โครงสร้างการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิ จของตลาดหลักทรัพย์ฯ
กลุม
่ อุตสาหกรรม (Industry Group)

หมวดธุรกิจ
(Sector)

หมวดธุรกิจ
(Sector)

(8 กลุม
่ )

หมวดธุรกิจ
(Sector)

(28 หมวด)

หลักการและเหตุผล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) และหมวดธุรกิจ (Sector) ของ
บริษทั จดทะเบียน เพือ่ ให้บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกันได้อยูใ่ นหมวดเดียวกัน ซึง่ จะทาให้ผลู้ งทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างบริษทั จดทะเบียนได้และนาไปประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจัดกลุ่มนัน้ มีหลักการดังนี้
▪ สามารถสะท้อนถึงประเภทธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนได้ชดั เจน และสามารถเปรียบเทียบได้กบั การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม
และหมวดธุรกิจในต่างประเทศ
▪ นิย ามและความหมายของแต่ล ะกลุ่ม อุต สาหกรรมหรือ หมวดธุร กิจ สามารถครอบคลุม และรองรับ ประเภทธุร กิจ ของ
บริษัทจดทะเบียนที่ดาเนินธุรกิจประเภทใหม่ๆ และคาดว่าจะเข้ามาจดทะเบียนในอนาคตได้
หลักการโดยรวม
▪ จัดเฉพาะหลักทรัพย์ประเภท หุน้ สามัญ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure Fund: IF) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT)
โดยตราสารทางการเงินอืน่ ยังคงแยกไว้ต่างหากและไม่รวมอยูใ่ นการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจนี้
▪ ไม่รวมบริษทั ทีอ่ ยู่ในหมวดบริษทั จดทะเบียนที่แก้ไขการดาเนินงานไม่ได้ตามกาหนด (Non-Performing Group : NPG) และ
หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (Non Compliance : NC)
▪ เป็ นการรวมกลุ่มของหมวดธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน หรือธุรกิจทีม่ แี นวโน้มเคลือ่ นไหวในแนวทางเดียวกัน
หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิ จ
1. พิจารณาจัดบริษทั จดทะเบียน ตามประเภทธุรกิจทีส่ ร้างรายได้ให้บริษทั จดทะเบียน เกินร้อยละ 50 เป็ นสาคัญ
2. หากไม่ มีธุ ร กิจ ใดที่ส ร้า งรายได้ใ ห้ บ ริษัท จดทะเบีย น เกิน ร้อ ยละ 50 จะพิจ ารณาใช้เกณฑ์ ด้ า นก าไรเป็ นเกณฑ์ ร อง
อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาใช้หลักเกณฑ์อน่ื ๆ ประกอบตามทีเ่ ห็นสมควร
3. กรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนดาเนินธุรกิจโดยผ่านการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยหลายแห่ง (Holding Company) บริษทั จดทะเบียน จะ
ถูกจัดตามประเภทธุรกิจของบริษทั ย่อยทีส่ ร้างรายได้หลักให้แก่บริษทั จดทะเบียน
การพิ จารณาทบทวนการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิ จ
เนื่องจากบริษทั จดทะเบียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของการดาเนินธุรกิจ จึงจาเป็ นต้องมีการติดตาม และทบทวนการ
จัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจอย่างสม่าเสมอ โดยสามารถกระทาได้ใน 3 กรณี ได้แก่
1. กรณี ก ารพิ จ ารณาประจ าปี : ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จะทบทวนความเหมาะสมของบริษ ทั จดทะเบีย น ในแต่ล ะกลุ ่ม
อุต สาหกรรมและหมวดธุร กิจ เป็ น ประจ าทุก ปี โดยใช้ข อ้ มูล จากแบบ 56-1 เป็ น หลัก ทัง้ นี้ ในการด าเนิน การ หากมี
การเปลีย่ นแปลง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังบริษทั จดทะเบียนนัน้ ๆ ล่วงหน้า
2. กรณี เกิ ดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของบริ ษทั จดทะเบียนอย่างชัดเจน: ในกรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนมีการปรับเปลีย่ น
จนทาให้โครงสร้างของรายได้หลักเปลีย่ นแปลงไป เช่น เกิด การครอบงากิจการ หรือเปลีย่ นประเภทการประกอบธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาทบทวนการจัด กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษทั จดทะเบียน โดยไม่ตอ้ งรอรอบ
การพิจ ารณาประจ าปี และการปรับ ย้า ยจะกระท าเมื ่อ การเปลี ย่ นแปลงโครงสร้า งต่า งๆ มีผ ลแล้ว เท่า นั น้ ทั ง้ นี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษทั จดทะเบียนให้ทราบล่วงหน้า
3. กรณี มี การร้องขอ: บริษทั จดทะเบียน สามารถร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทบทวน หรือทาการปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่ม
อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจได้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยให้ทาหนังสือ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ แนบข้อมูลต่างๆ
มาทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ในการพิจารณานัน้ ให้ถอื เป็ นสิทธิและดุลพินิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นสาคัญในแต่ละกรณี
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โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม (8 กลุ่ม) และหมวดธุรกิ จ (28หมวด) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม
Industry Group Name
Agro & Food Industry
[AGRO]
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
Consumer Products
[CONSUMP]
สินค้าอุปโภคบริโภค

Sector Name (En)

ชื่อหมวดธุรกิ จ (ไทย)

ชื่อย่อดัชนี
Sector Index

Agribusiness

ธุรกิจการเกษตร

AGRI *

Food & Beverage

อาหารและเครือ่ งดืม่

FOOD *

Fashion
Home & Office Products
Personal Products & Pharmaceuticals
Banking
Finance & Securities
Insurance
Automotive
Industrial Materials & Machinery
Packaging
Paper & Printing Materials
Petrochemicals & Chemicals
Steel & Metal Products
Construction Materials
Construction Services
Property Development
Property Fund & REITs

FASHION
HOME
PERSON
BANK
FIN
INSUR
AUTO
IMM
PKG
PAPER
PETRO
STEEL
CONMAT
CONS
PROP
PF&REIT

Resources [RESOURC]
ทรัพยากร

Energy & Utilities

แฟชัน่
ของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
ของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์
ธนาคาร
เงินทุนและหลักทรัพย์
ประกันภัยและประกันชีวติ
ยานยนต์
วัสดุอุตสาหกรรมและเครือ่ งจักร
บรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
วัสดุก่อสร้าง
บริการรับเหมาก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
พลังงานและสาธารณูปโภค

Mining

เหมืองแร่

MINE

Services [SERVICE]
บริการ

Commerce

พาณิชย์

COMM

Health Care Services
Media & Publishing
Professional Services
Tourism & Leisure
Transportation & Logistics
Electronic Components
Information & Communication
Technology

การแพทย์
สือ่ และสิง่ พิมพ์
บริการเฉพาะกิจ
การท่องเทีย่ วและสันทนาการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

Financials [FINCIAL]
ธุรกิจการเงิน
Industrials [INDUS]
สินค้าอุตสาหกรรม

Property & Construction
[PROPCON]
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Technology [TECH]
เทคโนโลยี

ENERG

HELTH
MEDIA
PROF
TOURISM
TRANS
ETRON
ICT

หมายเหตุ * คือหมวดทีม่ กี ารปรับปรุงล่าสุด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป
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นิ ยามของกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิ จ
Agro & Food Industry (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
กลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพาะปลูก ทาป่ าไม้ ทาปศุสตั ว์ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม
1. Agribusiness (ธุรกิ จการเกษตร)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูผ
้ ลิตและจาหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เพาะปลูก ทาป่ าไม้ ประมง ปศุสตั ว์ รวมถึงโรงเชือดและ
ชาแหละ
- ผูผ
้ ลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ เช่นเพื่อการประมง และการปศุสตั ว์
- รวมถึงตัวแทนจาหน่ ายผลิตผลทางเกษตรเบือ้ งต้นเพื่อนาไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่นๆ
ยกเว้น ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับปุ๋ ย และยาปราบศัตรูพชื ทีเ่ ป็ นเคมีภณ
ั ฑ์และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับเส้นใย
2. Food & Beverage (อาหารและเครือ่ งดื่ม)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเป็ นอาหารพร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทาน ได้แก่ การตัดแต่ง
และชาแหละเนื้อสัตว์ออกเป็ นชิน้ ส่วนต่างๆ ปรุงสุก ดาเนินกรรมวิธเี พื่อการเก็บรักษาสินค้
- ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทนจาหน่ ายอาหาร
- ผูผ
้ ลิตและจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ
- ผูผ
้ ลิตและจาหน่ายเครื่องปรุงรส
- ผูผ
้ ลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์เลีย้ ง

Consumer Products (สิ นค้าอุปโภคบริ โภค)
กลุ่มอุตสาหกรรมทีท่ าธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ
ทัง้ ทีเ่ ป็ นสินค้าทีจ่ าเป็ นและสินค้าฟุ่มเฟื อย
3. Fashion (แฟชัน)
่
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจ เป็ นผูผ้ ลิต ออกแบบ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้า ต่อไปนี้
- เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง และกระเป๋ า
- ผูเ้ จียระไนและแปรรูปอัญมณี และเครื่องประดับต่าง ๆ
- ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ สาหรับอุตสาหกรรมนี้ เช่น ผูผ้ ลิตเส้นใย เส้นด้าย และฟอกหนัง เป็ นต้น
4. Home & Office Products (ของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน หรือสานักงาน ดังนี้
- ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายของใช้ในครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้าน อุปกรณ์กฬี า
ของเล่น และเครื่องครัว เป็ นต้น
- ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์สอ่ งสว่าง รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านและสานักงาน เช่น
โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร เป็ นต้น
- ผูผ้ ลิตของใช้ในสานักงาน เช่น ปากกา และแฟ้ มเอกสารต่าง ๆ
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5. Personal Products & Pharmaceuticals (ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคส่วนตัวต่าง ๆ เช่น เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์บารุง
ผิวพรรณ น้าหอม ผ้าอ้อม และกระดาษชาระ
- ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายยา เครื่องมือทางการแพทย์ และสินค้าทีใ่ ช้ไบโอเทคโนโลยี
(Biotechnology) ต่าง ๆ

Financials (ธุรกิ จการเงิ น)
กลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับผูใ้ ห้บริการทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย์
และบริษทั ประกันภัย เป็ นต้น
6. Banking (ธนาคาร)
• ผูท้ ป่ี ระกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกิจการ
ในลักษณะเดียวกันทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายพิเศษ
7. Finance & Securities (เงิ นทุนและหลักทรัพย์)
• ผูป้ ระกอบธุรกิจบริษทั เงินทุน ลิสซิง่ เช่าซือ้ แฟกเตอริง่ บัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการบริโภค บริษทั
หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บรรษัทบริหารสินทรัพย์ และผูใ้ ห้บริการด้านธุรกิจ
หลักทรัพย์อ่นื ๆ
(ในกรณีของการเช่าซือ้ จะต้องไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการหรือขายสินค้าให้แก่ลกู ค้าโดยตรง)
8. Insurance (ประกันภัยและประกันชีวิต)
• ผูป้ ระกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ประกันภัย พ.ร.บ. ประกันชีวติ รวมทัง้ กิจการในลักษณะเดียวกัน
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายพิเศษ

Industrials (สิ นค้าอุตสาหกรรม)
กลุ่มอุตสาหกรรมทีท่ าธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตและจัดจาหน่ายวัตถุดบิ ทัวไปที
่ ส่ ามารถนาไปใช้ได้ในหลาย
อุตสาหกรรม
สินค้าขัน้ ต้นหรือสินค้าขัน้ กลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ทีน่ าไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์
9. Automotive (ยานยนต์)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูผ้ ลิตหรือประกอบรถยนต์และยานยนต์ประเภทต่าง ๆ
- ผูผ้ ลิต ตัวแทนจาหน่ายหรือผูป้ ระกอบชิน้ ส่วนหรืออะไหล่รถยนต์
- ผูใ้ ห้บริการซ่อมบารุงรถยนต์
- ผูจ้ ดั จาหน่าย และศูนย์จาหน่ายรถยนต์ทงั ้ มือหนึ่งและมือสอง
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10. Industrial Materials & Machinery (วัสดุอตุ สาหกรรมและเครือ่ งจักร)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจ ต่อไปนี้
- ผูผ้ ลิตและจาหน่ายเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องจักรกลหนักหรือเบา
- อุปกรณ์หรือส่วนประกอบพืน้ ฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟ้ า
และมอเตอร์ต่าง ๆ
- วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม
ยกเว้น บริษทั ทีผ่ ลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้ได้เฉพาะในหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่งเท่านัน้
(ไม่สามารถนาไปใช้กบั การผลิตสินค้าในหมวดอื่นได้เลย) ให้จดั อยู่ในหมวดธุรกิจของสินค้า
ขัน้ ปลายนัน้ ๆ
11. Packaging (บรรจุภณ
ั ฑ์)
• ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์และส่วนประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์
ซึง่ นาไปผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ และไม่ได้จดั ไว้ในหมวดธุรกิจอื่น ๆ
12. Paper & Printing Materials (กระดาษและวัสดุการพิ มพ์)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิด
- ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายหมึกสาหรับใช้ในการพิมพ์ต่าง ๆ
(แต่ไม่รวมโรงพิมพ์ซง่ึ จะอยูใ่ นหมวด Media & Publishing)
13. Petrochemicals & Chemicals (ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เม็ดและผงพลาสติก
และผลิตภัณฑ์พลาสติกขึน้ รูปต่าง ๆ
- ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายสารเคมี เคมีภณ
ั ฑ์พน้ื ฐาน เคมีภณ
ั ฑ์แปรรูปต่าง ๆ ปุ๋ ย และยาปราบ
ศัตรูพชื
ยกเว้น การผลิตสินค้าพลาสติกขึน้ รูปเพื่อเป็ นอุปกรณ์ ชิน้ ส่วน หรือเครื่องประกอบของสินค้าขัน้
สุดท้ายหรือกลุ่มสินค้าใดเป็ นการเฉพาะ
14. Steel & Metal Products (เหล็ก และ ผลิ ตภัณฑ์โลหะ) ปรับปรุงล่าสุด 19 ก.ค. 2564
• ผูผ้ ลิต แปรรูป หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก โครงสร้างเหล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์โลหะทีม่ สี ว่ นประกอบจาก
เหล็กเป็ นส่วนใหญ่
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Property & Construction (อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง)
กลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้าง ผูพ้ ฒ
ั นาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้าง
และงานวิศวกรรม
15. Construction Materials (วัสดุก่อสร้าง)
• ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะผลิตมาจากวัสดุประเภทใดก็ตาม
ทีม่ ใิ ช่เหล็ก และรวมถึงสุขภัณฑ์
16. Construction Services (บริการรับเหมาก่อสร้าง)
• ผูใ้ ห้บริการก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัย และสิง่ ปลูกสร้างอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น บ้านจัดสรร อาคารชุด
นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ถนน สะพาน เป็ นต้น รวมถึงการให้บริการรับเหมาตกแต่งภายใน
• ผูใ้ ห้บริการและให้คาปรึกษาเกีย่ วกับโครงการก่อสร้าง รวมถึงระบบวิศวกรรมและงานออกแบบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริการรับเหมาก่อสร้าง
17. Property Development (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่า รวมถึงบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น
นิตบิ ุคคลอาคารชุด หมู่บา้ น ทีด่ นิ เป็ นต้น
- ตัวแทนหรือนายหน้าในการขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
18. Property Fund & Real Estate Investment Trusts (REITs)
(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)
• กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ทม่ี วี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะนาเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รายได้มาจาก
ค่าเช่า ดอกเบีย้ และกาไรจากการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์

Resources (ทรัพยากร)
กลุ่มอุตสาหกรรมทีท่ าธุรกิจเกีย่ วกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชือ้ เพลิง
พลังงาน และการทาเหมืองแร่ เป็ นต้น
19. Energy & Utilities (พลังงานและสาธารณูปโภค)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูผ้ ลิต สารวจ ขุดเจาะ กลัน่ และตัวแทนจาหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่าง ๆ เช่น
น้ามันและก๊าซธรรมชาติ
- ผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้ า ประปา และแก๊ส
20. Mining (เหมืองแร่)
• ผูส้ ารวจแร่ ทาเหมืองแร่ ถลุงแร่ และตัวแทนจาหน่ายแร่โดยแร่เหล่านี้เป็ นแร่ธาตุต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นโลหะ
และอโลหะ แต่ไม่รวมถึงแร่ธาตุทใ่ี ห้พลังงาน
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Services (บริ การ)
กลุ่มอุตสาหกรรมทีท่ าธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ ยกเว้น บริการทางการเงิน และบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือ
เทคโนโลยี หรือเป็ นบริการทีถ่ ูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว
21. Commerce (พาณิ ชย์)
• พิจารณาจาก 2 ปั จจัยประกอบดังนี้
- ผูใ้ ห้บริการจาหน่ายสินค้าทัง้ แบบค้าปลีกและค้าส่งให้แก่ผบู้ ริโภค ทัง้ ทีม่ หี น้าร้านเป็ นสถานที่
จัดจาหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซือ้
และการขายทีไ่ ม่มหี น้าร้าน เช่น การขายผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
- สินค้าทีจ่ าหน่ายต้องเป็ นสินค้าขันสุ
้ ดท้ายสาหรับผูบ้ ริโภค จะเป็ นสินค้าจากหลายหมวดก็ได้
22. Health Care Services (บริการทางการแพทย์)
• ผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้ นฟูสขุ ภาพและสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ
23. Media & Publishing (สื่อและสิ่ งพิ มพ์)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายสือ่ ด้านต่าง ๆ ได้แก่
o สือ่ บันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร และรายการบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงผูใ้ ห้บริการ
ด้านความบันเทิงอื่น ๆ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร เป็ นต้น
o ผูก้ ระจายภาพและเสียง เช่น สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์
o ผูผ้ ลิตและจัดทาสือ่ โฆษณาต่างๆ เช่น Advertising Agency
- ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น โรงพิมพ์ สานักพิมพ์ และผูผ้ ลิตหนังสือวารสาร
หนังสือพิมพ์ และสือ่ สิง่ พิมพ์อ่นื ๆ
24. Professional Services (บริการเฉพาะกิ จ)
• บริษทั ทีใ่ ห้บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
และผูใ้ ห้บริการบาบัดของเสีย รวมถึงบริการเฉพาะกิจให้กบั ภาคธุรกิจอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้ถูกจัดไว้ในหมวดธุรกิจ
ใด
25. Tourism & Leisure (การท่องเที่ยวและสันทนาการ)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูป้ ระกอบการโรงแรมและทีพ่ กั ชัวคราวต่
่
าง ๆ และผูใ้ ห้บริการด้านการท่องเทีย่ วต่าง ๆ เช่น
บริษทั นาเทีย่ ว
- ผูป้ ระกอบกิจการสถานทีเ่ พื่อการพักผ่อน สันทนาการ และทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ สถานบันเทิง
สถานทีอ่ อกกาลังกาย และสนามกีฬา
26. Transportation & Logistics (ขนส่งและโลจิ สติ กส์)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง เช่น ขนส่งทางอากาศ เช่น สนามบิน
และสายการบิน ผูใ้ ห้บริการขนส่งทางน้า เช่น ท่าเรือและบริษทั เดินเรือ ผูใ้ ห้บริการขนส่งทางรถไฟ
และการขนส่งทางบกอื่น ๆ และผูร้ บั ส่งสินค้าแบบครบวงจร (Logistics)
- ผูร้ บั ฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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Technology (เทคโนโลยี)
กลุ่มอุตสาหกรรมทีท่ าธุรกิจเกีย่ วกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าขัน้ ต้น ขัน้ กลาง หรือขัน้ สุดท้าย และรวมถึง
ผูใ้ ห้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
27. Electronic Components (ชิ้ นส่วนอิ เล็กทรอนิ กส์)
• ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทใ่ี ช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้ าหรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์โดยทัวไป
่ เช่น
IC PCB และ Semiconductor
ยกเว้น ชิน้ ส่วนทีผ่ ลิตขึน้ เพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์
28. Information & Communication Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
• ประกอบด้วยผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผูใ้ ห้บริการเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการข้อมูลและการสือ่ สาร เช่น
ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิล ผูว้ างระบบ IT และ
ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต จัดทาหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
- ผูผ้ ลิต หรือให้บริการติดตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม Server
- ผูผ้ ลิตและหรือผูจ้ าหน่ายอุปกรณ์สาหรับเทคโนโลยีน้ี เช่น อุปกรณ์สอ่ื สารโทรคมนาคมฮาร์ดแวร์
และชิน้ ส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์ และผูพ้ ฒ
ั นาซอฟท์แวร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปรับปรุงล่าสุด 1 ธันวาคม 2564)
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