
1 Q ปัจจุบนัสดัสว่นเบีย้รบัระหวา่งเบีย้ลกูคา้ใหมก่บัเบีย้ Renew เป็นเท่าใด และอตัรา renewal rate ของลกูคา้ปัจจุบนัอยูท่ีป่ระมาณเท่าไร
A สดัสว่นเบีย้รบัระหวา่งเบีย้ลกูคา้ใหมก่บัเบีย้ Renew คดิเป็น 60:40 โดยทีอ่ตัราคงอยูข่องลกูคา้เก่าอยูท่ีป่ระมาณ 80%

2 Q ปัจจุบนับรษิทัได ้lead ในการตดิต่อหาลกูคา้ใหมจ่ากชอ่งทางใด เป็นสดัสว่นเท่าไรบา้ง ค่าใชจ่้ายดงักลา่วบนัทกึเป็นรายการใดในงบก าไรขาดทุน
A TQM มกีารท ากจิกรรมมาอยา่งต่อเนื่อง เป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปีแลว้ จงึมกีารเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้จากทัว่ประเทศ เชน่ การจดัคอนเสริต์ชมุชนคนสรา้งสขุ ,การลงพืน้ทีร่ว่มกบั อสม.เพือ่ใหค้วามรูด้า้นประกนัภยั,

การจบัรางวลัชงิโชค และกจิกรรมรว่มกบัพนัธมติรทางการคา้ต่างๆทางชอ่งทาง Digital และชอ่งทางอืน่ๆ โดยรายการดงักลา่วจะบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายสง่เสรมิการขาย
3 Q สดัสว่นรายไดจ้ากชอ่งทางการขาย online, website, TQM app เป็นอยา่งไร (contribute เท่าไหร ่จาก60% จากรายไดค้่าคอมมชิชัน่)

A การขายทุกชอ่งทางยงัคงเป็นแบบ Omni Channel เนื่องจากลกูคา้ยงัคงตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิจากในระบบ Digital
4 Q เขา้ใจถกูหรอืไมค่รบัวา่ ในอนาคตทางบรษิทัจะเน้นบุกทางฝัง่ Life มากขึน้ ซึง่ยงัเป็นจุดอ่อนของบรษิทัอยู่

A เนื่องจาก Market Share ในตลาด ยงัมใีห ้TQM สามารถเขา้ถงึลกูคา้ทีย่งัมคีวามตอ้งการท าประกนัทุกประเภทอกีมาก ดงันัน้ TQM จงึมแีผนการขยายธุรกจิในหลายๆ Product ทัง้ประกนัภยัรถยนต ์ซึง่เป็นผลจากการเตบิโตของ
ยอดขายรถยนตใ์นปีทีผ่า่นมา  อกีทัง้ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมาประชนชนเริม่ใหค้วามสนใจประกนัสขุภาพมากขึน้ ท าใหป้ระกนัสขุภาพเป็นอกี 1 Product ทีท่ าให ้TQM น่าจะขยายตวัส าหรบั Product นี้ไดม้ากขึน้ รวมถงึงานดา้น
ประกนัชวีติ ซึง่ TQM ก าลงัพฒันา Platform เพือ่ใหล้กูคา้ทีม่คีวามสนใจ Product ประกนัชวีติ สามารถเลอืกซือ้ประกนัชวีติไดส้ะดวก และตรงกบัความตอ้งการมากขึน้ ดงันัน้ Product ประกนัชวีติ กน่็าจะเป็นสว่นหนึง่ทีท่ าให ้TQM
ขยายธุรกจิไดม้ากขึน้

5 Q เงนิในระบบ/กระแสเงนิสดทีค่งเหลอือยูต่อนี้เท่าไหร ่และมแีผนการใชเ้งนิดงักลา่วอยา่งไร ? ทราบวา่ประมาณ 2258 MB
A  เงนิในระบบ TQM มปีระมาณ 2000 กวา่ลา้น โดย TQM มแีผนการลงทุนในหลายๆ Project  ในอนาคต ส าหรบัการเตบิโตของ TQM จะมทีัง้แบบ Organic growth และแบบ Inorganic growth  ตวัอยา่ง Project ทีจ่ะชว่ยให้

TQM เตบิโตแบบ Inorganic growth เชน่ Project Financial Broker เป็นตน้ แต่จะยงัไมส่ามารถระบุรายละเอยีดในระยะนี้ไดว้า่แต่ละ Project จะใชเ้งนิลงทุนเท่าใด และรว่มลงทุนกนัใคร โดยหากมคีวามคบืหน้าจะแจง้ให้
ทราบต่อไป

6 Q สาเหตุหลกัทีท่ าใหปี้2018 รายได+้11% แต่ก าไร+50%คอือะไรครบั
A มกีารลดค่าใชจ่้าย ท าใหก้ าไรเพิม่ขึน้ 50%

7 Q ปี2019มกีารแผนการรบัพนง.เพิม่กีค่นหรอืกี่%ครบั
A การรบัพนกังานเพิม่ในปี2019 จะมกีารรบัเพิม่เฉพาะพนกังาน Front เพือ่รองรบังานขายตามสดัสวนทีเ่พิม่ขึน้ สว่นพนกังาน Back Office จะยงัไมม่กีารรบัพนกังานเพิม่ เวน้แต่มกีารรบัเขา้มาทดแทนพนกังานทีล่าออกไปเท่านัน้

8 Q จากส ารองจากกฏหมายแรงงาน300เป็น400วนั TQMตอ้งส ารองเท่าไร และลงไตรมาสไหนครบั
A กรณีดงักลา่ว TQM จะเฉลีย่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในทุกเดอืนแลว้ แต่จะขึน้อยูก่บักฎหมายใหม ่ซึง่ปัจจุบนัยงัไมม่ผีลบงัคบัใช้

9 Q net profit margin คดิวา่จะปรบัเพิม่จากปัจจุบนั16%ไปไดอ้กีมัย๊ มากน้อยอยา่งไรครบั
A net profit margin ของ TQM จะมกีารเตบิโตตามรายรบั Commission และ Service

10 Q Target การควบคุม SG&A ทีเ่หมาะสมคอืประมาณกี ่%
A จะสามารถปรบัตามสถานการณ์ในแต่ละชว่งเวลา

11 Q เหน็มรีายไดจ้ากการบรกิารสง่กรมธรรม ์จดัเตรยีม กรมธรรม ์ไมท่ราบใหบ้รกิารกบับรษิทัประกนักีแ่ห่ง
A TQM  จะมกีารใหบ้รกิารกบัลกูคา้ทีท่ าประกนัในหลายกระบวนการ ส าหรบัลกูคา้ทุกบรษิทัประกนั เชน่ การจดัเกบ็ขอ้มลู การตดิตามเบีย้ประกนั รวมถงึบรกิารการออกกรมธรรม ์ซึง่ TQM มอีอกกรมธรรมแ์ทนบรษิทัประกนั
A สว่นใหญ่

12 Q -Q4 ทีผ่า่นมา มคี่าใชจ่้ายในการเขา้ ipo อยูใ่นงบก าไรขาดทุน เท่าไหรค่รบั - seasonal ของ tqm เป็นอยา่งไรบา้ง ชว่ยเรยีงล าดบั Q1-4 หน่อยครบั
A ค่าใชจ่้าย IPO มทียอยรบัรูต้ ัง้แต่เตรยีมการยืน่เรื่องแลว้ , Seasonal จะเป็น Q4

13 Q ทุกวนันี้ การไดม้าซึง่ ลกูคา้ใหมผ่า่นทางชอ่งทางไหนคะ ม ีpartner กบัเจา้ไหนบา้งคะ
A เป็นค าตอบเดยีวกบัขอ้ 2

14 Q สดัสว่นรายจ่ายทางการขายลดลงต่อเนอืงตลอด 2-3 ปีทีผ่า่นมา สดัสว่นตรงนี้ทางบรษืทัมองวา่จะอยูใ่นระดบัต ่าขนาดนี้ไปไดอ้กีในอนาคตหรอืไม่
A ค่าใชจ่้ายทางการขาย มกีารควบคุมอยา่งเครง่ครดัตลอดเวลา

15 Q ค่า % รายจ่าย commission ทีแ่บ่งใหผ้า่นการขายผา่น telesale กบั agent นีต่่างกนัอยา่งไรบา้ง
A การจ่ายผลประโยชน์ใหก้บัพนกังานขายของ TQM จะมคีวามแตกต่างกบัลกัษณะของตวัแทน เนื่องจากพนกังานขาย TQM จะเป็นพนกังานประจ า ซึง่จะมเีงนิเดอืน และสวสัดกิารอืน่ๆ เป็นองคป์ระกอบดว้ย ส าหรบัอตัราการ

จ่าย Commission จะมคีวามแตกต่างกนัไปขึน้อยูแ่ต่ละ Product
16 Q เป้ารายไดโ้ต 14% จะมาจากค่านายหน้ากี ่% และจาก services กี%่

A รายไดปี้ 2019 จะเตบิโต ตามสดัสว่นเดมิทีผ่า่นมา
17 Q บรษิทั มองรายไดก้ารบรกิาร จะเตบิโตไดม้ากน้อยแค่ไหน

A รายไดก้ารบรกิารของบรษิทัฯ จะเตบิโตตามค่าเบีย้ประกนัทีส่งูขึน้ เนื่องจาก TQM จะตอ้งใหบ้รกิารกบัลกูคา้ทีซ่ือ้ประกนัผา่น TQM ซึง่เป็นการบรกิารหลงัการขายที ่TQM ใหค้วามส าคญักบัลกูคา้อยา่งมาก


