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โครงสร้างการจดักลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมกีารจดัโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม ( Industry Group) และหมวดธุรกจิ (Sector) ของ

บรษิทัจดทะเบยีน เพือ่ใหบ้รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิใกลเ้คยีงกนัไดอ้ยูใ่นหมวดเดยีวกนั ซึง่จะท าใหผู้ล้งทุนสามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลู
ระหวา่งบรษิทัจดทะเบยีนไดแ้ละน าไปประกอบการตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยแนวทางการจดักลุ่มนัน้มหีลกัการดงัน้ี 
▪ สามารถสะทอ้นถงึประเภทธุรกจิของบรษิทัจดทะเบยีนไดช้ดัเจน และสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัการจดักลุ่มอุตสาหกรรม

และหมวดธุรกจิในต่างประเทศ 
▪ นิยามและความหมายของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจ สามารถครอบคลุมและรองรบัประเภทธุรกิจของ

บริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจประเภทใหม่ๆ และคาดว่าจะเข้ามาจดทะเบียนในอนาคตได้  

หลกัการโดยรวม 
▪ จดัเฉพาะหลกัทรพัยป์ระเภท หุน้สามญั หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้ง

พื้นฐาน (Infrastructure Fund: IF) และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) 
โดยตราสารทางการเงนิอืน่ ยงัคงแยกไวต้่างหากและไม่รวมอยูใ่นการจดักลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกจิน้ี  

▪ ไม่รวมบรษิทัทีอ่ยู่ในหมวดบรษิทัจดทะเบยีนที่แกไ้ขการด าเนินงานไม่ไดต้ามก าหนด (Non-Performing Group : NPG) และ
หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน (Non Compliance : NC) 

▪ เป็นการรวมกลุ่มของหมวดธุรกจิทีม่ลีกัษณะธุรกจิใกลเ้คยีงกนั หรอืธุรกจิทีม่แีนวโน้มเคลือ่นไหวในแนวทางเดยีวกนั 

หลกัเกณฑก์ารจดักลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจ 
1. พจิารณาจดับรษิทัจดทะเบยีน ตามประเภทธุรกจิทีส่รา้งรายไดใ้หบ้รษิทัจดทะเบยีน เกนิรอ้ยละ 50 เป็นส าคญั  
2. หากไม่มีธุรกิจใดที่สร้างรายได้ให้บริษัทจดทะเบียน เกินร้อยละ 50 จะพิจารณาใช้เกณฑ์ด้านก าไรเป็นเกณฑ์รอง  

อยา่งไรกต็าม ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจพจิารณาใชห้ลกัเกณฑอ์ืน่ๆ ประกอบตามทีเ่หน็สมควร 
3. กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนด าเนินธุรกจิโดยผ่านการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยหลายแห่ง (Holding Company) บรษิทัจดทะเบยีน จะ

ถกูจดัตามประเภทธุรกจิของบรษิทัยอ่ยทีส่รา้งรายไดห้ลกัใหแ้ก่บรษิทัจดทะเบยีน 

การพิจารณาทบทวนการจดักลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจ 
เน่ืองจากบรษิทัจดทะเบยีนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของการด าเนินธุรกจิ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารตดิตาม และทบทวนการ

จดักลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกจิอยา่งสม ่าเสมอ โดยสามารถกระท าไดใ้น 3 กรณี ไดแ้ก่ 
1. กรณีการพิจารณาประจ าปี : ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะทบทวนความเหมาะสมของบรษิทัจดทะเบยีน ในแต่ละกลุ ่ม

อุตสาหกรรมและหมวดธุรกจิเป็นประจ าทุกปี โดยใชข้อ้มูลจากแบบ 56 -1 เป็นหลกั ทัง้นี้ในการด าเนินการ หากมี 
การเปลีย่นแปลง ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะมหีนังสอืแจง้ไปยงับรษิทัจดทะเบยีนนัน้ ๆ ล่วงหน้า  

2. กรณีเกิดการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของบริษทัจดทะเบียนอย่างชดัเจน: ในกรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนมกีารปรบัเปลีย่น
จนท าใหโ้ครงสรา้งของรายไดห้ลกัเปลีย่นแปลงไป เช่น เกดิการครอบง ากจิการ หรอืเปลีย่นประเภทการประกอบธุรกจิ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพจิารณาทบทวนการจดักลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกจิของบรษิทัจดทะเบยีน โดยไม่ตอ้งรอรอบ
การพจิารณาประจ าปี  และการปรบัยา้ยจะกระท าเมื ่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งต่างๆ มผีลแลว้เท ่านั น้  ทัง้ น้ี  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะส่งหนังสอืแจง้ไปยงับรษิทัจดทะเบยีนใหท้ราบล่วงหน้า 

3. กรณีมีการร้องขอ: บรษิทัจดทะเบยีน สามารถร้องขอให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทบทวน หรอืท าการปรบัเปลี่ยนการจดักลุ่ม
อุตสาหกรรมและหมวดธุรกจิได ้หากเหน็ว่าไม่เหมาะสม โดยใหท้ าหนังสอื เป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มทัง้แนบขอ้มูลต่างๆ 
มาทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้น้ีในการพจิารณานัน้ ใหถ้อืเป็นสทิธแิละดุลพนิิจของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นส าคญัในแต่ละกรณี 

(8 กลุม่) 

(28 หมวด) 
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โครงสร้างกลุ่มอตุสาหกรรม (8 กลุ่ม) และหมวดธรุกิจ (28หมวด) ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * คอืหมวดทีม่กีารปรบัปรุงล่าสดุ ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
  

 ช่ือกลุ่มอตุสาหกรรม 
  Industry Group Name 

 Sector Name (En) 
 

ช่ือหมวดธรุกิจ (ไทย) ช่ือย่อดชันี 
Sector Index 

Agro & Food Industry 
[AGRO]  
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

Agribusiness ธุรกจิการเกษตร AGRI * 

Food & Beverage อาหารและเครือ่งดืม่ FOOD * 

Consumer Products 
[CONSUMP] 
สนิคา้อุปโภคบรโิภค 

Fashion แฟชัน่ FASHION 
Home & Office Products ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน HOME 
Personal Products & Pharmaceuticals ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์ PERSON 

Financials [FINCIAL] 
ธุรกจิการเงนิ 

Banking ธนาคาร BANK 
Finance & Securities เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ FIN 
Insurance ประกนัภยัและประกนัชวีติ INSUR 

Industrials [INDUS] 
สนิคา้อุตสาหกรรม 

Automotive ยานยนต ์ AUTO 
Industrial Materials & Machinery วสัดุอุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร IMM 
Packaging บรรจุภณัฑ ์ PKG 
Paper & Printing Materials กระดาษและวสัดุการพมิพ ์ PAPER 
Petrochemicals & Chemicals ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ PETRO 
Steel & Metal Products เหลก็ และ ผลติภณัฑโ์ลหะ STEEL  

Property & Construction  
[PROPCON] 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง 

Construction Materials วสัดุก่อสรา้ง CONMAT 
Construction Services บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง CONS 
Property Development พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ PROP 
Property Fund & REITs  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์

เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
PF&REIT 

Resources [RESOURC] 
ทรพัยากร 

Energy & Utilities พลงังานและสาธารณูปโภค ENERG 

Mining เหมอืงแร่ MINE 

Services [SERVICE] 
บรกิาร 

Commerce พาณชิย ์ COMM 

Health Care Services การแพทย ์ HELTH  
Media & Publishing สือ่และสิง่พมิพ ์ MEDIA 
Professional Services  บรกิารเฉพาะกจิ PROF 
Tourism & Leisure การท่องเทีย่วและสนัทนาการ TOURISM 
Transportation & Logistics ขนส่งและโลจสิตกิส ์ TRANS 

Technology [TECH] Electronic Components ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ ETRON 
เทคโนโลย ี Information & Communication 

Technology 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ICT 
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นิยามของกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจ 

 Agro & Food Industry (เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร)  

กลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพาะปลกู ท าป่าไม ้ท าปศุสตัว ์การแปรรปูผลติผลทางการเกษตร และการผลติ
อาหารและเครื่องดื่ม 

1. Agribusiness (ธรุกิจการเกษตร)  

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติผลทางการเกษตร เพาะปลกู ท าป่าไม ้ประมง ปศุสตัว ์รวมถงึโรงเชอืดและ

ช าแหละ 
- ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารสตัวเ์ศรษฐกจิ เช่นเพื่อการประมง และการปศุสตัว ์
- รวมถงึตวัแทนจ าหน่ายผลติผลทางเกษตรเบือ้งตน้เพื่อน าไปใชต่้อในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

 ยกเวน้ ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัปุ๋ ย และยาปราบศตัรพูชืทีเ่ป็นเคมภีณัฑแ์ละกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสน้ใย 
 

2. Food & Beverage (อาหารและเครือ่งดื่ม)  

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- แปรรปูผลติภณัฑท์างการเกษตรเพื่อเป็นอาหารพรอ้มปรุงหรอืพรอ้มรบัประทาน ไดแ้ก่ การตดัแต่ง

และช าแหละเน้ือสตัวอ์อกเป็นชิน้สว่นต่างๆ ปรุงสกุ ด าเนินกรรมวธิเีพื่อการเกบ็รกัษาสนิค้ 
- ประกอบกจิการรา้นอาหาร ตวัแทนจ าหน่ายอาหาร 
- ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ 
- ผูผ้ลติและจ าหน่ายเครื่องปรงุรส 
- ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

 

 Consumer Products (สินค้าอปุโภคบริโภค)  

กลุ่มอุตสาหกรรมทีท่ าธุรกจิเกีย่วกบัการผลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้เพื่อการอุปโภคบรโิภคต่างๆ  
ทัง้ทีเ่ป็นสนิคา้ทีจ่ าเป็นและสนิคา้ฟุ่มเฟือย  

3. Fashion (แฟชัน่)  

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิ เป็นผูผ้ลติ ออกแบบ เป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ ต่อไปนี้  
- เครื่องนุ่งห่ม รองเทา้ เครื่องหนงั และกระเป๋า  
- ผูเ้จยีระไนและแปรรปูอญัมณี และเครื่องประดบัต่าง ๆ 
- ผูผ้ลติวตัถุดบิส าหรบัอุตสาหกรรมนี้ เช่น ผูผ้ลติเสน้ใย เสน้ดา้ย และฟอกหนงั เป็นตน้ 

4. Home & Office Products (ของใช้ในครวัเรอืนและส านักงาน)  

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัสนิคา้ประเภทของใชใ้นครวัเรอืน หรอืส านกังาน ดงันี้ 
- ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายของใชใ้นครวัเรอืน เช่น เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่งบา้น อุปกรณ์กฬีา   

ของเล่น และเครื่องครวั เป็นตน้ 
- ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์สอ่งสว่าง รวมถงึเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและส านักงาน เชน่ 

โทรทศัน์ เครื่องเสยีง เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
- ผูผ้ลติของใชใ้นส านกังาน เช่น ปากกา และแฟ้มเอกสารต่าง ๆ  
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5. Personal Products & Pharmaceuticals (ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ)์  

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้เพื่อการอุปโภคสว่นตวัต่าง ๆ เช่น เครื่องส าอาง ผลติภณัฑบ์ ารงุ

ผวิพรรณ น ้าหอม ผา้ออ้ม และกระดาษช าระ 
- ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายยา เครื่องมอืทางการแพทย ์และสนิคา้ทีใ่ช้ไบโอเทคโนโลย ี

(Biotechnology) ต่าง ๆ 
 

 Financials (ธรุกิจการเงิน) 

กลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิประเภทต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บรษิทัเงนิทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์
และบรษิทัประกนัภยั เป็นตน้ 

6. Banking (ธนาคาร)  

• ผูท้ีป่ระกอบธุรกจิธนาคารตาม พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกจิการ 
ในลกัษณะเดยีวกนัทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายพเิศษ 

7. Finance & Securities (เงินทุนและหลกัทรพัย)์ 

• ผูป้ระกอบธุรกจิบรษิทัเงนิทุน ลสิซิง่ เช่าซือ้ แฟกเตอริง่ บตัรเครดติ สนิเชื่อเพื่อการบรโิภค บรษิทั
หลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บรรษทับรหิารสนิทรพัย ์และผูใ้หบ้รกิารดา้นธุรกจิ
หลกัทรพัยอ์ื่น ๆ   
(ในกรณีของการเช่าซือ้จะตอ้งไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืขายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้โดยตรง) 

8. Insurance (ประกนัภยัและประกนัชีวิต)  

• ผูป้ระกอบธุรกจิตาม พ.ร.บ. ประกนัภยั พ.ร.บ. ประกนัชวีติ รวมทัง้กจิการในลกัษณะเดยีวกนั 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายพเิศษ  

 

 Industrials (สินค้าอตุสาหกรรม)  

กลุ่มอุตสาหกรรมทีท่ าธุรกจิเกีย่วกบัการผลติและจดัจ าหน่ายวตัถุดบิทัว่ไปทีส่ามารถน าไปใชไ้ดใ้นหลาย
อุตสาหกรรม  
สนิคา้ขัน้ตน้หรอืสนิคา้ขัน้กลาง เครื่องมอืและเครื่องจกัรต่าง ๆ ทีน่ าไปใชต่้อในอตุสาหกรรมการผลติต่าง ๆ นอกจากน้ี
ยงัรวมถงึอุตสาหกรรมยานยนต ์ 

9. Automotive (ยานยนต)์  

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูผ้ลติหรอืประกอบรถยนตแ์ละยานยนตป์ระเภทต่าง ๆ  
- ผูผ้ลติ ตวัแทนจ าหน่ายหรอืผูป้ระกอบชิน้สว่นหรอือะไหล่รถยนต ์ 
- ผูใ้หบ้รกิารซ่อมบ ารุงรถยนต ์
- ผูจ้ดัจ าหน่าย และศนูยจ์ าหน่ายรถยนตท์ัง้มอืหนึ่งและมอืสอง  
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10. Industrial Materials & Machinery (วสัดอุตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร)  

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิ ต่อไปนี้ 
- ผูผ้ลติและจ าหน่ายเครื่องจกัรและเครื่องมอืทุกชนิด ไมว่่าจะเป็นเครื่องจกัรกลหนกัหรอืเบา 
- อุปกรณ์หรอืสว่นประกอบพืน้ฐานของเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟ้า  

และมอเตอรต่์าง ๆ 
- วตัถุดบิทีใ่ชไ้ดใ้นหลายอุตสาหกรรม 

ยกเวน้ บรษิทัทีผ่ลติเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีใ่ชไ้ดเ้ฉพาะในหมวดธุรกจิใดหมวดธุรกจิหนึ่งเท่านัน้  
(ไม่สามารถน าไปใชก้บัการผลติสนิคา้ในหมวดอื่นไดเ้ลย) ใหจ้ดัอยู่ในหมวดธุรกจิของสนิคา้ 
ขัน้ปลายนัน้ ๆ 

11. Packaging (บรรจภุณัฑ)์  

• ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายบรรจภุณัฑแ์ละสว่นประกอบของบรรจุภณัฑ ์รวมทัง้วสัดุหรอืผลติภณัฑ์ 
ซึง่น าไปผลติบรรจภุณัฑ ์และไมไ่ดจ้ดัไวใ้นหมวดธุรกจิอื่น ๆ 

12. Paper & Printing Materials (กระดาษและวสัดกุารพิมพ)์  

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลติภณัฑก์ระดาษทุกชนิด 
- ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายหมกึส าหรบัใชใ้นการพมิพต่์าง ๆ  

(แต่ไม่รวมโรงพมิพซ์ึง่จะอยูใ่นหมวด Media & Publishing)  

13. Petrochemicals & Chemicals (ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ)์  

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเมด็และผงพลาสตกิ  

และผลติภณัฑพ์ลาสตกิขึน้รปูต่าง ๆ  
- ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายสารเคม ีเคมภีณัฑพ์ืน้ฐาน เคมภีณัฑแ์ปรรปูต่าง ๆ ปุ๋ ย และยาปราบ

ศตัรพูชื 
ยกเวน้ การผลติสนิคา้พลาสตกิขึน้รปูเพื่อเป็นอุปกรณ์ ชิน้สว่น หรอืเครื่องประกอบของสนิคา้ขัน้
สดุทา้ยหรอืกลุ่มสนิคา้ใดเป็นการเฉพาะ 

14. Steel & Metal Products (เหลก็ และ ผลิตภณัฑโ์ลหะ) ปรบัปรงุล่าสุด 19 ก.ค. 2564 

• ผูผ้ลติ แปรรปู หรอืจ าหน่ายผลติภณัฑเ์หลก็ โครงสรา้งเหลก็ รวมถงึผลติภณัฑโ์ลหะทีม่สีว่นประกอบจาก
เหลก็เป็นสว่นใหญ่ 
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 Property & Construction (อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสร้าง) 

กลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัผูผ้ลติวสัดุก่อสรา้ง ผูพ้ฒันาและบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึบรกิารก่อสรา้ง  
และงานวศิวกรรม 

15. Construction Materials (วสัดกุ่อสรา้ง) 

• ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและวสัดุตกแต่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะผลติมาจากวสัดุประเภทใดกต็าม  
ทีม่ใิช่เหลก็ และรวมถงึสขุภณัฑ ์

16. Construction Services (บริการรบัเหมาก่อสรา้ง) 

• ผูใ้หบ้รกิารก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั และสิง่ปลกูสรา้งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น บา้นจดัสรร อาคารชุด  
นิคมอุตสาหกรรม ศนูยก์ารคา้ ถนน สะพาน เป็นตน้ รวมถงึการใหบ้รกิารรบัเหมาตกแต่งภายใน  

• ผูใ้หบ้รกิารและใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัโครงการก่อสรา้ง รวมถงึระบบวศิวกรรมและงานออกแบบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 

17. Property Development (พฒันาอสงัหาริมทรพัย)์ 

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อขายหรอืใหเ้ช่า รวมถงึบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์เช่น  

นิตบิุคคลอาคารชุด หมู่บา้น ทีด่นิ เป็นตน้ 
- ตวัแทนหรอืนายหน้าในการขาย หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

18. Property Fund & Real Estate Investment Trusts (REITs)  
           (กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย)์ 

• กองทุนรวมหรอืกองทรสัตท์ีม่วีตัถุประสงคท์ีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต่์างๆ  รายไดม้าจาก  
ค่าเช่า ดอกเบีย้ และก าไรจากการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์

 Resources (ทรพัยากร) 

กลุ่มอุตสาหกรรมทีท่ าธุรกจิเกีย่วกบัการแสวงหา หรอืจดัการทรพัยากรต่าง ๆ เช่น การผลติและจดัสรรเชือ้เพลงิ 
พลงังาน และการท าเหมอืงแร่ เป็นตน้ 

19. Energy & Utilities (พลงังานและสาธารณูปโภค) 

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูผ้ลติ ส ารวจ ขดุเจาะ กลัน่ และตวัแทนจ าหน่ายพลงังานธรรมชาตใินรปูต่าง ๆ เช่น  

น ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิ
- ผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส 

20. Mining (เหมืองแร)่ 

• ผูส้ ารวจแร่ ท าเหมอืงแร่ ถลุงแร ่และตวัแทนจ าหน่ายแร่โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นโลหะ 
และอโลหะ แต่ไม่รวมถงึแร่ธาตุทีใ่หพ้ลงังาน 
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 Services (บริการ) 

กลุ่มอุตสาหกรรมทีท่ าธุรกจิในสาขาบรกิารต่างๆ  ยกเวน้ บรกิารทางการเงนิ และบรกิารดา้นขอ้มลูสารสนเทศหรอื
เทคโนโลย ีหรอืเป็นบรกิารทีถู่กจดัไวใ้นกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืหมวดธุรกจิอื่นแลว้ 

21. Commerce (พาณิชย)์ 

• พจิารณาจาก 2 ปัจจยัประกอบดงันี้ 
- ผูใ้หบ้รกิารจ าหน่ายสนิคา้ทัง้แบบคา้ปลกีและคา้สง่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ทัง้ทีม่หีน้ารา้นเป็นสถานที ่

จดัจ าหน่าย เช่น หา้งรา้น หา้งสรรพสนิคา้ ดสิเคาทส์โตร ์ซุปเปอรส์โตร ์รา้นสะดวกซือ้  
และการขายทีไ่มม่หีน้ารา้น เช่น การขายผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

- สนิคา้ทีจ่ าหน่ายตอ้งเป็นสนิคา้ขัน้สดุทา้ยส าหรบัผูบ้รโิภค จะเป็นสนิคา้จากหลายหมวดกไ็ด้ 

22. Health Care Services (บริการทางการแพทย)์ 

• ผูใ้หบ้รกิารทางการแพทย ์ทนัตแพทย ์ศลัยกรรมความงาม การฟ้ืนฟูสขุภาพและสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ  

23. Media & Publishing (ส่ือและส่ิงพิมพ)์ 

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายสือ่ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  
o สือ่บนัเทงิ เช่น ดนตร ีภาพยนตร ์ละคร และรายการบนัเทงิต่าง ๆ รวมถงึผูใ้หบ้รกิาร 

ดา้นความบนัเทงิอื่น ๆ เช่น โรงภาพยนตร ์ โรงละคร  เป็นตน้ 
o ผูก้ระจายภาพและเสยีง เช่น สถานีวทิยแุละโทรทศัน์  
o ผูผ้ลติและจดัท าสือ่โฆษณาต่างๆ เช่น  Advertising Agency  

- ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายสือ่สิง่พมิพ ์เช่น โรงพมิพ ์ส านกัพมิพ ์และผูผ้ลติหนงัสอืวารสาร 
หนงัสอืพมิพ ์และสือ่สิง่พมิพอ์ื่นๆ 

24. Professional Services (บริการเฉพาะกิจ) 

• บรษิทัทีใ่หบ้รกิารเฉพาะดา้นต่าง ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวห้มวดธุรกจิใด เช่น การศกึษา ทีป่รกึษาทางธุรกจิ  
และผูใ้หบ้รกิารบ าบดัของเสยี  รวมถงึบรกิารเฉพาะกจิใหก้บัภาคธุรกจิอื่นๆ ทีไ่ม่ไดถู้กจดัไวใ้นหมวดธุรกจิ
ใด 

25. Tourism & Leisure (การท่องเท่ียวและสนัทนาการ) 

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูป้ระกอบการโรงแรมและทีพ่กัชัว่คราวต่าง ๆ และผูใ้หบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วต่าง ๆ เช่น  

บรษิทัน าเทีย่ว  
- ผูป้ระกอบกจิการสถานทีเ่พื่อการพกัผ่อน สนัทนาการ และทศันศกึษา เช่น สวนสตัว ์สถานบนัเทงิ 

สถานทีอ่อกก าลงักาย และสนามกฬีา 

26. Transportation & Logistics (ขนส่งและโลจิสติกส)์ 

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่ในทุก ๆ ช่องทาง เช่น ขนสง่ทางอากาศ เช่น สนามบนิ 

และสายการบนิ ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ทางน ้า เช่น ท่าเรอืและบรษิทัเดนิเรอื ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ทางรถไฟ 
และการขนสง่ทางบกอื่น ๆ และผูร้บัส่งสนิคา้แบบครบวงจร (Logistics)  

- ผูร้บัฝากสนิคา้ ใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ และบรกิารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 Technology (เทคโนโลยี) 

กลุ่มอุตสาหกรรมทีท่ าธุรกจิเกีย่วกบัสนิคา้เทคโนโลย ีไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ขัน้ตน้ ขัน้กลาง หรอืขัน้สดุทา้ย และรวมถงึ 
ผูใ้หบ้รกิารทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

27. Electronic Components (ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส)์ 

• ผูผ้ลติชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชใ้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าหรอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยทัว่ไป เช่น  
IC PCB และ Semiconductor   
ยกเวน้ ชิน้สว่นทีผ่ลติขึน้เพื่อใชเ้ฉพาะในคอมพวิเตอร์ 

28. Information & Communication Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

• ประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกจิต่อไปนี้ 
- ผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการขอ้มลูและการสือ่สาร เช่น  

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรคมนาคม ดาวเทยีม เคเบลิ ผูว้างระบบ IT และ 
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยทางอนิเตอรเ์น็ต จดัท าหรอืออกแบบอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

- ผูผ้ลติ หรอืใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอร ์เมนเฟรม Server 
- ผูผ้ลติและหรอืผูจ้ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรบัเทคโนโลยนีี้ เช่น อุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมฮารด์แวร ์ 

และชิน้สว่นเฉพาะของคอมพวิเตอร ์และผูพ้ฒันาซอฟทแ์วร ์
 
 
 
 
 


