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PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
ภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับตััวลดลง
ท่่ามกลางอุุปสงค์์ที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ��
ผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

อุุปสงค์์และผลผลิิตยัังคงมีีแนวโน้้ มที่่�แตกต่่างกััน

55

ภาวะเงิินเฟ้้ อของผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นจนมีีระดัับสููงสุุดเป็็ นประวััติิการณ์์

50

ความเชื่่�อมั่่�นในธุุรกิิจปรัับตััวดีีขึ้้� นในเดืือนธัันวาคม
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เก็็บรวบรวมข้้อมููลในวัันที่่� 6-16 ธัันวาคม 2021

ภาคการผลิิตของประเทศไทยกลัับมาปรัับตััวลดลง ตามข้้อมููล PMI™ ล่่าสุุด
ของ IHS Markit หลัังจากที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นติิดต่่อกัันสองเดืือน อุุปสงค์์ที่่�อยู่่�
ในระดัับต่ำำ��ท่่ามกลางการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจที่่�ดำำ�เนิินไปอย่่างช้้า ๆ ทำำ�ให้้
ภาคส่่วนมีีการชะลอตััวแม้้ว่่าผลผลิิตของภาคการผลิิตจะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่� อง
ก็็ตาม จึึงส่่งผลให้้สภาวะการจ้้างงานยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� ถึึงแม้้ผลการดำำ�เนิิน
งานของผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบจะดีีขึ้้� นในเดืือนธัันวาคม แต่่ความกดดัันด้้านราคายัังคง
มีีอยู่่� ซึ่� ง่ นำำ�ไปสู่่�ความพยายามที่่�จะเก็็บสะสมสต็็อกอย่่างต่่อเนื่่� อง ในขณะที่่�
ความเชื่่�อมั่่�นโดยรวมก็็ปรัับตััวดีีขึ้้� น เนื่่� องจากความหวัังว่่าเศรษฐกิิจจะฟื้้�นตััว
อย่่างต่่อเนื่่� อง
PMI ทั่่�วไปของ IHS Markit สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยคืือดััชนีีรวม
ที่่�แสดงผลการดำำ�เนิินงานของภาคการผลิิตเป็็ นตััวเลขเดีียว ดััชนีีนี้้�ได้้จากดััชนีี
สำำ�หรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ ผลผลิิต จำำ�นวนพนัักงาน เวลาส่่งมอบของผู้้�ผลิิต
วััตถุุดิิบ และสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้� อ ตััวเลขใด ๆ ที่่�มากกว่่า 50.0 แสดงว่่า
โดยรวมแล้้วสภาวะของภาคการผลิิตปรัับตััวดีีขึ้้� น
PMI ลดลงต่ำำ��กว่่าค่่าที่่�แสดงว่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่� 50.0 มาอยู่่�ที่่� 49.5
ในเดืือนธัันวาคม จาก 50.6 ในเดืือนพฤศจิิกายน ส่่งสััญญาณว่่าสภาวะของ
ภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับตััวลดลง ซึ่� ง่ เกิิดขึ้้�นหลัังจากที่่�ภาคส่่วน
ปรัับตััวดีีขึ้้� นติิดต่่อกัันสองเดืือนหลัังการผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมที่่�เกี่่�ยวกัับ
โรคโควิิด-19
ผลผลิิตของภาคการผลิิตยัังคงเพิ่่�มขึ้้�นในระดัับสููงในเดืือนธัันวาคม แม้้ว่่าจะ
ลดลงเพิ่่�มเติิมจากค่่าสููงสุุดเป็็ นประวััติิการณ์์ในเดืือนตุุลาคมก็็ตาม ผู้้�ตอบ
แบบสำำ�รวจระบุุว่า่ สภาวะในประเทศที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้� นทำำ�ให้้การผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น
ในทางกลัับกััน สภาวะของอุุปสงค์์ซึ่� ง่ รวมถึึงอุุปสงค์์จากต่่างประเทศ ได้้รัับผล
กระทบจากการฟื้้�นตััวของสภาวะเศรษฐกิิจในวงกว้้างที่่�ดำำ�เนิินไปอย่่างช้้า ๆ
ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจรายงานว่่าราคาผลิิตภััณฑ์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่งผลในเชิิงลบต่่อ
คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่
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ความคิดเห็น
Jingyi Pan รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“ผลผลิิตของภาคการผลิิตในประเทศไทยเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องในเดืือน

ธัันวาคม สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการปรัับตััวดีีขึ้้� นอย่่างต่่อเนื่่�องจากการลด

มาตรการที่่�เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19 อย่่างไรก็็ดีี ค่่า PMI ทั่่�วไปสำำ�หรัับ

ภาคการผลิิตในประเทศไทยของ IHS Markit แสดงให้้เห็็นว่่าภาคส่่วน
กลัับมาปรัับตััวลดลงในเดืือนธัันวาคม ซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจากอุุปสงค์์
ที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ��และสถานการณ์์การจ้้างงานที่่�ยัังคงน่่ากัังวล

“ข้้อมููลการสำำ�รวจชี้้�แนะว่่าอุุปสงค์์ได้้รัับผลกระทบส่่วนหนึ่่� งจากต้้นทุุน

ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในระดัับสููง ชี้้�ให้้เห็็นถึึงแรงกดดัันจากราคาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลก

สำำ�หรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ แม้้ว่่าระยะเวลาส่่งมอบของผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบจะ

ปรัับตััวดีีขึ้้� นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในเดืือนธัันวาคมก็็ตาม

“อย่่างไรก็็ดีี ความเชื่่�อมั่่�นโดยรวมของธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้�นในเดืือนธัันวาคม

ซึ่่�งถืือเป็็ นสััญญาณที่่�ดีีสำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทย แต่่ยัังคงต้้อง

ดููกัันต่่อไปว่่าความเชื่่�อมั่่�นนี้้�จะนำำ�ไปสู่่�การปรัับตััวที่่�ดีีขึ้้� นจริิง ทั้้�งในด้้าน

อุุปสงค์์สำำ�หรัับสิินค้้าและกิิจกรรมการจ้้างงานในอนาคตหรืือไม่่”

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

อัันที่่�จริิงแล้้ว ทั้้�งต้้นทุุนการผลิิตและราคาผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�สููงขึ้้�นใน
เดืือนธัันวาคม โดยราคาผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นในระดัับสููงสุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจ
มา ผู้้�ผลิิตในประเทศไทยระบุุว่่าราคาวััตถุุดิิบและต้้นทุุนการขนส่่งที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
เป็็ นปัั จจััยที่่�ทำำ�ให้้ราคาโดยรวมเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่� องจากอุุปสงค์์ที่่�ลดลง ระดัับการจ้้างงานจึึงลดลงในภาคการผลิิตของ
ประเทศไทย และมีีอััตราที่่�เร็็วที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม ซึ่� ่งการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ร่่วมกัับจำำ�นวนพนัักงานที่่�ลดลงส่่งผลให้้งานที่่�มีีคำำ�สั่่ง� ซื้้�อแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้
ดำำ�เนิินการเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2020
ในขณะเดีียวกััน เวลาส่่งมอบของผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบปรัับตััวดีีขึ้้� นในอััตราที่่�สููงที่่�สุุด
เป็็ นประวััติิการณ์์ในเดืือนธัันวาคม ถึึงแม้้ว่่านี่่�อาจจะเป็็ นปรากฏการณ์์ชั่่ว
� คราว
ก็็ตาม เนื่่� องจากมีีรายงานว่่าผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบได้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของตนในช่่วง
สิ้้�นปีี
นอกจากนี้้� ราคาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในระดัับสููงส่่งผลให้้ผู้้�ผลิิตในประเทศไทยเพิ่่�ม
กิิจกรรมการซื้้�อของตน แม้้ว่่าบางส่่วนจะเป็็ นการตอบสนองต่่อการผลิิตที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น แต่่บางส่่วนก็็เป็็ นไปเพื่่� อบรรเทาผลกระทบจากราคาที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
ในอนาคตด้้วย โดยสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้� อและสต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปต่่างเพิ่่�มขึ้้�น
ในเดืือนธัันวาคม
ความเชื่่�อมั่่�นโดยรวมของผู้้�ผลิิตในประเทศไทยยัังคงเป็็ นบวกในเดืือนธัันวาคม

และความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจก็็ไต่่ระดัับขึ้้�นจนมีีระดัับสููงสุุดเป็็ นอัันดัับสามนัับ
ตั้้�งแต่่ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจมา โดยทั่่�วไปแล้้ว บริิษัท
ั มีีความหวัังว่่าสภาวะเศรษฐกิิจ
และผลผลิิตในอนาคตจะปรัับตััวดีีขึ้้� นในขณะที่่�เศรษฐกิิจฟื้้�นตััวจากผลกระทบ
จากการระบาดของโรคโควิิด-19 ระลอกสายพัันธุ์์�เดลต้้า

ดัชนีผลผลิต PMI

การเติบโตของ GDP

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนหน้ าในช่วงเวลาเดียวกัน

55

10
5

50

0

45

-5
-10

40
35

-15
'16

'17

'18

'19

'20

'21

-20

ที่มา: IHS Markit, NESDB

ติดต่อ
Jingyi Pan
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายเศรษฐศาสตร์์
IHS Markit
โทรศััพท์์ +65 6439 6022
jingyi.pan@ihsmarkit.com

Joanna Vickers
ฝ่่ ายการสื่่�อสารองค์์กร
IHS Markit
โทรศััพท์์ +44 207 260 2234
joanna.vickers@ihsmarkit.com

วิธีการสำ�รวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบสำำ�รวจมีีการเก็็บรวบรวมคำำ�ตอบในช่่วงครึ่่�งเดืือนหลัังของแต่่ละเดืือน และบ่่งชี้้�ถึึงทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงเมื่่� อ
เทีียบกัับเดืือนก่่อนหน้้ า ตััวแปรการสำำ�รวจแต่่ละตััวมีีการคำำ�นวณดััชนีีการกระจาย ซึ่� ง่ เป็็ นผลรวมของอััตราร้้อยละ
ของคำำ�ตอบที่่� “สููงกว่่า” และครึ่่�งหนึ่่� งของอััตราร้้อยละของคำำ�ตอบที่่� “ไม่่เปลี่่�ยนแปลง” ดััชนีีนี้้�มีีค่่าตั้้�งแต่่ 0 ถึึง
100 โดยค่่าที่่�สููงกว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่่าโดยรวมแล้้วเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่� อเทีียบกัับเดืือนก่่อนหน้้ า และค่่าที่่�ต่ำำ��กว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่่าโดย
รวมแล้้วลดลง จากนั้้�นจึึงนำำ�ดััชนีีนี้้�ไปกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล

IHS Markit เป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรืือบริิษัท
ั ในเครืือ ชื่่�อบริิษัท
ั และชื่่�อ
ผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ทั้้�งหมดอาจเป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าของเจ้้าของที่่�เกี่่�ยวข้้อง © 2022 IHS Markit Ltd. สงวนสิิทธิ์์�
ทุุกประการ

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยโดย IHS Markit ได้้รัับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคำำ�ตอบใน
แบบสอบถามประจำำ�เดืือนที่่�ส่่งไปยัังผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อในกลุ่่�มผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจซึ่� ง่ ประกอบด้้วยผู้้�ผลิิตประมาณ
400 ราย กลุ่่�มผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจได้้รัับการแบ่่งหมวดหมู่่�ตามรายละเอีียดของภาคส่่วนและจำำ�นวนพนัักงานใน
บริิษัท
ั โดยพิิจารณาตามสััดส่่วนของผลกระทบที่่�มีีต่่อ GDP

IHS Markit (NYSE: INFO) คือผู้น�ำของโลกด้านข้อมูลที่ส�ำคัญ การวิเคราะห์ และโซลูชันส�ำหรับอุตสาหกรรมและ
ตลาดหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทัว
่ โลก บริษท
ั น� ำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และโซลูชันยุคใหม่ให้แก่ลูกค้าในภาค
ส่วนธุรกิจ การเงิน และภาครัฐ ซึ่งช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกค้า และน� ำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่
น� ำไปสู่การตัดสินใจอย่างมัน
่ ใจหลังจากได้รับทราบข้อมูลเป็ นอย่างดีแล้ว IHS Markit มีลูกค้าในภาคส่วนธุรกิจและ
ภาครัฐมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งรวมถึงร้อยละ 80 ของบริษท
ั ใน Fortune Global 500 และสถาบันการเงินชัน
้ น� ำ
ของโลก

ตััวเลขทั่่�วไปคืือดััชนีีผู้�จั
้ ัดการฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็็ นค่่าเฉลี่่�ย
ถ่่วงน้ำำ��หนัักของดััชนีีห้าดั
้ ัชนีี ได้้แก่่ คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ (30%), ผลผลิิต (25%), จำำ�นวนพนัักงาน (20%), เวลา
ส่่งมอบของผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบ (15%) และสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้� อ (10%) ในการคำำ�นวณ PMI ดััชนีีเวลาส่่งมอบของผู้้�ผลิิต
วััตถุุดิิบได้้รัับการคำำ�นวณแบบผกผัันเพื่่� อให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางที่่�สามารถนำำ�ไปเปรีียบเทีียบได้้กัับดััชนีี
อื่่�น ๆ

หากท่่านไม่่ต้้องการได้้รัับข่่าวประชาสััมพัันธ์์จาก IHS Markit โปรดส่่งอีีเมลมาที่่� joanna.vickers@ihsmarkit.com
หากต้้องการอ่่านนโยบายความเป็็ นส่่วนตััวของเรา คลิิก ที่่�นี่่�

หลัังจากที่่�ได้้เผยแพร่่แล้้ว จะไม่่มีีการแก้้ไขข้้อมููลการสำำ�รวจที่่�เป็็ นพื้้�นฐาน แต่่อาจมีีการแก้้ไขปัั จจััยทางฤดููกาล
เป็็ นครั้้�งคราวตามความเหมาะสม ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อชุุดข้้อมููลที่่�มีีการกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล

ขณะนี้มีแบบส�ำรวจส�ำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) ในมากกว่า
40 ประเทศ และในภูมิภาคที่ส�ำคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมถึงยูโรโซน แบบส�ำรวจเหล่านี้เป็ นแบบส�ำรวจทางธุรกิจที่
ได้รับความสนใจมากที่สุดจากทัว
่ โลก และได้รับการยอมรับจากธนาคารกลาง ตลาดการเงินและผู้ด�ำเนินการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ในด้านความสามารถน� ำเสนอดัชนีที่แสดงแนวโน้ มทางเศรษฐกิจในแต่ละเดือนที่มีความถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์ และมักจะแตกต่างจากดัชนีอ่ ืน ๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ ihsmarkit.com/
products/pmi.html

เก็็บรวบรวมข้้อมููลในวัันที่่� 6-16 ธัันวาคม 2021
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส�ำรวจ PMI โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com

การปฏิเสธความรับผิด

เกี่ยวกับ PMI

สิทธิทรัพย์สินทางปั ญญาในข้อมูลที่จัดหาให้ในเอกสารนี้เป็ นของหรือเป็ นสิทธิใ์ ช้งานของ IHS Markit ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก IHS Markit ก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงการท�ำ
ส�ำเนา การแจกจ่าย การส่งต่อหรือการเปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ IHS Markit จะไม่ต้องมีความรับผิด หน้ าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ ส�ำหรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูล ("ข้อมูล") ที่อยู่ในเอกสารนี้ ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การละเว้น หรือความ
ล่าช้าใด ๆ ของข้อมูล หรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่กระท�ำไปโดยเชื่อถือตามข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม IHS Markit จะไม่ต้องรับผิดส�ำหรับความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอัน
เป็ นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ Purchasing Managers’ Index™ และ PMI™ เป็ นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Markit Economics Limited หรือเป็ นสิทธิใ์ ช้งานของ Markit Economics Limited IHS Markit เป็ น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ
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