ขาวประชาสัมพันธ
หามเผยแพรจนกวาจะถึงเวลา 07:30 น. ตามเวลากรุงเทพฯ (00:30 น. ตามเวลา UTC) ของวันที่ 5 มกราคม 2021

PMI™ สําหรับภาคการผลิต
ในอาเซียน โดย IHS Markit
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน

ในขณะที่คําสัง่ ซื้อสินคาใหมกลับมาเพิ่มขึ้น
ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

PMI ทัว
่ ไปมีคาสูงกวา 50.0 เป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมทามกลางคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่เติบโตเร็วที่สุด
นับตัง้ แตชวงกลางปี 2018
ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจปรับตัวดีข้ น
ึ จนมีคาสูงสุดในชวง 11 เดือน
เก็บรวบรวมขอมูลในวันที่ 04-17 ธันวาคม 2020
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สภาวะของภาคการผลิตในอาเซียนปรับตัวดีข้ น
ึ เป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือน
กุมภาพันธในระหวางเดือนธันวาคม ตามขอมูลดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ
Purchasing Managers’ Index (PMI™) ลาสุดของ IHS Markit สงสัญญาณ
วาเริ่มกลับมามีการฟื้ นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาดใหญ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การผลิตของโรงงานเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน โดยที่การเติบโตนี้มี
อัตราเพิ่มขีน
้ จนมีคาสูงที่สุดที่พบในชวงเวลาสองปี ครึ่ง การเพิ่มขึ้นนี้ไดรับแรง
สนับสนุนจากคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่กลับมาเพิ่มขึ้นในระดับสูงที่สุดนับตัง้ แต
เดือนสิงหาคม 2018 สภาวะที่ดีข้ น
ึ ยังเพิ่มความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจเมื่อสิน
้ สุด
ไตรมาสที่สี่ดวยเชนกัน และความเชื่อมัน
่ นี้มีระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตกอนที่
การระบาดใหญจะเริ่มตนขึ้นในเดือนมกราคม

คาดัชนี PMI ทัว
่ ไปมีคาสูงกวา 50.0 ซึ่งเป็ นคาที่แสดงวาไมมีการเปลี่ยนแปลง
โดยมาอยูที่ 50.8 ในเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 50.0 ในเดือนพฤศจิกายน
สงสัญญาณวาสภาวะของภาคการผลิตในอาเซียนปรับตัวดีข้ น
ึ เป็ นครัง้ แรกนับ
ตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ อยางไรก็ตาม คาดัชนีนี้บงชีว
้ ามีการเติบโตในระดับ
เล็กน อยเทานัน
้

ในระดับประเทศ ประเทศสิงคโปรมีการปรับตัวดีข้ น
ึ ของสภาวะการผลิตใน
อัตราเร็วที่สุด โดยคาดัชนีทัว
่ ไป (55.0) มีคาสูงสุดในชวงเจ็ดปี การเติบโตก็ยงั
คงดําเนินตอไปในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยเชนกัน โดยในประเทศ
อินโดนีเซียมีอัตราการขยายตัวสูงกวา และคาดัชนีทัว
่ ไปมีคาเทากับ 51.3
เทียบกับ 50.8 ในประเทศไทย ประเทศเวียดนามเป็ นเพียงอีกประเทศเดียวใน
การสํารวจที่รายงานวาสภาวะของภาคการผลิตปรับตัวดีข้ ึนในเดือนธันวาคม
โดยคาดัชนีทัว
่ ไป (51.7) สงสัญญาณวามีการปรับตัวดีข้ น
ึ ในระดับปานกลาง
หลังจากที่มีการชะลอตัวเป็ นสวนใหญในรอบการสํารวจกอนหน า
ในขณะเดียวกัน ประเทศฟิ ลิปปิ นสมีรายงานวาสภาวะปรับตัวลดลงติดตอกัน
เป็ นเดือนที่สาม ซึ่งคาดัชนีทัว
่ ไป (49.2) บงชีว
้ ามีการปรับตัวลดลงในระดับ
เล็กน อย เชนเดียวกับที่พบในประเทศมาเลเซีย (49.1) ประการสุดทาย ประเทศ
เมียนมามีการปรับตัวลดลงในระดับตํ่าลงในเดือนธันวาคมอีกครัง้ หลังจาก
ที่มีการปรับตัวลดลงในระดับที่ไมเคยมีมากอนในเดือนตุลาคม อยางไรก็ตาม

ตอ...

© 2021 IHS Markit
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ความคิดเห็น
Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

"ขอมูล PMI ลาสุดบงชีว
้ ามีขาวดีอยูบางเกี่ยวกับภาคการผลิตใน
อาเซียนในเดือนสุดทายของปี 2020 โดยมีสภาวะที่ปรับตัวดีข้ น
ึ เป็ น
ครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ ทามกลางผลผลิตที่เติบโตอยาง
ตอเนื่องและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่เร็วที่สุด
ในชวงเวลาสองปี กวา
"ดังนัน
้ บริษท
ั จึงมีรายงานวามีความเชื่อมัน
่ ในระดับสูงสุดในชวง 11
เดือน ในขณะที่อัตราการลดการจางงานลดลงจนมีอัตราตํ่าที่สุดนับ
ตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ
"อยางไรก็ตาม ในระดับประเทศนัน
้ ยังคงมีความแตกตางกันอยาง
เห็นไดชัดเจน โดยประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมา และประเทศ
ฟิ ลิปปิ นสยังไมมีสัญญาณที่แสดงถึงการกลับมาฟื้ นตัวอยางจริงจัง
ถึงกระนัน
้ ขอมูลโดยรวมชีแ
้ นะวาภาคสวนไดดําเนินการตามขัน
้ ตอน
ที่อาจเป็ นไปไดเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเขาสูการฟื้ นตัวจากการระบาดใหญ
หากสภาวะอุปสงคที่ดีข้ ึนสามารถดําเนินตอไปได ในปี ใหมนี้ภาคการ
ผลิตในอาเซียนก็จะอยูในสถานะที่ดีในการกลับมาชดเชยเพิ่มเติมจาก
สวนที่สูญเสียไป"

PMI™ สําหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

คา PMI ที่ 44.7 ยังคงสงสัญญาณวาสภาวะของภาคการผลิตโดยรวมแลว
ปรับตัวลดลงในระดับสูง

ปั จจัยสําคัญที่ทําใหมีการปรับตัวดีข้ น
ึ โดยรวมของภาคสวนในระหวางเดือน
ธันวาคมคือผลผลิตที่เพิ่มขึ้นติดตอกันเป็ นเดือนที่สอง โดยแมวาจะอยูในระดับ
ปานกลาง แตอัตราการเติบโตนี้มีระดับสูงที่สุดเทาที่พบในชวงเวลาสองปี ครึ่ง
สภาวะอุปสงคแข็งแกรงขึ้นอยางชัดเจน โดยปริมาณคําสัง่ ซื้อที่ไดรับปรับตัว
เพิ่มขึ้นในอัตราเร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนสิงหาคม 2018 อยางไรก็ตาม คําสัง่ ซื้อ
สินคาใหมที่ไดรับจากตางประเทศยังคงลดลงอยางตอเนื่อง โดยคําสัง่ ซื้อสินคา
สงออกลดลงในอัตราที่เร็วขึ้นและเป็ นอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนกรกฎาคม
แมวายอดขายจะสูงขึ้น แตผูผลิตสินคาก็ยังคงลดการจัดซื้อในเดือนธันวาคม
แมวาจะมีอัตราที่ชาที่สุดนับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธก็ตาม ดังนัน
้ สต็อกวัตถุดบ
ิ
ที่ซ้ อ
ื จึงลดลงอีกครัง้ ในขณะเดียวกัน การหยุดชะงักของหวงโซอุปทานยังคง
ดําเนินตอไป โดยระยะเวลาสงมอบวัตถุดิบยาวนานขึ้นในระดับที่สูงที่สุดนับ
ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม
ในขณะเดียวกัน บริษท
ั ลดจํานวนพนักงานลงอีกครัง้ ในเดือนธันวาคม แมวา
อัตราการลดลงการจางงานนี้จะชาที่สุดในชวงสิบเดือนก็ตาม อยางไรก็ดี
มีหลักฐานเพิ่มเติมวาผูผลิตในอาเซียนมีกําลังการผลิตสวนเกิน เนื่องจาก
งานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการลดลงในระดับปานกลางอีกครัง้

สวนดานราคา ภาระตนทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม โดยอัตราการเพิ่มขึ้นนี้มีคาสูงที่สุด
นับตัง้ แตเดือนตุลาคม 2018 อยางไรก็ตาม ความกดดันตออัตรากําไรบรรเทา
ลงเป็ นบางสวน เนื่องจากผูผลิตสินคาในอาเซียนเพิ่มราคาผลิตภัณฑโดยเฉลี่ย
ของตนในอัตราที่เร็วที่สุดในชวง 19 เดือน
ทามกลางอุปสงคของลูกคาที่ปรับตัวดีข้ น
ึ และการผลิตของโรงงานที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มเติม บริษท
ั ยังคงมีความเชื่อมัน
่ เกี่ยวกับผลผลิตในชวง 12 เดือนขางหน า
โดยระดับความเชื่อมัน
่ ที่เป็ นบวกนี้เพิ่มขึ้นจนมีคาสูงที่สุดนับตัง้ แตเดือน
มกราคม แมวาจะยังคงอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับขอมูลสถิตินับตัง้ แตที่เริ่ม
ทําการสํารวจมาก็ตาม

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

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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ติดตอ
Lewis Cooper
นักเศรษฐศาสตร
IHS Markit
โทรศัพท +44 1491-461-019
lewis.cooper@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
้ 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 © 2021 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
ขอมูลของเดือนธันวาคม 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 04-17 ธันวาคม 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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