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ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการขนาดย่อม – ทีเอม็บี

 TMB Bank ตระหนักถึงความส าคญัของผู้ประกอบการขนาดย่อม ซ่ึงมีสินเช่ือคิดเป็นสดัส่วนกว่า 34.5%ของ
สินเช่ือทัง้ระบบ

 เพ่ือติดตามภาวะการณ์ของธรุกิจได้ทนัต่อสถานการณ์

What ?

Benefit ?

 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการขนาดย่อม – ทีเอม็บี คือ ดชันี ท่ีบ่งบอกความเช่ือมัน่ทางธรุกิจของ
ผู้ประกอบการ  ซ่ึงสามารถน ามาใช้ติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัธรุกิจขนาดย่อมรายไตรมาส

Why ?

 เพ่ือให้ทราบถึงสภาวะความเช่ือมัน่ทางธรุกิจขนาดย่อม และปัจจยัทางธรุกิจท่ีเจ้าของกิจการให้ความส าคญั

 ธนาคารใช้เพ่ือก าหนดกลยทุธใ์นการให้บริการอนัเป็นเลิศ และทนัต่อสถานการณ์แก่ลกูค้าผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม ซ่ึงถือเป็นแนวทางใหม่ในธรุกิจธนาคาร ให้สอดคล้องกบั ปณิธาน TMB-Make the Difference



องคป์ระกอบ TMB-SME Sentiment Index
TMB-SME Sentiment Index ประกอบด้วยความเหน็ของผูป้ระกอบการ SME 2 ช่วงเวลา
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TMB-SME Sentiment Index สะท้อนเสียงผูป้ระกอบการ SME อย่างไร

TMB-SME Sentiment Index ส่ือความเหน็ผูป้ระกอบการ SME ใน 2 รปูแบบ คือ
เมื่อพิจารณา Index ในแนวนอนเมื่อพิจารณา Index ในแนวตัง้
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เมื่อพิจารณา Index ในแนวตัง้
• พื้นท่ีระหว่าง 50 - 100 : SME ส่วนใหญ่มมีมุมองว่าอยูใ่นภาวะที ่”ดี”

• พื้นท่ีตรงกบั 50 : SME ส่วนใหญ่มองว่าธุรกจิอยูใ่นภาวะ “ปกติ”

• พื้นท่ีระหว่าง 50 - 0 : SME ส่วนใหญ่มมีมุมองว่าอยูใ่นภาวะที ่“แย่”

เมื่อพิจารณา Index ในแนวนอน
• Index มีแนวโน้มสงูขึ้น :
SME ส่วนใหญ่มมีมุมองว่าอยู่ในภาวะท่ี “ดีขึ้น” กว่าเดิม
• Index มีแนวโน้มทรงตวั : 
SME ส่วนใหญ่มองว่าธุรกจิอยูใ่นภาวะ “ไม่เปล่ียนแปลง” จากเดิม
• Index มีแนวโน้มลดลง : 
SME ส่วนใหญ่มองว่าธุรกจิอยูใ่นภาวะ “แย่ลง” จากเดิม



TMB-SME Sentiment Index 
Work Team

กว่าจะเป็น Index สะท้อนเสียงผูป้ระกอบการ ไตรมาส 4 
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จ านวนธรุกิจท่ีแสดงความเหน็ รายภมิูภาค
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ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการขนาดย่อม – ทีเอม็บี

ทีม่า: ศนูยบ์ริหารความสมัพนัธ์ลกูค้าเอสเอม็อี(RMC) ธนาคารทหารไทย และ TMB Analytics

TMB – SME Sentiment Index
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• ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการ SME ในไตรมาสท่ี 4 อยู่ท่ี 40.5 ปรบัเพ่ิมขึ้น
จาก 34.2 ซ่ึงเป็นระดบัต า่สดุในรอบ 3 ปี และนับเป็นการปรบัตวัเพ่ิมข้ึนครัง้
แรก หลงัปรบัตวัลดลงตลอดปี 2558 ท่ีผา่นมา

• ดชันีความเช่ือมัน่ 3 เดือนข้างหน้าปรบัตวัเพ่ิมขึ้นเป็น 56.9 จากระดบั 53.1
ซ่ึงเป็นการปรบัขึ้นครัง้แรกหลงัปรบัตวัลดลง 3 ไตรมาสติดต่อกนั



ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการขนาดย่อม – ทีเอม็บี ด้านรายได้และต้นทุน

ทีม่า: ศนูยบ์ริหารความสมัพนัธ์ลกูค้าเอสเอม็อี(RMC) ธนาคารทหารไทย และ TMB Analytics

TMB – SME Sentiment Index : ปัจจบุนั

• ความเช่ือมัน่ด้านรายได้ของผู้ประกอบการ SME ท่ีปรบัตวัขึ้น
เป็น 40.7 (+7.8) เป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัความเช่ือมัน่รวมให้
เพ่ิมขึ้นอย่างโดดเด่น

• ความเช่ือมัน่ด้านรายได้พลิกกลบัมาสงูกว่าความเช่ือมัน่ด้าน
ต้นทุนอีกครัง้หลงัอยู่ในระดบัต า่กว่าในไตรมาส 3

TMB – SME Sentiment Index : 3 เดือนข้างหน้า
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ดชันีความเช่ือมัน่ SME ในอีก   เดือนข้างหน้า

• ความเช่ือมัน่ด้านรายได้ของผู้ประกอบการ SME ในอีก 3 เดือน
ข้างหน้าปรบัเพ่ิมขึ้นเป็น 66.4 จากเดิมท่ี 61.1 นับเป็นการปรบัเพ่ิม
ครัง้แรกหลกัตกต า่ 3 ไตรมาสติดต่อกนั สะท้อนภาพของความ
เช่ือมัน่ต่อการด าเนินธรุกิจในช่วงต้นปี 2559



Source: UTCC, BOT and TMB Analytics

ปัจจยัทางเศรษฐกิจตลอดปี 2558 ท่ีกระทบต่อธรุกิจ SME

ปัจจยับวก

 มาตรการของรฐัเพือ่กระตุ นเศรษฐกจิในประเทศ
 มาตรการระยะยาว

 สง่เสรมิเขตเศรษฐกจิพเิศษ    ลสัเตอร์
 มาตรการ ว่ย SME 
 จดัตัง้กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน
 กองทุนเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ส าหรบั 10 กลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 มาตรการระยะสัน้
 มาตรการกระตุ นอสงัหารมิทรพัย์
 มาตรการ ว่ย SME (สนิเ ื่อดอกเ ีย้ต ่า) 
ระยะที ่1  ละ 2

 มาตรการ ว่ยเหลอืเกษตรกร ละสนิ  า
เกษตร

 มาตรการสง่เสรมิความเป็นอยูร่ะดบัหมู่บา้น
และมาตรการกระตุน้การลงทุนขนาดเลก็

 มาตรการกระตุน้การใชจ้า่ยปลายปี 2558
 ภา การทอ่งเทีย่ว
 การเรง่การเ กิจา่ยง ประมาณภา รฐั
  า่เงนิ าทอ่อน

ปัจจยัลบ

 ภยั ล ง

 การสง่ออกหดตวั

 รา าสนิ  าเกษตรลดลงต่อเนื่อง

 หนี้ รวัเรอืนสงู

  วามเ ือ่มัน่ของผู  รโิภ  ละภา ธุรกจิอ่อน อ
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ภยัธรรม าต ิ   ภยั ล ง

+2.1
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ปัจจยัความกงัวลของผูป้ระกอบการ SME ในไตรมาส 4/2558
ปจัจยักงัวลของผูป้ระกอบการ SME รายไตรมาส รายละเอยีดปจัจยัความกงัวลทีส่ าคญั

• ผูป้ระกอบการ SME กงัวลสภาพเศรษฐกิจในประเทศและก าลงัซ้ือในพื้นท่ี
มากถึงร้อยละ 60.9 ของผูป้ระกอบการทัง้หมด

• ความกงัวลปรบัลดลง จากระดบัท่ีสงูประวติัการณ์ก่อนหน้าน้ี เน่ืองจาก
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจช่วงปลายปีท่ีค่อนข้างสดใส

• กงัวลด้านการบริหารจดัการธรุกิจเพ่ิมขึ้น เพราะเงินทุนหมนุเวียนไม่พอ

หมวด ปัจจยักงัวล % ล าดบั
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• 5 อนัดบัแรกของปัจจยัความกงัวลของผูป้ระกอบการ 
SME ได้แก่  ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ก าลงัซ้ือลกูค้า 
การแข่งขนัในธรุกิจ เงินทุนหมนุเวียนไม่เพียงพอ ภยั
แล้งและการบริหารลกูหน้ี



กรงุเทพ

ความกงัวลด้านเศรษฐกิจในประเทศและก าลงัซ้ือ
ระหว่าง ตลุาคม – ธนัวาคม 2558

เฉล่ียความกงัวลด้านเศรษฐกิจในประเทศและก าลงัซ้ือ
ของ SME ทัว่ประเทศ
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ความกงัวลด้านเศรษฐกิจรายภาค

• ภยั ล ง กระท ผลผลติข าว
นาปี  ละพ ืเศรษฐกจิอื่นๆ 
ของภา ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ในไตรมาส 2  ละ 3

• รา าข าวเปลอืกยงั งอยูใ่น
ระด ัต ่า กดดนัรายได 
เกษตรกร ท าให ก าลงั ือ้
ลดลง

Continue

• รา ายางพารา ละปาลม์
น ้ามนัตกต ่า ท าให ก าลงั ือ้
ของประ า นในพืน้ทีล่ดลง

• การเลีย้งกุ งยงัไมฟ้ื่นตวั ละ
ภา การประมงมปีญัหาจาก
มาตรการของประเทศ ู่  าท า
ให ไมส่ามารถส่งออกสนิ  า
ประมงได 



Source: UTCC, BOT and TMB Analytics

การส่งผา่นของความเช่ือมัน่สู่การบริโภคสินค้าคงทน

 วามเ ื่อมัน่ผู  รโิภ ม ีนวโน มสงูขึน้
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  วามเ ื่อมัน่ผู  รโิภ ม ีนวโน มเป็นขาขึน้ต่อเน่ือง สว่นหน่ึง
เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ นเศรษฐกจิของภา รฐั

  วามเ ื่อมัน่ทีป่ร ัสงูขึน้จะสง่ผลดตี่อการ รโิภ สนิ  า งทน

 อยา่งไรกด็ ียิง่ วามเ ื่อมัน่ม ีนวโน มเป็นขาขึน้ตดิต่อกนั จะ
สง่ผลต่อการ รโิภ สนิ  า งทนมากขึน้อยา่งต่อเน่ือง

  รงกระตุ นจะสง่ผล ดัเจนมากขึน้หลงั วามเ ื่อมัน่ปร ั
เพิม่ขึน้ตดิต่อกนั 3 เดอืน  ละถงึจุดสงูสุดในเดอืนที ่4

ผลของการปร ัเพิม่ขึน้ร อยละ 1 ของ วามเ ื่อมัน่ผู  รโิภ ต่อการ รโิภ สนิ  า งทน
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ปัจจยับวก ปัจจยัลบทางเศรษฐกิจ ปี 2559

ปีแห่งการลงทนุ

งบประมาณลงทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 ของ
งบประมาณรวม โดยมเีมด็เงนิ 2 แสน
ลา้นบาททีจ่ะเขา้สูเ่ศรษฐกจิปีนี้

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิเพือ่
เรง่การฟ้ืนตวัของการบรโิภค
ภายในประเทศ

ความเช่ือมัน่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้
ความเชือ่มัน่ของภาคเอกชนและ
ผูบ้รโิภคสงูขึน้จากมาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิภาครฐั สง่ผลบวกต่อการ
บรโิภคการลงทุนภาคเอกชน

เศรษฐกิจจีนชะลอตวั

ภยัแล้ง

ความผนัผวนในตลาดเงิน

เศรษฐกจิจนีชะลอตวัสง่ผลดา้นลบต่อ
การสง่ออกทางตรงและทางออ้ม

ภยัแลง้อาจรนุแรงขึน้ในปีนี้ กระทบต่อ
ผลผลติเกษตรกรและการบรโิภค
ภายในประเทศ

ตลาดหลกัทรพัยจ์นีตกต ่าและคาดการณ์
การเพิม่ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั 
ท าใหก้ระแสเงนิไหลเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิ
ของประเทศก าลงัพฒันา
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