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PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
สภาวะการผลิิตในประเทศไทยปรัับตััว
ลดลงในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

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

ทั้้�งปริิมาณการผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ลดลงในระดัับเล็็กน้้ อย
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ปริิมาณการจ้้างงานลดลงอย่่างมาก และสต็็อกวััตถุุดิิบลดลงเร็็วขึ้้�น
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ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับแนวโน้้ มในปีี ข้า้ งหน้้ าซบเซา
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ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์พบว่่าสภาวะการประกอบกิิจการของภาคการผลิิตใน
ประเทศอยู่่�ในภาวะทรุุดตััว เนื่่�องจากทั้้�งการผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ลด
ลงตามข้้อมููล PMI ล่่าสุุด ยอดขายที่่�ลดลงส่่งผลให้้งานที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อแล้้ว
แต่่ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการลดลง ซึ่่�งได้้ส่่งผลให้้การจ้้างงานลดลง โดยมีีการลด
การจ้้างงานเพิ่่�มขึ้้�นในเดืือนนี้้� ในขณะเดีียวกััน สต็็อกของทั้้�งวััตถุุดิิบและ
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููปก็็ลดลงเพิ่่�มเติิม ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจยัังคงซบเซา ในขณะ
ที่่�ภาวะเงิินเฟ้้ ออยู่่�ในระดัับต่ำำ��

ดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อหรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยลดลงเป็็ น 49.5 ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
จาก 49.9 ในเดืือนมกราคม ซึ่่�งส่่งสััญญาณว่่าสภาวะของภาคส่่วนปรัับ
ตััวลดลง ดััชนีีทั่่�วไปนี้้�ได้้มาจากคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับผลผลิิต คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้า
จำำ�นวนพนัักงาน สิินค้้าคงคลััง และเวลาส่่งมอบ ดัังนั้้�นจึึงให้้ภาพรวม
สภาวะของภาคการผลิิตในรููปแบบที่่�เข้้าใจง่่าย
ปริิมาณการผลิิตลดลงในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ แม้้ว่่าจะอยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อยก็็
ตาม หลัังจากที่่�ขยายตััวในระดัับเล็็กน้้ อยเมื่่�อเริ่่�มต้้นปีี 2020 ปริิมาณการ
ผลิิตที่่�ลดลงนี้้�เกิิดขึ้้�นพร้้อม ๆ กัับคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ที่่�ลดลง โดยผู้้�ตอบ
แบบสำำ�รวจระบุุว่่าคำำ�สั่่�งซื้้�อใหม่่ที่่�ลดลงนั้้�นเป็็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิิจ
ที่่�ชะลอตััวและเงิินบาทที่่�แข็็งค่่า หลัักฐานการสำำ�รวจแสดงให้้เห็็นว่่าสภาวะ
อุุปสงค์์ในประเทศปรัับตััวลดลง ดัังจะเห็็นได้้จากยอดขายใหม่่โดยรวมที่่�
ลดลงแม้้ว่่าคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าส่่งออกใหม่่จะเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้ อยก็็ตาม
ยอดขายที่่�ลดลงส่่งผลให้้ระดัับปริิมาณงานคงค้้างปรัับตััวลดลงอีีกครั้้�ง โดย
งานที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการที่่�ลดลงแสดงให้้เห็็นว่่ามีีกำำ�ลััง
การผลิิตส่่วนเกิินเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลต่่อการจ้้างงานโดยลดลงเป็็ นเดืือนที่่�
สิิบเจ็็ดติิดต่่อกัันในอััตราที่่�เร็็วที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายนของปีี
ก่่อนหน้้ า ทั้้�งนี้้� บริิษัท
ั ระบุุว่่าเหตุุผลสำำ�คััญที่่�การจ้้างงานลดลงคืือพนัักงาน
ลาออกโดยสมััครใจ
ถึึงแม้้ว่่าบริิษัท
ั จะเพิ่่�มกิิจกรรมการซื้้�อในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ แต่่ก็็เพิ่่�มขึ้้�น
ในระดัับเล็็กน้้ อย ข้้อมููลการสำำ�รวจชี้้�แนะว่่าการซื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นผลมาจาก
ความพยายามที่่�จะเติิมสต็็อก ในขณะเดีียวกััน สิินค้้าคงคลัังยัังคงลดลง
ในกลางไตรมาสที่่�หนึ่่�ง ถึึงแม้้ว่ากิ
่ ิจกรรมการซื้้�อจะเพิ่่�มขึ้้�น แต่่สต็็อก
ต่อ...

© 2020 IHS Markit
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หััวหน้้ านัักเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“ข้้อมููล PMI ล่่าสุุดส่่งสััญญาณว่่าภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับ
ตััวลดลงเพิ่่�มเติิมในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ สภาวะทางธุุรกิิจในภาคส่่วน
ปรัับตััวลดลงในเดืือนนี้้� ซึ่่�งเป็็ นผลมาจากทั้้�งผลผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อ
สิินค้้าใหม่่ที่่�ปรัับตััวลดลงอีีกครั้้�ง
“ตามหลัักฐานการสำำ�รวจ สภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว
ลงและเงิินบาทที่่�ค่่อนข้้างแข็็งค่่าส่ง่ ผลให้้อุป
ุ สงค์์สำำ�หรัับสิินค้้าที่่�ผลิิต
ในประเทศไทยลดลง ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจแม้้ว่่าจะดีีขึ้้� นจากเดืือน
มกราคมเล็็กน้้ อย แต่่ก็็ยัังคงซบเซา โดยมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับ
สภาวะเศรษฐกิิจที่่�ปรัับตััวลดลง ผลกำำ�ไรที่่�ลดลง และผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่าที่่�ส่่งผลต่่อการเติิบโต
“การจ้้างงานในโรงงานยัังคงลดลงในขณะที่่�สต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้�อและ
สต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปลดลงเพิ่่�มเติิม แสดงให้้เห็็นถึึงความพยายาม
ของผู้้�ผลิิตในประเทศไทยที่่�จะลดต้้นทุุนและปรัับปรุุงอััตรากำำ�ไร
ให้้ดีีขึ้้� น ท่่ามกลางแนวโน้้ มยอดขายที่่�ปรัับตััวลดลง”

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

วััตถุุดิิบที่่�ซื้้�อกลัับปรัับตััวลดลงเป็็ นเดืือนที่่�สองติิดต่่อกััน และมีีอััตราการ
ลดลงเร็็วที่่�สุุดในช่่วงเวลาหนึ่่�งปีี ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจระบุุว่่ายอดขายที่่�ลดลง
เป็็ นปัั จจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้มีีการลดสต็็อกลง นอกจากนี้้� สิินค้้าคงคลัังของ
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููปก็็ลดลงเป็็ นเดืือนที่่�สองติิดต่่อกัันเช่่นกััน

ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบเผชิิญกัับปัั ญหาในการส่่งมอบวััตถุุดิิบให้้ตรงเวลา และมีีการ
รายงานระยะเวลาส่่งมอบที่่�ยาวนานขึ้้�นในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ อย่่างไรก็็ดีี
เวลาส่่งมอบที่่�ปรัับตััวแย่่ลงนี้้�อยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น
สำำ�หรัับด้้านราคา ข้้อมููลการสำำ�รวจแสดงให้้เห็็นว่่าความกดดัันด้้านราคา
ชะลอตััวลงในระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์ โดยทั้้�งต้้นทุุนการผลิิตและราคา
ผลิิตภััณฑ์์ต่่างคงที่่�เป็็ นส่่วนใหญ่่ อย่่างไรก็็ตาม มีีรายงานว่่าการแพร่่ระบาด
ของไวรััสโคโรน่่าส่่งผลให้้ห่่วงโซ่่อุุปทานหยุุดชะงััก ซึ่่�งได้้ส่่งผลให้้ราคา
วััตถุุดิิบเพิ่่�มสููงขึ้้�นในบริิษัท
ั บางแห่่ง
ประการสุุดท้้าย ความคาดหวัังของธุุรกิิจปรัับตััวดีีขึ้้� นเล็็กน้้ อยในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ อย่่างไรก็็ตาม ระดัับความมั่่�นใจยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��เมื่่�อเทีียบ
กัับตั้้�งแต่่ที่่�เก็็บข้้อมููลมา ถึึงแม้้จะมีีการระบุุถึึงความเชื่่�อมั่่�นซึ่่�งเป็็ นผล
มาจากการคาดการณ์์ว่่ายอดขายจะเพิ่่�มขึ้้�น การวางแผนจ้้างพนัักงาน
และกิิจกรรมส่่งเสริิมการขาย แต่่บริิษัท
ั ที่่�ไม่่มีีความเชื่่�อมั่่�นได้้ระบุุว่่าผล
กำำ�ไรที่่�ลดลงและผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจจากไวรััสโคโรน่่าเป็็ นปัั จจััยที่่�มีี
โอกาสจะทำำ�ให้้ผลผลิิตในอนาคตลดลง

ดัชนีผลผลิต PMI

การเติบโตของ GDP

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนหน้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
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วิธีการสำ�รวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบส�ำรวจมีการเก็บรวบรวมค�ำตอบในช่วงครึ่งเดือนหลังของแต่ละเดือน และบ่งชีถ
้ ึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า ตัวแปรการส�ำรวจแต่ละตัวมีการค�ำนวณดัชนีการกระจาย ซึ่งเป็ นผลรวมของอัตราร้อยละ
ของค�ำตอบที่ “สูงกว่า” และครึ่งหนึ่งของอัตราร้อยละของค�ำตอบที่ “ไม่เปลี่ยนแปลง” ดัชนีนี้มีค่าตัง้ แต่ 0 ถึง
100 โดยค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชีว
้ ่าโดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และค่าที่ต่ำ� กว่า 50 บ่งชีว
้ ่าโดย
รวมแล้วลดลง จากนัน
้ จึงน� ำดัชนีนี้ไปก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล

IHS Markit เป็ นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ ชื่อบริษท
ั และชื่อ
ผลิตภัณฑ์อ่ น
ื ๆ ทัง้ หมดอาจเป็ นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง © 2020 IHS Markit Ltd. สงวนสิทธิ ์
ทุกประการ

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทยโดย IHS Markit ได้รับการรวบรวมโดย IHS Markit จากค�ำตอบใน
แบบสอบถามประจ�ำเดือนที่ส่งไปยังผู้จัดการฝ่ ายจัดซื้อในกลุ่มผู้ตอบแบบส�ำรวจซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตประมาณ
400 ราย กลุ่มผู้ตอบแบบส�ำรวจได้รับการแบ่งหมวดหมู่ตามรายละเอียดของภาคส่วนและจ�ำนวนพนักงานใน
บริษท
ั โดยพิจารณาตามสัดส่วนของผลกระทบที่มีต่อ GDP

ตัวเลขทัว
่ ไปคือดัชนีผู้จัดการฝ่ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็ นค่าเฉลี่ย
ถ่วงน�้ ำหนักของดัชนีห้าดัชนี ได้แก่ ค�ำสัง่ ซื้อสินค้าใหม่ (30%), ผลผลิต (25%), จ�ำนวนพนักงาน (20%), เวลา
ส่งมอบของผู้ผลิตวัตถุดิบ (15%) และสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื (10%) ในการค�ำนวณ PMI ดัชนีเวลาส่งมอบของผู้ผลิต
วัตถุดิบได้รับการค�ำนวณแบบผกผันเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สามารถน� ำไปเปรียบเทียบได้กับดัชนีอ่ น
ื ๆ

หลังจากที่ได้เผยแพร่แล้ว จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลการส�ำรวจที่เป็ นพื้นฐาน แต่อาจมีการแก้ไขปั จจัยทางฤดูกาล
เป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุดข้อมูลที่มีการก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล
ข้้อมููลของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2020 ได้้รัับการเก็็บรวบรวมในวัันที่่� 12-20 กุุมภาพัันธ์์ 2020
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส�ำรวจ PMI โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com

การปฏิเสธความรับผิด

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

หากท่่านไม่่ต้้องการได้้รัับข่่าวประชาสััมพัันธ์์จาก IHS Markit โปรดส่่งอีีเมลมาที่่� katherine.smith@ihsmarkit.
com หากต้้องการอ่่านนโยบายความเป็็ นส่่วนตััวของเรา คลิิก ที่่�นี่่�

เกี่ยวกับ PMI

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

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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