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PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
ภาคการผลิิตในประเทศไทยก้้าวเข้้าสู่่�
ภาวะคงตััวในเดืือนสิิงหาคม
ผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

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

ผลผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่กลัับมาเติิบโต

55

ยอดขายสิินค้้าส่่งออกลดลงในระดัับสููง

50
45

ความคาดหวัังของธุุรกิิจเป็็ นกลางโดยส่่วนใหญ่่

40
35
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สภาวะของภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับตััวลดลงในระดัับที่่�ช้้าลงกว่่าเดิิม
มากในเดืือนสิิงหาคมตามข้้อมููล PMI ล่่าสุุดในขณะที่่�ภาคส่่วนก้้าวเข้้าสู่่�ภาวะ
คงตััวมากขึ้้�น ทั้้�งปริิมาณการผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ต่่างเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้ อย
ในกลางไตรมาสที่่�สามหลัังจากที่่�ปรัับตััวลดลงมานานหกเดืือน นอกจากนี้้�
ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจก็็ปรัับตััวดีีขึ้้� นเมื่่�อเทีียบกัับหลายเดืือนที่่�ผ่่านมาเช่่นกััน
แต่่แม้้ว่า่ ผลผลิิตและยอดขายจะกลัับมาเพิ่่�มขึ้้�น บริิษัท
ั ยัังคงลัังเลที่่�จะลงทุุน
ในกำำ�ลัังการผลิิตใหม่่ โดยการจ้้างงานลดลงเพิ่่�มเติิมและกิิจกรรมการซื้้�อลดลง
นอกจากนี้้� สิินค้้าคงคลัังก็็ยัังคงลดลงเช่่นกััน แม้้ว่่าจะมีีอััตราที่่�ช้้าลงก็็ตาม
ดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นจาก 45.9 ในเดืือนกรกฎาคม มา
เป็็ น 49.7 ในเดืือนสิิงหาคม ซึ่่�งเป็็ นค่่าสููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม โดย
PMI มีีการฟื้้�นตััวจากค่่าที่่�ต่ำำ��สุุดเป็็ นประวััติิการณ์์ในเดืือนเมษายนอย่่างต่่อ
เนื่่�อง ค่่าล่่าสุุดนี้้�บ่่งชี้้�ว่่าผลการดำำ�เนิินงานของภาคส่่วนมีีการปรัับตััวลดลงเพีียง
เล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� PMI ทั่่�วไปคืือดััชนีีรวมที่่�ได้้มาจากค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก
ของดััชนีีย่่อยห้้าดััชนีี ได้้แก่่ ผลผลิิต คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้า จำำ�นวนพนัักงาน สิินค้้า
คงคลััง และเวลาส่่งมอบ
ภาคการผลิิตในประเทศไทยแสดงสััญญาณว่่ามีีการปรัับตััวดีีขึ้้� น บริิษัท
ั รายงาน
ว่่าผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม โดยการเพิ่่�มขึ้้�นนี้้�มีี
อััตราที่่�เร็็วที่่�สุุดในช่่วงสิิบเดืือน แม้้ว่่าโดยรวมจะยัังอยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อยก็็ตาม
ปริิมาณการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นผลมาจากคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและการ
กลัับมาเปิิ ดโรงงาน
ผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนี้้�เกิิดขึ้้�นพร้้อมกัับยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่
เพิ่่�มขึ้้�นในเดืือนสิิงหาคมหลัังจากที่่�ลดลงมานานหกเดืือนติิดต่่อกััน แม้้ว่่ายอด
ขายสิินค้้าส่่งออกจะลดลงในระดัับสููงอีีกครั้้�งก็็ตาม
ผลผลิิตและยอดขายที่่�กลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นสนัับสนุุนให้้ผู้้�ผลิิตในประเทศไทยเกิิด
ความมั่่�นใจ ดััชนีีผลผลิิตในอนาคต ซึ่่�งเป็็ นตััววััดความคาดหวัังของธุุรกิิจ ก็็
ปรัับตััวดีีขึ้้� นจากเดืือนกรกฎาคมในระดัับสููง โดยมีีค่่าสููงกว่่า 50 เป็็ นครั้้�งแรก

ต่อ...
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หััวหน้้ านัักเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“การสำำ�รวจ PMI ล่่าสุุดแสดงให้้เห็็นถึึงข่่าวดีี โดยบ่่งชี้้�ว่่าภาคการผลิิต

ของประเทศไทยก้้าวเข้้าสู่่�ภาวะคงตััวมากขึ้้�นในเดืือนสิิงหาคม บริิษัท
ั

รายงานว่่าการผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่เติิบโตเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่

เดืือนมกราคม

“ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ความคาดหวัังในอนาคตก็็ปรัับตััวดีีขึ้้� นอย่่างชััดเจน ซึ่่�ง

ความเชื่่�อมั่่�นนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นจนมีีระดัับสููงที่่�สุุดในช่่วงหกเดืือน เนื่่�องจากมีี

บริิษัท
ั จำำ�นวนมากขึ้้�นที่่�คาดการณ์์ว่่าจะมีีช่่วงเวลาที่่�ดีีขึ้้� นในช่่วงปีี ข้้าง

หน้้ า

“แต่่ทั้้�งนี้้�ก็็ไม่่ได้้เป็็ นการรัับประกัันว่่าการฟื้้�นตััวนี้้�จะคงอยู่่�ต่่อไปในอีีก

หลายเดืือนข้้างหน้้ า โดยยอดขายสิินค้้าส่่งออกยัังคงลดลงในระดัับสููง

อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงสภาพแวดล้้อมทางการค้้าทั่่�วโลกที่่�

ยัังคงชะลอตััว นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ยัังคงมีีความระมััดระวัังในการลงทุุน

ในกำำ�ลัังการผลิิตใหม่่ จึึงทำำ�ให้้การจ้้างงานลดลงเพิ่่�มเติิมและกิิจกรรม

การซื้้�อก็็ลดลง ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น กำำ�ลัังการผลิิตที่่�ไม่่ได้้ใช้้ก็็ยัังคงมีีอยู่่�ใน

ภาคส่่วน ชี้้�ให้้เห็็นว่่ามีีความเป็็ นไปได้้ที่่�จะมีีการลดการจ้้างงานเพิ่่�มเติิม

หากอุุปสงค์์ไม่่เพิ่่�มขึ้้�นในระดัับสููง”

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

นัับตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ โดยหลัักแล้้ว ความเชื่่�อมั่่�นนี้้�มาจากความคาดหวััง
ว่่าสภาวะของตลาดจะกลัับสู่่�ภาวะปกติิมากขึ้้�นในช่่วงเดืือนข้้างหน้้ า อย่่างไร
ก็็ตาม บริิษัท
ั ที่่�มีีความเชื่่�อมั่่�นลดลงระบุุว่่าการฟื้้�นตััวนี้้�ไม่่ได้้อยู่่�ในระดัับ
แข็็งแกร่่งเท่่ากัับที่่�คาดไว้้ ในขณะที่่�บางส่่วนระบุุว่่ามีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงในการปฏิิบััติิงานและเครืือข่่ายห่่วงโซ่่อุุปทาน
อย่่างไรก็็ดีี ยอดขายที่่�กลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นยัังไม่่มากพอที่่�จะใช้้กำำ�ลัังการผลิิตที่่�ไม่่ได้้
ใช้้ทั้้�งหมด ซึ่่�งเห็็นได้้จากปริิมาณงานที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการที่่�
ลดลงเพิ่่�มเติิม กำำ�ลัังการผลิิตส่่วนเกิินที่่�มีีอยู่่�จึึงส่่งผลให้้เกิิดการลดการจ้้างงาน
อีีกระลอกหนึ่่�ง โดยการจ้้างงานในโรงงานลดลงเป็็ นเดืือนที่่�ยี่่�สิิบสามติิดต่่อกััน
แม้้ว่่าจะมีีอััตราที่่�น้้อยที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ก็็ตาม
ภาระต้้นทุุนโดยเฉลี่่�ยลดลงเพิ่่�มเติิมในเดืือนกรกฎาคม ซึ่่�งเป็็ นผลมาจากการ
ที่่�ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบให้้ส่่วนลดราคา ราคาวััตถุุดิิบที่่�ลดลงนี้้�ได้้รัับการส่่งต่่อไปยััง
ลููกค้้า โดยราคาผลิิตภััณฑ์์ลดลงเป็็ นเดืือนที่่�แปดติิดต่่อกััน บริิษัท
ั พยายามที่่�
จะควบคุุมต้้นทุุน กิิจกรรมการซื้้�อจึึงยัังคงลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องแม้้ว่่าจะอยู่่�ใน
ระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น โดยทั่่�วไปแล้้ว บริิษัท
ั ที่่�ลดระดัับการซื้้�อของตนระบุุว่่ามีี
สต็็อกเพีียงพอ มีีความพยายามที่่�จะรัักษาสต็็อกให้้อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� และต้้องการ
ประหยััดต้้นทุุน ดัังนั้้�น สต็็อกวััตถุุดิิบจึึงลดลงเพิ่่�มเติิม นอกจากนี้้� สต็็อกสิินค้้า
สำำ�เร็็จรููปก็็ลดลงเช่่นกััน แม้้ว่่าจะมีีอััตราที่่�ช้้าลงอย่่างชััดเจนท่่ามกลางการผลิิต
ที่่�สููงขึ้้�น

ดัชนีผลผลิต PMI

การเติบโตของ GDP

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนหน้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
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ประการสุุดท้้าย การสำำ�รวจแสดงให้้เห็็นว่่าการดำำ�เนิินงานของผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบมีี
การปรัับตััวดีีขึ้้� นเพิ่่�มเติิมในระหว่่างเดืือนสิิงหาคม ระยะเวลาการส่่งมอบสั้้�นลง
เล็็กน้้ อย โดยมีีรายงานว่่าขีีดความสามารถในการขนส่่งมีีการปรัับตััวดีีขึ้้� น

ติดต่อ
Bernard Aw
หัวหน้ านักเศรษฐศาสตร์
IHS Markit
โทรศัพท์ +65 6922-4226
bernard.aw@ihsmarkit.com

Katherine Smith
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
IHS Markit
โทรศัพท์ +1-781-301-9311
katherine.smith@ihsmarkit.com

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

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�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

ข้้อมููลของเดืือนสิิงหาคม 2020 ได้้รัับการเก็็บรวบรวมในวัันที่่� 12-20 สิิงหาคม 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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