ขาวประชาสัมพันธ
หามเผยแพรจนกวาจะถึงเวลา 07:30 น. ตามเวลากรุงเทพฯ (00:30 น. ตามเวลา UTC) ของวันที่ 2 มิถน
ุ ายน 2020

PMI™ สําหรับภาคการผลิต
ในอาเซียน โดย IHS Markit
การปรับตัวลดลงของภาคการผลิตยังคง
ดําเนินตอไปในระหวางเดือนพฤษภาคม
ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

PMI ทัว
่ ไปเพิ่มขึ้นจากคาตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ แตยังคงอยูในภาวะการ
ชะลอตัวอยางมัง่ คง
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ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงอยางรวดเร็วเพิ่มขึ้น
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การจางงานยังคงลดลงในระดับสูง ทามกลางสัญญาณวามีกําลังการผลิต
สวนเกิน
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เก็บรวบรวมขอมูลเมื่อวันที่ 12-22 พฤษภาคม 2020
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ภาวะการชะลอตัวของภาคการผลิตในอาเซียนซึ่งเป็ นผลมาจากการระบาด
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ใหญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงดําเนินตอไปใน

ระหวางเดือนพฤษภาคม ตามขอมูลดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing
Managers’ Index (PMI™) ลาสุดโดย IHS Markit สภาวะการประกอบ

กิจการปรับตัวแยลงเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน ทามกลางภาวะการชะลอตัว
อยางรวดเร็วเพิ่มขึ้นทัง้ ในดานผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหม

PMI ทัว
่ ไปมีคา 35.5 ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นจากคาตํ่าสุดในเดือน

ความคิดเห็น
Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
ผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

เมษายนที่ 30.7 แตก็บงชีว
้ าสภาวะของภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ นเดือน

"ผลการดําเนินงานของภาคการผลิตในอาเซียนยังคงอยูในระดับตํ่า

ทําการสํารวจในเดือนกรกฎาคม 2012 ทัง้ การผลิตของโรงงานและปริมาณ

แยลงในอัตราเร็วที่สุดเป็ นอันดับสองนับตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจ

ที่สามติดตอกัน โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไปนี้มีคาตํ่าที่สุดเป็ นอันดับสองนับตัง้ แตที่เริ่ม
คําสัง่ ซื้อลดลงในระดับสูงอยางตอเนื่อง แมวาจะมีอัตราที่ลดลงจากในเดือน

เมษายนเนื่องจากขอจํากัดในการปิ ดเมืองบางเรื่องไดรับการผอนคลาย ความ
คาดหวังในผลผลิตของบริษท
ั เพิ่มขึ้นจากคาตํ่าสุดเป็ นประวัติการณในเดือน
เมษายน แตยังคงเป็ นหนึ่งในคาที่ต่ําที่สุดตามขอมูลการสํารวจ

การประกอบกิจการปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่สามติดตอกันในระหวางเดือน
พฤษภาคม โดยประเทศสิงคโปรไดรับผลกระทบมากที่สด และเป็ นเพียง

ประเทศเดียวที่มีรายงานวาภาวะการชะลอตัวมีความรุนแรงขึ้น คาดัชนีทว
ั ่ ไป
(26.4) บงชีว
้ าสภาวะของภาคสวนมีการปรับตัวลดลงเป็ นอยางมาก และมีคา
ตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจมาเป็ นเวลาเกือบแปดปี สวนผูผลิตใน

ประเทศอินโดนีเซียก็รายงานวามีการปรับตัวลดลงในระดับสูงเชนเดียวกัน
โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไป (28.6) มีคาตํ่าที่สุดตามขอมูลการสํารวจ

ผูผลิตในประเทศเมียนมาสงสัญญาณวามีการปรับตัวลดลงอยางรุนแรงเพิ่ม
เติม แมวาคาดัชนีทัว
่ ไป (38.9) จะเพิ่มขึ้นจากคาตํ่าสุดเป็ นประวัติการณใน

เดือนเมษายนก็ตาม ในขณะเดียวกัน ประเทศฟิ ลิปปิ นสก็รายงานวาสภาวะ

การประกอบกิจการปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน แมวาคาดัชนีทัว
่ ไป

(40.1) จะสงสัญญาณวามีการปรับตัวลดลงในระดับตํ่าที่สุดในชวงเวลานี้ก็ตาม
นอกจากนี้ คาดัชนีทัว
่ ไปของประเทศไทยก็บงชีว
้ าอัตราการปรับตัวลดลงได

ชะลอตัวลงเชนเดียวกัน โดยถึงแมวาคาดัชนีจะมีคา 41.6 แตก็เป็ นหนึ่งในคา
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ในเดือนกรกฎาคม 2012 เนื่องจากการระบาดใหญของโควิด-19
ยังคงสงผลลบตอภาคสวน

“ขอมูลในเดือนพฤษภาคมแสดงใหเห็นวามีการปรับตัวลดลงเพิ่มขึ้น
ทัง้ ในดานผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหม ถึงแมวาอัตราการลดลง

แตละประเทศจากทัง้ หมดเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจรายงานวาสภาวะ

ที่ต่ําที่สุดนับตัง้ แตเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลเมื่อปลายปี 2015

ในระหวางเดือนพฤษภาคม โดยสภาวะการประกอบกิจการปรับตัว

ตอ...

นี้ไมไดรุนแรงเทากับที่พบในเดือนเมษายน เนื่องจากธุรกิจคอย ๆ

กลับมาเปิ ดทําการอีกครัง้ แตถึงอยางนัน
้ ก็ยังคงมีคาสูงเมื่อเทียบกับ
คาในอดีต

“ในขณะเดียวกันยังคงมีการลดการจางงานในระดับสูงตอไปในเดือน
พฤษภาคม เนื่องจากอุปสงคจากลูกคายังคงอยูในระดับตํ่า ความ

คาดหวังของบริษท
ั เกี่ยวกับผลผลิตปรับตัวดีข้ น
ึ จากคาตํ่าสุดในเดือน
เมษายน แตเพียงเล็กน อยเทานัน
้

“เป็ นที่เห็นไดชัดวาในแตละประเทศจากทัง้ หมดเจ็ดประเทศที่ทําการ

สํารวจยังคงอยูในภาวะการชะลอตัวเป็ นเดือนที่สามติดตอกันในระหวาง
เดือนพฤษภาคม ซึ่งแสดงถึงผลกระทบอยางใหญหลวงที่การระบาด

ใหญครัง้ นี้มีผลตอภาคสวน ถึงแมวาขอมูลดูเหมือนจะชีแ
้ นะวาภาวะ

การชะลอตัวไดมาถึงจุดตํ่าสุดแลวในเดือนเมษายน แตผูผลิตในอาเซียน
ยังคงตองใชเวลาอีกนานกวาจะสามารถฟื้ นตัวได”

PMI™ สําหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

สวนในประเทศอื่นนัน
้ ประเทศเวียดนามรายงานวามีการปรับตัวลดลงเพิ่ม
เติมแมวาจะมีอัตราชาลงมากก็ตาม โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไปเพิ่มขึ้นมาเป็ น 42.7

ประการสุดทาย ประเทศมาเลเซียรายงานวามีการปรับตัวลดลงในระดับตํ่า
ที่สุดในเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจในเดือนพฤษภาคม อยางไรก็ดี คาดัชนี

ทัว
่ ไป (45.6) บงชีว
้ าสภาวะการประกอบกิจการมีการปรับตัวลดลงในระดับสูง

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

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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โดยรวมแลว สภาวะการประกอบกิจการในภาคการผลิตในอาเซียนยังคงมี

55

ใหมยังคงลดลงในระดับสูงเชนเดียวกับอุปสงคจากตางประเทศสําหรับสินคา

45

ความทาทายอยางยิ่งในระหวางเดือนพฤษภาคม ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคา

ในอาเซียน ถึงแมวาในทุกกรณีนัน
้ การลดลงของอัตราจะชะลอตัวลงจากเดือน
เมษายนก็ตาม เนื่องจากขอจํากัดในการกักกันตัวไดรับการผอนคลายและ
โรงงานเริ่มกลับมาเปิ ดทําการมากขึ้น

บริษท
ั ลดจํานวนพนักงานลงอีกครัง้ ในเดือนพฤษภาคมซึ่งสอดคลองกับสภาวะ

อุปสงคที่ออนตัว โดยการลดการจางงานมีอัตราสูงที่สุดเป็ นอันดับสองนับตัง้ แต
ที่เก็บรวบรวมขอมูลมาเกือบแปดปี ในขณะที่ความคาดหวังสําหรับผลผลิต

ในชวง 12 เดือนขางหน ายังคงอยูในระดับตํ่า โดยระดับความเชื่อมัน
่ เชิงบวก
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สูงกวาคาตํ่าสุดเป็ นประวัติการณในเดือนเมษายนเพียงเล็กน อยเทานัน
้

ในขณะเดียวกันกิจกรรมการซื้อลดลงเพิ่มเติมโดยมีอัตราการลดลงที่เร็วที่สุด

ตามขอมูลการสํารวจ ดังนัน
้ สต็อกวัตถุดิบจึงลดลงในอัตราที่สูงเป็ นอันดับสอง
นับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา (หลังจากเดือนเมษายน 2020) สวนปริมาณสต็อก
สินคาสําเร็จรูปก็ลดลงในระดับสูงเชนเดียวกัน สะทอนใหเห็นวาบริษท
ั ลังเล

ที่จะถือครองสต็อกไว อยางไรก็ตาม การหยุดชะงักของหวงโซอุปทานยังคง
ดําเนินตอไปเนื่องจากผลกระทบที่ยังคงมีอยูจากการระบาดใหญ โดยระยะ
เวลาการสงมอบยาวนานขึ้นจนเป็ นหนึ่งในคาที่สูงสุดตามขอมูลการสํารวจ

สําหรับดานราคา ภาระตนทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อยในระหวางเดือนพฤษภาคม
และอัตราเงินเฟ อไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนเมษายน ในขณะเดียวกัน
ราคาขายโดยเฉลี่ยคงที่เป็ นสวนใหญ หลังจากที่ลดลงสามเดือนติดตอกัน
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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
ขอมูลของเดือนพฤษภาคม 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-22 พฤษภาคม 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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