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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
สภาวะการผลิตของประเทศไทยปรับตัว
ลดลงเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน
ผลการสํารวจที่สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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สภาวะการผลิตของประเทศไทยปรับตัวลดลงเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนตาม
ขอมูล PMI ลาสุด ทามกลางการขยายระยะเวลาการประกาศใชมาตรการ
ฉุกเฉินและภาวะการคาทัว
่ โลกที่ซบเซา ปริมาณการผลิตลดลงในระดับสูงอีก
ครัง้ ควบคูไปกับยอดขายใหมที่ลดลงในระดับสูง ซึ่งไดรับผลกระทบจากคํา
สัง่ ซื้อสินคาสงออกที่ลดลงอยางมาก ดังนัน
้ บริษท
ั จึงลดกิจกรรมการซื้อและ
จํานวนพนักงานอยางตอเนื่อง และความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจยังคงเป็ นลบอยางยิ่ง
ในขณะที่ความกดดันดานราคาลดลง
ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 41.6 ในเดือนพฤษภาคม เป็ น
43.5 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งมีระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตเดือนมีนาคม อยางไรก็ตาม
เนื่องจากคาลาสุดยังคงอยูในระดับที่ต่าํ กวา 50.0 ซึ่งเป็ นคาที่แสดงวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลง จึงบงชีว
้ าสภาวะของภาคสวนมีการปรับตัวลดลง คา PMI โดย
เฉลี่ยสําหรับไตรมาสที่สองอยูที่ 40.6 ซึ่งเป็ นคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มทําการ
สํารวจมาเป็ นเวลานานกวาสี่ปีครึ่งเป็ นอยางมาก
คา PMI ทัว
่ ไปคือดัชนีรวมที่ไดมาจากคาเฉลี่ยถวงนํ้ าหนักของดัชนียอยหาดัชนี
ไดแก ผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคา จํานวนพนักงาน สินคาคงคลัง และเวลาสงมอบ
การระบาดใหญของโรคโควิด-19 ยังคงสงผลกระทบตอภาคการผลิตของ
ประเทศไทยอยางรุนแรง โรงงานรายงานวาผลผลิตลดลงเป็ นเดือนที่หาติดตอ
กันในระหวางเดือนมิถุนายน โดยอัตราการลดลงยังคงอยูในระดับสูง แมวา
จะชะลอตัวลงเพิ่มเติมจากอัตราการลดลงที่สูงสุดเป็ นประวัติการณในเดือน
เมษายนก็ตาม ทัง้ นี้ ขอมูลการสํารวจบงชีว
้ าแนวโน มยอดขายที่ลดลงเป็ น
ปั จจัยสําคัญที่อยูเบื้องหลังการผลิตที่ลดลง
คําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ไดรับยังคงลดลงอยางมากในเดือนมิถุนายน อัตราการลด
ลงนี้มีคาสูงสุดเป็ นอันดับสามในประวัติการสํารวจ หลังจากที่ลดลงอยางไมเคย
พบมากอนเมื่อสองเดือนกอนหน า นอกจากนี้ ยอดขายที่ปรับตัวลดลงยังไดรับ
แรงขับเคลื่อนจากอุปสงคภายนอกที่ออนตัวดวยเชนกัน โดยยอดขายสงออก
ยังคงลดลงในอัตราที่รุนแรงในเดือนมิถุนายน

ตอ...

© 2020 IHS Markit
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หัวหน านักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ขอมูล PMI ลาสุดแสดงใหเห็นวาสภาวะการผลิตของประเทศไทยปรับ

ตัวลดลงในระดับสูงอีกครัง้ ในระหวางเดือนมิถุนายน ถึงแมวาการลดลง

นี้จะชาลงเพิ่มเติมจากอัตราการลดลงที่สูงสุดเป็ นประวัติการณในเดือน

เมษายน แตตัวบงชีท
้ ี่เป็ นการคาดการณลวงหน าชีแ
้ นะวาการปรับตัวลด

ลงในปั จจุบันของโรงงานจะดําเนินตอไปในเดือนขางหน า

“การขยายระยะเวลาการประกาศใชมาตรการฉุกเฉินในประเทศและ

ภาวะการคาทัว่ โลกที่ชะลอตัวยังคงสงผลกระทบตออุปสงคสําหรับ

สินคาที่ผลิตในประเทศไทยอยางตอเนื่อง และคําสัง่ ซื้อสินคาใหมก็ลด

ลงเพิ่มเติม ซึ่งไดรับผลกระทบจากยอดขายสินคาสงออกที่ลดลงใน

ระดับสูงอีกครัง้

“บริษท
ั ไดรับแรงกดดันจากยอดขายที่ลดลงและเผชิญกับกําลังการ

ผลิตสวนเกินที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงพยายามลดตนทุนโดยการลด

การจางงานและกิจกรรมการซื้อ

“ระดับความเชื่อมัน
่ ในภาคการผลิตยังคงใกลเคียงกับคาที่ต่ําสุดเป็ น

ประวัติการณ แสดงใหเห็นถึงการคาดการณวาอุปสงคจะยังคงออนตัว

เนื่องจากภาวะที่ซบเซาในทัว่ โลกอยางยืดเยื้อและความเป็ นไปไดวาจะ

มีการติดเชื้อระลอกใหม”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ยอดขายที่ออนตัวลงสงผลใหกําลังการผลิตสวนเกินเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ตามที่
เห็นไดจากระดับงานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการที่ลดลงเป็ นเดือน
ที่หาติดตอกัน และบริษท
ั ไดลดจํานวนพนักงานอีกครัง้ ในเดือนมิถุนายนเพื่อ
เป็ นมาตรการในการประหยัดตนทุน แมวาอัตราการลดลงนี้จะชาที่สุดในชวง
สี่เดือนก็ตาม นอกจากนี้ กิจกรรมการซื้อก็ลดลงเชนเดียวกัน เนื่องจากบริษท
ั
ตองการนํ าสต็อกเกาออกมาใชในการตอบสนองความตองการดานการผลิต
มากกวา ซึ่งสินคาคงคลังของทัง้ วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปตางก็ลดลงเป็ น
เดือนที่หกติดตอกันในระหวางเดือนมิถุนายน โดยที่อต
ั ราการลดลงนี้โดยรวม
แลวอยูในระดับสูง
การระบาดใหญของไวรัสโคโรนายังคงสงผลตอความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจเป็ น
อยางมาก ความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน มในปี ขางหน ายังคงเป็ นลบอยางยิ่ง
ดังจะเห็นไดจากดัชนีผลผลิตในอนาคตที่ลดลงจนมีคาตํ่าสุดเป็ นอันดับสอง
นับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมาในระหวางเดือนมิถุนายน (โดยมีเพียงคาตํ่าสุดใน
เดือนเมษายนเทานัน
้ ที่มีคาตํ่ากวา)

การเติบโตของ GDP

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า

รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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ประการสุดทาย ความกดดันดานราคายังคงอยูในระดับตํ่า ตนทุนการผลิตมี
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน อย ในขณะที่ราคาสินคาของไทยลดลงเล็กน อย
ทามกลางรายงานวาบริษท
ั บางแหงไดใหราคาสวนลดแกลก
ู คาเพื่อเป็ นสวนหนึ่ง
ของความพยายามที่จะเพิ่มยอดขาย

ติดตอ
Bernard Aw
หัวหน านักเศรษฐศาสตร
IHS Markit
โทรศัพท +65 6922-4226
bernard.aw@ihsmarkit.com

Katherine Smith
ฝ ายประชาสัมพันธ
IHS Markit
โทรศัพท +1-781-301-9311
katherine.smith@ihsmarkit.com

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

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

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 าไปเปรียบเทียบไดกับดัชนี
อื่น ๆ

หากทานไมตองการไดรับขาวประชาสัมพันธจาก IHS Markit โปรดสงอีเมลมาที่ katherine.smith@ihsmarkit.
com หากตองการอานนโยบายความเป็ นสวนตัวของเรา คลิก ที่นี่

หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาล
เป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล

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

ขอมูลของเดือนมิถุนายน 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-22 มิถุนายน 2020
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ PMI โปรดติดตอ economics@ihsmarkit.com

การปฏิเสธความรับผิด

เกี่ยวกับ PMI

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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