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PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิต
ในอาเซีียน โดย IHS Markit
ภาคการผลิิตในอาเซีียนมีีสภาวะคงตััว
ในเดืือนพฤศจิิกายน
ผลการสำ�รวจที่ สำ�คัญ

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในอาเซียน

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

PMI ทั่่�วไปเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ น 50.0 ซึ่่�งเป็็ นค่่าที่่�แสดงว่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม ท่่ามกลางคำำ�สั่่�งซื้้�อ
สิินค้้าใหม่่ที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้ อย
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ภาคการผลิิตในอาเซีียนมีีสภาวะคงตััวในระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน ส่่งผล
ให้้การปรัับตััวลดลงติิดต่่อกัันแปดเดืือนสิ้้�นสุุดลง ตามดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อ
หรืือ Purchasing Managers’ Index (PMI™) ล่่าสุุดของ IHS Markit
ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม และมีีอััตราที่่�เร็็วที่่�สุุดใน
ช่่วงเวลาเกืือบสองปีี ครึ่่�ง ท่่ามกลางปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�กลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นอีีกครั้้�ง
ดัังนั้้�นอััตราการลดการจ้้างงานจึึงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��ที่่�สุุดในช่่วงเก้้าเดืือน แม้้ว่่า
โดยรวมแล้้วจะยัังอยู่่�ในระดัับสููงก็็ตาม

ค่่า PMI ทั่่�วไปเพิ่่�มขึ้้�นจาก 48.6 ในเดืือนตุุลาคม มาอยู่่�ในระดัับค่่ากลางที่่�
50.0 ในเดืือนพฤศจิิกายน ส่่งสััญญาณว่่าสภาวะของภาคการผลิิตในอาเซีียน
คงตััว ดัังนั้้�นจึึงทำำ�ให้้ช่่วงเวลาที่่�มีีการปรัับตััวลดลงติิดต่่อกัันแปดเดืือนซึ่่�ง
เริ่่�มต้้นขึ้้�นในเดืือนมีีนาคมสิ้้�นสุุดลง

ในระดัับประเทศ มีีสามประเทศจากทั้้�งหมดเจ็็ดประเทศที่่�ทำำ�การสำำ�รวจระบุุว่่า
สภาวะปรัับตััวดีีขึ้้� นในระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน ประเทศที่่�มีีการปรัับตััวดีีขึ้้� น
ในระดัับสููงที่่�สุุดคืือสิิงคโปร์์ ซึ่่�งค่่า PMI ทั่่�วไป (51.7) มีีค่่าสููงกว่่า 50.0 เป็็ น
เดืือนที่่�สองติิดต่่อกััน นอกจากนี้้� ในประเทศไทยก็็มีีรายงานการปรัับตััวดีีขึ้้� น
ติิดต่่อกัันเดืือนต่่อเดืือน ถึึงแม้้ว่่าค่่าดััชนีีทั่่�วไป (50.4) จะบ่่งชี้้�ว่่าเป็็ นการ
ขยายตััวในระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�นก็็ตาม ส่่วนประเทศอิินโดนีีเซีียเป็็ นประเทศ
สุุดท้้ายที่่�มีีรายงานการเติิบโตในเดืือนพฤศจิิกายน ซึ่่�งค่่าดััชนีีทั่่�วไปที่่� 50.6
ส่่งสััญญาณว่่าสภาวะของภาคการผลิิตปรัับตััวดีีขึ้้� นเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วง
สามเดืือน แต่่โดยรวมแล้้วเป็็ นการปรัับตััวดีีขึ้้� นในระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น

ส่่วนในประเทศอื่่�น ๆ นั้้�น ยัังคงมีีสภาวะที่่�ปรัับตััวลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องใน
ประเทศเมีียนมา แม้้ว่่าค่่าดััชนีีทั่่�วไปที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจาก 30.6 ในเดืือนตุุลาคม
มาเป็็ น 43.2 จะฟื้้�นตััวขึ้้�นและชดเชยส่่วนที่่�ลดลงไปได้้อย่่างชััดเจนก็็ตาม แต่่
ถึึงกระนั้้�น ค่่าดััชนีีล่าสุ
่ ุดนี้้�สอดคล้้องกัับสภาวะของภาคการผลิิตที่่�ปรัับตััวลด
ลงในระดัับสููง ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (โควิิด-19) ที่่�มีีความเข้้มงวดมากขึ้้�น ในขณะเดีียวกััน ประเทศมาเลเซีีย
รายงานว่่ามีีการปรัับตััวลดลงเป็็ นเดืือนที่่�สี่่�ติิดต่่อกััน ซึ่่�งการปรัับตััวลดลงครั้้�ง
ล่่าสุุดนี้้�มีีอััตราที่่�เร็็วที่่�สุุดในตลอดช่่วงเวลานี้้� แม้้ว่่าโดยรวมจะอยู่่�ในระดัับ
ปานกลางก็็ตาม (PMI ที่่� 48.4)
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ความคิดเห็น
Lewis Cooper นัักเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“ข้้อมููลในเดืือนพฤศจิิกายนได้้ให้้ความหวัังเกี่่�ยวกัับภาคการผลิิตใน
อาเซีียนอยู่่�บ้้าง ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม
และมีีอััตราที่่�เร็็วที่่�สุุดในช่่วงเวลาเกืือบสองปีี ครึ่่�ง ท่่ามกลางปริิมาณ
คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ที่่�กลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นอีีกครั้้�ง แต่่บริิษัท
ั ก็็ยัังคงลดจำำ�นวน
พนัักงานของตนลง แม้้ว่่าจะมีีระดัับต่ำำ��ที่่�สุุดนัับตั้้�งแตเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ก็็ตาม
“ค่่าดััชนีีทั่่�วไปที่่� 50.0 ในเดืือนพฤศจิิกายนส่่งสััญญาณถึึงสภาวะที่่�
คงตััวในเดืือนนี้้� โดยเน้้ นให้้เห็็นเพีียงว่่าสิ่่�งต่่าง ๆ ไม่่ได้้แย่่ลงไปกว่่าใน
เดืือนตุุลาคม ถึึงแม้้ว่่าจะเป็็ นข่่าวที่่�ยิินดีีอยู่่�บ้้างและทำำ�ให้้การปรัับตััว
ลดลงที่่�ยาวนานแปดเดืือนสิ้้�นสุุดลง แต่่ก็็ยัังคงต้้องมีีการฟื้้�นตััวอีีกใน
ระดัับสููงเพื่่�อชดเชยส่่วนที่่�ลดลงไปหลัังจากที่่�เศรษฐกิิจได้้รัับผลกระทบ
อย่่างหนัักจากการระบาดใหญ่่
“ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น เนื่่�องจากจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลก และในบาง
ประเทศที่่�ทำำ�การสำำ�รวจในอาเซีียนมีีการบัังคัับใช้้มาตรการปิิ ดเมืืองที่่�
เข้้มงวดมากขึ้้�น เราอาจได้้เห็็นสภาวะที่่�ปรัับตััวลดลงอีีกครั้้�งหากอุุปสงค์์
ของลููกค้้ายัังคงได้้รัับผลกระทบจากมาตรการเหล่่านี้้�และโรงงานกลัับมา
ลดการผลิิตลงอีีกครั้้�ง
“อย่่างไรก็็ดีี สิ่่�งต่่าง ๆ เริ่่�มที่่�จะเคลื่่�อนไปในทิิศทางที่่�ถููกต้้อง และข้้อมููล
ล่่าสุุดก็็ส่่งสััญญาณที่่�อาจเป็็ นไปได้้ว่่าภาคการผลิิตกำำ�ลัังกลัับเข้้าสู่่�ภาวะ
การฟื้้�นตััว แต่่ถึึงกระนั้้�น ความไม่่แน่่นอนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นก็็ยัังคงบดบััง
แนวโน้้ มในอนาคตและไม่่มีีสิ่่�งใดที่่�แน่่นอน”

PMI™ ส�ำหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

ประการสุุดท้้าย ประเทศฟิิ ลิิปปิิ นส์์มีีสภาวะคงตััวเป็็ นส่่วนใหญ่่ในเดืือน
พฤศจิิกายน โดยค่่าดััชนีีทั่่�วไปที่่� 49.9 มีีค่่าต่ำำ��กว่่าค่่ากลางที่่� 50.0 เพีียงเล็็ก
น้้ อย ในประเทศเวีียดนามก็็มีีค่่า PMI เช่่นเดีียวกัันนี้้� แต่่ในกรณีีนี้้�แสดงให้้
เห็็นถึึงสภาวะการปรัับตััวลดลงเป็็ นส่่วนใหญ่่หลัังจากที่่�มีีการเติิบโตทั้้�งใน
เดืือนกัันยายนและตุุลาคม

ปัั จจััยสำำ�คััญของการปรัับตััวดีีขึ้้� นของค่่า PMI ทั่่�วไปคืือการผลิิตของโรงงาน
ที่่�มีีการขยายตััวเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีี โดยการเติิบโตนี้้�มีีอััตราที่่�เร็็ว
ที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน 2018 อีีกทั้้�งคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ก็็กลัับมาเพิ่่�มขึ้้�น
เข่่นกััน อย่่างไรก็็ตาม ปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อมีีอััตราการเติิบโตอยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อย
เท่่านั้้�น เนื่่�องจากได้้รัับผลกระทบจากยอดขายสิินค้้าส่่งออกที่่�ลดลงเพิ่่�มเติิม
แม้้ว่่าจะมีีอััตราที่่�ช้้าลงก็็ตาม

ในขณะเดีียวกััน บริิษัท
ั ยัังคงลดจำำ�นวนพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ใหช่่วงเวลา
ที่่�มีีจำำ�นวนพนัักงานลดลงติิดต่่อกัันรอบปัั จจุุบัันเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นหนึ่่�งปีี ครึ่่�ง อย่่างไร
ก็็ตาม พบว่่ามีีการลดการจ้้างงานในระดัับต่ำำ��ที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์
ในขณะที่่�แรงกดดัันต่่อความสามารถในการผลิิตยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� เนื่่�องจาก
ระดัับงานคงค้้างลดลงอีีกครั้้�ง โดยอััตราการลดปริิมาณงานที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อแล้้วแต่่
ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการมีีการเปลี่่�ยนแปลงเล็็กน้้ อยในเดืือนนี้้�และอยู่่�ในระดัับ
ปานกลาง

เนื่่�องจากอุุปสงค์์ของลููกค้้ายัังไม่่ปรัับตััวดีีขึ้้� นอย่่างเห็็นได้้ชััด บริิษัท
ั จึึงยัังคงลด
กิิจกรรมการซื้้�อต่่อไปในเดืือนพฤศจิิกายน อย่่างไรก็็ตาม มาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับโรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้มีีการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทานเพิ่่�มเติิม เนื่่�องจาก
ระยะเวลาส่่งมอบวััตถุุดิิบเพิ่่�มขึ้้�นในระดัับที่่�สููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม
อย่่างไรก็็ตาม การส่่งมอบที่่�ล่่าช้้านี้้�ยัังคงมีีความรุุนแรงน้้ อยกว่่าในช่่วงที่่�มีี
มาตรการปิิ ดเมืืองเข้้มงวดที่่�สุุดในฤดููใบไม้้ผลิิอย่่างมาก
สำำ�หรัับด้้านราคา วััตถุุดิิบมีีราคาเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�เร็็วที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือน
สิิงหาคมและอยู่่�ในระดัับสููง ในขณะที่่�บริิษัท
ั เพิ่่�มราคาผลิิตภััณฑ์์โดยเฉลี่่�ยของ
ตนเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงสามเดืือน

PMI ส�ำหรับภาคการผลิต
อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / เมียนมา / ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์ / ไทย / เวียดนาม

หลังกำ�จัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แต่เดือนก่อนหน้ า
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ติดต่อ
Lewis Cooper
นักเศรษฐศาสตร์
IHS Markit
โทรศัพท์ +44 1491-461-019
lewis.cooper@ihsmarkit.com

Katherine Smith
ฝ่่ ายประชาสััมพัันธ์์
IHS Markit
โทรศััพท์์ +1-781-301-9311
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สำำ�หรัับแนวโน้้ มในอนาคต ผู้้�ผลิิตสิินค้้าในอาเซีียนยัังคงมีีความเชื่่�อมั่่�นเกี่่�ยวกัับ
ผลผลิิตในช่่วงปีี ข้า้ งหน้้ า อย่่างไรก็็ตาม ระดัับความเชื่่�อมั่่�นที่่�เป็็ นบวกนี้้�ลดลง
จากเดืือนตุุลาคมเล็็กน้้ อย และอยู่่�ในระดัับต่ำำ��เมื่่�อเทีียบกัับข้้อมููลในอดีีต

วิธีการสำ�รวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในอาเซีียนโดย IHS Markit ได้้รัับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคำำ�ตอบใน
แบบสอบถามประจำำ�เดืือนที่่�ส่่งไปยัังผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อในกลุ่่�มผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�ผลิิตในประเทศ
อิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย เมีียนมา ฟิิ ลิิปปิิ นส์์ สิิงคโปร์์ ไทย และเวีียดนาม รวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ 2,100 ราย ประเทศ
เหล่่านี้้�มีกิ
ี ิจกรรมการผลิิตคิิดเป็็ น 98% ของมููลค่่าเพิ่่�มของภาคการผลิิตในอาเซีียน* กลุ่่�มผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจได้้รัับ
การแบ่่งหมวดหมู่่�ตามรายละเอีียดของภาคส่่วนและจำำ�นวนพนัักงานในบริิษัท
ั โดยพิิจารณาตามสััดส่่วนของ
ผลกระทบที่มีต่อ GDP

IHS Markit (NYSE: INFO) คืือผู้้�นำำ�ของโลกด้้านข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ การวิิเคราะห์์ และโซลููชัันสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและ
ตลาดหลัักที่่�ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจทั่่�วโลก บริิษัท
ั นำำ�เสนอข้้อมููล การวิิเคราะห์์ และโซลููชัันยุุคใหม่่ให้้แก่่ลููกค้้าในภาค
ส่่วนธุุรกิิจ การเงิิน และภาครััฐ ซึ่่�งช่่วยพััฒนาประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติ
ั ิงานของลููกค้้า และนำำ�เสนอข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�
นำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจอย่่างมั่่�นใจหลัังจากได้้รัับทราบข้้อมููลเป็็ นอย่่างดีีแล้้ว IHS Markit มีีลููกค้้าในภาคส่่วนธุุรกิิจและ
ภาครััฐมากกว่่า 50,000 ราย ซึ่่�งรวมถึึงร้้อยละ 80 ของบริิษัท
ั ใน Fortune Global 500 และสถาบัันการเงิินชั้้�นนำำ�
ของโลก

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�มีีค่าตั้้�
่ งแต่่ 0 ถึึง 100
โดยค่่าที่่�สููงกว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่่าโดยรวมแล้้วเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับเดืือนก่่อนหน้้ า และค่่าที่่�ต่ำำ��กว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่่าโดยรวมแล้้ว
ลดลง จากนั้้�นจึึงนำำ�ดััชนีีนี้้�ไปกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล ดััชนีีในอาเซีียนได้้รัับการคำำ�นวณโดยการถ่่วงน้ำำ��หนัักดััชนีีของ
ประเทศรวมกััน น้ำำ��หนัักของประเทศได้้รัับการคำำ�นวณจากมููลค่่าเพิ่่�มรายปีี ของภาคการผลิิต*

IHS Markit เป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรืือบริิษัท
ั ในเครืือ ชื่่�อบริิษัท
ั และชื่่�อ
ผลิิตภััณฑ์์อื่่� น ๆ ทั้้�งหมดอาจเป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าของเจ้้าของที่่�เกี่่�ยวข้้อง © 2020 IHS Markit Ltd.
� ุกประการ
สงวนสิิทธิ์์ทุ

ตััวเลขทั่่�วไปคืือดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็็ นค่่าเฉลี่่�ย
ถ่่วงน้ำำ��หนัักของดััชนีีห้้าดััชนีี 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�ไปเปรีียบเทีียบได้้กัับดััชนีีอื่่� น ๆ

เกี่ยวกับ PMI

หลัังจากที่่�ได้้เผยแพร่่แล้้ว จะไม่่มีีการแก้้ไขข้้อมููลการสำำ�รวจที่่�เป็็ นพื้้�นฐาน แต่่อาจมีีการแก้้ไขปัั จจััยทางฤดููกาลเป็็ น
ครั้้�งคราวตามความเหมาะสม ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อชุุดข้้อมููลที่่�มีีการกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล
ข้้อมููลของเดืือนพฤศจิิกายน 2020 ได้้รัับการเก็็บรวบรวมในวัันที่่� 12-24 พฤศจิิกายน 2020

หากท่่านไม่่ต้้องการได้้รัับข่่าวประชาสััมพัันธ์์จาก IHS Markit โปรดส่่งอีีเมลมาที่่� katherine.smith@ihsmarkit.
com หากต้้องการอ่่านนโยบายความเป็็ นส่่วนตััวของเรา คลิิก ที่่�นี่่�

ขณะนี้้�มีีแบบสำำ�รวจสำำ�หรัับดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) ในมากกว่่า
40 ประเทศ และในภููมิิภาคที่่�สำำ�คััญด้้วยเช่่นกััน ซึ่่�งรวมถึึงยููโรโซน แบบสำำ�รวจเหล่่านี้้�เป็็ นแบบสำำ�รวจทางธุุรกิิจที่่�
ได้้รัับความสนใจมากที่่�สุุดจากทั่่�วโลก และได้้รัับการยอมรัับจากธนาคารกลาง ตลาดการเงิินและผู้้�ดำำ�เนิินการ
ตััดสิินใจทางธุุรกิิจ ในด้้านความสามารถนำำ�เสนอดััชนีีที่่�แสดงแนวโน้้ มทางเศรษฐกิิจในแต่่ละเดืือนที่่�มีีความถููกต้้อง
ทัันต่่อเหตุุการณ์์ และมัักจะแตกต่่างจากดััชนีีอื่่� น ๆ หากต้้องการเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม โปรดไปที่่�

ihsmarkit.com/products/pmi.html

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส�ำรวจ PMI โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com
*ที่มา: ตัวชีว
้ ัดในฐานข้อมูลการพัฒนาโลกของธนาคารโลก

การปฏิิเสธความรัับผิิด

สิิทธิิทรััพย์์สิินทางปัั ญญาในข้้อมููลที่่�จััดหาให้้ในเอกสารนี้้�เป็็ นของหรืือเป็็ นสิิทธิ์์ใ� ช้้งานของ IHS Markit ไม่่อนุุญาตให้้มีีการใช้้งานโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตใด ๆ หากไม่่ได้้รัับความยิินยอมจาก IHS Markit ก่่อน ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียงการทำำ�
สำำ�เนา การแจกจ่่าย การส่่งต่่อหรืือการเปิิ ดเผยข้้อมููลใด ๆ IHS Markit จะไม่่ต้้องมีีความรัับผิิด หน้้ าที่่� หรืือภาระผููกพัันใด ๆ สำำ�หรัับหรืือที่่�เกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาหรืือข้้อมููล ("ข้้อมููล") ที่่�อยู่่�ในเอกสารนี้้� ข้้อผิิดพลาด ความไม่่ถููกต้้อง การละเว้้น หรืือ
ความล่่าช้้าใด ๆ ของข้้อมููล หรืือการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�กระทำำ�ไปโดยเชื่่�อถืือตามข้้อมููลดัังกล่่าว ไม่่ว่า่ ในกรณีีใดก็็ตาม IHS Markit จะไม่่ต้้องรัับผิิดสำำ�หรัับความเสีียหายในกรณีีพิิเศษ ความเสีียหายอัันเนื่่�องมาจากการผิิดสััญญา หรืือความ
เสีียหายอัันเป็็ นผลสืืบเนื่่�องใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้ข้้อมููลนี้้� Purchasing Managers’ Index™ และ PMI® เป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ Markit Economics Limited หรืือเป็็ นสิิทธิ์์ใ� ช้้งานของ Markit Economics Limited
IHS Markit เป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรืือบริิษัท
ั ในเครืือ
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