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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

รหัสของตาราง OFFER_DEBENT_TH 
ชื่อตาราง จำนวนบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ภาคเอกชน และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตาม

ประเภทธุรกิจ 
ความถี่ของข้อมูล 
ความล่าช้าและ 
กำหนดเวลาเผยแพร่ 

ความถี่ :  รายไตรมาส 
ความล่าช้า :  60 วัน 
กำหนดเวลาเผยแพร่ : 
     ข้อมูลเบื้องต้น  ทุกวันที่  10 
     ข้อมูลจริง  จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป 

ความครอบคลุม ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นไป 
นิยาม หุ้นกู้  

     หุ้นกู้ หมายความว่า หุ้นกู้มีประกัน  หุ้นกู้ไม่มีประกัน  หุ้นกู้แปลงสภาพ  หุ้นกู้
อนุพันธ์  หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ  ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้จะออกหุ้นกู้ดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้น
กู้นั้นหรือไม่ก็ตาม 
     หุ้นกู้มีประกัน  หมายความว่า  หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีหลักประกันเพ่ือการชำระ
หนี้ตามหุ้นกู้นั้นไม่ว่าจะเป็นการจำนอง  จำนำ  การจัดให้มีบุคคลค้ำประกัน  หรือการ
จัดให้มีหลักประกันอย่างอ่ืน 
     หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน  หมายความว่า  หุ้นกู้ท่ีผู้ออกหุ้นกู้มิได้จัดให้มีหลักประกัน
เพ่ือการชำระหนี้ตามหุ้นกู้  ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้น
กู้นั้นหรือไม่ก็ตาม 
     หุ้นกู้แปลงสภาพ  หมายความว่า  หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัท
ที่ออกหุ้นกู้นั้น 
     หุ้นกู้อนุพันธ์  หมายความว่า  หุ้นกู้อนุพันธ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ 
     หุ้นกู้ด้อยสิทธิ  หมายความว่า  หุ้นกู้ไม่มีประกันที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
ไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญท่ัวไป 
 

การซื้อขายหุ้นกู้ในประเทศไทย 
     การซื้อขายหุ้นกู้ในประเทศไทยเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า Over the counter 
(OTC) คือผู้ซื้อผู้ขายเจรจาต่อรองการซื้อขายกันเอง สำหรับในประเทศไทยผู้ทีมี
บทบาทสำคัญในระบบการซื้อขายแบบนี้ ประกอบด้วย 
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     ดีลเลอร์ (Dealer)  หมายถึง ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มี
ใบอนุญาตค้าตราสารหนี้ 
     เทรดเดอร์ (Trader) หมายถึง เจ้าหน้าที่ค้าตราสารหนี้ของบริษัทที่เป็น Dealer 
โดยที่ Trader นี้จะต้องผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยด้วย 
     ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน  หมายถึง เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำหน้าที่ติดต่อกับนักลงทุน
รายย่อย ซึ่งอาจจะให้คำแนะนำในการลงทุนซื้อขายได้ด้วย 
 

Dealer และ Broker 
     โดยทั่วไปวิธีการซื้อขายหุ้นกุ้หรือตราสารหนี้ในตลาดมักจะเป็นการซื้อขายจาก
พอร์ทของสถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ให้แก่นักลงทุน Dealer ในตลาด 
ตราสารหนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนายหน้า เช่น การซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 
จึงมิได้คิดค่านายหน้า (Commission) จากการซื้อขาย 
     แต่ผลตอบแทนที่ Dealer ได้รับจะอยู่ในรูปของส่วนต่างราคา (Spread) กล่าวคือ 
เป็นเรื่องของการซื้อถูกแพงเพ่ือทำกำไร โดยราคาที่ผู้ลงทุนซื้อขายจะเป็นราคาท่ีมีการ
บวกเพ่ิมจากราคาต้นทุนของผู้ค้าตราสารหนี้หรือ Dealer ไปเรียบร้อยแล้ว ในทาง 

ตรงข้าม Dealer อาจขาดทุนได้ในกรณีท่ีมีความผันผวนของราคา กล่าวคืออาจต้อง
ขาดทุนจากการขายเมื่อต้นทุนที่ซื้อมาแพงกว่าราคาที่ขายได้ในกรณีที่สถานการณ์ด้าน
อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
     การซื้อขายหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ประเภทอ่ืนๆ อาจอยู่ในลักษณะของการเป็น
นายหน้าได้ โดยผู้ซื้อผู้ขายจ่ายค่าตอบแทนแก่นายหน้า ซึ่งมักเป็นการซื้อขายในกรณีท่ี
เป็นการจับคู่รายการซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการซื้อขายผ่านตลาด
หลักทรัพย์ 
 

- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552  การกำหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท 
- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2554  การกำหนดบทนิยาม 

ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 2) 
- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2555  การกำหนดบทนิยาม 

ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 3) 
- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 8/2555  การกำหนดบทนิยาม 

ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 4) 
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- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 2/2556  การกำหนดบทนิยาม 

ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 5) 
- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 2/2559  การกำหนดบทนิยาม 

ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 6) 
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์  

เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่ 
ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับประมวล) 
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) 
การจัดกลุ่ม      การจัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจใกล้เคียงกันได้อยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมในการเปรียบเทียบ
ระหว่างกันและเป็นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจัดกลุ่ม
นั้นให้สามารถสะท้อนประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจน และสะท้อนให้
เห็นถึงอุตสาหกรรมของประเทศได้มากขึ้น 
 

หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 
• พิจารณาจัดบริษัทตามประเภทธุรกิจที่สร้างรายได้ให้บริษัทเกินร้อยละ 50 

เป็นสำคัญ 
• หากไม่มีธุรกิจใดสร้างรายได้ให้บริษัทเกินร้อยละ 50 จะใช้เกณฑ์ด้านกำไร

พิจารณาเป็นเกณฑ์รอง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาใช้หลักเกณฑ์
อ่ืนๆ ประกอบตามท่ีเห็นสมควร 

• ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทย่อย
หลายแห่ง (Holding Company) บริษัทจะถูกจัดตามประเภทธุรกิจของ
บริษัทย่อยที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท 

• ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์จัดบริษัทจดทะเบียนใน SET ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
และหมวดธุรกิจ  โดยในปี 2558 เป็นต้นไป จะมีการจัดบริษัทจดทะเบียนใน 
mai ตามกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย 

 

โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่มและหมวดธุรกิจ 28 หมวด 
1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 

ธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
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และ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
 
1.1 ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) 

ธุรกิจที่ทำการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ แปรรูป ชำแหละและเก็บ
รักษาสินค้าเกษตร รวมถึงตัวแทนจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเบื้องต้น
เพ่ือนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

1.2  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) 
ผลิตอาหารโดยแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร ประกอบกิจการ
ร้านอาหาร ตัวแทนจำหน่ายอาหาร รวมถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มต่างๆ 

2. สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) 
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคต่างๆ  
ทั้งท่ีเป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย 
2.1 แฟชั่น (Fashion) 

เป็นผู้ผลิต ออกแบบ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า 
           - เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง กระเป๋า 
           - เจียระไนและแปรรูปอัญมณี เครื่องประดับต่างๆ 
           - ผลิตวัตถุดิบสำหรบัอุตสาหกรรมนี้ เช่น เส้นใย เส้นด้าย ฟอกหนัง เป็นต้น 

2.2 ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home & Office Products) 
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน หรือสำนักงาน 
 - ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายของใช้ในครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์  
   เครื่องตกแต่ง-บ้าน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเครื่องครัว เป็นต้น 

           - ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
             และสำนักงาน เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
           - ผู้ผลิตของใช้สำนักงาน เช่น ปากกา แฟ้มเอกสารต่างๆ 

2.3 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals) 
ประกอบด้วยผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย 
- สินค้าเพ่ือการอุปโภคส่วนตัวต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์บำรุง 
  ผิวพรรณ  น้ำหอม  ผ้าอ้อม  กระดาษชำระ 
- ยา  เครื่องมือทางการแพทย์  สินค้าท่ีใช้ไบโอเทคโนโลยีต่างๆ 

3. ธุรกิจการเงิน (Financials) 
อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ 
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3.1 ธนาคาร (Banking) 
ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อ  รวมถึงกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ 

3.2 เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) 
ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน ลิสซิ่ง เช่าซื้อ (โดยไม่เป็นผู้ให้บริการหรือขาย
สินค้าแก่ลูกค้าโดยตรง) แฟกเตอริ่ง บัตรเครดิต สินเชื่อเพ่ือการบริโภค 
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ และผู้ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืนๆ 

3.3 ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance) 
ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.ประกันภัย พ.ร.บ.ประกันชีวิต รวมทั้งกิจการ
ในลัษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ 

4. สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) 
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลาย
อุตสาหกรรม  สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าข้ันกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ   
ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ 
4.1 ยานยนต์ (Automotive) 

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ 
- ผลิตหรือประกอบรถยนต์ และยานยนต์ประเภทต่างๆ 
- ผลิต ตัวแทนจำหน่ายหรือประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ 
- ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ 
- จัดจำหน่าย และเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสอง 

4.2 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) 
           ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ 

- ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือทุกชนิด ทั้งเครื่องจักรกลหนัก 
  หรือเบา 
- อุปกรณ์หรือส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ 
  หลอดไฟ ฉนวนไฟฟ้า มอเตอร์ต่างๆ 
- วัตถุดิบที่ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม 
 ยกเว้น บริษัทที่ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ได้เฉพาะในหมวดธุรกิจใด 
 ธุรกิจหนึ่งโดยไม่สามารถใช้กับการผลิตสินค้าในหมวดอ่ืนได้เลย 

4.3 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
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ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุ
หรือผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และไม่ได้จัดไว้ในหมวดธุรกิจอ่ืน ๆ 
 
 

4.4 กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (Paper & Printing Materials) 
ผลิตและตัวแทนจำหน่าย 
- เยื่อกระดาษ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิด 

          - หมึกสำหรับใช้ในการพิมพ์ต่างๆ 
4.5 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals) 

           ผลิตและตัวแทนจำหน่าย 
- สินค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เม็ดและผงพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
  ขึ้นรูปต่าง ๆ   
- สารเคมี เคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน เคมีภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 
 ยกเว้น การผลิตสินค้าพลาสติกข้ึนรูปเพ่ือเป็นอุปกรณ์ ชิ้นส่วนหรือ 
 เครื่องประกอบของสินค้าขึ้นสุดท้าย หรือกลุ่มสินค้าใดเป็นการเฉพาะ 

4.6 เหล็ก (Steel) 
     ผู้ผลิตและแปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือมีส่วนประกอบจาก 
     เหล็กเป็นส่วนใหญ่ เช่น สเตนเลส เป็นต้น 

5. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม 
5.1 วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)  ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย 

วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งต่างๆ ที่มิใช่เหล็ก รวมถึงสุขภัณฑ์  
      5.2 บริการรับเหมาก่อสร้าง (Construction Services) 
           ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ 

- การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ เช่น บ้านจัดสรร อาคารชุด 
  นิคม-อุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ถนน สะพาน รวมถึงการให้บริการรับเหมา 
  ตกแต่งภายใน 
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ระบบวิศวกรรม และงานออกแบบ 
  ที่เก่ียวกับบริการรับเหมาก่อสร้าง 

5.3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (Property Development)  ประกอบด้วย 
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- ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่ารวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
  อสังหาริมทรัพย์ เช่น นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน ที่ดิน เป็นต้น 

        - ตัวแทนหรือนายหน้าขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
     5.4 กองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
              (Property Fund & Real Estate Investment Trusts)  กองทุนรวมหรือ 
          กองทรัสต์ที่มีวัตถุ ประสงค์นำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รายได้ 
          มาจาก ค่าเช่า ดอกเบี้ย และกำไรจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
6. ทรัพยากร (Resources) 

ธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น การผลิตที่จัดสรร
เชื้อเพลิงพลังงาน และการทำเหมืองแร่ เป็นต้น 
6.1 พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) 

           ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 
ผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่างๆ 

           เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา 
           และแก๊ส 
      6.2 เหมืองแร ่(Mining) 
           ผูส้ำรวจแร่ ทำเหมืองแร่ ถลุงแร่ ตัวแทนจำหน่ายแร่ โดยแร่เหล่านี้เป็น 
           แร่ธาตุต่างๆ ทั้งท่ีเป็นโลหะและอโลหะ แต่ไม่รวมแร่ธาตุที่ให้พลังงาน 
7. บริการ (Service) 

ธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ ยกเว้นบริการทางการเงินและบริการด้านข้อมูล 
สารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรอืเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
หรือหมวดธุรกิจอ่ืนแล้ว 
7.1 พาณิชย์ (Commerce)  พิจารณาจาก 2 ปัจจัยประกอบ ดังนี้ 

- ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบค้าปลีก และค้าส่งให้แก่ผู้บริโภค  
  ทั้งท่ีมีหน้าร้านเป็นสถานที่จัดจำหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า 
  ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์  ร้านสะดวกซ้ือ และการขายที่ไม่มีหน้าร้าน 
  เช่นขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

     - สินคา้ที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าข้ันสุดท้ายสำหรับผู้บริโภค จะเป็นสินค้า 
       จากหลายหมวดก็ได้ 
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7.2 การแพทย์ (Health Care Services) 
     ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟ้ืนฟูสุขภาพ 
     และสมรรถภาพทางกายอ่ืนๆ 
7.1 สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) ประกอบด้วยผู้ผลิตและตัวแทน 

จำหน่ายสื่อดังนี้ 
 
- สื่อด้านต่างๆ ได้แก่  

o สื่อบันเทิง เช่นดนตรี ภาพยนตร์ ละคร รายการบันเทิงต่าง ๆ รวมถึง
โรงภาพยนตร์ โรงละคร 

o ผู้กระจายภาพและเสียง สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
o ผู้ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา 

    - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นโรงพมิพ์ สำนักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ 
      สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
7.2 บริการเฉพาะกิจ (Professional Services) ผู้ให้บริการเฉพาะด้านต่างๆ  

ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ
บำบัดของเสีย รวมถึงบริการเฉพาะกิจให้กับภาคธุรกิจอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดไว้
ในหมวดธุรกิจใด 

7.3 การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourisms & Leisure) ประกอบด้วย 
- ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่างๆ และผู้ให้บริการด้านการ 
  ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น บริษัทนำเที่ยว 

    - ผู้ประกอบกิจการสถานที่เพ่ือการพักผ่อน สันทนาการ ทัศนศึกษา เช่น  
      สวนสัตว์ สถานบันเทิง สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา 
7.4 ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) ประกอบด้วย 

ผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้ 
- การขนส่งในทุกๆ ช่องทาง เช่น ขนส่งทางอากาศ (สนามบิน สายการบิน) 
  ขนส่งทางน้ำ (ท่าเรือ บริษัทเดินเรือ) ขนส่งทางรถไฟและทางบกอ่ืนๆ และ 
  ผู้รับส่งสินค้าแบบครบวงจร 
- รับฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

8. เทคโนโลยี (Technology) 
ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย 
และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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8.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) 
     ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
     ทั่วไป เช่น IC PCB Semiconductor (ยกเว้นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้เฉพาะ 
     ในคอมพิวเตอร์) 
8.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication 
     Technology) ประกอบด้วย 
 

- ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร เช่น  
  ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิล ผู้วางระบบ IT  
  ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดทำหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต 
  ผู้ผลิต หรือให้บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม Server 

       ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีนี้ เช่น อุปกรณ์สื่อสาร 
       โทรคมนาคมต่างๆ ฮาร์ดแวร์ และชิ้นส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์ และ 
       ผู้พฒันาซอฟต์แวร์ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(www.sec.or.th) 

การปรับปรุงข้อมูล ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้) 
หมายเหตุ  

 

 

 

 

 


