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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
ผลผลิตเพิ่มขึ้นในระดับสูงที่สุดในชวงเวลา
หนึ่งปี ครึ่งในเดือนธันวาคม
ผลการสํารวจที่สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

ทัง้ การผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมตางเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่หาติดตอกัน
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ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในอัตราเร็วขึ้นจนมีคาสูงสุดในชวง 15 เดือน
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เก็บรวบรวมขอมูลในวันที่ 4-15 ธันวาคม 2020

สถานการณของภาคการผลิตในประเทศไทยยังคงสดใสตอไปเมื่อสิน
้ สุดปี
2020 ตามขอมูลการสํารวจ PMI™ ประจําเดือนธันวาคม สภาวะธุรกิจโดย
รวมปรับตัวดีข้ ึนเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน หลังจากที่ปรับตัวลดลงในระดับสูง
เมื่อชวงกอนหน าของปี นี้เนื่องจากมาตรการที่ใชเพื่อตอสูกับการระบาดใหญ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยิ่งไปกวานัน
้ ผลผลิตยังเพิ่ม
ขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนเมษายน 2019 คําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่ม
ขึ้นเป็ นเดือนที่หาติดตอกัน และมีหลักฐานที่แสดงวามีความกดดันตอหวงโซ
อุปทานผานตนทุนเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระดับสูงที่สุด
นับตัง้ แตเดือนกันยายน 2019 และการจางงานยังคงลดลง แมวาจะมีอัตราที่
ตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือนมกราคมก็ตาม
PMI ทัว
่ ไปของ IHS Markit สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยคือดัชนีรวม
ที่แสดงผลการดําเนินงานของภาคการผลิตเป็ นตัวเลขเดียว ดัชนีนี้ไดมาจาก
ดัชนีสําหรับคําสัง่ ซื้อสินคาใหม ผลผลิต จํานวนพนักงาน เวลาสงมอบของผู
ผลิตวัตถุดิบ และสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื ตัวเลขใด ๆ ที่มากกวา 50.0 แสดงวา
โดยรวมแลวสภาวะของภาคการผลิตปรับตัวดีข้ น
ึ
คา PMI เพิ่มขึ้นเป็ น 50.8 ในเดือนธันวาคม จาก 50.4 ในเดือนพฤศจิกายน
สงสัญญาณวาสภาวะธุรกิจโดยรวมปรับตัวดีข้ น
ึ เป็ นเดือนที่สามติดตอกันเมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหน า คาลาสุดนี้ยังเป็ นคาสูงที่สุดในชวง 20 เดือนซึ่งกอน
หน านี้เคยมีคาที่สูงเทากันนี้มาแลว และสูงกวา 49.4 ซึ่งเป็ นคาเฉลี่ยนับตัง้ แต
ที่ทําการสํารวจมา (ตัง้ แตเดือนธันวาคม 2015)
การเพิ่มขึ้นของดัชนีทัว
่ ไปในเดือนธันวาคมเกือบจะทัง้ หมดเป็ นผลมาจากองค
ประกอบดานผลผลิต สวนอีกสามองคประกอบอื่น ๆ ซึ่งไดแก จํานวนพนักงาน
สต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื และเวลาสงมอบของผูผลิตวัตถุดิบ ก็มีอิทธิพลในทิศทาง
บวกตอ PMI เล็กน อยเชนกัน ในขณะที่คําสัง่ ซื้อสินคาใหมสงผลตอคาดัชนี
ทัว
่ ไปเล็กน อยเนื่องจากอัตราการเติบโตที่ชาลงกวาในเดือนพฤศจิกายน
ผลผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่หาติดตอกันในเดือนธันวาคมและมี
อัตราเร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนเมษายน 2019 ผูตอบแบบสํารวจระบุวาแนวโน ม

ตอ...

© 2021 IHS Markit
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ความคิดเห็น
Trevor Balchin ผูอํานวยการฝ ายเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดให
ความเห็นเกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ภาคการผลิตในประเทศไทยมีการฟื้ นตัวของสภาวะธุรกิจโดยรวม

อยางตอเนื่องในเดือนธันวาคม โดยมีการเติบโตเพิ่มเติมในดานผลผลิต

และคําสัง่ ซื้อสินคาใหม ซึ่งยังคงสงผลตอการลดการจางงานอีกครัง้ หนึ่ง

สิ่งที่สําคัญคือ PMI ยังคงมีคาสูงกวา 50.0 ตลอดไตรมาสที่สี่ ชีใ้ หเห็น

ไดอยางแข็งแกรงวา GDP เมื่อเทียบกับปี กอนหน ากลับมาเติบโตเมื่อ

สิน
้ สุดปี 2020 อันทาทายนี้

“ดัชนีสําหรับผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม การจัดซื้อ สินคาคงคลัง และ

งานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการตางมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยระยะ

ยาว นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณวาความกดดันดานเงินเฟ อกลับมาอีกครัง้

ในภาคสวน โดยราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็ นครัง้ แรกในชวงเวลาหนึ่งปี กวา

และตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดในชวง 15 เดือน

“สวนที่ยังขาดหายไปในการฟื้ นตัวจนถึงขณะนี้ก็คือยอดขายสินคา

สงออกที่ต่ํามากและการขาดการสรางงาน อยางไรก็ตาม ปั จจัยหลังนี้

ปรากฏใหเห็นมาตัง้ แตกอนที่จะเกิดการระบาดใหญ และการลดการจาง

งานในรอบปั จจุบันก็เกิดขึ้นยอนกลับไปตัง้ แตชวงสิน
้ ปี 2018”

“ความเชื่อมัน
่ ยังคงเป็ นบวกในเดือนธันวาคมและปรับตัวดีข้ น
ึ เล็กน อย

แมวาความสําเร็จของภาคสวนโดยรวมมีแนวโน มวาจะขึ้นอยูกับการก

ลับมาฟื้ นตัวในดานการคาระหวางประเทศในปี 2021 ก็ตาม”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

การผลิตที่ปรับตัวดีข้ ึนนี้โดยสวนใหญแลวเป็ นผลมาจากคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งไดเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่หาติดตอกันเชนกัน อยางไร
ก็ตาม อัตราการเติบโตนี้ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนเล็กน อย ซึ่งโดยหลักแลว
แสดงใหเห็นถึงอุปสงคจากตางประเทศที่อยูในระดับตํ่า คําสัง่ ซื้อสินคาสงออก
ใหมลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนกรกฎาคม
ถึงแมวายอดรวมคําสัง่ ซื้อสินคาใหมจะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมในเดือนสุดทายของปี
2020 แตงานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ยังคงเป็ นแนวโน มที่เห็นไดชัดเจนตลอดทัง้ ไตรมาสที่สี่หลังจากที่มก
ี ารเพิ่มขึ้น
เป็ นครัง้ แรกในชวงแปดเดือนในเดือนกันยายน นอกจากนี้ ผูผลิตยังสามารถ
เก็บสะสมสต็อกสินคาสําเร็จรูปไดเป็ นเดือนที่สามติดตอกันเชนกัน
เนื่องจากคําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่มขึ้นแตมีสัญญาณของความกดดันตอความ
สามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อย ผูผลิตจึงลดจํานวนพนักงานเป็ น
เดือนที่ยี่สิบเจ็ดติดตอกันในเดือนธันวาคม อยางไรก็ตาม อัตราการลดการจาง
งานนี้ลดลงนับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายนและอยูในระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือน
มกราคม
ขอมูลในเดือนธันวาคมบงชีว
้ ามีความกดดันตอราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ความตองการวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน เวลาสงมอบของผูผลิต
วัตถุดิบจึงยาวนานขึ้น และราคาวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระดับสูงที่สุด
นับตัง้ แตเดือนกันยายน 2019 ในขณะเดียวกัน ราคาผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเป็ น
ครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนธันวาคม 2019
สําหรับแนวโน มในปี 2021 ผูผลิตมีความเชื่อมัน
่ เป็ นบวกเกี่ยวกับผลผลิต
ในชวง 12 เดือนขางหน า โดยความเชื่อมัน
่ นี้ปรับตัวดีข้ น
ึ เล็กน อยในเดือน
ธันวาคมและอยูในระดับที่สูงกวาแนวโน มระยะยาวนับตัง้ แตที่เริ่มทําการ
สํารวจ

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า

การเติบโตของ GDP
รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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วิธีการสํารวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบสํารวจมีการเก็บรวบรวมคําตอบในชวงครึ่งเดือนหลังของแตละเดือน และบงชีถ
้ ึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหน า ตัวแปรการสํารวจแตละตัวมีการคํานวณดัชนีการกระจาย ซึ่งเป็ นผลรวมของอัตรารอยละ
ของคําตอบที่ “สูงกวา” และครึ่งหนึ่งของอัตรารอยละของคําตอบที่ “ไมเปลี่ยนแปลง” ดัชนีนี้มีคาตัง้ แต 0 ถึง
100 โดยคาที่สูงกวา 50 บงชีว
้ าโดยรวมแลวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหน า และคาที่ต่าํ กวา 50 บงชีว
้ าโดย
รวมแลวลดลง จากนัน
้ จึงนํ าดัชนีนี้ไปกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล

IHS Markit เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ ชื่อบริษท
ั และชื่อ
ผลิตภัณฑอ่ ืน ๆ ทัง้ หมดอาจเป็ นเครื่องหมายการคาของเจาของที่เกี่ยวของ © 2021 IHS Markit Ltd. สงวนสิทธิ ์
ทุกประการ

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยโดย IHS Markit ไดรับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคําตอบใน
แบบสอบถามประจําเดือนที่สงไปยังผูจัดการฝ ายจัดซื้อในกลุมผูตอบแบบสํารวจซึ่งประกอบดวยผูผลิตประมาณ
400 ราย กลุมผูตอบแบบสํารวจไดรับการแบงหมวดหมูตามรายละเอียดของภาคสวนและจํานวนพนักงานใน
บริษท
ั โดยพิจารณาตามสัดสวนของผลกระทบที่มีตอ GDP

IHS Markit (NYSE: INFO) คือผูนําของโลกดานขอมูลที่สําคัญ การวิเคราะห และโซลูชันสําหรับอุตสาหกรรมและ
ตลาดหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทัว
่ โลก บริษท
ั นํ าเสนอขอมูล การวิเคราะห และโซลูชันยุคใหมใหแกลูกคาในภาค
สวนธุรกิจ การเงิน และภาครัฐ ซึ่งชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกคา และนํ าเสนอขอมูลเชิงลึกที่
นํ าไปสูการตัดสินใจอยางมัน
่ ใจหลังจากไดรับทราบขอมูลเป็ นอยางดีแลว IHS Markit มีลูกคาในภาคสวนธุรกิจและ
ภาครัฐมากกวา 50,000 ราย ซึ่งรวมถึงรอยละ 80 ของบริษท
ั ใน Fortune Global 500 และสถาบันการเงินชัน
้ นํ า
ของโลก

ตัวเลขทัว
่ ไปคือดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็ นคาเฉลี่ย
ถวงนํ้ าหนักของดัชนีหาดัชนี ไดแก คําสัง่ ซื้อสินคาใหม (30%), ผลผลิต (25%), จํานวนพนักงาน (20%), เวลา
สงมอบของผูผลิตวัตถุดิบ (15%) และสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื (10%) ในการคํานวณ PMI ดัชนีเวลาสงมอบของผูผลิต
วัตถุดิบไดรับการคํานวณแบบผกผันเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สามารถนํ าไปเปรียบเทียบไดกับดัชนี
อื่น ๆ

หากทานไมตองการไดรับขาวประชาสัมพันธจาก IHS Markit โปรดสงอีเมลมาที่ katherine.smith@ihsmarkit.
com หากตองการอานนโยบายความเป็ นสวนตัวของเรา คลิก ที่นี่

หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาล
เป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล

ขณะนี้มีแบบสํารวจสําหรับดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) ในมากกวา
40 ประเทศ และในภูมิภาคที่สําคัญดวยเชนกัน ซึ่งรวมถึงยูโรโซน แบบสํารวจเหลานี้เป็ นแบบสํารวจทางธุรกิจที่
ไดรับความสนใจมากที่สุดจากทัว
่ โลก และไดรับการยอมรับจากธนาคารกลาง ตลาดการเงินและผูดําเนินการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ในดานความสามารถนํ าเสนอดัชนีที่แสดงแนวโน มทางเศรษฐกิจในแตละเดือนที่มีความถูกตอง
ทันตอเหตุการณ และมักจะแตกตางจากดัชนีอ่ น
ื ๆ หากตองการเรียนรูเพิ่มเติม โปรดไปที่ ihsmarkit.com/
products/pmi.html

ขอมูลของเดือนธันวาคมไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 4-15 ธันวาคม 2020
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ PMI โปรดติดตอ economics@ihsmarkit.com

การปฏิเสธความรับผิด

เกี่ยวกับ PMI

สิทธิทรัพยสินทางปั ญญาในขอมูลที่จัดหาใหในเอกสารนี้เป็ นของหรือเป็ นสิทธิใ์ ชงานของ IHS Markit ไมอนุญาตใหมีการใชงานโดยไมไดรับอนุญาตใด ๆ หากไมไดรับความยินยอมจาก IHS Markit กอน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการทํา
สําเนา การแจกจาย การสงตอหรือการเปิ ดเผยขอมูลใด ๆ IHS Markit จะไมตองมีความรับผิด หน าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ สําหรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือขอมูล ("ขอมูล") ที่อยูในเอกสารนี้ ขอผิดพลาด ความไมถูกตอง การละเวน หรือความ
ลาชาใด ๆ ของขอมูล หรือการดําเนินการใด ๆ ที่กระทําไปโดยเชื่อถือตามขอมูลดังกลาว ไมวาในกรณีใดก็ตาม IHS Markit จะไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอัน
เป็ นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลนี้ Purchasing Managers’ Index™ และ PMI™ เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Markit Economics Limited หรือเป็ นสิทธิใ์ ชงานของ Markit Economics Limited IHS Markit เป็ น
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ
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