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PMI™ สําหรับภาคการผลิต
ในอาเซียน โดย IHS Markit
ภาคการผลิตในอาเซียนปรับตัวลดลง

ในอัตราที่ชะลอตัวลงในเดือนมิถุนายน
ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

คา PMI ทัว
่ ไปเพิ่มขึ้นจนมีคาสูงสุดในชวงสี่เดือน แตยังคงอยูในชวงที่มี
การปรับตัวลดลง
ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงในอัตราที่ชาลง แตยังอยูในระดับสูง
การลดการจางงานยังคงดําเนินตอไป
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เก็บรวบรวมขอมูลเมื่อวันที่ 12-24 มิถุนายน 2020
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สภาวะภาคการผลิตในอาเซียนยังคงปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายนแมวาจะมี
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อัตราที่ชะลอตัวลงนับตัง้ แตเดือนพฤษภาคม ตามดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ

Purchasing Managers’ Index (PMI™) ลาสุดของ IHS Markit การผลิตของ

โรงงานและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงเพิ่มเติม โดยที่อัตราการลดลงนี้ยังคงอยูใน
ระดับสูงแมวาจะชาลงกวาในเดือนกอนหน าอยางชัดเจนก็ตาม บริษท
ั ลดจํานวน

ความคิดเห็น

พนักงานอยางตอเนื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งสอดคลองกับสภาวะอุปสงคที่ออนตัว

Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
ผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

คา PMI ทัว
่ ไปเพิ่มขึ้น 8.2 จุดซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็ นประวัติการณใน

“ภาวะซบเซาของภาคการผลิตในอาเซียนยังคงดําเนินตอไปเป็ นเดือนที่
สี่ติดตอกันในเดือนมิถุนายน อยางไรก็ตาม การปรับตัวลดลงของสภาวะ
การปฏิบัติงานมีอัตราตํ่าที่สุดในรอบการสํารวจที่กลาวถึงนี้ โดยผลผลิต
และปริมาณคําสัง่ ซื้อลดลงในอัตราที่ชาลงมาก ในขณะที่ธุรกิจของภาค
สวนในจํานวนมากขึ้นกลับมาเปิ ดทําการและสายการผลิดกลับมาเริ่มตน
ใหม

โดยอัตราการลดลงของการจางงานนี้โดยรวมแลวอยูในระดับสูง

รอบหนึ่งเดือน โดยเพิ่มขึ้นจาก 35.5 ในเดือนพฤษภาคม เป็ น 43.7 ในเดือน
มิถุนายน คาดัชนีนี้บงชีว
้ าภาวะซบเซาครัง้ ปั จจุบันชะลอตัวลงอยางชัดเจน

เมื่อสิน
้ สุดไตรมาสที่สอง อยางไรก็ตาม คาดัชนีนี้ยังคงอยูในชวงที่มีการปรับ
ตัวลดลง และสงสัญญาณวาเป็ นการปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่สี่ติดตอกันของ

สภาวะภาคการผลิตในอาเซียน ปั จจัยที่ชวยเพิ่มคาดัชนีทว
ั ่ ไปคือการลดลงที่

ชาลงของทัง้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหม แตการลดลงนี้ยังคงมีอัตราสูงกวา
คาที่เกี่ยวของกอนเกิดเหตุการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในขณะที่อุปสงค
ยังคงชะลอตัว บริษท
ั จึงลดจํานวนพนักงานในระดับสูงตอไป

ในระดับประเทศ มีสองประเทศจากทัง้ หมดเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจมีการ
ปรับตัวดีข้ น
ึ ของสภาวะการปฏิบัติงานในระหวางเดือนมิถุนายน ประเทศ

เวียดนามมีรายงานวามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูงที่สุด แมวาคาดัชนีทัว
่ ไป
(51.1) จะบงชีว
้ าสภาวะการผลิตปรับตัวในระดับเล็กน อยเทานัน
้ ก็ตาม ใน

ทํานองเดียวกัน ผูผลิตในประเทศมาเลเซียรายงานวาสภาวะของภาคสวนปรับ
ตัวดีข้ ึนเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนกันยายน 2018 นอกจากนี้ คาดัชนีทว
ั ่ ไปที่
51.0 ในเดือนมิถุนายนยังบงชีว
้ าเป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อยเทานัน
้
สวนในประเทศอื่น ๆ ประเทศฟิ ลิปปิ นสมีรายงานวาสภาวะของภาคการผลิต
ปรับตัวลดลงติดตอกันเป็ นเดือนที่สี่ในระหวางเดือนมิถุนายน อยางไรก็ตาม
คาดัชนีทว
ั ่ ไป (49.7) บงชีว
้ าเป็ นการปรับตัวลดลงในระดับเล็กน อยเทานัน
้

นอกจากนี้ ประเทศเมียนมามีสภาวะที่ปรับตัวลดลงเชนเดียวกัน โดยคาดัชนี
ทัว
่ ไป (48.7) ตํ่ากวาคากลางที่ 50.0 เป็ นเดือนที่หาติดตอกัน อยางไรก็ตาม

การปรับตัวลดลงนี้มีอัตราชาที่สุดนับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ และอยูในระดับ
ปานกลางเทานัน
้
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ตอ...

“อยางไรก็ตาม สภาวะอุปสงคยังคงออนตัวอยางเห็นไดชัดเจน และดวย
เหตุนี้บริษท
ั จึงลดจํานวนพนักงานอีกครัง้ โดยอัตราการลดการจางงานนี้
ลดลงเล็กน อย แตยังคงอยูในระดับสูง
“อยางไรก็ดี ความคาดหวังสําหรับผลผลิตในชวง 12 เดือนขางหน าปรับ
ตัวดีข้ ึน โดยความเชื่อมัน
่ นี้อยูในระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ
ถึงกระนัน
้ ภาคสวนยังคงตองใชเวลาอีกนานกวาจะฟื้ นตัวจากการ
ระบาดใหญของโรคโควิด-19 ได ถึงแมวาอัตราการลดลงของผลผลิต
และคําสัง่ ซื้อสินคาใหมจะชะลอตัวลงจากการลดลงอยางที่ไมเคยมีมา
กอนในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ในขณะที่มาตรการขอจํากัดตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับไวรัสไดรับการผอนคลายลงโดยทัว
่ ไป แตผูผลิตสินคา
ในอาเซียนยังคงเผชิญกับสภาวะอุปสงคที่ออนตัวในประเทศและตาง
ประเทศ ดังนัน
้ จึงไมมีแนวโน มวาภาคสวนจะเห็นการปรับตัวดีข้ ึนได
อยางชัดเจนในชวงเดือนขางหน าจนกวาอุปสงคของลูกคาจะกลับมา
ฟื้ นตัวอยางมีนัยสําคัญ”

PMI™ สําหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

ในขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงของภาคการผลิตในประเทศไทยยังคงดําเนิน
ตอไป โดยที่คาดัชนีทว
ั ่ ไป (43.5) สงสัญญาณวามีการปรับตัวลดลงในระดับ
สูงแมวาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมก็ตาม ในทํานองเดียวกัน ประเทศ

อินโดนีเซียก็รายงานวามีการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม แมวาอัตราการปรับตัวลดลง

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

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

นี้จะชะลอตัวลงกวาในรอบการสํารวจกอนหน าเป็ นอยางมากก็ตาม โดยประเทศ

60

อินโดนีเซียมีคาดัชนีทว
ั ่ ไปเพิ่มขึ้นเป็ น 39.1

55

ประการสุดทาย สภาวะการประกอบกิจการในประเทศสิงคโปรปรับตัวลดลงเชน

50

สํารวจ ซึ่งคาดัชนีทัว
่ ไป (38.8) สงสัญญาณวามีการปรับตัวลดลงในระดับสูง

40

เดียวกัน โดยการปรับตัวลดลงนี้มีคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแตละประเทศที่ทําการ
แมวาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมอยางชัดเจนที่ 12.4 จุดก็ตาม

โดยรวมแลว สภาวะการประกอบกิจการในภาคการผลิตในอาเซียนยังคงปรับ

ตัวลดลงในระดับสูงในเดือนมิถุนายน การปรับตัวลดลงในอัตราที่ชาลงของการ
ผลิตในโรงงานและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมผลักดันใหคาดัชนีทว
ั ่ ไปเพิ่มขึ้น แตคา

PMI ยังคงตํ่ากวาคาตํ่าสุดกอนเกิดเหตุการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ 47.6

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2015 อยางเห็นไดชัด และทามกลางอุปสงคที่ออนตัว
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บริษท
ั จึงลดจํานวนพนักงานลงอีกครัง้ ในเดือนมิถุนายน โดยอัตราการลดการ

จางงานนี้อยูในระดับสูงที่สุดเป็ นอันดับสามนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา แมวาจะ
มีอัตราลดลงจากเดือนพฤษภาคมก็ตาม

ในขณะเดียวกัน ผูผลิตสินคาในอาเซียนยังคงลดการซื้ออยางตอเนื่อง โดย

กิจกรรมการซื้อมีการลดลงในระดับสูง สต็อกของทัง้ วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
ตางก็ลดลงเชนกัน การหยุดชะงักของหวงโซอุปทานยังคงดําเนินตอไป ถึง

แมวาอัตราที่ระยะเวลาการสงมอบยาวนานขึ้นจะมีความรุนแรงน อยที่สุดนับ
ตัง้ แตเดือนกุมภาพันธก็ตาม

ในขณะเดียวกัน ภาระตนทุนเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน โดยอัตราที่

ตนทุนเพิ่มขึ้นนี้มีคาสูงที่สุดนับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2018 อยางไรก็ตาม
ขอมูลลาสุดชีใ้ หเห็นวาราคาผลิตภัณฑโดยเฉลี่ยกลับมาลดลงอีกครัง้ แมวา
อัตราการลดลงจะอยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้ ก็ตาม

ความคาดหวังสําหรับผลผลิตในชวง 12 เดือนขางหน าปรับตัวดีข้ น
ึ เพิ่มเติมใน
เดือนมิถุนายน โดยมีความเชื่อมัน
่ เพิ่มขึ้นจนอยูในระดับสูงสุดในชวงสี่เดือน
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อยางไรก็ตาม ความเชื่อมัน
่ ยังคงอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับประวัติขอมูลการ
สํารวจ

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
้ าโดยรวมแลว
ลดลง จากนัน
้ จึงนํ าดัชนีนี้ไปกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล ดัชนีในอาเซียนไดรับการคํานวณโดยการถวงนํ้ าหนักดัชนีของ
ประเทศรวมกัน นํ้ าหนักของประเทศไดรับการคํานวณจากมูลคาเพิ่มรายปี ของภาคการผลิต*

IHS Markit เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ ชื่อบริษท
ั และชื่อ
ผลิตภัณฑอ่ ืน ๆ ทัง้ หมดอาจเป็ นเครื่องหมายการคาของเจาของที่เกี่ยวของ © 2020 IHS Markit Ltd.
์ ุกประการ
สงวนสิทธิท

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

เกี่ยวกับ PMI

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในอาเซียนโดย IHS Markit ไดรับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคําตอบใน
แบบสอบถามประจําเดือนที่สงไปยังผูจัดการฝ ายจัดซื้อในกลุมผูตอบแบบสํารวจซึ่งประกอบดวยผูผลิตในประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม รวมทัง้ สิน
้ ประมาณ 2,100 ราย ประเทศ
เหลานี้มีกิจกรรมการผลิตคิดเป็ น 98% ของมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตในอาเซียน* กลุมผูตอบแบบสํารวจไดรับ
การแบงหมวดหมูตามรายละเอียดของภาคสวนและจํานวนพนักงานในบริษท
ั โดยพิจารณาตามสัดสวนของ
ผลกระทบที่มีตอ GDP

หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาลเป็ น
ครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล
ขอมูลของเดือนมิถุนายน 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-24 มิถุนายน 2020

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 katherine.smith@ihsmarkit.
com หากตองการอานนโยบายความเป็ นสวนตัวของเรา คลิก ที่นี่

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ PMI โปรดติดตอ economics@ihsmarkit.com
*ที่มา: ตัวชีว
้ ัดในฐานขอมูลการพัฒนาโลกของธนาคารโลก

การปฏิเสธความรับผิด

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 หรือ
ความลาชาใด ๆ ของขอมูล หรือการดําเนินการใด ๆ ที่กระทําไปโดยเชื่อถือตามขอมูลดังกลาว ไมวาในกรณีใดก็ตาม IHS Markit จะไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความ
เสียหายอันเป็ 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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