสังตัง% ภาระคํ%าประกัน (ถ้ามี)
3. ธนาคารตอบกลับการตัง% ภาระคํ%าประกัน (ถ้ามี)
ƒ. กรมศุลกากรเรียบเก็บค่าภาษีอากรไปยังผูน้ ําเข้า ผูส้ ง่ ออก หรือตัวแทนออกของผ่านผูใ้ ห้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์
}. ธนาคารแจ้งการตัดบัญชีเพือรับชําระค่าภาษีอากรไปยังผู้นําเข้า ผูส้ ่งออก หรือตัวแทนออกของ และธนาคาร
ตอบ กลับการตัดบัญชีเพือรับชําระค่าภาษีอากรไปยังกรมศุลกากรผ่านผูใ้ ห้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
~. กรมศุลกากรส่งเลขรับชําระค่าภาษีอากรไปยังผูน้ ําเข้า ผูส้ ง่ ออก หรือตัวแทนออกของ
ประโยชน์ของการชําระภาษีอากรโดยตัดบัญชีธนาคารสามารถสรุปได้ ดังนี%
‚. สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้เงินสดและแคชเชียร์เช็ค และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซือ% แคชเชียร์เช็ค และนํา
แคชเชียร์เช็คไปชําระภาษีอากรทีกรมศุลกากร
|. ลดความเสียงทีอาจจะเกิดจากชําระค่าภาษีอากรด้วยเงินสด และความเสียงจากการทีไม่สามารถซือ% แคชเชียร์
เช็ค ได้ อันเนืองมาจากธนาคารปิ ดทําการ
m. สามารถขอนําสินค้าออกจากกรมศุลกากรได้ในเวลาอันรวดเร็ว และรับใบเสร็จทีท่าทีรับของ
ƒ. มีระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ (CA: Certificate Authority)

ส่วนที 2.2.2 หน้า 8

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

}. ได้รบั เลขชําระภาษีทนั ทีหลังจากทีจ่ายด้วยระบบ e-payment แล้ว
~. ให้บริการรับส่งข้อมูลตลอด 24 ชัวโมง „ วันต่อสัปดาห์ ทําให้กระบวนการผ่านพิธกี ารศุลกากรสามารถดําเนิน
ได้ อย่างต่อเนือง
„. สามารถตรวจสอบสถานะการชําระภาษีอากรได้ผ่านระบบสารสนเทศ
ในป จั จุ บ ัน บริษั ท ฯ ให้บ ริก ารชํ า ระภาษี อ ากรผ่ า นธนาคารจํ า นวน ~
แห่ ง คือ ธนาคารกสิก รไทย
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารเจพีมอร์แกน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ซึงธนาคารดังกล่าวเป็ นธนาคารหลักทีให้บริการชําระภาษีอากรแก่ผนู้ ําเข้าและส่งออกของประเทศไทย
ช่องทางการจัดจําหน่ าย
สําหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ายขาย (Account Executive) ทําหน้าที
ดูแล ลูกค้าในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที CRM และยังมีหน้าทีในการแนะนํ าบริการของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผูท้ สนใจให้
ี
หนั มาใช้บริการของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ผูใ้ ห้บริการการชําระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) ในประเทศไทยมีจํานวน 3
ราย คือ บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท เทรดสยาม จํากัด
ผูบ้ ริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับตํา เพราะ จํานวนธนาคารทีจะร่วมให้บริการไม่เพิมขึน%
อีกทัง% ผูใ้ ช้บริการการชําระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) จะให้ความสําคัญกับการเลือกธนาคาร
ทีจะให้บริการมากกว่าการเลือกบริษทั ผูใ้ ห้บริการ ซึงบริษทั ฯ ได้มธี นาคารหลักทีให้บริการครอบคลุมมากกว่าผูใ้ ห้บริการ
รายอืน
U.1.1.3 การให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest)
บริษัทฯ เป็ นผู้ใ ห้บ ริการเชือมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพือรายงานบัญชีสนิ ค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร โดย
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน Terminal operator สายเรือหรือตัวแทนสายเรือ ผูป้ ระกอบการ
ขนส่งสินค้าทางบก สามารถใช้ระบบสารสนเทศที บริษัทฯ พัฒนาขึน% เพือให้ผู้ประกอบการต่างๆ สามารถส่งข้อมูล
ยานพาหนะและบัญชีสนิ ค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมศุลกากร และ/หรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทยผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ รวมถึงการรับการยืนยันการประมวลผล (Customs Response) จากระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร ระบบการรายงานบัญชีสนิ ค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร ของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น m ประเภท คือ ทางเรือ (Sea eManifest) ทางอากาศ (Air e-Manifest) และทางรถยนต์ (Car e-Manifest)
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การรายงานบัญชีสนิ ค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสารมีขอ้ มูลหลักทีต้องทําการส่งให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร สรุปได้ ดังนี%
1. ข้อมูลรายงานยานพาหนะเข้า-ออก โดยระบุวนั และเวลาทียานพาหนะนัน% ๆ เข้าหรือออกจากท่าทีได้แจ้งไว้
2. ข้อมูลบัญชีสนิ ค้าของยานพาหนะนัน% ๆ
3. ข้อมูลบัญชีสนิ ค้ารายใบตราส่ง
นับตัง% แต่มกี ารใช้ระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอย่างเป็ นทางการในปี 2550 จนถึงปจั จุบนั
บริษทั ฯ เป็ นผู้ให้บริการรายเดียวทีให้บริการระบบสารสนเทศในการสร้างรายงาน และรับ-ส่งรายงานบัญชีสนิ ค้าทาง
อากาศสําหรับทุกสายการบินหรือ ตัวแทนสายการบินทีประกอบการในทุกสนามบินนานาชาติของประเทศไทย ทัง% นี%
เพราะบริษัท ฯ มีบุ ค ลากรทีมีค วามเข้า ใจในระบบการรายงานบัญ ชีส ิน ค้า ทางอากาศเป็ น อย่ า งดี นอกเหนื อ จาก
ประสบการณ์และความรูเ้ ชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบงานทีมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อความ
ต้องการอย่างเร่งด่วนและความต่อเนืองในธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าทางอากาศ
นอกจากนัน% แล้ว บริษัทฯ ยังได้มกี ารพัฒนาระบบรายงานบัญชีสนิ ค้าทางเรือและทางรถยนต์ และให้บริการ
ระบบรายงานนี%แก่สายเรือนานาชาติหรือตัวแทนของสายเรือ รวมถึงผูป้ ระกอบการรับ-ส่งสินค้าทางรถยนต์รายใหญ่ของ
โลก ซึงรับ-ส่งสินค้าทางรถยนต์จากประเทศเพือนบ้านไปยังประเทศอืนๆ ในภูมภิ าคนี%อย่างกว้างขวาง
ศุลกากรในฐานะทีเป็ นหน่วยงานหน้าด่าน และมีหน้าทีในการจัดเก็บภาษีอากร สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ
และ ปกป้องสังคม จําเป็ นต้องมีระดับการควบคุมและอํานวยความสะดวกให้กบั การเคลือนย้ายบุคคลและสินค้าที
เหมาะสม ซึงต้องอํานวยความสะดวกและเพิมความรวดเร็วในการปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากร โดยดําเนินการปฏิรูป (Reform)

ส่วนที 2.2.2 หน้า 10

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

ระบบพิธีการศุลกากรเพือลดค่าใช้จ่ายทางการค้าทีเกิดจากความล้าสมัยและความไม่มีประสิทธิภาพลง รวมทัง% เพิม
ศักยภาพในการควบ คุมสินค้าตามแนวพรมแดน โดยการจัดทําระบบการควบคุมทีมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ ในปี
พ.ศ. 2553 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมคณะทํางานย่อยเพือประสานงานและติดตามการนํ าระบบการติดตามทางศุลกากร
(Tracking System) หรือระบบ RFID ของกรมศุลกากร ซึงบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพือสนับสนุ น
โครงการดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางรถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ใ หม่ในเวลานัน% แยกออกเป็ น ระบบรายงานบัญชี
สินค้าทางรถยนต์ (Car Manifest) และระบบ RFID สําหรับการขนส่งระหว่างด่านศุลกากร ซึงทําให้ผูป้ ระกอบการได้รบั
ความสะดวกรวดเร็วในการ ผ่านพิธกี ารศุลกากร เพิมความปลอดภัยแก่สนิ ค้าทีขนส่ง และสามารถกําหนดเวลาในการ
ขนส่งให้แก่ลกู ค้าได้ แม่นยําขึน% มาก อีกทัง% ยังเพิมประสิทธิภาพการผ่านพิธกี ารศุลกากรในการควบคุมและความปลอดภัย
ทางศุลกากร
ช่องทางการจัดจําหน่ าย
สําหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ายขาย (Account Executive) ทําหน้าที
ดูแล ลูกค้าในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที CRM และยังมีหน้าทีในการแนะนํ าบริการของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผูท้ สนใจให้
ี
หนั มาใช้บริการของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ผูใ้ ห้บริการระบบรายงานบัญชีสนิ ค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) ในประเทศไทยมีจาํ นวน 3 ราย
คือ บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั เทรดสยาม จํากัด ในกรณีการ
รายงานบัญชีสนิ ค้าทางอากาศ บริษัทฯ เป็ นผู้ใ ห้บริการเพีย งรายเดียว ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอยู่ในระดับตํา เพราะจํานวนผู้ประกอบการทีมีหน้าทีรายงานบัญชีสนิ ค้าให้แก่กรมศุลกากรไม่เพิมขึน% ซึง
ผูใ้ ช้บริการระบบรายงานบัญชีสนิ ค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) จะให้ความสําคัญกับความเสถียรของระบบการ
ให้บริการ ความรูแ้ ละความชํานาญของทีมพัฒนาระบบ ซึงบริษทั ฯ ได้มผี ลงานเป็ นทียอมรับของกลุ่มผูป้ ระกอบการ และ
ทีมงานวิศวกรเฝ้าดูแลระบบ เพือให้สามารถบริการในระดับทีแข่งขันกับรายอืนได้
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U.7.7.b ระบบผ่านพิ ธีการศุลกากรอิ เล็กทรอนิ กส์สาํ หรับของเร่งด่วน (e-Express)
ปญั หาทีเกิดจากภัยคุ กคามของการก่อการร้ายสากลทีมีข%นึ อย่า งต่ อ เนือง ทํา ให้ทุ กประเทศตืนตัวกับ เรือง
ดังกล่าวมากขึน% จึงส่งผลให้เกิดการชลอตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และสังคม ศุลกากรจําเป็ นต้องเพิมบทบาท
ทางด้านการควบคุมการส่งสินค้าออกและช่องทางในการขนส่งสินค้า ตลอดจนการปราบปรามการกระทําทีผิดกฎหมาย
ต่างๆ เพือวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย (นอกเหนือไปจากการควบคุมการนําเข้าเพียงอย่างเดียว) โดยการนํ า
เครืองมือทีเป็ นมาตรฐานสากลทางศุลกากรมาบังคับใช้ เช่น การจัดส่งข้อมูลทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า การ
บริหารความเสียง การลงทะเบียนผูป้ ระกอบการทีได้รบั อนุ ญาต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ใน
งานศุลกากร และการเพิมความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เป็ นต้น ทัง% นี%ศุลกากรต้องมันใจว่าบทบาทในการควบคุมทีเหมาะสม
จะไม่ลดหย่อนลง ตามความพยายามทีจะเพิมการอํานวยความสะดวกทางการค้า
เนืองจากหนึงในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการของเร่งด่วน (Express Couriers) ชัน% นําของโลก
ซึงกลุ่มลูกค้านี%จําเป็ นต้องมีระบบสารสนเทศเพือการจัดส่งข้อมูลทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ า และการ
แลกเปลียน ข้อมูลอืนๆ กับกรมศุลกากรในการผ่านพิธกี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับของเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จึงได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือให้บริการกลุ่มลูกค้าเหล่านี%ในการ ผ่านพิธกี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับของ
เร่งด่วน (e-Express) เพือลดขัน% ตอนและระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้าทํา ให้ผู้นําเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบตั พิ ธิ กี าร
ศุลกากรด้วยเวลาอันสัน% ทัง% นี% บริษทั ฯ จะจัดเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการตามจํานวนและขนาดของข้อมูลทีใช้ในการรับส่งกับระบบของกรมศุลกากร และธนาคาร

ประโยชน์ทเกิ
ี ดกับภาคเอกชน คือ ได้รบั การบริการทีสะดวก รวดเร็ว ซึงเป็ นหัวใจในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
เพราะเป็ น KPI (Key Performance Indicator) ทีผูป้ ระกอบการให้คํามันไว้กบั ลูกค้าซึงเป็ นผูน้ ําเข้า-ส่งออก นอกจากนัน%
ผูป้ ระกอบการสามารถจัดส่งข้อมูลทางระบบ e-Express ได้ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันไม่มวี นั หยุด และลดการใช้เอกสาร
รวม ถึงยังสามารถชําระเงินค่าภาษีอากรผ่านทางระบบ e-Payment ของบริษทั ฯ ได้อกี ช่องทางหนึง ซึงทําให้ลดการ
ติดต่อทาง เจ้าหน้าทีโดยตรง และการจัดเตรียมเช็คเพือใช้ในการชําระค่าภาษีอากรทีเกิดขึน% อีกด้วย
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ประโยชน์ทเกิ
ี ดกับภาครัฐ คือ สามารถเพิมประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวก รวดเร็วมากยิงขึน% และบทบาทใน การ
ควบคุมทีเหมาะสมจะไม่ลดหย่อนลง เพราะ กรมศุลกากรจะได้รบั ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนของจะมาถึง หรือ
ส่งออก และลดภาระการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านบุคลากร รวมถึงสามารถลดขัน% ตอนการ
ปฏิบตั ิงานในขัน% ตอนทีไม่จําเป็ นออกไปได้ เพราะใช้ระบบการรับรองการส่งออกโดยอัตโนมัติโ ดยการจับคู่ข้อมูล
(Matching) ของใบขนส่งสินค้ากับเทียวบิน และข้อมูลการนําการนําเข้า-ส่งออกของเร่งด่วนมีความถูกต้อง ปลอดภัย
สามารถใช้เป็ นฐาน ข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เพือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ต่อไป
ช่องทางการจัดจําหน่ าย
สําหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ายขาย (Account Executive) ทําหน้าที
ดูแล ลูกค้าในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที CRM และยังมีหน้าทีในการแนะนํ าบริการของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผูท้ สนใจให้
ี
หนั มาใช้บริการของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ผูใ้ ห้บริการระบบผ่านพิธกี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับของเร่งด่วน (e-Express) ในประเทศไทยมี
จํานวน 3 ราย คือ บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั เทรดสยาม
จํากัด ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ใ นระดับตํา ด้วยจํานวนผู้ประกอบการของเร่งด่วน
(Express Couriers) ทีคงที ซึงผูใ้ ช้บริการระบบผ่านพิธกี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับของเร่งด่วน (e-Express) จะให้
ความสําคัญกับความเสถียรของระบบการให้บริการ ความรูแ้ ละความชํานาญของทีมพัฒนาระบบ ซึงบริษทั ฯ ได้มที มี งาน
ทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์ธุรกิจจัดส่งของเร่งด่วนเป็ นอย่างดี มีผลงานเป็ นทียอมรับของกลุ่มผูป้ ระกอบการ และทีมงาน
วิศวกรเฝ้าดูแลระบบ เพือให้สามารถบริการในระดับทีแข่งขันกับรายอืนได้
นโยบายการกําหนดราคากลุ่มบริการ e-Logistics Trading
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดราคาการให้บริการการให้บริการกลุ่ม e-Logistics Trading ตามจํานวนธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทส่ี งผ่าน Gateway ของบริษทั ฯ (Transaction Base)
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของกลุ่มบริการ e-Logistics Trading
บริษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้าหลักแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มคือ
1) กลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษทั ซึงประกอบด้วย
• ผูน้ ําเข้า-ส่งออก
• ตัวแทนของผู้นําเข้า-ส่งออก เช่น ผูร้ บั จัดการขนส่ง (Freight Forwarders), ผูป้ ระกอบการของเร่งด่วน
(Express Couriers), ตัวแทนออกของ (Customs Brokers) และ ชิปปิ% งหรือตัวแทนออกของ (Shipping
Agents)
• สายการบิน ตัว แทนสายการบิน สายเรือ ตัว แทนสายเรือ ผู้ป ระกอบการตัว แทนสายการบิน หรือ
ผูป้ ระกอบการท่าเรือบก (Terminal Operators) ผูป้ ระกอบการขนส่งรับ-ส่งสินค้าทางบก และ เคาน์เตอร์
บริการ (Service Counter) ผูผ้ ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
2) กลุ่มบริษทั ทีทําหน้าทีเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added
Network Services: VANs) แก่ผู้ประกอบการ โดยอาศัยเครือข่ายของบริษัทฯ ในการเชือมต่อกับ ระบบ
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คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึงในกรณีน%ีบริษทั ฯ จะได้รบั รายได้จาก VANs ในฐานะทีบริษทั ฯ ทําหน้าทีเป็ น
e-Customs Gateway
งบการเงิ นประหนึ ง
ทําใหม่
สําหรับปี สิ& นสุดวันที
31 ธ.ค. 56

ประเภทลูกค้า

กลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้บริการ
โดยตรง
ผูใ้ ห้บริการรับส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวมรายได้จากการ
กลุ่มบริ การ eLogistics Trading

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ& นสุดวันที

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ& นสุดวันที

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 58

งบการเงิ นรวม
สําหรับงวด f เดือน
สิ& นสุดวันที
f7 มี.ค. gh

งบการเงิ นรวม
สําหรับงวด f เดือน
สิ& นสุดวันที
f7 มี.ค. gi

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ

มูลค่า
(ล้านบาท)

96.43

84.39

105.61

81.20

115.91

77.01

28.17

78.62

29.98

75.55

18.25

15.61

24.43

18.80

34.61

22.99

7.66

21.38

9.70

24.45

114.68

100.00

130.04

100.00

150.52

100.00

35.83

100.00

39.68

100.00

ร้อยละ

U.7.U กลุ่มบริ การ e-Business Services ซึงรวบรวมการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนและ
ภาครัฐ (B2G) และ ระหว่างภาคเอกชนและภาคเอกชน (B2B) ได้แก่
1) ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
2) CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
U.7.U.7 ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
ตามทีสํา นัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (สํา นัก งาน ปปง.) ได้อ อกประกาศ
กฎกระทรวง มีผลให้ธนาคารต้องตรวจสอบระบุตวั ตนของลูกค้าผูท้ ําธุรกรรม โดยมีผลบังคับใช้ตงั % แต่วนั ที 25 สิงหาคม
2554 เป็ นต้นไปนัน% ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จําต้องขอความร่วมมือลูกค้าทีมาทําธุรกรรมด้วยเงินสดกับ ธนาคารทุกท่าน
ให้แสดงหลักฐานการแสดงตนต่อธนาคารทุกครัง% โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบอนุ ญาตขับขี หรือหลักฐาน
ประจําตัวอืนๆ ทีทาง ราชการออกให้ โดยลูกค้าจะต้องแสดงตนเมือเข้าทํารายการทีมีจาํ นวนเงินถึงเกณฑ์ดงั ต่อไปนี%
•
•
•
•
•

ธุรกรรมเงินสดมูลค่าตัง% แต่ 2 ล้านบาทขึน% ไป
ธุรกรรมทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีมลู ค่าตัง% แต่ 5 ล้านบาทขึน% ไป
ธุรกรรมเงินสดทีเป็ นการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีมลู ค่าตัง% แต่ 1 แสนบาทขึน% ไป
ธุรกรรมทีเป็ นการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยหักจากบัญชี มีมลู ค่าตัง% แต่ 7 แสนบาทขึน% ไป
ธุรกรรมการชําระเงินแทน (Bill Payment) ทีใช้เงินสด มีมลู ค่าตัง% แต่ 7 แสนบาทขึน% ไป

นอกจากลูกค้าผู้ทําธุรกรรมต้องแสดงตนแล้ว ธนาคารจะต้องรายงานธุรกรรมต่อสํานักงาน ปปง. สําหรับ
ธุรกรรมทีเป็ นไปตามเงือนไขกฎกระทรวงนี% โดยบริษัทฯ และเคลาด์ ครีเอชัน ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็ นผู้
ให้บริการบริหารจัดการข้อมูลเพือส่ง รายงานธุรกรรมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (สําหรับสถาบันการเงิน) ตามเงือนไขที
กําหนดโดยสํานักงาน ปปง. เมือวันที 14 กรกฎาคม 2554
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นับแต่นัน% มาเคลาด์ ครีเอชัน (ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้เปิ ดบริการรับ-ส่งรายงานธุรกรรมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์น%ีให้กบั ธนาคารต่างๆ ทัง% ของไทย และต่างชาติทุกรายทีประกอบการในประเทศไทยจํานวนทัง% สิน% 36
ธนาคาร เพือให้ธ นาคารสามารถจัด ส่ง รายงานอิเล็กทรอนิก ส์ต ามทีกํา หนดให้แ ก่ สํา นัก งาน ปปง. ซึงบริก ารนี%เ ป็ น
ประโยชน์ต่อธนาคารในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษ ในการจัดทํารายงานและ
นําส่งรายงานให้แก่สาํ นักงาน ปปง. อีกทัง% สํานักงาน ปปง. จะได้รบั ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพือทําการประมวลผลอย่างมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้ คนร้ายใช้สถาบันการเงินเป็ นเครืองมือฟอกเงินต่อไป
นโยบายการกําหนดราคาการให้บริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดราคาการให้บริการการให้บริการ ETR Gateway เป็ นอัตราเหมาจ่ายรายเดือนอัตรา
เดียว (Monthly Fee) โดยบริษทั ฯ ได้คาํ นวณการกําหนดราคาเหมาจ่ายรายเดือนจากปริมาณการส่งข้อมูลเฉลียของกลุ่ม
ลูกค้า
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
ธนาคารต่างๆทัง% ของไทยและต่างชาติทุกรายทีประกอบกิจการในประเทศไทย
ช่องทางการจัดจําหน่ าย
สําหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ายขาย (Account Executive) ทําหน้าที
ดูแล ลูกค้าในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที CRM และยังมีหน้าทีในการแนะนํ าบริการของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผูท้ สนใจให้
ี
หนั มาใช้บริการของบริษทั ฯ
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สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway) สําหรับสถาบันการเงิน
ในประเทศไทยทีให้บริการอย่างครบวงจรด้วยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆให้แก่ลูกค้าทีเป็ นสถาบันการเงิน รวมถึง
การให้บริการเชือมโยงระบบไปยังหน่วยงานทีเกียวข้อง ผูบ้ ริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ
ตํา เพราะ ไม่มคี ่แู ข่งขัน อีกทัง% ค่าบริการทีเรียกเก็บจากธนาคารต่างๆ อยู่ในอัตราทีเหมาะสมยากแก่ผูป้ ระกอบการอืนที
จะเข้ามาแข่งขัน นอกจากนัน% แล้วธนาคารต่างๆ ได้ใช้บริการอย่างต่อเนืองสมําเสมอจากการให้บริการระบบสารสนเทศ
ของบริษทั ฯ ทีมีความเสถียรและปลอดภัย จึงทําให้ธนาคารต่างๆ พอใจและไม่มคี วามจําเป็ นทีจะแสวงหาผูบ้ ริการราย
ใหม่
U.1.2.2 CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพเกียวกับการดําเนินการการให้คําแนะนํา หรือการเป็ นทีปรึกษาในการทํา
ธุรกรรมทีเกียวกับการลงทุนหรือการเคลือนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทไม่
ี ใ ช่
้
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ผูป้ ระกอบอาชีพเกียวกับการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องกําหนดนโยบาย
การรับลูกค้า การบริหารความเสียงทีอาจเกียวกับการฟอกเงินของลูกค้า และต้องดําเนินการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จ
จริงเกียวกับลูกค้าเมือเริมทําธุรกรรมครัง% แรก โดยต้องตรวจสอบเป็ นระยะจนสิน% สุดดําเนินการเมือมีการปิ ดบัญชีหรือยุติ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการตามทีได้ระบุต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อ
ต้านการสนับสนุ นการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering And Combating The Financing of Terrorism:
AML/CFT) โดยตัง% แต่วนั ที 21 สิงหาคม 2555 เป็ นต้นไป ผูป้ ระกอบการทุกแห่งต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (AML/CFT)
โดยครบถ้วน มิฉะนัน% หากมีการตรวจสอบพบว่าบริษัทใดไม่ปฏิบตั ิ /ปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วน กรรมการบริษัท ผู้มอี ํานาจที
เกียวข้องจะต้องรับโทษตามกฎหมายในฐานะผูก้ ระทําการแทนบริษทั ซึงมีการกําหนดโทษไว้ทงั % ทางแพ่งและอาญา
เพือให้การปฏิบตั ติ ามกฎหมายในการตรวจสอบลูกค้ากับฐานข้อมูลต่างๆ มีความปลอดภัย มีความน่ าเชือถือใน
การรายงานธุรกรรม และมีการจัดการข้อมูลเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทางสํานักงาน ปปง. จึงได้ออกข้อแนะนําสําหรับผูใ้ ห้
บริการเพือมาดําเนินการในการพัฒนาและให้บริการเพือสนับสนุ นการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า ซึง
ต้องมีคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ และมีระบบสารสนเทศทีสามารถดําเนินงานตามขัน% ตอนทีกําหนดโดยสํานักงาน ปปง. โดย
บริษทั ฯ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ คุณลักษณะของระบบการให้บริการ และการทดสอบเสมือนจริง (POC: Proof of
Concept) และสามารถเปิ ดให้บริการตัง% แต่วนั ที 14 กันยายน 2555
นโยบายการกําหนดราคาการให้บริการ CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดราคาการให้บริการ CDD Gateway เป็ นอัตราเหมาจ่ายรายเดือน (Monthly Fee) ซึง
ขึน% อยู่กบั ปริมาณการใช้งานและจํานวนผูใ้ ช้งาน (User) ของลูกค้าเป็ นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และจะจํากัดจํานวนธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีได้ตกลง หากมีปริมาณการใช้งานเกินกว่าปริมาณทีกําหนด บริษทั ฯ จะเรียกเก็บค่าบริการใน
ส่วนเกินตามปริมาณการใช้งานทีเกิดขึน% จริง
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริการ CDD Gateway (Customer Due Diligence)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั แบ่งได้เป็ น ~ กลุ่มคือ
1. ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิช ย์เพือรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ทเป็
ี น
บริษทั ลูกของธนาคารต่างประเทศ สาขาของธนาคารต่างประเทศ
2. กลุ่มธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กลุ่มธุรกิจประกันชีวติ ( Life Insurance)
และกลุ่มธุรกิจการประกันวินาศภัย ( Non-Life Insurance )
3. กลุ่มบริษทั ทีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
4. กลุ่มบริษทั ทีดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชือ
5. กลุ่มบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
6. กลุ่มธุรกิจสัญญาซือ% ขายล่วงหน้า
ทัง% นี% ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจตามเป้าหมาย แต่ผูบ้ ริหารเห็นว่า บริษัทฯยังมี
โอกาสในการขยายตลาดได้อกี เนืองจากจํานวนบริษทั ฯ ทียังไม่ได้เข้าใช้บริการมีจาํ นวนไม่ตํากว่า 200 บริษทั อีกทัง% ยังมี
โอกาสขยายตลาดเพิมเติมไปยังกลุ่มลูกค้าอีก 3 กลุ่ม ซึงอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดของสํานักงาน ปปง. ในการรายงานข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงิน ซึงยังมิใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ได้แก่
7. กลุ่มธุรกิจแลกเปลียนเงินตรา
8. กลุม่ ธุรกิจค้าทอง
9. กลุม่ ธุรกิจอืนๆ เช่น กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ กลุ่มบัตรกดเงินสด และอืนๆ
กลุ่มธุรกิจแลกเปลียนเงินตรา กลุ่มธุรกิจค้าทอง และกลุ่มธุรกิจอืนๆ เช่น กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ กลุ่มบัตร
กดเงินสด และอืนๆ ซึงยัง มิใ ช่ก ลุ่มลูกค้า เป้า หมายในปจั จุบ ันของบริษัทฯ ยิงไปกว่านัน% บริษัทฯ ยังมีโ อกาสในการ
ให้บริการเพิมเติมอืนๆ กับฐานลูกค้าปจั จุบนั ในกรณีทมีี ขอ้ กฏหมายเพิมเติมอืนๆ บังคับใช้ในอนาคต
ช่องทางการจัดจําหน่ าย
สําหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ายขาย (Account Executive) ทําหน้าที
ดูแล ลูกค้าในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที CRM และยังมีหน้าทีในการแนะนํ าบริการของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผูท้ สนใจให้
ี
หนั มาใช้บริการของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูใ้ ห้บริการ CDD (Customer Due Diligence) Gateway ทีให้บริการ
อย่างครบวงจรด้วยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงการให้บริการการเชือมโยง
ระบบไปยังหน่ วยงานทีเกียวข้องและจัดหาฐานข้อมูลทีลูกค้าต้องการในการทําการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารประเมินว่าระดับ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับตํา เพราะผู้ใ ห้บริการต้องมีประสบการณ์ ในการให้บริการ และความรู้ทางด้าน
กฎหมายทีเกียวข้อง ซึงผูใ้ ช้บริการ CDD (Customer Due Diligence) Gateway จะให้ความสําคัญกับความเสถียร การ
ให้บริการทีรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง ซึงบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาและจัดเตรียมระบบสารสนเทศทีมีความเสถียร รวมถึง
บุคลากรทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์ไว้รองรับ การให้บริการนี%อย่างเต็มที เพือให้สามารถบริการและตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการได้ตามมาตรฐานสากล
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U.7.f Projects และอืนๆ
จากการทีบริษัทฯได้นํ าเสนอการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์แก่ กลุ่ม ลูกค้าต่ า งๆจากบริการหลัก |
ประเภทข้างต้น บริษทั ฯได้รบั ความไว้วางใจจากผลงานให้บริการ รวมถึงความรูแ้ ละประสบการณ์ของทีมงาน บริษทั ฯจึง
ได้รบั การร้องขอจากลูกค้าหรือหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือทําการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในให้แก่ลูกค้าหรือ
หน่ วยงานนัน% ๆในรูปแบบของโครงการเฉพาะ (Projects) บริษัทฯจึงมีรายได้จากการพัฒนาโครงการเหล่านัน% เฉพาะ
ในช่วงรับงานพัฒนาโครงการเหล่านัน% ตามสัญญาทีกําหนดเป็ นเฉพาะงาน (Project Based Income) ซึงแตกต่างจากการ
ให้บริการในกลุ่มอืน ซึงจะอยู่ในรูปแบบการรับรูร้ ายได้อย่างต่อเนือง (Recurring Income)
U.U การตลาดและการแข่งขัน
U.U.7 กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษทั ฯ
1) ด้านความมีเสถียรภาพของระบบ
เนืองจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทบริ
ี ษทั ฯ พัฒนาขึน% มาให้บริการเป็ นส่วนหนึงของการดําเนินธุรกิจ ของลูกค้า
ของบริษทั ฯ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงต่อการทําให้ระบบงานมีเสถียรภาพ พร้อมใช้งานและสามารถ ให้บริการระบบงาน
ได้อย่างต่อเนือง ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรของเครืองแม่ข่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการ
คัดเลือก Supplier หรือเทคโนโลยีทได้
ี รบั การทดสอบและใช้งานเป็ นทียอมรับแล้ว บริษทั ฯ ให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษทั ฯ ให้มคี วามรู้ ความเชียวชาญ และมีความคิดสร้างสรรค์สงใหม่
ิ ๆ เพือ
ออกแบบและจัดหาระบบงานทัง% ด้านระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรทีมีคุณภาพเพือสร้างความมีเสถียรภาพของ
ระบบการให้บริการทุกภาคส่วน
ตลอดเวลาในการดําเนินการทีผ่านมาบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน% ฐาน (Infrastructure) อย่าง
ต่อเนืองทัง% ในการค้นคว้า วิจยั จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทเป็
ี นทียอมรับ ด้วยความมุ่งมันทีจะเป็ นผูน้ ําด้านเทคโนโลยี
(Technology Leader) รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ของบริษทั ฯ ให้มคี วามพร้อมเพือรองรับการดูแลรักษาระบบโครงสร้าง
พืน% ฐานนัน% ด้วยตนเอง เพือจัดทําระบบทีมีคุณภาพในการให้บริการทีเป็ นเลิศแก่ลูกค้า โดยตัวอย่างหนึงของการลงทุนที
บริษทั ฯ ได้ทาํ คือ ในปี 2554 บริษทั ฯ เป็ นผูน้ ํากลุ่มแรกๆ ในการติดตัง% และนําระบบ Private Cloud Computing มาใช้ใน
ประเทศไทย โดย Private Cloud Computing เป็ นเทคโนโลยีที Gartner Inc. จัดให้เป็ นอันดับ 1 ของ Top 10 Strategic
Technologies for 2011 ต่อมาหลังจากติดตัง% และทดสอบระบบเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ได้ใช้ระบบโครงสร้างพืน% ฐาน
ใหม่น%ี ในการให้บริการของบริษทั ฯ และประสบความสําเร็จเป็ นทีน่าพอใจจากระบบใหม่น%ีมาอย่างต่อเนือง
บริษัทฯ ได้จดั ให้มรี ะบบโครงสร้างพื%นฐานสํารองการให้บริการสําหรับทุกระบบทีบริษัทฯ พัฒนาขึน% ในการ
รองรับปญั หาทีเกิดจากอุปกรณ์หรือเครืองแม่ข่ายเครืองใด เครืองหนึงเกิดความบกพร่อง หยุดชะงัก หรือไม่สามารถ
ทํางานได้ ก็จะมีอุ ปกรณ์ ห รือ เครืองแม่ข่ายทีมีคุณสมบัติเ ดีย วกัน สามารถทํางานแทนได้อ ย่า ง ทันที (HA: High
Availability) โดยอุปกรณ์และเครืองแม่ข่ายรวมทัง% ระบบสํารองนัน% ได้ทําการติดตัง% ภายใน ศูนย์ประมวลผลเดียวกันในแต่
ละทีทีบริษทั ฯใช้ นอกจากนัน% แล้วบริษทั ฯ ยังมีการติดตัง% ระบบสํารอง ณ ศูนย์ ประมวลผลในทีต่างกัน (DRC: Disaster
Recovery Center) เพือรองรับกรณีทศูี นย์ประมวลผลในแต่ละ สถานทีไม่สามารถให้บริการได้ทงั % ศูนย์ประมวลผลอัน
เนืองมาจากอัคคีภยั ระบบการสือสารไม่สามารถใช้ งานได้ทงั % อาคาร เป็ นต้น โดยในปจั จุบนั นอกเหนือไปจากทีตัง%
สํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ แล้ว บริษทั ฯ มีระบบโครงสร้างพืน% ฐานทีพร้อมให้บริการอีก 4 แห่ง ได้แก่ อาคารไทยซัมมิท
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ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ อาคารเนชันทาวเวอร์ ถนนบางนาตราด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทร และอาคาร
บางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางนํ%า
ทางบริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการสร้างความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ เพือความมันใจ
และความพึงพอใจสูงสุดของผูใ้ ช้บริการ โดยได้จดั ทํามาตรการและแผนรองรับทีเรียกว่า Business Continuity Plan
(BCP) เพือให้เจ้าหน้าทีและวิศวกรทีเกียวข้องใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ าน การดําเนินการกูร้ ะบบตามแผน BCP
2) ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
บริษทั ฯ ได้มกี ารลงทุนและจัดหาอุปกรณ์ และระบบป้องกันความปลอดภัยทัง% ในด้านกายภาพ และ ระบบงาน
เพือให้ความมันใจแก่ผใู้ ช้บริการในด้านความปลอดภัย อีกทัง% หลายบริการของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้ การกํากับ ดูแล และ
กฎระเบียบ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทําให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั งิ าน ให้ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้เพือ
เป็ นไปตามมาตรฐาน และระเบียบการปฏิบตั งิ านทีเป็ นทียอมรับของสากล
นอกเหนือจากการกํากับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องด้วยแล้ว ผูใ้ ช้บริการของบริษทั ฯ ทีเป็ นบริษทั ข้าม
ชาติหลายรายก็มมี าตรการกํากับ ดูแล ผูใ้ ห้บริการตามมาตรฐานทีหน่วยงานนัน% ๆ กําหนดขึน% จึงเป็ นความจําเป็ นทีบริษทั
ฯ จะต้องปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องตามสัญญาการให้บริการกับหน่ วยงานนัน% ๆ ทัง% ในด้านการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความมี
เสถียรภาพของการให้บริการ และวิธกี ารเพือรักษามาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์ ทีกําหนด และทีสําคัญคือการรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้งาน โดยหน่ วยงานบางรายมีการส่งเจ้าหน้าทีมา ทําการตรวจสอบระบบ (Audit) การให้บริการของ
บริษทั ฯ เป็ นครัง% คราว และ/หรือ ประจํา
ในส่วนของการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่ วยงานต่างๆ และผูใ้ ช้บริการ ข้อมูลจะถูกเข้ารหัส (Encryption) และมี
การลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพือเพิมความปลอดภัยของข้อมูล และเป็ นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 อีกทัง% ยังสามารถใช้ระบุตวั เจ้าของลายมือชือ และ สามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือ
ชือรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั % ว่าเป็ นของตน หน่ วยงานหรือผูร้ บั ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลดังกล่าวมีการแก้ไขในระหว่างการรับ-ส่งข้อมูลนัน% อีกด้วย มาตรการนี%จะช่วยสร้างความมันใจในมาตรฐานความ
ปลอดภัยของข้อมูลซึงเป็ นทียอมรับในสากล
ในส่ว นของความปลอดภัย ของศูน ย์ป ระมวลผล บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบรักษาความปลอดภัย พื%น ที ศูน ย์
ประมวลผล (Data Center Security Control System) ดังนี%
1. Access Control System เป็ นระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคาร และพื%นทีควบคุม (พื%นทีห้องเครือง
คอมพิวเตอร์) โดยต้องมีการขออนุญาตทางอีเมล์ล่วงหน้า และการเข้า-ออกพืน% ที ต้องทําการแลกบัตรพร้อม
ทํา ประวัติ และขออนุ ญาตได้แต่ละพื%นทีห้องเครือง ตามประเภทงานทีขออนุ ญาต พร้อมต้องมีเจ้าหน้าที
ประจํา ศูนย์ฯ คอยตรวจสอบการปฏิบตั งิ านและเซ็นรับรองงานหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยในแต่ละครัง% ทีขอ
อนุญาต เข้าพืน% ที
2. CCTV & Digital Video Recorder เป็ นระบบกล้องวงจรปิ ด และ บันทึกสัญญาณกล้อง ด้วยระบบ ดิจติ อล
แบบ Real Time โดยติดตัง% กล้องทุกห้องเครืองคอมพิวเตอร์ และทางประตูเข้า-ออกพืน% ที และพืน% ที สําคัญ
ต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ทนั ทีหรือนํามาตรวจสอบย้อนหลัง
3. Burglar Alarm System เป็ นระบบตรวจจับการบุกรุกจากภายนอกโดย Infrared Sensor, Motion Sensor,
Door Contact Sensor คือเมือมีเหตุการณ์บุกรุกจากบุคคลภายนอก โดยจากภายนอกรัว% เข้าภายใน พืน% ที
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จากภายนอกอาคารเข้าภายในอาคาร และจากภายนอกห้อ งเครืองเข้าภายในห้องเครือง โดยไม่ได้ข อ
้ องกันเหตุการณ์บุกรุกได้
อนุญาต และระบบ Sensor จะตรวจจับได้ซงสามารถป
ึ
4. การจัดการเหตุฉุกเฉิน ด้านระบบรักษาความปลอดภัย เมือเกิดเหตุการณ์บุกรุกจากบุคคลภายนอก และการ
เข้าพืน% ทีอย่างไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ขออนุญาต ระบบ Sensor จะทํางานและร้องเตือน สามารถตรวจ สอบและ
ป้องกันการบุกรุกได้ เมือเกิดเหตุสญ
ั ญาณ Alarm จากระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าทีควบคุมระบบฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยบริษทั จะเข้าทําการตรวจสอบระงับเหตุ
3) ด้านบริการ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี ุคลากรทีจะคอยให้บริการแก่หน่วยงานทีเกียวข้อง และผูใ้ ช้บริการในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่ง
ทีมงานออกตามงานบริการซึงมีทงั % ส่วนทีติดต่อกับผูใ้ ช้บริการโดยตรง หรือให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือ email เช่น
ทีม Network Operation Center (NOC) ทีมเจ้าหน้าทีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Support or Call Center Agent)
ทีมเทคนิค (Technical Team) ทีม CRM (Customer Relationship Management) ทีม Database ทีม Network และทีม
เจ้าหน้าทีฝึกอบรม (Trainer) โดยทีมงานเหล่านี%จะให้บริการหลากหลายรูปแบบ ดังนี%
1. บริษทั ฯ ได้จดั ให้มวี ศิ วกรระบบคอมพิวเตอร์ทมีี ความรูแ้ ละประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ทําหน้าทีเฝ้าดู
แล (System Monitoring) และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอด |ƒ ชัวโมง ทุกวัน (24x7)
โดยเจ้าหน้าทีเหล่านี%จะทําการติดต่อประสานงานกับผูท้ เกี
ี ยวข้องทันทีทพบป
ี ญั หา และจะทําการแจ้ง (Alert)
ไปยังผู้ทีเกียวข้องผ่า น SMS และ/หรือ email ในกรณีทีปญั หาเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ฯ
ั
เจ้าหน้าทีจะทําการแก้ไขปญหาได้
ทนั ที และมีแผนงานรวมถึงมาตรการในการให้บริการอย่างต่อเนือง (BCP:
Business Continuity Plan)
2. ในกรณีทีบริษัทฯ ได้รบั การร้องขอหรือมีความจํา เป็ น บริษัท ฯจะจัดส่งวิศ วกรระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
เจ้าหน้าทีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ไปปฏิบตั ิงาน ณ ทีทําการของผู้ใช้บริการ เพือให้คําแนะนํ าการใช้งาน การ
ติดตัง% ระบบงาน การแก้ไขปญั หาจากระบบสารสนเทศของผู้ใช้บริการ หรือปญั หาทีเกิดจากการใช้บริการ
ของบริษัท ฯ หรือ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ทีผู้ใ ช้บ ริก ารร้อ งขอ นอกจากนัน% แล้ว บริษัท ฯ ยัง ได้ม อบหมายให้
เจ้าหน้าที ทีม CRM แวะเวียนไปเยียมกลุ่มผูใ้ ช้บริการของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือง เพือให้คําแนะนํา ตอบข้อ
ซักถาม เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ เพือนํากลับมาปรับปรุงการให้บริการให้ดเี ลิศยิงขึน%
3. ผูใ้ ช้บริการสามารถเลือกทีจะติดต่อเจ้าหน้าทีฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ ซึงทางบริษทั ฯ มีบริการดัง
กล่าวให้ตลอด |ƒ ชัวโมง ทุกวัน สําหรับบริการบางประเภท เช่น e-Logistics Trading เป็ นต้น เจ้าหน้าที
ฝา่ ยลูกค้า สัมพันธ์ของบริษทั ฯ จะช่วยแก้ไขและให้คําแนะนํ าได้ผ่านทางการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการ
ทํา Remote Login ไปยังระบบสารสนเทศของผูใ้ ช้บริการ ซึงจะทําให้ผใู้ ช้บริการทราบถึงวิธกี ารใช้งานหรือ
แก้ไขปญั หาผ่าน หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้บริการเอง โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการ
4. บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดเตรียมห้องฝึ กอบรมทีพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทจํี าเป็ นในการดําเนินการฝึ กอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าทีฝึกอบรมทีมีความรูเ้ กียวกับผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี เพือให้บริการฝึกอบรมแก่ผใู้ ช้
บริการรายใหม่ หรือพนักงานใหม่ของผูใ้ ช้บริการเดิม ในกรณีทผูี ใ้ ช้บริการไม่สะดวกทีจะมาทําการฝึ กอบรม
ทีบริษทั ฯ บริษทั ฯ ก็สามารถให้เจ้าหน้าทีฝึกอบรมไปทําการแนะนําได้ ณ สถานประกอบการของผูใ้ ช้บริการ
ทัง% นี%ขน%ึ อยู่กบั จํานวนผูเ้ ข้าฝึกอบรม
4) ด้านการพัฒนาระบบ
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จากการทีบริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีทีม CRM ทีจะคอยเยียมเยียนผูใ้ ช้บริการของบริษทั ฯ อย่างสมําเสมอ ซึง
ถือเป็ นช่องทางหนึงทีบริษทั ฯ จะได้รบั รูถ้ งึ ความต้องการใหม่ๆ จากผูใ้ ช้บริการ และจะส่งต่อข้อมูลดัง กล่าวมายังทีมงาน
วิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนืองให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
เและการให้บ ริก ารให้ดียิงขึ%น และเป็ นกระบวนการทีสอดคล้องกับภารกิจ ของบริษัทฯ ทีมีค วามตัง% ใจทีจะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผใู้ ช้บริการทัง% ใน ด้านการเพิมประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และการ
ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
นอกจากการรับ ฟ งั ข้อ แนะนํ า จากผู้ใ ช้บ ริก ารโดยตรงแล้ว บริษัท ฯยังมีทีม งานทีจะคอยติด ตามข่า วสารที
เกียวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทบริ
ี ษทั ฯ ได้ให้บริการอยู่ และคิดค้นหาวิธกี ารหรือนวัตกรรมทีจะเพิม มูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน% ๆ (Value Added Services) ซึงรวมถึงการนําบริการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์อนที
ื เกียวข้องมา
ประยุกต์รวมเพือนําเสนอให้แก่ผใู้ ช้บริการ เพือเป็ นประโยชน์เพิมเติมให้แก่ผใู้ ช้บริการ
หลังจากทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ ได้ทําการพัฒนาระบบงานแล้ว บริษทั ฯ ยังมีทมี งานวิศวกร
คอมพิวเตอร์อกี ทีมหนึง ทีจะทําหน้าทีตรวจสอบคุณภาพ (QA: Quality Assurance) ของระบบงานที พัฒนาขึน% มาว่า
สามารถประมวลผลได้ถูกต้อง เป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ/หน่วยงานทีเกียวข้อง และสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
ของบริษัทฯ อีกทัง% เจ้าหน้ าทีฝ่ายฝึ กอบรมจะทําการปรับปรุงคู่มือการใช้งานตาม ระบบทีได้แก้ไขหรือพัฒนาเพิมขึ%น
หลังจากผ่านการตรวจคุณภาพจนเป็ นทีแน่ ใจแล้ว จึงมีการส่งมอบระบบ งานใหม่น%ีให้แก่ผใู้ ช้บริการต่อไป โดยมีการนัด
หมายและแจ้งล่วงหน้าให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ทราบและเตรียมพร้อม
5) ด้านการตลาด
จุด เด่ นของการให้บริก ารของบริษัท ฯ คือ การให้บ ริก ารทีเป็ นลักษณะค่ าบริก ารตามจํา นวนรายการ (Per
Transaction) ทําให้บริษทั ฯ มีรายได้ทต่ี อเนืองสมําเสมอ (Recurring Income) โดยทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษทั ฯ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ตัง% แต่จุดเริม ต้นในการออกแบบจนถึงจบกระบวนการพัฒนาและ
พร้อมส่งมอบบริการให้แก่ผใู้ ช้บริการ และเป็ นผูว้ างกลยุทธ์และแผนการในการนําเสนอบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึง
การกําหนดรูปแบบในการคิดราคาค่า บริการ และส่วนลดต่างๆ (ถ้ามี)
นอกจากนี%ฝา่ ยการตลาดจะมองหาโอกาสในการนําบริการทีบริษทั ฯ มีอยู่ไปนําเสนอให้กบั กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพือ
ขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ให้กว้างขวางขึน% ซึงจะช่วยเพิมรายได้ให้กบั บริษัทฯ และก่อให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด
(Economy of Scale) ในการให้บริการอีกด้วย โดยในช่วง m ปี ทผ่ี านมา ฐานลูกค้าของบริษัทฯมีจํานวนเพิมขึน% อย่าง
ต่อเนืองจาก m€Œ รายในปี |}}~ เป็ น ƒ}„ รายในปี |}}„ และเติบโตขึน% อีกเป็ น }|‚ รายในปี |}}•
ฝา่ ยการตลาดยังมีหน้าทีในการคอยติดตามความคืบหน้าทีเกียวข้องกับการให้บริการทีบริษทั ฯ ได้นํา เสนอไป
เพือทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็ นการต่อยอดจากการให้บริการทีมีอยู่ และพัฒนาให้เกิด ประโยชน์และความพึง
พอใจสูงสุดต่อผูใ้ ช้บริการ
6) ด้านการลงทุน
บริษทั ฯ มีแผนทีพิจารณาการเช่าอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทมีี ราคาสูงแทนการซือ% ซึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน และเพิมความยืดหยุ่นในการปรับเปลียนอุปกรณ์ตามการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากนี%บริษทั ฯ ยังมีการ
ลงทุนในการจัดหาซอฟต์แวร์ต่างๆ ทีบริษัทฯ มิได้มกี ารพัฒนาขึ%นเองเพือเพิมคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า เช่ น
ซอฟต์แวร์ระบบการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เพือเป็ นการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการ
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ให้บริการของบริษทั ฯ ในบางกรณีบริษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นทีจะต้องจัดซือ% อุปกรณ์หรือระบบบางระบบหากบริษทั ฯ ไม่
สามารถจัดหาผูใ้ ห้บริการระบบทีมีคุณภาพหรือความสามารถในการให้บริการตามระดับมาตรฐานของบริษทั ฯ ทีกําหนด
ไว้
U.U.U ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
การนําเข้าและส่งออกของไทย
มูลค่าการนําเข้า-ส่งออกของไทย

ล้านบาท

750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
มี.ค.-57

มิ.ย.-57

ก.ย.-57

ธ.ค.-57

มี.ค.-58

มูลค่าการส่งออก

มิ.ย.-58

ก.ย.-58

ธ.ค.-58

มี.ค.-59

มูลค่าการนําเข้า

ทีมา: กระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการส่งออก เดือนมีน าคม |}}€ อยู่ที ~„~,}|€ ล้า นบาท เพิมขึ%นร้อยละ ‚Œ.„„ เมือเทีย บกับเดือ น
เดียวกันของปี ก่อน ทัง% นี%การส่งออกขยายตัวจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะรถยนต์
เครืองจักรกล และทองคํา อีกทัง% การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหลายรายการมีแนวโน้มการส่งออกทีดี
จากการขยายตัวในด้านปริมาณ แต่ ยงั คงเผชิญกับปจั จัยราคาทียังไม่ฟ%ื นตัว ทําให้ด้านมูลค่าขยายตัวตํากว่าปริมาณ
ส่งออกทีเพิมขึน% ในขณะทีมูลค่าการนําเข้า เดือนมีนาคม |}}€ อยู่ที }„•,ƒƒ„ ล้านบาท เพิมขึน% ร้อยละ ‚.„„ เมือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
(ทีมา : สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
ณ วันที m‚ มีนาคม |}}€ อุตสากรรมการให้บริการพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์มีผู้เชือมต่ อกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Gateway) ทัง% สิน% m ราย และมีผใู้ ห้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANs) ทัง% สิน% ‚Œ
ราย (อ้างอิงจากเวปไซต์ของ Thailand National Single Window) ซึงให้บริการในรูปแบบทีคล้ายคลึงกัน ซึงลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมในปจั จุบนั นี%ไม่มกี ารให้สมั ปทานแก่ผปู้ ระกอบการรายใดรายหนึงแต่อย่างใด
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ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (AEC) กับภาคโลจิสติ กส์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็ นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียน อันได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา
และ บรูไน โดยมีเป้าหมายจัดตัง% ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปลายปี |}}•
อาเซียนได้กาํ หนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีสําคัญ ดังนี%
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base)
2. การเป็ นภูมภิ าคทีมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive Economic Region)
3. การเป็ นภูมภิ าคทีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีเท่าเทียมกัน (Region of Equitable Economic Development)
4. การเป็ นภูมภิ าคทีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Region fully Integrated into the Global Economy)
โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็ นปจั จัยสําคัญทีก่อให้เกิดการเคลือนย้ายทรัพยากรในอาเซียนมากขึน% และ
เป็ นปจั จัยบวกต่อเศรษฐกิจในอาเซียน โดยนโยบายเปิ ดเสรีภายใต้เป้าหมายในการเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
เช่น การเปิ ดเสรีการเคลือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน ล้วนแล้วแต่จะกระตุน้ ให้เกิดความต้องการใช้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ทเพิ
ี มสูงขึน% โดยประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีทตัี ง% ทีมีความได้เปรียบในด้านภูมศิ าสตร์ จากการทีตัง% อยู่ใน
บริเวณศูนย์กลางระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียน เช่น พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ตลอดไปจนถึงประเทศจีน จึงทําให้
เป็ นทีคาดการณ์ว่าตลาดด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยจะเติบโตอย่างมากจากการเกิดขึน% ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างไรก็ดนี โยบายการเปิ ดเสรีก็ย่อมกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทีรุนแรงขึน% ระหว่างประเทศในภูมภิ าค จึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิงทีประเทศไทยจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในด้านโลจิสติกส์เพือให้มรี ะดับการให้บริการทีสะดวก
รวดเร็ว ต้นทุน และสามารถแข่งขันได้ โดยในปจั จุบนั กรมศุลกากรได้เป็ นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดตัง% National
Single Window (NSW) ซึงมีจุดมุ่งหมายทีจะสร้างโครงสร้างพืน% ฐานด้านโลจิสติกส์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือสนับสนุ นการ
ทํา ธุ ร กิจ ผ่ า นทางเอกสารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยแบ่ ง การดํา เนิ น งานออกเป็ น 4 ด้า น คือ ด้า นกระบวนการภาครัฐ
(Government) ด้านการค้าขาย (Trade) ด้านการขนส่ง (Logistics) และด้านการชําระเงิน (Financial) ทัง% นี%จุดมุ่งหมาย
ของ NSW คือการสร้างให้เกิดการบูรณาการในการทํางานร่วมกันทุกด้าน ซึงจะช่วยเพิมศักยภาพของประเทศไทยจาก
การทํางานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนทีมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว และพร้อมสําหรับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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การชําระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Payments)

26,000

240,000

24,000
22,000
20,000
18,000

220,000
200,000
180,000
160,000

16,000
14,000
12,000
10,000

140,000
120,000
100,000

ปริมาณการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ปริมาณการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พันรายการ)

มูลค่าการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พันล้านบาท)

การชําระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์

มูลค่าการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การชําระเงินทีเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประกอบด้วยรายการต่างๆ เช่น BAHTNET, Direct Credit,
ITMX Bulk Payment, ATM, Credit Card และ e-Money เป็ นต้น
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าการชําระเงินทีเป็ นอิเล็กทรอนิกส์มแี นวโน้มเติบโตสูงขึน% ตามลําดับ
สอดคล้องกับแนวทางการใช้ชวี ติ ของคนทีมีการเปลียนแปลงไป เช่น การใช้บตั รเครดิต การใช้อนิ เตอร์เน็ต และสมาร์ท
โฟน ซึงส่งผลให้การใช้เงินในรูปแบบทีไม่ใช่ตราสารเพิมสูงขึน% โดยจะเห็นได้จากปริมาณการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และยอดการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทมีี การเติบโตอย่างต่อเนืองในช่วง m ปี ทผ่ี านมา
ณ เดือนธันวาคม |}}• มีรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั % สิน% |ƒŒ.~~ ล้านรายการ คิดเป็ นการเติบโตร้อย
ละ ‚ƒ.~• เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน หรือเป็ นยอดเงิน |m.m~ ล้านล้านบาท คิดเป็ นการเติบโตร้อยละ m.}ƒ
เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
โปรดพิจารณารายละเอียดสภาวะการแข่งขันของบริการแต่ ละประเภท ในส่วนที |.|.| หัวข้อ |.‚ ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
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U.f การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
U.f.7 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึงผลิ ตภัณฑ์
ในส่วนของบริการใหม่ บริษัท ฯ มีหน่ วยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit) และทีม บริหาร
โครงการ (Project Management Team) ทีมีป ระสบการณ์ ท างด้า นธุ ร กิจ ในหลากหลายสาขา มีวิส ยั ทัศ น์ และ
ความสามารถในการประสานงานและบริหารโครงการ ทําหน้ าทีวิจ ัยและนํ าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพือให้
ผูบ้ ริหารลงความเห็นหรือแนะนํา เมือได้รบั ความเห็นชอบแล้ว จะมีการจัดทีมงานเพือศึกษารายละเอียด เพิมเติม และ
นําเสนอบริการใหม่น%ีแก่ผทู้ เกี
ี ยวข้องก่อนทีจะดําเนินการออกแบบรายละเอียด และพัฒนาระบบ บริการต่อไป โดยจะยึด
รูปแบบธุรกิจของบริษทั ฯ ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการให้บริการ นอกจากนี% บริษทั ฯ มีแผนทีพิจารณาการเช่า
อุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ทีมีร าคาสูง แทนการซื%อ ซึงจะช่ ว ยลดค่ า ใช้จ่ า ยในการลงทุ น และเพิมความยืด หยุ่ น ในการ
ปรับเปลียนอุปกรณ์ตามการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
จากผลงานประสบการณ์รูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ และความสําเร็จทีบริษัทฯ ได้นําเสนอต่อหน่ วยงานต่างๆ
ตัง% แต่อดีตถึงปจั จุบนั เป็ นส่วนสําคัญในการสร้างความมันใจ ความน่ าเชือถือในองค์กร และชือเสียงของบริษทั ฯ ทําให้มี
หน่วยงานหลากหลายสาขา ได้เข้ามาเยียมชมและขอคําแนะนําจากผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในการพัฒนาระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพือนําไปใช้ประโยชน์ในงานทีเกียวข้องของหน่ วยงานเหล่านัน% ซึงก็เป็ นอีกหนึงช่องทางในการทีบริษทั ฯ
จะมีการพัฒนาระบบธุรกรรมใหม่ๆ เพือเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงาน เหล่านัน% ในการดําเนินธุรกิจ หรือการให้บริการแก่
ภาค เอกชน ถือว่าเป็ นส่วนหนึงในการผลักดันให้เกิดการใช้ ระบบสารสนเทศให้มมี ากขึน% ภายในประเทศ และมีผลต่อ
เศรษฐกิจ และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ขัน& ตอนการจัดหาบริการของบริษทั ฯ
‚. บริษัทฯ จะติดตามข่าวสารของกรมศุลกากรและหน่ วยงานราชการอืน รวมถึงหน่ วยงานภาคธุรกิจ เกียวกับความ
ต้องการ หรือแผนงานการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) เพือหาโอกาสในการขยายธุรกิจออนไลน์ของ
บริษทั ฯ
|. บริษัท ฯ รวบรวมความต้อ งการของหน่ ว ยงานราชการเกียวกับ การให้บ ริก ารออนไลน์ จ ากหน่ ว ยงานราชการ
ผูใ้ ช้บริการ และบุคคลอืนทีเกียวข้อง
m. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์พฒ
ั นาระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของหน่ วยงานราชการ หน่ วยงาน
ภาคธุรกิจ ผูใ้ ช้บริการ และบุคคลอืนทีเกียวข้อง
ƒ. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ทดสอบการเชือมต่อระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทบริ
ี ษทั ฯ พัฒนาเข้ากับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานราชการ หากมีขอ้ ผิดพลาดทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์จะทําการแก้ไขระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จนถูกต้องเป็ นทีพอใจกับทุกส่วนทีเกียวข้อง
}. ทีม งานจัด เตรีย มระบบฮาร์ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ป ฎิบ ัติก ารและโครงสร้า งพื%น ฐาน ทีจะรองรับ ระบบธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทีพัฒนาขึน% ให้สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมทีจะเกิดขึน% อย่างมีประสิทธิภาพ
~. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ติดตัง% ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพือให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการจัดฝึ กอบรมให้กบั
ลูกค้า และการจัดเตรียมเจ้าหน้าทีเพือให้คาํ แนะนํา และแก้ไขปญั หาให้แก่ลกู ค้า
„. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝา่ ยการตลาดประเมินผลการตอบสนองจากลูกค้า และทําการพัฒนาระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิมเติมเพือให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า
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U.f.U ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมแต่อย่างใด อีกทัง% การให้บริการธุรกรรม
ออนไลน์ มีส่วนช่วยลดการใช้กระดาษ ลดการเดินทางของผูใ้ ช้บริการ นอกจากนี%บริษทั ฯ ยังมีนโยบายเลือกใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทีประหยัดพลังงานอีกด้วย
U.b สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนทัง% สิน% 2 ฉบับ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีทรวมถึ
ี
ง
การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ โดย
สรุปได้ดงั นี%
บัตรส่งเสริ มเลขที
ลงวันที อนุมตั ิ
สําหรับบริ ษทั
ประเภทกิ จกรรมที ส่งเสริ ม

1423(7)/2556
|| มีนาคม |}}~
บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software,
Digital Content และ Embedded Software

|m}‚(7)/2554
‚„ พฤศจิกายน |}}ƒ
บริษทั เคลาด์ ครีเอชัน จํากัด
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software
และ Digital Content

ระยะเวลาที ได้รบั การยกเว้ น
8 ปี
8 ปี
ภาษี เงิ นได้นิติ บคุ คล
- อนุ ญาตให้นําคนต่างด้าวซึงเป็ นช่างฝี มอื หรือผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึงอยู่ในอุปการะเข้ามาใน
สิ ทธิ และประโยชน์ ทีสําคัญ
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร
- ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ
- ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทได้
ี จากการประกอบกิจการทีได้รบั การส่งเสริม เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี นับจากวันทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ในกรณีทประกอบกิ
ี
จการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล จะได้รบั อนุ ญาติให้
นําผลขาดทุนประจําปีทเกิ
ี ดขึน% ไปหักออกจากกําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึน% ภายหลังระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษี
มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานัน% โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปี หนึง
หรือหลายปีกไ็ ด้
- ได้ร บั ยกเว้น ไม่ต้อ งนํ าเงิน ป นั ผลจากกิจการทีได้ร บั การส่ งเสริม ไปรวมคํานวณเพือเสีย ภาษีต าม
ระยะเวลาทีได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ทัง% นี% อาจสรุป ได้ว่าในปจั จุ บนั บริษัทฯได้ร ับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีใ นทุกบริการ ยกเว้นเพียงแต่ CDD Gateway
เนืองจากบริษทั ฯไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเองในการให้บริการ แต่ใช้ชอฟท์แวร์จากต่างประเทศแทน โดยบริษทั ฯมีการ
ชําระค่าลิขสิทธ์ของซอฟต์แวร์เป็ นการตอบแทน
U.g งานทียังไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที m‚ มีนาคม |}}€ บริษัทฯ ไม่มงี านทียังไม่ได้ส่งมอบ บริษัทฯมีงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ให้กบั ลูกค้ารายหนึง ซึงมีกําหนดส่งมอบงานภายในไตรมาสที 4 ของปี 2559 มูลค่างานตามสัญญาจํานวน
ประมาณ 29 ล้านบาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม) โดย ณ วันที m‚ มีนาคม |}}€ บริษัทฯรับรู้รายได้จากโครงการ
ดังกล่าวตามอัตราขัน% ความสําเร็จของงานไปแล้วประมาณร้อยละ mŒ.Œ ของมูลค่างานตามสัญญา (บริษทั ฯรับรูร้ ายได้จาก
โครงการดังกล่าวในปี |}}• ประมาณร้อยละ ‚Œ.Œ ของมูลค่างานตามสัญญา และรับรูส้ ่วนทีเหลือประมาณร้อยละ |Œ.Œ
จํานวน }.ƒƒ ล้านบาท ในช่วงไตรมาส ‚ ของปี |}}€)
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