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6. โครงการในอนาคต
ในปจั จุบนั “นวัตกรรมเทคโนโลยี” (Innovative Technology) มีบทบาทสําคัญต่อธุรกิจทุกประเภท และ
เทคโนโลยีใหม่ได้รบั การพัฒนาอยู่สมําเสมอ ส่งผลให้ผู้คนในสังคมสามารถติดต่อสือสารได้อย่างทัวถึงกัน ผ่านอุปกรณ์
ต่างๆ มากมายหลากหลายประเภท ทีสามารถเชือมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ในทุกทีและทุกเวลา เปรียบเสมือนการย่อโลกมา
อยู่ในนิ6วมือ ทีเพียงสัมผัสก็สามารถสร้างธุรกิจให้เกิดขึน6 ได้
ด้วยประสบการณ์และวิสยั ทัศน์ทบริ
ี ษทั ฯ ได้เป็ นผูร้ เิ ริมเป็ นผูใ้ ห้บริการ Software as a Service (SaaS) เป็ นราย
แรกๆ ทําให้บริษทั ฯ มีความเข้าใจการให้บริการมากยิงขึน6 และมีโอกาสทางธุรกิจเพิมมากขึน6 ซึงในปจั จุบนั นี6ธุรกิจต่างๆ
ต้องพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าบนเวทีโลก โดยธุรกิจต้องปรับตัวด้วย
การเพิมความรวดเร็ว และลดต้นทุนในการดําเนินงาน เพือคงความอยู่รอดของธุรกิจ ประกอบกับในปจั จุบนั ได้รบั การ
สนับสนุ นจากรัฐบาล ทีมีนโยบายการขับเคลือนเศรษฐกิจด้วย Digital Economy ซึงจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบั
บริษทั ฯ มากยิงขึน6
บริษัทฯ ได้นํ าเอาประสบการณ์ ทีได้มีก ารพัฒ นานวัตกรรมเทคโนโลยีใ นการให้บ ริก ารธุร กรรมออนไลน์ (eBusiness) ทีมีการให้บริการอยู่แล้วในปจั จุบนั นี6ซงมี
ึ จํานวนสายธุรกิจด้วยกัน 3 กลุ่ม คือ V. e-Logistics Trading 2. eBusiness Services 3. Projects และอืนๆ มาพัฒนาต่อยอด เพิมประโยชน์ในการใช้งาน โดยผสมผสานการออกแบบ
โครงสร้างวิศวกรรมทัง6 \ กลุ่มรวมเข้าไปด้วยกันซึงทําให้มี Function & Feature ครอบคลุมเพิมมากยิงขึน6 ภายใต้แนวคิด
(Concept) “Digital Business Platform” ซึงจะทําให้สามารถขยายตลาดต่อไปในอนาคตได้กว้างขวางมากยิงขึน6 เช่นใน
กลุ่มของ e-Logistics Trading ทีครอบคลุมการให้บริการครบวงจรด้านกรมศุลกากร e-Customs Paperless เป็ นหลัก แต่
ในความเป็ นจริง e-Logistics Trading ไม่เพียงมีธุรกรรมกับกรมศุลการกรเท่านัน6 ยังสามารถให้บริการรวมไปถึง Logistics
Community ทัง6 หลายซึงมีกลุ่ม Exporter, Importer, Customs Broker, Shipping Company, Ocean Liner, Air Cargo,
Terminal Operator, Transportation, Insurance, Bank, e-Licensing ของหน่วยงานรัฐบาลอีก 36 กรม เป็ นต้น
ด้วยกลุ่ม Logistics Community ทีเป็ นกลุ่มเป้าหมายทีใหญ่มาก ธุรกิจและธุรกรรมจึงไม่จํากัดอยู่กบั ระบบ eCustoms Paperless เท่านัน6 แต่สามารถพัฒนาบริการให้ครอบคลุมไปถึงธุรกิจต่างๆ ได้มากมาย ดังนัน6 ด้วยแนวความคิด
(Concept) “Digital Business Platform” จะทําให้บริษทั สามารถต่อยอดธุรกรรมไปยังธุรกรรมอืนๆ อีกหลายธุรกรรม เช่น
e-Payment Platform เป็ นต้น
ธุรกิจทีกล่าวมานี6 บริษทั ฯ จะทุ่มเทและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง6 ให้เกิดรูปแบบของการให้บริการ สร้างโอกาสในการ
ทําธุรกิจ ด้วยการต่อยอดจากนวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ทได้
ี สะสมมานาน รวมทัง6 บริษทั ฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ซึงเป็ นทรัพยากรและกลไกทีสําคัญในการขับเคลือนธุรกิจของบริษทั ฯ ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย และ
ก้าวสูก่ ารเป็ นองค์การชัน6 นํา เป็ นทียอมรับกันภายในบริษทั ฯ เป็ นอย่างดีว่า องค์กรทีจะประสบความสําเร็จได้ตอ้ งมีคนดีและ
เก่งเป็ นพลังขับเคลือนกระบวนงาน และสร้างสรรค์กลยุทธ์เพือนําองค์กรไป สูเ่ ป้าหมายสูงสุด
นอกจากนัน6 แล้วบริษทั ฯ มีทมี งานฝา่ ยพัฒนาธุรกิจทีทําการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามข่าวสาร รวมถึง นโยบาย
หรือแผนการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ จากหน่ วยงานหลักของประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กรมสรรพากร เป็ นต้น เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทสอดคล้
ี
อง และเป็ นการ สนับสนุนนโยบายและแผนการดําเนินงานของภาครัฐ อีกทัง6 ทีมงานฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ยังได้ทาํ การศึกษาขัน6 ตอน การประกอบการของภาคเอกชนต่างๆ ด้วย เพือศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนา
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ระบบการให้บริการใหม่ๆ รวมถึงการคิดค้นและออกแบบเพือเป็ นส่วนหนึงในการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจของผูใ้ ช้บริการ ของบริษทั ฯ อีกด้วย
ซึงบริษทั ฯ มีแผนงานเกียวกับโครงการ e-DLTในอนาคตทีคาดว่าจะเกิดขึน6 ภายใน ปี 2559 ดังนี6โดย
โครงการ e-DLT
โครงการ e-DLT (Department of Land Transport) เป็ นโครงการ ซึงจัดอยู่ในหมวดของ e-Business
Services ทีเกียวข้องกับการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนกับกรมการขนส่งทางบก ซึงกรมการ
ขนส่งทางบกเป็ นหน่วยงานทีมีพนั ธกิจในการจัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย เป็ น ธรรม คุ้ม ค่ า ทางเศรษฐกิจ และเชือมโยงกับ การขนส่ ง รูป แบบอืน รวมถึง การขนส่ ง ระหว่ า งประเทศ
นอกจากนัน6 แล้วกรมการขนส่งทางบกยังมีหน้าทีในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และดําเนินการด้านทะเบียนการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์อกี ด้วย
จากสถิตจิ าํ นวนรถใหม่ประเภทรถยนต์นงส่
ั วนบุคคลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่อปี ในระยะ 3-4 ปี ทผ่ี านมา มี
จํานวนมากถึงประมาณ 4-5 แสนคันต่อปี ซึงมากกว่า 50% ของรถใหม่เหล่านี6ผูซ้ อ6ื รถจะใช้บริการสินเชือจากผูใ้ ห้บริการ
ต่างๆ จึงเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของสินเชือเช่าซือ6 รถยนต์ และประกอบกับบริษทั ฯ ได้มปี ระสบการณ์ในการ
พัฒนาระบบชําระภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ครัง6 ละหลาย รายการ (Lot) ให้แก่ธนาคารแห่งหนึงทีมีการให้สนิ เชือเช่าซือ6
รถยนต์เป็ นจํานวนมาก บริษทั ฯ จึงมีแผนการทีจะพัฒนาบริการ ดังกล่าวเพือให้ผปู้ ระกอบการทีให้สนิ เชือเช่าซือ6 รถยนต์ราย
อืนๆ สามารถทําการชําระภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ครัง6 ละ หลายรายการ (Lot) ได้ เพือเป็ นการลดค่าใช้จ่าย เวลา และ
ั บนั อีกทัง6 ยังช่วยลดภาระให้แก่กรมการขนส่งทาง
ความยุ่งยากในการดําเนินการชําระภาษีรถยนต์ให้แก่ลกู ค้าในรูปแบบปจจุ
บกในการรับชําระภาษีผ่านทางเจ้าหน้าที โดยผลิตภัณฑ์ใหม่น6ี ใช้ชอเรี
ื ยกว่า e-DLT และผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะเปิ ด
ให้บริการได้ภายใน ปี 2559 โดยกลุ่มผูใ้ ช้บริการนี6คอื กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชือเช่าซือ6 รถยนต์ ทัง6 นี6การเปิ ดให้บริการ
ภายในระยะเวลาดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบายความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎเกณฑ์หรือข้อกําหนดของ
กรมการขนส่งทางบกอีกด้วย
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ประโยชน์ทผูี ป้ ระกอบการทีให้สนิ เชือเช่าซือ6 รถยนต์จะได้รบั จากบริการ e-DLT สามารถสรุปได้ดงั นี6
ระบบงานปจั จุบนั
ใช้บุคลากรในการค้นหา

การจัดหาสมุดคู่มอื จดทะเบียนรถเพือใช้ในการชําระภาษีประจําปี

ระบบ e-DLT
ไม่จาํ เป็ นต้องทํา
ทําโดยการส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
Gateway ของบริษทั ฯ

ใช้บุคลการภายใน องค์กร
หรือว่าจ้าง บุคลากรภายนอก

การนําส่งเอกสารทัง6 หลายไปยังกรมการขนส่งทางบก

หลายชัวโมงขึน6 กับ ปริมาณ
เอกสารและ จํานวนผูย้ นื
เอกสาร รายอืน ณ ทีทําการ
ของ กรมการขนส่งทางบก
เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

เวลาทีใช้ในการยืนเอกสารเพือดําเนินการ
การชําระค่าภาษี
โอกาสสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ผูป้ ระกอบการให้สนิ เชือเช่าซื6อ รถยนต์จาก
การให้บริการลูกค้า

มีขอ้ จํากัดเพราะต้องใช้
บุคลากรหลายคนเพือ การ
ดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและ ความเสียงในการเกิดความผิดพลาด

ภายในไม่กนาที
ี หลังจาก
กรมการขนส่งทางบกได้รบั
ข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์
e-Payment
จํานวนรายการทีเพิม มาก
ขึน6 ไม่มผี ลมากเนืองจากการ
ดําเนินการด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

สูงกว่าเนืองจากการ
ดําเนินการในรูปแบบ
Manual

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ e-DLT คือ ผูป้ ระกอบการให้สนิ เชือเช่าซือ6 รถยนต์ทุกประเภท
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ค่าใช้จ่ายหรือมูลค่าเงิ นลงทุนที4เกิ ดขึน8 /คาดว่าจะเกิ ดขึน8 จากการลงทุนโครงการ e-DLT
เนืองจากการพัฒนาระบบการให้บริการ e-DLT นี6มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรบุคคลระบบ Hardware ระบบเครือข่ายของ
บริษทั ฯ เองเป็ นหลัก อีกทัง6 Tools ต่างๆ ทีนํามาใช้ในการประกอบและพัฒนาระบบ เป็ นสิงทีบริษทั ได้พฒ
ั นาขึน6 เอง จึงทํา
ให้บริษัทฯ สามารถหลีกเลียงการลงทุนในการจัดหาทรัพยากรจากภายนอกเพือการลงทุนเป็ นพิเศษสําหรับโครงการนี6
ค่าใช้จ่ายหลักในการพัฒนาโครงการนี6จงึ เป็ นส่วนของเงินเดือนของพนักงานซึงเป็ นค่าใช้จ่ายประจําทีเกิดขึน6 อยู่แล้ว
นโยบายการกําหนดราคาการให้บริการ e-DLT
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดราคาการให้บริการ e-DLT ตามจํานวนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี งผ่าน Gateway
ของบริษทั ฯ (Transaction Base)
ช่องทางการจัดจําหน่ าย
บริษัทฯ จะจัดให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ายขาย (Account Executive) ร่วมกันกับเจ้าหน้าที CRM ทําหน้าทีดูแลลูกค้า
โดยตรงของบริษทั ฯ นอกจากนี6เจ้าหน้าทีดังกล่าวยังจะมีหน้าทีในการแนะนําบริการของบริษทั ฯ ให้กบั กลุ่มเป้าหมายใหม่
หรือผูท้ สนใจให้
ี
หนั มาใช้บริการของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปจั จุบนั ยังไม่มผี ใู้ ห้บริการ e-DLT ในประเทศไทย และผู้บริหารคาดว่า หากบริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
สามารถเปิ ดให้บริการ e-DLT ได้ ภายใน ปี 2559 ซึงคาดว่ามีการระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีตํา เนืองจากยังไม่มี
คู่แข่งขัน โดยผูใ้ ช้บริการผ่าน e-DLT จะให้ความสําคัญกับประโยชน์ทได้
ี รบั จากการให้บริการ และความเสถียรของระบบ
เพือให้ผู้ใ ช้บ ริก ารสามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ได้อ ย่ า งต่ อ เนื อง ซึงบริษัท ฯ ได้จ ัด เตรีย มระบบงานและโครงสร้า งพื6น ฐาน
(Infrastructure) เพือรองรับการให้บริการเป็ นจํานวนมากอย่างรวดเร็วทันตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ จึงคาดว่าจะ
สามารถทําให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความพึงพอใจและใช้บริการของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือง
ความเสี4ยงของโครงการ
การดําเนินโครงการขึน6 อยู่กบั นโยบาย ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฏเกณฑ์หรือข้อกําหนด
ของกรมการขนส่ ง ทางบกซึงเป็ น หน่ ว ยงานราชการหลัก หากไม่ มีก ารเปลียนแปลงนโยบายของราชการหรือ การ
เปลียนแปลงอืนๆทีมีนัยสําคัญ บริษัทก็สามารถให้บริการ e-DLT ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ขา้ งต้น แต่หากกรมการ
ขนส่งทางบกมีการเปลียนแปลงนโยบายด้านการดําเนินงาน โครงการนี6อาจถูกยกเลิกไป
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