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PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
PMI ส่่งสััญญาณว่่ามีีการเติิบโตเป็็ นครั้้�งแรก
ในปีี 2020 นัับจนถึึงขณะนี้้�
ผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

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

การผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ต่่างเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�เร็็วขึ้้�น
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ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจยัังคงเป็็ นลบ
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เก็็บรวบรวมข้้อมููลในวัันที่่� 12-22 ตุุลาคม 2020

สภาวะภาคการผลิิตในประเทศไทยในเดืือนพฤศจิิกายนปรัับตััวดีีขึ้้� นเป็็ นครั้้�ง
แรกในปีี นี้้�ในระหว่่างเดืือนตุุลาคม ซึ่่�งเป็็ นผลมาจากอััตราการผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อ
สิินค้้าใหม่่ที่่�เติิบโตเร็็วขึ้้�น การสำำ�รวจบ่่งชี้้�ว่่าบริิษัท
ั ได้้เพิ่่�มกิิจกรรมการซื้้�อและ
สะสมสิินค้้าคงคลัังมากขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังมีีรายงานว่่ามีีการส่่งมอบที่่�ล่่าช้้าเช่่น
กััน อย่่างไรก็็ตาม อุุปสงค์์ภายนอกยัังคงปรัับตััวลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ในขณะที่่�
การจ้้างงานยัังคงลดลง และความคาดหวัังของธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับแนวโน้้ มในปีี
ข้้างหน้้ าก็็ยัังคงเป็็ นลบเช่่นกััน
ดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ น 50.8 ในเดืือนตุุลาคม จาก
49.9 ในเดืือนกัันยายน การที่่�ค่่าดััชนีีล่่าสุุดเพิ่่�มขึ้้�นสููงกว่่า 50 ซึ่่�งเป็็ นค่่าที่่�แสดง
ว่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�นไม่่เพีียงแต่่บ่่งชี้้�ว่่าผลการดำำ�เนิินงานของภาคส่่วน
ปรัับตััวดีีขึ้้� นเป็็ นครั้้�งแรกในปีี นี้้�นัับจนถึึงขณะนี้้�เท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็ นค่่าสููงที่่�สุุดใน
ช่่วงเวลาหนึ่่�งปีี ครึ่่�งด้้วย PMI ทั่่�วไปคืือดััชนีีรวมที่่�ได้้มาจากค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก
ของดััชนีีย่่อยห้้าดััชนีี ได้้แก่่ ผลผลิิต คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้า จำำ�นวนพนัักงาน สิินค้้า
คงคลััง และเวลาส่่งมอบ
การปรัับตััวดีีขึ้้� นในครั้้�งนี้้�ได้้รัับแรงขัับเคลื่่�อนมาจากผลผลิิตและยอดขายที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นในอััตราเร็็วขึ้้�น โดยผู้้�ผลิิตในประเทศไทยมีีปริิมาณการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็ นเดืือนที่่�สามติิดต่่อกัันในเดืือนตุุลาคม และมีีอััตราเร็็วที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือน
มิิถุุนายน 2019 ทั้้�งนี้้� มีีการระบุุโดยส่่วนใหญ่่ว่่าอุุปสงค์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นเหตุุผลที่่�
ทำำ�ให้้ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้� คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ก็็เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นเดืือนที่่�สาม
ติิดต่่อกัันเช่่นกััน
ความต้้องการด้้านการผลิิตที่่�สููงขึ้้�นส่่งผลให้้บริิษัท
ั มีีการซื้้�อวััตถุุดิิบเพิ่่�มขึ้้�น
และมีีการเก็็บสต็็อกเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งในสต็็อกวััตถุุดิิบและสต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป โดย
กิิจกรรมการซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นใน
อััตราที่่�ไม่่เคยพบมาก่่อนนัับตั้้�งแต่่ช่่วงสิ้้�นปีี 2018 ดัังนั้้�น สต็็อกวััตถุุดิิบจึึง
เพิ่่�มขึ้้�นในเดืือนตุุลาคม ซึ่่�งเป็็ นการเพิ่่�มขึ้้�นครั้้�งแรกในปีี นี้้�นัับจนถึึงขณะนี้้� โดย
มีีอััตราการสะสมสต็็อกที่่�เร็็วที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีี 2018 ในทำำ�นองเดีียวกััน
สต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปก็็เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกในปีี 2020 นัับจนถึึงขณะนี้้�
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หััวหน้้ านัักเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“ตามข้้อมููล PMI ล่่าสุุดนั้้�น พบว่่าสภาวะของภาคการผลิิตใน

ประเทศไทยปรัับตััวดีีขึ้้� นเป็็ นครั้้�งแรกในปีี นี้้�ในเดืือนตุุลาคม โดยการ

ผลิิตและยอดขายมีีการเพิ่่�มขึ้้�นเพิ่่�มเติิม และมีีอััตราเร็็วที่่�สุุดในช่่วง

เวลาหนึ่่�งปีี กว่่า อย่่างไรก็็ตาม ตััวบ่่งชี้้�อื่่�น ๆ ในการสำำ�รวจยัังคงก่่อให้้

เกิิดคำำ�ถามถึึงความยั่่�งยืืนของการปรัับตััวที่่�ดีีขึ้้� นนี้้�

“แม้้ว่่าคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่โดยรวมจะเพิ่่�มขึ้้�นเพิ่่�มเติิมในเดืือนตุุลาคม

แต่่ยอดขายสิินค้้าส่่งออกยัังคงลดลง สะท้้อนให้้เห็็นถึึงสภาพแวดล้้อม

ของการค้้าทั่่�วโลกที่่�ซบเซา การจ้้างงานในโรงงานยัังคงลดลงอย่่างต่่อ

เนื่่�องท่่ามกลางรายงานว่่ามีีการเลิิกจ้้างพนัักงาน เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�น

ของยอดขายไม่่ได้้สร้้างแรงกดดัันต่่อความสามารถในการปฏิิบััติิงาน

ของบริิษัท
ั

“ประการสุุดท้้าย ความกัังวลเกี่่�ยวกัับผลกระทบในระยะยาวจากการ

ระบาดใหญ่่ที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจและการค้้ายัังคงทำำ�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นลดลง
ต่่อไป โดยความคาดหวัังของธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับแนวโน้้ มในปีี ข้้างหน้้ า
เป็็ นลบเมื่่�อเริ่่�มต้้นไตรมาสที่่�สี่่�”

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ห่่วงโซ่่อุุปทานเผชิิญกัับแรงกดดัันให้้ปรัับตััวลดลงเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่เดืือน
กุุมภาพัันธ์์ โดยมีีระยะเวลาส่่งมอบยาวนานขึ้้�นในระหว่่างเดืือนตุุลาคม แม้้ว่่า
จะอยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�นก็็ตาม ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลการสำำ�รวจบ่่งชี้้�ว่่าความล่่าช้้า
ในการขนส่่งเป็็ นผลมาจากสภาพอากาศที่่�รุุนแรง
แม้้ว่่าคำำ�สั่่�งซื้้�อใหม่่จะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่งานที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้
ดำำ�เนิินการก็็ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากเดืือนกัันยายน และการขาดแรงกดดััน
ต่่อความสามารถในการผลิิตนี้้�สอดคล้้องกัับการจ้้างงานที่่�ลดลงเพิ่่�มเติิม โดย
จำำ�นวนพนัักงานในโรงงานในประเทศไทยลดลงอีีกครั้้�งในระหว่่างเดืือนตุุลาคม
แม้้ว่่าอััตราการลดลงนี้้�จะมีีระดัับต่ำำ��ที่่�สุุดในช่่วงแปดเดืือนก็็ตาม
นอกจากนี้้� อุุปสงค์์จากภายนอกก็็ยัังคงลดลงเช่่นกััน โดยคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าส่่งออก
ใหม่่ลดลงเป็็ นเดืือนที่่�แปดติิดต่่อกัันในเดืือนตุุลาคม ในขณะเดีียวกััน ความ
เชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจยัังคงเป็็ นลบต่่อไป แม้้ว่่าบริิษัท
ั จะมีีความไม่่มั่่�นใจลดลงเกี่่�ยว
กัับแนวโน้้ มในปีี ข้า้ งหน้้ าเมื่่�อเทีียบกัับในเดืือนกัันยายนก็็ตาม ทั้้�งนี้้� ปัั จจััยที่่�ส่่ง
ผลกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นคืือความกัังวลเกี่่�ยวกัับผลกระทบในระยะยาวของ
ไวรััสโคโรนาที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจและการค้้า

ดัชนีผลผลิต PMI

การเติบโตของ GDP

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนหน้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
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ประการสุุดท้้าย ความกดดัันด้้านราคายัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� โดยราคาวััตถุุดิิบ
เพิ่่�มขึ้้�นในเดืือนตุุลาคม ซึ่่�งเป็็ นการเพิ่่�มขึ้้�นครั้้�งแรกในช่่วงห้้าเดืือน แต่่อััตรา
การเพิ่่�มขึ้้�นนี้้�อยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อย ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลการสำำ�รวจชี้้�แนะว่่าราคาโลหะที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นปัั จจััยที่่�ทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น ในขณะเดีียวกััน ราคาผลผลิิต
ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากเดืือนกัันยายนเป็็ นส่่วนใหญ่่
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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 เป็ นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ ชื่อบริษท
ั และชื่อ
ผลิตภัณฑ์อ่ น
ื ๆ ทัง้ หมดอาจเป็ นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง © 2020 IHS Markit Ltd. สงวนสิทธิ ์
ทุกประการ

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

ข้้อมููลของเดืือนตุุลาคม 2020 ได้้รัับการเก็็บรวบรวมในวัันที่่� 12-22 ตุุลาคม 2020
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

© 2020 IHS Markit

