ขาวประชาสัมพันธ
หามเผยแพรจนกวาจะถึงเวลา 07:30 น. ตามเวลากรุงเทพฯ (00:30 น. ตามเวลา UTC) ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019

PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
อาเซียน โดย IHS Markit
PMI ลดลงจนมีคาตํ่าที่สุดในชวงเวลาเกือบสี่ปี
ในเดือนตุลาคม

ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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ผลผลิตลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2015
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คําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน
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การลดการจางงานยังคงดําเนินตอไป
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สภาวะการประกอบการผลิตในอาเซียนยังคงปรับตัวลดลงในเดือน
ตุลาคม ตามขอมูลลาสุดของดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing
Managers’ Index (PMI™) โดย IHS Markit

PMI ทัว
่ ไปลดลงจาก 49.1 ในเดือนกันยายน มาเป็ น 48.5 ในเดือน
ตุลาคม ซึ่งสงสัญญาณวาสภาวะการประกอบกิจการของภาคการผลิตใน
ทัว
่ ทัง้ อาเซียนปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่หาติดตอกัน แมวาจะอยูในระดับ
ปานกลางก็ตาม อยางไรก็ตาม คาดัชนีทว
ั ่ ไปมีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือน
พฤศจิกายน 2015 โดยมีเพียงสองประเทศจากทัง้ หมดเจ็ดประเทศที่
รายงานวาสภาวะปรับตัวดีข้ น
ึ ปั จจัยที่สงผลตอดัชนีทว
ั ่ ไปคือผลผลิตและ
คําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ลดลงในอัตราที่เร็วขึ้น พรอมทัง้ การลดการจางงานที่มี
อัตราเร็วที่สุดนับตัง้ แตชวงปลายปี 2015
ประเทศเมียนมารายงานวามีผลการดําเนินงานโดยรวมแข็งแกรงที่สุด
ในเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจเชนเดียวกับที่พบทุกเดือนนับตัง้ แตเดือน
กุมภาพันธ โดย PMI ทัว
่ ไปของประเทศเมียนมา (53.0) มีคาสูงที่สุด
นับตัง้ แตเดือนมิถุนายน สงสัญญาณวาสภาวะการประกอบกิจการปรับ
ตัวดีข้ น
ึ อยางแข็งแกรง ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตในระดับสูงของ
ผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม และการจางงานที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นสเป็ นอีกประเทศเทานัน
้ ที่รายงานวามีการปรับตัวดีข้ น
ึ โดยคาดัชนี
ทัว
่ ไป (52.1) แสดงใหเห็นวาสภาวะของภาคการผลิตปรับตัวดีข้ น
ึ ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งอัตราการเติบโตนี้เร็วขึ้นจนมีอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือน
มกราคม โดยกอนหน านี้เคยมีคาเดียวกันนี้มากอนแลว
ในขณะเดียวกัน ภาคการผลิตของประเทศไทยไมเปลี่ยนแปลงในเดือน
ตุลาคม โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไป (50.0) สงสัญญาณวาสภาวะการประกอบกิจการ
ไมมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่ปรับตัวดีข้ น
ึ เล็กน อยในเดือนกันยายน
ในทํานองเดียวกัน ประเทศเวียดนามรายงานคาดัชนีทว
ั ่ ไปที่ 50.0
ซึ่งแสดงใหเห็นวาสภาวะของภาคการผลิตในเดือนตุลาคมไมมีการ
เปลี่ยนแปลง และทําใหชวงเวลาที่มีการเติบโตติดตอกันยาวนานที่สุด 46
เดือนในการสํารวจสิน
้ สุดลง
เมื่อเปรียบเทียบกันแลว ประเทศมาเลเซียรายงานวาสภาวะการประกอบ
ธุรกิจปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่สิบสามติดตอกัน โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไป (49.3)
สงสัญญาณวามีการปรับตัวลดลงเล็กน อย ซึ่งอัตราการลดลงนี้ชาที่สุดนับ
ตัง้ แตเดือนเมษายน ในขณะเดียวกัน ประเทศอินโดนีเซียสงสัญญาณวา

ตอ...
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ความคิดเห็น
Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ภาคการผลิตในอาเซียนปรับตัวลดลงเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม
โดย PMI ทัว
่ ไปลดลงจนมีคาตํ่าที่สุดในชวงเวลาเกือบสี่ปี ธุรกิจสง
สัญญาณวาผลผลิตลดลงในระดับสูงทีส
่ ด
ุ นับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน
2015 ในขณะที่คําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน

“ทามกลางสภาวะอุปสงคที่ออนตัวและความตองการการผลิตที่
ลดลง บริษท
ั จึงลดการจางงานเป็ นเดือนที่หาติดตอกันในอัตราที่เร็ว
ขึ้นนับตัง้ แตเดือนกันยายน

“ในระดับประเทศ มีเพียงประเทศเมียนมาและฟิ ลิปปิ นสที่รายงาน
วาสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวดีข้ น
ึ ซึ่งแตกตางเป็ นอยาง
มากจากการปรับตัวลดลงในระดับสูงในประเทศสิงคโปร และการ
ปรับตัวลดลงเพิ่มเติมในประเทศมาเลเซีย

“แมวาสภาวะการประกอบกิจการจะปั ่ นป วน แตผูผลิตในอาเซียน
ยังคงมีความเชื่อมัน
่ เกี่ยวกับความคาดหวังในผลผลิตในชวงปี ขาง
หน า อยางไรก็ตาม ความเชื่อมัน
่ นี้ลดลงจนมีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แต
เดือนกุมภาพันธ ทามกลางแนวโน มที่มีความไมแนนอนเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ”

PMI™ สําหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

สภาวะของภาคการผลิตปรับตัวลดลง โดยที่ดัชนีทว
ั ่ ไปมีคาลดลงจนมี
คาตํ่าที่สุดในชวงเวลาเกือบสี่ปี (47.7) ประการสุดทาย ประเทศสิงคโปร
รายงานวาสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลงในระดับสูงอีกครัง้
โดยที่คาดัชนีทัว
่ ไปลาสุด (41.4) มีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา
(ตัง้ แตเดือนสิงหาคม 2012)

โดยรวมแลว ภาคการผลิตของอาเซียนยังคงประสบปั ญหาในเดือนตุลาคม
ซึ่งสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในชวงเวลา
เกือบสี่ปี ผลผลิตที่ลดลงเพิ่มเติมเป็ นหนึ่งในปั จจัยสําคัญ และการผลิต
ยังลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2015 นอกจากนี้
ปริมาณคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ลดลงติดตอกันเป็ นเดือนที่สามในอัตราที่เร็ว
ที่สุดในชวงเวลาเกือบสี่ปียังเป็ นปั จจัยที่สนับสนุนการปรับตัวลดลงดวยเชน
กัน ในทํานองเดียวกัน คําสัง่ ซื้อสินคาใหมจากตางประเทศก็ลดลง แมวาจะ
มีอัตราที่ชาที่สุดในรอบการปรับตัวลดลงติดตอกันสามเดือนลาสุดก็ตาม
ความตองการการผลิตที่ลดลงสงผลใหผูผลิตลดการจางงานเพิ่มเติมใน
เดือนตุลาคม โดยอัตราการลดการจางงานนี้เร็วขึ้นจนมีอัตราที่เร็วที่สุด
นับตัง้ แตชวงปลายปี 2015 อยางไรก็ตาม งานที่มีคําสัง่ ซื้อแลวแตยังไม
ไดดําเนินการลดลงในระดับปานกลางและมีอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือน
กุมภาพันธ

ในขณะเดียวกัน ความกดดันจากภาวะเงินเฟ อชะลอตัวลงในเดือนตุลาคม
ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในระดับเล็กน อยเทานัน
้ โดยอัตราที่ตนทุนเพิ่ม
ขึ้นนี้ปรับตัวลดลงจนมีอัตราที่ชาที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา ราคา
ผลิตภัณฑไมมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคม ซึ่งทําใหชวงเวลาที่มีการ
เพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑหน าโรงงานติดตอกัน 83 เดือนสิน
้ สุดลง
ขอมูลในเดือนตุลาคมบงชีว
้ ากิจกรมการซื้อลดลงเพิ่มเติม และอัตราการ
ลดลงนี้ยังเร็วขึ้นจนมีอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2015
ในขณะเดียวกัน สต็อกวัตถุดิบในสินคาคงคลังก็ลดลงในอัตราที่เร็วที่สุด
นับตัง้ แตเดือนกรกฎาคม แมวาโดยรวมจะอยูในระดับปานกลางก็ตาม

ประการสุดทาย ธุรกิจยังคงมีความเชื่อมัน
่ วาผลผลิตจะเติบโตในชวงปี
ขางหน า ทัง้ นี้ ระดับความเชื่อมัน
่ เชิงบวกนี้ลดลงจนอยูในระดับตํ่าที่สุดนับ
ตัง้ แตเดือนมีนาคม เนื่องจากสภาวะตลาดที่ทาทายและความไมแนนอนที่
สงผลตอความคาดหวังของผูผลิตในอาเซียน

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
้ ึงทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหน า ตัวแปรการสํารวจแตละตัวมีการคํานวณดัชนีการกระจาย ซึ่ง
เป็ นผลรวมของอัตรารอยละของคําตอบที่ “สูงกวา” และครึ่งหนึ่งของอัตรารอยละของคําตอบที่ “ไม
เปลี่ยนแปลง” ดัชนีนี้มีคาตัง้ แต 0 ถึง 100 โดยคาที่สูงกวา 50 บงชีว
้ าโดยรวมแลวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหน า และคาที่ต่าํ กวา 50 บงชีว
้ าโดยรวมแลวลดลง จากนัน
้ จึงนํ าดัชนีนี้ไปกําจัดปั จจัยทาง
ฤดูกาล ดัชนีในอาเซียนไดรับการคํานวณโดยการถวงนํ้ าหนักดัชนีของประเทศรวมกัน นํ้ าหนักของ
ประเทศไดรับการคํานวณจากมูลคาเพิ่มรายปี 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

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในอาเซียนโดย IHS Markit ไดรับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคําตอบ
ในแบบสอบถามประจําเดือนที่สงไปยังผูจัดการฝ ายจัดซื้อในกลุมผูตอบแบบสํารวจซึ่งประกอบดวยผูผลิต
ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม รวมทัง้ สิน
้ ประมาณ
2,100 ราย ประเทศเหลานี้มีกิจกรรมการผลิตคิดเป็ น 98% ของมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตในอาเซียน*
กลุมผูตอบแบบสํารวจไดรับการแบงหมวดหมูตามรายละเอียดของภาคสวนและจํานวนพนักงานในบริษท
ั
โดยพิจารณาตามสัดสวนของผลกระทบที่มีตอ GDP

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
หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาลเป็ น
ครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล
ขอมูลของเดือนตุลาคม 2019 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 11-24 ตุลาคม 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

เกี่ยวกับ PMI

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 ซึ่งรวมถึงแต
ไมจํากัดเพียงการทําสําเนา การแจกจาย การสงตอหรือการเปิ ดเผยขอมูลใด ๆ IHS Markit จะไมตองมีความรับผิด หน าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ สําหรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือขอมูล ("ขอมูล") ที่อยูในเอกสารนี้ ขอ
ผิดพลาด ความไมถูกตอง การละเวน หรือความลาชาใด ๆ ของขอมูล หรือการดําเนินการใด ๆ ที่กระทําไปโดยเชื่อถือตามขอมูลดังกลาว ไมวาในกรณีใดก็ตาม IHS Markit จะไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายในกรณี
พิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอันเป็ 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

© 2019 IHS Markit

