ขาวประชาสัมพันธ
หามเผยแพรตอสาธารณะจนกวาจะถึงเวลา 07:30 น. (กรุงเทพฯ) / 00:30 น. (UTC) ของวันที่ 1 สิงหาคม 2019

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

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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ทัง้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชาลง

51

ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจลดลงอยูในระดับตําที่สุดในชวงสิบเดือน

50
49

การจางงานของโรงงานยังคงลดลง
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สภาวะการผลิตในประเทศไทยปรับตัวดีข้ ึนในอัตราที่ชาลงในเดือน
กรกฎาคม โดยที่ขอมูล PMI ลาสุดบงชีว
้ าการเติบโตของผลผลิตชา
ลงทามกลางสภาวะอุปสงคที่ปรับตัวลดลง
การเติบโตของคําสัง่ ซื้อ
สินคาใหมลดลงเนื่องจากยอดขายสงออกเพิ่มขึ้นไมมากนัก ความเชื่อ
มัน
่ ของธุรกิจลดลงจนมีคาตําที่สุดนับตัง้ แตเดือนกันยายนของปี ที่ผาน
มา ในขณะที่บริษท
ั ลดการจางงานอีกครัง้
ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อหรือ Purchasing Managers’ Index™
(PMI™) สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยมีคาเทากับ 50.3 ใน
เดือนกรกฎาคม (ในเดือนมิถุนายนมีคาอยูที่ 50.6) ซึ่งบงชีว
้ าสภาวะ
ของภาคสวนปรับตัวดีข้ น
ึ ในอัตราที่ชาที่สุดนับตัง้ แตเดือนมีนาคม

ขอมูลในเดือนกรกฎาคมแสดงใหเห็นวาการผลิตเพิ่มขึ้นในระดับตํา
ที่สุดในรอบการเติบโตครัง้ ปั จจุบันที่มีการเติบโตติดตอกันมานานเกา
เดือน ซึ่งเป็ นผลจากสภาวะอุปสงคที่ออนตัวลงเมื่อเริ่มตนไตรมาสที่
สาม การเติบโตของคําสัง่ ซื้อสินคาใหมชะลอตัวจนมีคาตําที่สุดในชวง
สี่เดือน และโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งอัตราการขยายตัวของ
คําสัง่ ซื้อสินคาสงออกที่ชะลอตัวลงสวนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการเติบโต
ของยอดขายโดยรวมที่ชะลอตัวลง
อุปสงคที่ปรับตัวลดลงสงผลตอความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจ โดยความเชื่อ
มัน
่ เชิงบวกมีคาลดลงในเดือนกรกฎาคมจนมีคาตําที่สุดนับตัง้ แตเดือน
กันยายนของปี ที่ผานมา ดัชนีผลผลิตในอนาคตซึ่งเป็ นตัววัดความเชื่อ
มัน
่ มีคาสูงกวาคาปกติที่ 50.0 เล็กน อย บงชีว
้ าธุรกิจที่มีความเชื่อมัน
่
เชิงบวกมีสัดสวนมากกวาธุรกิจที่ไมเชื่อมัน
่ เพียงเล็กน อยเทานัน
้ โดย
ผูตอบแบบสํารวจระบุวามีความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับ
ตัวลดลง การแขงขันที่เพิ่มขึ้น และความไมแนใจในนโยบายของ
รัฐบาล
เนื่ องจากงานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนิ นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็ก
น อยเทานัน
้
บริษท
ั จึงขาดความกดดันที่จะเพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ในทางตรงกันขาม ผูผลิตสินคาในประเทศไทยไดรายงาน
วาจํานวนพนักงานลดลงอีกครัง้
ทามกลางรายงานวาไมมีการหา
พนักงานใหมมาแทนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ
ตอ...

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

“ผูผลิตในประเทศไทยเริ่มตนไตรมาสที่สามดวยสภาวะที่ปรับ
ตัวลดลง โดยขอมูล PMI ลาสุดของ IHS Markit แสดงใหเห็น
วาสภาวะธุรกิจปรับตัวดีข้ น
ึ ในระดับตําที่สุดในชวงสี่เดือน

“การเติบโตของผลผลิตลดลงอยางชัดเจน ทามกลางสัญญาณ
สภาวะอุปสงคที่ออนตัวลง คําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่มขึ้นในระดับ
ปานกลางเทานัน
้ เนื่องจากการเติบโตของยอดขายสินคาสง
ออกใหมที่ชะลอตัวลงตามขอมูล PMI

“นอกจากนี้ ผูผลิตสินคาในประเทศไทยยังมีความเชื่อมัน
่ น อย
ลง ดังจะเห็นไดจากดัชนีผลผลิตในอนาคตซึ่งเป็ นตัวชีว
้ ัดความ
เชื่อมัน
่ ของธุรกิจใน PMI ที่ลดลงจนมีคาตําที่สุดในชวงสิบเดือน
การสํารวจนี้ชแ
ี้ นะวาบริษท
ั มีความกังวลในเรื่องตาง ๆ ตัง้ แต
แนวโน มการเติบโตที่ชะลอตัวและการแขงขันที่สูงขึ้น ไปจนถึง
ความไมแนใจในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม

“การปรับตัวเพิ่มขึ้นของการผลิตในระดับที่ลดลงดังที่เห็นได
จากผลการสํารวจ PMI จึงสนับสนุนใหมีการใหความชวยเหลือ
ทางนโยบายการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถชวยจํากัดการแข็งคา
ของเงินบาทเมื่อไมนานมานี้ดวยเชนกัน”

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

บริษัทยังคงซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความตองการวัตถุดิบที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มตนไตรมาสที่สาม แมวาการเพิ่มขึ้นนี้จะมีอัตราลดลง
ก็ตาม การเก็บสต็อกวัตถุดิบกลับมาเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม แตยัง
คงมีอัตราที่เล็กน อย ในขณะเดียวกัน สินคาสําเร็จรูปในสินคาคงคลัง
ลดลงเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน โดยขอมูลการสํารวจชีแ
้ นะวาโรงงาน
ลังเลที่จะเก็บสต็อกสวนเกินทามกลางการเติบโตของอุปสงคที่ชะลอ
ตัวลง
แมวากิจกรรมการซื้อจะเพิ่มขึ้น แตผูผลิตวัตถุดิบไมประสบปั ญหาใน
การดําเนินการตามคําสัง่ ซื้อวัตถุดิบ และอันที่จริง ผูผลิตวัตถุดิบมีผล
การดําเนินงานดีข้ น
ึ เพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม อยางไรก็ตาม เวลาสง
มอบสัน
้ ลงในอัตราเล็กน อยเทานัน
้

สําหรับดานราคา มีความกดดันของตนทุนเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม
โดยมีรายงานวาราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เชน เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑโลหะ
แปรรูป และชิน
้ สวนอะไหลยานยนต ประกอบกับคาขนสงที่เพิ่มขึ้น
ผูผลิตในประเทศไทยที่ตองเผชิญกับตนทุนที่เพิ่มขึ้นสามารถสงตอ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นใหกับลูกคาไดเพียงบางสวนเทานัน
้ โดยขอมูลการ
สํารวจแสดงใหเห็นวาราคาผลิตภัณฑ ณ แหลงผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็ก
น อยเทานัน
้ ในเดือนกรกฎาคม
และมีรายงานวาบริษท
ั เสนอสวนลด
เพื่อลดจํานวนสต็อก

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า

54

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
ขอมูลของเดือนกรกฎาคม 2019 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2019
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ PMI โปรดติดตอ economics@ihsmarkit.com.

การปฏิเสธความรับผิด

IHS Markit (Nasdaq: INFO) คือผูนําของโลกดานขอมูลที่สําคัญ การวิเคราะห และโซลูชันสําหรับอุตสาหกรรม
และตลาดหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทัว
่ โลก บริษท
ั นํ าเสนอขอมูล การวิเคราะห และโซลูชันยุคใหมใหแกลูกคาใน
ภาคสวนธุรกิจ การเงิน และภาครัฐ ซึ่งชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกคา และนํ าเสนอขอมูลเชิง
ลึกที่นําไปสูการตัดสินใจอยางมัน
่ ใจหลังจากไดรับทราบขอมูลเป็ นอยางดีแลว IHS Markit มีลูกคาในภาคสวนธุรกิจ
และภาครัฐมากกวา 50,000 ราย ซึ่งรวมถึงรอยละ 80 ของบริษท
ั ใน Fortune Global 500 และสถาบันการเงิน
ชัน
้ นํ าของโลก

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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