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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
ภาคการผลิตในประเทศไทยซบเซา
เมื่อเริ่มตนปี 2020
ผลการสํารวจที่สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

ทัง้ ปริมาณการผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมเติบโตในระดับลดลง
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กิจกรรมการซื้อไมมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นสวนใหญ
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ในขณะที่สต็อกวัตุดิบลดลง
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ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจเกี่ยวกับแนวโน มในปี ขางหน าปรับตัวลดลง
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สภาวะของภาคการผลิตของประเทศไทยซบเซาเป็ นสวนใหญเมื่อ
เริ่มตนปี เนื่องจากผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่มขึ้นในระดับ
เล็กน อยเทานัน
้ ในระหวางเดือนมกราคม ดังนัน
้ บริษท
ั จึงยังคง
ระมัดระวังเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงเป็ น
สวนใหญ และไดสงผลใหสต็อกวัตถุดิบลดลง การจางงานลดลง
เพิ่มเติม ในขณะที่ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจลดลงจนอยูในระดับตํ่า
ที่สุดในชวงเวลากวาหนึ่งปี ครึ่ง ในขณะเดียวกัน ตนทุนและราคา
ผลิตภัณฑตางก็ลดลงในเดือนนี้

ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™
(PMI™) สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย ลดลงมาอยูที่ 49.9
ในเดือนมกราคม โดยลดลงจาก 50.1 ในเดือนธันวาคม สง
สัญญาณวาผลการดําเนินงานของภาคการผลิตซบเซาเป็ นสวนใหญ
อุปสงคสําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศไทยยังคงปรับตัวลดลงเมื่อ
เริ่มตนปี ในขณะที่แสดงใหเห็นวามีการเติบโต แตคําสัง่ ซื้อสินคา
ใหมก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อย แมวายอดขายจากตางประเทศจะกลับ
มาเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยคําสัง่ ซื้อสินคาสงออกใหมกลับมาเติบโตหลัง
จากที่ปรับตัวลดลงมาสองเดือน ผูตอบแบบสํารวจระบุวาสภาวะ
เศรษฐกิจที่ทาทายเป็ นเหตุผลสําคัญที่ทําใหการเติบโตของยอดขาย
อยูในระดับตํ่า ซึ่งไดสงผลใหผูผลิตในประเทศไทยเพิ่มปริมาณ
การผลิตเพียงเล็กน อยเทานัน
้

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ชะลอตัวสงผลใหความเชื่อมัน
่
ของธุรกิจลดลงจนอยูในระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือนมิถุนายน
2018 โดยบริษท
ั ระบุวาความเชื่อมัน
่ ที่ลดลงสัมพันธกับผลกําไรที่
ลดลงและสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

แมวาจะมีสัญญาณที่อาจแสดงถึงความกดดันตอความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการ
กลับเพิ่มขึ้นเป็ นครัง้ แรกในชวงสี่เดือน แตเพิ่มขึ้นในระดับเล็กน อย
ตอ...

© 2020 IHS Markit
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หัวหน านักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหค
วามเห็นเกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“การเริ่มตนปี ใหมแทบจะไมไดนําความยินดีมาสูภาคการ
ผลิตของประเทศไทย เนื่องจากขอมูล PMI ลาสุดชีใ้ หเห็น
วาสภาวะการประกอบธุรกิจซบเซาเป็ นสวนใหญ ดังนัน
้ จึง
ทําใหผลการดําเนินงานซึ่งอยูในภาวะชะลอตัวมาตัง้ แต
สิน
้ ปี 2019 ขยายตอเนื่องมาถึงปี 2020

“ผลการสํารวจบงชีว
้ าการผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมมีการ
เติบโตในระดับเล็กน อย ประกอบกับการจางงานในโรงงาน
ที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง บริษท
ั ยังคงมีความระมัดระวัง
และรักษาระดับกิจกรรมการซื้อของตนโดยไมมีการเปลี่ยน
แปลงเป็ นสวนใหญ ในขณะที่นําเอาสต็อกวัตถุดิบและสินคา
สําเร็จรูปของตนออกมาใช “ความกดดันดานราคาลดลงเมื่อ
เริ่มตนไตรมาสที่หนึ่ง ทามกลางสภาพแวดลอมการทํา
ธุรกิจที่ชะลอตัว

“นอกจากนี้ ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจยังลดลงจนอยูในระดับ
ตํ่าที่สุดในชวงเวลากวาหนึ่งปี ครึ่งในเดือนมกราคม เนื่องจาก
มีความกังวลเกี่ยวกับผลกําไรที่ลดลงและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ปรับตัวลดลง ทัง้ หมดนี้ชแ
ี้ นะวาในเดือนขางหน าจะยังคงมี
ความทาทายสําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ธุรกิจภาคการผลิตในประเทศไทยยังคงมีความระมัดระวังในการ
ลงทุนในจํานวนพนักงานและสินคาคงคลัง โดยการจางงานลดลง
เป็ นเดือนที่สิบหกติดตอกัน ในขณะที่กิจกรรมการซื้อไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นสวนใหญในเดือนนี้ ซึ่งสงผลใหสินคาคงคลังของ
วัตถุดิบลดลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนตุลาคม ในทํานองเดียวกัน
สต็อกสินคาสําเร็จรูปลดลงในเดือนมกราคม หลังจากที่เพิ่มขึ้นใน
ชวงเวลาสัน
้ ๆ เมื่อสิน
้ ปี ที่แลว

เนื่องจากความตองการวัตถุดิบปรับตัวลดลง ผูผลิตวัตถุดิบจึงมีผล
การดําเนินงานดีข้ น
ึ เมื่อเริ่มตนปี โดยระยะเวลาการสงมอบลดลง
ในอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนมิถุนายนของปี กอนหน า

ประการสุดทาย ในดานราคา ขอมูลการสํารวจแสดงใหเห็นวาความ
กดดันดานราคาลดลง ทามกลางสภาวะการผลิตที่ชะลอตัว โดย
ราคาขายโดยเฉลี่ยลดลงเป็ นครัง้ แรกในชวงเวลาหนึ่งปี ในขณะที่
ตนทุนการผลิตลดลงเพิ่มเติมในระหวางเดือนมกราคม

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า

การเติบโตของ GDP
รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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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
ขอมูลของเดือนมกราคม 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 13-23 มกราคม 2020
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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