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PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
การปรัับตััวลดลงของภาคการผลิิตแย่่ลง

ในขณะที่่�จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคโควิิด-19 เพิ่่�มขึ้้�น
ผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

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

อุุปสงค์์และการผลิิตลดลงในอััตราที่่�เร็็วขึ้้�นในเดืือนกรกฎาคม

55

ความกดดัันของต้้นทุุนการผลิิตและความล่่าช้้าในการส่่งมอบลดลง

50

บริิษัท
ั มีีความเชื่่�อมั่่�นเชิิงลบเกี่่�ยวกัับแนวโน้้ มในช่่วง 12 เดืือน
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ข้้างหน้้ า แต่่ในระดัับที่่�ลดลง

40
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เก็็บรวบรวมข้้อมููลในวัันที่่� 12-22 กรกฎาคม 2021

ภาคการผลิิตของประเทศไทยปรัับตััวลดลงเป็็ นเดืือนที่่�สามติิดต่่อกััน และมีี
อััตราที่่�เร็็วขึ้้�นตามข้้อมููล PMI™ ล่่าสุุดของ IHS Markit ทั้้�งอุุปสงค์์และการ
ผลิิตต่่างลดลงในอััตราที่่�เร็็วขึ้้�น ในขณะที่่�การหยุุดชะงัักจากการระบาดของ
โรคโควิิด-19 ทวีีความรุุนแรงขึ้้�นในประเทศเนื่่� องจากการแพร่่ระบาดของ
สายพัันธุ์์�เดลต้้าที่่�ทำำ�ให้้ติิดเชื้้�อได้้ง่า่ ยขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม บริิษัท
ั มีีความกดดััน
ของต้้นทุุนการผลิิตลดลง และมีีความเชื่่�อมั่่�นเชิิงลบแต่่ในระดัับที่่�ลดลงใน
เดืือนกรกฎาคม
PMI ทั่่�วไปของ IHS Markit สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยคืือดััชนีีรวม
ที่่�แสดงผลการดำำ�เนิินงานของภาคการผลิิตเป็็ นตััวเลขเดีียว ดััชนีีนี้้�ได้้มาจาก
ดััชนีีสำำ�หรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ ผลผลิิต จำำ�นวนพนัักงาน เวลาส่่งมอบของ
ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบ และสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้�อ ตััวเลขใด ๆ ที่่�มากกว่่า 50.0 แสดงว่่า
โดยรวมแล้้วสภาวะของภาคการผลิิตปรัับตััวดีีขึ้้� น
ค่่า PMI ลดลงเป็็ น 48.7 ในเดืือนกรกฎาคม จาก 49.5 ในเดืือนมิิถุุนายน และ
ยัังคงมีีค่่าต่ำำ��กว่่า 50.0 ซึ่่� งเป็็ นค่่าที่่�แสดงว่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงเป็็ นเดืือนที่่�
สามติิดต่่อกััน ส่่งสััญญาณว่่าสภาวะของภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับตััว
ลดลง ค่่าล่่าสุุดนี้้�บ่่งชี้้�ว่่าเป็็ นการปรัับตััวลดลงเป็็ นเดืือนที่่�หกตั้้�งแต่่ต้้นปีี จนถึึง
วัันที่่�ปััจจุุบััน นอกจากนี้้� ค่่าในเดืือนกรกฎาคมยัังลดลงต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยระยะยาว
ของการสำำ�รวจที่่� 49.4 (นัับตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2015)
ทั้้�งอุุปสงค์์และผลผลิิตลดลงเป็็ นเดืือนที่่�สามติิดต่่อกัันและสอดคล้้องกัับค่่า PMI
ทั่่�วไป อััตราที่่�คำำ�สั่่ง� ซื้้�อสิินค้้าใหม่่และผลผลิิตลดลงนี้้�มีีระดัับสููงกว่่าในเดืือน
มิิถุุนายนอย่่างเห็็นได้้ชััด อีีกทั้้�งยัังมีีอััตราเร็็วกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของการสำำ�รวจซึ่่� งส่่ง
สััญญาณว่่าสภาวะเศรษฐกิิจปรัับตััวแย่่ลง โดยส่่วนใหญ่่แล้้ว ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ
ระบุุว่่าสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�รุุนแรงขึ้้�นเป็็ นปัั จจััยที่่�ทำำ�ให้้
ภาคการผลิิตปรัับตััวลดลงในระดัับที่่�แย่่ลง
อย่่างไรก็็ดีี คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่จากต่่างประเทศถืือเป็็ นข้้อยกเว้้นเพราะมีีการ
เติิบโตเป็็ นเดืือนที่่�ห้้าติิดต่่อกััน และมีีอััตราที่่�เทีียบเท่่ากัับในเดืือนมิิถุุนายน
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ความคิดเห็น
Jingyi Pan รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“ค่่า PMI ล่่าสุุดสำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยของ IHS Markit

บ่่งชี้้�ว่่าการปรัับตััวลดลงของภาคการผลิิตอยู่่�ในระดัับที่่�แย่่ลงในเดืือน

กรกฎาคม และสอดคล้้องกัับสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19

ที่่�แย่่ลงในประเทศ ทั้้�งอุุปสงค์์และการผลิิตต่่างได้้รัับผลกระทบอย่่าง

ชััดเจน

“สภาวะอุุปสงค์์ที่่�ชะลอตััวลงช่่วยบรรเทาความกดดัันในด้้านภาวะ

เงิินเฟ้้ อของต้้นทุุนการผลิิตและระยะเวลาส่่งมอบลงไปได้้ แต่่ผู้้�ผลิิต

ยัังคงมีีความระมััดระวัังอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจากสถานการณ์์ในปัั จจุุบััน ซึ่่� งเห็็น
ได้้ชััดเจนจากการจ้้างงานและสภาวะการเก็็บสต็็อกของบริิษัท
ั

“บริิษัท
ั โดยส่่วนใหญ่่ยัังคงมีีความเชื่่�อมั่่�นลดลงในเดืือนกรกฎาคม แต่่

อยู่่�ในระดัับที่่�ดีีขึ้้� นเล็็กน้้ อยแม้้ว่่าจำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคโควิิด-19 จะเพิ่่�มขึ้้�น

ก็็ตาม จึึงควรให้้ความสนใจกัับความคืืบหน้้ าในการเร่่งฉีีดวััคซีีนต่่อไป”

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

เนื่่� องจากสภาวะอุุปสงค์์ที่่�ชะลอตััว บริิษัท
ั จึึงยัังคงระมััดระวัังในการจ้้างงาน
โดยระดัับจำำ�นวนพนัักงานลดลงในเดืือนกรกฎาคม และลดลงติิดต่่อกัันเป็็ น
เดืือนที่่�สามสิิบสี่่� ในขณะที่่�ผู้้�ผลิิตรายงานว่่าปััจจััยที่่�สำำ�คััญของการลดการจ้้าง
งานคืือผลจากการกลัับมาระบาดของโรคโควิิด-19 แต่่ก็็มีีรายงานว่่าจำำ�นวน
พนัักงานที่่�ลดลงเป็็ นผลมาจากการลาออกเช่่นกััน
อุุปสงค์์ที่่�ลดลงโดยรวมยัังส่่งผลให้้งานคงค้้างในภาคการผลิิตลดลง โดยระดัับ
งานที่่�มีีคำำ�สั่่ง� ซื้้�อแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการลดลงเป็็ นเดืือนที่่�หกติิดต่่อกััน
นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ยัังลดปริิมาณการซื้้�อของตนเป็็ นเดืือนที่่�สามติิดต่่อกััน แต่่เมื่่� อ
พิิจารณาร่่วมกัับการผลิิตที่่�ชะลอตััวลงแล้้ว ระดัับสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้�อโดยเฉลี่่�ย
ยัังคงไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากเดืือนมิิถุุนายน
สำำ�หรัับด้้านราคา ต้้นทุุนการผลิิตโดยเฉลี่่�ยแทบไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากเดืือน
มิิถุุนายน ส่่งสััญญาณว่่าความกดดัันต่่อต้้นทุุนลดลง แม้้ว่่าบริิษัท
ั บางแห่่งจะ
ระบุุอย่่างต่่อเนื่่� องว่่าวััตถุุดิิบที่่�ขาดแคลนส่่งผลให้้ต้้นทุุนสููงขึ้้�นก็็ตาม ในขณะ
เดีียวกััน ราคาผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�คงที่่�แต่่อยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อยในเดืือน
กรกฎาคม ส่่วนระยะเวลาส่่งมอบสั้้�นลงเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงสี่่�เดืือน
โดยรวมแล้้ว บริิษัท
ั ยัังคงมีีความเชื่่�อมั่่�นเชิิงลบเกี่่�ยวกัับแนวโน้้ มในช่่วง
12 เดืือนข้้างหน้้ า ซึ่่� งเป็็ นเพราะการหยุุดชะงัักอย่่างต่่อเนื่่� องจากการระบาด
ของโรคโควิิด-19 แต่่ความเชื่่�อมั่่�นที่่�เป็็ นลบนี้้�มีีระดัับที่่�ลดลงจากเดืือนมิิถุุนายน
เล็็กน้้ อย โดยมีีบางบริิษัท
ั ที่่�คาดหวัังว่่าจะมีีการปรัับตััวดีีขึ้้� นในอนาคต

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

ดัชนีผลผลิต PMI

การเติบโตของ GDP

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนหน้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
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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
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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� joanna.vickers@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

ข้้อมููลของเดืือนกรกฎาคมได้้รัับการเก็็บรวบรวมในวัันที่่� 12-22 กรกฎาคม 2021
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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