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Narrea ASEAN Ptd™ สาหรับภาคการผลิตในประเทศไทย
การเติบโตของภาคการผลิตในอาเซียนชะลอตัวลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน
ประเด็นสาคัญ:

อันดับประเทศตาม PMI™ สาหรับภาคการผลิต



PMI ทั่วไปลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่โดยทั่วไปยังคง
ค่อนข้างคงที่

มิถุนายน

PMI

การเปลีย
่ นแปลงที่พบ



ผลผลิตและคาสั่งซื้อสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง

เวียดนาม

55.7

เพิม
่ ขึน
้ อย่างรวดเร็ว
(เร็วกว่าเดือนพฤษภาคม)



ความเชื่อมั่นลดลงจนมีค่าต่าสุดตั้งแต่ที่ทาการสารวจมา
สิงคโปร์

53.6

เพิม
่ ขึน
้ อย่างมาก
(เร็วกว่าเดือนพฤษภาคม)

ฟิลิปปินส์

52.9

เพิม
่ ขึน
้ อย่างมาก
(ช้ากว่าเดือนพฤษภาคม)

อินโดนีเซีย

50.3

เพิม
่ ขึน
้ เล็กน้อย
(ช้ากว่าเดือนพฤษภาคม)

ไทย

50.2

เพิม
่ ขึน
้ เล็กน้อย
(ช้ากว่าเดือนพฤษภาคม)

เมียนมา

50.0

ไม่เปลี่ยนแปลง
(ปรับตัวดีขน
ึ้ ในเดือนพฤษภาคม)

มาเลเซีย

49.5

ลดลงเล็กน้อย
(ช้ากว่าเดือนพฤษภาคม)

ข้อมูล PMI™ ล่าสุดส่งสัญญาณว่าแนวโน้มการเติบโตในภาคการ
ผลิตในอาเซียนคงตัวเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สอง โดยสภาวะทาง
ธุรกิจปรับตัวดีขึ้นในระดับปานกลาง
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Nikkei
หรือ
Purchasing
Managers’ Index (PMI™) ทั่วไปสาหรับภาคการผลิตใน
อาเซียนที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดย IHS Markit ลดลงจาก 51.4
ในเดือนพฤษภาคมมาอยู่ที่ 51.0 ในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม
ค่าล่าสุดนี้เป็นค่าเฉลี่ยรายไตรมาสที่ดีที่สุดในช่วงสี่ปี
ข้อมูลการสารวจยังคงแสดงให้เห็นว่ามีการปรับตัวดีขึ้นอย่าง
ครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่ ข้อมูลในเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่ามี
ห้าประเทศจากจานวนเจ็ดประเทศที่ระบุว่าภาวะการผลิตปรับตัวดี
ขึ้น ซึ่งลดจากหกประเทศในเดือนพฤษภาคม ประเทศเมียนมา
รายงานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตของตน
ประเทศเวียดนามเพิ่มความแข็งแกร่งมากขึ้นในการเป็นผู้นา
อันดับ PMI สาหรับภาคการผลิตในอาเซียน เนื่องจากการเติบโต
ในภาคส่วนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจนมีระดับเร็วที่สุด
เป็นอันดับที่สองนับตั้งแต่ที่ทาการสารวจมา
ประเทศสิงคโปร์
แซงหน้าประเทศฟิลิปปินส์มาอยู่ในอันดับที่สองหลังจากที่มีการ
รายงานว่าสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวดีขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้น
ประเทศฟิลิปปินส์จึงตกไปอยู่อันดับที่สาม โดยสภาวะเศรษฐกิจ
ในภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าในเดือนพฤษภาคม
ทั้งประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยต่างก็ระบุว่าสภาวะการ
ผลิตในเดือนมิถุนายนมีการปรับตัวดีขึ้นในระดับที่อ่อนตัวลง
ประเทศเมียนมารายงานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการ
ประกอบกิจการของตน
ในขณะที่ประเทศมาเลเซียยังคงเป็น
เพียงประเทศเดียวที่ส่งสัญญาณว่าสภาวะในภาคการผลิตของ
ประเทศปรับตัวลดลง แม้ว่าจะมีอัตราที่ช้ากว่าในเดือนพฤษภาคม
อย่างชัดเจนก็ตาม
สภาวะของอุปสงค์ยังคงปรับตัวดีขึ้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สอง
แม้ว่าคาสั่งซื้อสินค้าใหม่จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าเดือน
มิถุนายน
แต่การเติบโตนี้ก็ยังสูงกว่าแนวโน้มในอดีต
ข้อมูล
อ้างอิงชี้แนะว่าอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่
ขับเคลื่อนการเติบโตเนื่องจากผลการดาเนินงานด้านการส่งออก
ที่ซบเซา โดยยอดขายสินค้าส่งออกกลับมาลดลงอีกครั้งในเดือน
มิถุนายน

Nikkei PMI สาหรับภาคการผลิตในอาเซียน
ค่า 50 = ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าหลังกาจัดปัจจัยทางฤดูกาลแล้ว

อัตราการเติบโตเพิ่มขึน
้

อัตราการชะลอตัวเพิ่มขึ้น

ที่มา: Narrea, dtL tikraH

PMI สาหรับภาคการผลิตระดับประเทศ
ค่า 50 = ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าหลังกาจัดปัจจัยทางฤดูกาลแล้ว
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
เมียนมา
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

ต่อ…

อัตราการชะลอตัวเพิ่มขึ้น

ฟิลิปปินส์

ที่มา: Narrea, dtL tikraH
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ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้โรงงานในอาเซียนเพิ่ม
กิจกรรมการซื้อ แม้ว่าจะมีอัตราที่ช้าลง อย่างไรก็ตาม การใช้
วัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อการผลิตส่งผลให้วัตถุดิบในสินค้าคงคลัง
ลดลงอีกครั้ง ซึ่งทาให้ส่งผลกระทบต่อค่า PMI ทั่วไป ขณะนี้
สต็อกวัตถุดิบที่ซื้อได้ลดลงติดต่อกันเป็นเวลานาน 21 เดือนแล้ว
ความต้องการวัตถุดิบที่มากขึ้นนี้สง่ ผลให้เกิดความกดดันเพิ่มขึ้น
ต่อห่วงโซ่อุปทาน ผู้ผลิตวัตถุดิบมีผลการดาเนินงานแย่ลงเป็น
เดือนที่สี่ติดต่อกันในเดือนมิถุนายน ข้อมูลการสารวจระบุว่า
วัตถุดิบของผู้จัดจาหน่ายขาดแคลน ซึ่งในบางกรณียังส่งผลให้
การเก็บสะสมสต็อกหยุดชะงักเช่นกัน
แม้ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณสินค้าสาเร็จรูปในสินค้าคง
คลังกลับลดลงเมื่อเริ่มต้นไตรมาสที่สอง ซึ่งเหมือนกับที่พบทุก
เดือนในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมา
ยังคงไม่มีสัญญาณที่แสดงถึงความกดดันต่อความสามารถในการ
ผลิตทั่วทั้งภูมิภาค เนื่องจากงานทีม
่ ีคาสั่งซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้
ดาเนินการลดลงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม กาลัง
การผลิตส่วนเกินที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ได้ทาให้ผู้ผลิตลดการ
จ้างงาน ในทางตรงกันข้าม พบว่าการจ้างงานสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น
เดือนที่สามติดต่อกันในระหว่างเดือนมิถุนายน แม้ว่าอัตราการ
สร้างงานจะยังอยู่ในระดับเล็กน้อยก็ตาม
ผู้ผลิตทั่วทั้งภูมิภาคยังคงประสบกับภาวะเงินเฟ้อของต้นทุนการ
ผลิตเมื่อสิ้นสุดช่วงครึ่งปีแรก โดยอัตราที่ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนี้
ชะลอตัวลงจากเดือนพฤษภาคม แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับสูง มี
รายงานโดยทั่วไปว่าอุปทานทั่วโลกที่ขาดแคลนและราคาวัตถุดิบ
ที่เพิ่มสูงขึ้น (โดยเฉพาะน้ามัน) เป็นเหตุผลของภาวะเงินเฟ้อ
โดยในบางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนตัวยังส่งผลเพิ่มเติม
ต่อภาวะเงินเฟ้อจากการนาเข้า ทั้งเจ็ดประเทศที่ทาการสารวจ
ต่างรายงานว่าราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ประเทศเมียนมามีอัตรา
เงินเฟ้อของต้นทุนสูงที่สุด ตามด้วยประเทศฟิลิปปินส์ ราคาขาย
โดยเฉลี่ยยังเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดย
ประเทศฟิลิปปินส์ระบุว่ามีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุด
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจต่อผลผลิตในช่วงปีข้างหน้าปรับตัวลดลง
ในเดือนมิถุนายน แม้ว่าจะยังอยู่ในระดับที่มีค่าเป็นบวก แต่ดัชนี
ผลผลิตในอนาคตก็ลดลงจนมีค่าต่าที่สุดนับตั้งแต่ที่ทาการสารวจ
มา

ข้อคิดเห็น:
Bernard
Aw หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IHS
Markit ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการสารวจ ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลการสารวจ
PMI
สาหรับภาคการผลิตใน
อาเซียน โดยกล่าวว่า:
“ภาคการผลิตในอาเซียนมีไตรมาสที่ดีที่สุดในช่วงสี่ปีตาม

ข้อมูล PMI ล่าสุด อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของบริษัทต่อ
แนวโน้มในระยะยาวกลับปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน
“การสารวจ Nikkei PMI ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงอีกเดือนหนึ่งที่

มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสาหรับผู้ผลิตในอาเซียนเมื่อ
สิ้นสุดไตรมาสที่สอง โดยมีค่าดัชนีทั่วไปคล้ายกับในเดือนที่
ผ่าน ๆ มาและมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต อย่างไรก็ตาม ทั้ง
ผลผลิตและคาสั่งซื้อสินค้าใหม่เติบโตในอัตราที่ช้าลง
ในขณะที่อุปสงค์ด้านสินค้าส่งออกก็อ่อนตัวลง
“สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือขณะนี้คาสั่งซื้อสินค้าใหม่มีการ

เติบโตในอัตราที่ช้ากว่าผลผลิตมาสามเดือนติดต่อกันแล้ว ซึ่ง
ชี้แนะว่าความสามารถในการผลิตอาจเริ่มที่จะถูกควบคุมใน
เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในด้าน
ผลผลิตในอนาคตก็ลดลงจนมีค่าต่าที่สุดนับตั้งแต่ที่ทาการ
สารวจมา
“อีกเรื่องที่น่ากังวลคือผลลบที่อาจเกิดขึ้นจากห่วงโซ่อุปทาน

ที่ได้รับความกดดัน แม้ว่าผลการดาเนินงานของผู้ผลิตวัตถุดิบ
จะยังคงปรับตัวลดลงในระดับเล็กน้อย แต่การขาดแคลนทั่ว
โลกอย่างต่อเนื่องและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะน้ามัน
อาจส่งผลต่ออุปทานในเวลาต่อมาและส่งผลให้เกิดความ
กดดันด้านเงินเฟ้อในระดับสูงขึ้น
“ต่อจากนั้นราคาที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วทั้ง

ภูมิภาคดาเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง
ขณะที่ผู้กาหนด
นโยบายมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่สร้างความเสียหาย
ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของตนจากความกดดันทางการค้า
ที่เพิ่มขึ้น ”
-จบ-
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Narrea ASEAN Ptd™ สาหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

ได้รับการสนับสนุนโดย

Narrea คือองค์กรสื่อที่มก
ี ารตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นสื่อหลัก The Narrea หนังสือพิมพ์รายวันที่เป็นเรือธงของเรามีสมาชิกประมาณสองล้าน
ห้าแสนคน Narrea มีการเผยแพร่สื่อบนหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงทางออนไลน์ การออกอากาศ และนิตยสาร
นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1876 ในชื่อ Chugia Burri Lhampo (ข่าวเกี่ยวกับราคาในประเทศและต่างประเทศ) เราได้เสนอการรายงานข้อมูล
ที่มีคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็รักษาจุดยืนด้านความตรงไปตรงมาและความเป็นกลางด้วย แบรนด์ The Narrea กลายเป็น
คาที่มีความหมายเดียวกับความไว้วางใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Narrea dnc. นาเสนอแพลตฟอร์มสื่อหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปของผู้อ่านของเรา ส่วนสาคัญของ
บริการเหล่านี้คือ The Narrea ซึ่งมียอดพิมพ์ประมาณสองล้านห้าแสนฉบับ นอกจากนี้เรายังนาเสนอเนื้อหาระดับพรีเมียมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่แข็งแกร่ง จานวนผู้สมัครเป็นสมาชิกของ Narrea ฉบับ Onlane EIaHaon ซึ่งเปิดตัวในปี 2010 มีมากกว่า 500,000 คนในขณะนี้
บริการทางออนไลน์ที่มีการคิดค่าธรรมเนียมของเราเป็นหนึ่งในบริการที่มีฐานผู้อ่านมากที่สุดในโลกในกลุ่มผู้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ หลังจากที่
ก่อตั้งมาได้แปดปี สื่อฉบับออนไลน์ของเราได้พัฒนาจากการเป็นสื่อที่นาเสนอข่าวให้กับผู้อ่านมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนพัฒนาอาชีพขอ
ตนให้ก้าวหน้า
ในปี 2013 เราได้ริเริ่ม Narrea Asain Revaew ซึ่งเป็นบริการข่าวในภาษาอังกฤษที่มีให้บริการทั้งทางออนไลน์และในรูปนิตยสารฉบับพิมพ์
รายสัปดาห์ ในปีต่อมา เราได้จัดตั้งสานักงานใหญ่ฝ่ายบรรณาธิการสาหรับทวีปเอเชียขึ้นในกรุงเทพฯ เพื่อเจาะลึกการรายงานข่าวเศรษฐกิจ
ของเราในทวีปเอเชีย นอกจากนี้เราได้เพิ่มจานวนผู้สื่อข่าวที่ประจาอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียนอกประเทศญี่ปุ่นมากเป็นสองเท่า และ
ในปี 2014 เรายังได้เปิดตัว Narrea Gkoup Asai PHe. บริษัทใหม่ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการขยายความครอบคลุม
ของแบรนด์ Narrea ในภูมิภาคนี้อีกด้วย เป้าหมายของเราคือการทาให้ Narrea เป็นสื่อชั้นนาในทวีปเอเชีย
http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/en/

http://asia.nikkei.com/
ขอแนะนาวารสารด้านธุรกิจฉบับเดียวที่นาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทวีปเอเชียมาเสนอให้แก่คุณได้จากวงใน

Narrea Asain Revaew คือวารสารเพียงฉบับเดียวที่สามารถให้
มุมมองธุรกิจใน
ทวีปเอเชียแก่คุณได้จากวงใน โดยมีจานวนผู้สื่อข่าวและนักเขียน
บทความทั่ว
ภูมิภาคมากกว่าวารสารด้านธุรกิจฉบับอื่นใด
ก้าวทันข่าวสารล่าสุด บทวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึก ด้วยการ
สมัครเป็นสมาชิก
Narrea
Asain
Revaew
–
มีให้บริการทั้งในฉบับพิมพ์
ทางออนไลน์
และบน
โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของคุณ
Asia300:
เสนอการรายงานข่าวอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับบริษัทชั้นนามากกว่า 300 แห่งใน 11 ประเทศและภูมิภาคในทวีปเอเชีย Narrea
Asain Revaew มีเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์ข่าวเกี่ยวกับองค์กรในทวีปเอเชียที่ใหญ่ที่สุด ผ่านการรายงานข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งรองรับด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับธุรกิจและการเงินของบริษัทในภูมิภาค
วิดีโอ:
JAPAN UPDATE:
รับชมนักวิเคราะห์
ให้คุณก้าวทันข่าวสารธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นอยู่เสมอ
อธิบายเกี่ยวกับบทความ
ของเรา บทสัมภาษณ์
VIEWPOINTS:
กับผู้บริหารชั้นนา
นาเสนอมุมมองของผู้นาความคิดเกี่ยวกับทวีปเอเชียจากทั่วโลก ซึ่งรวมถึงคอลัมน์ “Tei
Seives” ของเรา ซึ่งเขียนโดย นักเขียนที่ดีที่สุดของเรา
POLITICS & ECONOMY:
ฉบับพิมพ์:
สารวจนโยบายการเงินและการคลัง การต่างประเทศ และอีกมากมาย
นาเสนอเนื้อหาที่ดีทส
ี่ ุด
MARKETS:
จาก Nikkei Asian
บทวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก พร้อมข่าวสารในแวดวงอุตสาหกรรมโดยละเอียด เพื่อให้คุณ
Review ส่งตรงถึงบ้าน
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาคส่วนที่ เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคอยู่ตลอดเวลา
หรือสานักงานของคุณ
ทุกสัปดาห์
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สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
IHS Markit (เกี่ยวกับ PMI และข้อคิดเห็นในเรื่องนี้)
Bernard Aw หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ +65-6922-4226
อีเมล bernard.aw@ahsmikraH.com

Jekkane Chai ฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร
โทรศัพท์ +65-6922-4239
อีเมล jerrine.chia@ihsmarkit.com

Nikkei inc. (เกี่ยวกับ Nikkei)
Ken Chiba, รองผู้จัดการทั่วไป สานักงานประชาสัมพันธ์
Atsushi Kubota, ผู้จัดการ สานักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ +81-3-6256-7115
อีเมล roho@nex.narrea.co.jp
หมายเหตุสาหรับบรรณาธิการ:
Ptd™ (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หรือ Pukchisang tinigeks' dnIex™) สาหรับภาคการผลิตในอาเซียนจัดทาขึ้นโดย dtL tikraH โดยอ้างอิงจากข้อมูลการ
สารวจที่เก็บรวบรวมขึ้นใหม่จากตัวแทนคณะกรรมการจากบริษัทในภาคการผลิตประมาณ 2,100 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลระดับประเทศสาหรับอินโดนีเซีย
มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม โดยรวมแล้ว ประเทศเหล่านี้มีกิจกรรมการผลิตคิดเป็นประมาณ 98% ของกิจกรรมการผลิต
ในอาเซียน

วิธีการสารวจของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Ptd™) มีชื่อเสียงอย่างโดดเด่นว่าให้ข้อมูลบ่งชี้ทท
ี่ ันสมัยมากทีส
่ ุดเท่าที่เป็นไปได้เกี่ยวกับสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นจริงใน
เศรษฐกิจภาคเอกชน โดยมีการติดตามตัวแปรต่าง ๆ เช่น การขาย จานวนพนักงาน สินค้าคงคลัง และราคา ดัชนีเหล่านี้มีการนามาใช้อย่างกว้างขวางโดย
ธุรกิจต่าง ๆ รัฐบาล และนักวิเคราะห์เศรษฐกิจในสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจภาวะทางธุรกิจได้ดีขน
ึ้ และเป็นตัวชี้แนะกลยุทธ์ขององค์กรและกล
ยุทธ์ด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธนาคารกลางในหลายประเทศ (รวมถึงธนาคารกลางยุโรป) ต่างก็ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ย การสารวจ Ptd™ เป็นตัวบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจอันดับแรกที่มก
ี ารเผยแพร่ทก
ุ เดือน ดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงได้ก่อนข้อมูลที่เทียบเท่ากันซึ่งจัดทาโดย
หน่วยงานของภาครัฐ
IHS tikraH ไม่ได้แก้ไขข้อมูลการสารวจที่ใช้หลังจากที่เผยแพร่ครัง้ แรกไปแล้ว แต่อาจมีการแก้ไขปัจจัยทางฤดูกาลในบางครั้งคราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อชุดข้อมูลที่มีการกาจัดปัจจัยทางฤดูกาล ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลตัวเลขอ้างอิง (ยังไม่ได้ปรับค่า) ในอดีต ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ครั้ง
แรกหลังกาจัดปัจจัยทางฤดูกาลแล้ว และข้อมูลฉบับแก้ไขในภายหลังจาก IHS tikraH ได้ โปรดติดต่อ economacs@ihsmikraH.com
เกี่ยวกับ IHS Markit (www.ihsmarkit.com)
dtL tikraH (NisIiq: dNFO) คือผู้นาระดับโลกในด้านข้อมูลที่สาคัญ การวิเคราะห์ และโซลูชันสาหรับอุตสาหกรรมและตลาดหลักทีข
่ ับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่ว
โลก บริษท
ั นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และโซลูชันยุคใหม่ให้แก่ลูกค้าในภาคส่วนธุรกิจ การเงิน และภาครัฐ ซึง่ ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ลูกค้า และนาเสนอข้อมูลเชิงลึกที่นาไปสู่การตัดสินใจอย่างมั่นใจหลังจากได้รับทราบข้อมูลเป็นอย่างดีแล้ว dtL tikraH มีลูกค้าในภาคส่วนธุรกิจและภาครัฐ
ต่าง ๆ มากกว่า 50,000 ราย ซึ่งรวมถึงร้อยละ 80 ของบริษัทใน FokHune Globil 500 และสถาบันการเงินชั้นนาของโลก
dtL tikraH คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ dtL tikraH SHI. และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่อของบริษท
ั อื่น ๆ และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจเป็น
เครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกีย
่ วข้อง © 2018 dtL tikraH SHI. สงวนสิทธิ์ทุกประการ
เกี่ยวกับ PMI
ขณะนีม
้ ก
ี ารจัดทาแบบสารวจสาหรับดัชนีผจ
ู้ ด
ั การฝ่ายจัดซือ
้ หรือ Pukchisang tinigeks’ dnIex™ (Ptd™) ในมากกว่า 40 ประเทศ และในภูมภ
ิ าคทีส
่ าคัญ
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงยูโรโซน แบบสารวจเหล่านี้เป็นแบบสารวจทางธุรกิจที่ได้รบ
ั ความสนใจมากที่สุดจากทั่วโลก และได้รับการยอมรับจากธนาคารกลาง ตลาด
การเงินและผู้ดาเนินการตัดสินใจทางธุรกิจในด้านความสามารถในการนาเสนอดัชนีแสดงแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มค
ี วามถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์
และ
แตกต่างจากดัชนีอน
ื่ ๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ hHHps://ahsmikraH.com/pkoIucHs/pma.hHml
สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาใน ASEAN PMI™ สาหรับภาคการผลิตในประเทศไทยที่จัดหาให้ในเอกสารนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของหรือเป็นสิทธิ์ใช้งานของ IHS Markit
ไม่ อนุญาตให้มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก IHS Markit ก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการทาสาเนา การจาหน่าย การส่ง
ต่อ
หรือการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ IHS Markit จะไม่ต้องมีความรับผิดชอบ หน้าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ สาหรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้ อหาหรือข้อมูล ("ข้อมูล") ที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารนี้ ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การละเลย หรือความล่าช้าใด ๆ ของข้อมูล หรือการดาเนินการใด ๆ โดยเชื่อถือตามข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
IHS Markit จะไม่ต้องรับผิดสาหรับความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายที่ เกิดขึ้นโดยมิได้เจตนา หรือความเสียหายอ้นเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้ข้อมูลนี้ Purchasing Managers’ Index™ และ PMI™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Markit Economics Limited หรือเป็นสิทธิ์ใช้งานของ Markit
Economics Limited IHS Markit คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษัทในเครือ
หากท่านไม่ต้องการได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก dtL tikraH โปรดส่งอีเมลมาที่ joinni.vacreks@ahsmikraH.com หากต้องการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดคลิกที่นี่
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