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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
ภาคการผลิตในประเทศไทยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นสวนใหญเมื่อสิน
้ สุดปี 2019
ผลการสํารวจที่สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นน อยมาก

52

ยอดรวมคําสัง่ ซื้อสินคาใหมกลับมาเติบโต แตยอดขายสินคาสงออกยังคง
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ลดลงอยางตอเนื่อง
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ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจอยูในระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือนกันยายน 2018
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ภาคการผลิตในประเทศไทยอยูในภาวะซบเซาเป็ นสวนใหญเมื่อสิน
้
สุดปี โดยที่ปริมาณการผลิตแทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลงเลยในเดือน
ธันวาคม ถึงแมวาคําสัง่ ซื้อสินคาใหมจะกลับมาเติบโต แตอัตราการ
ขยายตัวก็ไมเพียงพอที่จะเพิ่มระดับงานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมได
ดําเนินการ ในขณะที่หลักฐานของกําลังการผลิตสวนเกินทําใหระดับ
การจางงานลดลง บริษท
ั ไมเพียงแตลดจํานวนพนักงานเทานัน
้ แตยัง
ลดกิจกรรมการซื้อเพิ่มเติมอีกดวย แมวาความเชื่อมัน
่ ในธุรกิจจะยัง
เป็ นบวก แตก็ลดลงจนมีระดับตํ่าที่สุดในชวงเวลาสิบหาเดือน ในขณะ
เดียวกัน ความกดดันดานเงินเฟ อยังคงอยูในระดับตํ่า

ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™
(PMI™) สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็ น 50.1 ใน
เดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 49.3 ในเดือนพฤศจิกายน แตก็ยังคง
สงสัญญาณวาผลการดําเนินงานของภาคการผลิตซบเซาเป็ นสวนใหญ
ในเดือนนี้ นอกจากนี้ คา PMI โดยเฉลี่ยที่ระดับ 49.8 สําหรับไตรมาส
ที่สี่แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจภาคการผลิตมีแนวโน มปรับตัวลดลงเป็ น
ครัง้ แรกในปี 2019
ขอมูลการสํารวจลาสุดบงชีว
้ าสภาวะอุปสงคปรับตัวดีข้ น
ึ ชัว
่ คราว ยอด
รวมคําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมหลังจากที่ลดลงใน
เดือนพฤศจิกายน แมวาจะอยูในระดับเล็กน อยก็ตาม อุปสงคของ
ลูกคาไดรับแรงขับเคลื่อนจากตลาดในประเทศเป็ นหลัก เนื่องจาก
คําสัง่ ซื้อจากตางประเทศยังคงลดลงอยางตอเนื่อง คําสัง่ ซื้อสินคา
สงออกใหมลดลงเป็ นเดือนที่สองติดตอกันในเดือนธันวาคม

แมวายอดขายโดยรวมจะเพิ่มขึ้น แตปริมาณการผลิตโดยสวนใหญ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ งานที่มี
คําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการก็ไมเพิ่มขึ้นเชนกัน ในทางตรงกัน
ขาม ระดับงานคงคางลดลงเป็ นเดือนที่สองติดตอกันในเดือนธันวาคม
ซึ่งแสดงถึงการขาดความกดดันตอความสามารถในการดําเนินงาน
และทําใหสงผลตอการจางงาน จํานวนพนักงานลดลงเป็ นเดือนที่
สิบหาติดตอกัน

ตอ...

© 2020 IHS Markit
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หัวหน านักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความ
เห็นเกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ขอมูล PMI ลาสุดสงสัญญาณวาสภาวะการผลิตทัว่ ประเทศไทย
ไมมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นสวนใหญเมื่อสิน
้ สุดปี 2019 ผลการ
สํารวจ PMI ลาสุดประกอบกับขอมูลในเดือนธันวาคมชีแ
้ นะวา
ภาคการผลิตในประเทศไทยปรับตัวลดลงในระหวางไตรมาสที่สี่
“ถึงแมวาการกลับมาเติบโตอีกครัง้ ของยอดขายใหมในเดือน
ธันวาคมจะทําใหมีความหวัง แตอัตราการขยายตัวนี้ไมเพียงพอที่
จะเพิ่มปริมาณการผลิตที่แทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดือน
พฤศจิกายน ยิ่งไปกวานัน
้ งานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนิน
การยังคงลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งชีแ
้ นะวาการเติบโตของผลผลิต
ไมมีแนวโน มวาจะเกิดขึ้นในเดือนขางหน า เวนแตอุปสงคจะเพิ่ม
ขึ้นเป็ นอยางมาก
“ดังนัน
้ แนวโน มการเติบโตในปี ใหมนี้จึงดูซบเซา และอันที่จริง
แลว ความเชื่อมัน
่ ในธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตในปี ขางหน าลดลงจน
อยูในระดับที่ต่าํ ที่สุดนับตัง้ แตเดือนธันวาคม 2018 โดยบริษท
ั
มีความกังวลเกี่ยวกับยอดขายที่ชะลอตัวและผลกําไรที่ลดลง
นอกจากนี้ ความเชื่อมัน
่ ที่ลดลงยังเห็นไดจากการลดลงเพิ่มเติม
ในทัง้ การจางงานและกิจกรรมการซื้อ”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

บริษท
ั ไมเพียงแตจะลดจํานวนพนักงานเทานัน
้ แตยังลดกิจกรรมการ
ซื้อเพิ่มเติมเมื่อสิน
้ สุดปี การซื้อวัตถุดิบลดลงเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน
ในเดือนธันวาคม โดยแมวาระดับการซื้อจะลดลง แตสต็อกวัตถุดิบ
กลับมีการสะสมเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน แมวาจะอยูในระดับ
เล็กน อยก็ตาม ในขณะเดียวกัน สต็อกสินคาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นเล็กน อย
เป็ นครัง้ แรกในชวงแปดเดือน
นอกจากนี้ การคาดการณสําหรับอนาคตก็ปรับตัวลดลงเชนกัน แมวา
ความคาดหวังของธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตในชวงอีกหนึ่งปี จะยังเป็ น
บวกในระดับเล็กน อย แตก็ลดลงจนมีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือน
กันยายนของปี 2018 บริษท
ั ที่คาดวาผลผลิตจะลดลงในปี ขางหน า
ระบุวาเนื่องจากยอดขายและผลกําไรลดลง สวนบริษท
ั ที่มีความเชื่อ
มัน
่ ระบุวาเป็ นผลมาจากความคาดหวังวาสภาวะเศรษฐกิจจะปรับตัว
ดีข้ น
ึ และมีผลิตภัณฑรุนใหม ๆ

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า

การเติบโตของ GDP
รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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ประการสุดทาย ในดานราคา ขอมูลการสํารวจแสดงสัญญาณวาความ
กดดันดานราคาลดลง ราคาขายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระดับที่ชาที่สุดใน
ชวงเวลาเกือบหนึ่งปี ในขณะที่ตนทุนการผลิตลดลงเป็ นครัง้ แรกนับ
ตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ ขอมูลการสํารวจชีแ
้ นะวา ตนทุนที่ลดลงเป็ น
ผลมาจากการใหสวนลดโดยผูผลิตวัตถุดิบและราคาพลังงานที่ลดลง

ติดตอ
Bernard Aw
หัวหน านักเศรษฐศาสตร
IHS Markit
โทรศัพท +65 6922-4226
bernard.aw@ihsmarkit.com

Katherine Smith
ฝ ายประชาสัมพันธ
IHS Markit
โทรศัพท +1-781-301-9311
katherine.smith@ihsmarkit.com

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 © 2020 IHS Markit Ltd. สงวนสิทธิ ์
ทุกประการ

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

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 าไปเปรียบเทียบไดกับดัชนีอ่ น
ื ๆ

หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาล
เป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล
ขอมูลของเดือนธันวาคม 2019 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 5-13 ธันวาคม 2019
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ PMI โปรดติดตอ economics@ihsmarkit.com

การปฏิเสธความรับผิด

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

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

เกี่ยวกับ PMI

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

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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