ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้ามเผยแพร่จนกว่าจะถึงเวลา 07:30 น. ตามเวลากรุงเทพฯ (00:30 น. ตามเวลา UTC) ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2022

PMI™ สำ�หรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย S&P Global

ภาคการผลิตในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึน
้ ในระดับที่
เร็วขึน
้ ในขณะที่อุปสงค์ปรับตัวดีขน
ึ้
ผลการสำ�รวจที่สำ�คัญ

อุปสงค์เพิม
่ ขึ้นในเดือนเมษายน ส่งผลให้มก
ี ารจ้างงาน
ในระดับทีส
่ งู ขึ้น
ระยะเวลาส่งมอบปรับตัวดีข้น
ึ เป็ นครัง้ แรกในช่วงสี่
เดือน
ความเชื่อมัน
่ ในธุรกิจปรับตัวลดลง
ภาคการผลิตของประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่สี่ติดต่อกัน
ตามข้อมูล PMI™ ล่าสุดของ S&P Global อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งนำ �ไปสู่ระดับการจ้างงานและกิจกรรมการซื้อที่
สูงขึ้นในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ความกดดันด้านราคายังคงมี
อยู่ โดยต้นทุนการผลิตและราคาผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความ
ต้องการเก็บสะสมสต็อกสำ�รองส่งผลให้ระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ผล
การดำ�เนินงานของผู้ผลิตวัตถุดิบก็ปรับตัวดีข้ น
ึ เป็ นครัง้ แรกในช่วงสี่
เดือน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมัน
่ โดยรวมในธุรกิจของภาคการผลิต
ในประเทศไทยปรับตัวลดลง
PMI ทัว
่ ไปของ S&P Global สำ�หรับภาคการผลิตในประเทศไทยคือ
ดัชนีรวมที่แสดงผลการดำ�เนินงานของภาคการผลิตเป็ นตัวเลขเดียว
ดัชนีนี้ได้จากดัชนีสำ�หรับคำ�สัง่ ซื้อสินค้าใหม่ ผลผลิต จำ�นวนพนักงาน
เวลาส่งมอบของผู้ผลิตวัตถุดิบ และสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื ตัวเลขใด ๆ
ที่มากกว่า 50.0 แสดงว่าโดยรวมแล้วสภาวะของภาคการผลิตปรับ
ตัวดีข้ น
ึ
PMI มีค่าสูงกว่าค่าปกติที่ 50.0 อยู่ที่ 51.9 ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น
จาก 51.8 ในเดือนมีนาคม ส่งสัญญาณว่าสภาวะของภาคการผลิตใน
ประเทศไทยปรับตัวดีข้ น
ึ ซึ่งบ่งชีว
้ ่าเป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ นเดือน
ที่สี่ติดต่อกันของภาคการผลิต และมีอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แต่ค่าสูงสุด
เป็ นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์
การผลิตของภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนในอัตราที่
เร็วที่สุดในช่วงสองเดือน ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์โดยรวมที่
กลับมาเติบโตอีกครัง้ เมื่อเริ่มต้นไตรมาสที่สอง โดยข้อมูลการสำ�รวจ
ชีแ
้ นะว่าผลิตภัณฑ์และลูกค้าใหม่ในภาคส่วนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้คำ�
สัง่ ซื้อสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสงค์จากต่างประเทศยังคง
อยู่ในระดับต่ำ� และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากในเดือนเมษายน

PMI™ สำ�หรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย S&P Global
หลังกำ�จัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า
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ความคิดเห็น
Jingyi Pan รองผอ
ู้ �ำ นวยการฝ่ ายเศรษฐศาสตร์ ที่ S&P Global
ได้ให้ความเห็นเกีย
่ วกับผลการสำ�รวจล่าสุด โดยกล่าวว่า:

“ภาคการผลิตของประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็ว
ขึ้นในเดือนเมษายนตามข้อมูลการสำ�รวจ PMI สำ�หรับภาคการ
ผลิตในประเทศไทยโดย S&P Global อุปสงค์ที่กลับมาเติบโต
ในเดือนเมษายนถือเป็ นสัญญาณที่ดี และเป็ นปั จจัยที่สนับสนุน
การเติบโตของการผลิตเมื่อเริ่มต้นไตรมาสที่สอง
“แม้ว่าความกดดันด้านราคาจะลดลงจากเดือนมีนาคม แต่อัตรา
ที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นนัน
้ ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ในอดีต และเป็ นที่น่าจับตามองว่าจะมีสัญญาณของการชะลอ
ตัวลงเพิ่มเติมต่อไปอีกหรือไม่ ต้นทุนวัตถุดิบ เชื้อเพลิง และ
ต้นทุนการจัดส่งสินค้าที่สูงขึ้นยังคงเป็ นปั จจัยสำ�คัญที่ส่งผลให้
ภาระต้นทุนที่ผู้ผลิตต้องแบกรับเพิ่มขึ้น
“การเติบโตของกิจกรรมการจ้างงานเป็ นสัญญาณที่น่ายินดี แต่
ถึงกระนัน
้ ความเชื่อมัน
่ ในธุรกิจที่ลดลงแม้ว่าสภาวะของภาค
การผลิตจะปรับตัวดีข้ น
ึ ยังคงสะท้อนให้เห็นว่ามีความกังวล
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลผลิตในอนาคตเนื่องจากความกดดัน
ด้านเงินเฟ้ อ”

การเติบโตของอุปสงค์และผลผลิตส่งผลให้จำ�นวนพนักงานในภาค
การผลิตของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนกันยายน
2018
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PMI™ สำ�หรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย S&P Global

กิจกรรมการซื้อก็เพิ่มขึ้นตามความต้องการด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้นเช่น
เดียวกัน ในขณะที่บริษท
ั บางแห่งรายงานว่าได้เพิ่มปริมาณการซื้อของ
ตนเพื่อเก็บสะสมสต็อกสำ�รอง ส่งผลให้ระดับสต็อกวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ระดับสต็อกสินค้าสำ�เร็จรูปก็เพิ่มขึ้นเพราะบริษท
ั ต้องการจะ
หลีกเลี่ยงปั ญหาการขาดแคลนสต็อก
ในขณะเดียวกัน งานที่มีคำ�สัง่ ซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ดำ�เนินการก็ลดลงอีก
ครัง้ ในเดือนเมษายน ท่ามกลางการเติบโตของการผลิตในอัตราที่เร็ว
ขึ้นและการขาดแคลนอุปสงค์จากต่างประเทศ ผลการดำ�เนินงานของ
ผู้ผลิตวัตถุดิบที่ปรับตัวดีข้ น
ึ ก็มีส่วนช่วยเช่นกัน โดยเวลาส่งมอบของ
ผู้ผลิตวัตถุดิบปรับตัวดีข้ น
ึ เป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2021
สำ�หรับด้านราคา ทัง้ ต้นทุนการผลิตและราคาผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้น
ต่อไปในอัตราที่อยู่ในช่วงที่สูงที่สุดในประวัติการสำ�รวจของแต่ละ
ดัชนี แม้ว่าอัตราเงินเฟ้ อจะชะลอตัวลงจากค่าสูงสุดเป็ นประวัติการณ์
ในเดือนมีนาคมก็ตาม โดยมีรายงานว่าต้นทุนวัตถุดิบ เชื้อเพลิง และ
ต้นทุนการจัดส่งสินค้าสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น
ดังนัน
้ ผู้ผลิตในประเทศไทยจึงส่งต่อภาระต้นทุนเหล่านี้ไปให้กับลูกค้า
ของตน
ความเชื่อมัน
่ โดยรวมของภาคการผลิตในประเทศไทยยังคงเป็ นบวก
แต่ระดับความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจลดลงในเดือนเมษายนแม้ว่าอุปสงค์
และผลผลิตจะปรับตัวดีข้ น
ึ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการ
ดำ�เนินธุรกิจที่สูงขึ้น

วิธีการสำ�รวจ

PMI™ สำ�หรับภาคการผลิตในประเทศไทยโดย S&P Global ได้รบ
ั การรวบรวมโดย IHS Markit จากคำ�
ตอบในแบบสอบถามประจำ�เดือนทีส
่ ง่ ไปยังผจ
ู้ ด
ั การฝ่ ายจัดซื้อในกลม
ุ่ ผต
ู้ อบแบบสำ�รวจซึ่งประกอบด้วย
ผผ
ู้ ลิตประมาณ 400 ราย กลม
ุ่ ผต
ู้ อบแบบสำ�รวจได้รบ
ั การแบ่งหมวดหมต
ู่ ามรายละเอียดของภาคส่วนและ
จำ�นวนพนักงานในบริษท
ั โดยพิจารณาตามสัดส่วนของผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
่ GDP การเก็บรวบรวมข้อมูลเริม
่
ขึ้นใน ในเดือนธันวาคม 2015
แบบสำ�รวจมีการเก็บรวบรวมคำ�ตอบในช่วงครึ่งเดือนหลังของแต่ละเดือน และบ่งชีถ
้ งึ ทิศทางการ
เปลีย
่ นแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า ตัวแปรการสำ�รวจแต่ละตัวมีการคำ�นวณดัชนีการกระจาย
ซึ่งเป็ นผลรวมของอัตราร้อยละของคำ�ตอบที่ “สูงกว่า” และครึ่งหนึ่งของอัตราร้อยละของคำ�ตอบที่
“ไม่เปลีย
่ นแปลง” ดัชนีนม
ี้ ค
ี า่ ตัง้ แต่ 0 ถึง 100 โดยค่าทีส
่ งู กว่า 50 บ่งชีว
้ า่ โดยรวมแล้วเพิม
่ ขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้ า และค่าทีต
่ �ำ่ กว่า 50 บ่งชีว
้ า่ โดยรวมแล้วลดลง จากนัน
้ จึงนำ �ดัชนีนไี้ ปกำ�จัดปั จจัยทาง
ฤดูกาล
ตัวเลขทัว่ ไปคือดัชนีผจ
ู้ ด
ั การฝ่ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็ น
ค่าเฉลีย
่ ถ่วงน้�ำ หนักของดัชนีหา้ ดัชนี ได้แก่ คำ�สัง่ ซื้อสินค้าใหม่ (30%), ผลผลิต (25%), จำ�นวนพนักงาน
(20%), เวลาส่งมอบของผผ
ู้ ลิตวัตถุดบ
ิ (15%) และสต็อกวัตถุดบ
ิ ทีซ
่ ้อ
ื (10%) ในการคำ�นวณ PMI ดัชนี
เวลาส่งมอบของผผ
ู้ ลิตวัตถุดบ
ิ ได้รบ
ั การคำ�นวณแบบผกผันเพื่อให้มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงในทิศทางทีส
่ ามารถ
นำ �ไปเปรียบเทียบได้กบ
ั ดัชนีอ่ น
ื ๆ
หลังจากทีไ่ ด้เผยแพร่แล้ว จะไม่มก
ี ารแก้ไขข้อมูลการสำ�รวจทีเ่ ป็ นพื้นฐาน แต่อาจมีการแก้ไขปั จจัยทาง
ฤดูกาลเป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุดข้อมูลทีม
่ ก
ี ารกำ�จัดปั จจัยทางฤดูกาล

PMI สำ�หรับภาคการผลิต

หลังกำ�จัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า

การเติบโตของ GDP

ร้อยละการเปลีย
่ นแปลงจากปี กอ
่ นหน้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
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ติดต่อ
Jingyi Pan

Joanna Vickers

S&P Global
โทรศัพท์: +65-6439-6022
jingyi.pan@spglobal.com

S&P Global
โทรศัพท์: +44-207-260-2234
joanna.vickers@spglobal.com

รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายเศรษฐศาสตร์์

ฝ่่ ายการสื่่�อสารองค์์กร

หากท่านไม่ต้องการได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก S&P Global โปรดส่งอีเมลมาที่ katherine.smith@
spglobal.com หากต้องการอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา คลิกที่นี่

เกี่ยวกับ S&P Global

S&P Global (NYSE: SPGI) S&P Global ให้บริการข้อมูลอัจฉริยะทีส
่ �ำ คัญ เราให้รฐ
ั บาล ธุรกิจ และ
บุคคลธรรมดามีขอ
้ มูลทีถ
่ ก
ู ต้อง มีความชำ�นาญ และเทคโนโลยีทเี่ ชื่อมต่อกัน เพื่อให้สามารถตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมัน
่ ใจ ตัง้ แต่การช่วยเหลือลูกค้าของเราให้เข้าถึงการลงทุนใหม่ ๆ ไปจนถึงการนำ �ทาง
ลูกค้าในการเปลีย
่ นผ่านด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) และระบบพลังงาน เราจึงปลดล็อก
โอกาสใหม่ ๆ แก้ไขความท้าทาย และช่วยให้ความก้าวหน้ าเกิดขึ้นเร็วขึ้นสำ�หรับโลก
บริษท
ั ชัน
้ นำ �ระดับโลกมากมายใช้บริการเราอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การจัดอันดับเครดิต เกณฑ์มาตรฐาน
การวิเคราะห์ และโซลูชน
ั กระบวนการทำ�งานในตลาดทุน สินค้าโภคภัณฑ์ และยานยนต์ทว
ั ่ โลก ด้วย
ข้อเสนอบริการทุกอย่างของเรา วันนีเ้ ราจึงช่วยองค์กรชัน
้ นำ �ของโลกวางแผนเพื่อพรงุ่ นี้

เกี่ยวกับ PMI

ขณะนี้ มีแบบสำ�รวจสำ�หรับดัชนี ผู้จัดการฝ่ ายจัดซื้ อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
ในมากกว่า 40 ประเทศ และในภูมิภาคที่ สำ�คัญด้วยเช่นกัน ซึ่ งรวมถึงยูโรโซน แบบสำ�รวจเหล่านี้
เป็ นแบบสำ�รวจทางธุรกิจที่ ได้รับความสนใจมากที่ สุดจากทั ่วโลก และได้รับการยอมรับจากธนาคาร
กลาง ตลาดการเงินและผู้ดำ�เนิ นการตัดสินใจทางธุรกิจ ในด้านความสามารถนำ �เสนอดัชนี ที่ แสดง
แนวโน้ มทางเศรษฐกิจในแต่ละเดือนที่ มีความถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และมักจะแตกต่างจากดัชนี
อื่ น ๆ ihsmarkit.com/products/pmi.html

สำ�หรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธก
ี ารสำ�รวจ PMI โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com

การปฏิเสธความรับผิด

สิทธิทรัพย์สินทางปั ญญาในข้อมูลที่จัดหาให้ในเอกสารนี้เป็ นของหรือเป็ นสิทธิใ์ ช้งานของ S&P Global และ/หรือบริษท
ั ในเครือ ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก
S&P Global ก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงการทำ�สำ�เนา การแจกจ่าย การส่งต่อหรือการเปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ S&P Global จะไม่ต้องมีความรับผิด หน้ าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ สำ�หรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือ
ข้อมูล ("ข้อมูล") ที่อยู่ในเอกสารนี้ ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การละเว้น หรือความล่าช้าใด ๆ ของข้อมูล หรือการดำ�เนินการใด ๆ ที่กระทำ�ไปโดยเชื่อถือตามข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม S&P Global จะ
ไม่ต้องรับผิดสำ�หรับความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอันเป็ นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ Purchasing Managers’ Index™ และ PMI™ เป็ น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Markit Economics Limited หรือเป็ นสิทธิใ์ ช้งานของ Markit Economics Limited และ/หรือบริษท
ั ในเครือ
เนื้อหานี้เผยแพร่โดย S&P Global Market Intelligence ไม่ใช่ S&P Global Ratings ซึ่งเป็ นแผนกหนึ่งของ S&P Global ที่มีการบริหารแยกต่างหาก ห้ามไม่ให้ทำ�ซ้ำ�ข้อมูล สารสนเทศ หรือเนื้อหาใด ๆ รวมถึงการจัด
อันดับ (“เนื้อหา”) ในรูปแบบใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้องก่อน ฝ่ ายดังกล่าว และบริษท
ั ในเครือและซัพพลายเออร์ของฝ่ ายดังกล่าว (“ผู้ให้บริการเนื้อหา”) ไม่รับประกันความ
ถูกต้องแม่นย้ำ� ความเพียงพอ ความครบถ้วน ความเหมาะสมต่อเวลา หรือความพร้อมใช้ของเนื้อหาใด และจะไม่รับผิดชอบสำ�หรับความผิดพลาดหรือการละเว้น (ไม่ว่าจะเป็ นด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือโดยประการ
อื่น) ไม่ว่ามีสาเหตุใดก็ตาม หรือสำ�หรับผลลัพธ์ที่ได้จากการนำ �เนื้อหาดังกล่าวไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ให้บริการเนื้อหาจะไม่ต้องรับผิดสำ�หรับความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หรือการสูญ
เสียใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียผลกำ�ไร และค่าเสียโอกาส) ที่เกี่ยวข้องกับการนำ �เนื้อหาไปใช้ใด ๆ
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