ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้้ามเผยแพร่่ต่่อสาธารณะจนกว่่าจะถึึงเวลา 07:30 น. (กรุุงเทพฯ) / 00:30 น. (UTC) ของวัันที่่� 5 พฤษภาคม 2021

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
สภาวะทางธุุรกิิจในภาคการผลิิตปรัับตััวดีีขึ้้� น

ในเดืือนเมษายนในขณะที่่�การส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น
ผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า
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ค่่า PMI สููงกว่่า 50.0 เป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่ปีี 2021 จนถึึงขณะนี้้�
มาอยู่่�ที่่� 50.7
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ผลผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ต่่างเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงสี่่�เดืือน
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การส่่งออกเติิบโตในระดัับสููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2019
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เก็็บรวบรวมข้้อมููลในวัันที่่� 12-22 เมษายน 2021

สภาวะทางธุุรกิิจในภาคการผลิิตของประเทศไทยปรัับตััวดีีขึ้้� นในเดืือนเมษายน
ตามข้้อมููลการสำำ�รวจ PMI™ ล่่าสุุดของ IHS Markit การผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อ
สิินค้้าใหม่่ต่่างเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่ปีี 2021 จนถึึงขณะนี้้� ซึ่่� งเป็็ นผลมา
จากการส่่งออกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่องค์์ประกอบด้้านที่่�เป็็ นบวกน้้ อยลงคืือการจ้้างงาน
ในภาคการผลิิตสิินค้้าที่่�ยัังคงลดลงอย่่างต่่อเนื่่� อง แสดงให้้เห็็นถึึงมุุมมองต่่อ
แนวโน้้ มการผลิิตในช่่วง 12 เดืือนข้้างหน้้ าที่่�ปรัับตััวลดลงเนื่่� องจากการระบาด
ระลอกสามของโรคโควิิด-19
PMI ทั่่�วไปของ IHS Markit สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยคืือดััชนีีรวม
ที่่�แสดงผลการดำำ�เนิินงานของภาคการผลิิตเป็็ นตััวเลขเดีียว ดััชนีีนี้้�ได้้มาจาก
ดััชนีีสำำ�หรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ ผลผลิิต จำำ�นวนพนัักงาน เวลาส่่งมอบของ
ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบ และสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้�อ ตััวเลขใด ๆ ที่่�มากกว่่า 50.0 แสดงว่่า
โดยรวมแล้้วสภาวะของภาคการผลิิตปรัับตััวดีีขึ้้� น
ค่่า PMI เพิ่่�มขึ้้�นจาก 48.8 ในเดืือนมีีนาคมมาอยู่่�ที่่� 50.7 ในเดืือนเมษายน
ส่่งสััญญาณว่่าสภาวะธุุรกิิจโดยรวมปรัับตััวดีีขึ้้� น ค่่าล่่าสุุดนี้้�เป็็ นค่่าที่่�สููงที่่�สุุดนัับ
ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคมของปีี ที่่�แล้้วและอยู่่�ในช่่วงค่่าที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�ได้้บัันทึึกไว้้ในช่่วง
เวลาสองปีี ที่่�ผ่า่ นมา และค่่าในเดืือนเมษายนยัังสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยระยะยาวนัับ
ตั้้�งแต่่ที่่�เริ่่�มการสำำ�รวจ (ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2015) ที่่� 49.4 อยู่่�พอสมควร

'17

'18

'19

'20

'21

ที่มา: IHS Markit

ความคิดเห็น
Trevor Balchin ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“ภาคการผลิิตในประเทศไทยเริ่่�มต้้นไตรมาสที่่�สองได้้อย่่างแข็็งแกร่่ง

กว่่าเมื่่� อเริ่่�มต้้นปีี เนื่่�องจากค่่า PMI ทั่่�วไปเพิ่่�มขึ้้�นจนมีีค่่าสููงที่่�สุุดในช่่วง

สี่่�เดืือนที่่� 50.7 ตััวบ่่งชี้้�หลัักสำำ�หรัับผลผลิิตและคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ส่่ง

สััญญาณว่่ากลัับมาเติิบโตอีีกครั้้�ง ซึ่่� งได้้รัับแรงขัับเคลื่่�อนมาจากการ
ส่่งออกที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในระดัับสููงที่่�สุุดในช่่วงเวลามากกว่่าหนึ่่� งปีี ครึ่่�ง

บริิษัท
ั เพิ่่�มกิิจกรรมการซื้้�อเพื่่� อรองรัับปริิมาณงานนี้้� แต่่เวลาส่่งมอบ
ของผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบก็็ยาวนานขึ้้�นในระดัับสููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่�ทำำ�การ

สำำ�รวจมา แสดงให้้เห็็นว่่าในขณะนี้้�มีีความกดดัันอย่่างรุุนแรงต่่อห่่วงโซ่่

อุุปทานทั่่�วโลกและมาตรการท้้องถิ่่�นเพื่่� อรัับมืือกัับโรคโควิิด-19 อย่่างไร

ก็็ตาม สิ่่�งเหล่่านี้้�ไม่่ได้้ส่่งผลให้้ต้้นทุุนเพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากราคาวััตถุุดิิบ
เพิ่่�มขึ้้�นเพีียงเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�นในเดืือนเมษายน

การเพิ่�ม
่ ขึ้้�น 1.9 จุุดของ PMI เป็็ นหนึ่่� งในค่่าที่่�สููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่�มีีการรายงาน
มา และโดยหลัักแล้้วแสดงให้้เห็็นถึึงองค์์ประกอบด้้านคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่และ
ผลผลิิต นอกจากนี้้� องค์์ประกอบด้้านสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้�อและเวลาส่่งมอบของ
ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบต่่างก็็ส่่งผลให้้เกิิดทิิศทางในเชิิงบวกต่่อค่่าดััชนีีทั่่ว
� ไป ในขณะที่่�
การจ้้างงานโดยส่่วนใหญ่่ก็็ไม่่ได้้ส่่งผลด้้านใดด้้านหนึ่่� งอีีกครั้้�ง

ใหม่่แสดงให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมั่่�นที่่�เป็็ นลบอย่่างต่่อเนื่่�องเกี่่�ยวกัับช่่วง

ข้้อมููลการสำำ�รวจบ่่งชี้้�ว่่าอุุปสงค์์สำำ�หรัับสิินค้้าที่่�ผลิิตในประเทศไทยกลัับมา
ฟื้้�นตััวเมื่่� อเริ่่�มต้้นไตรมาสที่่�สองของปีี 2021 โดยปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่

กัังวลเพิ่่�มขึ้้�นเกี่่�ยวกัับการระบาดระลอกสามของโรคโควิิด-19”

ต่อ...

© 2021 IHS Markit

คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่และผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นยัังไม่่ได้้ส่่งผลต่่อการสรรหา

พนัักงานใหม่่ เนื่่�องจากดััชนีีจำำ�นวนพนัักงานโดยส่่วนใหญ่่ยัังคงเป็็ นไป

ในทางเดีียวกัับค่่าเฉลี่่�ยระยะยาว ความระมััดระวัังในการจ้้างพนัักงาน
12 เดืือนข้้างหน้้ า ซึ่่� งปรัับตััวลดลงในเดืือนเมษายนเนื่่�องจากมีีความ

PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

เพิ่�ม
่ ขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงสี่่�เดืือนและอยู่่�ในระดัับปานกลาง บริิษัท
ั หลายแห่่ง
รายงานว่่ามีีลููกค้้าใหม่่และแคมเปญการตลาดประสบความสำำ�เร็็จ
นอกจากนี้้� ข้้อมููลยัังส่่งสััญญาณว่่าความต้้องการสิินค้้าส่่งออกก็็กลัับมาเพิ่่�ม
ขึ้้�นในเดืือนเมษายน โดยคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่จากตลาดต่่างประเทศเพิ่�ม
่ ขึ้้�นมาก
ที่่�สุุดจากทุุกเดืือนนัับตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2019 และอยู่่�ในช่่วงค่่าที่่�สููงที่่�สุุดนัับ
ตั้้�งแต่่เริ่่�มทำำ�การสำำ�รวจมา
ผลผลิิตมีีแนวโน้้ มคล้้ายกัับคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ ซึ่่� งเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงสี่่�
เดืือนในเดืือนเมษายน และมีีอััตราที่่�คล้้ายกััน อย่่างไรก็็ตาม จำำ�นวนงานคงค้้าง
ยัังคงลดลงอย่่างต่่อเนื่่� อง ซึ่่� งชี้้�แนะว่่าไม่่มีีความกดดัันต่่อความสามารถใน
การผลิิต นอกจากนี้้�ผู้้�ผลิิตยัังคงลดปริิมาณสต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปของตนอย่่าง
ต่่อเนื่่� องในระหว่่างเดืือนนี้้�
บริิษัท
ั เพิ่่�มกิิจกรรมการซื้้�อของตนในเดืือนเมษายนเพื่่� อรองรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้า
ใหม่่ และปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�สั่่ง� ซื้้�อนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงสี่่�เดืือน ซึ่่� งส่่ง
ผลให้้เกิิดความกดดัันต่่อห่่วงโซ่่อุุปทานเพิ่�ม
่ เติิม โดยเวลาส่่งมอบของผู้้�ผลิิต
วััตถุุดิิบยาวนานขึ้้�นในระดัับที่่�สููงที่่�สุุดเท่่าที่่�เคยรวบรวมข้้อมููลมาในเดืือน
เมษายน
ความกดดัันจากภาวะเงิินเฟ้้ อด้้านต้้นทุุนยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��แม้้ว่่าจะมีีความ
ต้้องการวััตถุุดิิบเพิ่่�มขึ้้�นก็็ตาม โดยราคาวััตถุุดิิบเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นเดืือนที่่�เจ็็ดติิดต่่อ

กััน แต่่เพิ่่�มขึ้้�นในระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น ถึึงกระนั้้�น ราคาผลผลิิตมีีการเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็ นเดืือนที่่�สองติิดต่่อกัันเท่่านั้้�นในเดืือนเมษายนตลอดช่่วงเวลา 16 เดืือน
แม้้ว่่าคำำ�สั่่ง� ซื้้�อสิินค้้าใหม่่และผลผลิิตจะเพิ่่�มขึ้้�น แต่่การจ้้างงานในภาคการผลิิต
ในประเทศไทยกลัับลดลงเพิ่่�มเติิมในเดืือนเมษายน ซึ่่� งส่่วนหนึ่่� งแสดงให้้เห็็น
ถึึงความเชื่่�อมั่่�นต่่อแนวโน้้ มในช่่วง 12 เดืือนข้้างหน้้ าที่่�ปรัับตััวลดลงอัันเนื่่� อง
มาจากความกัังวลเกี่่�ยวกัับการระบาดระลอกสามของโรคโควิิด-19

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังก�ำจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

การเติบโตของ GDP
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนหน้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
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วิธีการสำ�รวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบสำำ�รวจมีีการเก็็บรวบรวมคำำ�ตอบในช่่วงครึ่่�งเดืือนหลัังของแต่่ละเดืือน และบ่่งชี้้�ถึึงทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงเมื่่� อ
เทีียบกัับเดืือนก่่อนหน้้ า ตััวแปรการสำำ�รวจแต่่ละตััวมีีการคำำ�นวณดััชนีีการกระจาย ซึ่่� งเป็็ นผลรวมของอััตราร้้อยละ
ของคำำ�ตอบที่่� “สููงกว่่า” และครึ่่�งหนึ่่� งของอััตราร้้อยละของคำำ�ตอบที่่� “ไม่่เปลี่่�ยนแปลง” ดััชนีีนี้้�มีีค่่าตั้้�งแต่่ 0 ถึึง
100 โดยค่่าที่่�สููงกว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่่าโดยรวมแล้้วเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่� อเทีียบกัับเดืือนก่่อนหน้้ า และค่่าที่่�ต่ำำ��กว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่่าโดย
รวมแล้้วลดลง จากนั้้�นจึึงนำำ�ดััชนีีนี้้�ไปกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล

IHS Markit เป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรืือบริิษัท
ั ในเครืือ ชื่่�อบริิษัท
ั และชื่่�อ
ผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ทั้้�งหมดอาจเป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าของเจ้้าของที่่�เกี่่�ยวข้้อง © 2021 IHS Markit Ltd. สงวนสิิทธิ์์�
ทุุกประการ

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยโดย IHS Markit ได้้รัับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคำำ�ตอบใน
แบบสอบถามประจำำ�เดืือนที่่�ส่่งไปยัังผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อในกลุ่่�มผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจซึ่่� งประกอบด้้วยผู้้�ผลิิตประมาณ
400 ราย กลุ่่�มผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจได้้รัับการแบ่่งหมวดหมู่่�ตามรายละเอีียดของภาคส่่วนและจำำ�นวนพนัักงานใน
บริิษัท
ั โดยพิิจารณาตามสััดส่่วนของผลกระทบที่่�มีีต่่อ GDP

IHS Markit (NYSE: INFO) คือผู้น�ำของโลกด้านข้อมูลที่ส�ำคัญ การวิเคราะห์ และโซลูชันส�ำหรับอุตสาหกรรมและ
ตลาดหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทัว
่ โลก บริษท
ั น� ำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และโซลูชันยุคใหม่ให้แก่ลูกค้าในภาค
ส่วนธุรกิจ การเงิน และภาครัฐ ซึ่งช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกค้า และน� ำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่
น� ำไปสู่การตัดสินใจอย่างมัน
่ ใจหลังจากได้รับทราบข้อมูลเป็ นอย่างดีแล้ว IHS Markit มีลูกค้าในภาคส่วนธุรกิจและ
ภาครัฐมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งรวมถึงร้อยละ 80 ของบริษท
ั ใน Fortune Global 500 และสถาบันการเงินชัน
้ น� ำ
ของโลก

ตััวเลขทั่่�วไปคืือดััชนีีผู้�จั
้ ัดการฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็็ นค่่าเฉลี่่�ย
ถ่่วงน้ำำ��หนัักของดััชนีีห้าดั
้ ัชนีี ได้้แก่่ คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ (30%), ผลผลิิต (25%), จำำ�นวนพนัักงาน (20%), เวลา
ส่่งมอบของผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบ (15%) และสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ซื้้�อ (10%) ในการคำำ�นวณ PMI ดััชนีีเวลาส่่งมอบของผู้้�ผลิิต
วััตถุุดิิบได้้รัับการคำำ�นวณแบบผกผัันเพื่่� อให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางที่่�สามารถนำำ�ไปเปรีียบเทีียบได้้กัับดััชนีี
อื่่�น ๆ

หากท่่านไม่่ต้้องการได้้รัับข่่าวประชาสััมพัันธ์์จาก IHS Markit โปรดส่่งอีีเมลมาที่่� joanna.vickers@ihsmarkit.com
หากต้้องการอ่่านนโยบายความเป็็ นส่่วนตััวของเรา คลิิก ที่่�นี่่�

หลัังจากที่่�ได้้เผยแพร่่แล้้ว จะไม่่มีีการแก้้ไขข้้อมููลการสำำ�รวจที่่�เป็็ นพื้้�นฐาน แต่่อาจมีีการแก้้ไขปัั จจััยทางฤดููกาล
เป็็ นครั้้�งคราวตามความเหมาะสม ซึ่่� งจะส่่งผลกระทบต่่อชุุดข้้อมููลที่่�มีีการกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล

ขณะนี้มีแบบส�ำรวจส�ำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) ในมากกว่า
40 ประเทศ และในภูมิภาคที่ส�ำคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมถึงยูโรโซน แบบส�ำรวจเหล่านี้เป็ นแบบส�ำรวจทางธุรกิจที่
ได้รับความสนใจมากที่สุดจากทัว
่ โลก และได้รับการยอมรับจากธนาคารกลาง ตลาดการเงินและผู้ด�ำเนินการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ในด้านความสามารถน� ำเสนอดัชนีที่แสดงแนวโน้ มทางเศรษฐกิจในแต่ละเดือนที่มีความถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์ และมักจะแตกต่างจากดัชนีอ่ ืน ๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ ihsmarkit.com/
products/pmi.html

ข้้อมููลของเดืือนเมษายนได้้รัับการเก็็บรวบรวมในวัันที่่� 12-22 เมษายน 2021
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส�ำรวจ PMI โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com

การปฏิเสธความรับผิด

เกี่ยวกับ PMI

สิทธิทรัพย์สินทางปั ญญาในข้อมูลที่จัดหาให้ในเอกสารนี้เป็ นของหรือเป็ นสิทธิใ์ ช้งานของ IHS Markit ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก IHS Markit ก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงการท�ำ
ส�ำเนา การแจกจ่าย การส่งต่อหรือการเปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ IHS Markit จะไม่ต้องมีความรับผิด หน้ าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ ส�ำหรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูล ("ข้อมูล") ที่อยู่ในเอกสารนี้ ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การละเว้น หรือความ
ล่าช้าใด ๆ ของข้อมูล หรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่กระท�ำไปโดยเชื่อถือตามข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม IHS Markit จะไม่ต้องรับผิดส�ำหรับความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอัน
เป็ นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ Purchasing Managers’ Index™ และ PMI™ เป็ นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Markit Economics Limited หรือเป็ นสิทธิใ์ ช้งานของ Markit Economics Limited IHS Markit เป็ น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ
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