บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
6. โครงการอนาคต
บริ ษัทมีแผนการลงทุนในโครงการในอนาคต โดยใช้ แหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ประชาชนและ
นําหลักทรัพย์ของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ บริ การในธุรกิจนายหน้ า
ประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิตอย่างครบวงจร โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี ้
6.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้ อมูล และระบบอีคอมเมิร์ช (E-Commerce Platform)
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและประกันชีวิตในยุคดิจิตอล ซึ่ง
เป็ นผลสืบเนื่องมาจากวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทังการขยายโครงข่
้
ายโทรคมนาคมและการสื่อสารของ
ประเทศไทยเพื่ออํานวยความสะดวกให้ ผ้ บู ริ โภคในการเข้ าถึงโลกออนไลน์ได้ ง่ายและรวดเร็ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
บทที่ 2 หัวข้ อ 2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน) ดังนัน้ การเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และ
E-Commerce จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่บริ ษัทมีความตังใจในการลงทุ
้
นและพัฒนาเพื่อให้ บริ การกับลูกค้ าทุกกลุม่ ได้ อย่างครบ
วงจร เช่น การประกันภัยรถยนต์ประเภทชัน้ 1 ชัน้ 2+ ชัน้ 3+ ชัน้ 3 และการทําประกันภัย พ.ร.บ. การประกันอุบตั ิเหตุ การ
ประกันอัคคีภัย การประกันทรัพย์สิน การประกันสุขภาพ และการประกันเดินทาง เป็ นต้ น และเป็ นการสร้ างโอกาสให้ กับ
้ ้ โครงการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ธุรกิจของบริ ษัทในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต ทังนี
ฐานข้ อมูล และระบบอีคอมเมิร์ช (E-Commerce Platform) จะช่วยอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ ซึง่ สามารถเลือกและ
เปรี ยบเทียบได้ ทงผลิ
ั ้ ตภัณฑ์และราคาได้ ตรงตามความต้ องการ รวมถึงความรวดเร็ วในทุกขันตอนผ่
้
านระบบอัตโนมัติของ
บริ ษัทตังแต่
้ การสัง่ ซื ้อ การชําระเงิน และการรับกรมธรรม์ นอกจากนี ้ บริ ษัทสามารถใช้ ระบบ E-Commerce Platform เข้ าถึง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ ในปริ มาณมาก โดยไม่มีข้อจํากัดเวลาในการขาย ซึง่ ผู้ใช้ บริ การสามารถสัง่ ซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ บริ ษัทคาดว่าจะเริ่ มต้ นให้ บริ การเป็ นนายหน้ าขายประกันภัยที่มีความซับซ้ อนน้ อยผ่านระบบ ECommerce Platform เช่น การประกันภัยรถยนต์ประเภทชัน้ 1 ชัน้ 2+ ชัน้ 3+ ชัน้ 3 และการทําประกันภัย พ.ร.บ. การ
ประกันอุบตั ิเหตุ การประกันอัคคีภยั การประกันทรัพย์สิน การประกันสุขภาพและการประกันเดินทาง เป็ นต้ น และจะขยาย
ไปสู่การให้ บริ การที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกประเภทต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดงบประมาณลงทุนรวมประมาณ
75 ล้ านบาท ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดตัวบริ การใหม่สําหรับ E-Commerce Platform นี ้ได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยมีรายละเอียด
ของการลงทุนดังนี ้
รายละเอียดการลงทุน*
จํานวนเงินโดยประมาณ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้ อมูล
25,000,000
2. ระบบอีคอมเมิร์ช (E-Commerce Platform)
50,000,000
รวมทัง้ สิน้
75,000,000
หมายเหตุ: * รวมค่าบุคลากร การตลาด ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย
6.2 โครงการลงทุนในการขยายจํานวน Seat ของพนักงานขายประกัน (TSR)
บริษัทมีแผนลงทุนในอุปกรณ์พื ้นฐานระบบเครื อข่าย (Network) และระบบโทรศัพท์แบบไอพี (Internet Protocol)
เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้ บริการของพนักงานขายประกัน และขยายจํานวน Seat ของพนักงานขายประกันให้ เพิ่มขึ ้น
้
านวน 148 คน และ 30 คน
อีกประมาณ 100 ที่นงั่ ซึง่ ณ สิ ้นปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานขายประกันทังหมดจํ
ตามลําดับ ทังนี
้ ้ บริษัทได้ กําหนดงบประมาณลงทุนในโครงการดังกล่าวรวมประมาณ 12 ล้ านบาท และคาดว่าจะเริ่ม
ดําเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 เป็ นต้ นไป
ส่วนที่ 2 หน้ า 57

