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PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตใน
ประเทศไทย โดย S&P Global

ภาคการผลิิตปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้น
� ในอััตราเร็็วที่่�สุุดนัั บตั้้�งแต่่
ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจมา
ผลการสำำ�รวจที่่�สำำ�คััญ

การเติิบโตของผลผลิิตแตะระดัับสููงสุุดที่่�เป็็ นค่่าใหม่่...
…แม้้ว่าจ
่ ะมีีความกดดัันจากภาวะเงิินเฟ้้ อที่่�สูงู เป็็ น
ประวััติก
ิ ารณ์์ก็ต
็ าม
ความเชื่่�อมั่่�นเกี่่�ยวกัับอนาคตเพิ่่�มขึ้้�นจนมีีระดัับสููงสุุด
เป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์
สภาวะการประกอบกิิจการของภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับตััวดีีขึ้�น
้ เป็็ นเดืือน

ที่่�แปดติิดต่่อกัันในเดืือนสิิงหาคม และมีีอัต
ั ราที่่�สูงู ที่่�สุด
ุ นัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมา

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทย โดย S&P Global
หลัังกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล, >50 = มีีการปรัับตััวดีีขึ้� น
้ นัับตั้้�งแต่่เดืือนก่่อนหน้้ า
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ที่่�มา: S&P Global
เก็็บรวบรวมข้้อมููลในวัันที่่� 12-22 สิิงหาคม 2022

ตามข้้อมููล PMI™ ล่่าสุด
ุ ของ S&P Global ในเดืือนนี้้�มีรา
ี ยงานว่่าดัช
ั นีีเจ็็ดตััวจาก
ทั้้�งหมดสิิบสองดััชนีีที่่มี
� ก
ี ารติิดตามมีีค่าสู
่ งู สุุด/ต่ำำ�� สุุดที่่�เป็็ นค่่าใหม่่ของการสำำ�รวจ
หนึ่่� งในนั้้�นคืือผลผลิิตซึ่่�งเป็็ นปัั จจััยขัับเคลื่่�อนหลัักของการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ น

ประวััติก
ิ ารณ์์ของภาคส่่วนในเดืือนสิิงหาคม การเติิบโตเป็็ นเดืือนที่่�สองติิดต่่อกััน

ของคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ได้้รับ
ั แรงสนัับสนุุนจากอุุปสงค์์ภายในประเทศ ดัังจะเห็็นได้้

จากคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าส่ง่ ออกใหม่่ที่่ก
� ลัับมาลดลง ในขณะเดีียวกัันปริิมาณงานที่่�มีคำ
ี �ำ สั่่�ง
ซื้้�อแล้้วแต่่ยังั ไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินการก็็ลดลงในอััตราเร็็วที่่�สุด
ุ นัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมา

และเพื่่� อรองรัับความต้้องการด้้านการผลิิตในปัั จจุบั
ุ น
ั บริิษัท
ั จึึงเพิ่่�มกิจ
ิ กรรมการซื้้�อ
และสต็็อกวััตถุุดิบ
ิ จนมีีระดัับสููงสุุดเท่่าที่่เ� คยทำำ�การสำำ�รวจมา แต่่ถึงึ กระนั้้�นก็็ยังั คง
มีีรายงานว่่าจำ�ำ นวนพนัักงานลดลงเป็็ นเดืือนที่่�สี่่ติ
� ด
ิ ต่่อกััน

สำำ�หรัับด้้านราคา พบว่่าความกดดัันจากภาวะเงิินเฟ้้ ออยู่่ใ� นระดัับที่่�แย่่ลงจนมีีค่า่
สููงสุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมา บริิษัท
ั จึึงรายงานอย่่างต่่อเนื่่� องว่่ามีีการส่่งต่่อ

ภาระต้้นทุุนที่่�เกิิดจากราคาวััตถุุดิบ
ิ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นไปให้้กับ
ั ลููกค้้าในรููปของราคาขายที่่�

เพิ่่�มขึ้้�น แต่่ถึงึ กระนั้้�นภาคการผลิิตในประเทศไทยยัังคงมีีความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููง

ดัังจะเห็็นได้้จากความเชื่่�อมั่่�นโดยรวมของธุุรกิจที่่
ิ เ� พิ่่�มขึ้้�นจนมีีค่าสู
่ งู สุุดที่่�เป็็ นค่่าใหม่่
ดััชนีีผู้จั
้� ด
ั การฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Manager’s Index™ (PMI™) สำำ�หรัับ
ภาคการผลิิตในประเทศไทยหลัังกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาลมีีค่า่ อยู่่�ที่่� 53.7 ในเดืือน

สิิงหาคม เพิ่่�มขึ้้�นจาก 52.4 ในเดืือนกรกฎาคม โดยค่่า PMI ทั่่�วไปมีีค่าสู
่ งู กว่่า 50.0
ซึ่�ง่ เป็็ นค่่าที่่แ
� สดงว่่าไม่่มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลง และสอดคล้้องกัับสภาวะภาคการผลิิต
ของประเทศไทยที่่�ปรัับตััวดีีขึ้�น
้ เป็็ นเดืือนที่่�แปด อีีกทั้้�งยัังเห็็นได้้ชัด
ั เจนว่่าการ
ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นของภาคส่่วนมีีระดัับสููงที่่�สุด
ุ นัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมา

การผลิิตในภาคการผลิิตปรัับตััวดีีขึ้�น
้ เป็็ นเดืือนที่่�สิบ
ิ สองติิดต่่อกัันในเดืือนสิิงหาคม
และมีีอัต
ั ราสููงสุุดเป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์ ซึ่�ง่ บริิษัท
ั รายงานว่่าผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง

ความคิิดเห็็น
Laura Denman นัักเศรษฐศาสตร์์ที่่� S&P Global Market
Intelligence กล่่าวว่่า:

“ข้้อมููลในเดืือนสิิงหาคมบ่่งชี้้�ว่่าภาคการผลิิตของประเทศไทย
ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราเร็็วที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจมา
การปรัับตััวดีีขึ้� น
้ ของภาคส่่วนได้้รัับแรงสนัับสนุุนโดยหลัักมา
จากการเติิบโตเป็็ นประวััติิการณ์์ของการผลิิต ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษัท
ั
สามารถมุ่่�งเน้้ นที่่�การเก็็บสะสมสต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปและจััดการ
กัับงานคงค้้างให้้เสร็็จสิ้้น
� ได้้ และเพื่่� อรองรัับความต้้องการด้้าน
การผลิิตในปัั จจุุบััน ผู้้�ผลิิตสิินค้้าในประเทศไทยจึึงเพิ่่�มกิิจกรรม
การซื้้� อและเพิ่่�มสต็็อกวััตถุุดิิบในอััตราสููงสุุดเท่่าที่่�เคยทำำ�การ
สำำ�รวจมาเช่่นกััน”
“อย่่างไรก็็ดีี อััตราเงิินเฟ้้ อที่่�สููงสุุดเป็็ นประวััติิการณ์์ก็็ทำำ�ให้้เกิิด
ปัั จจััยเสี่่�ยงด้้านลบต่่อภาคการผลิิตของประเทศไทย โดยแม้้ว่่า
อััตราการเติิบโตของคำำ�สั่่�งซื้้� อสิินค้้าใหม่่จะมีีค่่าสููงสุุดในช่่วง 16
เดืือน แต่่ดููเหมืือนว่่าการผลิิตจะเกิินกว่่าอุุปสงค์์ไปอย่่างมาก
อาจมีีบางคนตั้้�งข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับความยั่่�งยืืนของระดัับผลผลิิต
ในปัั จจุุบัันและแนวโน้้ มที่่�ระดัับอุุปสงค์์โดยรวมจะตามการผลิิต
ได้้ทััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่� อคำำ�นึึงถึึงความกดดัันจากภาวะ
เงิินเฟ้้ อที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกอยู่่�ในขณะนี้้�”

รวดเร็็วเป็็ นผลมาจากการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและอุุปสงค์์ที่่แ
� ข็็งแกร่่งขึ้้�น
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ในเดืือนสิิงหาคมมีีรายงานว่่าคำ�ำ สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นสอดคล้้องกัับการผลิิตที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น ท่่ามกลางรายงานว่่าบริิษัท
ั ได้้รับ
ั ลููกค้้าใหม่่และสภาวะอุุปสงค์์พื้้�นฐานที่่�
แข็็งแกร่่ง อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลในเดืือนสิิงหาคมก็็ส่ง่ สััญญาณว่่าอุป
ุ สงค์์จาก
ต่่างประเทศกลัับมาลดลง

ส่่วนในดััชนีีอื่่�น ๆ นั้้�น ความกดดัันต่่อความสามารถในการผลิิตลดลงอย่่างต่่อเนื่่� อง

PMI สำำ�หรัับภาคการผลิิต

หลัังกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล, >50 = มีีการปรัับตััวดีีขึ้� น
้ นัับตั้้�งแต่่เดืือนก่่อนหน้้ า
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ได้้เป็็ นจำำ�นวนมากด้้วย
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เนื่่� องจากระดัับผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในเดืือนสิิงหาคมจึึงมีีรายงานว่่ากิจ
ิ กรรมการซื้้�อ

เติิบโตเป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์ด้ว
้ ย ส่่วนสต็็อกวััตถุุดิบ
ิ ก็็สะสมเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราเร็็วที่่�สุด
ุ นัับ
ตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมาเช่่นกัันโดยมีีเหตุุผลที่่�คล้้ายคลึึงกัับที่่�ได้้กล่่าวไปแล้้ว
แม้้ว่า่ การผลิิตในภาคการผลิิตจะปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก แต่่การลดจำำ�นวน

พนัักงานยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปในเดืือนสิิงหาคม อีีกทั้้�งยัังเป็็ นการลดระดัับการจ้้างงาน
ติิดต่่อกัันเป็็ นเดืือนที่่�สี่่� ส่่วนผลการดำำ�เนิินงานของผู้้ผ
� ลิิตวััตถุุดิบ
ิ ก็็ปรัับตััวแย่่ลงใน
อััตราที่่�สูงู ที่่�สุด
ุ ในช่่วงเวลาเจ็็ดเดืือน ทั้้�งนี้้�ข้อ
้ มููลการสำำ�รวจชี้้�แนะว่่าความพยายาม
ที่่�จะประหยััดต้้นทุุนเป็็ นเหตุุผลหลัักที่่�ทำ�ำ ให้้ดัช
ั นีีทั้้ง� สองตััวลดลง

ในด้้านราคา ข้้อมููลการสำำ�รวจในเดืือนสิิงหาคมเผยให้้เห็็นว่่าราคาวััตถุุดิบ
ิ และราคา

ผลิิตภััณฑ์์ต่า่ งเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�สูงู สุุดเป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์ โดยบริิษัท
ั ระบุุว่าค่
่ าข
่ นส่่ง

ค่่าพลัังงาน และต้้นทุุนวััตถุุดิบ
ิ เป็็ นตััวขัับเคลื่่�อนสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้ราคาวััตถุุดิบ
ิ เพิ่่�มขึ้้�น
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เพราะปริิมาณงานที่่�มีคำ
ี �ำ สั่่�งซื้้�อแล้้วแต่่ยังั ไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินการลดลงในอััตราเร็็วที่่�สุด
ุ นัับ

ตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมา นอกจากนี้้�บริิษัท
ั ยัังสามารถเก็็บสะสมสต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรูป
ู

การเติิบโตของ GDP

ร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงจากปีี ก่อ
่ นหน้้ าในช่่วงเวลาเดีียวกััน
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ที่่�มา: S&P Global, NESDB

ติิดต่่อ

Laura Denman
นักเศรษฐศาสตร์
S&P Global Market Intelligence
โทรศัพท์: +44-134-432-7221
laura.denman@spglobal.com

SungHa Park
ฝ่ ายการสื่อสารองค์กร
S&P Global Market Intelligence
โทรศัพท์: +82 2 6001 3128
sungha.park@spglobal.com

หากท่่านไม่่ต้้องการได้้รัับข่่าวประชาสััมพัันธ์์จาก S&P Global โปรดส่่งอีีเมลมาที่่� katherine.smith@
spglobal.com หากต้้องการอ่่านนโยบายความเป็็ นส่่วนตััวของเรา คลิิกที่่�นี่่�

บริิษัท
ั จึึงต้้องส่่งต่่อภาระต้้นทุุนไปให้้กับ
ั ลููกค้้าอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ในรููปของราคา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่สู
� งู ขึ้้�น

ประการสุุดท้้าย บริิษัท
ั ผู้้ผ
� ลิิตในประเทศไทยมีีความเชื่่�อมั่่�นอย่่างแข็็งแกร่่งเกี่่�ยวกัับ
แนวโน้้ มผลผลิิตในช่่วง 12 เดืือนข้้างหน้้ า โดยระดัับความเชื่่�อมั่่�นนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นจนมีีค่า่

สููงสุุดที่่�เป็็ นค่่าใหม่่ ในขณะที่่�ผู้ผ
้� ลิิตในประเทศไทยยัังคงมีีความหวัังว่่าเศรษฐกิิจจะ
ปรัับตััวดีีขึ้�น
้ อย่่างต่่อเนื่่� อง

วิิธีีการสำำ�รวจ

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยโดย S&P Global ได้้รับ
ั การรวบรวมโดย S&P Global จาก
คำำ�ตอบในแบบสอบถามที่่�ส่ง่ ไปยัังผู้้จั
� ด
ั การฝ่่ ายจััดซื้้� อในกลุ่่�มผู้ต
้� อบแบบสำำ�รวจซึ่� ง่ ประกอบด้้วยผู้้ผ
� ลิิต
ประมาณ 400 ราย กลุ่่�มผู้ต
้� อบแบบสำำ�รวจได้้รับ
ั การแบ่่งหมวดหมู่่ต
� ามรายละเอีียดของภาคส่่วนและจำำ�นวน
พนัักงานในบริิษัท
ั โดยพิิจารณาตามสััดส่่วนผลกระทบที่่�มีต่
ี อ
่ GDP การเก็็บรวบรวมข้้อมููลเริ่่�มขึ้้�นในเดืือน
ธัันวาคม 2015

เกี่่�ยวกัับ S&P Global

S&P Global (NYSE: SPGI) S&P Global ให้้บริิการข้้อมููลอัจ
ั ฉริิยะที่่�สำ�ำ คััญ เราให้้รัฐ
ั บาล ธุุรกิจ
ิ และ
บุุคคลธรรมดามีีข้อ
้ มููลที่่ถู
� ก
ู ต้้อง มีีความชำำ�นาญ และเทคโนโลยีีที่่เ� ชื่่�อมต่่อกััน เพื่่� อให้้สามารถตัด
ั สิินใจใน
เรื่่�องต่่าง ๆ ได้้อย่่างมั่่�นใจ ตั้้�งแต่่การช่่วยเหลืือลููกค้้าของเราให้้เข้้าถึงึ การลงทุุนใหม่่ ๆ ไปจนถึึงการนำำ �ทาง
ลููกค้้าในการเปลี่่�ยนผ่่านด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและธรรมาภิิบาล (ESG) และระบบพลัังงาน เราจึึงปลดล็็อก
โอกาสใหม่่ ๆ แก้้ไขความท้้าทาย และช่่วยให้้ความก้้าวหน้้ าเกิิดขึ้้�นเร็็วขึ้้�นสำำ�หรัับโลก

แบบสำำ�รวจมีีการเก็็บรวบรวมคำำ�ตอบในช่่วงครึ่่�งเดืือนหลัังของแต่่ละเดืือน และบ่่งชี้้�ถึงึ ทิิศทางการ
เปลี่่�ยนแปลงเมื่่� อเทีียบกัับเดืือนก่่อนหน้้ า ตััวแปรการสำำ�รวจแต่่ละตััวมีีการคำำ�นวณดััชนีีการกระจาย
ซึ่� ง่ เป็็ นผลรวมของอััตราร้้อยละของคำำ�ตอบที่่� “สููงกว่่า” และครึ่่�งหนึ่่� งของอััตราร้้อยละของคำำ�ตอบที่่�
“ไม่่เปลี่่�ยนแปลง” ดััชนีีนี้้�มีค่
ี าตั้้
่ ง� แต่่ 0 ถึงึ 100 โดยที่่�ค่าสู
่ งู กว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่า่ โดยรวมเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่� อเทีียบกัับ
เดืือนก่่อนหน้้ า และค่่าที่่ต่ำ
� ��ำ กว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่า่ โดยรวมแล้้วลดลง จากนั้้�นจึึงนำำ �ดััชนีีนี้้�ไปกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล

บริิษัท
ั ชั้้�นนำำ �ระดัับโลกมากมายใช้้บริิการเราอย่่างกว้้างขวาง เพื่่� อให้้การจััดอัันดัับเครดิิต เกณฑ์์มาตรฐาน
การวิิเคราะห์์ และโซลููชัน
ั กระบวนการทำำ�งานในตลาดทุุน สิินค้้าโภคภััณฑ์์ และยานยนต์์ทั่่ว
� โลก ด้้วย
ข้้อเสนอบริิการทุุกอย่่างของเรา วัันนี้้�เราจึึงช่่วยองค์์กรชั้้�นนำำ �ของโลกวางแผนเพื่่� อพรุ่่ง� นี้้�

ตััวเลขทั่่�วไปคืือดััชนีีผู้จั
้� ด
ั การฝ่่ ายจััดซื้้� อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็็ น
ค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ� �หนัักของดััชนีีห้าดั
้ ช
ั นีี ได้้แก่่ คำำ�สั่่�งซื้้� อสิินค้้าใหม่่ (30%), ผลผลิิต (25%), จำำ�นวนพนัักงาน
(20%), เวลาส่่งมอบของผู้้ผ
� ลิิตวััตถุุดิบ
ิ (15%) และสต็็อกวััตถุุดิบ
ิ ที่่�ซื้้�อ (10%) ในการคำำ�นวณ PMI ดััชนีี
เวลาส่่งมอบของผู้้ผ
� ลิิตวััตถุุดิบ
ิ ได้้รับ
ั การคำำ�นวณแบบผกผัันเพื่่� อให้้มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางที่่�สามารถ
นำำ �ไปเปรีียบเทีียบได้้กับ
ั ดััชนีีอื่่�น ๆ

ขณะนี้้� มีีแบบสำำ�รวจสำำ�หรัับดััชนีี ผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้� อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
ในมากกว่่า 40 ประเทศ และในภููมิิภาคที่่�สำำ�คััญด้้วยเช่่นกััน ซึ่่�งรวมถึึงยููโรโซน แบบสำำ�รวจเหล่่านี้้� เป็็ น
แบบสำำ�รวจทางธุุรกิิจที่่�ได้้รัับความสนใจมากที่่�สุุดจากทั่่�วโลก และได้้รัับการยอมรัับจากธนาคารกลาง
ตลาดการเงิินและผู้้�ดำำ�เนิิ นการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ ในด้้านความสามารถนำำ �เสนอดััชนีี ที่่�แสดงแนวโน้้ ม
ทางเศรษฐกิิจในแต่่ละเดืือนที่่�มีีความถููกต้้อง ทัันต่่อเหตุุการณ์์ และมัักจะแตกต่่างจากดััชนีี อื่่�น ๆ
ihsmarkit.com/products/pmi.html

หลัังจากที่่�ได้้เผยแพร่่แล้้ว จะไม่่มีก
ี ารแก้้ไขข้้อมููลการสำำ�รวจที่่�เป็็ นพื้้� นฐาน แต่่อาจมีีการแก้้ไขปัั จจััยทาง
ฤดููกาลเป็็ นครั้้�งคราวตามความเหมาะสม ซึ่� ง่ จะส่่งผลต่่อชุุดข้้อมููลที่่มี
� ก
ี ารกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล

เกี่่�ยวกัับ PMI

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับวิิธีก
ี ารสำำ�รวจ PMI โปรดติิดต่่อ economics@ihsmarkit.com

ข้้อความปฏิิเสธความรัับผิิดชอบ

สิิทธิิทรััพย์์สิินทางปัั ญญาในข้้อมููลที่่�จััดหาให้้ในเอกสารนี้้�เป็็ นของหรืือเป็็ นสิิทธิ์์ใ� ช้้งานของ S&P Global และ/หรืือบริิษัท
ั ในเครืือ ไม่่อนุุญาตให้้มีีการใช้้งานหากไม่่ได้้รัับอนุุญาตใด ๆ โดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมจาก
S&P Global ก่่อน ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง การทำำ�สำำ�เนา การแจกจ่่าย การส่่งต่่อหรืือการเปิิ ดเผยข้้อมููลใด ๆ S&P Global จะไม่่ต้้องมีีความรัับผิิด หน้้ าที่่� หรืือภาระผููกพัันใด ๆ สำำ�หรัับหรืือที่่�เกี่่�ยวกัับเนื้้� อหาหรืือ
ข้้อมููล ("ข้้อมููล") ที่่�อยู่่�ในเอกสารนี้้� ข้้อผิิดพลาด ความไม่่ถููกต้้อง การละเว้้น หรืือความล่่าช้้าใด ๆ ของข้้อมููล หรืือการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�กระทำำ�ไปโดยเชื่่�อถืือตามข้้อมููลดัังกล่่าว ไม่่ว่่าในกรณีีใดก็็ตาม S&P Global จะ
ไม่่ต้้องรัับผิิดสำำ�หรัับความเสีียหายในกรณีีพิิเศษ ความเสีียหายอัันเนื่่� องมาจากการผิิดสััญญา หรืือความเสีียหายอัันเป็็ นผลสืืบเนื่่� องใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้ข้้อมููลนี้้� Purchasing Managers’ Index™ และ PMI™ เป็็ น
เครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ Markit Economics Limited หรืือเป็็ นสิิทธิ์์ใ� ช้้งานของ Markit Economics Limited และ/หรืือบริิษัท
ั ในเครืือ
เนื้้� อหานี้้�เผยแพร่่โดย S&P Global Market Intelligence ไม่่ใช่่ S&P Global Ratings ซึ่่�งเป็็ นแผนกหนึ่่� งของ S&P Global ที่่�มีีการบริิหารแยกต่่างหาก ห้้ามไม่่ให้้ทำำ�ซ้ำำ��ข้้อมููล สารสนเทศ หรืือเนื้้� อหาใด ๆ รวมถึึงการ
จััดอัันดัับ (“เนื้้� อหา”) ในรููปแบบใด ๆ เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตอย่่างเป็็ นลายลัักษณ์์อัักษรจากฝ่่ ายที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อน ฝ่่ ายดัังกล่่าว และบริิษัท
ั ในเครืือและซััพพลายเออร์์ของฝ่่ ายดัังกล่่าว (“ผู้้�ให้้บริิการเนื้้� อหา”) ไม่่รัับประกััน
ความถููกต้้องแม่่นยำำ� ความเพีียงพอ ความครบถ้้วน ความเหมาะสมต่่อเวลา หรืือความพร้้อมใช้้ของเนื้้� อหาใด และจะไม่่รัับผิิดชอบสำำ�หรัับความผิิดพลาดหรืือการละเว้้น (ไม่่ว่่าจะเป็็ นเพราะความประมาทเลิินเล่่อ หรืือโดย
ประการอื่่� น) ไม่่ว่่ามีีสาเหตุุใดก็็ตาม หรืือสำำ�หรัับผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการนำำ �เนื้้� อหาดัังกล่่าวไปใช้้ ไม่่ว่่าในกรณีีใดก็็ตาม ผู้้�ให้้บริิการเนื้้� อหาจะไม่่ต้้องรัับผิิดสำำ�หรัับความเสีียหาย ต้้นทุุน ค่่าใช้้จ่่าย ค่่าธรรมเนีียมทางกฎหมาย
หรืือการสููญเสีียใด ๆ (รวมถึึงการสููญเสีียรายได้้หรืือการสููญเสีียผลกำำ�ไร และค่่าเสีียโอกาส) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ �เนื้้� อหาไปใช้้ใด ๆ
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