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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
อาเซียน โดย IHS Markit
สภาวะการประกอบกิจการยังคงปรับตัว
ลดลงในเดือนพฤศจิกายน
ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

ผลผลิตปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่หาติดตอกัน ทามกลางคําสัง่ ซื้อสินคา
ใหมที่ลดลงเพิ่มเติม
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จํานวนพนักงานลดลงอยางตอเนื่อง
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ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจปรับตัวดีข้ น
ึ จนมีคาสูงสุดในชวงหาเดือน

46

สภาวะการประกอบกิจการของบริษท
ั ผูผลิตในอาเซียนปรับตัวลดลงเป็ น
เดือนที่หกติดตอกันในเดือนพฤศจิกายน ตามดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ
หรือ Purchasing Managers’ Index (PMI™) ลาสุดโดย IHS Markit ซึ่ง
ผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม และจํานวนพนักงานที่ลดลงเพิ่มเติม ไดสง
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานของภาคการผลิต
คา PMI ทัว
่ ไปเพิ่มขึ้นจาก 48.5 ในเดือนตุลาคม มาเป็ น 49.2 ในเดือน
พฤศจิกายน สงสัญญาณวาสภาวะของภาคการผลิตปรับตัวลดลงติดตอ
กันเป็ นเดือนที่หกแมวาจะอยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้ โดยเห็นไดชัดเจน
วาการปรับตัวลดลงในภาคการผลิตมีระดับที่ต่าํ ที่สุดนับตัง้ แตเดือน
กรกฎาคม ทัง้ การผลิตและคําสัง่ ซื้อใหมที่ไดรับลดลงในอัตราที่ชาลง
จากที่พบในเดือนตุลาคม

ขอมูลในระดับประเทศแสดงใหเห็นวาประเทศเมียนมามีผลการดําเนิน
งานที่ดีที่สุดในจํานวนเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจ เชนเดียวกับที่พบ
ทุกเดือนในชวงสิบเดือนที่ผานมา ดัชนีทว
ั ่ ไป (52.7) บงชีว
้ าสภาวะการ
ประกอบกิจการมีการปรับตัวอยางแข็งแกรง และทําใหการเติบโตติดตอ
กันในรอบปั จจุบันเพิ่มขึ้นเป็ น 13 เดือน นอกจากนี้ ประเทศฟิ ลิปปิ นสก็มี
รายงานวามีการปรับตัวดีข้ น
ึ เชนกัน แมวาจะอยูในระดับปานกลางก็ตาม
โดยมีคาดัชนีทว
ั ่ ไป (51.4) ตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือนกรกฎาคม ทามกลาง
ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่เติบโตในระดับที่ลดลง ประเทศเวียดนาม
เป็ นเพียงอีกหนึ่งประเทศที่รายงานวาสภาวะของภาคการผลิตปรับตัวดี
ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยดัชนีทว
ั ่ ไป (51.0) สงสัญญาณวาสภาวะการ
ประกอบกิจการมีการปรับตัวดีข้ น
ึ เล็กน อยหลังจากที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในเดือนตุลาคม และมีระดับที่สูงที่สุดในชวงสามเดือน
ในขณะเดียวกัน ประเทศมาเลเซียมีรายงานวาสภาวะการประกอบกิจการ
ปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายน เชนเดียวกับที่พบทุกเดือนนับตัง้ แต
เดือนตุลาคม 2018 อยางไรก็ตาม คาดัชนีทว
ั ่ ไป (49.5) แสดงใหเห็น
วาการปรับตัวลดลงอยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้ โดยมีอัตราที่ชาที่สุดใน
รอบการปรับตัวลดลงที่กลาวมากอนหน านี้ ในเดือนพฤศจิกายน ภาคการ
ผลิตในประเทศไทยกลับมาอยูในภาวะปรับตัวลดลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต
เดือนกุมภาพันธ ดัชนีทว
ั ่ ไป (49.3) มีคาตํ่าที่สุดในชวงเวลาหนึ่งปี กวา ซึ่ง
สงสัญญาณวาสภาวะของภาคการผลิตในประเทศไทยปรับตัวลดลงใน
ระดับเล็กน อย

ตอ...
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ความคิดเห็น
Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็นเกี่ยว
กับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ขอมูล PMI ในเดือนพฤศจิกายนแสดงใหเห็นถึงปั ญหาที่ภาคการผลิต
ในอาเซียนกําลังประสบเพิ่มเติม โดยสภาวะการประกอบกิจการปรับตัว
ลดลงเป็ นเดือนที่หกติดตอกัน อยางไรก็ตาม การปรับตัวลดลงนี้ชะลอ
ตัวลงมาอยูในอัตราเล็กน อย โดยที่ PMI สงสัญญาณวามีการปรับตัวลด
ลงในระดับตํ่าที่สุดในชวงสี่เดือน ถึงกระนัน
้ ก็ตาม ทัง้ ผลผลิตและคําสัง่
ซื้อสินคาใหมยังคงลดลง และบริษท
ั ตาง ๆ ระบุวาเป็ นผลมาจากสภาวะ
ของอุปสงค
“ขอมูลระดับประเทศแสดงใหเห็นวามีความแตกตางเพิ่มเติม โดยมีสี่
ประเทศในจํานวนเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจรายงานวาสภาวะการผลิต
ปรับตัวแยลง ประเทศเมียนมายังคงมีผลการดําเนินงานดีกวาแนวโน ม
ในอาเซียนและมีการปรับตัวดีข้ น
ึ ในระดับสูง ในขณะที่ประเทศสิงคโปร
ยังคงอยูที่ลําดับสุดทายในการจัดอันดับ
“โดยรวมแลว อุปสงคของลูกคาที่ออนตัวยังคงเป็ นขอกังวลหลัก และ
ถึงแมวาสัญญาณการปรับตัวลดลงจะชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน
แตคําสัง่ ซื้อที่ไดรับจะตองเพิ่มขึ้นในเร็ว ๆ นี้จึงจะเพิ่มโอกาสความเป็ น
ไปไดในการกลับมาปรับตัวดีข้ น
ึ ในอนาคตอันใกล”

PMI™ สําหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

ในขณะเดียวกัน คาดัชนีทว
ั ่ ไปของประเทศอินโดนีเซีย (48.2) ดีข้ น
ึ
จากเดือนตุลาคมเล็กน อย แตถึงกระนัน
้ ก็ตาม ยังคงบงชีว
้ าสภาวะการ
ประกอบกิจการปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่หาติดตอกัน และโดยรวมอยูใน
ระดับปานลาง ประเทศสิงคโปรรายงานวามีการปรับตัวลดลงในระดับสูง
ที่สุดในจํานวนเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจ เชนเดียวกับที่พบทุกเดือนนับ
ตัง้ แตเดือนมีนาคมของปี นี้ อยางไรก็ตาม ดัชนีทว
ั ่ ไป (47.7) มีคาสูงที่สุด
ในชวงแปดเดือน และสงสัญญาณวาเป็ นการปรับตัวลดลงโดยรวมใน
ระดับปานกลางเทานัน
้
โดยรวมแลว ขอมูลการสํารวจลาสุดชีใ้ หเห็นภาวะชะลอตัวอยางตอเนื่อง
ของภาคการผลิตในอาเซียน ทัง้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ลดลง
เพิ่มเติมตางสงผลใหเกิดการปรับตัวลดลง แมวาอัตราการปรับตัวลดลง
จะชาลงในทัง้ สองกรณีก็ตาม ในทางตรงกันขาม คําสัง่ ซื้อสินคาใหมจาก
ตางประเทศกลับลดลงในอัตราที่เร็วขึ้น แมวาโดยรวมแลวจะยังคงอยูใน
ระดับเล็กน อยก็ตาม
ในขณะเดียวกัน จํานวนพนักงานลดลงเป็ นเดือนที่หกติดตอกัน โดยที่
อัตราการลดการจางงานนี้มีอัตราสูงที่สุดเป็ นอันดับที่สองนับตัง้ แตเดือน
ธันวาคม 2015 งานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไมไดดําเนินการลดลงเป็ น
เดือนที่หาติดตอกัน ซึ่งชีแ
้ นะวามีกําลังการผลิตสวนเกินเพิ่มเติม

ขอมูลในเดือนพฤศจิกายนแสดงใหเห็นวากิจกรรมการซื้อลดลงเพิ่มเติม
แมวาจะมีระดับที่ต่าํ ที่สุดในชวงสี่เดือนก็ตาม สต็อกวัตถุดิบลดลงเชน
เดียวกับที่พบทุกเดือนยกเวนเพียงหนึ่งเดือนในชวง 33 เดือนที่ผานมา
อยางไรก็ตาม อัตราการลดลงนี้อยูในระดับเล็กน อย และลดลงจากคาตํ่า
ที่สุดในชวงหกเดือน

สําหรับดานราคา ความกดดันดานเงินเฟ อยังคงอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบ
กับคาในอดีต อัตราเงินเฟ อของตนทุนการผลิตไมเปลี่ยนแปลงจากเดือน
ตุลาคมซึ่งมีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจ ในขณะเดียวกัน ราคาขาย
โดยเฉลี่ยยังมีระดับคงที่เป็ นเดือนที่สองติดตอกัน แสดงใหเห็นวามีความ
กดดันในการแขงขัน
อยางไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน ผูผลิตในอาเซียนมีความเชื่อมัน
่ วา
ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในชวง 12 เดือนขางหน า และระดับความเชื่อมัน
่ ที่เป็ น
บวกนี้เพิ่มขึ้นจนมีระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตเดือนมิถุนายน

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

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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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 © 2019 IHS Markit Ltd. สงวนสิทธิ ์
ทุกประการ

ตัวเลขทัว
่ ไปคือดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็ นคาเฉลี่ย
ถวงนํ้ าหนักของดัชนีหาดัชนี ไดแก คําสัง่ ซื้อสินคาใหม (30%), ผลผลิต (25%), จํานวนพนักงาน (20%), เวลาสง
มอบของผูผลิตวัตถุดิบ (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
ขอมูลของเดือนพฤศจิกายน 2019 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2019

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 joanna.vickers@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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