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PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
ภาคการผลิิตปรัับตััวลดลงในอััตราที่่�ช้้าลง
ในเดืือนมิิถุุนายน

ผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

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

อุุปสงค์์และผลผลิิตลดลงในอััตราที่่�ช้้าลงในเดืือนมิิถุุนายน
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เก็็บรวบรวมข้้อมููลในวัันที่่� 11-22 มิิถุุนายน 2021

ภาคการผลิิตของประเทศไทยปรัับตััวลดลงเป็็ นเดืือนที่่�สองติิดต่่อกััน แต่่
มีีอััตราที่่�ช้้าลงในเดืือนมิิถุุนายนตามข้้อมููล PMI™ ล่่าสุุดของ IHS Markit
อุุปสงค์์และการผลิิตยัังคงได้้รัับผลกระทบจากการระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19
แม้้ว่่าจะลดลงในอััตราที่่�ช้้าลงในเดืือนมิิถุุนายนก็็ตาม ความกดดัันด้้านราคายััง
ก่่อตััวต่่อไปขณะที่่�ระยะเวลาการส่่งมอบยาวนานขึ้้�นอีีกครั้้�ง สะท้้อนให้้เห็็นว่่า
ภาคส่่วนยัังคงเผชิิญกัับข้้อจำำ�กััดด้้านอุุปทานในระดัับเล็็กน้้ อยท่่ามกลางสภาวะ
เศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวอยู่่�ในขณะนี้้�
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 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ น 49.5 ในเดืือนมิิถุุนายน จาก 47.8 ในเดืือนพฤษภาคม
แต่่ยัังคงมีีค่่าต่ำำ��กว่่า 50.0 ซึ่่� งเป็็ นค่่าที่่�แสดงว่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง ส่่ง
สััญญาณว่่าสภาวะของภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับตััวลดลงอย่่างต่่อเนื่่� อง
ค่่าล่่าสุุดนี้้�บ่่งชี้้�ว่่าเป็็ นการปรัับตััวลดลงเป็็ นเดืือนที่่�ห้้าตั้้�งแต่่ต้้นปีี จนถึึงปัั จจุุบััน
อย่่างไรก็็ตาม ค่่าในเดืือนมิิถุุนายนนี้้�สููงกว่่า 49.4 ซึ่่� งเป็็ นค่่าเฉลี่่�ยระยะยาว
นัับตั้้�งแต่่ที่่�เริ่่�มทำำ�การสำำ�รวจมา (ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2015)
ทั้้�งผลผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ต่่างลดลงเป็็ นเดืือนที่่�สองติิดต่่อกัันในเดืือน
มิิถุุนายน แม้้ว่่าจะมีีอััตราที่่�ช้้าลงเมื่่� อเทีียบกัับเดืือนพฤษภาคมก็็ตาม ผู้้�ตอบ
แบบสำำ�รวจระบุุถึึงผลกระทบที่่�ยัังคงหลงเหลืืออยู่่�จากการระบาดระลอกสาม
ของโรคโควิิด-19 ที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจไทย เนื่่� องจากมีีการใช้้มาตรการข้้อจำำ�กััด
ต่่าง ๆ กัับการดำำ�เนิินกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่� องจนเข้้าสู่่�เดืือนมิิถุุนายน อย่่างไร
ก็็ดีี ความต้้องการจากต่่างประเทศสำำ�หรัับสิินค้้าที่่�ผลิิตในประเทศไทยยัังคง
เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือนก่่อนหน้้ า แม้้ว่่าจะมีีอััตราที่่�ช้้าลงเล็็กน้้ อยเมื่่� อเทีียบกัับเดืือน
พฤษภาคมก็็ตาม

ต่อ...
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ความคิดเห็น
Jingyi Pan รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“ค่่า PMI ล่่าสุุดของ IHS Markit สำำ�หรัับภาคการผลิิตของประเทศไทย

ทำำ�ให้้เห็็นได้้ชััดเจนว่่ายัังคงมีีการหยุุดชะงัักเนื่่�องจากการระบาดของโรค

โควิิด-19 หลงเหลืืออยู่่� การระบาดระลอกสามของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้

ภาคการผลิิตของประเทศไทยปรัับตััวลดลงเป็็ นเดืือนที่่�สองติิดต่่อกััน

ในขณะที่่�อุุปสงค์์และการผลิิตลดลง

“ด้้วยเหตุุนี้้� ความระมััดระวัังในการจ้้างงานและการซื้้�อวััตถุุดิิบจึึงยััง

คงดำำ�เนิินต่่อไป ท่่ามกลางผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดด้้าน

อุุปทาน ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตต้้องประสบกัับความท้้าทายในการประกอบกิิจการ
“สิ่่�งที่่�ค่่อนข้้างเป็็ นไปในทางบวกในการสำำ�รวจรอบล่่าสุุดนี้้�คืือ ความเชื่่�อ

มั่่�นเชิิงลบที่่�พบในเดืือนมิิถุุนายนอยู่่�ในระดัับที่่�ลดลง ในขณะที่่�อุุปสงค์์

จากต่่างประเทศยัังคงเติิบโตต่่อไป ทั้้�งนี้้� การรณรงค์์ให้้ฉีีดวััคซีีนที่่�กำำ�ลััง

ดำำ�เนิินอยู่่�ทำำ�ให้้น่่าจัับตาดููว่่าสภาวะเศรษฐกิิจจะสามารถพลิิกฟื้้�นกลัับมา

ดีีขึ้้� นในช่่วงเดืือนข้้างหน้้ าได้้หรืือไม่่”

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

อุุปสงค์์และการผลิิตโดยรวมที่่�ปรัับตััวลดลงยัังคงช่่วยบรรเทาความกดดัันต่่อ
ความสามารถในการผลิิตให้้ลดลง เนื่่� องจากงานที่่�มีีคำำ�สั่่ง� ซื้้�อแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้
ดำำ�เนิินการลดลงอีีกครั้้�ง นอกจากนี้้�ผู้้�ผลิิตก็็มีีความระมััดระวัังมากขึ้้�นในการ
เก็็บสต็็อกสิินค้้าหลัังการผลิิตของตน เนื่่� องจากระดัับสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปที่่�บริิษัท
ั
ถืือครองโดยรวมลดลงเป็็ นเดืือนที่่�หกติิดต่่อกััน
ความเชื่่�อมั่่�นโดยรวมในภาคการผลิิตของประเทศไทยยัังคงลดลงท่่ามกลาง
การหยุุดชะงัักเนื่่� องจากการระบาดของโรคโควิิด-19 ซึ่่� งส่่งผลให้้กิิจกรรม
การซื้้�อและการจ้้างงานลดลงอย่่างต่่อเนื่่� องในเดืือนมิิถุุนายน โดยอััตราการลด
การจ้้างงานมีีอััตราที่่�เร็็วที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน
กิิจกรรมการซื้้�อที่่�ลดลงยัังส่่งผลให้้สต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้�อลดลง แม้้ว่่าการใช้้
วััตถุุดิิบจะลดลงไปตามการผลิิตที่่�ลดลงก็็ตาม โดยทั่่�วไปแล้้ว ผู้้�ผลิิตมีีความ
ลัังเลที่่�จะเก็็บสต็็อกวััตถุุดิิบเพิ่่�มเติิม เมื่่� อพิิจารณาถึึงสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ไม่่
แน่่นอนในภาคการผลิิตของประเทศไทย
นอกจากนี้้�ความกดดัันด้้านราคายัังก่่อตััวต่่อไปในเดืือนมิิถุุนายน เนื่่� องจาก
ราคาวััตถุุดิิบไต่่เพิ่่�มขึ้้�นจนมีีค่่าสููงสุุดในช่่วงสามเดืือน ขณะที่่�บริิษัท
ั ยัังคงส่่งต่่อ
ภาระต้้นทุุนไปให้้ลููกค้้าด้้วยการเพิ่่�มราคาผลิิตภััณฑ์์ของตน ในขณะเดีียวกััน
ระยะเวลาการส่่งมอบก็็ยัังคงยาวนานขึ้้�นสำำ�หรัับผู้้�ผลิิตในเดืือนมิิถุุนายน ส่่ง
สััญญาณว่่าบริิษัท
ั เผชิิญกัับข้้อจำำ�กััดด้้านอุุปทานอย่่างต่่อเนื่่� อง

ดัชนีผลผลิต PMI

การเติบโตของ GDP

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนหน้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
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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 เป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรืือบริิษัท
ั ในเครืือ ชื่่�อบริิษัท
ั และชื่่�อ
ผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ทั้้�งหมดอาจเป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าของเจ้้าของที่่�เกี่่�ยวข้้อง © 2021 IHS Markit Ltd. สงวนสิิทธิ์์�
ทุุกประการ

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�วไปคืือดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ 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

ข้้อมููลของเดืือนมิิถุุนายนได้้รัับการเก็็บรวบรวมในวัันที่่� 11-22 มิิถุุนายน 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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