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PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตใน
ประเทศไทย โดย S&P Global

การเติิบโตของภาคการผลิิตในประเทศไทยลดลง
ในขณะที่่�สภาวะอุุปสงค์์ปรัับตััวลดลง
ผลการสำำ�รวจที่่�สำำ�คััญ

ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�ลดลง ท่่ามกลางคำำ�สั่่�งซื้� อ
้
สิินค้้าใหม่่ที่่ล
� ดลง
ความกดดัันด้้านราคายัังคงอยู่่ใ� นระดัับรุุนแรง...
...แต่่ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิจ
ิ อยู่่ใ� นระดัับสููงที่่�สุด
ุ
นัับตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2016
ภาคการผลิิตของประเทศไทยปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นเดืือนที่่�หกติิดต่่อกัันในเดืือน
มิิถุุนายน ตามข้้อมููล PMI™ ล่่าสุุดของ S&P Global โดยการเติิบโตของการ

ผลิิตลดลงจากค่่าสููงสุุดเป็็ นประวััติิการณ์์ในเดืือนพฤษภาคม ท่่ามกลางรายงาน

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� 13-22 มิิถุุนายน 2022

ว่่าสภาวะอุุปสงค์์ปรัับตััวลดลง ปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าลดลงในอััตราเร็็วที่่�สุุดใน
ช่่วงเวลามากกว่่าหนึ่่� งปีี ส่่งผลให้้ระดัับการจ้้างงานและสต็็อกวััตถุุดิิบลดลงใน

ขณะที่่�บริิษัท
ั เพิ่่�มความพยายามที่่�จะลดต้้นทุุน นอกจากนี้้�ระดัับงานที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อ

ความคิิดเห็็น

ในขณะเดีียวกััน ความกดดัันด้้านราคายัังคงดำำ�เนิินต่่อไปอย่่างรุุนแรง โดย

Laura Denman นัักเศรษฐศาสตร์์ที่่� S&P Global Market
Intelligence ได้้ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุด
ุ โดย
กล่่าวว่่า:

แล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการก็็ลดลงในระหว่่างเดืือนมิิถุุนายนเช่่นกััน

บริิษัท
ั ได้้กำำ�หนดราคาขายที่่�สููงขึ้้�นเพื่่� อตอบสนองต่่อต้้นทุุนการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

แต่่ถึึงกระนั้้�นก็็ตาม ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจโดยรวมยัังคงเป็็ นบวก และเพิ่่�มขึ้้�น
จนมีีระดัับสููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2016

ดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Manager’s Index™ (PMI™)

สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยหลัังกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาลมีีค่่าอยู่่�ที่่� 50.7
ในเดืือนมิิถุุนายน ลดลงจาก 51.9 ในเดืือนพฤษภาคม โดยค่่า PMI ทั่่�วไปมีี

ระดัับสููงกว่่า 50.0 ซึ่่� งเป็็ นค่่าที่่�แสดงว่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง และสอดคล้้อง

กัับการปรัับตััวดีีขึ้� น
้ ติิดต่่อกัันหกเดืือนของสภาวะภาคการผลิิตในประเทศไทย
อย่่างไรก็็ตาม การเติิบโตนี้้�อยู่่�ในระดัับต่ำำ��และมีีอััตราช้้าที่่�สุุดในการปรัับตััว
เพิ่่�มขึ้้�นติิดต่่อกัันในรอบปัั จจุุบััน

นอกเหนืือจากค่่าดััชนีีทั่่ว
� ไปแล้้ว ข้้อมููลเดืือนมิิถุุนายนบ่่งชี้้�ว่่าการผลิิตทั่่�วทั้้�ง

ภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นเดืือนที่่�สิิบติิดต่่อกััน อย่่างไร

ก็็ตาม อััตราการเติิบโตนี้้�ลดลงจากเดืือนพฤษภาคมค่่อนข้้างมากจนมีีค่่าต่ำ��ำ สุุด
ในช่่วงห้้าเดืือน ทั้้�งนี้้�ข้้อมููลการสำำ�รวจชี้้�แนะว่่าความต้้องการที่่�ลดลงในตลาด
ได้้ส่่งผลเชิิงลบต่่อปริิมาณการผลิิต

ข้้อมููลในเดืือนมิิถุุนายนบ่่งชี้้�ว่่าคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ของผู้้�ผลิิตสิินค้้าใน

ประเทศไทยลดลงติิดต่่อกัันเป็็ นเดืือนที่่�สอง ยิ่่�งไปกว่่านั้้น
� อััตราการลดลงนี้้�

ยัังเร็็วที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2021 โดยส่่วนใหญ่่แล้้ว การลดลงของ

“ข้้อมููล PMI ล่่าสุุดนำำ �ไปสู่่�ความรู้้�สึึกที่่�หลากหลายเกี่่�ยวกัับ
สภาวะโดยทั่่�วไปของอุุตสาหกรรมการผลิิตในประเทศไทย
ในด้้านบวกนั้้�น พบว่่าค่่า PMI ทั่่�วไปสููงกว่่า 50.0 ซึ่่� งเป็็ นค่่าที่่�
แสดงว่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง และชี้้�แนะว่่าภาคส่่วนมีีการ
ปรัับตััวดีีขึ้� น
้ แต่่ในด้้านลบ การเติิบโตมีีอััตราที่่�ช้้าลงจากเดืือน
พฤษภาคม”
“สภาวะอุุปสงค์์ที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ��คืือสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความกัังวล
เนื่่� องจากข้้อมููลการสำำ�รวจชี้้�แนะว่่าราคาผลิิตภััณฑ์์ที่่�สููงขึ้้�น
เป็็ นปัั จจััยที่่�มีีส่่วนทำำ�ให้้คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ลดลง ความกดดััน
ด้้านราคาอย่่างต่่อเนื่่� องสามารถทำำ�ให้้อุุปสงค์์ลดลงเพิ่่�มเติิมได้้
อย่่างแน่่นอน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในระหว่่างช่่วงเวลาที่่�สภาวะ
เศรษฐกิิจทั่่ว
� โลกดููเหมืือนว่่าจะกำำ�ลัังถดถอย”
“แต่่ถึึงกระนั้้�นก็็ตาม ความเชื่่�อมั่่�นโดยรวมของภาคการผลิิตใน
ประเทศไทยยัังคงเป็็ นบวกและอยู่่�ในช่่วงค่่าที่่�สููงสุุดนัับตั้้�งแต่่
ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจมา เพราะโดยทั่่�วไปแล้้วบริิษัท
ั มีีความหวัังว่่า
เศรษฐกิิจจะกลัับมาฟื้้� นตััวในช่่วงปีี ข้้างหน้้ า”

คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ได้้รัับการระบุุว่่าเป็็ นผลมาจากจำำ�นวนลููกค้้าที่่�น้้อยลง แม้้ว่่า

บริิษัท
ั บางแห่่งจะระบุุเช่่นกัันว่่ายอดขายได้้รับ
ั ผลกระทบจากราคาขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ด้้วย ในทางตรงกัันข้้าม ความต้้องการของลููกค้้าจากตลาดต่่างประเทศกลัับ
เพิ่่�มขึ้้�น แม้้ว่่าจะอยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อยก็็ตาม

© 2022 S&P Global

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทย โดย S&P Global

สภาวะอุุปสงค์์ที่่�ลดลงสนัับสนุุนให้้ผู้้�ผลิิตในประเทศไทยลดการจ้้างงานต่่อไป

ในเดืือนพฤษภาคม ซึ่่� งผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจมัักรายงานบ่่อยครั้้�งว่่าการลดต้้นทุุน

เป็็ นสาเหตุุของการลดจำำ�นวนพนัักงาน และบริิษัท
ั บางแห่่งก็็ระบุุว่่ามีีพนัักงาน
ลาออกโดยสมััครใจด้้วยเช่่นกััน

ในทำำ�นองเดีียวกััน คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ที่่�ได้้รัับลดลงส่่งผลให้้สต็็อกวััตถุุดิิบ

ลดลงในระหว่่างเดืือนมิิถุุนายน โดยข้้อมููลการสำำ�รวจชี้้�แนะว่่าบริิษัท
ั ลดสต็็อก
วััตถุุดิิบเพื่่� อลดต้้นทุุน ท่่ามกลางจำำ�นวนคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�ลดลง

PMI สำำ�หรัับภาคการผลิิต

หลัังกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล, >50 = มีีการปรัับตััวดีีขึ้� น
้ นัับตั้้�งแต่่เดืือนก่่อนหน้้ า
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ผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นร่่วมกัับอุุปสงค์์ที่่�ลดลงทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตในประเทศไทยสามารถลด
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การลดลงของงานที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการนี้้�มีีอััตราสููงที่่�สุุดนัับ
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ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2021 ในขณะที่่�การสะสมสต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปก็็อยู่่�ใน

ที่่�มา: S&P Global, NESDB

ข้้อมููลการสำำ�รวจล่่าสุุดบ่่งชี้้�ว่่าปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�ซื้� อ
้ เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นเดืือนที่่�สิิบติิดต่่อ

ติิดต่่อ

ช่่วงค่่าที่่�สููงสุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่�เก็็บข้้อมููลมาเช่่นกััน

กัันในเดืือนมิิถุุนายน อย่่างไรก็็ตาม การเติิบโตของกิิจกรรมการซื้้�อลดลงใน
ระดัับสููงจากค่่าสููงสุุดเป็็ นประวััติิการณ์์ที่่�มีีรายงานในเดืือนพฤษภาคม โดย

บริิษัท
ั รายงานว่่าได้้เพิ่่�มกิิจกรรมการซื้้�อของตนเนื่่� องจากคาดการณ์์ว่่าต้้นทุุน
การผลิิตจะเพิ่่�มขึ้้�นอีีก ส่่วนในรายที่่�พบว่่ากิิจกรรมการซื้้�อลดลงนั้้�นระบุุว่่า
เป็็ นเพราะคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�น้้อยลงและระดัับการผลิิตที่่�ลดลง

ความกดดัันด้้านราคายัังคงมีีระดัับรุุนแรงในเศรษฐกิิจภาคการผลิิตของ

การเติิบโตของ GDP

ร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงจากปีี ก่อ
่ นหน้้ าในช่่วงเวลาเดีียวกััน
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Laura Denman
นักเศรษฐศาสตร์
S&P Global Market Intelligence
โทรศัพท์: +44-134-432-7221
laura.denman@spglobal.com
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Joanna Vickers

ฝ่่ ายการสื่่� อสารองค์์กร

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

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

ประเทศไทยในเดืือนมิิถุุนายน โดยมีีรายงานว่่าต้้นทุุนของเชื้้�อเพลิิง การขนส่่ง
และวััตถุุดิิบที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นปัั จจััยที่่�ทำำ�ให้้ราคาวััตถุุดิิบเพิ่่�มขึ้้�น บริิษัท
ั จึึงรายงาน

ว่่าได้้ปรัับราคาของตนเองเพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับต้้นทุุนการผลิิตที่่�สููงขึ้้�น ส่่งผลให้้
ราคาผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นในระดัับสููงอีีกครั้้�ง

ประการสุุดท้้าย ระดัับความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิิจปรัับตััวดีีขึ้� น
้ ในเดืือนมิิถุุนายน

จนมีีค่่าสููงสุุดเป็็ นอัันดัับสองนัับตั้้�งแต่่ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจมา และมีีระดัับสููงสุุดนัับ
ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2016 แม้้ว่่าในขณะนี้้�สภาวะอุุปสงค์์จะมีีความท้้าทาย
แต่่บริิษัท
ั ยัังคงมีีความหวัังว่่าเศรษฐกิิจจะฟื้้� นตััวในอนาคต

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 และบ่่งชี้้�ถึงึ 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 บ่่งชี้้�ว่า่ โดยรวมแล้้วเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่� อเทีียบ
กัับเดืือนก่่อนหน้้ า และค่่าที่่ต่ำ
� ��ำ กว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่า่ 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

การปฏิิเสธความรัับผิิด

สิิทธิิทรััพย์์สิินทางปัั ญญาในข้้อมููลที่่�จััดหาให้้ในเอกสารนี้้�เป็็ นของหรืือเป็็ นสิิทธิ์์ใ� ช้้งานของ S&P Global และ/หรืือบริิษัท
ั ในเครืือ ไม่่อนุุญาตให้้มีีการใช้้งานโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตใด ๆ หากไม่่ได้้รัับความยิินยอมจาก
S&P Global ก่่อน ซึ่่� งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียงการทำำ�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 รวมถึึงการจััด
อัันดัับ (“เนื้้� อหา”) ในรููปแบบใด ๆ เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตอย่่างเป็็ นลายลัักษณ์์อัักษรจากฝ่่ ายที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อน ฝ่่ ายดัังกล่่าว และบริิษัท
ั ในเครืือและซััพพลายเออร์์ของฝ่่ ายดัังกล่่าว (“ผู้้�ให้้บริิการเนื้้� อหา”) ไม่่รัับประกัันความ
ถููกต้้องแม่่นยำำ� ความเพีียงพอ ความครบถ้้วน ความเหมาะสมต่่อเวลา หรืือความพร้้อมใช้้ของเนื้้� อหาใด และจะไม่่รัับผิิดชอบสำำ�หรัับความผิิดพลาดหรืือการละเว้้น (ไม่่ว่่าจะเป็็ นด้้วยความประมาทเลิินเล่่อ หรืือโดยประการ
อื่่�น) ไม่่ว่่ามีีสาเหตุุใดก็็ตาม หรืือสำำ�หรัับผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการนำำ �เนื้้� อหาดัังกล่่าวไปใช้้ ไม่่ว่่าในกรณีีใดก็็ตาม ผู้้�ให้้บริิการเนื้้� อหาจะไม่่ต้้องรัับผิิดสำำ�หรัับความเสีียหาย ต้้นทุุน ค่่าใช้้จ่่าย ค่่าธรรมเนีียมทางกฎหมาย หรืือการ
สููญเสีียใด ๆ (รวมถึึงการสููญเสีียรายได้้หรืือการสููญเสีียผลกำำ�ไร และค่่าเสีียโอกาส) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ �เนื้้� อหาไปใช้้ใด ๆ
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