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PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตใน
ประเทศไทย โดย S&P Global

สภาวะการผลิิตปรัับตััวดีีขึ้น
้ � ในระดัับเกืือบสููงที่่�สุุด
เป็็ นประวััติิการณ์์ ในเดืือนกรกฎาคม
ผลการสำำ�รวจที่่�สำำ�คััญ

การผลิิตปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเร็็วที่่�สุด
ุ เป็็ นอัันดัับสอง
นัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมา
ปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่กลัับมาเติิบโต
ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิจ
ิ อยู่่ใ� นระดัับใกล้้เคีียงกัับ
ค่่าสูงู สุุดของการสำำ�รวจ

ภาคการผลิิตของประเทศไทยรายงานว่่าสภาวะของภาคส่่วนปรัับตััวดีีขึ้�น
้ ใน

ระดัับที่่�แข็็งแกร่่งที่่�สุด
ุ เป็็ นอัันดัับสองนัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมาในระหว่่างเดืือน

กรกฎาคมตามข้้อมููล PMI™ ล่่าสุด
ุ ของ S&P Global โดยผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นอีีกครั้้�ง

ในขณะที่่�คำ�ำ สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่กลัับมาเติิบโต นอกจากนี้้�ยังั มีีข่า่ วดีีเพิ่่�มเติิมจากตััวชี้วั
้� ด
ั
ความคาดหวัังหลัักในการสำำ�รวจ ซึ่่�งชี้ใ้� ห้้เห็็นว่่าบริิษัท
ั มีีความเชื่่�อมั่่�นต่่อแนวโน้้ ม
ของผลผลิิตในช่่วงปีี ข้า้ งหน้้ าในระดัับใกล้้เคีียงกัับค่่าสูงู สุุดเป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์

ดััชนีีผู้จั
้� ด
ั การฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Manager’s Index™ (PMI™) สำำ�หรัับ

ภาคการผลิิตในประเทศไทยหลัังกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาลเพิ่่�มขึ้้�นจาก 50.7 ในเดืือน

มิิถุน
ุ ายน มาอยู่่�ที่่� 52.4 ในเดืือนกรกฎาคม ส่่งสััญญาณว่่าสภาวะธุุรกิจ
ิ ปรัับตััวดีีขึ้�น
้
ติิดต่่อกัันเป็็ นเดืือนที่่�เจ็็ด อีีกทั้้�งค่่าล่าสุ
่ ด
ุ นี้้�ยังั เป็็ นค่่าที่่น้
� ้ อยกว่่าเพีียงแค่่ค่าสู
่ งู สุุด
เป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์เท่่านั้้น
�

ปัั จจััยหลัักที่่�ทำ�ำ ให้้สภาวะของภาคส่่วนปรัับตััวดีีขึ้�น
้ อย่่างต่่อเนื่่� องในเดืือนกรกฎาคม
คืือผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพิ่่�มเติิมทั่่ว� ทั้้�งภาคส่่วน โดยการผลิิตของโรงงานเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ น
เดืือนที่่�สิบ
ิ เอ็็ดติิดต่่อกััน อีีกทั้้�งอััตราการเติิบโตนี้้�ยังั มีีอัต
ั ราเร็็วที่่�สุด
ุ เป็็ นอัันดัับสอง
นัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมาและโดยรวมแล้้วอยู่่ใ� นระดัับสููง ข้้อมููลการสำำ�รวจระบุุ
ว่่าการปรัับตััวดีีขึ้�น
้ ครั้้�งล่่าสุด
ุ นี้้�เป็็ นผลมาจากสภาวะอุุปสงค์์ที่่แ
� ข็็งแกร่่งขึ้้�น

สิ่่�งที่่�สำ�ำ คััญคืือปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่กลัับมาเติิบโตในเดืือนกรกฎาคมหลัังจาก

ที่่�ลดลงติิดต่่อกัันสองเดืือน ซึ่่�งมีีรายงานว่่าเป็็ นผลมาจากอุุปสงค์์ของลููกค้้าที่่ป
� รัับตััว
ดีีขึ้�น
้ แต่่ถึงึ กระนั้้�นอััตราการขยายตััวยัังคงอยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� และโดยรวมแล้้วอยู่่�
ในระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้น
� นอกจากนี้้�อุป
ุ สงค์์จากต่่างประเทศก็็ปรัับตััวดีีขึ้�น
้ ใน

เดืือนกรกฎาคมเช่่นกััน ดัังจะเห็็นได้้จากคำำ�สั่่�งซื้�อ
้ สิินค้้าส่ง่ ออกใหม่่ของบริิษัท
ั ใน
ประเทศไทยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่� อง

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�แข็็งแกร่่งขึ้้�นของภาคส่่วนสะท้้อนให้้เห็็นได้้จากความเชื่่�อมั่่�น

ต่่อแนวโน้้ มผลผลิิตในช่่วงปีี ข้า้ งหน้้ าที่่�ปรัับตััวดีีขึ้�น
้ ในเดืือนกรกฎาคม ข้้อมููลการ
สำำ�รวจระบุุว่า่ ความเชื่่�อมั่่�นนี้้�เป็็ นผลมาจากความหวัังที่่�ว่าอุ
่ ป
ุ สงค์์ของลููกค้้าจะ

ปรัับตััวดีีขึ้�น
้ และเศรษฐกิิจจะฟื้้� นตััวในวงกว้้างยิ่่�งขึ้้�น ยิ่่�งไปกว่่านั้้น
� หากไม่่นัับเดืือน
มกราคมในปีี 2016 ก็็พบว่่าความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิจยั
ิ งั อยู่่ใ� นระดัับสููงสุุดนัับตั้้�งแต่่
ที่่�เริ่่�มต้น
้ การสำำ�รวจในเดืือนธัันวาคม 2015

ส่่วนในด้้านอื่่�น ๆ นั้้�น พบว่่าความกดดัันต่่อความสามารถในการผลิิตลดลงอย่่าง

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� 12-21 กรกฎาคม 2022

ความคิิดเห็็น
Lewis Cooper นัักเศรษฐศาสตร์์ที่่� S&P Global Market
Intelligence กล่่าวว่่า:

“ภาคการผลิิตในประเทศไทยรายงานว่่ามีีผลการดำำ�เนิินงาน
แข็็งแกร่่งในระหว่่างเดืือนกรกฎาคม สภาวะธุุรกิิจปรัับตััวดีีขึ้� น
้
จนมีีระดัับใกล้้เคีียงกัับค่่าสููงสุุดเป็็ นประวััติิการณ์์ ท่่ามกลาง
การปรัับตััวดีีขึ้� น
้ ของผลผลิิตในอััตราที่่�เร็็วและอยู่่�ในช่่วงค่่า
ที่่�เร็็วที่่�สุุดในประวััติิการสำำ�รวจ และปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อกลัับมา
เพิ่่�มขึ้้�นแม้้ว่่าจะยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��ก็็ตาม
“อย่่างไรก็็ตาม การจ้้างงานยัังคงลดลงในเดืือนกรกฎาคม
ซึ่่� งส่่วนหนึ่่� งแสดงให้้เห็็นว่่ามีีความกดดัันต่่อความสามารถใน
การผลิิตลดลง แต่่ก็็มีีรายงานว่่าเป็็ นผลมาจากการที่่�บริิษัท
ั
พยายามจะลดต้้นทุุนด้้วยเช่่นกััน
“อัันที่่�จริิงแล้้ว ความกดดัันด้้านเงิินเฟ้้ อยัังคงอยู่่�ในระดัับสููง
อย่่างมาก ภาระต้้นทุุนเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราสููงสุุดเป็็ นประวััติิการณ์์
ซึ่่� งเชื่่�อมโยงกัับราคาของพลัังงาน การขนส่่ง และวััตถุุดิิบที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น ดัังนั้้�นบริิษัท
ั จึึงเพิ่่�มราคาขายของตนจนมีีระดัับสููงสุุด
เป็็ นอัันดัับสองนัับตั้้�งแต่่ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจมา
“แต่่ปััญหาเหล่่านี้้�แทบไม่่ได้้ส่่งผลต่่อความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจใน
เดืือนกรกฎาคม โดยความเชื่่�อมั่่�นต่่อผลผลิิตในช่่วง 12 เดืือน
ข้้างหน้้ าอยู่่�ในช่่วงค่่าที่่�สููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่�เริ่่�มทำำ�การสำำ�รวจใน
ช่่วงปลายปีี 2015 เพราะบริิษัท
ั มีีความหวัังว่่าอุุปสงค์์จะเพิ่่�มขึ้้�น
เพิ่่�มเติิมในอีีกหลายเดืือนข้้างหน้้ านี้้�”

ต่่อเนื่่� องในเดืือนกรกฎาคม อีีกทั้้�งอััตราการลดลงของงานที่่�มีคำ
ี �ำ สั่่�งซื้�อ
้ แล้้วแต่่ยังั
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PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทย โดย S&P Global

ไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินการก็็มีค่
ี า่ อยู่่ใ� นช่่วงค่่าที่่สู
� งู สุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมา ข้้อมููลของ
ผู้้ต
� อบแบบสำำ�รวจระบุุว่าจำ
่ �ำ นวนคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ที่่อ
� ยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� ทำำ�ให้้บริิษัท
ั

PMI สำำ�หรัับภาคการผลิิต

หลัังกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล, >50 = มีีการปรัับตััวดีีขึ้� น
้ นัับตั้้�งแต่่เดืือนก่่อนหน้้ า

สามารถจััดการกัับคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�มีอ
ี ยู่่ไ� ด้้ ดัังนั้้�นการจ้้างงานจึึงลดลงในระดัับปานกลาง

55

ลดต้้นทุุนด้้วยเช่่นกััน

50

อีีกครั้้�งในเดืือนกรกฎาคม ซึ่่�งบริิษัท
ั ก็็ระบุุว่า่ เป็็ นผลมาจากความพยายามที่่�จะ

นอกจากนี้้�ข้อ
้ มููลในเดืือนกรกฎาคมยัังชี้ใ้� ห้้เห็็นว่่ากิจ
ิ กรรมการซื้�อ
้ เพิ่่�มขึ้้�นเพิ่่�มเติิม

45

เป็็ นผลมาจากความต้้องการด้้านการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และความพยายามที่่�จะเก็็บ

40

ของการซื้้�อวััตถุุดิบ
ิ อยู่่ใ� นระดัับสููง

35

ในกลุ่่�มผู้ผ
้� ลิิตสิินค้้าในประเทศไทยเช่่นกััน โดยมีีการระบุุว่า่ การเพิ่่�มขึ้้�นครั้้�งล่่าสุด
ุ

สะสมสต็็อกเนื่่� องจากปัั ญหาอุุปทานที่่�กำ�ำ ลัังดำำ�เนิินอยู่่� โดยรวมแล้้วอััตราการเพิ่่�มขึ้้�น
ระยะเวลาส่่งมอบโดยเฉลี่่�ยของวััตถุุดิบ
ิ ยัังคงยาวนานขึ้้�นในเดืือนกรกฎาคมเช่่น

เดีียวกัับที่่�พบทุุกเดืือนนัับตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคมเป็็ นต้้นมา อีีกทั้้�งระยะเวลาส่่งมอบ
ที่่�ล่าช้
่ ายั
้ งั ขยายวงกว้้างมากที่่�สุด
ุ นัับตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม ทั้้�งนี้้�ผู้ต
้� อบแบบสำำ�รวจ
ระบุุว่าร
่ ะยะเวลาส่่งมอบที่่�ยาวนานขึ้้�นในเดืือนกรกฎาคมเป็็ นผลมาจากปัั ญหา
การขนส่่งและความกดดัันต่่อความสามารถในการผลิิตของผู้้ผ
� ลิิตวััตถุุดิบ
ิ

อย่่างไรก็็ตาม สต็็อกวััตถุุดิบ
ิ เพิ่่�มขึ้้�นหลัังจากที่่�ลดลงเล็็กน้้ อยในเดืือนมิิถุน
ุ ายน

ซึ่่�งบริิษัท
ั รายงานว่่าเก็็บสะสมสต็็อกเพื่่� อรองรัับความต้้องการด้้านผลผลิิตที่่�เพิ่่�ม

ขึ้้�น ทั้้�งนี้้�อัต
ั ราการขยายตััวนี้้�อยู่่ใ� นระดัับปานกลาง ในขณะเดีียวกัันสต็็อกสิินค้้า

สำำ�เร็็จรูป
ู ก็็เพิ่่�มขึ้้�นอีีกครั้้�ง และการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นครั้้�งล่่าสุด
ุ นี้้�อยู่่ใ� นช่่วงค่่าที่่สู
� งู สุุด

การเติิบโตของ GDP

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

ติิดต่่อ

Lewis Cooper
นักเศรษฐศาสตร์
S&P Global Market Intelligence
โทรศัพท์: +44-01491-461-019
lewis.cooper@spglobal.com

SungHa Park
ฝ่ ายการสื่อสารองค์กร
S&P Global Market Intelligence
โทรศัพท์: +82 2 6001 3128
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หากท่่านไม่่ต้้องการได้้รัับข่่าวประชาสััมพัันธ์์จาก S&P Global โปรดส่่งอีีเมลมาที่่� katherine.smith@
spglobal.com หากต้้องการอ่่านนโยบายความเป็็ นส่่วนตััวของเรา คลิิกที่่�นี่่�

นัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมา แม้้ว่าจ
่ ะมีีระดัับลดลงในเดืือนนี้้�ก็ต
็ าม

สำำ�หรัับด้้านราคา ผู้้ผ
� ลิิตในประเทศไทยยัังคงเผชิิญกัับภาระต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่� องในเดืือนกรกฎาคม เนื่่� องจากราคาวััตถุุดิบ
ิ เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นเดืือนที่่�ยี่่สิ
� บ
ิ สอง
ติิดต่่อกััน โดยมีีการระบุุว่าทั้้
่ ง� ต้้นทุุนเชื้้�อเพลิิง การขนส่่ง และวััตถุุดิบ
ิ ต่่างเป็็ น
สาเหตุุที่่ทำ
� �ำ ให้้ราคาวััตถุุดิบ
ิ เพิ่่�มขึ้้�น อีีกทั้้�งอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นนี้้�ยังั มีีค่าสู
่ งู ที่่�สุด
ุ
นัับตั้้�งแต่่ที่่เ� ก็็บข้้อมููลมา

ดัังนั้้�นบริิษัท
ั ในประเทศไทยจึึงเพิ่่�มราคาผลิิตภััณฑ์์ของตนอีีกครั้้�งในเดืือน

กรกฎาคม ผู้้ต
� อบแบบสำำ�รวจระบุุว่า่ มีีความพยายามที่่�จะส่่งต่่อต้้นทุุนที่่�สูงู ขึ้้�น

ไปให้้กับ
ั ลููกค้้า อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นนี้้�เร็็วที่่�สุด
ุ เป็็ นอัันดัับสองนัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมา
และโดยรวมแล้้วอยู่่ใ� นระดัับสููง
วิิธีีการสำำ�รวจ

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยโดย S&P Global ได้้รับ
ั การรวบรวมโดย IHS Markit จาก
คำำ�ตอบในแบบสอบถามประจำำ�เดืือนที่่�ส่ง่ ไปยัังผู้้จั
� ด
ั การฝ่่ ายจััดซื้� อ
้ ในกลุ่่�มผู้ต
้� อบแบบสำำ�รวจซึ่่� งประกอบด้้วย
ผู้้ผ
� ลิิตประมาณ 400 ราย กลุ่่�มผู้ต
้� อบแบบสำำ�รวจได้้รับ
ั การแบ่่งหมวดหมู่่ต
� ามรายละเอีียดของภาคส่่วนและ
จำำ�นวนพนัักงานในบริิษัท
ั โดยพิิจารณาตามสััดส่่วนของผลกระทบที่่�มีต่
ี อ
่ GDP การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
เริ่่�มขึ้้�นในเดืือนธัันวาคม 2015
แบบสำำ�รวจมีีการเก็็บรวบรวมคำำ�ตอบในช่่วงครึ่่�งเดืือนหลัังของแต่่ละเดืือน และบ่่งชี้ถึ
้� งึ ทิิศทางการ
เปลี่่�ยนแปลงเมื่่� อเทีียบกัับเดืือนก่่อนหน้้ า ตััวแปรการสำำ�รวจแต่่ละตััวมีีการคำำ�นวณดััชนีีการกระจาย
ซึ่่� งเป็็ นผลรวมของอััตราร้้อยละของคำำ�ตอบที่่� “สููงกว่่า” และครึ่่�งหนึ่่� งของอััตราร้้อยละของคำำ�ตอบที่่�
“ไม่่เปลี่่�ยนแปลง” ดััชนีีนี้้�มีค่
ี าตั้้
่ ง� แต่่ 0 ถึงึ 100 โดยค่่าที่่สู
� งู กว่่า 50 บ่่งชี้ว่
้� า่ โดยรวมแล้้วเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่� อเทีียบ
กัับเดืือนก่่อนหน้้ า และค่่าที่่ต่ำ
� ��ำ กว่่า 50 บ่่งชี้ว่
้� า่ โดยรวมแล้้วลดลง จากนั้้�นจึึงนำำ �ดััชนีีนี้้�ไปกำำ�จััดปัั จจััยทาง
ฤดููกาล
ตััวเลขทั่่�วไปคืือดััชนีีผู้จั
้� ด
ั การฝ่่ ายจััดซื้� อ
้ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็็ น
ค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำ�หนัักของดััชนีีห้าดั
้ ชนี
ั ี ได้้แก่่ คำำ�สั่่�งซื้� อ
้ สิินค้้าใหม่่ (30%), ผลผลิิต (25%), จำำ�นวนพนัักงาน
(20%), เวลาส่่งมอบของผู้้ผ
� ลิิตวััตถุุดิบ
ิ (15%) และสต็็อกวััตถุุดิบ
ิ ที่่�ซื้� อ
้ (10%) ในการคำำ�นวณ PMI ดััชนีี
เวลาส่่งมอบของผู้้ผ
� ลิิตวััตถุุดิบ
ิ ได้้รับ
ั การคำำ�นวณแบบผกผัันเพื่่� อให้้มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางที่่�สามารถ
นำำ �ไปเปรีียบเทีียบได้้กับ
ั ดััชนีีอื่่�น ๆ

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

เกี่่�ยวกัับ PMI

ขณะนี้้� มีีแบบสำำ�รวจสำำ�หรัับดััชนีีผู้้�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 �เสนอดััชนีีที่่�แสดงแนวโน้้ ม
ทางเศรษฐกิิจในแต่่ละเดืือนที่่�มีีความถููกต้้อง ทัันต่่อเหตุุการณ์์ และมัักจะแตกต่่างจากดััชนีีอื่่�น ๆ
ihsmarkit.com/products/pmi.html

หลัังจากที่่�ได้้เผยแพร่่แล้้ว จะไม่่มีก
ี ารแก้้ไขข้้อมููลการสำำ�รวจที่่�เป็็ นพื้้� นฐาน แต่่อาจมีีการแก้้ไขปัั จจััยทาง
ฤดููกาลเป็็ นครั้้�งคราวตามความเหมาะสม ซึ่่� งจะส่่งผลกระทบต่่อชุุดข้้อมููลที่่มี
� ก
ี ารกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล
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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