e-Tax Solution

ต่อยอดธุรกิจยุคดิจท
ิ ัลด้วย e-Tax Solution

คุณเจอปัญหาเหล่านี้ เมื่อต้องทำ�ใบกำ�กับภาษี
และใบรับส่งกรมสรรพากรหรือไม่?

เสียเวลาท�ำเอกสาร

ค้นหายาก

ค่าจัดส่ง

เอกสารผิดพลาด

ค่าจัดเก็บ

จัดส่งผิดที่

คุณต้องมีคา่ ใช้ จา่ ยดังต่อไปนี้หรือไม่?
Direct Cost
ต้นทุนการผลิตใบก�ำกับภาษี
ที่เป็ นกระดาษ

7 บาท ต่อ ธุรกรรม

Indirect Cost
ต้นทุนค่าจัดส่งเอกสาร

ต้นทุนจัดเก็บและค้นหาเอกสาร

20 บาท ต่อ ธุรกรรม

20 บาท ต่อ ธุรกรรม

ต้นทุนรวม ต่อ ธุรกรรม = 47 บาท ต่อ ธุรกรรม

e-Tax Solution จะช่ วยให้องค์กรของคุณ ส่งมอบใบกำ�กับภาษี และใบรับจาก
รูปแบบ “กระดาษ” เป็ น “ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Tax Invoice)”
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e-Tax Invoice คือ ใบกำ�กับภาษี รป
ู แบบอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งเปลีย
่ นจากกระดาษมาอยู่ในรูปแบบของ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ลดเวลาในการจัดทำ�จัดเก็บเอกสาร และลดค่าใช้ จา่ ยในการจัดส่ง เพราะสามารถ
ส่งผ่านอีเมลได้ โดยอัตโนมัติ

e-Tax Invoice

ลักษณะการท�ำโซลูชั่นใบก�ำกับภาษี อเิ ล็กทรอนิ กส์ (e-Tax Solution)
สแกน QR code
เพื่อดูวธ
ิ ก
ี ารใช้งาน
ระบบ e-Tax

e-Tax solution
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e-Tax Solution สามารถจัดทำ�ไฟล์ออกมาในรูปแบบ XML เพื่อนำ�ส่งกรมสรรพากร และนำ�ส่งผู้ซ้ ื อ
สินค้าหรือผู้รบ
ั บริการได้แบบอัตโนมัติ

การให้บริการจัดท�ำใบก�ำกับภาษี อเิ ล็กทรอนิ กส์
(e-Tax Invoice) มี 2 รูปแบบ ดังนี้
Host to Host

Service Provider

(Server Base)

(Cloud Services)

ท่านสามารถเลือกบริการตามความเหมาะสมของธุรกิจท่านได้
Item
ปริมาณเอกสารใบกำ�กับภาษี ต่อเดือน
มีผ้ด
ู แ
ู ลระบบ
นโยบายการจัดเก็บข้อมูลของบริษัท
มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม
ต้องการ Customize โปรแกรม
เพื่อรองรับการใช้งานอื่น เช่ น ใส่ขอ
้ ความ
หรือโฆษณาในใบแจ้งหนี้ เป็ นต้น
งบประมาณการลงทุน

Host to Host (Server Base)

Service Provider (Cloud Services)

มาก

น้ อยถึงปานกลาง

มีเจ้าหน้าที่ IT ดูแลโดยเฉพาะ

ไม่มี

้ หมดไว้ภายในองค์กรเท่านัน
้
ต้องเก็บข้อมูลทัง

สามารถใช้ระบบ Cloud Services ได้

บ่อยครัง้

ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง

สามารถปรับได้ตามความต้องการของ
Business Requirement

รองรับการทำ�งานแบบ Standard

ใช้งบประมาณในการลงทุน Software license
และ Hardware (Server)

ไม่ใช้งบลงทุน แต่คิดค่าบริการต่อ 1 ธุรกรรม
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ตัวอย่างเปรียบเทียบค่าใช้ จา่ ยเมื่อใช้ e-Tax Solution
กรณี ลก
ู ค้ามี Invoice จ�ำนวน 3,000 Invoice ต่อเดือน

Paper Invoice

e-Tax Invoice

(ต้นทุน Paper Invoice 7 บาท ต่อ Invoice)
ค่าใช้ จา่ ยรวม 21,000 บาท* ต่อเดือน

(ต้นทุน e-Tax 1.80 บาท ต่อ Invoice)
ค่าใช้ จา่ ยรวม 5,400 บาท ต่อเดือน

*การคำ�นวณคิดจากต้นทุนผลิตเอกสารกระดาษ ไม่รวมต้นทุนค่าจัดส่งและค่าจัดเก็บเอกสาร

ช่ วยคุณประหยัดได้ 21,000-5,400 = 15,600 บาท ต่อเดือน หรือ 187,200 บาท ต่อปี

ข้อดีของ e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร

ลดต้นทุนกระดาษ
• ส่งไฟล์ผ่าน e-mail
เป็ นหลัก ทำ�ให้ลด
ปริมาณการใช้ กระดาษ

ลดต้นทุนเวลา
• ไม่ต้องเสียเวลาใน
การเตรียมเอกสาร
ทางบัญชี

ลดต้นทุนจัดเก็บ

ลดต้นทุนจัดส่ง

• ไม่ต้องใช้ พ้ ืนทีห้องใน
การจัดเก็บและค้นหา

• ส่งไฟล์ผ่าน e-mail
จึงไม่ต้องนำ�ส่งเอกสาร
ที่เป็ นกระดาษ

ปัจจุบัน บริการ e-Tax Solution ได้เปิดตัวพร้อมให้บริการทุกหน่วยงานหรือองค์กรแล้วในประเทศไทย
สำ�หรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถปรึกษาทีมงาน บริษัท ฟูจฟิ
ิ ล์ม บิสซิ เนส อินโนเวชั่น
(ประเทศไทย) จำ�กัด

ส�ำหรับท่านที่สนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท ฟูจฟิ
ิ ล์ม บิสซิเนส อินโนเวชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

123 อาคารซั นทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรงั สิต จอมพล จตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000
แฟกซ์ : 02-617-6748-9
Call Center: 02-660-8400

fujifilm.com/fbth
แคตตาล ็อกหรือเว บ
็ ไซต์ นี ้ ม ผ
ี ลต
ิ ภั ณฑ์ ของ Fuji Xerox ที ่ ไ ด้ ร บ
ั อนุญาตจาก Xerox Corporation
ผู ้ แทนจำ�หน่ ายผล ต
ิ ภั ณฑ์ค ือ FUJIFILM Business Innovation Corp.
่ งหมายการค้ า Xerox, Xerox และลายกราฟฟิก รวมทั ้ ง Fuji Xerox และลายกราฟฟิก และ DocuPrint
เครือ
่ งหมายการค้ าจดทะเบ ียนหรือเครือ
่ งหมายการค้ าของ ซ ี รอ
เป็ นเครือ
็ กซ์ คอร์ปอเรชั ่ น ในประเทศญี ่ปุ่ น และ/หรือ ในประเทศอื่ นๆ
่ งหมายการค้ าจดทะเบ ียน หรือเครือ
่ งหมายการค้ าของ FUJIFILM Corporation
FUJIFILM และโลโก้ ของ FUJIFILM เป็ นเครือ

All product names and company names mentioned in this brochure are
trademarks or registered trademarks of their respective companies. The product
specifications, appearance and other details in this brochure are subject to
change without notice for improvements. The available model varies depending
on the country/region. Please ask the sales representatives for details.
Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following
is prohibited by law : Domestic and foreign currencies, government-issued
securities, and national bonds and local bond certificates. Unused postage
stamps, post cards, etc. Certificate stamps stipulated by law. Reproducing works
forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings,
engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.)
is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use,
family use or other similar uses within a limited circle.
Xerox, Xerox and Design, as well as Fuji Xerox and Design are registered
trademarks or trademarks of Xerox Corporation in Japan and/or other countries.

For Your Safety

Before using the product, read the Instruction Manual carefully for
proper use. Use the product with the power source and voltage
specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic
shock may result in the case of a failure or short circuit.
The information is as of April, 2021.

PIC-0001 TH (2104 R2)

