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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
สภาวะการผลิตในประเทศไทยปรับตัวแยลง
เป็ นประวัติการณในเดือนเมษายนเนื่องจาก

ขอบังคับเพื่อป องกันการแพรระบาดของไวรัส

ผลการสํารวจที่สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

ทัง้ ปริมาณการผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมตางลดลงในระดับสูง
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อัตราการลดการจางงานอยูในระดับสูงที่สุดตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา ในขณะที่
กําลังการผลิตสวนเกินสะสมเพิ่มขึ้น
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ความคาดหวังของธุรกิจเป็ นไปในทางลบอยางมากทามกลางการระบาดใหญ
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สภาวะการผลิตทัว
่ ประเทศไทยในระหวางเดือนเมษายนปรับตัวลดลงใน
อัตราที่ไมเคยพบมากอนตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา ทามกลางผลผลิตที่ลดลง
เป็ นประวัติการณเนื่องจากมาตรการการเวนระยะหางทางสังคมที่เขมงวด
มากขึ้นไดสงผลกระทบตออุปสงค คําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงในอัตราที่สูงมาก
และถูกซํ้าเติมดวยยอดขายสินคาสงออกที่ลดฮวบ สงผลใหมีกําลังการผลิต
สวนเกินเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งไดสงผลกระทบตอการจางงานอยาง
รุนแรง นอกจากนี้ บริษท
ั ยังลดทัง้ กิจกรรมการซื้อและการเก็บสะสมสต็อก
และความรุนแรงของวิกฤติโควิด-19 สงผลใหความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจ
พังทลายลง
ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยลดลงจาก 46.7 ในเดือนมีนาคม มาเป็ น
36.8 ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่การสํารวจเริ่มขึ้นเมื่อเกือบ
สี่ปีครึ่งที่ผานมา บงชีว
้ าผลการดําเนินงานของภาคสวนปรับตัวลดลงอยางหนัก
ภาคการผลิตของประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางหนักจากมาตรการทัว
่ โลก
เพื่อหยุดการแพรระบาดของไวรัสที่เป็ นสาเหตุของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) โดยมีรายงานวาการปิ ดโรงงาน ขอบังคับการเวนระยะหาง
ทางสังคม และอุปสงคที่ตกฮวบเป็ นปั จจัยที่สงผลใหการผลิตลดลงในระดับสูง
ที่สุดตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา คําสัง่ ซื้อสินคาใหมสําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ
ไทยลดลงในระดับสูง โดยลดลงในอัตราสูงที่สุดนับตัง้ แตที่เก็บขอมูลมา
ซึ่งบางสวนเป็ นผลมาจากยอดขายสินคาสงออกที่ลดลงอยางมาก
ยอดขายที่ลดลงในระดับสูงสงผลใหกําลังการผลิตสวนเกินเพิ่มขึ้นรวดเร็วยิ่ง
ขึ้น โดยเห็นไดจากระดับงานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการที่ลดลง

เป็ นประวัติการณ ซึ่งไดสงผลอยางรุนแรงตอการจางงาน โดยการจางงานลด

ลงเป็ นเดือนที่สิบเกาติดตอกันและมีอัตราเร็วที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจ

ในเดือนธันวาคม 2015 และมีขอมูลการสํารวจที่ระบุวามีการเลิกจางแบบบังคับ

นอกจากนี้ ผูผลิตยังลดการซื้อวัตถุดิบของตนลงเป็ นอยางมากเนื่องจากยอด
ขายที่ลดลง และตองการที่จะนํ าสต็อกที่มีอยูออกมาใชเพื่อตอบสนองความ
ตองการผลิตที่ลดลง กิจกรรมการซื้อลดลงเป็ นประวัติการณ สงผลใหสต็อก
วัตถุดิบลดลงในระดับสูงที่สุดตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา ในขณะเดียวกัน สต็อก
สินคาสําเร็จรูปลดลงเร็วขึ้นอยางมากจนมีระดับที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตที่เก็บ
ตอ...
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หัวหน านักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ภาคการผลิตในประเทศไทยไดรับผลกระทบเพิ่มเติมจากวิกฤติ

โควิด-19 ในเดือนเมษายน โดยขอมูล PMI แสดงใหเห็นวาการปรับตัว

ลดลงของโรงงานมีอัตราที่เร็วขึ้นอยางมาก

“มาตรการที่เขมงวดขึ้นเพื่อยับยัง้ การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา เชน

การหยุดงานและการปิ ดการดําเนินธุรกิจ ทําใหผลผลิตลดลงในอัตราที่

สูงเป็ นประวัติการณ ซึ่งสอดคลองกับอุปสงคสําหรับผลิตภัณฑที่ผลิตใน

ประเทศไทยซึ่งไดรับผลกระทบอยางรุนแรง โดยคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลด

ลงในอัตราเร็วที่สุดตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา และถูกซํ้าเติมดวยยอดขาย

สินคาสงออกที่ลดลงอยางมาก

“เนื่องจากแนวโน มยอดขายที่ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว บริษท
ั จึง

พยายามที่จะพยุงสถานะทางการเงินของตนโดยการลดจํานวนพนักงาน

และกิจกรรมการซื้อลงอยางมาก ในขณะที่สินคาคงคลังลดลงในระดับ

สูง นอกจากนี้ ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจก็พังทลายลงเชนกัน โดยบริษท
ั

สวนใหญคาดการณวาผลกระทบตอเศรษฐกิจจากโควิด-19 จะสงผล

กระทบอยางรุนแรงตอผลผลิตในปี ขางหน า

“คา PMI ลาสุดชีใ้ หเห็นวาเศรษฐกิจของประเทศไทยปรับตัวลดลงอยาง

หลีกเลี่ยงไมไดเมื่อเริ่มตนไตรมาสที่สอง”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ขอมูลมา โดยทัว
่ ไปแลว บริษท
ั ระบุวามีความพยายามที่จะลดการเก็บสต็อก
ทามกลางแนวโน มยอดขายที่ลดลงเร็วขึ้น
ความคาดหวังของธุรกิจเกี่ยวกับแนวโน มในปี ขางหน าลดลงในระดับสูง โดย
ดัชนีผลผลิตในอนาคตซึ่งเป็ นตัววัดความเชื่อมัน
่ ลดลงจนอยูในระดับตํ่าที่สุด
ตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา ซึ่งผูตอบแบบสํารวจสวนใหญคาดการณวาผลผลิตจะ
ลดลงในชวง 12 เดือนขางหน า ความเชื่อมัน
่ ที่ลดลงอยางมากนี้เป็ นผลมาจาก
ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบตอเศรษฐกิจจากมาตรการโควิด-19 และความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาที่เศรษฐกิจจะฟื้ นตัว
หวงโซอุปทานปรับตัวดีข้ ึนเพิ่มเติมในเดือนเมษายน เนื่องจากความตองการ
วัตถุดิบที่ลดลงทําใหสงมอบไดตรงเวลา และอันที่จริง ผลการดําเนินงานของ
ผูผลิตวัตถุดิบปรับตัวดีข้ ึนในระดับที่สูงที่สุดเป็ นอันดับสองตัง้ แตที่ทําการ
สํารวจมา
ประการสุดทาย อุปสงคมีการลดลงอยางมากประกอบกับราคาที่ลดลง ขอมูล
การสํารวจแสดงใหเห็นวาตนทุนการผลิตลดลง โดยอัตราการลดลงนี้เร็วที่สุด
ในชวงเวลาเกือบหนึ่งปี ครึ่ง แมวาโดยรวมจะอยูในระดับเล็กน อยก็ตาม ตนทุน
ที่ลดลงเป็ นผลมาจากการปิ ดการดําเนินธุรกิจและยอดขายที่ลดลง คาใชจาย
ของธุรกิจลดลงเชนเดียวกับราคาผลิตภัณฑที่ลดลงเป็ นเดือนที่สี่ติดตอกัน
โดยที่อัตราการลดลงนี้เร็วขึ้นจนมีอัตราเร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ
2016

การเติบโตของ GDP

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า

รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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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
ขอมูลของเดือนเมษายน 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 9-22 เมษายน 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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