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PMI™ ส�ำหรับภาคการผลิตใน
อาเซียน โดย IHS Markit
ข้้อมููลในเดืือนธัันวาคมส่่งสััญญาณว่่าสภาวะ
การดำำ�เนิินงานปรัับตััวลดลงเพีียงเล็็กน้้ อย
ผลการสำ�รวจที่ สำ�คัญ

PMI ส�ำหรับภาคการผลิตในอาเซียน

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

สภาวะการดำำ�เนิินงานปรัับตััวลดลงในอััตราที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่�ภาวะ
ทรุุดตััวรอบปัั จจุุบัันเริ่่�มต้้นขึ้้�นในเดืือนมิิถุุนายน

54

ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงหกเดืือน ท่่ามกลางคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้า
ใหม่่ที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้ อย

50

จำำ�นวนพนัักงานลดลงเพิ่่�มเติิม แม้้ว่่าจะมีีอััตราที่่�ช้้าลงก็็ตาม

46

ค่่าดััชนีี PMI ทั่่�วไปเพิ่่�มขึ้้�นจาก 49.2 ในเดืือนพฤศจิิกายน มาเป็็ น 49.8
ในเดืือนธัันวาคม ส่่งสััญญาณว่่าสภาวะของภาคการผลิิตในอาเซีียนปรัับ
ตััวลดลงเจ็็ดเดืือนติิดต่่อกััน อย่่างไรก็็ตาม ค่่าดััชนีีทั่่�วไปเพิ่่�มขึ้้�นจนมีีอััตรา
สููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม ซึ่่�งชี้้�ให้้เห็็นว่่าโดยรวมแล้้วมีีการปรัับตััว
ลดลงเพีียงเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น ปัั จจััยที่่�มีีส่่วนทำำ�ให้้การปรัับตััวลดลงอยู่่�ใน
ระดัับที่่�น้้อยลงคืือ ผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน
แม้้จะเพีียงเล็็กน้้ อยก็็ตาม ร่่วมกัับปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�ได้้รัับเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ น
ครั้้�งแรกในช่่วงห้้าเดืือน ปัั จจััยที่่�ส่่งผลต่่อค่่าดััชนีีทั่่�วไปคืือเวลาส่่งมอบของ
ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบซึ่่�งมีีการปรัับตััวดีีขึ้้� นในระดัับปานกลางเพิ่่�มเติิม และการ
จ้้างงานและสต็็อกวััตถุุดิิบที่่�ต่่างก็็ลดลง

ในระดัับประเทศ ประเทศเมีียนมามีีรายงานว่่ามีีค่่าดััชนีีทั่่�วไปสููงที่่�สุุดใน
เจ็็ดประเทศที่่�ทำำ�การสำำ�รวจ และยัังคงอยู่่�ในอัันดัับสููงสุุดของตารางการจััด
อัันดัับ ค่่าล่่าสุุดสำำ�หรัับประเทศเมีียนมาอยู่่�ที่่�ระดัับ 52.0 ซึ่่�งเป็็ นค่่าที่่�ต่ำำ��ที่่�
สุุดในช่่วงสามเดืือน และส่่งสััญญาณว่่าสภาวะการประกอบธุุรกิิจปรัับตััวดีี
ขึ้้�นในระดัับปานกลาง ประเทศฟิิ ลิิปปิิ นส์์ก็็มีีรายงานว่่ามีีการปรัับตััวดีีขึ้้� น
เช่่นกััน ซึ่่�งเหมืือนกัับที่่�พบทุุกเดืือนนัับตั้้�งแต่่ที่่�เริ่่�มทำำ�การสำำ�รวจในช่่วงต้้น
ปีี 2016 ค่่าดััชนีีทั่่�วไป (51.7) ยัังบ่่งชี้้�ว่่าโดยรวมมีีการขยายตััวในระดัับ
ปานกลาง โดยมีีปััจจััยขัับเคลื่่�อนจากคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ที่่�เติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ในขณะที่่�ประเทศเวีียดนามรายงานว่่าสภาวะการผลิิตมีีการ
ปรัับตััวดีีขึ้้� นติิดต่่อกัันทุุกเดืือนในระหว่่างเดืือนธัันวาคม อย่่างไรก็็ตาม ค่่า
ดััชนีีทั่่�วไป (50.8) ชี้้�ให้้เห็็นว่่ามีก
ี ารปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นในระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น

ในขณะเดีียวกััน ประเทศไทยมีีรายงานว่่าสภาวะชะลอตััวเป็็ นส่่วนใหญ่่ใน
ระหว่่างรอบการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยที่่�ค่่าดััชนีีทั่่�วไป (50.1) ส่่งสััญญาณว่่ามีี
การปรัับตััวดีีขึ้้� นเพีียงเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น ในขณะที่่�ค่่าดััชนีีทั่่�วไปของประเทศ
มาเลเซีียมีีค่า่ เท่่ากับ
ั ค่่าปกติิที่่� 50.0 ในระหว่่างเดืือนธัันวาคม ส่่งสััญญาณ
ว่่าไม่่มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงในสภาวะการประกอบกิิจการในทั่่�วทั้้�งภาคการผลิิต
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สภาวะการผลิิตในอาเซีียนยัังคงปรัับตััวลดลงในเดืือนธัันวาคมแม้้ว่า่ จะมีี
อััตราที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดในรอบการปรัับตััวรอบปัั จจุุบัันที่่�ลดลงเจ็็ดเดืือนติิดต่่อกััน
ตามข้้อมููลล่่าสุุดของดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing
Managers’ Index (PMI™) โดย IHS Markit

ผู้้�ผลิิตสิินค้้าในประเทศอิินโดนีีเซีียรายงานว่่าสภาวะปรัับตััวลดลง
ติิดต่่อกัันเป็็ นเดืือนที่่�หกตามข้้อมููลในเดืือนธัันวาคม อย่่างไรก็็ตาม
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ความคิดเห็น
Lewis Cooper นัักเศรษฐศาสตร์์ที่่� IHS Markit ได้้ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจล่่าสุุด โดยกล่่าวว่่า:

“ภาคการผลิิตในอาเซีียนมีีสภาวะการประกอบกิิจการปรัับตััวลดลง
เพิ่่�มเติิมเมื่่�อสิ้้�นสุุดปีี 2019 โดยค่่าดััชนีี PMI อยู่่�ในช่่วงการปรัับตััว
ลดลงเป็็ นเดืือนที่่�เจ็็ดติิดต่่อกััน
“อย่่างไรก็็ตาม การลดลงนี้้�มีีอััตราที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดในรอบการปรัับตััวลดลง
รอบปัั จจุุบััน ผู้้�ผลิิตสิินค้้าในอาเซีียนส่่งสััญญาณว่่าสภาวะของภาคส่่วน
มีีการปรัับตััวลดลงเพีียงเล็็กน้้ อย โดยมีีการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรก
นัับตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน แม้้ว่่าแทบจะไม่่เพิ่่�มขึ้้�นเลยก็็ตาม ในขณะที่่�
คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่ที่่�ได้้รัับก็็เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงห้้าเดืือน ชี้้�ให้้เห็็น
ว่่าสภาวะอุุปสงค์์ปรัับตััวดีีขึ้้� นอยู่่�บ้้าง
“อย่่างไรก็็ตาม ผลการดำำ�เนิินงานโดยรวมในปีี 2019 มีีภาวะที่่�ซบเซา
โดยค่่าดััชนีี PMI โดยเฉลี่่�ย (49.6) ลดลงจากที่่�พบในปีี 2018 (50.6)
ทั้้�งนี้้� คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่จำำ�เป็็ นต้้องมีีการปรัับตััวดีีขึ้้� นเพิ่่�มเติิม จึึงจะ
ทำำ�ให้้ภาคส่่วนของอาเซีียนเริ่่�มต้้นปีี หน้้ าได้้อย่่างแข็็งแกร่่ง เนื่่�องจาก
สภาวะอุุปสงค์์ที่่�ชะลอตััวยัังคงเป็็ นปัั จจััยข้้อกัังวลที่่�สำำ�คััญ”

PMI™ ส�ำหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

การปรัับตััวลดลงนี้้�มีีอัต
ั ราที่่�ช้้าที่่�สุด
ุ ในรอบการปรัับตััวลดลงดัังกล่่าวข้้างต้้น
และโดยรวมอยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น

ในขณะเดีียวกััน การปรัับตััวลดลงในประเทศสิิงคโปร์์ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป
ในระหว่่างเดืือนธัันวาคม โดยที่่�ค่่าดััชนีีทั่่�วไป (46.1) ส่่งสััญญาณว่่าสภาวะ
การประกอบกิิจการปรัับตััวลดลงเป็็ นเดืือนที่่�เจ็็ดติิดต่่อกััน นอกจากนี้้�
อััตราการลดลงนี้้�ยัังเพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือนพฤศจิิกายน และโดยรวมอยู่่ใ� นระดัับสููง

ข้้อมููลในเดืือนธัันวาคมชี้้�ให้้เห็็นว่่าภาคการผลิิตในอาเซีียนมีีการปรัับตััว
ลดลงเพิ่่�มเติิมเมื่่�อสิ้้�นสุุดปีี 2019 โดยที่่�การปรัับตััวลดลงนี้้�ดำำ�เนิินมา
เป็็ นเวลาเจ็็ดเดืือนติิดต่่อกััน แต่่ก็็มีีการปรัับตััวดีีขึ้้� นที่่�เป็็ นบวกอยู่่�บ้้าง
โดยผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน แม้้ว่่าแทบจะ
ไม่่เพิ่่�มขึ้้�นเลยก็็ตาม ในขณะที่่�ปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น
เล็็กน้้ อยเป็็ นครั้้�งแรกในช่่วงห้้าเดืือน อย่่างไรก็็ตาม คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่
จากต่่างประเทศลดลงในอััตราที่่�สููงที่่�สุุดในช่่วงสามเดืือน

บริิษัท
ั ยัังคงลดจำำ�นวนพนัักงานในระหว่่างรอบการสำำ�รวจล่่าสุุด ซึ่่�งเหมืือน
กัับที่่�พบทุุกเดืือนนัับตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน อย่่างไรก็็ตาม อััตราการลดการ
จ้้างงานอยู่่�ในระดัับที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดในช่่วงสี่่�เดืือน และอยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น
ในขณะเดีียวกััน งานคงค้้างก็็ลดลงในะรหว่่างเดืือนธัันวาคมเช่่นกััน
โดยอััตราที่่�งานที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการลดลงไม่่มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงจากเดืือนพฤศจิิกายน และโดยรวมอยู่่�ในระดัับปานกลาง

สำำ�หรัับด้้านราคา ภาระต้้นทุุนเพิ่่�มขึ้้�นเพิ่่�มเติิมในระหว่่างเดืือนธัันวาคม ซึ่่�ง
เหมืือนกัับที่่�พบทุุกเดืือนนัับตั้้�งแต่่ที่่�เริ่่�มทำำ�การสำำ�รวจในช่่วงต้้นปีี 2011
อััตราที่่�ต้้นทุุนเพิ่่�มขึ้้�นนี้้�เร็็วขึ้้�นจนมีีอััตราที่่�สููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน
แต่่ยัังอยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อย ราคาโดยเฉลี่่�ยของผู้้�ผลิิตในอาเซีียนก็็เพิ่่�มขึ้้�น
เช่่นกัันหลัังจากที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงมาสองเดืือน แม้้ว่่าอััตราที่่�ราคา
ขายเพิ่่�มขึ้้�นนี้้�จะอยู่่�ในระดัับเล็็กน้้ อยเท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ดีี ในเดืือนธัันวาคมผู้้�ผลิิตสิินค้้าในอาเซีียนยัังคงมีีความมั่่�นใจว่่า
ผลผลิิตจะเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงปีี ข้้างหน้้ า แม้้ว่่าระดัับความเชื่่�อมั่่�นที่่�เป็็ นบวกนี้้�
จะลดลงจากเดืือนพฤศจิิกายนก็็ตาม

วิธีการสำ�รวจ

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

Bernard Aw
หัวหน้ านักเศรษฐศาสตร์
IHS Markit
โทรศัพท์ +65-6922-4226
bernard.aw@ihsmarkit.com

Katherine Smith
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
IHS Markit
โทรศัพท์ +1-781-301-9311
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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
ข้้อมููลของเดืือนธัันวาคม 2019 ได้้รัับการเก็็บรวบรวมในวัันที่่� 04-17 ธัันวาคม 2019

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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