ขาวประชาสัมพันธ
หามเผยแพรตอสาธารณะจนกวาจะถึงเวลา 07:30 น. (กรุงเทพฯ) / 00:30 น. (UTC) ของวันที่ 2 กันยายน 2019

PMI™ ส าํ หร บ
ั ภาคการผล ต
ิ ใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
ภาคการผลิตในประเทศไทยซบเซาในเดือนสิงหาคม
ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

คําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่มขึ้นชาลงเนื่องจากยอดขายสินคาสงออกที่ลดลง
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การจางงานของโรงงานยังคงลดลง
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ทัง้ กิจกรรมการซื้อและสต็อกวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชาลง
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ผลการดําเนิ นงานของภาคการผลิตในประเทศไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในระหวางเดือนสิงหาคม มีสัญญาณสภาวะอุปสงคปรับตัวลดลงเพิ่ม
เติมจากคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชาลงเนื่ องจากการสง
ออกลดลง นอกจากนี้ บริษท
ั ยังลดกิจกรรมการซื้อและการเก็บสะสม
สต็อกลง ในขณะที่การจางงานลดลงอีกครัง้ ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจยัง
คงใกลเคียงกับคาตําสุดในเดือนกรกฎาคม
ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อหรือ Purchasing Managers’ Index™
(PMI™) สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยลดลงมาอยูที่ 50.0 ใน
เดือนสิงหาคม จาก 50.3 ในเดือนกรกฎาคม บงชีว
้ าสภาวะของภาค
การผลิตไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็ นครัง้ แรกในชวงหกเดือนที่ไมมี
รายงานวาสภาวะของภาคสวนปรับตัวดีข้ น
ึ

สภาวะอุปสงคปรับตัวลดลงกลางไตรมาสที่สาม
โดยขอมูลเดือน
สิงหาคมบงชี้วาคําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่มขึ้นในระดับตําที่สุดนั บตัง้ แต
เดือนกุมภาพันธ ยอดขายสินคาสงออกที่ลดลงยังสงผลใหการเติบโต
ของยอดขายโดยรวมลดลงอีกดวย อุปสงคที่ชะลอตัวสงผลใหบริษท
ั
เพิ่มการผลิตเพียงเล็กน อยเทานัน
้ การเติบโตของผลผลิตอยูในระดับ
ตํ า ที่ สุ ด เป็ นอั น ดั บ สองในรอบการเติ บ โตครั ้ง ปั จจุ บั น ที่ มี ก ารเติ บ โต
ติดตอกันมานานสิบเดือน

การเติบโตของยอดขายที่ลดลงยังคงมีผลตอความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจ
แมวาดัชนี ผลผลิตในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเล็กน อยจากเดือนกรกฎาคม
แตก็ยังคงอยูในชวงคาที่ตําที่สุดในชวงเวลาเกือบหนึ่งปี
โดยผูตอบ
แบบสํารวจระบุวาสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและรายไดที่ลดลงเป็ น
ปั จจัยสําคัญของความกังวล ทัง้ นี้ บริษท
ั ที่มีความเชื่อมัน
่ โดยทัว
่ ไป
ระบุ ว า เป็ นผลมาจากกลยุ ท ธ ท างการตลาดใหม แ ละกิ จ กรรมการส ง
เสริมการขาย
นอกจากนี้ บริษท
ั ยังเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจ โดย
กิ จ กรรมการซื้ อเพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราที่ ช า ที่ สุ ด ในช ว งหกเดื อ นในเดื อ น
สิงหาคม
สงผลใหระดับการเก็บสต็อกวัตถุดิบไมมีการเปลี่ยนแปลง
เป็ นสวนใหญ
และสต็อกสินคาสําเร็จรูปยังคงลดลงเนื่องจากบริษท
ั
รายงานวาพยายามที่จะปรับปรุงสถานะทางการเงินของตนโดยการ
ตอ...

© 2019 IHS Markit
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หัวหน านักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความ
เห็นเกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ขอมูล PMI ลาสุดของ IHS Markit บงชีว
้ าภาคการผลิตของ
ประเทศไทยชะลอตัวในระหวางเดือนสิงหาคม สงผลใหเกิด
ความกังวลวาภาคสวนจะเผชิญกับแรงกดดันที่ทําใหมีการปรับ
ตัวลดลงเพิ่มขึ้นในชวงเดือนขางหน า ทามกลางสภาพแวดลอม
ภายนอกที่มีความยากลําบากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

“การสํารวจนี้แสดงใหเห็นวาสภาวะอุปสงคปรับตัวลดลง และ
การเติบโตของคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงจนอยูในระดับตําที่สุด
ในชวงหกเดือน โดยสวนหนึ่งเป็ นผลมาจากยอดขายสินคาสง
ออกที่ลดลง ซึ่งทําใหปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อย
เทานัน
้

“นอกจากนี้ ความคาดหวังของธุรกิจยังคงอยูในชวงคาที่ตํา
ที่สุดในชวงเวลาหลายเดือนที่ผานมานี้ โดยผูตอบแบบสํารวจ
เน นถึงความกังวลหลายประการ เชน สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และยอดขายที่เติบโตชาลง

“ดังนัน
้ การบงชีใ้ ด ๆ ถึงการปรับตัวลดลงของภาคการผลิตใน
ชวงเดือนขางหน าตามขอมูล PMI จะเพิ่มแรงกระตุนใหมีการ
สนับสนุนทางนโยบายเพิ่มขึ้นจากหนวยงานของประเทศไทย”

PMI™ ส าํ หร บ
ั ภาคการผล ต
ิ ในประเทศไทย โดย IHS Markit

เคลียรสต็อก และพยายามที่จะรักษาสินคาคงคลังใหอยูในระดับตํา

เนื่องจากกิจกรรมการซื้อที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อย ผูผลิตวัตถุดิบจึงมี
ระยะเวลาการสงมอบลดลงเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม แมวาจะอยูใน
ระดับเล็กน อยเทานัน
้
ขอมูลลาสุดแสดงใหเห็นวาจํานวนพนักงานยัง
คงลดลง ซึ่งโดยสวนใหญแลวเป็ นผลมาจากการไมจางพนักงานใหม
มาแทนพนักงานที่ลาออกไป และดวยระดับจํานวนพนักงานที่ลดลง
งานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนิ นการจึงเพิ่มขึ้นในระดับเล็กน อย
ซึ่งสอดคลองกับยอดขายที่เติบโตในระดับเล็กน อย
ประการสุดทาย ภาระตนทุนโดยรวมของผูผลิตในประเทศไทยเพิ่ม
ขึ้นเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม
โดยมีรายงานวาราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
เชน เหล็ก และผูผลิตวัตถุดิบมีการเพิ่มคาธรรมเนียมดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม อัตราการเพิ่มราคานี้อยูในระดับปานกลาง และสงผลให
ราคาผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อยในระหวางเดือนสิงหาคม

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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การเติบโตของ GDP
รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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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 และคาที่ตํากวา 50 บงชีว
้ าโดยรวมแลว
ลดลง จากนัน
้ จึงนํ าดัชนีนี้ไปกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล

IHS Markit เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ ชื่อบริษท
ั และชื่อ
ผลิตภัณฑอ่ น
ื ๆ ทัง้ หมดอาจเป็ นเครื่องหมายการคาของเจาของที่เกี่ยวของ © 2019 IHS Markit Ltd. สงวนสิทธิ ์
ทุกประการ

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยโดย IHS Markit ไดรับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคําตอบใน
แบบสอบถามประจําเดือนที่สงไปยังผูจัดการฝ ายจัดซื้อในกลุมผูตอบแบบสํารวจซึ่งประกอบดวยผูผลิตประมาณ
400 ราย กลุมผูตอบแบบสํารวจไดรับการแบงหมวดหมูตามรายละเอียดของภาคสวนและจํานวนพนักงานในบริษท
ั
โดยพิจารณาตามสัดสวนของผลกระทบที่มีตอ GDP

ตัวเลขทัว
่ ไปคือดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็ นคาเฉลี่ยถวง
น ํ าหนักของดัชนีหาดัชนี ไดแก คําสัง่ ซื้อสินคาใหม (30%), ผลผลิต (25%), จํานวนพนักงาน (20%), เวลาสงมอบ
ของผูผลิตวัตถุดิบ (15%) และสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื (10%) ในการคํานวณ PMI ดัชนีเวลาสงมอบของผูผลิตวัตถุดิบได
รับการคํานวณแบบผกผันเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สามารถนํ าไปเปรียบเทียบไดกับดัชนีอ่ น
ื ๆ

หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาลเป็ น
ครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล
ขอมูลของเดือนสิงหาคม 2019 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-21 สิงหาคม 2019
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
com. หากตองการอานนโยบายความเป็ นสวนตัวของเรา here.

joanna.vickers@ihsmarkit.

เกี่ยวกับ PMI

ขณะนี้มีแบบสํารวจสําหรับดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) ในมากกวา
40 ประเทศ และในภูมิภาคที่สําคัญดวยเชนกัน ซึ่งรวมถึงยูโรโซน แบบสํารวจเหลานี้เป็ นแบบสํารวจทางธุรกิจที่ได
รับความสนใจมากที่สุดจากทัว
่ โลก และไดรับการยอมรับจากธนาคารกลาง ตลาดการเงินและผูดําเนินการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ ในดานความสามารถนํ าเสนอดัชนีที่แสดงแนวโน มทางเศรษฐกิจในแตละเดือนที่มีความถูกตอง ทันตอ
เหตุการณ และมักจะแตกตางจากดัชนีอ่ น
ื ๆ หากตองการเรียนรูเพิ่มเติม โปรดไปที่ ihsmarkit.com/products/
pmi.html

สิทธิทรัพยสินทางปั ญญาในขอมูลที่จัดหาใหในเอกสารนี้เป็ นของหรือเป็ นสิทธิใ์ ชงานของ IHS Markit ไมอนุญาตใหมีการใชงานโดยไมไดรับอนุญาตใด ๆ หากไมไดรับความยินยอมจาก IHS Markit กอน ซึ่งรวมถึงแต
ไมจํากัดเพียงการทําสําเนา การแจกจาย การสงตอหรือการเปิ ดเผยขอมูลใด ๆ IHS Markit จะไมตองมีความรับผิด หน าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ สําหรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือขอมูล ("ขอมูล") ที่อยูในเอกสารนี้ ขอ
ผิดพลาด ความไมถูกตอง การละเวน หรือความลาชาใด ๆ ของขอมูล หรือการดําเนินการใด ๆ ที่กระทําไปโดยเชื่อถือตามขอมูลดังกลาว ไมวาในกรณีใดก็ตาม IHS Markit จะไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายในกรณี
พิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอันเป็ นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลนี้ Purchasing Managers’ Index™ และ PMI™ เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Markit
Economics Limited หรือเป็ นสิทธิใ์ ชงานของ Markit Economics Limited IHS Markit เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ
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