ขาวประชาสัมพันธ
หามเผยแพรตอสาธารณะจนกวาจะถึงเวลา 07:30 น. (กรุงเทพฯ) / 00:30 น. (UTC) ของวันที่ 1 เมษายน 2020

PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยลดลง

จนมีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจเนื่องจาก
COVID-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ผลการสํารวจที่สําคัญ

ทัง้ ปริมาณการผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงในระดับที่เร็วขึ้น
อัตราการลดการจางงานอยูในระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา
ในขณะที่กําลังการผลิตสวนเกินสะสมเพิ่มขึ้น
ความเชื่อมัน
่ ในแนวโน มธุรกิจเปลี่ยนมาลดลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือน
มิถุนายน 2018

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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การปรับตัวลดลงของสภาวะการผลิตมีระดับรุนแรงขึ้นเมื่อสิน
้ สุดไตรมาส
ที่หนึ่ง โดยที่ทัง้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงเร็วขึ้นอยางเห็นไดชัด
ดังนัน
้ งานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการจึงลดลงเพิ่มเติม และ
การจางงานลดลงในระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา โดยบริษท
ั ลด
กิจกรรมการซื้อและดึงสต็อกวัตถุดิบที่มีอยูออกมาใชแทนเพื่อตอบสนอง
ความตองการในการผลิต นอกจากนี้ ความเชื่อมัน
่ ในธุรกิจก็เปลี่ยนมาเป็ นลบ
เป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตชวงกลางปี 2018 ในขณะเดียวกัน ตนทุนการผลิต
เพิ่มขึ้นเล็กน อย แตราคาผลผลิตยังคงลดลงอยางตอเนื่อง
ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อหรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยลดลงจาก 49.5 ในเดือนกุมภาพันธมาอยู
ที่ 46.7 ในเดือนมีนาคม สงสัญญาณวาสภาวะของภาคสวนปรับตัวลดลงใน
ระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจในเดือนธันวาคม 2015 นอกจากนี้
คา PMI โดยเฉลี่ย (48.7) สําหรับไตรมาสที่หนึ่งยังมีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่
ทําการสํารวจเชนเดียวกัน
การแพรระบาดทัว
่ โลกของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบ
ตอภาคการผลิตของประเทศไทยอยางรุนแรง สภาวะอุปสงคปรับตัวลดลงใน
ระดับสูงในระหวางเดือนมีนาคม ยอดรวมคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงในอัตราที่
เร็วที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจเมื่อชวงสี่ปีกวาที่ผานมา และแสดงใหเห็น
เชนกันวายอดขายสินคาสงออกลดลงมากที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา
ดังนัน
้ โรงงานในประเทศไทยจึงลดปริมาณการผลิตในอัตราที่ไมเคยเห็นมา
กอนหลังจากการหยุดทํางานชัว
่ คราวในเดือนพฤศจิกายน 2016 เนื่องจาก
การเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริยไทย
ยอดขายที่ลดลงสงผลใหกําลังการผลิตสวนเกินสะสมขึ้นเพิ่มเติมซึ่งไดสงผล
ใหการจางงานลดลง ทําใหจํานวนพนักงานในโรงงานลดลงในระดับที่เร็วที่สุด
นับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา โดยขอมูลการสํารวจชีแ
้ นะวามีทงั ้ การเลิกจาง
พนักงานและพนักงานลาออกโดยสมัครใจ
บริษท
ั กลับมามีความเชื่อมัน
่ ในแนวโน มธุรกิจลดลง ความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลผลิตในชวงเวลาหนึ่งปี เปลี่ยนมาเป็ นลบเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือน
มิถุนายน 2018 โดยที่ดัชนีผลผลิตในอนาคตซึ่งเป็ นตัวชีว
้ ัดความเชื่อมัน
่ ลด
ลงจนอยูในระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา ความกังวลที่พบมากที่สุด
ตอ...
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หัวหน านักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ภาคการผลิตในประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการแพร

ระบาดทัว่ โลกของไวรัส COVID-19 เนื่องจากมาตรการปิ ดประเทศ

ทัว่ โลกและในประเทศไทยสงผลตออุปสงค

“ขอมูล PMI ลาสุดบงชีว
้ าการปรับตัวลดลงของภาคการผลิตในประเทศ

ไทยมีระดับเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม โดยที่คา PMI ทัว่ ไปลดลงจนอยูใน

ระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจเมื่อชวงสีปีกวาที่ผานมา

“ยอดรวมคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตท่ท
ี ําการ

สํารวจมา สงผลใหบริษท
ั ลดการผลิตในอัตราสูง ซึ่งกอนหน านี้เคยมีการ

ลดลงที่มากกวานี้เพียงแคในเดือนพฤศจิกายน 2016 เทานัน
้ เนื่องจาก

เป็ นชวงเวลาของการไวทุกขการเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริย

ไทย

“แนวโน มยอดขายที่ลดลงสงผลใหบริษท
ั ลดการจางงานในโรงงาน

กิจกรรมการซื้อ และสินคาคงคลังในระดับสูง นอกจากนี้ ความเชื่อมัน
่

ในธุรกิจก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน โดยความเชื่อมัน
่ สําหรับ

แนวโน มในปี ขางหน าเปลี่ยนมาเป็ นลบเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตชวงกลาง

ปี 2018 โดยบริษท
ั มีความกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาการแพรระบาดของ

ไวรัสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไวรัสมีตอกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ที่มีการกลาวถึงคือผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจจากมาตรการปิ ดประเทศ
เนื่องจาก COVID-19 และความไมแนนอนเกี่ยวกับระยะเวลาของการประกาศ
ใชมาตรการเหลานี้
ความคาดหวังเกี่ยวกับธุรกิจที่ปรับตัวลดลงทําใหบริษท
ั แสดงความระมัดระวัง

เดือนมีนาคมหลังจากที่เพิ่มขึ้นเล็กน อยในเดือนกุมภาพันธ กิจกรรมการซื้อที่

50

ติดตอกันและมีอัตราที่เร็วที่สุดในชวงเวลาหนึ่งปี กวา ในขณะเดียวกัน สต็อก

48

สํารวจมา โดยทัว
่ ไปแลว บริษท
ั ระบุวามีความพยายามที่จะลดการเก็บสต็อก

46

สินคาสําเร็จรูปลดลงเร็วขึ้นอยางมากจนมีระดับที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการ
ทามกลางแนวโน มยอดขายที่ลดลง

หวงโซอุปทานปรับตัวดีข้ ึนในเดือนมีนาคมเนื่องจากอุปสงคสําหรับวัตถุดิบที่
ลดลงชดเชยผลจากการขาดแคลนอุปทานบางสวน ซึ่งสงผลใหระยะเวลาที่ใช
ในการสงมอบวัตถุดิบมาถึงโรงงานลดลง ยิ่งไปกวานัน
้ ผลการดําเนินงานของ
ผูผลิตวัตถุดิบก็ปรับตัวดีข้ ึนจนอยูในระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน
2018
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ในกิจกรรมการซื้อและสินคาคงคลังของตนมากขึ้นเมื่อสิน
้ สุดไตรมาสที่หนึ่ง

ลดลงนี้ไดสงผลใหสต็อกวัตถุดิบลดลงเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นการลดลงเดือนที่สาม

รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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โดยบริษท
ั ลดกิจกรรมการซื้อในอัตราที่เร็วที่สุดในชวงเวลาสามปี ครึ่งในระหวาง

การเติบโตของ GDP

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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ประการสุดทาย การปรับตัวดานราคายังคงมีทิศทางที่ผสมผสาน โดยขอมูล
การสํารวจบงชีว
้ าตนทุนการผลิตปรับตัวดีข้ น
ึ เป็ นครัง้ แรกในชวงสี่เดือนแมจะ
อยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้ ทามกลางรายงานวาราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การขาดแคลนที่เกี่ยวของกับสถานการณไวรัส ในทางกลับกัน ราคาขายหน า
โรงงานก็ลดลงเพิ่มเติมเนื่องจากอุปสงคที่ออนตัวไดจํากัดความสามารถในการ
เพิ่มราคาขายของบริษท
ั

ติดตอ
Bernard Aw
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IHS Markit
โทรศัพท +65 6922-4226
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Katherine Smith
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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
ขอมูลของเดือนมีนาคม 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-23 มีนาคม 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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