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Nikkei PMI™ สาหรับภาคการผลิตในประเทศไทย
สภาวะการผลิตในประเทศไทยปรับตัวแย่ลงในเดือนมีนาคม
ประเด็นสาคัญ:
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ผลผลิต คาสั่งซื้อสินค้าใหม่ และสต็อกวัตถุดิบลดลง
อีกครั้ ง และส่ งผลต่ อดัช นีผู้จั ดการฝ่ายจัดซื้ อ (PMI)
ทั่วไป
ยอดขายสินค้าส่งออกเติบโตช้าลง
คว าม เ ชื่ อมั่ นข อง ธุ ร กิ จ มี ค่ าเ ป็ น ลบ เ ป็ นค รั้ ง แร ก
นับตั้งแต่ที่ทาการสารวจมา

อัตราการเติบโตเพิ่มขึน
้

ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 12-21 มีนาคม

สภาวะภาคการผลิตของประเทศไทยปรับตัวลดลงเมื่อสิ้นสุดไตร
มาสที่หนึ่ง หลังจากที่ปรับตัวดีขึ้นมาสามเดือน ผลผลิต คาสั่งซื้อ
สิ น ค้ า ใหม่ และสต็ อ กวั ต ถุ ดิ บ ที่ ล ดลงส่ ง ผลต่ อ PMI ทั่ ว ไป
จานวนพนัก งานในโรงงานลดลงเพิ่มเติม ขณะที่ความกดดันต่อ
ห่วงโซ่อุปทานชะลอตัวลง ความเชื่อมั่นของธุรกิจมีค่าเป็นลบเป็น
ครั้ ง แรกนั บ ตั้ ง แต่ ที่ ท าการส ารวจมา ส าหรั บ ด้ า นราคา ความ
กดดันด้านเงินเฟ้อชะลอตัวลงในเดือนมีนาคม
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Nikkei
หรือ
Purchasing
Managers’ Index (PMI™) สาหรับภาคการผลิตในประเทศ
ไทยหลังกาจัดปัจจัยทางฤดูกาลลดลงจาก
50.9
ในเดือน
กุมภาพันธ์ เป็น 49.1 ในเดือนมีนาคม ซึ่งส่งสัญญาณว่าสภาวะ
ของภาคส่วนปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในช่วงห้าเดือน
ค่าดัชนี
ล่าสุดนี้ยังมีค่าต่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2016 แม้ว่า
อัตราการลดลงนี้โดยรวมจะอยู่ในระดับเล็กน้อยก็ตาม นอกจากนี้
ค่า PMI โดยเฉลี่ยสาหรับไตรมาสที่หนึ่งยังมีค่าสูงสุดสาหรับปี
เช่นกัน PMI ทั่วไปคือดัชนีรวมที่ได้จากคาถามในแบบสารวจ
เกี่ยวกับคาสั่งซื้อสินค้าใหม่ ผลผลิต จานวนพนักงาน สินค้าคง
คลัง และเวลาส่งมอบของผู้ผลิตวัตถุดิบ ซึ่งให้ภาพรวมของ
สภาวะเศรษฐกิจการผลิตในปัจจุบัน
ไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดลงโดยที่สัญญาณอุปสงค์ของลูกค้าอ่อนตัว
ลงอีก ครั้ง คาสั่งซื้อ สินค้าใหม่ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือ น
พฤศจิกายนของปีก่อนหน้า โดยเห็นได้ชัดเจนว่าการเติบโตของ
คาสั่งซื้อสินค้าส่งออกใหม่ช้าลงและโดยรวมอยู่ในระดับเล็กน้อย
และข้อมูลการสารวจชี้แนะว่าอุปสงค์จากต่างประเทศอ่อนตัวลง
เช่นกัน ผู้ผลิตในประเทศไทยจึงลดการผลิตลง ซึ่งสอดคล้องกับ
อุปสงค์ในประเทศที่ลดลงและการเติบโตของการส่งออกที่ช้าลง
ผลผลิตที่ลดลงเพิ่มเติมในเดือนมีนาคมทาให้แนวโน้มการเติบโต
ในช่วงหกเดือนติดต่อกันได้สิ้นสุดลง
ผลผลิ ตที่ล ดลงและยอดขายที่ลดลงยัง ส่งผลต่อ ตลาดการจ้า ง
งานในภาคการผลิ ต โดยการจ้างงานของโรงงานลดลงอีก ครั้ ง
และมีอัตราที่เร็วที่สุดในช่วงหกเดือ น ซึ่งขณะนี้ภ าคการผลิตใน
ประเทศไทยไม่พบว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมานาน 14 เดือนแล้ว
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อัตราการชะลอตัวเพิ่มขึ้น
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ที่มา: Nikkei, IHS Markit

นอกจากนี้ ปริมาณงานคงค้างเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกันใน
เดือนมีนาคม แต่มีอัตราที่ช้าลงเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์
ความเชื่อมั่นของธุรกิจก็ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงครั้ง
นี้เช่นกัน โดยมีบริษัทหลายแห่งได้แสดงความกังวลกับแนวโน้ม
ในปี ข้ า งหน้ า เป็ น ครั้ ง แรกนั บ ตั้ ง แต่ ที่ เ ริ่ ม ท าการส ารวจในเดื อ น
ธันวาคม 2015
แนวโน้มการชะลอตัวส่งผลให้ผู้ผลิตตัดสินใจที่จะจากัดการเพิ่ม
กิจ กรรมการซื้ อ ลง โดยมี ระดั บการซื้ อ เพิ่ มขึ้ น เล็ ก น้ อ ยและเป็ น
อั ต ราที่ ช้ า ที่ สุ ด ในช่ ว งสี่ เ ดื อ น ส่ ง ผลให้ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานมี ค วาม
กดดันน้อยลง ข้อมูลในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่าเวลาส่งมอบ
ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ น ส่ ว นใหญ่ หลั ง จากที่ เ วลาส่ ง มอบ
ยาวนานขึ้นในช่วงสองเดือนก่อนหน้า
ในขณะเดียวกัน สินค้าคงคลังลดลงในระหว่างเดือนมีนาคม โดย
บริ ษั ท ระบุ ค วามต้ อ งการที่ จ ะน าสต็ อ กวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่ ม าใช้ เ พื่ อ
ตอบสนองความต้อ งการในการผลิต รวมถึงมีความตั้งใจที่จะลด
ปริมาณสินค้าสาเร็จรูปในสินค้า คงคลังเช่นกัน สาหรับด้านราคา
ผู้ผลิตในประเทศไทยรายงานว่ามีความกดดันด้านเงินเฟ้ออีกครั้ง
อย่ า งไรก็ ต าม การเพิ่ ม ขึ้ น ของทั้ ง ต้ น ทุ น การผลิ ต และราคา
ผลผลิตต่ างก็ มีอัต ราช้ากว่าในเดื อ นกุ มภาพัน ธ์ซึ่ง เป็น ค่าสู งสุ ด
โดยข้ อ มู ล การส ารวจเปิ ด เผยว่ า ราคาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ส าเหตุ ม าจาก
วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น เช่น น้ามัน และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น
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ข้อคิดเห็น:
Bernard Aw หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IHS Markit
ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการสารวจ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลการสารวจ PMI สาหรับภาคการผลิตในประเทศไทย
โดยกล่าวว่า:

“ภาคการผลิตในประเทศไทยสิ้นสุดไตรมาสที่หนึ่งด้วยการ
ปรับตัวลดลง โดยข้อมูล ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
Nikkei ส่ ง สั ญ ญาณว่ า สภาวะทางธุ ร กิ จ ปรั บ ตั ว แย่ ล งเป็ น
ครั้ ง แรกนั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคมของปี ก่ อ นหน้ า ผลผลิ ต
ค าสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ใหม่ แ ละจ านวนพนั ก งานต่ า งก็ ล ดลง
นอกจากนี้ สินค้าคงคลังยังลดลงเป็นครั้งแรกในปีนี้
“สิ่งที่ น่ากั งวลมากที่สุด คือสั ญญาณการขาดความเชื่อมั่ น
ในผู้ ผลิ ต ในประเทศไทยและการคาดการณ์ ว่ าผลผลิ ต จะ
ลดลงในปีข้างหน้า ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่ที่ทา
การส ารวจมา อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ น่ า กั ง วลคื อ ยอดขายสิ น ค้ า
ส่งออกช้าลงเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม
“เ งิ น บาทที่ แข็ งค่ าขึ้ นเ มื่ อ ไม่ นานม านี้ อาจส่ งผลต่ อ
ยอดขายสิ น ค้า ส่ ง ออกในอนาคต สานักงานนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ การค้ า ของรั ฐ บาลได้ ป ระกาศเตื อนว่ า รายได้
ของผู้ ส่ ง ออกในประเทศไทยอาจอยู่ ภ ายใต้ ค วามกดดั น
หากเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อไป โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 4% เมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ
ตั้ง แต่ เ ริ่ม ต้น ปี และแข็ง ค่ าขึ้ น 0.6% ในช่ ว งสามสั ปดาห์
แรกของเดือนมีนาคม
“แม้ ว่ า ข้ อ มู ล PMI จะแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ภาคการผลิ ต ของ
ประเทศไทยมี ไตรมาสที่ ดี ที่สุด ใตลอดช่ ว งปี ที่ผ่า นมาใน
ระหว่างช่วงสามเดือนแรกของปี 2018 แต่ค่าดัชนีที่ลดลง
ในเดื อนมี น าคมก็ ชี้ แ นะว่ า ภาคส่ ว นได้ ช ะลอตั ว ลงขณะที่
ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่สอง
“ความกดดันจากเงินเฟ้อในภาคการผลิตชะลอตัว ลงอย่าง
ชัดเจนในเดือนมีนาคมเช่นกัน และเชื่อว่าเงินบาทที่แข็งค่า
ประกอบด้วยภาวะเงินเฟ้อจากการนาเข้า ซึ่งชี้แนะว่าภาวะ
เงิ น เฟ้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะชะลอตั ว ในอนาคต
ภาวะเงินเฟ้อทั่วไปยังคงมีระดับที่ต่ากว่าช่วงเป้าหมายของ
ธนาคารกลางที่ 1.0–4.0% แต่ ไ ม่ มี แ นวโน้ ม ว่ า จะมี
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินขึ้น เนื่องจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพิ จ ารณาว่ า นโยบายการคลั ง มี บ ทบาท
มากกว่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจ”
-จบ-
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ได้รับการสนับสนุนโดย

Nikkei คือองค์กรสื่อที่มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นสื่อ หลัก The Nikkei หนังสือพิมพ์รายวันที่เป็นเรือธงของเรามีสมาชิกประมาณสองล้าน
ห้าแสนคน Nikkei มีการเผยแพร่สื่อบนหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงทางออนไลน์ การออกอากาศ และนิตยสาร
นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1876 ในชื่อ Chugai Bukka Shimpo (ข่าวเกี่ยวกับราคาในประเทศและต่างประเทศ) เราได้ เสนอการรายงานข้อมูล
ที่มีคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็รักษาจุดยืนด้านความตรงไปตรงมาและความเป็นกลางด้วย แบรนด์ The Nikkei กลายเป็น
คาที่มีความหมายเดียวกับความไว้วางใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Nikkei Inc. นาเสนอแพลตฟอร์มสื่อ หลากหลายประเภทเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการที่ แตกต่างกันไปของผู้อ่านของเรา ส่วนสาคัญของ
บริการเหล่านี้คือ The Nikkei ซึ่งมียอดพิมพ์ประมาณสองล้านห้าแสนฉบับ นอกจากนี้เรายังนาเสนอเนื้อ หาระดับพรีเมียมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ แข็งแกร่ง จานวนผู้ ส มัครเป็ นสมาชิ ก ของ Nikkei ฉบับ Online Edition ซึ่ง เปิ ดตัวในปี 2010 มีมากกว่า 500,000 คนในขณะนี้
บริการทางออนไลน์ที่มีการคิดค่าธรรมเนียมของเราเป็นหนึ่งในบริการที่มีฐานผู้อ่านมากที่สุดในโลกในกลุ่มผู้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ หลัง จากที่
ก่อตั้งมาได้แปดปี สื่อฉบับออนไลน์ของเราได้พัฒนาจากการเป็นสื่อที่นาเสนอข่าวให้กับผู้อ่านมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนพัฒนาอาชีพขอ
ตนให้ก้าวหน้า
ในปี 2013 เราได้ริเริ่ม Nikkei Asian Review ซึ่งเป็นบริการข่าวในภาษาอังกฤษที่มีให้บริการทั้งทางออนไลน์และในรูปนิตยสารฉบับพิมพ์
รายสัปดาห์ ในปีต่อมา เราได้จัดตั้งสานักงานใหญ่ฝ่ายบรรณาธิการสาหรั บทวีปเอเชียขึ้นในกรุงเทพฯ เพื่อเจาะลึกการรายงานข่าวเศรษฐกิจ
ของเราในทวีปเอเชีย นอกจากนี้เราได้เพิ่มจานวนผู้สื่อข่าวที่ประจาอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียนอกประเทศญี่ปุ่นมากเป็นสองเท่า และ
ในปี 2014 เรายังได้เปิดตัว Nikkei Group Asia Pte. บริษัทใหม่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการขยายความครอบคลุม
ของแบรนด์ Nikkei ในภูมิภาคนี้อีกด้วย เป้าหมายของเราคือการทาให้ Nikkei เป็นสื่อชั้นนาในทวีปเอเชีย
http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/en/

http://asia.nikkei.com/
ขอแนะนาวารสารด้านธุรกิจฉบับเดียวที่นาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทวีปเอเชียมาเสนอให้แก่คุณได้จากวงใน

Nikkei Asian Review คือวารสารเพียงฉบับเดียวที่สามารถให้
มุมมองธุรกิจใน
ทวีปเอเชียแก่คุณได้จากวงใน
โดยมีจานวนผู้สื่อข่าวและ
นักเขียนบทความทั่ว
ภูมิภาคมากกว่าวารสารด้านธุรกิจฉบับอื่นใด
ก้าวทันข่าวสารล่าสุด บทวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึก ด้วยการ
สมัครเป็นสมาชิก
Nikkei Asian Review – มีให้บริการทั้งในฉบับพิมพ์
ทางออนไลน์
และบน
โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของคุณ
Asia300:
เสนอการรายงานข่าวอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับบริษัทชั้นนามากกว่า 300 แห่งใน 11 ประเทศและภูมิภาคในทวีปเอเชีย Nikkei
Asian Review มีเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์ข่าวเกี่ยวกับองค์กรในทวีปเอเชียที่ใหญ่ที่สุด ผ่านการรายงานข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งรองรับด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับธุรกิจและการเงินของบริษัทในภูมิภาค
JAPAN UPDATE:
ให้คุณก้าวทันข่าวสารธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นอยู่เสมอ
VIEWPOINTS:
นาเสนอมุมมองของผู้นาความคิดเกี่ยวกับทวีปเอเชียจากทั่วโลก ซึ่งรวมถึงคอลัมน์ “Tea
Leaves” ของเรา ซึ่งเขียนโดย นักเขียนที่ดีที่สุดของเรา
POLITICS & ECONOMY:
สารวจนโยบายการเงินและการคลัง การต่างประเทศ และอีกมากมาย
MARKETS:
บทวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก พร้อมข่าวสารในแวดวงอุตสาหกรรมโดยละเอียด เพื่อให้คุณ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาคส่วนที่ เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคอยู่ตลอดเวลา
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หมายเหตุสาหรับบรรณาธิการ:
Nikkei PMI™ สาหรับภาคการผลิตในประเทศไทยใช้ข้อมูลทีร่ วบรวมจากคาตอบในแบบสอบถามประจาเดือนที่ส่งให้กับผู้จัดการด้านการจัดซื้อในบริษัท
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 400 แห่ง คณะกรรมการได้รับการแบ่งหมวดหมู่ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และจานวนพนักงานในบริษท
ั ภาคการ
ผลิตได้รับการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่กว้าง ๆ 8 หมวดหมู่ดังต่อไปนี้: โลหะขัน
้ มูลฐาน สารเคมีและพลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสง อาหารและเครือ
่ งดื่ม
วิศวกรรมเครื่องกล สิ่งทอและเครื่องนุง่ ห่ม ไม้และกระดาษ การขนส่ง
คาตอบในแบบสารวจสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเดือนปัจจุบันเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ถ้ามี) โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในช่วงกลางเดือน สาหรับ
ดัชนีแต่ละตัว 'รายงาน' จะแสดงค่าร้อยละที่แสดงถึงคาตอบของคาถามแต่ละข้อ ส่วนต่างสุทธิระหว่างจานวนของคาตอบที่สูงกว่า/ดีกว่าและคาตอบที่ต่ากว่า/
แย่กว่า และดัชนี 'การกระจาย' ดัชนีนค
ี้ ือผลรวมของคาตอบในเชิงบวกและครึ่งหนึ่งของคาตอบที่ตอบว่า 'เหมือนเดิม' ดัชนีการกระจายมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ดัชนีชั้นนาทั่วไปและเป็นการวัดโดยสรุปที่แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสม ดัชนีที่มีค่าสูงกว่า 50 ระบุว่าตัวแปรนัน
้ โดยรวมแล้วมีการ
เพิ่มขึ้น และดัชนีทม
ี่ ีค่าต่ากว่า 50 ระบุว่าตัวแปรนั้นโดยรวมแล้วมีการลดลง
Nikkei PMI™ สาหรับภาคการผลิตในประเทศไทยคือดัชนีรวมที่ประกอบด้วยดัชนีย่อยห้าตัว และมีการถ่วงน้าหนักดังนี้: คาสั่งซื้อสินค้าใหม่ - 0.3, ผลผลิต 0.25, จานวนพนักงาน - 0.2, เวลาส่งมอบของผู้ผลิตวัตถุดิบ - 0.15, สต็อกวัตถุดิบที่ซื้อ - 0.1 โดยเวลาส่งมอบได้รับการคานวณแบบผกผันเพื่อให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางทีส
่ ามารถนาไปเปรียบเทียบได้
IHS Markit ไม่ได้แก้ไขข้อมูลการสารวจที่ใช้หลังจากที่เผยแพร่ครัง้ แรกไปแล้ว แต่อาจมีการแก้ไขปัจจัยทางฤดูกาลในบางครั้งคราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อชุดข้อมูลที่มีการกาจัดปัจจัยทางฤดูกาล ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลตัวเลขอ้างอิง (ยังไม่ได้ปรับค่า) ในอดีต ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ครั้ง
แรกหลังกาจัดปัจจัยทางฤดูกาลแล้ว และข้อมูลฉบับแก้ไขในภายหลังจาก IHS Markit ได้ โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com
เกี่ยวกับ IHS Markit (www.ihsmarkit.com)
IHS Markit (Nasdaq: INFO) คือผูน
้ าระดับโลกในด้านข้อมูลทีส
่ าคัญ การวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญในการสร้างโซลูชันสาหรับอุตสาหกรรมและตลาด
หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก บริษัทนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และโซลูชันยุคใหม่ให้แก่ลูกค้าในภาคส่วนธุรกิจ การเงิน และภาครัฐ ซึ่งช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ลูกค้า และนาเสนอข้อมูลเชิงลึกที่นาไปสู่การตัดสินใจอย่างมั่นใจหลังจากได้รับทราบข้อมูลเป็นอย่างดีแล้ว IHS Markit มีลูกค้าในภาคส่วนธุรกิจและภาครัฐที่
สาคัญต่าง ๆ มากกว่า 50,000 ราย ซึง่ รวมถึงร้อยละ 85 ของบริษัทใน Fortune Global 500 และสถาบันการเงินชัน
้ นาของโลก IHS Markit มีสานักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่ลอนดอน และมีความมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีผลกาไร
IHS Markit คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. ชื่อของบริษัทอื่น ๆ และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่
เกี่ยวข้อง © 2018 IHS Markit Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ
เกี่ยวกับ PMI
ขณะนีม
้ ีการจัดทาแบบสารวจสาหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) ในมากกว่า 40 ประเทศ และในภูมภ
ิ าคทีส
่ าคัญ
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงยูโรโซน แบบสารวจเหล่านี้เป็นแบบสารวจทางธุรกิจที่ได้รบ
ั ความสนใจมากที่สุดจากทั่วโลก และได้รับการยอมรับจากธนาคารกลาง ตลาด
การเงินและผู้ดาเนินการตัดสินใจทางธุรกิจในด้านความสามารถในการนาเสนอดัชนีแสดงแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มค
ี วามถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์
และ
แตกต่างจากดัชนีอน
ื่ ๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ https://ihsmarkit.com/products/pmi.html
สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาใน Nikkei PMI สาหรับภาคการผลิตในประเทศไทยที่จัดหาให้ในเอกสารนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของหรือเป็นสิทธิ์ใช้งานของ IHS Markit ไม่
อนุญาตให้มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก IHS Markit ก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการทาสาเนา การจาหน่าย การส่งต่อ
หรือการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ IHS Markit จะไม่ต้องมีความรับผิดชอบ หน้าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ สาหรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูล ("ข้อมูล") ที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารนี้ ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การละเลย หรือความล่าช้าใด ๆ ของข้อมูล หรือการดาเนินการใด ๆ โดยเชื่อถือตามข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
IHS Markit จะไม่ต้องรับผิดสาหรับความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมิได้เจตนา หรือความเสียหายอ้นเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้ข้อมูลนี้ Purchasing Managers’ Index™ และ PMI™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Markit Economics Limited หรือเป็นสิทธิ์ใช้งานของ Markit
Economics Limited โดย Nikkei ใช้เครื่องหมายข้างต้นภายใต้ใบอนุญาต IHS Markit เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IHS Markit Limited
หากท่านไม่ต้องการได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก IHS Markit โปรดส่งอีเมลมาที่ joanna.vickers@ihsmarkit.com หากต้องการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดคลิกที่นี่
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