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PMI™ สําหรับภาคการผลิต
ในอาเซียน โดย IHS Markit
PMI ปรับตัวลดลงจนอยูในระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา
ในเดือนมีนาคม ทามกลางการระบาดใหญทัว
่ โลกของ COVID-19

ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

PMI ทัว
่ ไปตกลงมาอยูที่ 43.4 ซึ่งเป็ นคาที่ต่ําที่สุดตัง้ แตที่เริ่มทําการ
สํารวจในเดือนกรกฎาคม 2012
ทัง้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตัง้
แตที่ทําการสํารวจมา
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ความเชื่อมัน
่ ลดลงอยูในระดับตํ่าที่สุดเป็ นประวัติการณ

44
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ผูผลิตในอาเซียนรายงานขอมูลซึ่งเป็ นเดือนที่แยที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจมา
ในเดือนมีนาคม ตามดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index
(PMI™) ลาสุดของ IHS Markit โดยสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลงใน
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ระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจในเดือนกรกฎาคม 2012 ทามกลาง

ผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม สินคาคงคลัง และจํานวนพนักงานที่ลดลงมากที่สุดเป็ น
ประวัติการณ

PMI ทัว
่ ไปลดลงจาก 50.2 ในเดือนกุมภาพันธมาอยูที่ 43.4 ในเดือนมีนาคม

ความคิดเห็น
Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ

สงสัญญาณวาสภาวะของภาคการผลิตในอาเซียนกลับมาปรับตัวลดลงอีกครัง้

ยิ่งไปกวานัน
้ ตัวเลขนี้ยังมีคาตํ่าที่สุดในประวัติการสํารวจในชวงเวลาเกือบแปดปี

ผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

ที่สุดเป็ นประวัติการณ โดยผลผลิตและยอดรวมคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่รายงานมีการ

โคโรนาอยางเต็มที่ในเดือนมีนาคม คาดัชนีทว
ั ่ ไปลดลงจนมีคาตํ่าที่สุดนับ

และบงชีว
้ าเป็ นภาวะการชะลอตัวในระดับสูง ตัวบงชีข
้ องการสํารวจทัง้ หมดมีคาตํ่า
ลดลงในอัตราที่สูงมาก

“ผูผลิตในอาเซียนรูสึกถึงแรงกดดันจากการระบาดใหญทว
ั ่ โลกของไวรัส

ตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจมาในชวงเวลาเกือบแปดปี ทามกลางผลผลิต

คําสัง่ ซื้อสินคาใหม สินคาคงคลัง และการจางงานที่ลดลงเป็ นประวัติการณ

ในระดับประเทศ ทุกประเทศจากทัง้ หมดเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจรายงานวามี

การปรับตัวลดลง การปรับตัวลดลงนี้มีคาสูงที่สุดในประเทศสิงคโปร โดยที่คาดัชนี
ทัว
่ ไปลดลงจากเดือนกุมภาพันธถึง 18.1 จุด ซึ่งเป็ นการลดลงในระดับสูงสุดเป็ น

โดยเห็นไดชัดเจนวาเดือนมีนาคมเป็ นเดือนแรกที่ทัง้ เจ็ดประเทศตาง

รายงานเหมือนกันในการสํารวจวาสภาวะของภาคการผลิตในประเทศ

ประวัติการณ มาเป็ น 27.7 ซึ่งเป็ นคาที่ต่ําที่สุดในประวัติการสํารวจในชวงเวลาเกือบ

ของตนปรับตัวลดลง

เชนเดียวกัน โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไป (39.7) มีคาตํ่ากวา 50.0 ซึ่งเป็ นคาที่แสดงวาไมมี

ของ COVID-19 และความไมแนนอนอยางมากเกี่ยวกับแนวโน มในอนาคต

สวนในประเทศอื่น ๆ ประเทศเวียดนามรายงานวามีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง

เชนเดียวกัน โดยความเชื่อมัน
่ อยูในระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มทําการ

แปดปี นอกจากนี้ ประเทศฟิ ลิปปิ นสก็รายงานวามีการปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม
การเปลี่ยนแปลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตที่เริ่มการสํารวจในเดือนมกราคม ปี 2016

โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไปเทากับ 41.9 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็ นคาที่ต่ําที่สุดนับตัง้ แตที่

“มาตรการขอจํากัดตาง ๆ จากความพยายามที่จะหยุดยัง้ การแพรระบาด

ทําใหความคาดหวังเกี่ยวกับผลผลิตของบริษท
ั ลดลงในระหวางเดือนมีนาคม

สํารวจเมื่อชวงกลางปี 2012 ถึงแมวาโดยเฉลี่ยแลวบริษท
ั จะยังคงมีความ

ทําการสํารวจมาและสงสัญญาณวาสภาวะของภาคการผลิตลดลงในระดับสูง

เชื่อมัน
่ วาผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในชวง 12 เดือนขางหน าก็ตาม

ลดลงเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไป (45.3) มีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่

ประวัติการณของภาคการผลิตในอาเซียนจากการไดรับผลกระทบเป็ น

สินคาคงคลังที่ลดลงเป็ นประวัติการณ

จะเป็ นเชนนี้ตอไปอีกหลายเดือนเป็ นอยางน อย”

ในทํานองเดียวกัน ประเทศเมียนมารายงานวาสภาวะการประกอบกิจการปรับตัว
เริ่มทําการสํารวจในเดือนธันวาคม 2015 ทามกลางผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม และ
ในขณะเดียวกัน ประเทศอินโดนีเซียกลับมาอยูในชวงปรับตัวลดลงหลังจากที่มี
การขยายตัวในเดือนกุมภาพันธ ซึ่งคาดัชนีทว
ั ่ ไปในเดือนมีนาคม (45.3) มีคา
ตํ่าที่สุดเป็ นประวัติการณ และสงสัญญาณวาสภาวะของภาคสวนปรับตัวลดลง

ในระดับสูง ประเทศไทยก็มีรายงานวาสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลง

ในระดับสูงเชนเดียวกัน ทามกลางการลดลงที่เร็วขึ้นของทัง้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อ

สินคาใหม นอกจากนี้ คาดัชนีทว
ั ่ ไป (46.7) ยังมีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจ
มาดวยเชนกัน

© 2020 IHS Markit

ตอ...

“โดยรวมแลว เดือนมีนาคมแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานที่แยที่สุดเป็ น

วงกวางเนื่องจากการระบาดใหญทว
ั ่ โลกของ COVID-19 และมีแนวโน มวา

PMI™ สําหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

ประการสุดทาย การปรับตัวลดลงของประเทศมาเลเซียยังดําเนินตอไปในระหวาง
เดือนมีนาคม โดยที่สภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลงในอัตราที่สูงที่สุดนับ

ตัง้ แตเดือนกันยายน 2019 อยางไรก็ตาม การปรับตัวลดลงนี้โดยรวมอยูในระดับ
เล็กน อยเทานัน
้

โดยรวมแลว สภาวะการประกอบกิจการในภาคการผลิตในอาเซียนปรับตัวลดลง

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

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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อยางเห็นไดชัดในเดือนมีนาคม โดยปั จจัยหลักที่ทําใหปรับตัวลดลงคือผลผลิตและ

55

โรงงานลดลงในระดับที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจเมื่อชวงกลางปี 2012

45

คําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ลดลงในระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา การผลิตของ
ในขณะที่คําสัง่ ซื้อใหมที่ไดรับก็ลดลงในอัตราสูงสุดเป็ นประวัติการณเชนเดียวกัน
เนื่องจากการปิ ดพื้นที่และการใชมาตรการฉุกเฉินทัว
่ โลกเพื่อรับมือกับการระบาด
ใหญทัว
่ โลกของ COVID-19 ไดสงผลใหอุปสงคของลูกคาทรุดตัวลงและหวงโซ
อุปทานหยุดชะงัก นอกจากนี้ คําสัง่ ซื้อสินคาสงออกใหมก็ไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงเชนเดียวกัน โดยมีอัตราการลดลงสูงสุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา

ผูผลิตสินคาในอาเซียนลดจํานวนพนักงานลงอีกครัง้ ในเดือนมีนาคม โดยมีอัตราการ
ลดการจางงานเร็วขึ้นจนอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับความตองการในการผลิตที่
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ลดลงและสภาวะอุปสงคที่ลดลง นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานวามีกําลังการผลิตสวนเกิน
ในเดือนมีนาคม และปริมาณงานคงคางก็ลดลงเป็ นเดือนที่เกาติดตอกัน โดยอัตรา
การลดลงของงานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการอยูในระดับสูงที่สุดนับ
ตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา

ในขณะเดียวกัน บริษท
ั ไดลดกิจกรรมการซื้อลงในเดือนมีนาคม โดยการลดลงนี้มี
อัตราเร็วที่สุดในประวัติการสํารวจในชวงเวลาเกือบแปดปี สินคาคงคลังก็ลดลงใน
ระดับสูงเชนเดียวกัน ในขณะที่ระยะเวลาการสงมอบยาวนานขึ้นเป็ นอยางมาก
ทามกลางความกดดันตอหวงโซอุปทานที่สูงขึ้น

ความคาดหวังเกี่ยวกับผลผลิตของบริษท
ั สําหรับปี ขางหน าลดลงอยางชัดเจนใน

ระหวางเดือนมีนาคม ถึงแมวาโดยทัว
่ ไปบริษท
ั จะยังคงมีความเชื่อมัน
่ วาผลผลิตจะ
เพิ่มขึ้น แตความเชื่อมัน
่ ที่มีคาเป็ นบวกนี้อยูในระดับตํ่าที่สุดในประวัติการสํารวจ

ความกดดันดานราคาชะลอตัวลงในเดือนมีนาคม โดยตนทุนการผลิตโดยเฉลี่ยลด

ลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจ ในขณะที่ราคาขายลดลงในอัตราที่เร็วที่สุด
เป็ นประวัติการณ
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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
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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
ขอมูลของเดือนมีนาคม 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 11-25 มีนาคม 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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