ขาวประชาสัมพันธ
ห า มเผยแพร ต
 อ
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PMI™ ส าํ หร บ
ั ภาคการผล ต
ิ ใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
อุปสงคของลูกคาที่เพิ่มขึ้นสงผลใหปริมาณคําสัง่ ซื้อสินคา
เติบโตจนถึงระดับสูงสุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา
ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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คําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่มขึ้นในอัตราเร็วที่สุดนับตัง้ แต
ที่ทําการสํารวจมา...
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... สงผลใหการผลิตและกิจกรรมการซื้อเพิ่มขึ้น
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การจางงานของโรงงานยังคงลดลง

47
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การเติบโตของภาคการผลิตในประเทศไทยยังคงตัวในเดือนมิถุนายน
ปริมาณคําสัง่ ซื้อสินคาใหมในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุด
นับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา
ซึ่งกระตุนใหบริษท
ั เพิ่มผลผลิตและ
จํานวนวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื จนมีระดับสูงขึ้น นอกจากนี้ความเชื่อมัน
่ ในธุรกิจ
ยังสูงขึ้นเชนกัน อยางไรก็ตาม การจางงานยังคงลดลง ในขณะที่ผูจัด
จําหนายมีความสามารถในการจัดการกับอุปสงคที่เพิ่มขึ้นเป็ นอยางดี
สําหรับดานราคา ผูผลิตสินคาเพิ่มราคาขายในอัตราที่สูงขึ้นอยางเห็น
ไดชัดแมวาภาระตนทุนโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเล็กน อยก็ตาม

ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อหรือ Purchasing Managers’ Index™
(PMI™)
สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยหลังกําจัดปั จจัยทาง
ฤดูกาลมีคาเทากับ 50.6 ในเดือนมิถุนายน (ในเดือนพฤษภาคม มีคา
เทากับ 50.7) ซึ่งบงชีว
้ าสภาวะของภาคสวนปรับตัวดีข้ น
ึ เล็กน อยอีก
ครัง้
ดัชนีทว
ั ่ ไปบางสวนลดลงเนื่องจากการจางงานและสินคาคงคลัง
ของวัตถุดิบที่ลดลง ประกอบกับผลการดําเนินงานของผูผลิตวัตถุดิบ
ที่ปรับตัวดีข้ น
ึ
อยางไรก็ตาม ขอมูลในเดือนมิถุนายนสงสัญญาณวา
ในชวงไตรมาสที่สองโดยรวม ภาคการผลิตในประเทศไทยมีผลการ
ดํ า เนิ น งานรายไตรมาสที่ ดี ที่ สุ ด นั บ ตั ้ง แต ที่ เ ริ่ ม การสํ า รวจในเดื อ น
ธันวาคม 2015

มีรายงานวายอดขายเติบโตขึ้นในเดือนมิถุนายนโดยมีปัจจัยมาจาก
อุปสงคของลูกคาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากตลาดภายนอก รวม
กับการเปิ ดตัวผลิตภัณฑใหมและการเพิ่มโครงการสําหรับโครงสราง
พื้นฐาน คําสัง่ ซื้อสินคาของโรงงานที่เพิ่มขึ้นครัง้ ลาสุดมีอัตราเร็วที่สุด
นับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา และโดยรวมอยูในระดับสูง ยอดขายสินคา
สงออกยังคงสงผลตอยอดรวมคําสัง่ ซื้อสินคา โดยที่การสงออกขยาย
ตัวในอัตราสูงสุดเป็ นอันดับสองนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา
บริษัทตอบสนองตอยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มผลผลิตในอัตราที่
เร็วที่สุดในชวงเวลาหนึ่งปี อยางไรก็ตาม ความตองการผลผลิตที่เพิ่ม
ขึ้นสงผลใหการเก็บวัตถุดิบลดลงเป็ นครัง้ แรกในชวงสี่เดือน
แมวา
กิจกรรมการซื้อจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
ตอ...

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

“ภาคการผลิตของประเทศไทยมีผลการดําเนินงานรายไตรมาสที่ดี
ที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มเก็บขอมูล PMI เป็ นครัง้ แรกในเดือนธันวาคม
2015 ตามขอมูลการสํารวจ PMI โดย IHS Markit ครัง้ ลาสุด
“คา PMI ที่เป็ นบวกในชวงที่ผานมาชีแ
้ นะวาการเติบโตของ GDP
ในไตรมาสที่สองจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากภาคการผลิตที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง ขอมูลการสํารวจลาสุดโดยสวนใหญ
สอดคลองกับอัตราการเติบโตของ GDP ตอปี ที่ประมาณ 4%

“ประเด็นที่สําคัญที่สุดจากรายงานในเดือนมิถุนายนคือสัญญาณ
อุปสงคที่แข็งแกรงขึ้น ดังจะเห็นไดจากการเติบโตของคําสัง่ ซื้อ
สินคาใหมที่มีคาสูงสุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา ซึ่งโดยสวนใหญ
แลวเป็ นผลมาจากอุปสงคจากการสงออกที่เพิ่มขึ้นในระดับสูง การ
เติบโตของคําสัง่ ซื้อสินคาสงออกใหมมีคาสูงสุดเป็ นอันดับสองนับ
ตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา ซึ่งอาจชวยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับ
กิจกรรมของธุรกิจไดบางในระหวางที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับ
สภาวะทางการคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมทัง้ ลัทธิคุมครองการคา (ที่นํา
โดยสหรัฐอเมริกา) ที่เพิ่มขึ้น”

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

ในทํานองเดียวกัน ความพยายามที่จะดําเนินการตามคําสัง่ ซื้อใหทัน
เวลาสงผลใหสต็อกสินคาสําเร็จรูปลดลงอีกครัง้
ความตองการวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นไมไดสงผลใหเกิดความกดดันตอหวง
โซอุปทาน ในทางตรงกันขาม ผูผลิตวัตถุดิบมีผลการดําเนินงานใน
การสงมอบดีข้ น
ึ เป็ นเดือนที่สี่ติดตอกัน แมวาจะอยูในระดับเล็กน อย
ก็ตาม

ผูผลิตในประเทศไทยโดยทัว
่ ไปยังคงมีความเชื่อมัน
่ วาผลผลิตจะเพิ่ม
ขึ้นในปี ขางหน า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม โดยรายงานในขอมูล
การสํารวจเปิ ดเผยวาผูผลิตเชื่อวาการเติบโตของภาคการผลิตจะเป็ น
ผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีข้ น
ึ
การคาดการณวายอดขาย
จะเพิ่มขึ้น แผนการขยายธุรกิจ การริเริ่มดานการทําการตลาด และ
สภาพแวดลอมทางการเมืองที่ดีข้ น
ึ หลังจากการเลือกตัง้
อยางไรก็ตาม
ความเชื่อมัน
่ ที่เป็ นบวกของผูผลิตสินคารวมกับคําสัง่
ซื้อสินคาใหมที่เพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรงไมไดสงผลใหเกิดการจางงาน
ในภาคสวน จํานวนพนักงานยังคงลดลงในเดือนมิถุนายน ซึ่งบงชีว
้ า
เป็ นการลดลงเป็ นเดือนที่เกาติดตอกัน โดยมีรายงานวาเหตุผลหลักที่
จํานวนพนักงานลดลงคือพนักงานลาออกโดยสมัครใจ

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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การเติบโตของ GDP
รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน
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ภาวะเงิ น เฟ อของต น ทุ น การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นในระหวางเดือนมิถุนายน
ซึ่งโดยทัว
่ ไปมีความ
เชื่อมโยงกับตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น เชน โลหะและผลิตภัณฑอาหาร
รวมทัง้ ราคาเชื้อเพลิงและคาขนสงที่เพิ่มขึ้น บริษท
ั ไดมีความพยายาม
ที่จะสงตอคาใชจายทางธุรกิจที่สูงขึ้นไปยังลูกคา โดยเพิ่มราคาขายใน
ระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ 2018

ติดตอ
Bernard Aw
หัวหน านักเศรษฐศาสตร
IHS Markit
โทรศัพท +65 6922-4226
bernard.aw@ihsmarkit.com

Joanna Vickers
ฝ ายการสื่อสารองคกร
IHS Markit
โทรศัพท +44 (0) 207-260-2234
joanna.vickers@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 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
ขอมูลของเดือนมิถุนายน 2019 ไดมีการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-20 มิถุนายน 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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