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PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
สภาวะของภาคการผลิิตในประเทศไทย

ปรัับตััวดีีขึ้้� นเพิ่่�มเติิมในเดืือนพฤศจิิกายน
ผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

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

การผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นเพิ่่�มเติิม
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กิิจกรรมการซื้้�อและสต็็อกเพิ่่�มขึ้้�นเพิ่่�มเติิม
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ธุุรกิิจมีีความเชื่่�อมั่่�นเป็็ นบวก
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เก็็บรวบรวมข้้อมููลในวัันที่่� 12-20 พฤศจิิกายน 2020

สภาวะของธุุรกิิจทั่่�วทั้้�งภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับตััวดีีขึ้้� นเพิ่่�มเติิมใน
กลางไตรมาสที่่�สี่่� ตามข้้อมููลการสำำ�รวจ PMI ครั้้�งล่่าสุุด การปรัับตััวดีีขึ้้� นในครั้้�ง
นี้้�ได้้รัับแรงขัับเคลื่่�อนจากผลผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ที่่�ต่่างก็็เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่� อง ดัังนั้้�นกิิจกรรมการซื้้�อและสิินค้้าคงคลัังจึึงเพิ่่�มขึ้้�นเพิ่่�มเติิม นอกจากนี้้�
ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจยัังกลัับไปสู่่�ด้้านบวกในเดืือนพฤศจิิกายน อย่่างไรก็็ตาม
คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าส่่งออกยัังคงลดลง และการจ้้างงานยัังลดลงเพิ่�ม
่ เติิมเนื่่� องจาก
ขาดแรงกดดัันต่่อความสามารถในการผลิิต
ดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยลดลงจาก 50.8 ในเดืือนตุุลาคม มาอยู่่�ที่่�
50.4 ในเดืือนพฤศจิิกายน แต่่ยัังคงมีีค่่าสููงกว่่าระดัับ 50.0 ซึ่่� งเป็็ นค่่าที่่�แสดงว่่า
ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงเล็็กน้้ อย ค่่าล่่าสุุดนี้้�บ่่งชี้้�ว่่าสภาวะของภาคส่่วนปรัับตััวดีี
ขึ้้�นเพิ่�ม
่ เติิม ค่่า PMI โดยเฉลี่่�ยที่่�ผ่า่ นมาสำำ�หรัับไตรมาสที่่�สี่่�เท่่ากัับ 50.6 แสดง
ให้้เห็็นว่่าภาคส่่วนมีีแนวโน้้ มที่่�จะมีีการขยายตััวรายไตรมาสเป็็ นครั้้�งแรกนัับ
ตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่�สามของปีี 2019
ขณะนี้้� PMI ได้้บ่่งชี้้�ว่่ามีีการปรัับตััวดีีขึ้้� นในภาคการผลิิตเป็็ นเวลาสองเดืือน
ติิดต่่อกััน ซึ่่� งสะท้้อนให้้เห็็นว่่าผลผลิิตและยอดขายที่่�กลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นในไตรมาส
ที่่�สามขยายมาจนถึึงไตรมาสที่่�สี่่� ปริิมาณการผลิิตเพิ่�ม
่ ขึ้้�นเป็็ นเดืือนที่่�สี่่�ติิดต่่อ
กัันในระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน แม้้ว่่าอััตราการเติิบโตจะลดลงและโดยรวม
อยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อยก็็ตาม นอกจากนี้้� คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ที่่�ได้้รัับก็็เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ น
เดืือนที่่�สี่่�ติิดต่่อกััน โดยที่่�การเติิบโตครั้้�งล่่าสุุดนี้้�มีีอััตราปานกลางและคล้้ายกัับ
ที่่�พบในเดืือนตุุลาคม ทั้้�งนี้้� ปัั จจััยที่่�มีีการระบุุว่่าส่่งผลให้้ยอดขายเพิ่่�มขึ้้�นได้้แก่่
อุุปสงค์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและการได้้รัับลููกค้้าใหม่่
บริิษัท
ั ได้้เพิ่่�มกิิจกรรมการซื้้�อของตนเป็็ นเดืือนที่่�สองติิดต่่อกัันเพื่่� อตอบสนอง
ต่่อคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่และการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่� อง นอกจากนี้้� ยัังมีีการ
เก็็บสะสมวััตถุุดิิบในสิินค้้าคงคลัังเพิ่่�มเติิมในเดืือนพฤศจิิกายน แม้้ว่่าจะมีีอััตรา
ที่่�ช้้าลงก็็ตาม ปริิมาณการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่งผลให้้สต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปเพิ่่�มขึ้้�น
ติิดต่่อกัันเป็็ นเดืือนที่่�สอง

ต่อ...

© 2020 IHS Markit
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หััวหน้้ านัักเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“ข้้อมููล PMI ล่่าสุุดบ่่งชี้้�ว่่าสภาวะของภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับ

ตััวดีีขึ้้� นเพิ่่�มเติิมในระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน ส่่งสััญญาณว่่าภาคส่่วนมีี

แนวโน้้ มที่่�จะมีีการขยายตััวเป็็ นครั้้�งแรกในรอบห้้าไตรมาส

“การปรัับตััวดีีขึ้้� นนี้้�ยัังคงได้้รัับแรงขัับเคลื่่�อนมาจากการผลิิตและยอด

ขายที่่�ฟื้้�นตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าส่่งออกก็็ลดลงใน

อััตราที่่�ช้้าที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่�มีีการรายงานการเติิบโตครั้้�งสุุดท้้ายในเดืือน

กุุมภาพัันธ์์ และการลดลงนี้้�โดยรวมแล้้วอยู่่�ในระดัับปานกลางซึ่่� งชี้้�แนะ

ว่่ามีีการเคลื่่�อนเข้้าสู่่�สภาวะคงตััวในตลาดภายนอก ดัังนั้้�นความเชื่่�อมั่่�น

ของธุุรกิิจจึึงปรัับตััวดีีขึ้้� น โดยความเชื่่�อมั่่�นนี้้�อยู่่�ในระดัับสููงที่่�สุุดในช่่วง

เก้้าเดืือน

“แม้้ว่่าข้้อมููลล่่าสุุดจะเป็็ นข่่าวที่่�น่่ายิินดีี แต่่ภาคการผลิิตของ

ประเทศไทยก็็ยัังไม่่ผ่่านพ้้นช่่วงอัันตราย การเติิบโตของยอดขาย

ยัังอยู่่�ในระดัับปานกลาง และระดัับการปรัับตััวดีีขึ้้� นนี้้�ก็็น้้อยกว่่าการ

ปรัับตััวลดลงในระดัับสููงที่่�พบในระหว่่างช่่วงที่่�มีีการระบาดใหญ่่สููงสุุด
ในไตรมาสที่่�สองอยู่่�มาก

“ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคโควิิด-19 ที่่�กลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลกและ

มาตรการปิิ ดเมืืองที่่�กลัับมาอีีกครั้้�งในหลายประเทศอาจมีีผลเชิิงลบต่่อ

แนวโน้้ มการฟื้้�นตััวในปัั จจุุบัันในช่่วงหลายเดืือนข้้างหน้้ า”

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ความสามารถในการปฏิิบััติิงานของบริิษัยั
ั ังคงเพีียงพอที่่�จะรองรัับยอดขาย
ใหม่่ที่่�เพิ่�ม
่ ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่� อง ดัังจะเห็็นได้้จากระดัับงานที่่�มีีคำำ�สั่่ง� ซื้้�อแล้้วแต่่ยััง
ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงเป็็ นส่่วนใหญ่่ในเดืือนพฤศจิิกายน
การขาดแรงกดดัันต่่อความสามารถในการผลิิตส่่งผลให้้มีีการลดการจ้้างงาน
เพิ่�ม
่ เติิม โดยจำำ�นวนพนัักงานลดลงเป็็ นเดืือนที่่�ยี่่�สิิบหกติิดต่่อกัันในระหว่่าง
เดืือนพฤศจิิกายน แม้้ว่่าจะอยู่่�ในระดัับปานกลางก็็ตาม

ดัชนีผลผลิต PMI

การเติบโตของ GDP

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนหน้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
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การสำำ�รวจแสดงให้้เห็็นว่่าห่่วงโซ่่อุุปทานมีีสภาวะคงตััวในกลางไตรมาสนี้้� โดย
ระยะเวลาการส่่งมอบไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงเป็็ นส่่วนใหญ่่ในเดืือนพฤศจิิกายน

44

ในขณะเดีียวกััน ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจก็็ปรัับตััวดีีขึ้้� นจนมีีค่่าสููงสุุดในช่่วงเก้้า
เดืือน และโดยรวมแล้้วบริิษัท
ั กลัับมามีีความเชื่่�อมั่่�นเกี่่�ยวกัับแนวโน้้ มในปีี ข้้าง
หน้้ า ผู้้ต
� อบแบบสำำ�รวจคาดการณ์์ว่า่ เศรษฐกิิจไทยและการไหลเวีียนทางการค้้า
จะปรัับตััวดีีขึ้้� นและขัับเคลื่่�อนให้้ผลผลิิตในอนาคตเพิ่่�มขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม
ยัังคงมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับผลกระทบระยะยาวของไวรััสโคโรนาต่่อกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจอยู่่�
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ประการสุุดท้้าย ความกดดัันด้้านราคามีีสภาวะคงตััวในกลางไตรมาสที่่�สี่่� ราคา
วััตถุุดิิบมีีการเปลี่่�ยนแปลงเพีียงเล็็กน้้ อยในเดืือนพฤศจิิกายน หลัังจากที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นเล็็กน้้ อยในเดืือนตุุลาคม และราคาผลผลิิตไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากเดืือน
ตุุลาคม

ติดต่อ
Andrew Harker
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายเศรษฐศาสตร์์
IHS Markit
โทรศััพท์์ +44 1491 461 016
andrew.harker@ihsmarkit.com

Katherine Smith
ฝ่่ ายประชาสััมพัันธ์์
IHS Markit
โทรศััพท์์ +1-781-301-9311
katherine.smith@ihsmarkit.com

วิธีการสำ�รวจ

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
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

เกี่ยวกับ IHS Markit

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

ข้้อมููลของเดืือนพฤศจิิกายน 2020 ได้้รัับการเก็็บรวบรวมในวัันที่่� 12-20 พฤศจิิกายน 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
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