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PMI™ สําหรับภาคการผลิต
ในอาเซียน โดย IHS Markit
ภาวะการชะลอตัวของภาคการผลิตในอาเซียนทวีความรุนแรงขึ้น
โดยผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงสูงที่สุดเป็ นประวัติการณ
ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

คา PMI ทัว
่ ไปลดลงอยางรวดเร็วจนถึงระดับตํ่าสุดที่เป็ นสถิติใหมที่ 30.7
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ผูผลิตในอาเซียนมีสภาวะการประกอบกิจการที่ปรับตัวลดลงในระดับสูง
ที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมาเป็ นเวลาเกือบแปดปี ในระหวางเดือน
เมษายน ในขณะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงสง
ผลกระทบตอภาคสวนตอไป ตามขอมูลลาสุดของดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ
(PMI™) โดย IHS Markit ผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม และการสงออกตาง
ลดลงในอัตราที่ไมเคยพบมากอน ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมัน
่ ของบริษท
ั
เกี่ยวกับผลผลิตในปี ขางหน าก็ลดลงจนถึงระดับตํ่าสุดที่เป็ นสถิติใหม

คา PMI ทัว
่ ไปลดลงจนถึงระดับตํ่าสุดเทาที่เคยมีมาที่ 30.7 ในเดือนเมษายน
โดยลดลงจากคาตํ่าสุดที่เคยบันทึกไวกอนหน าในเดือนมีนาคมที่ 43.4 บงชี้
วาสภาวะของภาคการผลิตปรับตัวลดลงในระดับสูงที่สุดเทาที่เคยพบมานับ
ตัง้ แตที่เริ่มทําการสํารวจในเดือนกรกฎาคม 2012 ทัง้ นี้ สวนหนึ่งของคาดัชนี
ทัว
่ ไปแสดงใหเห็นวาเวลาสงมอบของผูผลิตวัตถุดิบยาวนานที่สุดเทาที่เคยมี
มาเชนเดียวกับในเดือนมีนาคม ซึ่งดัชนีนี้ถูกแปรผกผันในการคํานวณ PMI
เนื่องจากโดยทัว
่ ไปแลวเวลาที่ยาวนานขึ้นจะสัมพันธกับอุปสงคที่ปรับตัวดีข้ น
ึ
อยางไรก็ตาม ปั จจัยนี้ถูกครอบงําดวยการลดลงอยางไมเคยพบมากอนของ
ผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม การจางงาน และสต็อกวัตถุดิบ

แตละประเทศจากทัง้ เจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจตางรายงานวาสภาวะการ
ประกอบกิจการปรับตัวลดลงเพิ่มเติมในเดือนเมษายน โดยภาวะการชะลอตัว
ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกประเทศยกเวนประเทศสิงคโปร โดยรวมแลว ประเทศ
อินโดนีเซียรายงานวามีการปรับตัวลดลงในระดับสูงที่สุด โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไป
(27.5) ลดลง 17.8 จุดในเดือนนี้ จนถึงคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา
(ตัง้ แตเดือนเมษายน 2011) ทามกลางการปิ ดโรงงานและอุปสงคที่ปรับตัวลด
ลง สวนในประเทศอื่น ๆ นัน
้ ประเทศเมียนมามีรายงานวาสภาวะการประกอบ
กิจการปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน โดย PMI ทัว
่ ไปลดลงจนถึงคา
ตํ่าสุดใหมนับตัง้ แตที่เก็บขอมูลมา (29.0) และบงชีว
้ าเป็ นการปรับตัวลดลง
อยางรุนแรงที่สุดเป็ นอันดับสองจากทัง้ หมดเจ็ดประเทศ

คาดัชนีทัว
่ ไปของประเทศสิงคโปรเพิ่มขึ้นเล็กน อยจากคาตํ่าสุดเทาที่เคยมีมา
ในเดือนมีนาคมมาอยูที่ 29.3 ในเดือนเมษายน แมวาจะยังบงชีว
้ าเป็ นการปรับ
ตัวลดลงในระดับสูงของสภาวะในภาคสวนก็ตาม ในขณะเดียวกัน ประเทศ
มาเลเซียก็รับรูไดถึงผลกระทบเชิงลบของโควิด-19 เชนเดียวกัน โดยคาดัชนี
ทัว
่ ไปลดลงเพิ่มเติมและสงสัญญาณวาสภาวะการประกอบกิจการในระหวาง
เดือนเมษายนปรับตัวลดลงในระดับสูงสุดในชวงเวลาเกือบแปดปี ที่ทําการ
เก็บขอมูล

ตอ...
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ความคิดเห็น
Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
ผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ภาคการผลิตในอาเซียนมีผลการดําเนินงานที่แยที่สุดเทาที่เคยพบใน
ระหวางเดือนเมษายน โดยคา PMI ทัว
่ ไปลดลงเพิ่มเติมจนถึงคาตํ่าสุด
ใหมที่ไมเคยมีมากอน และสงสัญญาณวาเป็ นการปรับตัวลดลงในระดับ
สูงของภาคสวนนับตัง้ แตที่เริ่มทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือน
กรกฎาคม 2012 ยิ่งไปกวานัน
้ ทัง้ เจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจรายงาน
วาสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลงพรอมกันเป็ นเดือนที่สอง
ติดตอกัน
“ปั จจัยสําคัญของการปรับตัวลดลงอยางรุนแรงในครัง้ นี้คือการลดลง
ในอัตราสูงที่สุดเป็ นประวัติการณของทัง้ หาองคประกอบของดัชนีทัว
่ ไป
โดยผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม การจางงาน และสต็อกวัตถุดิบ มี
การลดลงในระดับสูงทัว
่ ทัง้ ภูมิภาค สงผลใหคา PMI ลดลงเพิ่มเติมใน
ขณะที่ผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น
ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังของบริษท
ั เกี่ยวกับผลผลิตในปี ขางหน า
ก็ลดลงจนถึงคาตํ่าสุดที่เป็ นสถิติใหมของการสํารวจ
“โดยรวมแลว ขอมูลในเดือนเมษายนชีใ้ หเห็นถึงผลกระทบอยาง
รุนแรงจากการระบาดใหญของไวรัสโคโรนาที่มีตอผูผลิตในอาเซียน
และเนื่องจากมาตรการตาง ๆ เพื่อจํากัดการแพรระบาดของไวรัสมีแนว
โน มที่จะดําเนินตอไปอีกสักระยะหนึ่ง และอุปสงคจากทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศที่หยุดชะงักโดยสิน
้ เชิง บริษท
ั จึงตองเตรียมพรอม
รับมือกับไตรมาสที่สองที่ยากลําบาก”

PMI™ สําหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

แนวโน มการปรับตัวลดลงยังคงดําเนินตอไปในประเทศฟิ ลิปปิ นส
ซึ่งคาดัชนีทัว
่ ไป (31.6) แสดงใหเห็นวาสภาวะการประกอบกิจการมีการปรับ
ตัวลดลงในระดับสูงที่สุดในประวัติการสํารวจในชวงเวลานานกวาสี่ปี ประเทศ
เวียดนามก็มีอัตราการลดลงในทํานองเดียวกัน โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไป (32.7)
มีคาตํ่าที่สุดเป็ นประวัติการณดวยเชนกัน ประการสุดทาย ภาคการผลิตใน
ประเทศไทยยังคงอยูในภาวะที่ปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่สี่ติดตอกันในเดือน
เมษายน และคาดัชนีทัว
่ ไป (36.8) บงชีถ
้ ึงการปรับตัวลดลงของสภาวะการ
ผลิตที่ไมเคยพบมากอน
โดยรวมแลว ขอมูลในเดือนเมษายนสงสัญญาณวาสภาวะการผลิตในอาเซียน
ปรับตัวลดลงอยางรุนแรง โดยคา PMI ทัว
่ ไปลดลงจนถึงระดับตํ่าสุดที่เป็ น
สถิติใหม ทามกลางผลกระทบเชิงลบเพิ่มเติมจากโควิด-19 ปั จจัยสําคัญของ
ภาวะการชะลอตัวนี้คือผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม และการสงออกที่ลดลงใน
ระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มตนการสํารวจในเดือนกรกฎาคม 2012 โดย
อุปสงคของลูกคาทัง้ ภายในและตางประเทศลดลงอยางรุนแรงเนื่องจากการ
ปิ ดเมืองในวงกวางและมาตรการฉุกเฉินอื่น ๆ บริษท
ั ลดจํานวนพนักงานอยาง
ตอเนื่องในเดือนเมษายนอยางไมนาแปลกใจ และการลดการจางงานนี้มีอัตรา
ที่เร็วที่สุดเทาที่เคยมีมา
ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการซื้อก็ถูกปรับลดลงเป็ นอยางมาก และลดลง
อยางรวดเร็วที่สุดในประวัติการสํารวจ อยางไรก็ตาม การหยุดชะงักของ
หวงโซอุปทานยังคงดําเนินตอไป โดยที่เวลาสงมอบของผูผลิตวัตถุดบ
ิ
ยาวนานขึ้นในระดับสูงที่สุดเทาที่เคยเก็บรวบรวมขอมูลมาในชวงเวลาเกือบ
แปดปี สินคาคงคลังลดลงในอัตราที่สูงสุดเป็ นประวัติการณ ซึ่งสอดคลองกับ
การซื้อและผลผลิตที่ลดลง

ความเชื่อมัน
่ ของบริษท
ั เกี่ยวกับผลผลิตในชวงปี ขางหน าลดลงเพิ่มเติมใน
เดือนเมษายน โดยความไมแนนอนอยางยิ่งเกี่ยวกับการแพรระบาดของไวรัส
โคโรนาเป็ นปั จจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวัง ซึ่งระดับความเชื่อมัน
่ ที่
เป็ นบวกไดลดลงจนถึงคาตํ่าสุดใหมเทาที่เคยพบมา

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

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

60
55
50
45
40
35
30
25
'17

'18

'19

'20

ที่มา: IHS Markit

ติดตอ
Lewis Cooper
นักเศรษฐศาสตร
IHS Markit
โทรศัพท +44 1491-461-019
lewis.cooper@ihsmarkit.com

Bernard Aw
หัวหน านักเศรษฐศาสตร
IHS Markit
โทรศัพท +65-6922-4226
bernard.aw@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 © 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
ขอมูลของเดือนเมษายน 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 7-24 เมษายน 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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