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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
สภาวะการผลิตในประเทศไทยซบเซา
ในเดือนตุลาคม
ผลการสํารวจที่สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

จํานวนพนักงานและสต็อกวัตถุดิบลดลงอีกครัง้ และสงผลตอ PMI
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ทัว
่ ไป
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ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมเติบโตในระดับปานกลาง
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ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจลดลงอยูในระดับตํ่าที่สุดในชวง 13 เดือน
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สภาวะของภาคการผลิตในประเทศไทยไมมีการเปลี่ยนแปลงในเดือน
ตุลาคมเมื่อเทียบกับเดือนกอนหน า การเติบโตทัง้ ในดานการผลิตและ
คําสัง่ ซื้อสินคาใหมชะลอตัวลงในระหวางเดือนนี้ ในขณะที่การจาง
งานลดลงเพิ่มเติม ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจลดลงจนมีระดับตํ่าที่สุดใน
ชวงเวลาหนึ่งปี กวา บริษท
ั ลดกิจกรรมการซื้อและนํ าสินคาคงคลังใน
ปั จจุบันออกมาใชในการตอบสนองตออุปสงค ดังจะเห็นไดจากการ
ลดลงทัง้ ในสต็อกวัตถุดิบและสต็อกสินคาสําเร็จรูป ในขณะเดียวกัน
ความกดดันจากภาวะเงินเฟ อลดลง โดยตนทุนการผลิตและราคา
ผลิตภัณฑตางก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อยเทานัน
้
ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™
(PMI™) สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยลดลงจาก 50.6 ในเดือน
กันยายน มาเป็ น 50.0 ในเดือนตุลาคม ซึ่งสงสัญญาณวาสภาวะทาง
ธุรกิจเมื่อเริ่มตนไตรมาสที่สี่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลการสํารวจยังคงสงสัญญาณวาสภาวะอุปสงคลดลงในภาคการ
ผลิตในประเทศไทย การเติบโตของคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ไดรับลดลง
จนมีอัตราการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อย แมวาการสงออกจะเติบโตเพิ่ม
เติมก็ตาม ดังนัน
้ ปริมาณการผลิตจึงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่าํ ที่สุดในชวง
เวลาหนึ่งปี
แมวาการจางงานจะลดลงอยางตอเนื่อง งานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไม
ไดดําเนินการก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคม ทําใหการสะสม
ที่เพิ่มขึ้นเป็ นระยะเวลาหาเดือนสิน
้ สุดลง จํานวนพนักงานลดลงเป็ น
เดือนที่สิบสามติดตอกัน ทามกลางรายงานวามีการเลิกจางพนักงาน
และการเติบโตของยอดขายที่ลดลง
ในขณะที่ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจยังคงเป็ นบวก แตก็ลดลงจนมีระดับ
ตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือนกันยายนของปี กอนหน า โดยบริษท
ั ที่ความเชื่อ
มัน
่ ลดลงระบุวาเหตุผลของความกังวลเกี่ยวกับอนาคตคือผลกําไรที่
ลดลง ยอดใชจายของผูบริโภคที่ลดลง และการแขงขันที่เพิ่มขึ้น
ตอ...
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ความคิดเห็น
Bernard Aw หัวหน านักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดให
ความเห็นเกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“สภาวะการผลิตทัว่ ประเทศไทยไมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่ม
ตนไตรมาสที่สี่ตามขอมูลการสํารวจครัง้ ลาสุดของ IHS Markit
นอกจากนี้ การสํารวจยังแสดงสัญญาณวาผูผลิตสินคาใน
ประเทศไทยอาจตองประสบกับความทาทายในอีกหลายเดือน
ขางหน านี้ภายใตสภาพแวดลอมของการคาทัว่ โลกที่ออนตัวลง
และเงินบาทที่แข็งคาขึ้น

“ในเดือนตุลาคม คําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ไดรับเพิ่มขึ้นในอัตราเล็ก
น อยเทานัน
้ ในขณะที่งานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนิน
การไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนกอนหน า ซึ่งไมใชสัญญาณ
ที่ดีสําหรับปริมาณการผลิตในอนาคต จํานวนพนักงานลดลง
เป็ นเดือนที่สิบสามติดตอกัน ทามกลางรายงานวามีการเลิกจาง
พนักงาน

“ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจลดลงจนมีระดับตํ่าที่สุดในชวงเวลา
หนึ่งปี กวา โดยมีการระบุสาเหตุวามาจากยอดใชจายของ
ผูบริโภคที่ลดลง ผลกําไรที่ลดลง และการแขงขันที่เพิ่มขึ้น
ดังนัน
้ บริษท
ั จึงลดกิจกรรมการซื้อและนํ าสินคาคงคลัง
ออกมาใช”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

กิจกรรมการซื้อลดลงเป็ นครัง้ แรกในชวงแปดเดือนในระหวางเดือน
ตุลาคม ซึ่งสงผลใหสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื ลดลง โดยผูตอบแบบสํารวจ
บางรายระบุวาปั จจัยที่สงผลใหมีการเก็บสต็อกลดลงมาจากมาตรการ
ลดตนทุนและการเติบโตของยอดขายที่ชะลอตัวลง
ในขณะเดียวกัน สต็อกสินคาสําเร็จรูปลดลงเป็ นเดือนที่หกติดตอ
กัน ขอมูลการสํารวจเปิ ดเผยวามีความพยายามที่จะปรับปรุงกระแส
เงินสด ซึ่งสงผลใหบริษท
ั ลดสต็อกผานกิจกรรมสงเสริมการขาย
สวนบริษท
ั บางแหงพยายามที่จะรักษาสินคาคงคลังใหอยูในระดับตํ่า
ทามกลางยอดขายที่ชะลอตัวลง
ความกดดันดานเงินเฟ อลดลงในระหวางเดือนตุลาคม ตนทุนการผลิต
เพิ่มขึ้นในระดับที่ชาที่สุดในชวงหาเดือน ซึ่งสอดคลองกับราคาขายที่
เพิ่มขึ้นในระดับเล็กน อยเชนเดียวกัน โดยภาวะเงินเฟ อสวนใหญมา
จากราคาวัตถุดิบบางชนิดที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า

การเติบโตของ GDP
รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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ติดตอ
Bernard Aw
หัวหน านักเศรษฐศาสตร
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Joanna Vickers
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IHS Markit
โทรศัพท +44 (0) 207-260-2234
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วิธีการสํารวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบสํารวจมีการเก็บรวบรวมคําตอบในชวงครึ่งเดือนหลังของแตละเดือน และบงชีถ
้ ึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหน า ตัวแปรการสํารวจแตละตัวมีการคํานวณดัชนีการกระจาย ซึ่งเป็ นผลรวมของอัตรารอย
ละของคําตอบที่ “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%), เวลาสง
มอบของผูผลิตวัตถุดิบ (15%) และสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื (10%) ในการคํานวณ PMI ดัชนีเวลาสงมอบของผูผลิต
วัตถุดิบไดรับการคํานวณแบบผกผันเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สามารถนํ าไปเปรียบเทียบไดกับดัชนีอ่ น
ื ๆ

หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาลเป็ น
ครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล
ขอมูลของเดือนตุลาคม 2019 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 11-23 ตุลาคม 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 าของโลก

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 ตลาดการเงินและผูดําเนินการตัดสิน
ใจทางธุรกิจ 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

© 2019 IHS Markit

