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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้
ตำรำงต่อไปนี้แสดงโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ
งบการเงิ นประหนึ่ งทา
ใหม่ สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ.ค.-56
1

1. กลุ่มบริกำร e-Logistics Trading
2
2. กลุ่มบริกำร e-Business Services
3. Projects และอืน่ ๆ
รายได้จากการให้บริ การ

ล้านบาท
114.68
28.09
6.53
149.30

ร้อยละ
76.81
18.81
4.37
100.00

งบการเงิ นรวม สาหรับ
ปี สิ้ นสุดวันที่
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 สาหรับ
ปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ.ค.-58
ล้านบาท
150.52
65.71
7.58
223.81

ร้อยละ
67.25
29.36
3.39
100.00

งบการเงิ นรวม สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
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

หมำยเหตุ : (1) กำรให้บริกำร e-Customs Paperless ถือเป็ นบริกำรหลักของกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading ซึ่งรำยได้เกินกว่ำกึ่งหนึ่งของรำยได้จำกกลุ่มบริกำร eLogistics Trading มำจำกกำรให้บริกำร e-Custom Paperless
(2) กำรให้บริกำร CDD Gateway ถือเป็ นบริกำรหลักของกลุ่มบริกำร e-Business Services ซึ่งรำยได้เกินกว่ำกึ่งหนึ่งของรำยได้จำกกลุ่มบริกำร eBusiness Service มำจำกกำรให้บริกำร CDD Gateway

2.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้พฒ
ั นำผลิตภัณฑ์ ในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และ
นำเสนอผลิตภัณฑ์นนั ้ แก่ผใู้ ช้ในรูปแบบกำรให้บริกำร (SaaS: Software as a Service) อย่ำงครบวงจรระหว่ำง ภำค
ธุรกิจและภำครัฐ (B2G) ระหว่ำงภำคธุรกิจและภำคธุรกิจ (B2B) และระหว่ำงภำคเอกชนและประชำชนหรือผู้บริโภค
(B2C) โดยผูป้ ระกอบกำรทีใ่ ช้บริกำรระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จะได้รบั ประโยชน์สงู สุดจำกกำรใช้บริกำรของ
บริษัทฯ ตำมวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ คือ Better Faster Cheaper และบริษทั ฯ จะเรียกเก็บค่ำบริกำรต่อรำยกำรธุรกรรม
(Per Transactaion) หรือเป็ นรำยเดือน (Monthly Fee)
ระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่บี ริษัทฯ นำเสนอในรูป แบบกำรให้บริกำรแก่หน่ วยงำนต่ ำงๆ เป็ นไปใน
รูปแบบ SaaS (Software as a Service) อย่ำงเต็มรูปแบบ กล่ำวคือกำรให้บ ริกำรที่ครอบคลุมตัง้ แต่ระบบศูนย์
ประมวลผล (Data Center) ระบบศูนย์ประมวลผลสำรอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบตั กิ ำรทีใ่ ช้
รองรับระบบธุรกรรม ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Platform as a Service) ที่บริษัทฯ ได้พฒ
ั นำขึน้ ระบบธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ำย และ กำรป้องกันควำมปลอดภัยของข้อมูล เป็ นต้น จึงเป็ นส่วนสำคัญทีท่ ำให้หน่ วยงำน
ต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรระบบสำรสนเทศโดยไม่จำเป็ นต้องมีงบลงทุนทีส่ งู (Cheaper) มีระบบงำนทีส่ ำมำรถใช้
งำนได้ใน เวลำอันรวดเร็ว (Faster) ไม่ต้องเสียเวลำ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำน และลดควำมยุ่งยำก (Better) ของ
หน่วยงำนในกำรจัดหำระบบงำน ออกแบบระบบงำน พัฒนำ ติดตัง้ และบำรุงรักษำ
บริกำรของบริษทั ฯ จัดเป็ นเครื่องมือทำง Logistics ทีส่ ำคัญทีช่ ่วยให้ระบบกำรทำงำนภำยในองค์กรของลูกค้ำ
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกัน และลดกำรใช้งำนทรัพยำกรบุคคลทีม่ ตี ้นทุนทีส่ งู และมีขอ้ ผิดพลำด
เกิดขึน้ ได้ง่ำย จึงถือเป็ นบริกำรทีม่ สี ว่ นช่วยในกำรลดต้นทุนทำง Logistics ให้กบั ลูกค้ำ และช่วยสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันให้กบั ลูกค้ำและประเทศไทย
เนื่องจำกระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนำและนำเสนอให้แก่ลูกค้ำ เป็ นสิง่ จำเป็ นสำหรับลูกค้ำ
ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมกฎหมำย จึงทำให้บริษทั ฯ มีรำยได้เป็ นประจำจำกกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง (Recurring Revenue) นอกจำกนัน้ แล้วบริษทั ฯ ไม่ต้องมีภำระต้นทุนในสินค้ำคงคลัง (Carrying Cost of
Inventory) และค่ำใช้จ่ำยในกำรกระจำยสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ไปยังลูกค้ำต่ำงๆ
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กำรให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มบริกำร ได้แก่
1. กลุ่มบริกำร e-Logistics Trading
2. กลุม่ บริกำร e-Business Services
3. Projects และอื่นๆ
2.1.1 กลุ่มบริการ e-Logistics Trading ประกอบด้วยบริกำรหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับพิธกี ำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์กลุ่มบริกำร e-Logistics Trading ของบริษัทฯ จะให้บริกำรแก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในลักษณะให้
เลือกใช้บริกำรหลักระหว่ำง กำรให้บริกำรพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless)
หรือระบบผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน (e-Express) ซึ่งผู้ใช้บริกำรหลักของกลุ่ มบริกำร eLogistics Trading คือผูใ้ ห้บริกำรนำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ โดยจะมีกำรชำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs ePayment) เป็ นกำรให้บริกำรเพิม่ เติมเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กบั ลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ให้บริกำรระบบรำยงำน
บัญชีสินค้ำ เข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร (e-Manifest) โดยผู้ใช้บริก ำรหลักคือ ผู้ประกอบกำรที่เป็ นสำยกำรบิน Terminal
Operator สำยเรือ ตัวแทนสำยเรือ และผูป้ ระกอบกำรขนส่งสินค้ำทำงบก ทีม่ หี น้ำทีต่ ้องรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำคงเหลือกับ
กรมศุลกำกรอีกด้วย
กำรนำเข้ำและส่งออกถือเป็ น กลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทัง้ ด้วยตำแหน่ งทำง
ภูมศิ ำสตร์ โครงสร้ำงพืน้ ฐำนในกำรคมนำคม ควำมพร้อมในทรัพยำกรและปจั จัยในกำรผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภำพ เป็ นส่วน
สำคัญในกำรผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลำงของโลจิสติกส์ในภูมภิ ำค อย่ำงไรก็ตำมด้วยต้นทุนและกำรแข่งขันที่
สูงขึน้ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและนำมำประยุกต์ให้อย่ำงต่อเนื่องในระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่ำงกันทัง้ ในภำครัฐและภำคเอกชน จึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ และเป็ นปจั จัยในกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ ลดต้นทุน
และเพิม่ ศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศไทยให้ยงยื
ั ่ นต่อไป
ตลอดระยะเวลำในกำรดำเนินธุรกิจ บริษทั ฯได้มุ่งเน้นพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือ Application ต่ำงๆในกลุ่มบริกำร eLogistics Trading อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกกระบวนกำรในระบบโลจิสติกส์ของกำร
นำเข้ำและส่งออกของประเทศ รวมถึงกำรปรับเปลีย่ นทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐและ
หน่วยงำนต่ำงๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading มีบริกำรต่ำงๆทีล่ กู ค้ำสำมำรถเลือกใช้ได้ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

กำรให้บริกำรพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless)
กำรชำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
กำรให้บริกำรระบบรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร (e-Manifest)
ระบบผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน (e-Express)

โดยในปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูน้ ำรำยเดียวในประเทศไทยทีใ่ ห้บริกำร e-Logistics Trading อย่ำงครบวงจร
2.1.1.1 การให้บริการพิ ธีการศุลกากรทางอิ เล็กทรอนิ กส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
บริษัทฯ เป็ นผู้ให้บริกำรเครือข่ำยเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร (e-Customs Gateway) ผ่ำน
เครือข่ำย National Single Window (NSW) ซึง่ เป็ นระบบศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วย งำน
ภำครัฐ ภำคธุรกิจทัง้ ภำยในประเทศจำนวน 36 หน่วยงำน และระหว่ำงประเทศ เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรนำเข้ำ และส่งออก
สินค้ำเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรนำเข้ำ กำรส่งออก และโลจิสติกส์ โดยผูน้ ำเข้ำ ผู้
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ส่งออก ตัวแทนออกของ และผูป้ ระกอบกำรขนส่ง สำมำรถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลทีซ่ ้ำ ซ้อนกัน ลด
ควำมผิดพลำดและลดกำรทำงำนทีไ่ ม่สร้ำงคุณค่ำเพิม่ ทำให้ลดต้นทุนกำรบริหำรกำรจัดกำร และกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ
ตลอดกระบวนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังเป็ นผูพ้ ฒ
ั นำระบบสำรสนเทศและให้บริกำรรับส่งข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANs)
กำรจัดตัง้ NSW ของประเทศโดยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 6 ธันวำคม 2548 มีกำรเห็นชอบให้กรมศุลกำกรเป็ น
หน่วยงำนหลักในกำรดำเนินกำรจัดตัง้ NSW เพื่อให้สอดคล้องกับควำมตกลงอำเซียน สำหรับกำรจัดตัง้ ASEAN Single
Window หรือ ASW
ประโยชน์ทผ่ี ปู้ ระกอบกำรจะได้รบั จำกกำรใช้บริกำรผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรผ่ำน
ระบบ NSW เช่น
1. ช่วยลดขัน้ ตอน ลดจำนวนรำยกำรข้อมูลและเอกสำรทีต่ อ้ งส่งซ้ำ ลดจำนวนครัง้ ในกำรเดินทำง และลด
ต้นทุนกำรทำธุรกรรม รวมทัง้ เพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรดำเนินธุรกรรมทำงกำรค้ำของทัง้ ภำคเอกชน
และกำรให้บริกำรจำกภำครัฐ ตลอดจนช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูน้ ำเข้ำและส่งออกหรือตัวแทน
ให้สำมำรถนำส่งข้อมูล และเอกสำรไปสู่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ในลักษณะ Single Window Entry ได้ จำก
สถิตทิ ผ่ี ่ำนมำผูน้ ำเข้ำ-ส่งออกมีกำรใช้เอกสำร 25,000 ฉบับต่อวัน มีแบบฟอร์มทีต่ ้องส่งทัง้ หมด 40
แบบฟอร์ม และเป็ นข้อมูลทีต่ ้องส่งซ้ำกัน 60-70% ของแต่ละเอกสำร ในทุกหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำร นำเข้ำส่งออก
2. สำมำรถออกหนังสืออนุญำต/รับรองได้ทนั ที (หำกเอกสำรถูกต้องและครบถ้วน) โดยมีชุดข้อมูลเพื่อกำร
ส่ง ออก-นำเข้ำเพียงชุดเดียว มีกำรยื่น -แลกเปลีย่ น-ส่งข้อมูลผ่ำน National Single Window System
(NSW) เพียงครัง้ เดียว มีกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่ำงธุรกิจและเชื่อมต่อกับ NSW และทีส่ ำคัญทีส่ ุด
คือทำให้ตน้ ทุน โลจิสติกส์ลดลง ดังนัน้ จำกกำรพัฒนำระบบ e-Logistics Trading จะส่งผลให้สำมำรถ
ลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ลงได้อย่ำง น้อย 0.5% ของมูลค่ำสินค้ำนำเข้ำ-ส่งออก หรือรวมแล้วไม่ต่ ำกว่ำ
28,500 ล้ำนบำทต่อปี
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บริษทั ฯ ให้บริกำรระบบผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) ทัง้ ในระบบกำร
นำเข้ำ (e-Import) และระบบกำรส่งออก (e-Export) โดยผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถสร้ำงและส่งข้อมูลใบขนสินค้ำได้ทุกประเภท
ใบขนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้ำของลำยมือชื่อ ผ่ำน
ระบบปฏิบตั กิ ำร ของบริษทั ฯ ทีใ่ ช้งำนได้ง่ำยและไม่ซบั ซ้อน เข้ำสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำม
มำตรฐำนของ ศุลกำกร แทนกำรจัดทำ ยื่น ส่งรับเอกสำร และ กำรลงลำยมือชื่อในกระดำษ ซึง่ ทำให้ผนู้ ำเข้ำ -ส่งออก
สำมำรถผ่ำนพิธกี ำร ศุลกำกรได้รวดเร็วขึน้ มำก อีกทัง้ สำมำรถดำเนินพิธกี ำรได้สะดวกสบำยมำกขึน้ และลดค่ำใช้ จ่ำย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดเก็บค่ำบริกำรจำกผูใ้ ช้บริกำรตำมจำนวนและ/หรือขนำด ของเอกสำร
กำรผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) ช่วยลดขัน้ ตอนและระยะเวลำกำรตรวจ
ปล่อยสินค้ำทำให้ผนู้ ำเข้ำ-ส่งออกสำมำรถปฏิบตั พิ ธิ กี ำรศุลกำกรด้วยเวลำอันสัน้ และทำให้กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรสถิติ
สำมำรถดำเนินกำรได้ในเวลำอันรวดเร็วและแม่นยำ ทัง้ ในระบบกำรนำเข้ำ (e-Import) และระบบกำรส่งออก (e-Export)
จำกรำยงำน “Ease of Doing Business” ณ มิถุนำยน 2556 ของ World Bank ประเทศไทยได้รบั จัดให้อยู่ในอันดับที่ 18
จำก 189 ประเทศ และกำรพัฒนำระบบศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรของประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี กำรพัฒนำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
(Trading Across Borders)
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ช่องทางการจัดจาหน่ าย
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริกำร e-Logistics Trading ของบริษทั ฯ เรำสำมำรถแบ่งกลุ่มลูกค้ำหลักได้เป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มลูกค้ำโดยตรงของบริษทั และกลุ่มบริษทั ทีท่ ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูพ้ ฒ
ั นำระบบสำรสนเทศและให้บริกำรรับส่งข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANs) โดยกลุ่มลูกค้ำโดยตรงของบริษทั ประกอบด้วย ผูน้ ำเข้ำส่งออก (Importer/Exporter) ผูร้ บั จัดกำรขนส่ง (Freight Forwarders) ผูป้ ระกอบกำรของเร่งด่วน (Express Couriers)
ตัวแทนออกของ (Customs Brokers) ชิปปิ้ งหรือตัวแทนออกของ (Shipping Agents) สำยกำรบิน ตัวแทนสำยกำรบิน
สำยเรือ ตัวแทนสำยเรือ และ ผูป้ ระกอบกำรตัวแทนสำยกำรบิน หรือ ผูป้ ระกอบกำรท่ำเรือบก (Terminal Operators)
ในส่วนกำรให้บริกำรผ่ำน VANs ซึง่ ถือเป็ นช่องทำงสำคัญในกำรให้บริกำรในฐำนะ e-Customs Gateway ของ
บริษัทฯ โดยในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีพนั ธมิตรทีอ่ ยู่ในกลุ่มธุรกิจ VANs ซึ่งเป็ นผูท้ ่มี สี ่วนแบ่งตลำดค่อนข้ำงสูง ได้แนะนำ
ลูกค้ำให้หนั มำใช้บริกำร e-Customs Gateway ของบริษทั ฯ เพิม่ มำกขึน้ เป็ นผลให้จำนวนธุรกรรมทีร่ บั -ส่งระหว่ำงบริษทั
ฯ และระบบ e-Customs ของกรมศุลกำกรมีจำนวนมำกทีส่ ุดในระหว่ำงผูใ้ ห้บริกำร e-Customs Gateway ทัง้ สำมรำย
โดยมีฝำ่ ยกำรตลำดของบริษทั ฯ ทำหน้ำทีป่ ระสำนงำนกับพันธมิตรในกลุ่ม VANs นี้
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สำหรับกลุ่มลูกค้ำโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยขำย (Account Executive) ทำหน้ำที่
ดูแล ลูกค้ำในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ CRM และยังมีหน้ำที่ในกำรแนะนำบริกำรของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ หรือผูท้ ส่ี นใจให้หนั มำใช้บริกำรของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ผูใ้ ห้บริกำรผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless) ในประเทศ
ไทยมีจำนวน 3 รำย คือ บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) บริษทั กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) และบริษทั เทรด
สยำม จำกัด ผูบ้ ริหำรประเมินว่ำระดับกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอยู่ในระดับ ปำนกลำง คู่แข่งในอุตสำหกรรมมีจำนวน
น้อยรำย โดยบริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ ปจั จุบนั บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสูงที่สุด และเป็ นผู้ให้บริกำรรำยเดียวที่
ให้บริกำรทัง้ e-Customs Gateway และ VANs นอกจำกนี้ จำกกำรที่ผใู้ ช้บริกำรด้ำนพิธกี ำรศุลกำกรจะให้ควำมสำคัญ
ด้ำนควำมมีเสถียรภำพของระบบกำรใช้งำน รำคำ และระบบใช้งำนได้ง่ำยไม่ซบั ซ้อน ซึ่งบริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับ
กำรพัฒนำระบบ กำรใช้งำนให้มีเสถียรภำพ ใช้งำนได้ง่ำย รวมทัง้ บริษัทฯ กำหนดรำคำค่ำบริกำร ที่เหมำะสม ทำให้
บริษทั ฯ เชื่อว่ำบริษทั ฯ จะสำมำรถรักษำควำมเป็ นผูน้ ำในกำรให้บริกำรพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร
(e-Customs Paperless)
2.1.1.2 การให้บริการชาระค่าภาษี อากรทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (Customs e-Payment)
ปจั จุบนั ผูน้ ำเข้ำและตัวแทนออกของสำมำรถชำระภำษีอำกรให้กรมศุลกำกรได้ 2 ช่องทำง คือ
(1) ชำระทีเ่ คำน์เตอร์ชำระเงินทีห่ น่ วยจัดเก็บรำยได้ของกรมศุลกำกร โดยสำมำรถชำระเป็ นเงินสด แคชเชียร์
เช็ค บัตรภำษี (เฉพำะค่ำภำษีอำกร) หรือหนังสือธนำคำรค้ำประกัน
(2) กำรชำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรชำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) โดยเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนำคำรและระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร เพื่อรับและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงธนำคำรและ
กรมศุลกำกร สำหรับกำรชำระค่ำภำษีอำกรผ่ำนธนำคำรด้วยวิธตี ดั บัญชีธนำคำร โดยทีธ่ นำคำรได้รบั มอบหมำยจำก กรม
ศุลกำกรให้เป็ นตัวแทนรับชำระเงินค่ำภำษีอำกรศุลกำกร และ/หรือ วำงประกันค่ำภำษีอำกรศุลกำกรให้แก่กรมศุลกำกร
จำกผูน้ ำเข้ำ ผูส้ ง่ ออก หรือตัวแทนออกของ ซึง่ ได้ขน้ึ ทะเบียนขอชำระค่ำภำษีอำกรศุลกำกร และ/หรือ วำงประกันค่ำภำษี
อำกรศุลกำกรผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรไว้กบั กรมศุลกำกร โดยธนำคำรจะแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับกำรรับชำระเงิน
จำกบุคคลดังกล่ำวให้แก่กรมศุลกำกรทรำบ รวมทัง้ รับ-ส่งข้อมูลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมศุลกำกร ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษทั ฯ
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ขัน้ ตอนกำรชำระภำษีอำกรโดยตัดบัญชีธนำคำร มีดงั นี้

1. ผูน้ ำเข้ำ ผูส้ ่งออก หรือตัวแทนออกของส่งข้อมูลใบขนสินค้ำไปยังกรมศุลกำกรผ่ำนผูใ้ ห้บริกำรรับส่งข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANs)
2. กรมศุลกำกรสังตั
่ ง้ ภำระค้ำประกัน (ถ้ำมี)
3. ธนำคำรตอบกลับกำรตัง้ ภำระค้ำประกัน (ถ้ำมี)
4. กรมศุลกำกรเรียบเก็บค่ำภำษีอำกรไปยังผูน้ ำเข้ำ ผูส้ ง่ ออก หรือตัวแทนออกของผ่ำนผูใ้ ห้บริกำรรับส่งข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์
5. ธนำคำรแจ้งกำรตัดบัญชีเพื่อรับชำระค่ำภำษีอำกรไปยั งผู้นำเข้ำ ผูส้ ่งออก หรือตัวแทนออกของ และธนำคำร
ตอบ กลับกำรตัดบัญชีเพื่อรับชำระค่ำภำษีอำกรไปยังกรมศุลกำกรผ่ำนผูใ้ ห้บริกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์
6. กรมศุลกำกรส่งเลขรับชำระค่ำภำษีอำกรไปยังผูน้ ำเข้ำ ผูส้ ง่ ออก หรือตัวแทนออกของ
ประโยชน์ของกำรชำระภำษีอำกรโดยตัดบัญชีธนำคำรสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
1. สะดวกรวดเร็วกว่ำกำรใช้เงินสดและแคชเชียร์เช็ค และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปซือ้ แคชเชียร์เช็ค และนำ
แคชเชียร์เช็คไปชำระภำษีอำกรทีก่ รมศุลกำกร
2. ลดควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะเกิดจำกชำระค่ำภำษีอำกรด้วยเงินสด และควำมเสีย่ งจำกกำรที่ ไม่สำมำรถซือ้ แคชเชียร์
เช็ค ได้ อันเนื่องมำจำกธนำคำรปิ ดทำกำร
3. สำมำรถขอนำสินค้ำออกจำกกรมศุลกำกรได้ในเวลำอันรวดเร็ว และรับใบเสร็จทีท่ ่ำทีร่ บั ของ
4. มีระบบรักษำควำมปลอดภัยรองรับ (CA: Certificate Authority)
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5. ได้รบั เลขชำระภำษีทนั ทีหลังจำกทีจ่ ่ำยด้วยระบบ e-payment แล้ว
6. ให้บริกำรรับส่งข้อมูลตลอด 24 ชัวโมง
่
7 วันต่อสัปดำห์ ทำให้กระบวนกำรผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรสำมำรถดำเนิน
ได้ อย่ำงต่อเนื่อง
7. สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรชำระภำษีอำกรได้ผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ในป จั จุ บ ัน บริษั ท ฯ ให้บ ริก ำรช ำระภำษี อ ำกรผ่ ำ นธนำคำรจ ำนวน 6
แห่ ง คือ ธนำคำรกสิก รไทย
ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย ธนำคำรดอยซ์แบงก์ ธนำคำรเจพีมอร์แกน และธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด
ซึง่ ธนำคำรดังกล่ำวเป็ นธนำคำรหลักทีใ่ ห้บริกำรชำระภำษีอำกรแก่ผนู้ ำเข้ำและส่งออกของประเทศไทย
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
สำหรับกลุ่มลูกค้ำโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยขำย (Account Executive) ทำหน้ำที่
ดูแล ลูกค้ำในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ CRM และยังมีหน้ำที่ในกำรแนะนำบริกำรของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ หรือผูท้ ส่ี นใจให้หนั มำใช้บริกำรของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ผูใ้ ห้บริกำรกำรชำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) ในประเทศไทยมีจำนวน 3
รำย คือ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) และบริษัท เทรดสยำม จำกัด
ผูบ้ ริหำรประเมินว่ำระดับกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอยู่ในระดับต่ ำ เพรำะ จำนวนธนำคำรที่จะร่วมให้บริกำรไม่เพิม่ ขึน้
อีกทัง้ ผูใ้ ช้บริกำรกำรชำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) จะให้ควำมสำคัญกับกำรเลือกธนำคำร
ทีจ่ ะให้บริกำรมำกกว่ำกำรเลือกบริษทั ผูใ้ ห้บริกำร ซึง่ บริษทั ฯ ได้มธี นำคำรหลักทีใ่ ห้บริกำรครอบคลุมมำกกว่ำผูใ้ ห้บริกำร
รำยอื่น
2.1.1.3 การให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest)
บริษัทฯ เป็ นผู้ใ ห้บ ริกำรเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร โดย
ผูป้ ระกอบกำรทีเ่ ป็ นสำยกำรบินหรือตัวแทนสำยกำรบิน Terminal operator สำยเรือหรือตัวแทนสำยเรือ ผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำทำงบก สำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศที่ บริษัทฯ พัฒนำขึน้ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรต่ำงๆ สำมำรถส่งข้อมูล
ยำนพำหนะและบัญชีสนิ ค้ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง กรมศุลกำกร และ/หรือ กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยผ่ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ รวมถึงกำรรับกำรยืนยันกำรประมวลผล (Customs Response) จำกระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกำกร ระบบกำรรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร ของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ ทำงเรือ (Sea eManifest) ทำงอำกำศ (Air e-Manifest) และทำงรถยนต์ (Car e-Manifest)
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กำรรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำรมีขอ้ มูลหลักทีต่ อ้ งทำกำรส่งให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกำกร สรุปได้ ดังนี้
1. ข้อมูลรำยงำนยำนพำหนะเข้ำ-ออก โดยระบุวนั และเวลำทีย่ ำนพำหนะนัน้ ๆ เข้ำหรือออกจำกท่ำทีไ่ ด้แจ้งไว้
2. ข้อมูลบัญชีสนิ ค้ำของยำนพำหนะนัน้ ๆ
3. ข้อมูลบัญชีสนิ ค้ำรำยใบตรำส่ง
นับตัง้ แต่มกี ำรใช้ระบบศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในปี 2550 จนถึงปจั จุบนั
บริษทั ฯ เป็ นผู้ให้บริกำรรำยเดียวที่ให้บริกำรระบบสำรสนเทศในกำรสร้ำงรำยงำน และรับ-ส่งรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำทำง
อำกำศสำหรับทุกสำยกำรบินหรือ ตัวแทนสำยกำรบินที่ประกอบกำรในทุกสนำมบินนำนำชำติของประเทศไทย ทัง้ นี้
เพรำะบริษัท ฯ มีบุ ค ลำกรที่มีค วำมเข้ำ ใจในระบบกำรรำยงำนบัญ ชีสิน ค้ำ ทำงอำกำศเป็ น อย่ ำ งดี นอกเหนื อ จำก
ประสบกำรณ์และควำมรูเ้ ชิงเทคนิคในกำรพัฒนำระบบงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ เสถียรภำพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรอย่ำงเร่งด่วนและควำมต่อเนื่องในธุรกิจรับ-ส่ง สินค้ำทำงอำกำศ
นอกจำกนัน้ แล้ว บริษัทฯ ยังได้มกี ำรพัฒนำระบบรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำทำงเรือและทำงรถยนต์ และให้บริกำร
ระบบรำยงำนนี้แก่สำยเรือนำนำชำติหรือตัวแทนของสำยเรือ รวมถึงผูป้ ระกอบกำรรับ -ส่งสินค้ำทำงรถยนต์รำยใหญ่ของ
โลก ซึง่ รับ-ส่งสินค้ำทำงรถยนต์จำกประเทศเพื่อนบ้ำนไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมภิ ำคนี้อย่ำงกว้ำงขวำง
ศุลกำกรในฐำนะทีเ่ ป็ นหน่วยงำนหน้ำด่ำน และมีหน้ำทีใ่ นกำรจัดเก็บภำษีอำกร สนับสนุนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และ ปกป้องสังคม จำเป็ นต้องมีระดับกำรควบคุมและอำนวยควำมสะดวกให้กบั กำรเคลื่อนย้ำยบุคคลและสินค้ำที่
เหมำะสม ซึง่ ต้องอำนวยควำมสะดวกและเพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบตั พิ ธิ กี ำรศุลกำกร โดยดำเนินกำรปฏิรูป (Reform)
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ระบบพิธีกำรศุลกำกรเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรค้ ำที่เกิดจำกควำมล้ำสมัยและควำมไม่มีประสิทธิภำพลง รวมทัง้ เพิ่ม
ศักยภำพในกำรควบ คุมสินค้ำตำมแนวพรมแดน โดยกำรจัดทำระบบกำรควบคุมทีม่ คี วำมเหมำะสมในทำงปฏิบตั ิ ในปี
พ.ศ. 2553 บริษัทฯ จึงได้เข้ำร่วมคณะทำงำนย่อยเพื่อประสำนงำนและติดตำมกำรนำระบบกำรติดตำมทำงศุลกำกร
(Tracking System) หรือระบบ RFID ของกรมศุลกำกร ซึง่ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ เพื่อสนับสนุ น
โครงกำรดังกล่ำวแก่ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงรถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ในเวลำนัน้ แยกออกเป็ น ระบบรำยงำนบัญชี
สินค้ำทำงรถยนต์ (Car Manifest) และระบบ RFID สำหรับกำรขนส่งระหว่ำงด่ำนศุลกำกร ซึง่ ทำให้ผปู้ ระกอบกำรได้รบั
ควำมสะดวกรวดเร็วในกำร ผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกร เพิม่ ควำมปลอดภัยแก่สนิ ค้ำที่ขนส่ง และสำมำรถกำหนดเวลำในกำร
ขนส่งให้แก่ลกู ค้ำได้ แม่นยำขึน้ มำก อีกทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรในกำรควบคุมและควำมปลอดภัย
ทำงศุลกำกร
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
สำหรับกลุ่มลูกค้ำโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยขำย (Account Executive) ทำหน้ำที่
ดูแล ลูกค้ำในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ CRM และยังมีหน้ำที่ในกำรแนะนำบริกำรของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ หรือผูท้ ส่ี นใจให้หนั มำใช้บริกำรของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ผูใ้ ห้บริกำรระบบรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร (e-Manifest) ในประเทศไทยมีจำนวน 3 รำย
คือ บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) บริษทั กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) และบริษทั เทรดสยำม จำกัด ในกรณีกำร
รำยงำนบัญชีสนิ ค้ำทำงอำกำศ บริษัทฯ เป็ นผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียว ผู้บริหำรประเมินว่ำระดับกำรแข่งขันใน
อุตสำหกรรมอยู่ในระดับต่ ำ เพรำะจำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ หี น้ำทีร่ ำยงำนบัญชีสนิ ค้ำให้แก่กรมศุลกำกรไม่เพิม่ ขึน้ ซึ่ง
ผูใ้ ช้บริกำรระบบรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร (e-Manifest) จะให้ควำมสำคัญกับควำมเสถียรของระบบกำร
ให้บริกำร ควำมรูแ้ ละควำมชำนำญของทีมพัฒนำระบบ ซึง่ บริษทั ฯ ได้มผี ลงำนเป็ นทีย่ อมรับของกลุ่มผูป้ ระกอบกำร และ
ทีมงำนวิศวกรเฝ้ำดูแลระบบ เพื่อให้สำมำรถบริกำรในระดับทีแ่ ข่งขันกับรำยอื่นได้
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2.1.1.4 ระบบผ่านพิ ธีการศุลกากรอิ เล็กทรอนิ กส์สาหรับของเร่งด่วน (e-Express)
ปญั หำที่เกิดจำกภัยคุ กคำมของกำรก่อกำรร้ำยสำกลที่มีข้นึ อย่ำ งต่ อ เนื่อง ทำให้ทุ กประเทศตื่นตัวกับ เรื่อ ง
ดังกล่ำวมำกขึน้ จึงส่งผลให้เกิดกำรชลอตัวในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ และสังคม ศุลกำกรจำเป็ นต้องเพิม่ บทบำท
ทำงด้ำนกำรควบคุมกำรส่งสินค้ำออกและช่องทำงในกำรขนส่งสินค้ำ ตลอดจนกำรปรำบปรำมกำรกระทำทีผ่ ดิ กฎหมำย
ต่ำงๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทำงด้ำนควำมปลอดภัย (นอกเหนือไปจำกกำรควบคุมกำรนำเข้ำเพียงอย่ำงเดียว) โดยกำรนำ
เครื่องมือทีเ่ ป็ นมำตรฐำนสำกลทำงศุลกำกรมำบังคับใช้ เช่น กำรจัดส่งข้อมูลทำงกำรค้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ำ กำร
บริหำรควำมเสีย่ ง กำรลงทะเบียนผูป้ ระกอบกำรทีไ่ ด้รบั อนุ ญำต กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ใน
งำนศุลกำกร และกำรเพิม่ ควำมร่วมมือกับภำคธุรกิจ เป็ นต้น ทัง้ นี้ศุลกำกรต้องมันใจว่
่ ำบทบำทในกำรควบคุมทีเ่ หมำะสม
จะไม่ลดหย่อนลง ตำมควำมพยำยำมทีจ่ ะเพิม่ กำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
เนื่องจำกหนึ่งในกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรของเร่งด่วน (Express Couriers) ชัน้ นำของโลก
ซึ่งกลุ่มลูกค้ำนี้จำเป็ นต้องมีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดส่งข้อมูลทำงกำรค้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ ำ และกำร
แลกเปลีย่ น ข้อมูลอื่นๆ กับกรมศุลกำกรในกำรผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษัทฯ จึงได้ พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำเหล่ำนี้ในกำร ผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของ
เร่งด่วน (e-Express) เพื่อลดขัน้ ตอนและระยะเวลำกำรตรวจปล่อยสินค้ำทำ ให้ผู้นำเข้ำ -ส่งออกสำมำรถปฏิบตั พิ ธิ กี ำร
ศุลกำกรด้วยเวลำอันสัน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดเก็บค่ำบริกำรจำกผูใ้ ช้บริกำรตำมจำนวนและขนำดของข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรรับส่งกับระบบของกรมศุลกำกร และธนำคำร

ประโยชน์ทเ่ี กิดกับภำคเอกชน คือ ได้รบั กำรบริกำรทีส่ ะดวก รวดเร็ว ซึง่ เป็ นหัวใจในกำรปฏิบตั งิ ำนของผูป้ ระกอบกำร
เพรำะเป็ น KPI (Key Performance Indicator) ทีผ่ ปู้ ระกอบกำรให้คำมันไว้
่ กบั ลูกค้ำซึง่ เป็ น ผูน้ ำเข้ำ-ส่งออก นอกจำกนัน้
ผูป้ ระกอบกำรสำมำรถจัดส่งข้อมูลทำงระบบ e-Express ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ทุกวันไม่มวี นั หยุด และลดกำรใช้เอกสำร
รวม ถึงยังสำมำรถชำระเงินค่ำภำษีอำกรผ่ำนทำงระบบ e-Payment ของบริษทั ฯ ได้อกี ช่องทำงหนึ่ง ซึง่ ทำให้ลดกำร
ติดต่อทำง เจ้ำหน้ำทีโ่ ดยตรง และกำรจัดเตรียมเช็คเพื่อใช้ในกำรชำระค่ำภำษีอำกรทีเ่ กิดขึน้ อีกด้วย
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ประโยชน์ทเ่ี กิดกับภำครัฐ คือ สำมำรถเพิม่ ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรให้สะดวก รวดเร็วมำกยิง่ ขึน้ และบทบำทใน กำร
ควบคุมทีเ่ หมำะสมจะไม่ลดหย่อนลง เพรำะ กรมศุลกำกรจะได้รบั ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ำก่อนของจะมำถึง หรือ
ส่งออก และลดภำระกำรจัดเก็บเอกสำร ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนด้ำนบุคลำกร รวมถึงสำมำรถลดขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั ิงำนในขัน้ ตอนที่ไม่จำเป็ นออกไปได้ เพรำะใช้ระบบกำรรับรองกำรส่งออกโดยอัตโนมัติโดยกำรจับคู่ข้อมูล
(Matching) ของใบขนส่งสินค้ำกับเที่ยวบิน และข้อมูลกำรนำกำรนำเข้ำ -ส่งออกของเร่งด่วนมีควำมถูกต้อง ปลอดภัย
สำมำรถใช้เป็ นฐำน ข้อมูลให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ เช่น กระทรวงกำรคลัง กระทรวงพำณิชย์ เพื่อใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ต่อไป
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
สำหรับกลุ่มลูกค้ำโดยตรงของบริษัทฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยขำย (Account Executive) ทำหน้ำที่
ดูแล ลูกค้ำในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ CRM และยังมีหน้ำที่ในกำรแนะนำบริกำรของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ หรือผูท้ ส่ี นใจให้หนั มำใช้บริกำรของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ผูใ้ ห้บริกำรระบบผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน (e-Express) ในประเทศไทยมี
จำนวน 3 รำย คือ บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) บริษทั กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) และบริษทั เทรดสยำม
จำกัด ผู้บริหำรประเมินว่ำระดับกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอยู่ในระดับ ต่ ำ ด้วยจำนวนผู้ประกอบกำรของเร่งด่วน
(Express Couriers) ทีค่ งที่ ซึง่ ผูใ้ ช้บริกำรระบบผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน (e-Express) จะให้
ควำมสำคัญกับควำมเสถียรของระบบกำรให้บริกำร ควำมรูแ้ ละควำมชำนำญของทีมพัฒนำระบบ ซึง่ บริษทั ฯ ได้มที มี งำน
ทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ธุรกิจจัดส่งของเร่งด่วนเป็ นอย่ำงดี มีผลงำนเป็ นทีย่ อมรับของกลุ่มผูป้ ระกอบกำร และทีมงำน
วิศวกรเฝ้ำดูแลระบบ เพื่อให้สำมำรถบริกำรในระดับทีแ่ ข่งขันกับรำยอื่นได้
นโยบายการกาหนดราคากลุ่มบริการ e-Logistics Trading
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดรำคำกำรให้บริกำรกำรให้บริกำรกลุ่ม e-Logistics Trading ตำมจำนวนธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ง่ ผ่ำน Gateway ของบริษทั ฯ (Transaction Base)
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของกลุ่มบริการ e-Logistics Trading
บริษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้ำหลักแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มคือ
1) กลุ่มลูกค้ำโดยตรงของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย
 ผูน้ ำเข้ำ-ส่งออก
 ตัวแทนของผู้นำเข้ำ-ส่งออก เช่น ผูร้ บั จัดกำรขนส่ง (Freight Forwarders), ผูป้ ระกอบกำรของเร่งด่วน
(Express Couriers), ตัวแทนออกของ (Customs Brokers) และ ชิปปิ้ งหรือตัวแทนออกของ (Shipping
Agents)
 สำยกำรบิน ตัว แทนสำยกำรบิน สำยเรือ ตัว แทนสำยเรือ ผู้ป ระกอบกำรตัว แทนสำยกำรบิน หรือ
ผูป้ ระกอบกำรท่ำเรือบก (Terminal Operators) ผูป้ ระกอบกำรขนส่งรับ-ส่งสินค้ำทำงบก และ เคำน์เตอร์
บริกำร (Service Counter) ผูผ้ ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร
2) กลุ่มบริษทั ทีท่ ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูพ้ ฒ
ั นำระบบสำรสนเทศและให้บริกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added
Network Services: VANs) แก่ผู้ประกอบกำร โดยอำศัยเครือข่ำยของบริษัท ฯ ในกำรเชื่อมต่อกับ ระบบ
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คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร ซึง่ ในกรณีน้ีบริษทั ฯ จะได้รบั รำยได้จำก VANs ในฐำนะทีบ่ ริษทั ฯ ทำหน้ำทีเ่ ป็ น
e-Customs Gateway
งบการเงิ นประหนึ่ ง
ทาใหม่
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 56

ประเภทลูกค้า

กลุ่มลูกค้ำผูใ้ ช้บริกำร
โดยตรง
ผูใ้ ห้บริกำรรับส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวมรายได้จากการ
กลุ่มบริ การ eLogistics Trading

งบการเงิ นรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่

งบการเงิ นรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 58

งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 58

งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 59

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

2.1.2 กลุ่มบริ การ e-Business Services ซึ่งรวบรวมกำรให้บริกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงภำคเอกชนและ
ภำครัฐ (B2G) และ ระหว่ำงภำคเอกชนและภำคเอกชน (B2B) ได้แก่
1) ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
2) CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
2.1.2.1 ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
ตำมที่สำนัก งำนคณะกรรมกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนัก งำน ปปง.) ได้อ อกประกำศ
กฎกระทรวง มีผลให้ธนำคำรต้องตรวจสอบระบุตวั ตนของลูกค้ำผูท้ ำธุรกรรม โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 สิงหำคม
2554 เป็ นต้นไปนัน้ ธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ จำต้องขอควำมร่วมมือลูกค้ำทีม่ ำทำธุรกรรมด้วยเงินสดกับ ธนำคำรทุกท่ำน
ให้แสดงหลักฐำนกำรแสดงตนต่อธนำคำรทุ กครัง้ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรือใบอนุ ญำตขับขี่ หรือหลักฐำน
ประจำตัวอื่นๆ ทีท่ ำง รำชกำรออกให้ โดยลูกค้ำจะต้องแสดงตนเมื่อเข้ำทำรำยกำรทีม่ จี ำนวนเงินถึงเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้






ธุรกรรมเงินสดมูลค่ำตัง้ แต่ 2 ล้ำนบำทขึน้ ไป
ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์ มีมูลค่ำตัง้ แต่ 5 ล้ำนบำทขึน้ ไป
ธุรกรรมเงินสดทีเ่ ป็ นกำรโอนเงินหรือชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ มีมลู ค่ำตัง้ แต่ 1 แสนบำทขึน้ ไป
ธุรกรรมทีเ่ ป็ นกำรโอนเงินหรือชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยหักจำกบัญชี มีมลู ค่ำตัง้ แต่ 7 แสนบำทขึน้ ไป
ธุรกรรมกำรชำระเงินแทน (Bill Payment) ทีใ่ ช้เงินสด มีมลู ค่ำตัง้ แต่ 7 แสนบำทขึน้ ไป

นอกจำกลูกค้ำผู้ทำธุรกรรมต้องแสดงตนแล้ว ธนำคำรจะต้องรำยงำนธุรกรรมต่อสำนักงำน ปปง. สำหรับ
ธุรกรรมที่เป็ นไปตำมเงื่อนไขกฎกระทรวงนี้ โดยบริษัทฯ และเคลำด์ ครีเอชัน่ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเป็ นผู้
ให้บริกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อส่ง รำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับสถำบันกำรเงิน ) ตำมเงื่อนไขที่
กำหนดโดยสำนักงำน ปปง. เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2554
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นับแต่นัน้ มำเคลำด์ ครีเอชัน่ (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้เปิ ดบริกำรรับ -ส่งรำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์น้ีให้กบั ธนำคำรต่ำงๆ ทัง้ ของไทย และต่ำงชำติทุกรำยที่ประกอบกำรในประเทศไทยจำนวนทัง้ สิน้ 36
ธนำคำร เพื่อ ให้ธ นำคำรสำมำรถจัด ส่ง รำยงำนอิเล็กทรอนิก ส์ต ำมที่กำหนดให้แ ก่ สำนัก งำน ปปง . ซึ่งบริก ำรนี้เ ป็ น
ประโยชน์ต่อธนำคำรในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และช่วยลดเวลำ ค่ำใช้จ่ำยและกำรใช้กระดำษ ในกำรจัดทำรำยงำนและ
นำส่งรำยงำนให้แก่สำนักงำน ปปง. อีกทัง้ สำนักงำน ปปง. จะได้รบั ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำกำรประมวลผลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพในกำรป้องกันไม่ให้ คนร้ำยใช้สถำบันกำรเงินเป็ นเครื่องมือฟอกเงินต่อไป
นโยบายการกาหนดราคาการให้บริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดรำคำกำรให้บริกำรกำรให้บริกำร ETR Gateway เป็ นอัตรำเหมำจ่ำยรำยเดือนอัตรำ
เดียว (Monthly Fee) โดยบริษทั ฯ ได้คำนวณกำรกำหนดรำคำเหมำจ่ำยรำยเดือนจำกปริมำณกำรส่งข้อมูลเฉลีย่ ของกลุ่ม
ลูกค้ำ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
ธนำคำรต่ำงๆทัง้ ของไทยและต่ำงชำติทุกรำยทีป่ ระกอบกิจกำรในประเทศไทย
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
สำหรับกลุ่มลูกค้ำโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยขำย (Account Executive) ทำหน้ำที่
ดูแล ลูกค้ำในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ CRM และยังมีหน้ำที่ในกำรแนะนำบริกำรของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ หรือผูท้ ส่ี นใจให้หนั มำใช้บริกำรของบริษทั ฯ
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สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริกำร ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway) สำหรับสถำบันกำรเงิน
ในประเทศไทยทีใ่ ห้บริกำรอย่ำงครบวงจรด้วยกำรพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ต่ำงๆให้แก่ลูกค้ำทีเ่ ป็ นสถำบันกำรเงิน รวมถึง
กำรให้บริกำรเชื่อมโยงระบบไปยังหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ผูบ้ ริหำรประเมินว่ำระดับกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอยู่ในระดับ
ต่ำ เพรำะ ไม่มคี ่แู ข่งขัน อีกทัง้ ค่ำบริกำรทีเ่ รียกเก็บจำกธนำคำรต่ำงๆ อยู่ในอัตรำทีเ่ หมำะสมยำกแก่ผปู้ ระกอบกำรอื่นที่
จะเข้ำมำแข่งขัน นอกจำกนัน้ แล้วธนำคำรต่ำงๆ ได้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอจำกกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ
ของบริษทั ฯ ที่มคี วำมเสถียรและปลอดภัย จึงทำให้ธนำคำรต่ำงๆ พอใจและไม่มคี วำมจำเป็ นทีจ่ ะแสวงหำผูบ้ ริกำรรำย
ใหม่
2.1.2.2 CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
สถำบันกำรเงินและผู้ประกอบอำชีพเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรกำรให้คำแนะนำ หรือกำรเป็ นทีป่ รึกษำในกำรทำ
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับกำรลงทุนหรือกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ท่ไี ม่ใช่
สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ ผูป้ ระกอบอำชีพเกีย่ วกับกำรชำระเงิน
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมดูแลธุรกิจบริกำรกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ต้องกำหนดนโยบำย
กำรรับลูกค้ำ กำรบริหำรควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกีย่ วกับกำรฟอกเงินของลูกค้ำ และต้องดำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จ
จริงเกีย่ วกับลูกค้ำเมื่อเริม่ ทำธุรกรรมครัง้ แรก โดยต้องตรวจสอบเป็ นระยะจนสิน้ สุดดำเนินกำรเมื่อมีกำรปิ ดบัญชีหรือยุติ
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ
ผูป้ ระกอบกำรตำมทีไ่ ด้ระบุต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อ
ต้ำนกำรสนับสนุ นกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (Anti-Money Laundering And Combating The Financing of Terrorism:
AML/CFT) โดยตัง้ แต่วนั ที่ 21 สิงหำคม 2555 เป็ นต้นไป ผูป้ ระกอบกำรทุกแห่งต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย (AML/CFT)
โดยครบถ้วน มิฉะนัน้ หำกมีกำรตรวจสอบพบว่ำบริษัทใดไม่ปฏิบตั ิ /ปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วน กรรมกำรบริษัท ผู้มอี ำนำจที่
เกีย่ วข้องจะต้องรับโทษตำมกฎหมำยในฐำนะผูก้ ระทำกำรแทนบริษทั ซึง่ มีกำรกำหนดโทษไว้ทงั ้ ทำงแพ่งและอำญำ
เพื่อให้กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยในกำรตรวจสอบลูกค้ำกับฐำนข้อมูลต่ำงๆ มีควำมปลอดภัย มีควำมน่ ำเชื่อถือใน
กำรรำยงำนธุรกรรม และมีกำรจัดกำรข้อมูลเป็ นมำตรฐำนเดียวกัน ทำงสำนักงำน ปปง. จึงได้ออกข้อแนะนำสำหรับผู้ให้
บริกำรเพื่อมำดำเนินกำรในกำรพัฒนำและให้บริกำรเพื่อสนับสนุ นกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ ซึ่ง
ต้องมีคุณสมบัตใิ นด้ำนต่ำงๆ และมีระบบสำรสนเทศทีส่ ำมำรถดำเนินงำนตำมขัน้ ตอนทีก่ ำหนดโดยสำนักงำน ปปง. โดย
บริษทั ฯ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ คุณลักษณะของระบบกำรให้บริกำร และกำรทดสอบเสมือนจริง (POC: Proof of
Concept) และสำมำรถเปิ ดให้บริกำรตัง้ แต่วนั ที่ 14 กันยำยน 2555
นโยบายการกาหนดราคาการให้บริการ CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดรำคำกำรให้บริกำร CDD Gateway เป็ นอัตรำเหมำจ่ำยรำยเดือน (Monthly Fee) ซึง่
ขึน้ อยู่กบั ปริมำณกำรใช้งำนและจำนวนผูใ้ ช้งำน (User) ของลูกค้ำเป็ นขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ และจะจำกัดจำนวนธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ได้ตกลง หำกมีปริมำณกำรใช้งำนเกินกว่ำปริมำณทีก่ ำหนด บริษทั ฯ จะเรียกเก็บค่ำบริกำรใน
ส่วนเกินตำมปริมำณกำรใช้งำนทีเ่ กิดขึน้ จริง
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริการ CDD Gateway (Customer Due Diligence)
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั แบ่งได้เป็ น 6 กลุ่มคือ
1. ธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ เช่น ธนำคำรพำณิชย์ไทย ธนำคำรพำณิชย์เพื่อรำยย่อย ธนำคำรพำณิชย์ท่เี ป็ น
บริษทั ลูกของธนำคำรต่ำงประเทศ สำขำของธนำคำรต่ำงประเทศ
2. กลุ่มธุรกิจประกันภัย สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กลุ่มธุรกิจประกันชีวติ ( Life Insurance)
และกลุ่มธุรกิจกำรประกันวินำศภัย ( Non-Life Insurance )
3. กลุ่มบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์
4. กลุ่มบริษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อ
5. กลุ่มบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
6. กลุ่มธุรกิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ให้บริกำรครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจตำมเป้ำหมำย แต่ผบู้ ริหำรเห็นว่ำ บริษัทฯยังมี
โอกำสในกำรขยำยตลำดได้อกี เนื่องจำกจำนวนบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่ได้เข้ำใช้บริกำรมีจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 200 บริษทั อีกทัง้ ยังมี
โอกำสขยำยตลำดเพิม่ เติมไปยังกลุ่มลูกค้ำอีก 3 กลุ่ม ซึง่ อยู่ภำยใต้ขอ้ กำหนดของสำนักงำน ปปง. ในกำรรำยงำนข้อมูล
ธุรกรรมทำงกำรเงิน ซึง่ ยังมิใช่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ได้แก่
7. กลุ่มธุรกิจแลกเปลีย่ นเงินตรำ
8. กลุม่ ธุรกิจค้ำทอง
9. กลุม่ ธุรกิจอื่นๆ เช่น กลุ่มธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ กลุ่มบัตรกดเงินสด และอื่นๆ
ยิง่ ไปกว่ำนัน้ บริษัทฯ ยังมีโอกำสในกำรให้บริกำรเพิ่มเติมอื่นๆ กับฐำนลูกค้ำปจั จุบนั ในกรณีท่มี ขี อ้ กฏหมำย
เพิม่ เติมอื่นๆ บังคับใช้ในอนำคต
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
สำหรับกลุ่มลูกค้ำโดยตรงของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยขำย (Account Executive) ทำหน้ำที่
ดูแล ลูกค้ำในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ CRM และยังมีหน้ำที่ในกำรแนะนำบริกำรของบริษัทฯ ให้กบั
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ หรือผูท้ ส่ี นใจให้หนั มำใช้บริกำรของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) เป็ นผูใ้ ห้บริกำร CDD (Customer Due Diligence) Gateway ทีใ่ ห้บริกำร
อย่ำงครบวงจรด้วยกำรพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ต่ำงๆให้แก่ลูกค้ำในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ รวมถึงกำรให้บริกำรกำรเชื่อมโยง
ระบบไปยังหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องและจัดหำฐำนข้อมูลทีล่ ูกค้ำต้องกำรในกำรทำกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำรประเมินว่ำระดับ
กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอยู่ในระดับ ต่ ำ เพรำะผู้ให้บริกำรต้องมีประสบกำรณ์ ในกำรให้บริกำร และควำมรู้ทำงด้ำน
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูใ้ ช้บริกำร CDD (Customer Due Diligence) Gateway จะให้ควำมสำคัญกับควำมเสถียร กำร
ให้บริกำรทีร่ วดเร็ว และมีควำมปลอดภัยสูง ซึง่ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นำและจัดเตรียมระบบสำรสนเทศทีม่ คี วำมเสถียร รวมถึง
บุคลำกรทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ไว้รองรับ กำรให้บริกำรนี้อย่ำงเต็มที่ เพื่อให้สำมำรถบริกำรและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูใ้ ช้บริกำรได้ตำมมำตรฐำนสำกล
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2.1.3 Projects และอื่นๆ
จำกกำรที่บริษัทฯได้น ำเสนอกำรให้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิก ส์แก่ กลุ่ม ลูกค้ำต่ ำ งๆจำกบริกำรหลัก 2
ประเภทข้ำงต้น บริษทั ฯได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกผลงำนให้บริกำร รวมถึงควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ของทีมงำน บริษทั ฯจึง
ได้รบั กำรร้องขอจำกลูกค้ำหรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำกำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศภำยในให้แก่ลูกค้ำหรือ
หน่ วยงำนนัน้ ๆในรูปแบบของโครงกำรเฉพำะ (Projects) บริษัทฯจึงมีรำยได้จำกกำรพัฒนำโครงกำรเหล่ำนัน้ เฉพำะ
ในช่วงรับงำนพัฒนำโครงกำรเหล่ำนัน้ ตำมสัญญำทีก่ ำหนดเป็ นเฉพำะงำน (Project Based Income) ซึง่ แตกต่ำงจำกกำร
ให้บริกำรในกลุ่มอื่น ซึง่ จะอยู่ในรูปแบบกำรรับรูร้ ำยได้อย่ำงต่อเนื่อง (Recurring Income)
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษทั ฯ
1) ด้านความมีเสถียรภาพของระบบ
เนื่องจำกธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนำขึน้ มำให้บริกำรเป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินธุรกิจ ของลูกค้ำ
ของบริษทั ฯ จึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ต่อกำรทำให้ระบบงำนมีเสถียรภำพ พร้อมใช้งำนและสำมำรถ ให้บริกำรระบบงำน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดเวลำ ตลอดจนสำมำรถใช้ทรัพยำกรของเครื่องแม่ข่ำยได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ นอกเหนือจำกกำร
คัดเลือก Supplier หรือเทคโนโลยีทไ่ี ด้รบั กำรทดสอบและใช้งำนเป็ นทีย่ อมรับแล้ว บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำก
ในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรภำยในบริษทั ฯ ให้มคี วำมรู้ ควำมเชีย่ วชำญ และมี ควำมคิดสร้ำงสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพื่อ
ออกแบบและจัดหำระบบงำนทัง้ ด้ำนระบบฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลำกรทีม่ คี ุณภำพเพื่อสร้ำงควำมมีเสถียรภำพของ
ระบบกำรให้บริกำรทุกภำคส่วน
ตลอดเวลำในกำรดำเนินกำรทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ ได้มกี ำรปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (Infrastructure) อย่ำง
ต่อเนื่องทัง้ ในกำรค้นคว้ำ วิจยั จัดหำอุปกรณ์และเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับ ด้วยควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นผูน้ ำด้ำนเทคโนโลยี
(Technology Leader) รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกร ของบริษทั ฯ ให้มคี วำมพร้อมเพื่อรองรับกำรดูแลรักษำระบบโครงสร้ำง
พืน้ ฐำนนัน้ ด้วยตนเอง เพื่อจัดทำระบบทีม่ คี ุณภำพในกำรให้บริกำรทีเ่ ป็ นเลิศแก่ลูกค้ำ โดยตัวอย่ำงหนึ่งของกำรลงทุนที่
บริษทั ฯ ได้ทำคือ ในปี 2554 บริษทั ฯ เป็ นผูน้ ำกลุ่มแรกๆ ในกำรติดตัง้ และนำระบบ Private Cloud Computing มำใช้ใน
ประเทศไทย โดย Private Cloud Computing เป็ นเทคโนโลยีท่ี Gartner Inc. จัดให้เป็ นอันดับ 1 ของ Top 10 Strategic
Technologies for 2011 ต่อมำหลังจำกติดตัง้ และทดสอบระบบเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ได้ใช้ระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
ใหม่น้ี ในกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ และประสบควำมสำเร็จเป็ นทีน่ ่ำพอใจจำกระบบใหม่น้มี ำอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้จดั ให้มรี ะบบโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรองกำรให้บริกำรสำหรับทุกระบบที่บริ ษัทฯ พัฒนำขึน้ ในกำร
รองรับปญั หำที่เกิดจำกอุปกรณ์หรือเครื่องแม่ข่ำยเครื่องใด เครื่องหนึ่งเกิดควำมบกพร่อง หยุดชะงัก หรือไม่สำมำรถ
ทำงำนได้ ก็จะมีอุ ปกรณ์ ห รือ เครื่อ งแม่ข่ำยที่มีคุณสมบัติเ ดีย วกัน สำมำรถท ำงำนแทนได้อ ย่ำ ง ทันที (HA: High
Availability) โดยอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่ำยรวมทัง้ ระบบสำรองนัน้ ได้ทำกำรติดตัง้ ภำยใน ศูนย์ประมวลผลเดียวกันในแต่
ละทีท่ บ่ี ริษทั ฯใช้ นอกจำกนัน้ แล้วบริษทั ฯ ยังมีกำรติดตัง้ ระบบสำรอง ณ ศูนย์ ประมวลผลในทีต่ ่ำงกัน (DRC: Disaster
Recovery Center) เพื่อรองรับกรณีท่ศี ูนย์ประมวลผลในแต่ละ สถำนทีไ่ ม่สำมำรถให้บริกำรได้ทงั ้ ศูนย์ประมวลผลอัน
เนื่องมำจำกอัคคีภยั ระบบกำรสื่อสำรไม่สำมำรถใช้ งำนได้ทงั ้ อำคำร เป็ นต้น โดยในปจั จุบนั นอกเหนือไปจำกที่ตงั ้
สำนักงำนใหญ่ของบริษทั ฯ แล้ว บริษทั ฯ มีระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีพ่ ร้อมให้บริกำรอีก 4 แห่ง ได้แก่ อำคำรไทยซัมมิท
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ทำวเวอร์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ อำคำรเนชันทำวเวอร์
่
ถนนบำงนำตรำด อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ถนนสำทร และอำคำร
บำงกอกไทยทำวเวอร์ ถนนรำงน้ำ
ทำงบริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรดำเนินกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อควำมมันใจ
่
และควำมพึงพอใจสูงสุดของผูใ้ ช้บริก ำร โดยได้จดั ทำมำตรกำรและแผนรองรับทีเ่ รียกว่ำ Business Continuity Plan
(BCP) เพื่อให้เจ้ำหน้ำทีแ่ ละวิศวกรทีเ่ กีย่ วข้องใช้เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำน กำรดำเนินกำรกูร้ ะบบตำมแผน BCP
2) ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
บริษทั ฯ ได้มกี ำรลงทุนและจัดหำอุปกรณ์ และระบบป้องกันควำมปลอดภัยทัง้ ในด้ำนกำยภำพ และ ระบบงำน
เพื่อให้ควำมมันใจแก่
่
ผใู้ ช้บริกำรในด้ำนควำมปลอดภัย อีกทัง้ หลำยบริกำรของบริษทั ฯ อยู่ภำยใต้ กำรกำกับ ดูแล และ
กฎระเบียบ โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย จึงทำให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั งิ ำน ให้ได้มำตรฐำน และสำมำรถตรวจสอบได้เพื่อ
เป็ นไปตำมมำตรฐำน และระเบียบกำรปฏิบตั งิ ำนทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของสำกล
นอกเหนือจำกกำรกำกับดูแลโดยหน่วยงำนภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้องด้วยแล้ว ผูใ้ ช้บริกำรของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็ นบริษทั ข้ำม
ชำติหลำยรำยก็มมี ำตรกำรกำกับ ดูแล ผูใ้ ห้บริกำรตำมมำตรฐำนทีห่ น่วยงำนนัน้ ๆ กำหนดขึน้ จึงเป็ นควำมจำเป็ นที่บริษทั
ฯ จะต้องปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องตำมสัญญำกำรให้บริกำรกับหน่ วยงำนนัน้ ๆ ทัง้ ในด้ำนกำรกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนควำมมี
เสถียรภำพของกำรให้บริกำร และวิธกี ำรเพื่อรักษำมำตรฐำนให้ได้ตำมเกณฑ์ ทีก่ ำหนด และทีส่ ำคัญคือกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำน โดยหน่ วยงำนบำงรำยมีกำรส่งเจ้ ำหน้ำที่มำ ทำกำรตรวจสอบระบบ (Audit) กำรให้บริกำรของ
บริษทั ฯ เป็ นครัง้ ครำว และ/หรือ ประจำ
ในส่วนของกำรรับ-ส่งข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนต่ำงๆ และผูใ้ ช้บริกำร ข้อมูลจะถูกเข้ำรหัส (Encryption) และมี
กำรลงลำยมืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่อเพิม่ ควำมปลอดภัยของข้อมูล และเป็ นไปตำม พรบ. ว่ำด้วยกำรทำ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 อีกทัง้ ยังสำมำรถใช้ระบุตวั เจ้ำของลำยมือชื่อ และ สำมำรถแสดงได้ว่ำเจ้ำของลำยมือ
ชื่อรับรองข้อควำมในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ว่ำเป็ นของตน หน่ วยงำนหรือผูร้ บั ข้อมูลดังกล่ำวยังสำมำรถตรวจสอบได้ ว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวมีกำรแก้ไขในระหว่ำงกำรรับ -ส่งข้อมูลนัน้ อีกด้วย มำตรกำรนี้จะช่วยสร้ำงควำมมันใจในมำตรฐำนควำม
่
ปลอดภัยของข้อมูลซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในสำกล
ในส่ว นของควำมปลอดภัย ของศูน ย์ป ระมวลผล บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบรักษำควำมปลอดภัย พื้น ที่ ศูน ย์
ประมวลผล (Data Center Security Control System) ดังนี้
1. Access Control System เป็ นระบบควบคุมกำรเข้ำ -ออก อำคำร และพื้นที่ควบคุม (พื้นที่ห้องเครื่อง
คอมพิวเตอร์) โดยต้องมีกำรขออนุญำตทำงอีเมล์ล่วงหน้ำ และกำรเข้ำ-ออกพืน้ ที่ ต้องทำกำรแลกบัตรพร้อม
ทำ ประวัติ และขออนุ ญำตได้แต่ละพื้นที่หอ้ งเครื่อง ตำมประเภทงำนทีข่ ออนุ ญำต พร้อมต้องมีเจ้ำหน้ำที่
ประจำ ศูนย์ฯ คอยตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนและเซ็นรับรองงำนหลังจำกเสร็จงำนเรียบร้อยในแต่ละครัง้ ทีข่ อ
อนุญำต เข้ำพืน้ ที่
2. CCTV & Digital Video Recorder เป็ นระบบกล้องวงจรปิ ด และ บันทึกสัญญำณกล้อง ด้วยระบบ ดิจติ อล
แบบ Real Time โดยติดตัง้ กล้องทุกห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำงประตูเข้ำ -ออกพืน้ ที่ และพืน้ ที่ สำคัญ
ต่ำงๆ สำมำรถตรวจสอบได้ทนั ทีหรือนำมำตรวจสอบย้อนหลัง
3. Burglar Alarm System เป็ นระบบตรวจจับกำรบุกรุกจำกภำยนอกโดย Infrared Sensor, Motion Sensor,
Door Contact Sensor คือเมื่อมีเหตุกำรณ์บุกรุกจำกบุคคลภำยนอก โดยจำกภำยนอกรัว้ เข้ำภำยใน พืน้ ที่
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จำกภำยนอกอำคำรเข้ำภำยในอำคำร และจำกภำยนอกห้อ งเครื่องเข้ำภำยในห้องเครื่อ ง โดยไม่ได้ข อ
อนุญำต และระบบ Sensor จะตรวจจับได้ซง่ึ สำมำรถป้องกันเหตุกำรณ์บุกรุกได้
4. กำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุกำรณ์บุกรุกจำกบุคคลภำยนอก และกำร
เข้ำพืน้ ทีอ่ ย่ำงไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ขออนุญำต ระบบ Sensor จะทำงำนและร้องเตือน สำมำรถตรวจ สอบและ
ป้องกันกำรบุกรุกได้ เมื่อเกิดเหตุสญ
ั ญำณ Alarm จำกระบบรักษำควำมปลอดภัย เจ้ำหน้ำทีค่ วบคุมระบบฯ
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำทีร่ กั ษำควำมปลอดภัยบริษทั จะเข้ำทำกำรตรวจสอบระงับเหตุ
3) ด้านบริการ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี ุคลำกรทีจ่ ะคอยให้บริกำรแก่หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และผูใ้ ช้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ โดยแบ่ง
ทีมงำนออกตำมงำนบริกำรซึ่งมีทงั ้ ส่วนที่ตดิ ต่อกับผูใ้ ช้บริกำรโดยตรง หรือให้บริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์ หรือ email เช่น
ทีม Network Operation Center (NOC) ทีมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer Support or Call Center Agent)
ทีมเทคนิค (Technical Team) ทีม CRM (Customer Relationship Management) ทีม Database ทีม Network และทีม
เจ้ำหน้ำทีฝ่ ึกอบรม (Trainer) โดยทีมงำนเหล่ำนี้จะให้บริกำรหลำกหลำยรูปแบบ ดังนี้
1. บริษทั ฯ ได้จดั ให้มวี ศิ วกรระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในหลำกหลำยด้ำน ทำหน้ำทีเ่ ฝ้ำดู
แล (System Monitoring) และบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยตลอด 24 ชัวโมง
่
ทุกวัน (24x7)
ั
โดยเจ้ำหน้ำทีเ่ หล่ำนี้จะทำกำรติดต่อประสำนงำนกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทันทีทพ่ี บปญหำ และจะทำกำรแจ้ง (Alert)
ไปยังผู้ท่เี กี่ยวข้องผ่ำ น SMS และ/หรือ email ในกรณีท่ปี ญั หำเกิดจำกระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ฯ
ั
เจ้ำหน้ำทีจ่ ะทำกำรแก้ไขปญหำได้
ทนั ที และมีแผนงำนรวมถึงมำตรกำรในกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (BCP:
Business Continuity Plan)
2. ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้รบั กำรร้องขอหรือมีควำมจำเป็ น บริษัท ฯจะจัดส่งวิศ วกรระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ ไปปฏิบตั ิงำน ณ ที่ทำกำรของผู้ใช้บริกำร เพื่อให้คำแนะนำกำรใช้งำน กำร
ติดตัง้ ระบบงำน กำรแก้ไขปญั หำจำกระบบสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร หรือปญั หำที่เกิดจำกกำรใช้บริกำร
ของบริษัท ฯ หรือ ตำมวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีผู้ใ ช้บ ริก ำรร้อ งขอ นอกจำกนัน้ แล้ว บริษัท ฯ ยัง ได้ม อบหมำยให้
เจ้ำหน้ำที่ ทีม CRM แวะเวียนไปเยีย่ มกลุ่มผูใ้ ช้บริกำรของบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้คำแนะนำ ตอบข้อ
ซักถำม เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อนำกลับมำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดเี ลิศยิง่ ขึน้
3. ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถเลือกทีจ่ ะติดต่อเจ้ำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยลูกค้ำสัมพันธ์ผ่ำนทำงโทรศัพท์ ซึง่ ทำงบริษทั ฯ มีบริกำรดัง
กล่ำวให้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ทุกวัน สำหรับบริกำรบำงประเภท เช่น e-Logistics Trading เป็ นต้น เจ้ำหน้ำที่
ฝำ่ ยลูกค้ำ สัมพันธ์ของบริษทั ฯ จะช่วยแก้ไขและให้คำแนะนำได้ผ่ำนทำงกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ หรือกำร
ทำ Remote Login ไปยังระบบสำรสนเทศของผูใ้ ช้บริกำร ซึง่ จะทำให้ผใู้ ช้บริกำรทรำบถึงวิธกี ำรใช้งำนหรือ
แก้ไขปญั หำผ่ำน หน้ำจอคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้บริกำรเอง โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ฯ เป็ นผูด้ ำเนินกำร
4. บริษทั ฯ ได้มกี ำรจัดเตรียมห้องฝึ กอบรมทีพ่ ร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทจ่ี ำเป็ นในกำรดำเนินกำรฝึ กอบรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเจ้ำหน้ำทีฝ่ ึกอบรมทีม่ คี วำมรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์เป็ นอย่ำงดี เพื่อให้บริกำรฝึกอบรมแก่ผใู้ ช้
บริกำรรำยใหม่ หรือพนักงำนใหม่ของผูใ้ ช้บริกำรเดิม ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริกำรไม่สะดวกทีจ่ ะมำทำกำรฝึ กอบรม
ทีบ่ ริษทั ฯ บริษทั ฯ ก็สำมำรถให้เจ้ำหน้ำทีฝ่ ึกอบรมไปทำกำรแนะนำได้ ณ สถำนประกอบกำรของผูใ้ ช้บริกำร
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั จำนวนผูเ้ ข้ำฝึกอบรม
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4) ด้านการพัฒนาระบบ
จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี จ้ำหน้ำทีท่ มี CRM ทีจ่ ะคอยเยีย่ มเยียนผูใ้ ช้บริกำรของบริษทั ฯ อย่ำงสม่ำเสมอ ซึง่
ถือเป็ นช่องทำงหนึ่งทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั รูถ้ งึ ควำมต้องกำรใหม่ๆ จำกผูใ้ ช้บริกำร และจะส่งต่อข้อมูลดัง กล่ำวมำยังทีมงำน
วิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรอย่ำงต่อเนื่องให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
เและกำรให้บ ริก ำรให้ดียิ่ง ขึ้น และเป็ น กระบวนกำรที่สอดคล้องกับภำรกิจ ของบริษัทฯ ที่มีค วำมตัง้ ใจที่จะส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรทีส่ ร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผใู้ ช้บริกำรทัง้ ใน ด้ำนกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ ควำมรวดเร็ว และกำร
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
นอกจำกกำรรับ ฟ งั ข้อ แนะน ำจำกผู้ใ ช้บ ริก ำรโดยตรงแล้ว บริษัท ฯยังมีทีม งำนที่จะคอยติด ตำมข่ำ วสำรที่
เกีย่ วข้องกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ทบ่ี ริษทั ฯ ได้ให้บริกำรอยู่ และคิดค้นหำวิธกี ำรหรือนวัตกรรมทีจ่ ะเพิม่ มูลค่ำให้แก่
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรนัน้ ๆ (Value Added Services) ซึง่ รวมถึงกำรนำบริกำรธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมำ
ประยุกต์รวมเพื่อนำเสนอให้แก่ผใู้ ช้บริกำร เพื่อเป็ นประโยชน์เพิม่ เติมให้แก่ผใู้ ช้บริกำร
หลังจำกทีมงำนวิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ ได้ทำกำรพัฒนำระบบงำนแล้ว บริษทั ฯ ยังมีทมี งำนวิศวกร
คอมพิวเตอร์อกี ทีมหนึ่ง ทีจ่ ะทำหน้ำทีต่ รวจสอบคุณภำพ (QA: Quality Assurance) ของระบบงำนที่ พัฒนำขึน้ มำว่ำ
สำมำรถประมวลผลได้ถูกต้อง เป็ นไปตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริกำร/หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และสมบูรณ์ตำมมำตรฐำน
ของบริษัทฯ อีกทัง้ เจ้ำหน้ ำที่ฝ่ำยฝึ กอบรมจะทำกำรปรับปรุงคู่มือกำรใช้งำนตำม ระบบที่ได้แก้ไขหรือพัฒนำเพิ่มขึ้น
หลังจำกผ่ำนกำรตรวจคุณภำพจนเป็ นทีแ่ น่ ใจแล้ว จึงมีกำรส่งมอบระบบ งำนใหม่น้ีให้แก่ผใู้ ช้บริกำรต่อไป โดยมีกำรนัด
หมำยและแจ้งล่วงหน้ำให้ผใู้ ช้บริกำรได้รบั ทรำบและเตรียมพร้อม
5) ด้านการตลาด
จุด เด่ นของกำรให้บริก ำรของบริษัท ฯ คือ กำรให้บ ริก ำรที่เป็ นลักษณะค่ ำบริก ำรตำมจำนวนรำยกำร (Per
Transaction) ทำให้บริษทั ฯ มีรำยได้ทต่ี ่อเนื่องสม่ำเสมอ (Recurring Income) โดยทีมงำนฝ่ำยกำรตลำดของบริษทั ฯ มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษทั ตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นในกำรออกแบบจนถึงจบกระบวนกำรพัฒนำและ
พร้อมส่งมอบบริกำรให้แก่ผใู้ ช้บริกำร และเป็ นผูว้ ำงกลยุทธ์และแผนกำรในกำรนำเสนอบริก ำรให้แก่ผู้ใช้บริกำร รวมถึง
กำรกำหนดรูปแบบในกำรคิดรำคำค่ำ บริกำร และส่วนลดต่ำงๆ (ถ้ำมี)
นอกจำกนี้ฝำ่ ยกำรตลำดจะมองหำโอกำสในกำรนำบริกำรทีบ่ ริษทั ฯ มีอยู่ไปนำเสนอให้กบั กลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ เพื่อ
ขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ ให้กว้ำงขวำงขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิม่ รำยได้ให้กบั บริ ษัทฯ และก่อให้เกิดกำรประหยัดเชิงขนำด
(Economy of Scale) ในกำรให้บริกำรอีกด้วย โดยในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่ำนมำ ฐำนลูกค้ำของบริษัทฯมีจำนวนเพิม่ ขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่องจำก 390 รำยในปี 2556 เป็ น 457 รำยในปี 2557 และเติบโตขึน้ อีกเป็ น 521 รำยในปี 2558
ฝำ่ ยกำรตลำดยังมีหน้ำทีใ่ นกำรคอยติดตำมควำมคืบหน้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรให้บริกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้นำ เสนอไป
เพื่อทำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรเป็ นกำรต่อยอดจำกกำรให้บริกำรทีม่ อี ยู่ และพัฒนำให้เกิด ประโยชน์และควำมพึง
พอใจสูงสุดต่อผูใ้ ช้บริกำร
6) ด้านการลงทุน
บริษทั ฯ มีแผนที่พจิ ำรณำกำรเช่ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม่ี รี ำคำสูงแทนกำรซือ้ ซึง่ จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
ลงทุน และเพิม่ ควำมยืดหยุ่นในกำรปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ตำมกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังมีกำร
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ลงทุนในกำรจัดหำซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ที่บริษัทฯ มิได้มกี ำรพัฒนำขึ้นเองเพื่อเพิ่มคุณภำพกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ เช่น
ซอฟต์แวร์ระบบกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็ นกำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนในกำร
ให้บริกำรของบริษทั ฯ ในบำงกรณีบริษทั ฯ อำจมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องจัดซือ้ อุปกรณ์หรือระบบบำงระบบหำกบริษทั ฯ ไม่
สำมำรถจัดหำผูใ้ ห้บริกำรระบบทีม่ คี ุณภำพหรือควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตำมระดับมำตรฐำนของบริษทั ฯ ทีก่ ำหนด
ไว้
2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
การนาเข้าและส่งออกของไทย
มูลค่าการนาเข้า-ส่งออกของไทย

ล้ำนบำท

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

มูลค่ำกำรส่งออก

มิ.ย.-58

ก.ย.-58

ธ.ค.-58

มี.ค.-59

มูลค่ำกำรนำเข้ำ

ทีม่ ำ: กระทรวงพำณิชย์

มูลค่ำกำรส่งออก เดือนมีน ำคม 2559 อยู่ท่ี 676,529 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.77 เมื่อเทีย บกับ เดือ น
เดียวกันของปี ก่อน ทัง้ นี้กำรส่งออกขยำยตัว จำกกำรขยำยตัวของกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรม โดยเฉพำะรถยนต์
เครื่องจักรกล และทองคำ อีกทัง้ กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรหลำยรำยกำรมีแนวโน้มกำรส่งออกทีด่ ี
จำกกำรขยำยตัวในด้ำนปริมำณ แต่ ยงั คงเผชิญกับปจั จัยรำคำที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว ทำให้ด้ำนมูลค่ำขยำยตัวต่ ำกว่ำปริมำณ
ส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีม่ ูลค่ำกำรนำเข้ำ เดือนมีนำคม 2559 อยู่ท่ี 578,447 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.77 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
(ทีม่ ำ : สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 อุตสำกรรมกำรให้บริกำรพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์มผี ู้เชื่อมต่ อกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกำกร (Gateway) ทัง้ สิน้ 3 รำย และมีผใู้ ห้บริกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (VANs) ทัง้ สิน้ 10
รำย (อ้ำงอิงจำกเวปไซต์ของ Thailand National Single Window) ซึง่ ให้บริกำรในรูปแบบทีค่ ล้ำยคลึงกัน ซึง่ ลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจของอุตสำหกรรมในปจั จุบนั นี้ไม่มกี ำรให้สมั ปทำนแก่ผปู้ ระกอบกำรรำยใดรำยหนึ่งแต่อย่ำงใด
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ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (AEC) กับภาคโลจิสติ กส์
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็ นแผนบูรณำกำรงำนด้ำนเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศในภูมภิ ำคอำเซียน อันได้แก่ ไทย พม่ำ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนำม ลำว กัมพูชำ
และ บรูไน โดยมีเป้ำหมำยจัดตัง้ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนภำยในปลำยปี 2558
อำเซียนได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรก้ำวไปสูป่ ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียนทีส่ ำคัญ ดังนี้
1. กำรเป็ นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base)
2. กำรเป็ นภูมภิ ำคทีม่ ขี ดี ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง (Highly Competitive Economic Region)
3. กำรเป็ นภูมภิ ำคทีม่ กี ำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจทีเ่ ท่ำเทียมกัน (Region of Equitable Economic Development)
4. กำรเป็ นภูมภิ ำคทีม่ กี ำรบูรณำกำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลก (Region fully Integrated into the Global Economy)
โดยประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะเป็ นปจั จัยสำคัญทีก่ ่อให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยทรัพยำกรในอำเซียนมำกขึน้ และ
เป็ นปจั จัยบวกต่อเศรษฐกิจในอำเซียน โดยนโยบำยเปิ ดเสรีภำยใต้เป้ำหมำยในกำรเป็ นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกัน
เช่น กำรเปิ ดเสรีกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ บริกำร กำรลงทุน และแรงงำน ล้วนแล้วแต่จะกระตุน้ ให้เกิดควำมต้องกำรใช้บริกำร
ด้ำนโลจิสติกส์ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ โดยประเทศไทยเป็ นประเทศที่มที ต่ี งั ้ ทีม่ คี วำมได้เปรียบในด้ำนภูมศิ ำสตร์ จำกกำรทีต่ งั ้ อยู่ใน
บริเวณศูนย์กลำงระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน เช่น พม่ำ ลำว เวียดนำม กัมพูชำ ตลอดไปจนถึงประเทศจีน จึงทำให้
เป็ นทีค่ ำดกำรณ์ว่ำตลำดด้ำนโลจิสติกส์ในประเทศไทยจะเติบโตอย่ำงมำกจำกกำรเกิดขึน้ ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
อย่ำงไรก็ดนี โยบำยกำรเปิ ดเสรีก็ย่อมกระตุ้นให้เกิดกำรแข่งขันที่รุนแรงขึน้ ระหว่ำงประเทศในภูมภิ ำค จึงมี
ควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ทีป่ ระเทศไทยจะต้องพัฒนำขีดควำมสำมำรถในด้ำนโลจิสติกส์เพื่อให้มรี ะดับกำรให้บริกำรทีส่ ะดวก
รวดเร็ว ต้นทุน และสำมำรถแข่งขันได้ โดยในปจั จุบนั กรมศุลกำกรได้เป็ นหน่วยงำนหลักในกำรดำเนินกำรจัดตัง้ National
Single Window (NSW) ซึง่ มีจุดมุ่งหมำยทีจ่ ะสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนโลจิสติกส์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุ นกำร
ท ำธุ ร กิจ ผ่ ำ นทำงเอกสำรอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยแบ่ ง กำรดำเนิ น งำนออกเป็ น 4 ด้ำ น คือ ด้ำ นกระบวนกำรภำครัฐ
(Government) ด้ำนกำรค้ำขำย (Trade) ด้ำนกำรขนส่ง (Logistics) และด้ำนกำรชำระเงิน (Financial) ทัง้ นี้จุดมุ่งหมำย
ของ NSW คือกำรสร้ำงให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรทำงำนร่วมกันทุกด้ำน ซึง่ จะช่วยเพิม่ ศักยภำพของประเทศไทยจำก
กำรทำงำนร่วมกันของภำครัฐและภำคเอกชนที่มปี ระสิทธิภำพและสะดวกรวดเร็ว และพร้อมสำหรับกำรเปิ ดประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน
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โปรดพิจำรณำรำยละเอียดสภำวะกำรแข่งขันของบริกำรแต่ ละประเภท ในส่วนที่ 2.2.2 หัวข้อ 2.1 ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิ ตภัณฑ์
ในส่วนของบริกำรใหม่ บริษัท ฯ มีหน่ วยงำนพัฒนำธุรกิจ (Business Development Unit) และทีมบริหำร
โครงกำร (Project Management Team) ที่มีป ระสบกำรณ์ ท ำงด้ำ นธุ ร กิจ ในหลำกหลำยสำขำ มีวิสยั ทัศ น์ และ
ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนและบริหำรโครงกำร ทำหน้ ำที่วิจ ัยและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ เพื่อให้
ผูบ้ ริหำรลงควำมเห็นหรือแนะนำ เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบแล้ว จะมีกำรจัดทีมงำนเพื่อศึกษำรำยละเอียด เพิม่ เติม และ
นำเสนอบริกำรใหม่น้แี ก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องก่อนทีจ่ ะดำเนินกำรออกแบบรำยละเอียด และพัฒนำระบบ บริกำรต่อไป โดยจะยึด
รูปแบบธุรกิจของบริษทั ฯ ในกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกำรให้บริกำร นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีแผนทีพ่ จิ ำรณำกำรเช่ำ
อุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท่ีมีร ำคำสูง แทนกำรซื้อ ซึ่ง จะช่ ว ยลดค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรลงทุ น และเพิ่ม ควำมยืด หยุ่ น ในกำร
ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ตำมกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
จำกผลงำนประสบกำรณ์รูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ และควำมสำเร็จที่บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อหน่ วยงำนต่ำงๆ
ตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั เป็ นส่วนสำคัญในกำรสร้ำงควำมมันใจ
่ ควำมน่ ำเชื่อถือในองค์กร และชื่อเสียงของบริษทั ฯ ทำให้มี
หน่วยงำนหลำกหลำยสำขำ ได้เข้ำมำเยีย่ มชมและขอคำแนะนำจำกผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ในกำรพัฒนำระบบธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงำนทีเ่ กีย่ วข้องของหน่ วยงำนเหล่ำนัน้ ซึง่ ก็เป็ นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรทีบ่ ริษทั ฯ
จะมีกำรพัฒนำระบบธุรกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงำน เหล่ำนัน้ ในกำรดำเนินธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรแก่
ภำค เอกชน ถือว่ำเป็ นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้เกิดกำรใช้ ระบบสำรสนเทศให้มมี ำกขึน้ ภำยในประเทศ และมีผลต่อ
เศรษฐกิจ และศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ
ขัน้ ตอนการจัดหาบริการของบริษทั ฯ
1. บริษัทฯ จะติดตำมข่ำวสำรของกรมศุลกำกรและหน่ วยงำนรำชกำรอื่น รวมถึงหน่ วยงำนภำคธุรกิจ เกี่ยวกับควำม
ต้องกำร หรือแผนงำนกำรให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) เพื่อหำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจออนไลน์ของ
บริษทั ฯ
2. บริษัท ฯ รวบรวมควำมต้อ งกำรของหน่ ว ยงำนรำชกำรเกี่ย วกับ กำรให้บ ริก ำรออนไลน์ จ ำกหน่ ว ยงำนรำชกำร
ผูใ้ ช้บริกำร และบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์พฒ
ั นำระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมควำมต้องกำรของหน่ วยงำนรำชกำร หน่ วยงำน
ภำคธุรกิจ ผูใ้ ช้บริกำร และบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ทดสอบกำรเชื่อมต่อระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนำเข้ำกับระบบสำรสนเทศ
ของหน่วยงำนรำชกำร หำกมีขอ้ ผิดพลำดทีมงำนวิศวกรคอมพิวเตอร์จะทำกำรแก้ไขระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
จนถูกต้องเป็ นทีพ่ อใจกับทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ทีม งำนจัด เตรีย มระบบฮำร์ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ป ฎิบ ัติก ำรและโครงสร้ำ งพื้น ฐำน ที่จ ะรองรับ ระบบธุ ร กรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ทีพ่ ฒ
ั นำขึน้ ให้สำมำรถรองรับปริมำณธุรกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ติดตัง้ ระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยมีกำรจัดฝึ กอบรมให้กบั
ลูกค้ำ และกำรจัดเตรียมเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อให้คำแนะนำ และแก้ไขปญั หำให้แก่ลกู ค้ำ
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7. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝำ่ ยกำรตลำดประเมินผลกำรตอบสนองจำกลูกค้ำ และทำกำรพัฒนำระบบธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์เพิม่ เติมเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร ของลูกค้ำ
2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่ำงใด อีกทัง้ กำรให้บริกำรธุรกรรม
ออนไลน์ มีส่วนช่วยลดกำรใช้กระดำษ ลดกำรเดินทำงของผู้ใช้บริกำร นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังมีนโยบำยเลือกใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ทีป่ ระหยัดพลังงำนอีกด้วย
2.4 สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนทัง้ สิน้ 2 ฉบับ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษีทร่ี วมถึง
กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล และกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ โดย
สรุปได้ดงั นี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่อนุมตั ิ
สาหรับบริ ษทั
ประเภทกิ จกรรมที่ส่งเสริ ม

1423(7)/2556
22 มีนำคม 2556
บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
กิจกำรซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software,
Digital Content และ Embedded Software

2351(7)/2554
17 พฤศจิกำยน 2554
บริษทั เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด
กิจกำรซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software
และ Digital Content

ระยะเวลาที่ ไ ด้รบั การยกเว้ น
8 ปี
8 ปี
ภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล
- อนุญำตให้นำคนต่ำงด้ำวซึง่ เป็นช่ำงฝีมอื หรือผูช้ ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึง่ อยู่ในอุปกำระเข้ำมำใน
สิ ทธิ และประโยชน์ ที่สาคัญ
รำชอำณำจักรได้ตำมจำนวนและกำหนดระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรเห็นสมควร
- ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครือ่ งจักรตำมทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
- ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิทไ่ี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่ งเสริม เป็ น
ระยะเวลำ 8 ปี นับจำกวันทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ในกรณีทป่ี ระกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล จะได้รบั อนุ ญำติให้
นำผลขำดทุนประจำปีทเ่ี กิดขึน้ ไปหักออกจำกกำไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภำยหลังระยะเวลำได้รบั ยกเว้นภำษี
มีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลำยปีกไ็ ด้
- ได้ร บั ยกเว้น ไม่ต้อ งน ำเงิน ปนั ผลจำกกิจกำรที่ไ ด้ร บั กำรส่ งเสริม ไปรวมค ำนวณเพื่อ เสีย ภำษีต ำม
ระยะเวลำทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ทัง้ นี้ อำจสรุป ได้ว่ำในปจั จุ บนั บริษัทฯได้ร ับสิทธิประโยชน์ ทำงภำษีใ นทุกบริกำร ยกเว้นเพียงแต่ CDD Gateway
เนื่องจำกบริษทั ฯไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเองในกำรให้บริกำร แต่ใช้ชอฟท์แวร์จำกต่ำงประเทศแทน โดยบริษทั ฯมีกำร
ชำระค่ำลิขสิทธ์ของซอฟต์แวร์เป็ นกำรตอบแทน
2.5 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
บริษทั ฯมีงำนพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ให้กบั ลูกค้ำรำยหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดส่งมอบงำนภำยในไตรมำส
ที่ 4 ของปี 2559 มูลค่ำงำนตำมสัญญำจำนวนประมำณ 29 ล้ำนบำท (รำคำรวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม
2559 บริษทั ฯรับรูร้ ำยได้จำกโครงกำรดังกล่ำวตำมอัตรำขัน้ ควำมสำเร็จของงำนไปแล้วประมำณร้อยละ 30.0 ของมูลค่ำ
งำนตำมสัญญำ (บริษทั ฯรับรูร้ ำยได้จำกโครงกำรดังกล่ำวในปี 2558 ประมำณร้อยละ 10.0 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำ และ
รับรูส้ ว่ นทีเ่ หลือประมำณร้อยละ 20.0 จำนวน 5.44 ล้ำนบำท ในช่วงไตรมำส 1 ของปี 2559)
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