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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
ผลผลิตของโรงงานในประเทศไทยลดลงเพิ่มขึ้น

ในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากมีรายงานวาการสงออก
ลดลงเป็ นประวัติการณ

ผลการสํารวจที่สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

ปริมาณการผลิตลดลงในระดับสูง
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คําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงอีกครัง้ เนื่องจากยอดขายสินคาสงออกที่ลดลง
เป็ นประวัติการณ
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ความเชื่อมัน
่ ในธุรกิจยังคงเป็ นลบอยางมาก
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เก็บรวบรวมขอมูลในวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2020

ขอมูล PMI ลาสุดสงสัญญาณวาสภาวะการผลิตในประเทศไทยปรับตัวลดลง
ในระดับสูงเพิ่มขึ้นในระหวางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็ นผลมาจากมาตรการเพื่อ
ควบคุมการระบาดใหญของโควิด-19 โดยผลผลิตลดลงเพิ่มเติมหลังจากที่ลด
ลงในระดับสูงในเดือนเมษายน ประกอบกับคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ลดลงในระดับ
สูงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากยอดขายสินคาสงออกที่ลดลงเป็ นประวัตก
ิ ารณ
ความคาดหวังของธุรกิจยังคงซบเซาเนื่องจากความไมแนนอนในอนาคตได
สงผลกระทบอยางหนักตอความเชื่อมัน
่
ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อหรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยมีคาเทากับ 41.6 ในเดือนพฤษภาคม
เพิ่มขึ้นจาก 36.8 ในเดือนเมษายน แตยังคงสงสัญญาณวาผลการดําเนินงาน
ของภาคสวนปรับตัวลดลงในระดับสูง อันที่จริงแลว คาลาสุดนี้เป็ นคาตํ่าสุด
เป็ นอันดับที่สองนับตัง้ แตที่เริ่มตนทําการสํารวจเมื่อสี่ปีครึ่งที่ผานมา
พ.ร.ก.ฉุกเฉินในประเทศเพื่อควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 ยังคงสงผล
กระทบอยางรุนแรงตอภาคการผลิตในระหวางเดือนพฤษภาคม ปริมาณการ
ผลิตยังคงลดลงในระดับสูง แมวาอัตราการลดลงจะชะลอตัวลงจากเดือน
เมษายนก็ตาม บริษท
ั ระบุวาผลผลิตที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากแนวโน ม
ยอดขายที่ไมดี ในขณะที่บริษท
ั บางแหงยังระบุดวยวามีการลดการปฏิบัติงาน
เนื่องจากกฎการเวนระยะหางทางสังคม
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจทัว
่ โลกสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความ
ตองการสินคาที่ผลิตในประเทศไทย ยอดขายใหมทงั ้ หมดลดลงในระดับสูง
แมวาจะมีอัตราที่ชากวาในเดือนเมษายนก็ตาม ทัง้ นี้ ยอดขายลดลงเนื่องจาก
คําสัง่ ซื้อสินคาจากตางประเทศที่ลดลงเป็ นประวัติการณ นอกจากนี้ผูตอบ
แบบสํารวจยังระบุวาการปิ ดการดําเนินธุรกิจเป็ นวงกวางมีสวนทําใหยอดขาย
ลดลงเชนเดียวกัน
ในขณะเดียวกัน บริษท
ั ที่มีความกังวลเกี่ยวกับกําลังการผลิตสวนเกินได
พยายามควบคุมตนทุนโดยการลดจํานวนพนักงานในเดือนพฤษภาคม โดย
ถึงแมวาการลดลงนี้จะมีอัตราชากวาคาสูงที่สุดเทาที่เคยพบในเดือน
เมษายน แตก็มีอัตราเร็วที่สุดเป็ นอันดับที่สองนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา
และโดยรวมอยูในระดับสูง
ตอ...

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

“ภาคการผลิตในประเทศไทยยังคงอยูในภาวะการปรับตัวลดลงใน

ระดับสูงในระหวางเดือนพฤษภาคมทามกลางการสงออกที่ลดลง ซึ่ง

ทําใหเศรษฐกิจปรับตัวลดลงสูภาวะถดถอยเพิ่มเติม

“มาตรการที่มีการบังคับใชในประเทศและทัว่ โลกเพื่อควบคุมการระบาด

ใหญของโควิด-19 ยังคงสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการผลิตสินคา

ในประเทศไทย โดยความตองการสินคาปรับตัวลดลงในระดับสูง

โดยรวมแลว คําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงในระดับสูง ซึ่งเป็ นผลมาจาก

ยอดขายสินคาสงออกที่ลดลงเป็ นประวัติการณ

“บริษท
ั ตองเผชิญกับรายไดที่ลดลง จึงพยายามที่จะควบคุมตนทุน

โดยการลดการจางงานและการลดสต็อก โดยมีรายงานวามีการลดการ

จางงานอีกครัง้ ทามกลางหลักฐานวามีการเลิกจางพนักงานในขณะที่

มีปริมาณสต็อกลดลง

“ภาวะการชะลอตัวทัว่ โลกจะสงผลใหการฟื้ นตัวของภาคการผลิตใน

ประเทศไทยเป็ นเรื่องที่ทาทาย อันที่จริงแลว ความคาดหวังของธุรกิจ

เกี่ยวกับแนวโน มในปี ขางหน ายังคงเป็ นลบอยางมาก ซึ่งโดยสวนใหญ

แลว บริษท
ั มีความกังวลเกี่ยวกับความไมแนนอนในเรื่องการระบาดใหญ

ของไวรัสโคโรนาวาจะคงอยูนานเพียงใดและจะมีผลกระทบมากเพียงใด

ตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ผูผลิตยังคงแสดงความลังเลที่จะเก็บสต็อก โดยทัง้ สต็อกวัตถุดิบและสต็อก
สินคาสําเร็จรูปตางลดลงเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้บริษท
ั ยังลด
กิจกรรมการซื้อลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลงและความตองการดานการปฏิบัติ
งานที่ลดลง
ในดานการเพิ่มขึ้นของราคา พบวาราคาอยูในระดับคงที่เป็ นสวนใหญ โดยใน
ระหวางเดือนพฤษภาคมพบวามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน อยในราคาวัตถุดิบและ
ราคาขายเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหน า
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ระบาดใหญของโควิด-19 จะสงผลกระทบตอกิจกรรมการผลิตในระยะยาว
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คาปกติที่ 50.0 เป็ นอยางมาก บงชีว
้ ามีบริษท
ั จํานวนมากที่คาดการณวาผลผลิต
ระบุเหตุผลสําคัญที่ทําใหมีความเชื่อมัน
่ เป็ นลบวาเนื่องจากความกังวลวาการ
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ในอีก 12 เดือนขางหน าจะลดลง จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสํารวจ ยังคง

รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน

55

ประการสุดทาย ความคาดหวังของธุรกิจยังคงติดลบอยางมากในระหวางเดือน
พฤษภาคม โดยดัชนีผลผลิตในอนาคตซึ่งเป็ นตัววัดความเชื่อมัน
่ ยังคงตํ่ากวา

การเติบโตของ GDP

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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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

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
ขอมูลของเดือนพฤษภาคม 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-20 พฤษภาคม 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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