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6. โครงการในอนาคต
บริษัท ฯ มีแ ผนงานเกี่ยวกับ โครงการ e-DLT ที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นภายใน ปี 2559 โดยโครงการ e-DLT
(Department of Land Transport) เป็ นโครงการ ซึง่ จัดอยู่ในหมวดของ e-Business Services ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนกับกรมการขนส่งทางบก ซึง่ กรมการขนส่งทางบกเป็ นหน่ วยงานทีม่ พี นั ธกิจ
ในการจัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็ นธรรม คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ นอกจากนัน้ แล้วกรมการขนส่งทางบกยังมีหน้าทีใ่ น
การกากับ ดูแล ตรวจสอบ และดาเนิน การด้านทะเบีย นการจัด เก็บภาษี ตามกฎหมายว่ าด้วยการขนส่ง ทางบก และ
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์อกี ด้วย
จากสถิตจิ านวนรถใหม่ประเภทรถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่อปี ในระยะ 3-4 ปี ทผ่ี ่านมา มี
จานวนมากถึงประมาณ 4-5 แสนคันต่อปี ซึง่ มากกว่า 50% ของรถใหม่เหล่านี้ผซู้ อ้ื รถจะใช้บริการสินเชื่อจากผูใ้ ห้บริการ
ต่างๆ จึงเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ และประกอบกับบริษทั ฯ ได้มปี ระสบการณ์ในการ
พัฒนาระบบชาระภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ ละหลาย รายการ (Lot) ให้แก่ธนาคารแห่งหนึ่งทีม่ กี ารให้สนิ เชื่อเช่าซือ้
รถยนต์เป็ นจานวนมาก บริษทั ฯ จึงมีแผนการทีจ่ ะพัฒนาบริการ ดังกล่าวเพื่อให้ผปู้ ระกอบการทีใ่ ห้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ราย
อื่นๆ สามารถทาการชาระภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ ละ หลายรายการ (Lot) ได้ เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่าย เวลา และ
ั บนั อีกทัง้ ยังช่วยลดภาระให้แก่กรมการขนส่งทาง
ความยุ่งยากในการดาเนินการชาระภาษีรถยนต์ให้แก่ลกู ค้าในรูปแบบปจจุ
บกในการรับชาระภาษีผ่านทางเจ้าหน้าที่ โดยผลิตภัณ ฑ์ใหม่น้ี ใช้ช่อื เรียกว่า e-DLT และผู้บริหารคาดการณ์ว่า จะเปิ ด
ให้บริการได้ภายใน ปี 2559 โดยกลุ่มผูใ้ ช้บริการนี้คอื กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ ทัง้ นี้การเปิ ดให้บริการ
ภายในระยะเวลาดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบาย ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎเกณฑ์หรือข้อกาหนดของ
กรมการขนส่งทางบกอีกด้วย
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ประโยชน์ทผ่ี ปู้ ระกอบการทีใ่ ห้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถยนต์จะได้รบั จากบริการ e-DLT สามารถสรุปได้ดงั นี้
ระบบงานปจั จุบนั
ใช้บุคลากรในการค้นหา

การจัดหาสมุดคู่มอื จดทะเบียนรถเพือ่ ใช้ในการชาระภาษีประจาปี

ระบบ e-DLT
ไม่จาเป็นต้องทา
ทาโดยการส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
Gateway ของบริษทั ฯ

ใช้บุคลการภายใน องค์กร
หรือว่าจ้าง บุคลากรภายนอก

การนาส่งเอกสารทัง้ หลายไปยังกรมการขนส่งทางบก

หลายชัวโมงขึ
่
น้ กับ ปริมาณ
เอกสารและ จานวนผูย้ น่ื
เอกสาร รายอื่น ณ ทีท่ าการ
ของ กรมการขนส่งทางบก
เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

เวลาทีใ่ ช้ในการยืน่ เอกสารเพือ่ ดาเนินการ
การชาระค่าภาษี
โอกาสสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ผูป้ ระกอบการให้สนิ เชือ่ เช่าซื้อ รถยนต์จาก
การให้บริการลูกค้า

มีขอ้ จากัดเพราะต้องใช้
บุคลากรหลายคนเพือ่ การ
ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและ ความเสีย่ งในการเกิดความผิดพลาด

ภายในไม่กน่ี าทีหลังจาก
กรมการขนส่งทางบกได้รบั
ข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์
e-Payment
จานวนรายการทีเ่ พิม่ มาก
ขึน้ ไม่มผี ลมากเนื่องจากการ
ดาเนินการด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

สูงกว่าเนื่องจากการ
ดาเนินการในรูปแบบ
Manual

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ e-DLT คือ ผูป้ ระกอบการให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ทุกประเภท
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ค่าใช้จ่ายหรือมูลค่าเงิ นลงทุนที่เกิ ดขึน้ /คาดว่าจะเกิ ดขึน้ จากการลงทุนโครงการ e-DLT
เนื่องจากการพัฒนาระบบการให้บริการ e-DLT นี้มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรบุคคลระบบ Hardware ระบบเครือข่ายของ
บริษทั ฯ เองเป็ นหลัก อีกทัง้ Tools ต่างๆ ทีน่ ามาใช้ในการประกอบและพัฒนาระบบ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ได้พฒ
ั นาขึน้ เอง จึงทา
ให้บริษัทฯ สามารถหลีกเลี่ยงการลงทุนในการจัดหาทรัพยากรจากภายนอกเพื่อการลงทุนเป็ นพิเศษสาหรับโครงการนี้
ค่าใช้จ่ายหลักในการพัฒนาโครงการนี้จงึ เป็ นส่วนของเงินเดือนของพนักงานซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายประจาทีเ่ กิดขึน้ อยู่แล้ว
นโยบายการกาหนดราคาการให้บริการ e-DLT
บริษทั ฯ มีนโยบายกาหนดราคาการให้บริการ e-DLT ตามจานวนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ่งผ่าน Gateway
ของบริษทั ฯ (Transaction Base)
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
บริษัทฯ จะจัดให้มเี จ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM ทาหน้าที่ดูแลลูกค้า
โดยตรงของบริษทั ฯ นอกจากนี้เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวยังจะมีหน้าทีใ่ นการแนะนาบริการของบริษทั ฯ ให้กบั กลุ่มเป้าหมายใหม่
หรือผูท้ ส่ี นใจให้หนั มาใช้บริการของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปจั จุบนั ยังไม่มผี ใู้ ห้บริการ e-DLT ในประเทศไทย และผู้บริหารคาดว่า หากบริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
สามารถเปิ ดให้บริการ e-DLT ได้ ภายใน ปี 2559 ซึง่ คาดว่ามีการระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีต่ ่ า เนื่องจากยังไม่มี
คู่แข่งขัน โดยผูใ้ ช้บริการผ่าน e-DLT จะให้ความสาคัญกับประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการให้บริการ และความเสถียรของระบบ
เพื่อ ให้ผู้ใ ช้บ ริก ารสามารถด าเนิ น ธุ ร กิจ ได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง บริษัท ฯ ได้จ ัด เตรีย มระบบงานและโครงสร้า งพื้น ฐาน
(Infrastructure) เพื่อรองรับการให้บริการเป็ นจานวนมากอย่างรวดเร็วทันตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ จึง คาดว่าจะ
สามารถทาให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความพึงพอใจและใช้บริการของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงของโครงการ
การดาเนินโครงการขึน้ อยู่กบั นโยบาย ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฏเกณฑ์หรือข้อกาหนด
ของกรมการขนส่ ง ทางบกซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานราชการหลัก หากไม่ มีก ารเปลี่ย นแปลงนโยบายของราชการ หรือ การ
เปลีย่ นแปลงอื่นๆทีม่ นี ัยสาคัญ บริษัทก็สามารถให้บริการ e-DLT ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ขา้ งต้น แต่หากกรมการ
ขนส่งทางบกมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายด้านการดาเนินงาน โครงการนี้อาจถูกยกเลิกไป
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