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ั ภาคการผล ต
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สภาวะการประกอบกิจการปรับ
ตัวลดลงในเดือนมิถุนายน
ผลการสํารวจที่ สําคัญ
การเติบโตของผลผลิตอยูในระดับเล็กน อย
คําสัง่ ซื้อสินคาใหมไมมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นสวนใหญ
การจางงานลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในชวง 20 เดือน

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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สภาวะการผลิตในอาเซียนกลับมาอยูในภาวะชะลอตัวในเดือนมิถุนายน
ตามดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index
(PMI™) ทัว
่ ไปโดย IHS Markit เนื่องจากแนวโน มการจางงานที่ลดลง
และผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในระดับตํา

ดัชนีทว
ั ่ ไปมีคา 49.7 ในเดือนมิถุนายน โดยลดลงจาก 50.6 ในเดือน
พฤษภาคม ซึ่งตํากวาคาสําคัญที่ 50.0 ที่แบงแยกระหวางการปรับตัวดีข้ น
ึ
และการปรับตัวแยลง ภาวะชะลอตัวลงของบริษท
ั ผูผลิตในอาเซียนครัง้
นี้นับเป็ นครัง้ แรกในชวงสี่เดือน แตอยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้ อันที่จริง
แลว มีหาประเทศจากทัง้ หมดเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจยังคงรายงานวา
สภาวะทางธุรกิจปรับตัวดีข้ น
ึ
แมวาจะมีสามประเทศในจํานวนนี้ที่มีการ
เติบโตในอัตราลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหน า

ประเทศเมี ย นมายั ง คงมี ก ารปรั บ ตั ว ดี ข้ ึ น ของภาคการผลิ ต ในระดั บ สู ง
(53.0) และมีการขยายตัวอยางรวดเร็วของผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหม
นอกจากนี้ สภาวะการประกอบกิจการของประเทศเวียดนามก็ปรับตัวดีข้ น
ึ
ในระดับสูงเชนกัน ซึ่งมีคาสูงที่สุด (52.5) เทาที่พบในปี นี้ ทัง้ นี้กอนหน านี้
เคยมีคาที่เทากันนี้มาแลว
ประเทศฟิ ลิปปิ นสรายงานวามีการเติบโตแตในอัตราที่ชาลง
(51.3)
ท า มกลางอุ ป สงค ที่ ช ะลอตั ว และการจ า งงานที่ ล ดลงเป็ นระยะเวลา
นาน นอกจากนี้ การเติบโตในประเทศไทยก็หยุดชะงักเนื่องจากจํานวน
พนักงานที่ลดลง ทําใหคาดัชนีทว
ั ่ ไปลดลงเล็กน อย (50.6) จากเดือน
พฤษภาคม แมวาการขยายตัวในผลผลิตจะมีอัตราเร็วขึ้นก็ตาม ประเทศ
อินโดนีเซียมีอัตราการปรับตัวดีข้ น
ึ ในระดับตําเชนเดียวกัน (50.6) หลัง
จากที่เพิ่มขึ้นจนมีคาสูงสุดในชวงเกาเดือนเมื่อเดือนกอนหน า

ประเทศมาเลเซี ย รายงานว า สภาวะการผลิ ต ปรั บ ตั ว ลดลงเป็ นเดื อ นที่
เกาติดตอกัน
(47.8)
โดยปรับตัวลดลงในอัตราที่เร็วขึ้นนับจากเดือน
พฤษภาคม
ในขณะที่ภาคการผลิตในประเทศสิงคโปรมีสภาวะการ
ประกอบกิจการที่ปรับตัวลดลงในระดับสูงที่สุด (42.9) นับตัง้ แตที่เริ่ม
ทําการสํารวจมา
ภาคการผลิตในอาเซียนโดยรวมชะลอตัวในเดือนมิถุนายน ซึ่งสวนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากการจางงานที่ลดลงเป็ นครัง้ แรกในชวง 15 เดือน อัตราการ
จางงานที่ลดลงนี้อยูในระดับเล็กน อย แตถึงกระนัน
้ ก็มีคาสูงที่สุดนับตัง้ แต
เดือนตุลาคม 2017 ประเทศไทยและฟิ ลิปปิ นสมีจํานวนพนักงานลดลง
ตอ...
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ความคิดเห็น
David Owen นักเศรษฐศาสตร ที่ IHS Markit ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“แนวโน มการเติบโตที่ชะลอตัวของบริษท
ั ในอาเซียนสิน
้ สุดลงใน
เดือนมิถุนายน เนื่องจากขอมูลลาสุดสงสัญญาณวาอุปสงคที่ออนตัว
และปริมาณการจางงานที่ลดลงสงผลใหสภาวะการประกอบกิจการ
ปรับตัวลดลงเล็กน อย ซึ่งเป็ นการปรับตัวลดลงเป็ นครัง้ ที่สามเทา
ที่พบในปี นี้ สงสัญญาณวาอุตสาหกรรมการผลิตทัว
่ โลกกําลังอยูใน
ภาวะชะลอตัว

“สิ่งที่นาสังเกตเป็ นพิเศษคือ การจางงานลดลงเป็ นครัง้ แรกใน
ชวง 15 เดือน ซึ่งสวนใหญมาจากบริษท
ั ผูผลิตในประเทศไทยและ
ฟิ ลิปปิ นส โดยมีรายงานจํานวนมากวาพนักงานลาออกโดยสมัครใจ

“ในขณะเดียวกัน การสงออกของภาคการผลิตลดลงในเดือน
มิถุนายน โดยบริษท
ั รายงานวาคําสัง่ ซื้อสินคาสงออกลดลงเล็กน อย
หลังจากที่ปริมาณยอดขายตางประเทศไมเปลี่ยนแปลงเป็ นสวน
ใหญมาสองเดือน ซึ่งอาจเป็ นการตอบสนองตอพิกัดอัตราศุลกากรที่
สูงขึ้นในสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ขณะที่ธุรกิจ
มีการปรับกิจกรรมการซื้อของตน อยางไรก็ตาม ยังคงตองดูตอไป
วาพิกัดอัตราศุลกากรใหมจะมีผลกระทบในระยะยาวอยางไรตอ
ภูมิภาค โดยผูตอบแบบสํารวจบางสวนชีแ
้ นะถึงผลกระทบเชิงบวก
มากขึ้น หากธุรกิจในประเทศจีนเปลี่ยนมาทําการคากับผูสงออกใน
อาเซียน”

PMI™ ส าํ หร บ
ั ภาคการผล ต
ิ ในอาเซ ย
ี น โดย IHS Markit

ในระดับสูงที่สุด โดยผูตอบแบบสํารวจระบุวาเป็ นผลมาจากการไมวาจาง
พนักงานใหมมาแทนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ

การเติบโตของผลผลิตอยูในระดับเล็กน อยในระหวางเดือนมิถุนายน โดย
บริษท
ั ถูกจํากัดดวยอุปสงคที่ออนตัว ทามกลางคําสัง่ ซื้อสินคาใหมจากตาง
ประเทศที่ลดลงอีกครัง้ แตยอดขายภายในประเทศไดชวยบรรเทาผลกระ
ทบตอผูผลิต ทําใหคําสัง่ ซื้อสินคาใหมทงั ้ หมดคอนขางไมเปลี่ยนแปลง
ดังนัน
้ บริษท
ั จึงลดการซื้อวัตถุดิบในระหวางเดือนมิถุนายน หลังจากที่เพิ่ม
ขึ้นเล็กน อยในเดือนพฤษภาคม ทัง้ นี้การลดการซื้อวัตถุดิบโดยสวนใหญ
มาจากประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร แตประเทศที่เหลือที่ทําการ
สํารวจตางระบุวามีคําสัง่ ซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกัน
สต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื ลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แต
เดือนกุมภาพันธ ขณะที่ระดับการผลิตที่ชะลอตัวลงสงผลใหสต็อกสินคา
สําเร็จรูปลดลงอีกครัง้

ความกดดั น ต อ ห ว งโซ อุ ป ทานที่ ล ดลงทํ า ให ผู ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ลดระยะเวลา
การสงมอบอีกครัง้ เมื่อสิน
้ สุดไตรมาสที่สอง ทําใหจํานวนเดือนที่ระยะเวลา
การสงมอบลดลงติดตอกันในรอบปั จจุบันเพิ่มขึ้นเป็ นหาเดือน โดยมีเพียง
ประเทศเมียนมาที่ระยะเวลาการสงมอบเพิ่มขึ้นในระหวางเดือนมิถุนายน

บริษัทในอาเซียนรายงานวาราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางเทานั น
้
ซึ่ ง ชะลอตั ว จากระดั บ ที่ สู ง ที่ สุ ด ในช ว งห า เดื อ นตามที่ มี ร ายงานในเดื อ น
พฤษภาคม สงผลใหราคาขายเพิ่มขึ้นในระดับที่นอยลง แมวาจะยังเป็ น
หนึ่งในอัตราที่เร็วที่สุดเทาที่พบในปี นี้ก็ตาม
ประการสุดทาย
ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตในอนาคตยังคง
สดใสในเดือนมิถุนายน แมวาจะลดลงจากเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็ นคาที่สูง
ที่สุดในชวง 30 เดือน แตระดับความเชื่อมัน
่ นี้ยังคงสูงกวาคาสวนใหญใน
ชวงสองปี ที่ผานมา
บริษท
ั ในประเทศอินโดนีเซียมีความเชื่อมัน
่ เชิงบวก
มากที่สุด ในขณะที่ธุรกิจในประเทศสิงคโปรมีความเชื่อมัน
่ เชิงลบเป็ นครัง้
แรกในชวงเวลากวาสองปี

PMI สําหรับภาคการผลิต
อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / เมียนมา / ฟิ ลิปปิ นส
สิงคโปร / ไทย / เวียดนาม

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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วิธีการสํารวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบสํารวจมีการเก็บรวบรวมคําตอบในชวงครึ่งเดือนหลังของแตละเดือน
และบงชีถ
้ ึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหน า ตัวแปรการสํารวจแตละตัวมีการคํานวณดัชนีการกระจาย ซึ่งเป็ นผลรวมของอัตรารอยละของคําตอบที่ “สูง
กวา” และครึ่งหนึ่งของอัตรารอยละของคําตอบที่ “ไมเปลี่ยนแปลง” ดัชนีนี้มีคาตัง้ แต 0 ถึง 100 โดยคาที่สูงกวา 50 บงชี้
วาโดยรวมแลวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหน า และคาที่ตํากวา 50 บงชีว
้ าโดยรวมแลวลดลง จากนัน
้ จึงนํ าดัชนีนี้ไปกําจัด
ปั จจัยทางฤดูกาล ดัชนี ในอาเซียนไดรับการคํานวณโดยการถวงน ํ าหนั กดัชนี ของประเทศรวมกัน น ํ าหนั กของ

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™ สําหรับภาคการผลิตในอาเซียนโดย IHS Markit ไดรับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคําตอบใน
แบบสอบถามประจําเดือนที่สงไปยังผูจัดการฝ ายจัดซื้อในกลุมผูตอบแบบสํารวจซึ่งประกอบดวยผูผลิตใน
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม รวมทัง้ สิน
้ ประมาณ 2,100
ราย ประเทศเหลานี้มีกิจกรรมการผลิตคิดเป็ น 98% ของมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตในอาเซียน* กลุมผู
ตอบแบบสํารวจไดรับการแบงหมวดหมูตามรายละเอียดของภาคสวนและจํานวนพนักงานในบริษท
ั
โดย
พิจารณาตามสัดสวนของผลกระทบที่มีตอ GDP

ประเทศไดรับการคํานวณจากมูลคาเพิ่มรายปี ของภาคการผลิต*

ตัวเลขทัว
่ ไปคือดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็ นคาเฉลี่ย
ถวงน ํ าหนักของดัชนีหาดัชนี ไดแก คําสัง่ ซื้อสินคาใหม (30%), ผลผลิต (25%), จํานวนพนักงาน (20%), เวลาสง
มอบของผูผลิตวัตถุดิบ (15%) และสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื (10%) ในการคํานวณ PMI ดัชนีเวลาสงมอบของผูผลิต
วัตถุดิบไดรับการคํานวณแบบผกผันเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สามารถนํ าไปเปรียบเทียบไดกับดัชนีอ่ น
ื ๆ
หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาลเป็ น
ครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล
ขอมูลของเดือนมิถุนายน 2019 ไดมีการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-24 มิถุนายน 2019
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ PMI โปรดติดตอ economics@ihsmarkit.com.

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

*ที่มา: ตัวชีว
้ ัดในฐานขอมูลการพัฒนาโลกของธนาคารโลก

การปฏิเสธความรับผิด

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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