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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
การปรับตัวลดลงของภาคการผลิตดําเนิน
ตอไปจนถึงตนไตรมาสที่สาม
ผลการสํารวจที่สําคัญ
ทัง้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมตางลดลงในอัตราที่ชาลง
แตยังคงอยูในระดับสูง
ยอดขายสินคาสงออกลดลงอยางรุนแรง
ความคาดหวังของธุรกิจยังคงเป็ นลบอยางยิ่ง

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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เก็บรวบรวมขอมูลในวันที่ 13-23- กรกฎาคม 2020

การปรับตัวลดลงของภาคการผลิตในประเทศไทยดําเนินตอไปในเดือน
กรกฎาคม โดยทัง้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมตางลดลงในระดับสูง แมวา
จะมีอัตราชาลงก็ตาม ยอดขายสินคาสงออกยังคงลดลงในระดับที่รุนแรง
ทามกลางภาวะการคาที่ชะลอตัวทัว
่ โลก การลดการจางงานมีความรุนแรงขึ้น
ในขณะที่บริษท
ั ยังคงลดกิจกรรมการซื้อและสินคาคงคลัง ความกดดันจาก
ภาวะเงินฝื ดกอตัวขึ้นในเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ การสํารวจนี้ยังบงชีว
้ าผู
ผลิตในประเทศไทยมีความเชื่อมัน
่ ลดลงเกี่ยวกับแนวโน มธุรกิจในปี ขางหน า
ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 43.5 ในเดือนมิถุนายน เป็ น
45.9 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็ นคาที่สูงที่สุดนับตัง้ แตเดือนมีนาคม อยางไร
ก็ตาม คาลาสุดนี้ยังคงตํ่ากวา 50 อยางมาก และสงสัญญาณวาสภาวะของ
ภาคสวนปรับตัวลดลงเพิ่มเติมอีกครัง้
PMI ทัว
่ ไปคือดัชนีรวมที่ไดมาจากคาเฉลี่ยถวงนํ้ าหนักของดัชนียอยหาดัชนี
ไดแก ผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคา จํานวนพนักงาน สินคาคงคลัง และเวลาสงมอบ
เศรษฐกิจของภาคการผลิตในประเทศไทยยังคงไดรับผลกระทบเชิงลบจากการ
ระบาดใหญของโควิด-19 ซึ่งสงผลกระทบอยางกวางขวางและสงผลตออุปสงค
เป็ นอยางมาก ยอดรวมคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงเป็ นเดือนที่หกติดตอกัน โดย
อยูในกลุมที่มีอัตราการลดลงเร็วที่สุดในประวัติการสํารวจ ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การปรับตัวลดลงอยางรุนแรงเพิ่มเติมในยอดขายสินคาสงออกใหม ขอมูลการ
สํารวจแสดงใหเห็นวาการออมเงินไวใชยามฉุกเฉินของผูบริโภคและสภาพ
แวดลอมทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอนเป็ นปั จจัยที่อยูเบื้องหลังยอดขายที่ลดลง
อุปสงคที่มีเพียงเล็กน อยนี้ทําใหโรงงานในประเทศไทยลดผลผลิตเพิ่มเติมใน
เดือนกรกฎาคม โดยปริมาณการผลิตลดลงเป็ นเดือนที่หกติดตอกันและลดลง
ในระดับสูง แมวาจะชาลงกวาในรอบการสํารวจกอนหน าเล็กน อยก็ตาม
เมื่อเผชิญกับแนวโน มยอดขายที่ลดลง ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจสําหรับแนวโน ม
ในปี ขางหน าจึงยังคงเป็ นลบอยางยิ่ง โดยหลักแลว ผูตอบแบบสํารวจระบุวา
มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวจากการระบาดใหญของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาที่มีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตอ...
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หัวหน านักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ภาคการผลิตในประเทศไทยปรับตัวลดลงเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม

ตามขอมูล PMI ลาสุด ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงของการ

ปรับตัวลดลงทางเศรษฐกิจเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดใหญของ

โควิด-19 ยังคงสงผลตอภาคสวนเป็ นอยางมาก

“โรงงานในประเทศไทยยังคงไดรับผลกระทบเชิงลบอยางตอเนื่อง โดย

เฉพาะอยางยิ่งเนื่องจากการไหลเวียนทางการคาที่ลดลงทัว่ โลกและ

ความลังเลโดยทัว่ ไปที่ธุรกิจและครัวเรือนมีตอการใชจาย ซึ่งนํ าไปสู

คําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ลดลงเพิ่มเติมในระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในดานการสงออก

“ดังนัน
้ แนวโน มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจึงยังคงไมแนนอน เนื่องจาก

บริษท
ั ในประเทศไทยยังคงมีความเชื่อมัน
่ เป็ นลบเกี่ยวกับแนวโน ม

ธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการคาระหวางประเทศยังคงซบเซาและ

ภาวะการวางงานในโรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดของ

ครัวเรือนในชวงเดือนขางหน า”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ในขณะที่การปรับตัวลดลงดําเนินตอไปจนถึงไตรมาสที่สาม การจางงานของ
ภาคการผลิตก็ลดลงอยางตอเนื่องในระหวางเดือนกรกฎาคม ทามกลางกําลัง
การผลิตสวนเกินที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การลดการจางงานนี้มีอต
ั ราเร็วที่สุด
เป็ นอันดับสองนับตัง้ แตที่เริ่มตนการสํารวจมาเป็ นเวลากวาสี่ปีครึ่ง ขอมูลการ
สํารวจแสดงใหเห็นวาการจางงานที่ลดลงไดรับแรงขับเคลื่อนมาจากการที่
บริษท
ั พยายามที่จะลดตนทุน
นอกจากนี้ กิจกรรมการซื้อและสต็อกวัตถุดิบก็ลดลงเพิม
่ เติมในเดือน
กรกฎาคม ซึ่งทัง้ สองตางลดลงในระดับสูง และสต็อกสินคาสําเร็จรูปก็ลดลง
เชนกัน โดยบริษท
ั ระบุวามีความพยายามที่จะเพิ่มความแข็งแกรงใหกับสถานะ
เงินสดของตน สวนระยะเวลาการสงมอบมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน อย
ประการสุดทาย มีความกดดันจากภาวะเงินฝื ดเพิ่มขึ้นในระหวางเดือน
กรกฎาคม บริษท
ั ยังคงรายงานวาไดลดราคาขายลงเพื่อเพิ่มยอดขาย โดย
ราคาผลผลิตลดลงเป็ นเดือนที่เจ็ดติดตอกันและมีระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ
ตนทุนการผลิตลดลงเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน แมวาจะอยูในระดับเล็กน อย
เทานัน
้

การเติบโตของ GDP

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า

รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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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

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

ขอมูลของเดือนกรกฎาคม 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 13-23 กรกฎาคม 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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