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PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
สภาวะของภาคการผลิิตปรัับตััวลดลง
ในระดัับที่่�เพิ่�ม
่ ขึ้้�นในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ
PMI ของประเทศไทยลดลงจนมีีระดัับต่ำำ��ที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือน
กรกฎาคม 2020
ผลผลิิต คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ และการซื้้�อลดลงในอััตราที่่�เร็็วขึ้้�น
ผู้้�ผลิิตมีีความเชื่่�อมั่่�นลดลงเกี่่�ยวกัับแนวโน้้ มในช่่วง 12 เดืือนข้้างหน้้ า
เพิ่�ม
่ มากขึ้้�น

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า
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เก็็บรวบรวมข้้อมููลในวัันที่่� 11-18 กุุมภาพัันธ์์ 2021

เศรษฐกิิจของภาคการผลิิตในประเทศไทยยัังอยู่่�ระหว่่างภาวะถดถอยในช่่วง
ไตรมาสแรกของปีี 2021 ตามข้้อมููล PMI™ ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ทั้้�งผลผลิิต
และคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ปรัับตััวลดลงเพิ่่�มเติิมในเดืือนกุุมภาพัันธ์์และในอััตราที่่�
เร็็วกว่่าในเดืือนมกราคม หลัังจากที่่�ปรัับตััวเพิ่�ม
่ ขึ้้�นตลอดช่่วงห้้าเดืือนสุุดท้้าย
ของปีี 2020 ด้้วยเหตุุนี้้� ประกอบกัับอััตราการลดการเก็็บสต็็อกวััตถุุดิิบในอััตรา
ที่่�เร็็วขึ้้�นในระหว่่างช่่วงเดืือนนี้้� จึึงทำำ�ให้้ค่่า PMI ทั่่�วไปมีีค่่าต่ำำ��ที่่�สุุดในช่่วงเจ็็ด
เดืือน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น บริิษัท
ั มีีความเชื่่�อมั่่�นลดลงเกี่่�ยวกัับแนวโน้้ มการผลิิตใน
ช่่วง 12 เดืือนข้้างหน้้ าเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่� งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงจำำ�นวนลููกค้้าที่่�ลดลงและ
การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจจากสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�ดำำ�เนิินไปได้้ช้้า
PMI ทั่่�วไปของ IHS Markit สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยคืือดััชนีีรวม
ที่่�แสดงผลการดำำ�เนิินงานของภาคการผลิิตเป็็ นตััวเลขเดีียว ดััชนีีนี้้�ได้้มาจาก
ดััชนีีสำำ�หรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ ผลผลิิต จำำ�นวนพนัักงาน เวลาส่่งมอบของผู้้�
ผลิิตวััตถุุดิิบ และสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้�อ ตััวเลขใด ๆ ที่่�มากกว่่า 50.0 แสดงว่่า
โดยรวมแล้้วสภาวะของภาคการผลิิตปรัับตััวดีีขึ้้� น
ค่่า PMI ลดลงจาก 49.0 ในเดืือนมกราคม มาอยู่่�ที่่� 47.2 ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ส่่งสััญญาณว่่าสภาวะของธุุรกิิจภาคการผลิิตในประเทศไทยโดยรวมปรัับตััวลด
ลงในระดัับสููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2020 ภาวะการชะลอตััวที่่�ดำำ�เนิิน
อยู่่�ในช่่วงเริ่่�มต้้นปีี 2021 นี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงทิิศทางที่่�ตรงกัันข้้ามกัับการขยาย
ตััวอย่่างต่่อเนื่่� องในระหว่่างช่่วงไตรมาสสุุดท้้ายของปีี 2020
ปัั จจััยหลัักที่่�ส่่งผลลบต่่อค่่าดััชนีีทั่่ว
� ไปคืือการปรัับตััวลดลงในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ดััง
จะเห็็นได้้จากองค์์ประกอบด้้านผลผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ซึ่่�งรวมกัันแล้้ว
มีีค่่าถ่่วงน้ำำ��หนัักคิิดเป็็ น 55% ของ PMI ปัั จจััยอื่่�นที่่�ส่่งผลต่่อ PMI เช่่นกัันคืือ
การซื้้�อสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ลดลงเร็็วขึ้้�น ในขณะที่่�องค์์ประกอบด้้านการจ้้างงานมีี
ทิิศทางที่่�เป็็ นบวกเล็็กน้้ อย (แม้้ว่า่ จะส่่งสััญญาณว่่ามีีการลดลงเพิ่่�มเติิมก็็ตาม)
ส่่วนองค์์ประกอบที่่�ห้า้ ซึ่่� งได้้แก่่เวลาส่่งมอบของผู้้�ผลิิต ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นหรืือ
ลดลงในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ต่อ...
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ความคิดเห็น
Trevor Balchin ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“ภาคการผลิิตของประเทศไทยเผชิิญกัับภาวะการชะลอตััวอีีกครั้้�งในปีี

2021 จนถึึงขณะนี้้� หลัังจากที่่�มีีการฟื้้�นตััวในตอนแรกในระหว่่างช่่วง

ไตรมาสที่่�สี่่�ของปีี ที่่�แล้้ว ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น การปรัับตััวลดลงยัังมีีระดัับที่่�สููง

ขึ้้�นในเดืือนกุุมภาพัันธ์์เมื่่� อเทีียบกัับเดืือนมกราคม เนื่่�องจากผลผลิิต

คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ และการซื้้�อต่่างลดลงในอััตราที่่�เร็็วขึ้้�น ซึ่่� งสะท้้อนให้้
เห็็นได้้จากความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�ผลิิตสิินค้้าที่่�ลดลงเพิ่่�มมากขึ้้�นในกลาง

ไตรมาสที่่�หนึ่่� ง เนื่่�องจากความเชื่่�อมั่่�นเกี่่�ยวกัับผลผลิิตในช่่วง 12 เดืือน

ข้้างหน้้ าลดลงจนมีีระดัับต่ำำ��ที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายนของปีี ที่่�ผ่่านมา
“ขณะนี้้�ค่่า PMI ทั่่�วไปได้้ลดลงถึึงสามครั้้�งในช่่วงสี่่�เดืือนที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้

มีีการตั้้�งคำำ�ถามว่่าภาคการผลิิตจะสามารถสนัับสนุุนการฟื้้�นตััวของ

เศรษฐกิิจในวงกว้้างในช่่วงเริ่่�มไตรมาสแรกของปีี 2021 ได้้หรืือไม่่

ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศต่่อปีี ลดลงเป็็ นไตรมาสที่่�สี่่�ติิดต่่อกัันใน

ช่่วงไตรมาสสุุดท้้ายของปีี 2020 แม้้ว่่าอััตราการลดลงนี้้�จะชะลอตััวลง

เพิ่่�มเติิมมาอยู่่�ที่่� -4.2% จาก -6.4% ในไตรมาสที่่� 3 และ -12.1% ใน

ไตรมาสที่่� 2 ก็็ตาม”

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ปัั จจััยสำำ�คััญของการปรัับตััวลดลงโดยรวมในสภาวะของภาคการผลิิตในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์คืือการลดลงอย่่างต่่อเนื่่� องของธุุรกิิจใหม่่ โดยบริิษัท
ั ระบุุว่่าเป็็ นผล
มาจากจำำ�นวนลููกค้้าที่่�ลดลง คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ทั้้�งหมดลดลงเป็็ นเดืือนที่่�สอง
ติิดต่่อกััน และลดลงในระดัับที่่�สููงกว่่าเดืือนใด ๆ นัับตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม
2020 ความต้้องการสิินค้้าส่่งออกยัังคงส่่งผลต่่อคำำ�สั่่�งซื้้�อโดยรวมอย่่างมาก
แม้้ว่่าจะมีีผลกระทบน้้ อยกว่่าในเดืือนธัันวาคมและมกราคมก็็ตาม
ผลผลิิตก็็มีีแนวโน้้ มเช่่นเดีียวกัันกัับคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ โดยลดลงติิดต่่อกัันเป็็ น
เดืือนที่่�สองในช่่วงเวลาที่่�สำำ�รวจ และลดลงในอััตราที่่�สููงกว่่าในเดืือนมกราคม
แม้้ว่่าการผลิิตจะลดลงในระดัับที่่�สููงกว่่าและจำำ�นวนพนัักงานจะลดลงอีีกครั้้�ง
แต่่ระดัับงานคงค้้างกลัับลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััดเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงหกเดืือน
และค่่าดััชนีีที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีค่่าอยู่่�ในช่่วงค่่าต่ำำ��ที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่�เริ่่�มทำำ�การสำำ�รวจ
ในเดืือนธัันวาคม 2015
คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ที่่�ลดลงและการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจที่่�ดำำ�เนิินไปได้้ช้้าเป็็ น
ปัั จจััยที่่�ทำำ�ลายความหวัังของผู้้�ผลิิตไทยเกี่่�ยวกัับผลผลิิตในช่่วง 12 เดืือน
ข้้างหน้้ า โดยบริิษัท
ั คาดหวัังว่่าโดยเฉลี่่�ยแล้้วการผลิิตที่่�โรงงานของตนจะ
ลดลงภายในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2022 และมีีความเชื่่�อมั่่�นลดลงจากในเดืือน
มกราคมเล็็กน้้ อย
ผู้้�ผลิิตลดการซื้้�อและปริิมาณสต็็อกลงในเดืือนกุุมภาพัันธ์์เนื่่� องจากปริิมาณงาน
ที่่�ลดลง ทั้้�งนี้้� การซื้้�อวััตถุุดิิบลดลงในระดัับสููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม
2020 จึึงส่่งผลให้้สต็็อกวััตถุุดิิบลดลงในอััตราที่่�เร็็วขึ้้�นด้้วย ในทำำ�นองเดีียวกััน
สต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปก็็ลดลงในระดัับที่่�สููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2020

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

การเติบโตของ GDP
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนหน้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
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ติดต่อ
Trevor Balchin
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายเศรษฐศาสตร์์
IHS Markit
โทรศััพท์์ +44 1491 461 065
trevor.balchin@ihsmarkit.com

Katherine Smith
ฝ่่ ายประชาสััมพัันธ์์
IHS Markit
โทรศััพท์์ +1-781-301-9311
katherine.smith@ihsmarkit.com

เนื่่� องจากความต้้องการวััตถุุดิิบอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� ราคาวััตถุุดิิบโดยเฉลี่่�ยจึึงเพิ่่�มขึ้้�น
เพีียงเล็็กน้้ อยในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ในขณะเดีียวกััน ผู้้�ผลิิตได้้ลดราคาผลผลิิต
ของตนลงเป็็ นเดืือนที่่�สองติิดต่่อกัันเพื่่� อพยายามที่่�จะเพิ่่�มยอดขาย

วิธีการสำ�รวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบสำำ�รวจมีีการเก็็บรวบรวมคำำ�ตอบในช่่วงครึ่่�งเดืือนหลัังของแต่่ละเดืือน และบ่่งชี้้�ถึึงทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงเมื่่� อ
เทีียบกัับเดืือนก่่อนหน้้ า ตััวแปรการสำำ�รวจแต่่ละตััวมีีการคำำ�นวณดััชนีีการกระจาย ซึ่่� งเป็็ 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 © 2021 IHS Markit Ltd. สงวนสิิทธิ์์�
ทุุกประการ

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยโดย IHS Markit ได้้รัับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคำำ�ตอบใน
แบบสอบถามประจำำ�เดืือนที่่�ส่่งไปยัังผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อในกลุ่่�มผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจซึ่่� งประกอบด้้วยผู้้�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� katherine.smith@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

ข้้อมููลของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ได้้รัับการเก็็บรวบรวมในวัันที่่� 11-18 กุุมภาพัันธ์์ 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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