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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
สภาวะการผลิตในประเทศไทย
ปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายน
ผลการสํารวจที่สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

ผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม และการจางงานลดลง
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คําสัง่ ซื้อสินคาสงออกใหมลดลงในระดับสูงที่สุดในชวงเวลาสามปี
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ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจอยูในระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือนกันยายน 2018
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สภาวะการผลิตในประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ นครัง้
แรกในชวงเกาเดือน ซึ่งเป็ นผลมาจากทัง้ ปริมาณการผลิตและคําสัง่ ซื้อ
สินคาใหมที่ลดลง นอกจากนี้ ยอดขายที่ลดลงยังสงผลใหงานที่มีคําสัง่ ซื้อ
แลวแตยังไมไดดําเนินการลดลงอีกครัง้ ซึ่งไดกระตุนใหบริษท
ั ลดการจาง
งานและลดกิจกรรมการซื้อลงเพิ่มเติมดวยเชนกัน แมวาความเชื่อมัน
่ ใน
ธุรกิจจะยังเป็ นบวก แตก็ลดลงจนมีระดับตํ่าที่สุดในชวงเวลาหนึ่งปี กวา
ในขณะเดียวกัน ความกดดันดานเงินเฟ อยังคงอยูในระดับตํ่า
ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™
(PMI™) สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยลดลงจาก 50.0 ในเดือน
ตุลาคม มาอยูที่ 49.3 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งบงชีว
้ าสภาวะของภาค
สวนปรับตัวลดลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ คาเฉลี่ย PMI
สําหรับไตรมาสที่สี่จนถึงขณะนี้มีคาอยูที่ 49.7 แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจ
ภาคการผลิตรายไตรมาสมีแนวโน มปรับตัวลดลงเป็ นครัง้ แรกในปี นี้
ขอมูลการสํารวจลาสุดบงชีว
้ าผลผลิตที่ปรับตัวลดลงเกิดขึ้นพรอมกับการ
ปรับตัวลดลงของคําสัง่ ซื้อสินคาใหม โดยดัชนีที่เกี่ยวของทัง้ สองดัชนีสง
สัญญาณวามีการลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในชวงเวลาหนึ่งปี กวา ขอมูล
การสํารวจชีแ
้ นะวาอุปสงคสําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศไทยปรับตัวลด
ลงเพิ่มเติม ทามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและสภาวะ
ทางการคาที่ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ยอดขายโดยรวมที่ลดลงยังเป็ น
ผลมาจากอุปสงคจากตางประเทศที่ลดลงเป็ นครัง้ แรกในชวงสามเดือน
โดยที่ผูตอบแบบสํารวจเน นวาเงินบาทที่แข็งคาเป็ นปั จจัยที่สงผลใหการ
สงออกปรับตัวลดลง
งานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการลดลงและสอดคลองกับยอด
ขายที่ลดลง ซึ่งเป็ นการรายงานการลดลงครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนเมษายน
โดยที่การลดลงนี้มีอัตราเร็วที่สุดในชวงเวลาสองปี กวา การจางงานลดลง
เพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน ทําใหแนวโน มการจางงานลดลงติดตอกัน
ในรอบปั จจุบันเพิ่มขึ้นเป็ น 14 เดือน นอกจากนี้ อัตราการลดการจางงาน
นี้ยังอยูในระดับสูงที่สุดเป็ นอันดับสองนับตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจมาสี่ปี
ดวยเชนกัน

ตอ...
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หัวหน านักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความ
เห็นเกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ขอมูล PMI ของ IHS Markit ในเดือนพฤศจิกายนแสดงใหเห็น
วาสภาวะการผลิตในประเทศไทยปรับตัวลดลงเป็ นครัง้ แรกในชวง
เกาเดือน เนื่องจากผูผลิตสินคาลดปริมาณการผลิตลงทามกลาง
อุปสงคที่ออนตัว
“คําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงในอัตราเร็วที่สุดในชวงเวลาหนึ่งปี กวา
ในระหวางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสวนหนึ่งแสดงใหเห็นวายอดขาย
สินคาสงออกลดลงในระดับสูงที่สุดในชวงเวลาสามปี โดยขอมูล
การสํารวจชีแ
้ นะวาการที่ยอดขายสินคาสงออกลดลงนัน
้ บางสวน
เป็ นผลมาจากเงินบาทที่แข็งคา
“อันที่จริงแลว ผูผลิตในประเทศไทยไมมีความมัน
่ ใจเกี่ยวกับ
แนวโน มธุรกิจมากเทากับเมื่อเดือนกอนหน า โดยความเชื่อมัน
่ ของ
ธุรกิจลดลงจนถึงระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือนกันยายนของปี กอน
หน า ทัง้ นี้ ความกังวลสวนใหญเน นไปที่ผลกระทบของเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวที่มีตอการดําเนินการในอนาคต นอกจากนี้ ความเชื่อมัน
่
ที่ลดลงยังสงผลใหการจางงานลดลงเพิ่มเติม ซึ่งเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกันกับกิจกรรมการซื้อที่ลดลงดวย”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ความเชื่อมัน
่ ที่ลดลงยังเห็นไดจากกิจกรรมการซื้อของผูผลิต ซึ่งมี
ปริมาณการซื้อลดลงเป็ นเดือนที่สองติดตอกันในเดือนพฤศจิกายนแมวา
จะอยูในระดับเล็กน อยก็ตาม และถึงแมวาการซื้อวัตถุดิบจะลดลง แต
สต็อกวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นในกลางไตรมาสที่สี่ หลังจากที่มีการลดลงในเดือน
ตุลาคม ในขณะเดียวกัน สต็อกสินคาสําเร็จรูปลดลงเพิ่มเติม ซึ่งสัมพันธ
กับความพยายามที่จะปรับปรุงกระแสเงินสดและรักษาปริมาณการเก็บ
สต็อกใหอยูในระดับตํ่า
ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่มีตอการดําเนิน
การในอนาคตสงผลใหความเชื่อมัน
่ ลดลงในระหวางเดือนพฤศจิกายน
แมวาความคาดหวังของธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตในอีกหนึ่งปี ขางหน าจะยัง
เป็ นบวก แตก็ลดลงจนมีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือนกันยายนของปี กอน
หน า โดยทัว
่ ไปแลว บริษท
ั คาดวากลยุทธทางการตลาดใหม กิจกรรม
การสงเสริมการขาย และจํานวนพนักงานขายที่เพิ่มขึ้นจะขับเคลื่อน
การเติบโตของผลผลิตได

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า

การเติบโตของ GDP
รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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ประการสุดทาย ความกดดันดานราคายังคงลดลงในกลางไตรมาสที่สี่
โดยราคาขายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชาที่สุดในชวงเวลาหกเดือน
ซึ่งสอดคลองกับตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีกครัง้ ในระดับเล็กน อย ทัง้ นี้
ขอมูลการสํารวจชีแ
้ นะวาตนทุนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากราคาอาหารที่
เพิ่มขึ้น

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 © 2019 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
ขอมูลของเดือนพฤศจิกายน 2019 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 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 joanna.vickers@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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